
~~ı 1 Valimiz 
~•et Müdürlüğün
v,1~ meşgul oldu 
b 1Iniz Şefik Soyer bu 
~ıntaka Ticıır.·t MU · 

~rı~ giderek iaşe işleri 
ışler haklnnda ince 

t 
t Yapmış ve öğleye 

\~•şgul olmuş'ur. 

\~l dul ve yetımler 
lam alacaklar 

~~a~11- Maliye Vekilli 
~ bır kanunla maaşları 
~.Yapılan öksilz,dul le 

,1
1t1erin üç aylıklarını 

\'ı~Cakiarı hakkında bir 
\..'e 6 hazırlamıştır. izah 
~1göro zam nisbeticde. 
~ .maaş ve hu maaşa 
kıl1erde yapılmış olan 
1-lnıtarla birlikteki 

~~e.rgisi çıktıktıın son 
~ •l& miktarıdır.Ücret 

~ lılardan t~kaut ve 
)lıkJarı yarısı vfya 

~il maaşları verilen 
ı6 ~l etleri bu yarı maHŞ 

' lrıaaşlai birleştirile 
f;Öre ıam yapılacak 

Londra Halkevi 

19 şu batta büyük me 
rasimle açılacak 

LonJra 16 A.A.- Lon· 
dra Halkevi 19 şubatta ocı· 

lacaktır. Halkevi Londra 
daire reisleri, nıümessilJeri 
Vf." bütiın Şefleri dahil 40J 
kişilik bir davetli lıuzurile 

a~ılaC>lk ve merasimde Tilr· 
kiyenin Londra Sefıri HüştU 
Aras, General Sir Jon DiH' 
general Ditz b:rcr nutuk şöy 
liyeceklerdir. General Dıtziu 
nutku TUrkçe olal'aktır. ı\le· 
rasim başından sonuna ka 
dur f ılme ahm:cak ve radyo 
ile saat 18,45 tA bu husus· 
ta tafsilat verileccktır. 

tır. l\larl-Mayıs 1942 aylık 
larını b:rnkaya kırdırmış Olan· 
lar farklarını bankalardan 
alacaklardır.Bordrolar yapılır 
ken Şubat ayı da kaltlarak4 
aylık birden tebakkuk eltiri· 
lecektir. Zamlar Maliye Vf". 
killiğinde tediye omri bekl~n 
meksizin l\denecektir. 

yazıyor· 

Singapurun ııüf usu 
Tokyo 17 A. A. - Sin

pmda tc lım olan düşmanın 
sayısı 60 bindir. Bunl&rın 15 
bini Iagıliz, 15 bini Avustral 
yalı ve 30 bini Hinllidir. Şe 
birde 1 milyon nüfus vardır. 
llunlard n aıc1k 120 si lngi 
liz kadm ve Ç\lcuğudur. 

Bütün Japonya bayram 
yapıyor 

Tokyo 16 A. A. - Ja 
poa a~keıt sözcüsü J ıpon as 
kerinin Singapura girdiklerin 
de hiıtUn JaponyHda şenlik 
yapılacağını bildirmiştir. 
En büyük şenlik Sibye parkın 
da olac:k ve bu şe ıliğe Baş· 
vakii de iştirak edecektir. 

Bir radyt· anketçisi Pa 
sifikteki vaziyeti Japonların 
lehine olarak kabul etmekte 
ve o bölg'! harp planlarıı•m 
tHmelinden değiştirib1,si IA· 
zım geldiğini ileri sürmekte
dir. Anketçiye göre Japon 
yayı yenmek şimdi daha zor 
taşmıştır. 

BaltimurSan efkanumumi· 
yeye tercüman olarak şunla. 
rı söylemiştir. 

Karanhk sa atlar yaşı· 
yoruz. Düşman kuvvetlidir. 
Her Amerikalı payına dUşen 
va~ifeyi yaparsa düşman 

mağlQb olacaktır. Her Ame· 
rikalı vazifeye çağrıldıjtı Z\l· 

man bütün ruhile çalışma 

lıdır. 

