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~ IJOf\ rtları. 
0.hHde yılhGı 5 
liraYabancı mem 
leketlere 8 lira 

lllnların her ke
limesinden 5ku
ruf ahnır. Ocret 

P•findir 
GDnD 41e9en uyı 
lar 1 O ku,uftur. 

Valimiz Şefik Soyer 
posta trenile Anka 

ttaya gelmek Ozere ' 
rdeceği haber veril· 

Ekim Seferberliği 
Türk köglüsiinder. bu gıl en 
az iki kat ma'/ıs.ul istiyoruz 

· ... Valim~n yarm ak 
•!tabut cu~a gilnU sa 

'tniJ.e gelerek vazi 

Başvekilimizin Valilere önemli bir tamimi 
Tohumluk tedariki içir. iki milyott 600 bin lira tahsis edUdi. Tohumu 

olmıyan çiftçUere tohum ve muhtaçlara ekim aletleri vertlecek 
Ankara 10 A.A. - yet Halk Partisi Genal mer \ çilere bu ~add~er .. avans ~atlaması beklepmek Başvekilimiz Doktor Refik kezinde yapılan bir toplantı· olarak ve.rı_leceği gı~ı, ~oburu 

Saydam 7 şubatta Cümhuri- ya riyaset t>ltikten sonra is luğu kendısı almaık ıstıyenle· 

hüviyet cüzdanları 
a kolayhk olmak için şehirde yedı nüfus 

bürosu kuruldu 
fet aOıdam olmayan 

çQzdan vermek 
bu ayın sonuna ka 

trnek üzere nüfus 
oın yeni te !birler al 

lan nüfus bUrolanna gön 
rilmittir. Mahalle mümessil 

lerinin de hazır bulunduğu 
bürolarda nüfus hüviyP\ kA 
ğıtlannın verilmesine başlan 
mıottr. Bu suretle hiçbir yurt 

~dbirler arasında lje· daşm cüzdansız kalmaması 
!evreye aynlmış ve ve bu İljin ey sonuna kadar 

en P.tirilen nOfus \ kesin olarak hitirilmesi mu 
bu çevrelerde açı karrerdir. 

--~~~~~~~~~~~~~~~~--

' l it: le ri nişi Sinaapar 
Jlrı~a kalmış 6 

Purdaki lngiliz Buranın düşme-
• böyle diyor si bir saat me-
~m çQk v•him 

11 A.A.- Bura· Seles»dir 
iyetli Ingiliz mah· 

lelen malµOlata gö 
lar ~igppura 17 
Yaklaemışlardır. An 

çapucak değiş· 

· Bazı yerlerin düt 
g~çtiği sanılıyor. 

i'dıUııiı iki noktasma 
'91' ç~karmıtlardır. 

nn büyük gayre
an Japon üstünlü· 

artık tannnln elin 
ı bir.e metanet ve 

•erliıı.n 

Japonl~r ıehrin kapı
larına dayandılar 

Londra 10 A.A- Uzak 
do~udaki duNm hakkında 
askeri şalıidlerin görüşüne 
göre, Singaporun dUımesi 
artık dir sıat meselesidir. 
Japon ilerleyiapne engel oh1· 
cak bir şey kalmamııtır. 

Berlin 10 A.A- Singa· 
purun son su baziaesi de Jaı 
ponlarm eline geçmek üzere 
dir. Şehirde sokak çarplfma· 
!arının ohnosına ihtimal ve 
ı'ilmiyor. Japonlar büyük bir 
süratle Singapur l'zeriae yürü 
mektedir. 

Tokyo 10 A.A.- Alman l r j "nsı bildiriyor: Siugapur 
üzerine yürümekte olan Ja 
ponlnr önemli takviye kıta 
ları almışlardır. Japorı ordu-

1 'su şimdi şehrin 14 . kilom et· 

tihsali arttırmak için bütün re de tohumı.Jn parası nak 
valiliklere çok önernli bir ta den verilecek, patates eken· 
mim göndermiştir. Bu tamim lere dekar başına iki lira 
de yaz ekimi ıe çok önem }'l'im verilecek ve bu prim 
verilmesi ve birinci pUlod11 bir daha geri almmıyacaktır. 
mısır, dan, patates, fasul ve Başvekilimiz bu ekim se-
' e mercimek ekimi içi ı mü ferberliği için köyıuı_,re ge • · 
sait olan }'erlerde bunlardan rek olan alet ve edı=vabn 
mümkün oJduğu kadar çok imkan derecesinde teminine 
ekilmesi Türk köjlüsünde.ı çalıfılacağıoı ve fimqiden 
istenmektedir. demirin temin olunmuş bu 

