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\.. ,J Siyasi, iktisadi, içtimai Gündelik Gazete Kuruştur .J 

Balıkesirde zelzele büyii.k tahribat yaptı ~ 
Bigadiçte 500 den fazla ev yıkıldı; 7 köyde yıkılan 
evler ·n sayısı 200 Ü geçti; ölen ve yaralananlar var 
zelzele uğultular· \ ·r~~,~_,r_~-.... ..,, ... _ Almanlar O o ğ u cephesinden 

ılf rikaya acele kuvveı:naklediyor la devam ediyor 
Ankara 19 (Hususi muhabirimizden) - Balıkesir viliiyetile civar 

vilayetlerde yer depremi devam etmektedir. Şehrimize gelen haber· 
lere göre, zelzele yer altıadan relen müthiş uğultularla başlamı~tır. 

Armutlu, Yusofcami köylerindeki haear şiddetli ve tesirli olmuştur. 

Sıodırfı kazasının Gölcük nahiye merlce?.inde 17 ev tomameo, 28 ev 
otorulamıyacak derecede yıkılmıştır. 

E.smendere köyünde 20 ev tamamca yıkılmı~, diğerleri oturula· 
nnyacak derecede hasar görmüştür. Köyde bir ölü vardır. Sarsıntı 
bilhassa Bigadiçte büyük olmuştur. 880 evin yüzde 60 ı taş taş üs· 
tünde kalmamak üzere harap olmus, rcri kalaaları da içinde oturulamı

yacak balo gelmiştir. Enkaz arasından 6 kişi çıkanlmıştır. Blgadiçla 
Neyzea köyünde 27 ev tamamen, 48 ev kısmen, Bıılatu köyünde 50 
ev tamamen, diğerleri kısmen, Clrdekll köyünde 15 ev tamamen, 
diferleri kısm1ln yıkılmıştır. 

Çat 
Sömürge in -
den 10000 ki· 
şilik bir mütte-

Antalya 19 (a.a} - Bu sabah saat beşi 10 dakika geçe ceoup· ' ...... ,,,"...,.··~ 
tan şlmale doğru 5 saniye süren şiddetli bir yer depremi olmuştur. I 
Hasar roktur. 

........................................................ Ull .. lii 

fik zırhll ordu· 
su Rommel üze-

·Bizert lıafla meydanlarını bombalıgan lnıiliz bomba uçakları 

' 
rine yürüyor 

ispanyadaki kısmi seferberlik 1 Sekizinci Ordu 
_tedbiri" Mih~ere karşı ir:zif ı MihVez~ıeiie~BSBbüiıdi 

Ticaret l Laval dık- Almanlar ıhtıyatlı . A~kar~ 19 <.R.G.) -Bioga· li~i:. Dü? s~klzi~c~ ordunun ileri 

k A ı t• •• '' 21 henu7. duşmemış olmakla bera· bırlıklerı Bıngazıoın cenubunda ve 8 e 1 tato r 01 d U ber, Biogazi istikametinde iki kol. dü~aıanla temasa girmiştir. Donan. 

be de 1 k il dan ilerileycn sekizinci lngiliz or· mamıza mşnsop hava kuvvetleri 
Talimatname dı- Mareşal Peten ır 1 u anıyor dnso ıehrin çok yakınlarına sokul- Ttablusgar~ açıkb.rında 800~ ton· 

' moştor. Biog'azi deniz üsleri Mib· lıık hlr duşman gaz ıremıslode 

Şında kalan çok b k•ı• k d• • ver tarıfıodan tahrip edilmektedir. yanıın çıkarm• ştır. Orta tip bomba ......... ~ aş J ) en ]Sille . Giloüo en önemli haberlerlo- uçaklarımız Tunus hava meydanına 
d a r gelirlilerin - Bir lspanyol gazetesi, bu - d bı 1 d d ç t - ü hücumla ıornak ve yangınlar hu. 

halef tayı•D etti• karar hareket hattımızı ."od r el şu ur: 1 a Aıom lrkge- solo a-etirmiştlr. Hava kuvvetleri· 

miktarını sordu 
Ankara 19 ( o.a ) - Aldığı· 

lllız malOmata göre, hükQmetçe 
tkınek ve ekmoklik hububat ,,esa
İr eşya ve maddelerin d.nğıtılmaıı 
llıı dair talimatname dışında kalan 
Çok dar gelirlilerle çok muhtaç 
kiıııaelerc yapılacak yardım üzcırln· 
de durulmaktadır. 