Çörçilin nutkunun A
merikadaki akisleri 
Vaşington 16 A. A. -

Mühim bir şahsiyet Çörçilin 
nutkuna göre bu yılın harbin 
en çetin yılı o1ac:ığını, bunun 
birinci Cihan harbinin 1917 
inci yılı başhıngıcı ıa benze· 
diğini söyfüyor ve şunları 

ilAve ediyor : Harbıl sonuna 
kadar götürmeye azmetmiş 

bulunuyoruz. " 
Meclis Hariciye komisyonu 

reisi de, Çörçilin nutkunun 
son z~fere olan bir inanın 
ifadesi olduğuna belirtiyor. 

SON DAKiKA 

Japonlar 
Ellerine geçırdikleri 
yerlerde yerleşiyor 
Rangon 17 A.A.- Japon · 

ların Sıngapuru ve Cavayı 
aldıktan sımra Hindi tan Uze· 
irne yür ümiyerek işgal ettik· 
leri yerlerde . yeni teşkiHU 

yapmakla nıeşğul olacakları 

sanılıyor. 



General T ojo 
Singapuiun düşmesi 

le iftihar duymamalıyız 
diyor 

Tokyo 17 A. A. - Japon 
Başvekili general Tojo Singa 
purun düşmesi üzeriue dün 
}'arlilmentod~ beyanatta bu -
muştur. Tojo demiştir ki : 

·• Siı1 g.Jpurun düşmesi 
doğu Af;yadaki lngifü~ ve 
Amerikan üslerinin işgal 

Milmesi den ektir. ~Orduları 
mız Birmanya yolunu kapa 
ı~ak için savaşa devam eJe 
ceklerdir. Birmtrnyaya biz 
hiçbir zaman düşman gözile 
bakmadık. llirmanya bizı mle 

işbirliği . ~ apar ak İı ·giliz zincir 
Jerini kırarsa kendilel'iııe yar 
dım e~mekle bahtiyar olaca· 
ğız.~ 

Jap<myu Çinl !erin kr ndi 
!eri taraf mdun idar • edilme 
Jer. ni arzu eder ve onlı! rm 

vata.1perver biHlnine her za
man yardıma hazırdır . Eğer 

Çinliler Büyüle Asya Nizamı 
nın kuruluşunda J ı:ı ponhıra 

yardım ederlerse onların ar· 
zu ve aııanelerine hürmet 

• edilecektir. J•tponya Çinliler· 
le kardeş<_." bir anlaşma yap 
maya her zr nrnn h ~ zırdır. 

Cenubi Amerika ve diğer ta 
rafsız mit:etlerin de }ıponya 
y1 anı. dıklarma eminiz Sin· 
g1:1ruı un düşmesi J ıpon hal 
kına gurur vermemelidir. 
Eo kt sin darbeleri in lirrııek 

~ iç·in azimle ı::avaşa d( va:-!! f'de 
ceğiz . 

Nasıl teslim ol
dular ? 

Tokyo 17 AA.- Sirıı,!a 
purun tesl im !TI liz:ıkercsinde 

Jıipon Kumandanı ~ .oı gene 
mi Yumı: şilu ile lııgiliz kuv 
wılltıri Kumandanı Peısival 
nr<ısmdu :Ju kLs1 ve sadh 
ctv;.plar teati edilmiştir, 

Yanrnşita K>ıy1sıı VE> şart 

sız tesliıne r; zı oluvormusu 
nuz ? 

- Evet 
- lngiHzler Japon aske 

tı esir elnıişm idir '( 
- Hayır Bir tek hile Ja· 

p.m askeri esir etmedik, 
- Siııgı puıdaki Jcıponla 

rm vaziyeti nası dır? 
- Göz altrna 1:1Iuıarnk Hin 

,-ı;stana gönderilmişlerdir. On 
lar Ingi\iz garantısi altında· 

dırlar. 
- Şiuıdi teslim olup ol 

nııyacağ1 hı:kkında ~evap ve 
:riııiz evet mi ~ Hsyır mı ·( 

:-Bana yarın sabaha ka 

Singapurun 
düşmesi 

Ve lr giliz matbuatının 
mütaleası 

Londra 16 A. A. - . 
Londra gazet,..Jeri Singapu · 
nın düşmesini lrıgifüJerin 
suk;n ve azimli bir birlikle 
kar~ıladıklarını yazıyorlar. 

Hunu l\Jister Çö. çil 
" vahim hiidiselı!r doğ'unıbi· 
lecck askeri !:>ir hezi 
met " olarak "asıflandırmış· 
tır. 

