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lctimai vazife-
. lerimiz 

Sayısı her yerde 3 kuruştur 

Memurlara kumaş 
ve ayakkabı 'e lildıseleri mukayese 

'lnuhakeme ederken, 
lı., Yat~ao tecerrüd Ederek 
~k ~yı akii &elim ile mu 
!'el. tftıe .etmek v~'kerarla
~ 

0 
bırıct tesirlerden aza-

htin~arak vicdan hlkhni· 
~ dayanarak vermek 

lrıdır. 
L.. 't 
-,.. ·~•oıo mUrakabts· 
'ir ~ ın lln üzerinde mnes' 
~ kuvve~ tasavvur olu 
~ ez .. Çtıokı: faaliyeti be
L:Y nıo Yeilne 11 ... k' 
~. -· l ,. ~ kı, manffat d'*ild' 
" un Yanında fiki . ır: 

"trd k' n vazı ..... ır ı, bu da . 
"'bir ınsanla-
"'~:~ . hareketl~rinin 
~~·- ıdır. Zira . h" . 
-~t.b·· . · ıssı 

' b httıle hissi rn enf a-
~tlt. labutun başka bir 

v,ıi'-in 
' day . şahsi manf a-

~ ~ldıg1nı müdafaa 
,, 'taı azı lllUtE,fekkir 
~ • ~lb na rağ11ıen 
)1 ~İelerea~ insanın yUk 
~ ""'8 Oğ':U akına
'- 'kıaltıı hasıs bir ta
~~ ?nG;rab kapıldığı za 

"4UCiktın1~ ale ettiği 
~l~k fiı. aa ka ... , ~·"" .-..iti -.rini ·•~er 
~f lçin ~Udatfaa t:y 
tGı.. .... ~ti ıar natg&hıoı 
~....,_ L! '''den dab 
... ._.. uar takanı a 

aı,,. Prensip-

• ıL... ~l •• 
...._ ıu lbakaada . 
'ttirel' noıcııyıda Rtrrn& 
't ı11aıc, ilcr lebarQz 
Ql; ... lhıaıc • i._ 

1
'

1ld nıanfa-
"'•lrı oea Vaz:a • ~!.! a brı ·ır· 11~ ılmi 
111rı. . ı ı b·ı..w 

Olclııırı rıo., ztd v lagıniu 
,__lb arı neti~· e lbuarız 

Llllıdar. •ne var. 
•ıcr "ıl) ... ıa&dıo: •hl.•-

~~· ba11· a-.a uy-ı.. """'Ilı -.,ın ve 
' bir bil . nıarba-4-,: kalbind!~. Olduğunu 
~~11:ıuo b .1 

• Yiilcaek 
~""-U.ra eı>&ını tahst 

~~ ~iller '.ta. ettiğini 
~'-Ilı hatrıru~ ıl111in rna 

1 'dır. •nlamı-
~t· 

hltJat nıücad l . d .. 
tUnlüğ e esın e us-
lanı k nf kazanmak için sağ 
ir.sanl~; 11zırndır. ÇUnki; 
fa kaf 8 koc.;lar gibi ka· 

Bu a~~ ~öv~şüyorlar. 
Yelle . . dıse ınsan kabili 

noın oı 1 .. bak ora ve fızık 
•mlarda 

üston ol n lılağlım VIJ 
tecf rnaeını emretmek· 

ır. Ger · 
tOnlüğ . çı koçlar, üs 
m· 1 fizıkt güclerile te 

ın eder) f j 
kaf er, akat insan 

ası fi · 
ratace ııkı hUaıenin ya 
Vet to' ~orathadıaeden lmv 
alcı· P

1
• ar, bunada işte 

ı Be 1111 d' •roruz. 
Şu hald 

llıuhak e: yapacağımız 
1. erne!eri bu akliae
ıoı Ve 
~ vi d Vereceğimiz karuı 
nat ctt'an duygularına isti 

t •receğiz. 

* "' 
1 

Yukanda;beri izahına 
ca, dlŞllıak istediğimiz nokta 

U Ur: 
H"k ban ~ tırnet fevkalAde 
eraa dUA'urduğu mas

rafları karıılamak ilzere 

!~d~vUldeki nakdin haemi 
tıcari m uamelele . 

unı . rın ve 
etti ~~ı~etle. tedavülUn icap 
· · r ıği ıavıyeye indirmek 
~ın v~rhk vergisi naoaile 

~ ?1ükeJtefiye İhdas çt
nııştır. 