Ticaret veknleti , Valilere 
tÖrıderdlil bir tamimdr, bu gibile· 
tin ve bu meyanda vaktile on se
btılik maaşlarıoı almış bulunan mü
laknit, yetim ve dul gibi muhtaçla· 
ltn adetlerinin küçük ve büyük O· 

~r~k sıkı bir kontrol altında tes 
l'ıtıai ve bildirilmesini istemiştir. 

«>planacak bu rakamlar, el 'e 
h •vcot iınkiinlıırn göre icabında 
~r hangi bir yardım yapılabilme· 
~ın, eslll teşkil etmek üzere göz 
01liirıda bulundaralacakhr. 

............... --
Çörçilin bir nutku 
L Ankara 19 ( R.G. ) - lngiliz 
b l§vekili Çörçil, vAktlle okuduğu 
blr nıektebl zlyarcU ıırasında tale· 
•lere hitaben bir rıutuk söylemiş 

\ıe bilhasse dcmi~tir ki: 
"' - logiltero karanlık bir de• ;ir teçirdi. Şimdi her ay daha 

.•ıla bilgili, itimat ve kuvvelle 
'1tırilemekteyiz. Aydınhia kavu~a
c, • 1\ gıınız rün mutlak. gelecektir. 
lb Uvvetli silahlarımız ve orduları-
.;~ var. Daima muvaffokiyetle ile· 

tı 'llıek tcyiz. 
I Gcçnıişteki hadinleri örnek alaıak 
•1•cete cesarette akabllirlz. » 

Laval, anayasa dışında ka
rarno meler çıkarabilecek 

Ankara 19 (R. G.) - Mareşla· 
Petoa, 1 O temmuz 1940 tarihli F1ı&n· 
sız anayasa11na dayanarak iki mıd 
delik bir kanun çıkarmış, Lavalı 
kendisine halef tayin etmiştir. 

Mareşal, yarınki halefini bu. 
güoden diktatörlüie de tayin et· 
miş bulunmaktadır: Başvekil Laval, 
tek imraslle anayasa kanunları dı
şında kanuıılar ve kararnameler 
çıkarabilecektir. 

• Bu kararın la'llamile tasvip 
edilmemiş oldoiu Fransız kabine· 
sinde vokua relen değişikliklerden 
anlaşılmaktadır. 

Bahriye nazırı Amiral Of an 
' istifa etıalş, yerine Amiral Abriyal 

tayin oloumuştur. Münakalat na• 
zırı Jibtll "da çekllmiatir. Maliyo 
nazırı aynı zamanda iktisat oaı.ır· 
lığını yapacaktır. 

Vişi radyoıuna göre, Lavala 
fevkalade saliblyetler verilen top
lantıda bir zabıt tutulmuş, Laval 
vo pcten t11rafıodan imzalanan bu 
zaptın rosrni ıazetede neşri karar· 
!aşmıştır. 

