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Mal alıp satan
lar fatura alma 
ya ve fatura-
vermiye mec 
bur tutulyorlar 1 
Faturasız eşya satmak ı 

ve almak yasaktır f 
Ankara tacir sıfatmı 

haiz hakıkt v~ hükmi şa, 1 
hısların sattıkları için ffl- 1 
tura vermderi ve alıcının 
bu f atttrayı, satıcınında fa 
turanın bir kopyasını nıu 

hafaz etmeleri mecburiye 
ti 9 sayUı karar ile vaıe 

dilmişti. 
Buna rağmen bazı alı 

cılar. fiat mürakJlbeSi ya 
pıldıılt sırada satıcıla 
rın fatura vermedikl ~rini 
iler\ sürmekte ve fatura 
ibraz etmekten kaçınmak 
btdırJar. 

Haber aldığımıza göre 
Ticaret Vel,Aleti, fiat kon 
torulune böyle her hangi 
bir sebeple fatura ibraz 
edilmemesine mani olmak 
Ozere 9 sayılı karara bir 
hkra eklenmesi hakkındal 
h·tzırladığı projeyi Baove· 
kAlete takdim etmiştir. 

Bu fikra tudur:(tıcir sı 
futmı baiı. hakiki ve hük
mi şahısların ticaret için 
faturasız mal satın almala 
lan yasaktır.) 

Bu sur('tle satıcı fatu
ra vermek mecburiyetine 
tabi tutulduğu gibi, ahcıda 
fatura almak mecburiyetin 
de kalacaktır. 

inhisarlarda 
perakende satı~ ya

yapı1acak 

inhisarlar idaresi bayile
rin ve halkın istifçilik vur 
gunculuk yapmasun önle
mek için perakende sataş 
yapma~a karar vermiştir. 

Bu karann tatbikatına 
geçihıek üzere bazırlıklu
ra ba~ıanmıtlır. 

Dün pyiasaya bol mikdar 
da her cinsten tütiln ve 
sığara çıkarılmııtır. içki 
aıdır. 

..... SALI 

Abone şartı.,rı : 
Dahilde Jalhğı 8 lirı 

Yab•nr ı memleketler~ 
15 lir 

llAnlErın her kelim•· 
aln,hn 5 kurut ah~ur 

l Ucret pefindlr . 
G nil a•o•n UJU•P 

10 kurattur 

Rusya ile Amerika ve~ İngiltere 
arasında ihtilafmı çıkardı 

Stalin Londra ve Vaşmgtonda teşebbüslere 
geçmiş- müttefikler Amiral Darlanla yapılan 
anlaşmanının muvakkat oldu~1unu söylüyorlar 

Ankara 7 tRadyo gazeteMi) -Macar radyosu bu 
günkii neşriyatında demıştirki: ·'Stalin,.,Müttefiklerin 
Afrikada Amiral Darlanla iıtbirliği yaparak onunla 
anJaşmalaranı Londra ve v aeiogtonda protesto eyle
miştir .,, 

Diğer taraftan nevyork radyosuna ğörede Vilki 
Amirai Darlanm müttefikler cephesinde yer almasını 
~iddetle tenlcit rylemio ve bu hareketin doğru olma
dığını söylemiştir. Vilkiye göre Darlaum Afrikada 
Fransa imparatorluğunu ilAn etmeside doA"ru 'ddğildir. 

Londra 8 A.A. - Röyter ajanliının V a.tington mu
habiri bildiri~ or: 

Amiral Darlanın müttefiklar arasında yapılau an· 
laşma ilzerine Rusyamn Londra ve Vaşingtonda teıeb 
bUslere geçtiği hakkındaki haberler burada ne yalan 
l ınmakta ve ne de tayid edilmektedir. Fakat siyasi 
mahfiller, bu huıustaki görllşmelerin mahrem oldu
ğuna dikkatı çekmektedirler. Yine bu nıahfillerde fU 
nokta belirtiliyorki, Amiral Darlanla yapılan anlaşma 
muvakkattir. Ve bundan ne Rusya ne de diğer işgal 
altındaki milletler endiıe ıtmernelidirier 

M areşal-Soo-D-akik-a -
n Almanyanın 
relen Fransadan iste-

H ~rp esiri va
ziytindemi 

General Vals buna 
kanam iş 

Rahat 7 A.A.- Fasta· 
ki Fransız askeri baş ku
mutnnı General Nüg~s 
Roytet ajansı muhabirine 
demiştir ki; 