1 HnyUkU adı üstünde ya 
::•z. vırlıklı olanlar. vere 

ktir. Ve bu i11 b' d f -v ır Ha-
Ja mahsustur Böyl 
gini · ece ver 
ta 

0 u~umı lcatideleriuden 
mamııe ayrıdır. 

Bundan dolayı bu işde 
•dam · · b 
b kk sım~t denberi vergi 

k~ ında ıleri sürülen fi 
ır v 

e kana atları 
aramak ve behmehal onla 
ra uydurmağa çah:mak 

:~ .. nazarı, hatta basit bir 
&unce olur. 

~ gtlnlerde bu konu 
Ilı.erinde Y•pılan d~i k 
duları Y&l'H' h o-

ız,mu alcemesiz 
ve mantıksız -buluruz. 

"' "' 11 • 

Dağıtma iş;ne bu ayın sonunda 
şar~ vilayetinden başlanacak 

ve Ankara lstanbulda sona 
erecek 

Verilecek kumaşların deseni 7-8 üzerine 
olacak ve adam başar.a 3 metre verilecektır. 

Ankara - Memur ve rının önce dağıltılmasmı 
ınfüıtahdemlerle bunların müteakip kadın kumaşla· 
ailelerine parası:ı elbiselik rı dağıtılacak, ayakkabı 
kumaş ve ayakkabı veril- da~tımı en son olarak ya 
meilı hususundaki hazırlık pılacaktır. Bir sene içindt' 
lar bitmek üzeredir. Mali bütün tevziaat bitmiş ola· 
ye Ve\cAletiode kurulan caktır. Kumaşlar 7-8 de 
muvakkat büro, kuponları sen üzerine, adam başıoo 

hazırlamaya ve Yerli Mal Uçer metre olacaktır. 

lar pazarlarına verecekleri Bir Türk kim-
eşyanın miktarım, memur • 
sayılarım bildiren listeleri yagerj 
gönedermtğe başlamıttır. Istanbuldam bildirJliyor: 

Tevziat& şark vilAyet- letanbul: 2 - Hikmet 
ıerimizden başlanacak, ls- adında lJir kimyagerin yer 
tanbu\ ve Ankaraya en li ham maddedt"D wun'i 
sıra gelecektir. kauçuk yapma~a. muvaf-

Diyarbakır Yerli mAI- fak olduğu haber alınmış-
lar Pazımna dağıtılması hr. TPcrübeler, şehrimizde 
icaheden kumaşla:- göode bir fabrikada yapılmış ve 
rilmiştir. muvı1ffak neticeler vermiş 

Erzurum ve Trabıun tir, Ttcrübe esnasında ya-
Yerli Mallar Pazarıoın Eli pılan otomobil l~tiği, ka-
zıg, Malatya, Sivas, Sam- loş, 'e çizmeler An karaya 
sun, Aatep ve Adadana gönderilmış, yUkMek ma-
Yerli Mallar p1zarı takip kamlann b&kdirini kazan-
edecektir. ~:rkek kuma,la mıştır. 

alırak memlBketin eko
nomik bilny~si üzerinde 
faydalı tesirler yapınıya ça 
hıır • Nitekim alltok preo 
siplerimizden biriside dev
letçiliktir. 

Düşiinelim ki; bu za
mamn yarattığı düaya hA 
di.eleri karşısında iktisl
dt muvazC3nesini mu 
hafaz.a elmiı tek bir mem 
leket kalmamjştır.? 

tiu iktisadibilnyt:ainde dii 
ha sağlam ve esaslı iyilik 
ler yaratacakhr. 

* * * 
Son . olarak şunuda 

ka1y<1eddlimk!; varhk ver
gisi; bütün iktisAdi ve ma 
it düşüncelerin üstünde ve 
bunlara bAkim olarak, 
tatbik edilmekte bulu 
mm bu yoh.:n bir adftlet 
hissi olduğunu bir an ha
tırdan çıkarmamalıhdır. 

Cumartesi 

---~~~---·~~ ona fal"tları ı 

O t ilde yılhih 8 lira 
Yah r cı memleketle~ 

15 lir~ 
lllınler1n her kelim~· 
sinden 5 kuruf allnır 

1 'cret pe,ındlr . 
Gunü geçen AJIA•P , 

10 kurqtur 

Tutkal 
ve nafta 

lin~ 
: au iki mühim 
maddenin yapıl 

başlan mas111a 
mışhr 

Piyasamıza yılda 100 
bin ton tutkal yetişti 

rilecek 

Ankara - Memleketi· 
· mizin tutkal ihtiyacıaı ta· 
maman ,karşılayabilmek 
ıoak~adile Sümerbank ta• 
rbfınden yapılmakta olan 
fabrikanı11 inpatı sona er· 
miş ve faaliyete ~eçmiştir. 
Bıı fabrikadan bütün Sü
mtirbank fabrikalarının 
ihtiyacı temin edilecek, 
piyasaya da senede yüz 
bin tonı yakın tutkal ver
mek mümkün olacaktır. 