M.11 tin ri d ibt' lundufunu yakında tavziata 
ı e zuu gı a ı ba la ~ bilili kt 

,.1 1 b dd-•-..:- ş r:.aca6&nı ~ rme e, 
ya~ar• o an u ma aux-w . . 
ekimini teşvik için valilerin ~~lılere başanlar dılemekle 
lrtirinci derecede önemle ça· ır 
lışmaları ve bu mahsulün Başvekil tiava Kuru · 
en az iki misline çıketrılması munda 
valilerle kaymakamlardan 
istenmekte ve köylüye dağı 
talacak tol L mluklar için Zi· 
raat Bankası eını ine 2 n il· 
yon 600 bin liranın yatırıldı 
ğı ve bu para ile tohumluk 
alınarak "çiftçiye verilece#i 
bildirilmek~eciir. 

Y ne bu tamime gör.e, 
mısır, darı ve patates gibi 
tohumluk almak istiyen çift 

re yakınma varmıı bulu: 
nuyor. Bu çevrede çok fjİd· 
detli çarpı,malar olmaktadır. 
Şimdiye kadar hiç bir bava 
savaljl olmamıştır. Japonlar 
adada lngiliz uçağı olmadığı 
kanaatındadırlar, 

lngilizleri teslime davet 
Tokyo 11 A.A.- Sin;:a 

pur önündeki Japon ordulan 
~~umandanı, lnıiliz kuman· 
danını teslim olmağa davet 
eylemiftir. 

Japon kuvvetleri Cavaya 
kartı ileri harekele devam et 
mektedir. Gentıral Veyvil 
Birmanyadan Cavaya dön· 

milftUr. 

Ankara 11 A. A. -
Başvekil Doktor Refik Say 
dam dün öğleden Onca Türk 
Hava Kurumu Merkezini zi • 
yaret ederek Kurum Bt!fjka• 
nı Erzurum mebusu ŞUkrll 

Koçaktaa Kurumun ~alııma· 
lan hakkında izahat almıı 
ve bir saat kaJar ır.eşgul ol 
duktan sonra ayrılmıfbr. 

SON DAKiKA 

Japonlar 

Singapura 9 kilomet 
re yaklaştılar 

Tokyo 11 A. A. - Tebliğ: 
Singapura 9 kilometN uzak· 
taki müstahkem mevziler iş · 

gal tldilmiştir. ileri hareket 
devan' etmektedir. 

Tokyo 11 A.A.- Japon 
tayyareleri bu sabah Singa· 
pur üzerine binlerce beyanna 
me atmışlardır. Bu beyanna 
melerde lngiliz kıtalan teali 
me davet edilmektedir! 
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Milli Korunma Kanununun Mu
addel şekli 

«2» 

,Ayhkfarından aidat tevkifi suretile te~aüt haklarına 
mulik olan memurlurdan bu suretle nakledilecekler hakkın 
dv da ayni hüküm tatbik edilir. Şukudar ki aylıkl&rındmı 
kesilecek ui,iatla kendilerini istihd11m eden te~kilat ve mü 
esseseler tarafından verilecek nuadilleri mensup oldukları 
tekaüt s.ındığ"ına yatırılır. 

lI - 3656 numaralı kanuna tabi maaşlı rnernurl<lrdan 
veya bu gibi memuriyetlerden istifa ile ayrılmış bulunan 
hırdan yukit.rıda yazılı daire ve müessese!ere nakil ve tny\n 
edilm iş vt~ edilecek olan memurlar hakkında memurin ka 
nununun maaş:ı memurlara uit ltilkümleri tctbik olunacıığı 

gibi bu yerlerde geçen hizmet mürldetleri de maaşlı vazife 
Jeıde gcı;miş sayılır ve terfileri11de bu hizmetleri maa.~h va 
zifelerdcl geçpıı hizmetlerine katılmak suretile h"sap ed'lir. 
Bu memurlara 3656 numaralı kanunun 14 üncü maddesi· 
lld tevfıkan ücret ka lrosnndaki fark dahi nyrıc:.ı ücret ola . 
nı.k verilir. 
lJI 3656 numaralı ka ıunun 6 ncı wı 13 üncü maddeleri 

ne ve 3659 numaralı kanunun 9 ve onuncu maddelerine 
ve 3968 numaralı kanunun büküm 1erine göre ıstisna. ihti· 
sas ve ihtiyaç mevkilerinde nıııuş veya iicretlo müstahdem 
iken yu\mrıda yuzılı daire, teşkihlt ve müessesdere naklen 
tayin edilmi ş ve edilecak olanlar bu tayinden evvel rnüi 
tahdem oldukları mtı ;kilerdeki maaş v .:-y~ ücretlerile ve bu 
me,1kilerine müteallik terfi haklMı mahfuz olarak tayin e· 
dilirler. Vtt bu vazifelerinden uyrıldıklarıııda dahi evvelki 
m3Vkilerin3 veya ayni dereceye tekabül eden mevkilere ay 
ni derec~ ve haklarla tayidleri yapılır. 