Tayn.ise göre An1erikan 
ve lngi ı:z kuvvelltffi llohında 
Hmdistaıııııa v.1rmışlr ı dır. 

Eğer bu kuvvell~r beraberle
rinde yrlecek kadar av. ha 
fif ve orta ağırlıkta bomba 
h.ı) yarnlfrİ de huluuduruyor 
lama J 1pon fü .. rfeyişı ıi d JT· 

durm;ı ktc.ı zo"luk \. t kıııive<'ek 
Ierdir. Ve ne palı<ısıı a o lun.:a 
CJ!sun hu ileı ieyiş durdu ul 
malıdır. lııgiliz milleti bir fa 
cıa önündedir. Fakat bu fa· 
cıa sinirlere hir kurııc;ı ola 
t!aktır . 

Deyli ekspr<'S Siııgapurun 
• Jiişmesinirı Alman zırhlı l arı 
pın k ıç tığ'ı gün e r.ısgeld iğ i 

ni kaycleıtiyor ve mukabele
ye h •zırlanaı·ak mücudeleye 
devam etmeliyiz diyor ve 
) ;• zısına şöyle devaın ediyor: 
" Üöniz kuvvetlerimiz dünya 
nın en biiyiik dunanmasıdır. 
lrnı•aralorl .Jğumuzda yinıı 
dünyaııın en büyük teşki 

latJdır. ,, 

d;ır vakıt bı ·akın. 

-Yanrı saluha k.ldar mı '? 

Bu gect! k11vvetlerimiz Sin· 
gapura hlicuma başlıyac~k 

lanlır. 

- U halde saat 23,30 a 
kadar hekleyemn.miı:Jiniz. 

-Bu takdirde o sa:ıta ka 
dar lıücııına devam edt (·eğiz 

General Persi val buı·uda 
smımuş, Japon kumandanı 

ısrar etmiştir. 

- Ka1t bir cevap istiyo
rum.Tteslim oluyormusunuz 

-Evet 
-O haldd ateş kes emri 

saat 22 u.,~ v~rileceı<tir. S .i 
kO.rı ve nizamı temin için şeh 
r~ 10 O J .ıpoıı askeri gi)nde 
rilecektir. 

- Evet 
1 l3u eükOn askınleriı iz 

tarafından ihlM ed; ldiği tak· 
dirde orJulurımız luurruza 

• 
başlıyucaklır. 

lııgiliz Kum .lndarıı bu tek 
lifi de kabul etmişıir. 

Açık teşekkür 
Babamız ve ailemizin bü 

yügü Ibrahim Cankatıu ölü 
mü sobebHe teessürümdze a!a 
ka gösteren say .n dostlarımı 
za karşı şükrllclarımızın muh· 
tf'rem gawtc,nizle ilanını say 
f!I ile d;Jeriz. 

Cankatlar 

Açık teşekkür 
Dün hast~nede hayüta 

göz'erini kapıyım kardeşim 
.Nafıa Baş feıı~memuru, Sami 
Dülrlüriin ?.C, kayıpları mü· 

. ııasebetile kederimize iştirak 
r deı1 Nafıa \lüdürü, Nafıa 

ı ı ıeınurları ve diğer zevatu 
ac;ı k tt-şek kürlcrimizin biıd i
r il mesine vasıta olmanızı ri 
ca ederiz 

1 Kardt>Şİ 
l Nuri Düldür 

Çeltik müstah
l 
\ 

1 

\ 

sil ve sahiplerine 
Toprak Mahsull ,ri Ufısi Is· ! 

ken<Jeru Şubesi Ş 'fi iğinden: 
Hükümet turafınd ıin el 

koııulun v ı:. bey ıtnnames i Top 
ruk !\lahsull ·ri Utisine vai· 
len çeltik ve pirinçler mütcı· 
addit teblığut ve ilfinata rağ 
men bugüoe kadar Ofise tes 
lim edilnı iyerek sürüocernde 
Lırakılm:.ıktadır. En kıs . bir za 
m ::ııı<la çeltik ve piriuçledni 
Ofise teslim elmeyt• rıler h.t k 
k!nda kanuni yollat·a tf ve~sül 
edileceği ve bu yüzden hasıl 

olacak her ha'lgi bir zarar 
ve zıyanın müsebbip\e;ine 
ait olacağı son defa o,aıak 

ilan olunur. 