Bundan başka Sumer· 
bank tarafından Karabük
te Naftalin fabrikaıınm 
iıışası bitmiş, tecrübeleri 
yapılarak müsbet ne-ticeler 
elde ooiimiştir. Bundan 
böyle hariçten naft&lin ie-1 
tirmeğe lUzum olmıyacak· 
tır. 

Neşriyat Mü 
dürümüz 

Bir hafta ÖDCb hususi 
işlerioi görmek için An· 
karayk getmiş olun Neşri 
yat müdürUmUz Salim Çe 
leok dUn akşamki ikıpe
resht Ankaradan hareket 
etmiştir. Bu akşam bura• 
ya ~elecektir. 

-..:~u~ua •hla 
~~leri kın, ayni 
'-ti i n.tıa...ı. muhtelif 

Qe RGre '"''D İDCeled'k 
~~rı an.. bir birleri~; 
~ -vuuçlur 

' arlık ve . . h le 
daki f'lc' rl(lsı 8 kın 
zı b 

1 ır ve mütalealerimı 

lnklr götUrmiyen bir 
hakikat varsa. oda bugün 
kü dUııya sıkıntılan kartı 
aındl'\ en' mtıreffeb ve me
sut memleket: Türkiye 
cümhuriyeti topraklar.ıdır. 

Cemiyetlerin büyük sı- . 

j kıotı zamanlarındı değil, · 
sefahet, israf ve lilks, halta 

rafuh bile keffaretini verme-1 

Türkiyedeki 

Mısır sefiri ·, 
değişiriliyor 

\ıh' lbOın1ron ~ • varına-
~ de ha .Kabı gGrUne 
-~" b' kıkat Ve f' 

ıçte böyle 1t..&:1d.' 
,... ~' ır 

kaıdedeliıo ki 

u. sUtun1arda daha Oo
Cttde ızaha çalıştık. 
ikti Devlet her devirde 
11 lldt hldiselerle alAka 

nır v~ had· el _ . 4 

a ıs er uzermdtt 
•ızunlık 1-

ro unllde ele alır 
YUl'fiun rt 1 ' 
l ' yu ' 1flD m11"f aat· 
arını,koruyucıı tedbirler 

Biz ıunada kaniizki: 
hükümetin aldığı ekonomik 
bütün tedbirler bu saadeti 
mizi devam ettirecek ve 

_ varhkrvergiside memleke-

kle ve kendisini hakla ve 
mazur ~öster111ekle mü
kelleftir. 

içtimai en büyük vazi
fede budur. 

Ş, Oğuz 

lloma : "Radyo,, Ka· 
hireden verilen maltımata 
göre Mısır hüktımetınio 
Türkiye, Irak ve SQudi 
Arabistandki sefirlerı de
ğiştirilecektir. 
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Avukatllk kanuj 
nunda bazı deği 
şiklikler yapılyor

1 

Demiryolia(ın Deniz yollarında 
da!kayLolacak · Taşıt tarileleyi yüksel \ 

malların faz - ! tildi l 
Istanbuldım gelen gnze· 

Avukatlara yardım san 

dığı kurulacek 
Ankara,- - Avukatlar 

kanunundaki mecburi si 
aorta primi avukatlar için 
müşkülat doğurmaktadır. 
Bu sebeple İstanbul tara· 
fmdan seçılen bir heyet 
şohrimıze gelmiş ve bu 
mlişküUllı Adliye Vekale
tine anlatmıştır. Öğrendi
ğimize göre, Vekillet Avu· 
katlar kanununun bu hük· 
münü değiştirmağe ve bu 
maksatla du bir kanun p· 
rojesi h11zırlanmasına karar 
vermiştir . Tadil edilecek 
hüküm yerine bir yardım 
taşma saııd1ğı kurulacak!ır. 

Nesepleri sa
hih olmıyan 
Coçukların durumJ 

inceleniyor 
Ankara,- Neshi gayri 

sahih çocukların ~.vaziyeti 
hakkında profesörler tara 
fından verilen cevaplar tns 
ııif edilmiş," Adliye ceride 
sin,,do neşri .. kararlı:ıştınl · 
mışhr. 