Bu kararlar lnrllterede iyi 
karııloıımışlır. Londra radyosu de
miştir ki: 

«.\imanların elinde tamamtlo 
esir oldutu aolışılan Peten, La. 
vah Franııaoın tam bir diktatörü 
ilin etmiştir. Lava! tek imzaslle 
şimdi Franeada emirnameler çıkı· 
rabiloceklir.» 

sın e top anmı, 0 an. m~r ~n miz Sicilya üzerinde bir Almaa 
- değı·ştı·rmı·yecek dı"yor - k~v~etlerl Tr~blus~ d~ıru yonetıl· uçağile ayrıta 7 Alman nakliye 

mııtır. Çat bolgesı , Lıbya toprak. uçağıa1 dil~ürmüş ve dün Bingazi 

Ankara 19 (R. G.) - Bir ispanya) gazetesi, kısmi seferberlik 
rarı etrafında şu yazıyı neşretmiştir: 

ka· larlylo cenupta sınırdaş büyük bir kesimindeki iniş aahalarıoa yapılan 
arazi parçasıdır. Burası, müttefik· akında diğer üç tanesini de yerde 

«Harp bize yaklaştığı için, şimdiye kadar olduğu gibi kendi dahili 
meselelerimizle meşgul olarak yaşamağa devam edemezdik. Harpten 
uzak olanlar dıı. dahil bulunduğu halde, bışka memleketler yıllarca önce 
seferberliklerini yapmışlardır. 

General Franko, Milli müdafaa vasıtalarımm kuvvetlendirmeğe ka. 
rır vermiştir. Bu karar lıpaoyanıo hareket hattını değ'ştlrmiyccektir.» 

Bu yazıdao ispanyanın ıillibsız olarak tatbik ettiği tarafsızlık ve 
harp dışı siyasetini silahlı olarak devam ettireceği anlaşılıyor. 

Alman mahfilleri ihtiyatlı bir dil kullanmaktadır. Vilhelm Strue 
mahfilleri, bu tedbirlerin lnrilizlere ve Amcrlkahlıua karşı olduğunu be
lirtmektedirler. 

lnriliılcr de ispanyayı haklı görüyorlar. Roytcrin siyasi muharriri 

lerle ilk defa işbirliği yapmı~ olan tahrip etmiştir. 
Fransız sömürgesidir. Bina-azioln cenubondaki kara 

Resmen bildirildiğine göre, yollarıle nakil vasıtaları movaff a· 
buradaki kuvvetlerin 11yuı 10000 kiyetle bombalanmıştır. Düıman 
dir. Hep!İ de motörlcrc blndiril· hafif bir faaliyet kaydetmiştir. 
miş kıtalard.a mürekkeptir. Ara· Düa gece ağır bomba oçak· 
larıoda tank birliklerinin do mev larımız Binıazideki rıhtımlara bir 
cut olduğu söyleniyor. Bu kuvvet· akın yaparak yangınlar çıkarmıştır. 
lerln evvelce Liberyaya çıkarılmı~ Ltmanın arzında iki reminin yan· 
bulaoao Amerikan motorlü kıtala. makta olduğu rörülmüttür. Bütün 
rının iltihaklyle daha da kuvvet- bu hareketlerden 6 açaiımız dön. 
lenmiş olması mümkün ıörülmek. memiştir. 
tedir. Kahire 19 (a.a) - Şimal J..f. 

diyor ki : 
«General Frankonun kıımi seferberlik karari, pek tabii bir 

tedbiridir. Alman kuvvetleri Atlantlktc ve Akdenizdo şimdiye 
F ranıızlarıa elinde olan üıılere kadar uzanmışlardır. 

Bioraıiyi reçen ıekizinci logl· rlka müttefikler umumi karargihı· 
ilıtlyat liz ordusuna 600 kilometre, Tunu· nın lebll~i: . Tunus sahilinde bir 

b. • • 1 •1• d noktaya ındırme teşebbüıll yapan 
kadar sa varan ırıocı ngı ız or osuna 1. ki F 

da yine 600 kilometre mesafede Alman nak ıye aça arı ransu: 

Hem ispanya, hem Portekiı, Afrikadaki tedbirlerin hiç bir suretle 
kendi aleyhlerinde olmadığı hakkında lngiltere ve Amerikadan kati to· 
mlnat almışlardır. 

Madrldden fsveç gazetelerine gelen haberlere göre, Madriddekl aı· 
keri mahfiller kısmi seferberlik tedbirinin Mihvere karşı oldoiuou lh111 
etmektedirler. 