IV -Yukarıda yazılı hükümler v.~ bu hanuna göre tavzif 
edilen dair~. teşki lilt ve müesseselere alınmış vey ı alınacak 
memurlara da şamildir. 

.Madde18- Hükumet un fııbrikalarına ve değirmenlerinrı 
ve diğer sanayi ve maadin mües~ese'erine el koyarak işle· 
tebilir Hu işlelrn'J .ün deva rnı mtHdetinc~ müe~s;)se sahiple· 
rine milııasip tazminat verilir. 

1\larJJe 19-1- Se.ıayi ve m. ıadin nuesses3lerile d ğer 
iş yerlorinde fazla Çlllışma~a hükılmetçe lüzum görülen hal 
ferde işlerin mahiyetine ve ihtiyacın Jerecesine göre gün· 
lük i~ saatları gündüz v • g ce ç.ılış n ılarıııdd tutbik odıl 
mek üz.ere üçer S:lata kadar aıltırı1abilir. 

lşbu fazla saatlar.la çalrşrnulara ait ücretler iş kanunu· 
nun 37 iııci maddesi mucibince ödenir. 

lf Kadınların ve 12 yaşından yukarı kız ve erkek ço 
çukların sanayi işlerind,.. ve 16 yaşından yukarı Arkek ~·o 
cukların maden işlerindtt calışrnaları h tkkıudaki 151,1593 
ve 30 8 numaralı kanunlarda mevcut tahdidi hükü ı'1er 
hf kOmet kur ırile tatbik edilmiyebilir. 

Ill- Bu kanunun istihdaf ettiği hususlarda huft.:ı tatili 
kanunu ile ulusal bayram ve g•:ınel talillt r hakkınd 1ki 
kanun hükümleri h ...ıkOmer kararile kısme1 veyo tamamen 
tatbik olunnııyaiıilir. 

IV- işçilerin ez az birer aylık fasılalarla çalışhrıldıkh 
rı i~lerin gayrisinde iş~ınin haftada bir g 'in ta til hakkı ih 
Jdl edilemez. 

V-Hükılmet, bilumum ticarethane ve müesseselerin a· 
çık bulundurulacağı günleri ve asgııri iş saatlarını tespit 
Ptme~ı~ saHl.hiyetl:dir. Tesp't edilmiş olan günlerde ve as· 
gnrI i~ saa 1 ı müddetince bu t icarethane ve müesseselerin 
açık bulundurulması mecburidir. 

Maide 21 - HükOmet, lüzum .{Ördüğü maddelerin i~tih 
Hlki 1i. satışını VA iınaliııi menedebilecc>ği gibi bunların is 
tihlak, sJtış ve imal şekil ve rniktatlarını da tayin veya 
tahrlil ede bilir. 

(Sonuvar) 

• 

Alm .uıilk 
bahar taarruzu 
Nisan sor undan evvel 

başlayacak 
Londra 11 AA.- Rusla· 

rm ilk baharda Rusyaya ytt· 
ptlacak Alman taarruzu huk· 
kında nskeri mahfillerin ka· 
nac tı şudur. 

H.u:ilar son kış taarru· 
zunda oüyiık euerj i harcamış 
!ardır. Almanların nisan son 
!arından evvel ilk bahar taar· 
ruzu111 başlamaları mümkün 
dür. Eğer 1\ılcıreş ıl Tırnuçen 

konu-ı ~mrinde iyi techi:t 
edilmiş kara kuvvelleri yok 
s:ı, Alnıun!arın Kafllasyayı 
çok geride bırakmaları müm 
kündtir. 

lngiltere-Je 4 milyon 
kadın askerlii< hizme 

tinde 
1 ondra A. A. - Şimdi 

ye kadar lııgiltP.rede 4 mil 
yon kadın, askerlik işlerile 

ilgili olan hizmetlerde kulla· 
nılmak üzere gönüllü yazıl · 
mış'urdır. Bunlardan 1 mil 
yonıı fnbrikahuda kullanıla· 
caktır. 