Ellerinde yapağı bulu 
nanlara . 

Hatay V~liliğinden 
Ytmigün 1.azetesinin 4,2, 

1942 tarihli ve 2996 sayılı 
uüshasında ilan edilen yapa
ğı be}annarne wrme müdde 
ti 9,2,1942 gününden itiba -
ren 15 gün daha uzatılmış • 
tır. 

Rus tebliği 
Moskova 16 A.ı\.-~Res 

mi tebliğ: 
15 şub.ıtta kıtdarımız 

ta arruzı1 devam etmişlerdir. 
Düşman muhtelif ihtiy..ıt sı
nıflarını harl.ıe sokmuş ve 
yapmak istediği bütün karşı 
hücumlar ağır zayiatla pile· 
kürtülrnüştür. 7 Alman uça 
ğı düşü · diik l.Jizim kaybımız 
5 tanedir. Bu ı:- ym birinden 
14 üne kadar dn düşmamn 
269 uçağı tahrip ·dildi . l3 i 
zirn 83 uçağHnız kay1phr. 

S .. . kireç 
onmemış 

alınacak ..... 
6 ;!•·"' 

Devlet Dem iryoııarı tJ l{e' 
işletme A. 1:. Komiso011 

isliğinden: . z1C0 
Muhammen bed~~ı ııJBıPİO 

lıra olan 180 ton SO~ 1,., 
kireç şa•·tnamesi ve?hı~e jSBııt l 
3- 942 cumartes: goıı uslile 
10 da açık eksiltme us ~liİ' 
.\da ıada 6 ıncı Jş}et[ll~alıııf 
dür H.ığii binasında satııı 
caktır. 80ıe 

Hı ı işe girmtk jste~-qa~· 
rin 202, 50 liralık rrı942 yı kat teminat akçaları,. ıılıırı 

lı Tıcaret odası ~~sı~jrlİ~ I( 
ve nüfus cüzdanlarıJıe ııırıll' ~l 
te eksiltmede bulunıu3 ~~ 
zımdır. ıtell 

Kireçler Mersin-IS 8rt 
run (Jahil) istasyoaI~rı qıtO~ 

b' ıstıJ· 1 
sında her hangi ır u~sJi 
da ve vagon ;\çinde 
edilecek tir. . 00 

ŞartnameJer koJJlJS)' 

rafı~dan bt·delsiz oıanık 
rilmektedir. g 

'l · )!erin muayyen 0 
ve saatt~ lşletme kornisY i 
na müracaatları Jüz iOlLI 

o!unur . 
11- 21-2 

.ilan ıı· 
1 ., oti8 . 

Hatay DefterJa.~ ıgı ı-Jaıİ 
ı\şağı Aydı köyunde 1ııJ tııJS .ı 

ve ait 2 l hektar me3a seo"' 
·13 plfça tarlanın 3 ulB 
icarı 1 ) gün daha uz~ 
ihale 17-2-1942 sa 

1 

saat 10 bırakılmıştır· ıı~ 
Taliplerin %7,5 pe~ı9ti) 

sile mliracaatları. (0° f l 1 

i1an ves1:1.ir m a s r 8 

müşteriye aittir. ~ı· 
h"r Kayıp mü ıJ 011r~ 

Adıma mahkuk I1l t>Ore 
k.ıybettim kimsey.e ıdı 
yoktur. Yenisinı k~~ıJJ~ 
ğımdan ~skisinin btı 
madığıııı ilan ederiOlı{. f. 

Karamanlı .
1 

ı\I 
Mehmet o. M~kiil 
Kayıp mühü.r o 
h .. hrıi(JJ 

Mu tarlık mu ~1('11 

bt-ıtlim, Yenisini ah1fııııı~ 
eskisinin hüko•ü 0 

ilan ederim. ~61 
Turfando fOe'; 
tarı Meınet rtı' 

Kayıp ek •ıek k~ç~~ r 
Beş büyük bir "ı~irO'. 

mek karnesi k:ı.fb8 el 
nilniri alacağımdıııı I 
nin hükmü yoktur· · .ıl 

11-W.:-ot 
Meydan mah~ ~ 

Mehmet oğlll O 
-------1~ .. dil' 

Neşriyat ~ ~."1ı. • 
Selim çELı:.ıı)ı>• 

C. H. P. Matbaası 