_____ , ..... ____________________________________________ ,_ 

Tiren tarlfelerl 
artt1rllacak 

Aflkara 19 ( Husost muhabf· 
rlmizden ) - Kömür fiyatlarının 
artması dolayısile Müokalat veki· 

leti devlet demlryollım ve dcniı 

yolları yolcu ve eşya nakliyatı ta• 

rifelerinde .değişiklik yapmak mak· 

sadile bau tetkiklerde bahıomak• 

tadır. Bo tarifelerin bir mikdar 
arltırılmaııı .nnılıteruoldir, 

Vekiller Heyeti 
Ankara 19 (a. a.)- icra Vekil

lerl heyeti bu,-üo BaşnldUette 
Başvekil Şükrü Saracoilonon baş· 
kanhğında toplanmıştır. 

---·-----------------------Torlnoya hava 
hücumu 

Ankara 19 ( R.O ) - loglliz 
bnmba uçakları dün gece balyanın 
ıimallno bir akın yapmıılar, mü· 
hlm bir silah ıaaayi merkezi olan 
Torlooyu bombalamıılırdır. 

b A 'k k . müfrezeleri taraf ındao tardedll· 
bohınan u merı an avvctlerınln . t" ş· ı Af lk F 

l R 1. b- b-t- d mıı ır. ıma r a r«nsız ma• 
mareşa omme ı us u un zor u- k ı rı 1939 aınıfını silah it 

d - - • · b k am a a ına 
rumaF 1JŞ;9ec(erı) mu Fııkka tıdr. çağırmıştır. Bazı Fransız kıtaları 
Al •1• da .!1 - ha~ dra Y0

1
S0

1
• Oıandan doğu iltlkametinde hare• 

man arın oru cep csın en a o · _ 
ket etmek uıero vapura binmiştir. 

acele kuvvet nakletmekte olduk· Biritaoya bomba uçakları Tıı. 
larını bildiriyor. Spiker demiştir ki: nulla lşral altında balooao hedef~ 

Macaristand~ ~e Hırvatiıtanda lerc hücum etmiştir. Biriaci ord 
hemeo hemen butun yolcu tren · • . , .•• 11 
lerl kaldırılmıştır. Cenova ve Sicil· ıle ışbırlıgı. ~den Amerikan ~çak. 

• larlyle tngılız hava kuvvetlerı Bi· 
yaya rıden trenler bu memleket• zerl hava meydanını bombalarnış. 
(erden geçer. lardır. 

Fas 19 ıa.a) - Fas radyosuna Rabıt 19 ( a.a ) - R i f 
röre, Sicilya, Sardonya ve Tunus tebl:;: Müttefik paraıütçO kıt:l:;ı 
Ozerinde, Mihver hava kuvvetle- Tunusta hayati ehemmiyet" l 
rile müttefik hava kuvvetleri ara· bir hava meydanını zaptet .' 1 °d~D 

b b• bü _._ 1 1 
ını~ er ır. 

sındı bu ar ın eo yuııo çarpış- Tunus l~ or ne doiro yapılan bu 
ması~ın p~k yakında vukabalacatı pitaşlltçü kıta sevklyah şimdiye 
tahmın edıllyor. kadar hava kuvvetleri tarafındaıı 

Kahire 19 (ı.a) - Ortaşark başarılan en önetnli harekatı tef klJ 
mUttıflk umumi kırararihınııı teb· ıtmokttdlr. 
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BUGON 20 Sonteşrin 1942 

METANET ZERAFET Hassasiyet '(@i~~I~~!~~~!~~~ 
_ \ S@lyOn ll=ll@lOlkDmO~@l Müjde i) 

Sinemalannda 

~.(( ~~ ispanya ihtilalini .:tn merakh ve en hakiki vesikalara istinaden D 
' ~ canlandıran ve bugünkü Harbin modern silahlarile jg\J 