Fransızlar 
Libyada Almanlara 
yardım ediyorla 1 mış 
Londra 11 A.A.-Iktısadi 

savaş nazırı Avam Kamara· 
sında beyunatta bulunarak 
ciemiştirki: 

"-Fransız Şimal .\frik1 
sın~an Libyadaki Alman kuv 
Vt·tlerine yardım ederek buğ· 
Jay, şarap, petml zevtin ya· 
ğı ve gazolin gönderilmiştir. 
Viştnin düşmanıt yaptığı bu 
yardımı ciddi surette göz 
ön nde tutmuktayız. Bu hu· 
_susta Amerika ile istişarede 

bulunmuktayız 

Bölge Kır Koşusu 
Üünmüzdeki pJZıır günü 

Suat ı 5 de 7500 metrt!lik 
Bölg~ Kır ko3ll~u ycıpıhıcdk 
ur. Koş~ 1 rmek isteyen· 
leriıı cuın. t' ~.ırnına 
kadar Bl "' ... a 'forbiyesi A Ue· 
tizm aj -ml ığın ı adlarını yaz 
dırmala\'ı lazımdır. 

Bir me tıur alınacak 
Hatay Vılayeti Fıat Mür;ıka· 
be Komisyonu Riyasetinden: 

Vilayet Fidt Mür ıkab3 
kontrölörJüğü Vd:tifesine 140 
lira ücretli bir memur ıııına· 
caktır. 

Taliplerirı askerlikle hiç 
bir sur etle uJakqsı olmaması, 
asgari Lise olgunluk imtilıa 

LJ0lrn a kaler11 
kaybederıle~ 
Bır dolma kale~ .. id 

ıerı" muştur. Kaybeden 
1 

fi· 

henemize müracaa~lfr11e 
Açık eksı. e ~eiS 
Kirıkhan Beled•1 

ğinden : ııııı 
1 - Kırıkhanda uJ. 

. Sl . 
bir abdesthane ttıı~ajfe e'(Sl 
açık pdzırlık suretı 
meye konulmuştur·26 şll 

2 - E ksiJtme .. s6ııl 
1942 perşembe gu~ue tıJI 
de Kırıkhan BeJedıY es 
men salonunda Y~f'10 

3 - Ilk keŞ1 

1969 lira 30 kuruştu~~ 
4 - Muvakkat 

147 lira 70 kuruştur· ·şe 
5 - istekliler bU. 

11'J 
keşif evrakı ve Projı:ıfl b8 
han Jelediye MuhasB 
lemiude görebilirler. jşti 

6 - Eksiıt~eyı..ı "88:~ 
ede>ceklerin, ehlıy~t tı t 
ile muvakkat teroına tJJ 

ettiklerin~ dair evra.k~t· 
le ibraz etmeleri ıa6zı~ ~ıf 11,1 ,"' 

Knyıp kar~~e 
Sonkaaun ayına aJ 

karnemi kaybett.i~· .Jb 
alacağımdan eskısını 

yoktur. ;iod 
Orhan mahallf ıdl 

Abdo Kızı 

Kayıp ekmek kar ,ıt 
Son kftnun ayına. 

·ııı ndet ekmek karııes~ . 111 

tiın Şubat karne!erJP~ıı 
ğ~mdan kayıb olan 
rin hükmü yoktur. ııeei 

Şirince maba do• 
Mahmud K0°~ GUIS I>' 

Kayıp karnd 1it 
Son kanun aY108ttiıtl 

mek karnemi ~a?~ıs 
bat ayı karnesını 

"" dan kayıp olan 
lıtikmü yoktur. h ııeS' 

Ş irince rna • 8G3riP 
Mebrne· 

Gündüzde S11 ""ıııt0 
iki film birden K0~~tl' 
G "ı nmiy~n HaY 

- ~dıırO 
ı -_eşriyat ~IEN1' 
Selim ÇEL f.'tlt' 

C. H. P. Matbaası 

rıında muvuffal olrtıtlf 
ması şırttır. ··fi}S r 

isteklilerin nu ~ı11J1' 
sıhhat n.ıporu, 1 . 
alacakları hüsnilhB jS~ 
diploma ve bonserv 
_rakı müsbitelet ~ııd 
.Mmtaka Ticaret 
n~ ~~~ucaatları f:. 
gununı.:n ayrıca 

ilı\n olunur. 