Bu auketlerin neşrini 

müteakip aHikadra vekil· 
r let mümes,:;illt!rinden ve 
salı1hiyetli kimselerden 
mürekkep bir korniıyon 

kanunlarda yapılması zaru 
rt görülen esasları tayin 
ve tesbit edecektir. 

Bir kısım :mahkumlar 
madenlerde çalıştın 

lacak 
Arkara-Adliye Vekil· 

liği iş 'esasına dayanan 
ceza evleri kurulması et
rafındaki çalışmalarına de· 
vıı.m etmektl"dir. · Vekillik 
bu cümleden olarak De· 
ğirmisaz kömür madtınle
rinde de mahkOml uın ca· 

1 ıŞtırıhnasını kabul etmiş, 
ve bu madenlere şimdihk 
300 mahktlcn gönderilmiş 
tir. 

mini için yeni 
bir layıha 

Ziyaa uğrıyacak eş 
yanın tazmin edile 

bilmesi için munzam 
tarjfe ücreti alınacak 

Ankarn - Devlet De
rniryollarındaki ziya ve 
hasarın laz:ııin suretlerini 
dair olan kanunun birin 
ei maddesin~ hir fıkra ek· 
ıenmesine mahsus Hlyıha 

mecfü; ruznamesina alındı 
Eklenmesi teklif edilen fık 
ra şudur: 

Ancak malın Demiry"l 
larımı tYsliminde gönde
ren tarafından 2 şağıda ya
zılı muıızam ücret veril
mek şartil~ maim hakiki 
değerini geçmemek üzere 
beyan edilen kıymetin tuz 
mini istenebilir, Bu takdir 
de 

a - Malın tnnınmile 
ziyaı veya has.tra uğrama 
sı halinde beyan olunun 
kiymet tazminat olararak 
verHir. 

b- Malın bir kısmı za 
yi olur veya hat;aru uğrar 
sa beyan edileCJ kıymetten 
kaıan kısma isabet edEcek 
miktar demiryolları idare 
sim:e lalıkik ve tevsik ed:
lerek indirilir. v~ b'ahmı ve 
rilir, Buna mukabil Demir 
yollarınca ahnecnk ücret 
le~yit ve tenkisine tarifeler 
hakkındaki hUkilmlere ta· 
bi olmak Bzere her on 1d· 
lometre v" kesri için bu· 
yan cd l n kıymetin on bin 
de b 

.' uz saflşı 
Ev eltcade habe ver

diğimiz gibi şahirde tuz 
satışı inti1.ama konmuş 

ve Halk elindeki tevzi kar 
nesinin 2 numaralı karesi 
le dört kiloya kadar tuz
aimağa lı kkı olduğundan 
beş gündür bu şekilde ve 
Jlftn edilen dilkkanlarda 
tuz satışına.buşlanmıştır. 

telerde okuduğıırnuzı: gö· 
re; bu yıl kömUr fiatlar:
nın yükselmiş olması he· 
sa bile deniz yolları ınunaka· 
latında eşya ve yolcu tarife 
leı ine birnz z»rn yapılmış
tır. 

Tüccnrlarımızı ilgilen· 
diren bu haberi aşağı ya 

ahyon.:z: 
iktisat VekO.loti kömür 

fiathmnı tesbit ederek ala· 
knhlarıi bildirmiştir. 'l'esbit 
edilen yeni tarifeye göre 
Krible 24,50 18,50 22,40 
10,18 20,35; O, 10 19,50 
Tuvönan birinci 17,70, i
kinci 13,05; Briket 25 10 

' ' 
yüzde otuz O, 10 Marin 
Lave 2144 liradir. 

Öğrendiğimize göre ge· 
rek Deniz yolları, gerekım 
armatörlere ait şilepler bu 
urtış kar şısıııdu yeni fiat· 
larJa rıakliyat yapmayı ka
rarlaştırmışlur ve bu hu
sustuki lttrifenin hazırlığı· 

na girişmişlerdir. 
Dt:niz yolları idaresi 

ilk olarak navlun ücretle
rini arttırmış ve yolcu üc
retldrine yüzde 10 ve yüz· 
de 20 arasında bir zam ya 
pmnyı kararlaştırrmştir. Hu 
zam şimdilik yalnız Kara
deniz ve Ege seferleri gi
bi uzak yeı ier için tatbik 
olunacak şehir nakliyntm· 
da tatbik edilmesi lfizım 
gelen tarife için Nlünaka· 
ifit Vekilletinden ayrıca 
müsaade istenecektir. 