~ mücehhez Franco kuvvetlerile Kızıl lspanyol Askerleri arasındaki 

SA YJN Mf;ŞT' C'R/LERJ-M/Z' C' Mu••JDE mUcadelelerl ibret ahnacak hissi, heyecanh ve fevkalılde 
U • L L Meraklı bir Mevzu çerçivesi dahilinde gözleriniz önUne koyacak Olan 

En ucuz ve garantili Amerikan mamulatı DECCA markalı 
BATARYALI radyolarımızda gelmiştir mevcudu azalmaktadır 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İALKAZARİ 
• • • • L-f_f MlUJIHl~~~R~~tl l-1-1 

acele ediniz. ta 
ÖMER BASECİMEZ @i 

VE ŞERiKI MÜ .. ESSESESI mı 
Telefon: 168 Telgraf: ~AŞ~GM!E~ ~ 

"irlb!ı lf'~~e S~~O d'.11 Mevsimin Rakipsiz FilmiŞerefine Büyük Sinema 
Müsamere~ i Bir millet:n mukadderatını bu uiurda dökülen KanJarı ve yapılın büyi.i 'c 

fedalı.arlıkları Canlı Hareketli bir tarzda yaşata'l bu şabtserin Baş Sollerinde 
MIREILLe BALIN ve FOSCO GIACCHeTTI Gibi iki Büyük Artist Vardır ... , 