Dekardaki Fransız ge· 
mileri Fastaki Fransız de 
niz kuvvetl'"ri Ba~komuta 
nı Amiral Mieeleyin :.ont 
rolü altındadır .General as
keri mahiyetteki meselele 
ri mUmıkaşeden çekinmiş 
ve ayrıca şunları söyle
miştir: 

Mareıal Patenin Al
manlar elinde bir harp esi 
ri vtıziyetinde bulunduğu 
cihetle Mareşalin bazı jttst 
ler yapmak zorunda k11ldı· 
ğı mubukkalır. Bunun se 
hebide basittir. Fransız 
es~rleriııe karşı miailleme 
tedbir~rinin önüne geç-

dikleri 

Fransız polis teşkilah 
kaldırılmalı 

Moskova 8 A. A. -
Cenevreden gelen bir telg 
raf haberine göre, Alman 
ya Vişi hükümdinden Fran 
sadaki polis teşkilAtını da 
ğıtarnk yerine Alman po
lis teşkilatı v~yahut emai
yet edilecek müfrezelerin 
ikan esini istemiştir. Al· 
mayanın iddiasına göre 
bn günkü Fransız polis lef 
killtmm ekeeeriyelini Dn
gola taraftar olan polisler 
teşkil etmektedirler. 

me arzu&udur. Ben emi
nim ki; Mareşal kalh\n te 
mamen bizimle beraberdir. 

Londra 7 A. A.- llliİ· 
liz mahfillerine l(Ör~, Ma 
reşal PeteoAlmanyaum 
ri vaı.iyetindedir. Fa 
her şeye ra~men Mar 
Peten kalben müttefikler 
beraberdir. 
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13 ncü dSarruf ve Yerli Malla~ 
aftası Programı 

On liçilncü Tasarruf ve Yerli Mu il ar Heftası 12, 12, 
942 cumartesi güaiı haşlıy11cal<tır. Bu miinnsebetle 
hazırlanan Tasarruf haftası programı aşağıda ır adde
ler halinde gösterilmiştir: 

1 : - 12,12,1942 cumartesi günü saat 15 da Saym 
Baş Vekilimizin hl'lftı.ıyı açış nutukları radyolar vası
tasile dinlenecnk v • mutuakiben törene ba lanecııklır. 

2 : - O gün öğleden sonra s •nt 16 da ilkokullar-
dun ayrılan gruplar Gnzi Paşa ilkokul topl::ınmış 
bulunacaklar ve oradan hareketle 1 caddesini 
takiben kışla önüne gidecek ve kurtul tddesindeo 
geçerek uzun çarşı istikametinden Be diye öniine 
gelecek ve orada dnğılacaklardır. Bu 'lstori esna· 
sıııda talebenin ellerinde kumbaruları ve T8sarrufla 
iktist\d1 ve yerli malhırıu önemini bt-lirten vecizeler 
bu lunncalltır. 

3 : - O günden itibaren haftanın bitim gıinüne 
kıdar akşllnılan saat 17-19 nrasmda hyrı hir prog
rama tevfikan gerek halkevi oparlörü vasıtasil ve 
gerek hıı kırı toplu bulunacağı mahallerde Tasarruf 
ve yerli mallar haftası konusu üzt'rinde muhtelif ha 
tipler tanıfımlon bi~er kunşma yapılacaktır. Hu ha
tiplerin ve konuşma yı:ıpılacak yerlerin seçimi işi 
ilA Cümhlıriyet Halk Partisi ilgilenecektir. 

4 : - O akşam s1at 21 de halkevinde bir musa
mere tertip olunzıcak ve Gazi Paşa ilkokulu tı>lebe

leri tarafından "Yurdumuzu geziyoruz,, adlı bir tem
sil verilecektir. 

5 : - 13,12,942 pazar güntindAn 19, 12,1942 cu
ma günü ııkşnmına kadar Yerlı Mallu ve Tasarruf 
konusu üzerind3ki konuşrnelarn muhtelif semtlerde 
devrım edilecektir. 

6 : - 16,12,1942 çarşamba günü akşamı saat 21-
de halkevinde Tırtırlar piyesi temsil ediiece'~ ve ay
rıcı;. muzik yapılar.aktır. 