Bizim balık tüccarları 
nnanda. bu fedakarlı~jı 

görmek isteriz 
Istanbul,-(Telefonla) -

Balıkçılar cemiyeti fakil' 
halka yardım için hafta
nın muayyen bir iki gü
nünde yarı fiatla balık sa· 
fümaBı kararını verıli. Ilk 
tecrübe satışı yarın Emin
öaünde, EyUpte ve Üskü
darda yapılacaktır. 

Bir tayin 

Alfln bu gidişle 
çok düşecek İstanbul Ankara 

Adana Yüksek Ticaret 
Mektebi nıezunlerinden 

Mehmet Ünaldı Antakya 
Ticaret l\lektebi muhaseb~ 
ve ticart hesaplar dersi öi· 
rehnenliğine tayin edilmiş 
ve şehrimize gelerek vazi· 
fesine başıamıştir. 

Dün eltın piyasası ta· 
mamlle durğundu. Hemen 
hiç bir alım satım olma 
mıştır .AIAkadarlar bir Re· 
eadiye altının 3:l lira kiy
met vermişlerse de alıcı
sız geçmiştir. Altın piyasa
sındı:ı fiyaUnrın düşn1esine 
muni olunam11yacağı söylen· 
n1ektedir. l 

ve izmire 
gideceklerni dikkatıne 

Belediyı riyosetioden; 
Ankara İstanbul ve lz· 

mire gideceklerin ekmek 
alabilmeleri için balediye
derı vesika almaları la-
zım olduğuı:rn S:lyın hal
kımızin dikkatine sunarız 

r r 

Kayıp mühür 
Zati mührümü kaybettim. 
Yenisini yaptıracağımdan 
esiki:ünin hükaıO yoktur. 
• Hoıyilklü 

Abdul lrndır Ek"nci 

Vatanda Kızılayı 

Alman tebliği 
Karşı taarruz1arla Rus 
hücumları durdurul 
muş ve 220 tank tah 

rip 330 uçakiimha 
ve esirler alınmıştır 

Berlin 3A.A. - Kof
kasyı:ıda feoa havaya rağ 
men inadcı mııhorebeler 
devam ettiği ve dlişmamıı 
ağır kayıplara uğradığı 

bildiriliyor. 
Terek kesiminde hü

cumlarımız neticesinde bir 
çok esirler ve ğanimetler 
alınmıştır. 

Kalmuklar Bozkırında 

motörlü Alman birlikleri 
bir çok Rus birliklerini im 
ha etmiş ve Rus tank hti · 
cumlarım akamete uğratmış 
tır. Düşmuım ağır kııyıp· 

lar verdirdik. Volga ile 
Don nehi;-l4ı1ri ·arasındaki 
kesimlerde 60 Rus taakı 
tahrip edilmiş Kalenin ite 
siminde dl\şman 160 tank 
dah~ kaybetmiştir. 

Şimal buz denizi sahil
lerine ve Mormansk şehri 
ne hava hücumları netice 
sinde ağır hasarlar verdi
rilmişt!r. 

Rus hava kuvvetleri 
11 son teşrinden 30 ııe; n 

teşrin• kadar 330 uçak 
kayb~tmiştir. 

Etüv dairesı in~aası 
Antakya Hastanesi Baş 

tabibliğinden: 
1-Hastanedeki Etüv d .ıi
r~sinin ikmalı inşaatı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 
2-Keşif bedeli 11855) lira 
{63) kuruş tur. 
3-Bu İŞA ait evrak hastu· 
ne Baştabihiiğinde gUrüllir. 
4-Eksiltm~ 12 12 942 
cumartesi günü saat 10 da 
Hastane Baital>ibliğinde · 
yapılacaktır. 
5-Mu :ınkkat teminat ak 
çası (140) liradir. 
6--lsteklileriu muvakkat 
temimıt akçası makbüzile 
ebliyt-l vesikasi ibraz ıtme
leri lftzırndır. 

24,30,5,10 

Yazı makinesi-
ne ihtiyacı olan 

lara 
Royynl markalı büyük 

ip bir yazı makinesi sat· 

lıktır. 1 
ihtiyacı olanlar matba· 

amıza müracaat elmelidır 
lar . ~ 

Nöbetçi Eczane 

Şerimizde bu ak
şam Nöbetçi Ec
zane: 

Defne eczanesi 

Unutmı 