TAN DA iLAVETEN 

~~~~.,ı~••~~~••...,.~...,.~ .... ı~.,~...,.~• Satılık v '{~ 

ASA .... sı·nemaJa magza ~\~ 
Bütün Dücıya Lisanlarına tercüıne edilmiş olan en meşhur, en Meraklı ve tnH':;ecınlı 

Polisiye Romanı ARSENLüPEN 
Uj Tarsuskapusında 7 numa· \~ 

ralı Yusuf Saminin mağaza. 
!nnda bulunan göz ük, saat 

Büyük Fransız Edibi 

DiKKAT: 
• MAURICE LEBLANC ın Şaheseri 

Biletler Kapışılmaktadır istical ediniz. SUVARE 8,30 Bu Aktam SUVARE 8,30 

İki Büyük film birden 
1 

ALEXANDE Kordanın LAV AMUT eserinden 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Namus Borcu 
Aş'c Kahramarılık fedakarlık Harikası 

2 

Meksikalı Fahişe 
I 1 Büyük Sergüzeşt müthiş Heyecan filmi 

~ .... ~ .... ~ .... :~ .... ~ .... ~ .... ~ .... ~ .... ~ .... ~ .... ı~ .... ~ ...... : 
.................................. ~' 
. üroloğ Operatör 

DOKTOR 

Suphi Şenses 
Böbrek - Mesane - Tenasül 

Hastahkları Mütehassısı Yeni Postahane karfısı 
Fakirler Parasız muayene edilir 2716 ......................................... 

DOKTOR 
TlYllr~lYl'lt ~©yer 

Herg ün Hastalarını Hü1..0met Civ::.rı lstikamel Eczane1I karş111nda 
çıkmaz ıokak içinde no 121 de kabul eder. 

Haftanın Sah ve Cuma günleride 6ğledeo sonraları falcirlere mec· 
cani bakılır. 

2355 

BUGON 
MATBAASI 
Her Türlü 
Baskı Ve 

Cilt işlerini 
Kabul Eder 

1mtlyat Sahibi ı CAViT ORAL 1 
'1ı N ~rl,yıl Ankat 

Rifat YAVEROÔLU 
B~ııldifı yıt ı BUGON Matbu• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
oyuncak buna benzer binbir PEK YAKINDA : Charle Boyar ve Margerlta Sullavan 

················~·4· . çeşit antikalarla Hazirana ka· 

dar icarı dahil olmak üzere 
bütün demir baş eşyasile top 
tan satışa çıkarılmıştır. istek
lilerin Fuat eczanesine müra· 

HAVA iiDM SANA ~EDA 
~~ BACK iSTRiD Senenin en Büyük AŞK Dramında 

~ TELEFON ALSARAY 212 Telefon TAN 266 

caatları. 2746 20-21-22 1L\!~~i~~~i~~~i~~~~ 

l.STER Mı·sı·Nı .. z-1-. _,H:;usi muhasebenin -- 'k1rtaslye eşyası çallnmı, 
•·--- ş.,hrimizde tuhaf bir yolsuzlolt 

--• hadisesinin ipucu elde edilmiştir. 

Eğer ZENGİN olmak arzusu aklınızdan 

geçiyorsa hiç durmadan Çukurova 
Gişesine koşunuz. Buradan alacağınız 
bir BiLETLE mutlaka arzunuzyerine gelir. 

Dölkkat: 
Çukurova Gişesi talilileri 1 
15 Sooteşrinde zengin olmak için vakit ka)betmeden dört yol ağ 
zındald rişemize koşunuz. 

, ...........................•... , ...... . 
ADRES: dörtyol ağzı Çukurova 

1 Nec~i~esÔ~va~gan 
......................................... 

T. iŞ BANKASI 
KüçMk Cari hesapları 

1943 iKRAMiYE PLANI 
KE,IDELER 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 1 llkteşrin 

tarihlerinde yapılır. 

--- 1943 iKRAMiYELERi ---
Adet Lirahk Lira --1 1999 - 1999 

1 999 - 999 
1 888 - 888 
l 777 - 777 
1 666 - 666 
1 ~55 - 555 
1 444 - 444 

2 333 - 666 
10 222 - 2220 

30 99 2910 

60 44 2640 

250 22 5500 
334 11 367~ 

TUrklJ• it Bankaaına para J•t1rmakla raı
nız para blrlktlrmlt ve faiz almıt olmaz, aynı 
aamanda talllnlzl de deneml• olureunuz. 377 __________ ......,....., ___________________________ ....... _.. ____ __ 

i ı an 
Adana 6 net Demiryol Muha· 

fız Taburuna verdlğ'lm Sobzeiete ait 

23/8/942 31/8/942 tarih ve seri E 

200108, 200111, 200115, 200119, 

200122, 200125, 200128, 200131, 
200134 sayılı dokuz tane ayniyat 

makbuzunu zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin . bükı.oii ol· 
madığmı ilin ederim. 

Sebze müteahhidi 
Ramazan Keudlr 2741 

Hadise şudur: 
Hususi muhasebe memurların· 

dan Mustafa Erkam, bir iş için 
arastada bir kas.p dükkanına ui· 
ramış ve bu dükkanda ambalij 
kağıdı olarak Husuıi muha1ebeyo 
ait cetvelli kaiıtların kullanılmakta 
olduğunu rörmüştür. Kağıtların 

nereden alındığım soran memur, 
b11nların Tarsus kapısında bir dük· 
kincıdan alındığıoı öğrenmiştir. 

Alakalı memurlarla bu dük
kana gidilmiş ve yapılan araştır· 

mada, dükkan sahibi Mehmet 
Televine Husuıi muhasebe odacısı 
Ahmet Aydın ve mlliye memurla· 
rından biri tarafından satılan bir 
çok kırtasiye eşyasına rastlanmış 
tır, Mııliye moınuru, odacı Ahm11t 
ve dültluiocı nazaret altıoa alın· 

mışlardır. 

Yarın top a11,ıar1 

yapılacak 
Yarın Kı~la bölgesinde top 

a.tışı yapılacaktır. Tehlikeli mınlı• 
kanın sağ hududu Dursun Efendi 
çiftliii, Çınarlıya a'iden yol; sol 
hu"ftudu Topçu kı7lasıodan Balcı 
Ali köyüoe gid~n yol; geri budu 
du Sofalar, Çmarlı köyü hattının 
2 kilometre kuzeyidir. Bu mıo taka 
dahilinde ıürülerin ve hayvanların 
otlattırılmaması ve bu köylerle 
alakalı halkın yukarıda hudutları 
bildirilen mahallerden gitmlyerek 
başka yolları takip etmesi lbım 
relmektedir. 

Sabiha Gökçen hav• 
kurumuna teberrude 

bulundu 
Ankara 19 ( a.a ) - Türk 

Hava kurumu genel merkezinden 
bildiriliyor: 

Türk Hava kurumu havacılık 
dairesi Başöğretmeni Bayan Sabiha 
Gökçen kuruma 1222 lira bağışla. 

mıştır. 
Türk hava kurumuann gaye 

lerine yüzlerce genç yetiştirerek 
hizmet eden Bııyao Sabiha Kökçe 
tıin memleket havacılığını kuvvet· 
leodirmek yolundaki bu candan a· 
llkasmı takdirle karşılarız. 

Milli korunma kanunu 
tadil pro Jesi 

Ankara 19 ( Hnsust muhabiri· 
mizden ) - Milli korunma kano· 
nunun bugilnkü ihtiyaçları karşıl4· 
mak mıksadile degiştirılmesine da
ir proje, mutalaaları ahomak lbe-
re alil.kadar vekilellero röoderU. 
11aiıtir. 

Belediye meclisi 
Ôğrendlb imize göre, Belediye 

meclisi bugün saat 10 da f evkali· 
de bir toplantı yapacaktır. 

KUçUk sıhhat memurla· 
rana verllen hayvan 

ve yem bedeli 
Ankarıt. 19 ( Hususi muhabiri· 

mizden ) - Sıhhat vekildi kü 
çük sıhhat memurlarına v~rilen 
hayvan ve yem bedeli h:ılr.kındald 
kanunun bazi maddelerinde deği
şildik y~pan bir proje hazırlamış · 
tır. Bu memurlara burün vPrilmek
te olan 60 lira hayvan bedeli 150 
liraya çıkarılmaktadır. Yem bedeli 
iıe, pahahlık nazar itibare alınarak 
mahalli rayice göre bir mikdar 
arttırılacaktır. 

Askeri memnu mıntaka· 
lar hakkındaki ek 
kanun llylhası 

Ankara 19 (Hososi muhsbiri· 
mizdeo) - Asktri memnu mıota· 
kalar hakkmdaki kanuna ek k11ouo 
layihası meclis ruznamesioe alın· 
mıştır. Soferberlikte ve fevkalade 
hallerde hudut ve kıyı garniıon· 
larında, müstahkem mevki ve müı· 
tahkem mıntıkalarda, deniz ve ha· 
va üslerinde ve tayin olunacak sa• 
lr böJgeler içfode a .. keri şahısların 
aileleri efradile birlikte ikametleri 
Başkoınutanlıkça veya Genel Kur• 
may Başkanlığınca veya Ordu mü· 
fettiş ve Ordu komutanlıklarmca 
yasak edilebilecektir. Aile ile bir• 
likte oturulması yasak edilen böl· 
gelerdeo çıkarılacak harcıraha mUs· 
tabak aile efradına, bunların ika .. 
met edecekleri yerine kadar aile 
harcırahı verilecektir. 

Yaııak edilen bölgeye relen 
4ila efradı derhal bölge dışına çı· 
karılacak, bu huıusta yapılan yol 
masrafı alakalı askeri şahsın maa· 
şından kesilecek tir. 

Yüksek mühendis 
allnacak 

o. o. yollan umom 
mUdU rlüğünden: 
D. Demiryolları ve Liman· 

ları İşletme Umum müdürlü· 
ğüne, lskenderunda istihdaın 
edilmek üzere kanunen mu· 
ayyen esaslar dıiresinde ve· 
rilecek Ü<!retle bir yilksek 
mühendis alınacaktır. 

Taliplerin 30.11.1942 ta· 
rihine kadar bir dilekçe ile 
Ankara' da D. Demiryolları 
ıatiıleri müdürlüiünc müra" 
caat etmeleri ilAn olunut• 
(9946) 20-25 274l 