7 : - Tasarruf hafüısımn ilk günü şebiı·de bir 
vitrin musabakası yapılacaktır. Vitrınlerini c•ı iyi !arz· 
dn sllstuyenler Juri heyeti tarafından mukafatlandırı
lacak ve kendilerıne törenle madalyn verilecektir. 

8 : - - Talilarruf ve Yerli Mallar haftasının devamı 
müddetince kahve, gazino ve sair toplantı yerlerinde, 
evlerde çay ve kahve yerine kendi toprağımızuı mab· 
sulü yaş ve kuru meyveler verilecektir. 

9 : - Haftanın devamı müddetince bütün okullar-
da tasarruf ve ycrlı mollar konusu üzerinde öğret 
menler tarafından konuşmalar Jrıpılacak va ilkokul
larda ayrıca velilere müsamere verilecı ktil'. 

Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kurumu. 

Türk Köylüsü 
Varlığımızııı aııa kaynağı köylUdUr: Yemen çölleri

ne onu gömd·ik. Arnavutluk dağlarında o yatıyor. Sa
rıkamış, Çanakkı,le odur. Sakaryarıın aynasmdıı onu 
göıürOz. 

.Köyde davul, sınırdaki toplarla beraber gümbürder. 
Sel, onun yuvusını basar. Dolu, onun tarlasını bozar. 
ÇMkirge, onun mahsulünü biçer .Güneş,onun topragını 
yakar ve sıtma, sap sarı ,}edsiıe onun kemikler!ue 
yapışır. 

Köyün gıdmıını şehrin kunmğme, köyün ya kılını 
şehrin o<·ağına onun iırtında taşırız. • 
Şu gözleri hasetle açı'mış apartunanlann harcım 

onun alın teri yuğurdu. Şu yataklı vaironların yumu
şak bttvası Jçiude geçtığimiz sarp d8ğlı1rı onun pl:'zısı 
deldi. Şu kaloriferlerimizde yanan köm r yeraltı zin· 
danından onun ktJzması söktU. 

Ekmeğimizdeki buğdey o, tenceren Jki pirinç 
o, çayıwızdaki şeker odur. 

Edebiyatta onun bir adı var: Mehme •k! 
Onu kaldırımz, Türk tarihi kalmuz. 
işte, altı aiırdtr şehri kıskanmıyan bu köyü altı ay

dır şehir kıskanıyor. 
HayırL Basma mintanı kıskanan bu ipek gömlek, 

mavi boncuğu kıskanan bu beyaz pırlanta, kerpiç ku
lübeyi kıskanan bu beton aparlıman Türk olamaz . 

Yusuf Ziya Ortaç 

ttı. oK nusuı:rı un- ' -

Japon hariciye Bir maç Arrıe~:.kıa 
P z1r rrünü ı skeri gır Vnşin tO bil~ 

nazırı .., harP n zon t kı ııle H, lkewi A vrup k. 111ub 
Bir nutuk söyledi spor kolu takımı nra rolarındu 'l)r,.: d 

Ankara 7 (Radyo goz sındfl hususi mııbıyette ~ ir dırdiğine l! 11 Vl ı9 
futbol m..ıı.,.:ı vepılmıştır. nı rik

3 
de 

si ) Japonya ile Ameril a 1942 yıh çıııt"O~ 
arasır.d dövüşön ~ d - Gençlik kışJaqı t-por bıtı .. 

h j 1 b Uf>Jk 31 'L 

ğ ı d sa a$ın a yapı an u m ç ... ., 
ı günün yı önumu mu- . L L , ı:ı .. r 

b ·ı l · k ö 1 t .. t ı ki ta aft.ı gayret o a- ı •ı r ~ nase rtı e >ır Dl!tu s y 
1 

b 
10 

b 
0 11 cıl; 

\iyen Japon h riciye n - ışmış ve 2- 2 rab 1 
kalını~lardır li"\ zırı savaşın b'r ta hç s - oıı~ ; 3 

ni yapımş v 1 I o yamn !\la~ta garn·zon t kırr.ı h rp ve r ı94 
bimz .:ı~ t d vr r ışs d ı yaprıış 1 

• 8 müttefiki rile- brr b r on ikin ı:slı aP1 

1afere k. dar savnş d vurn gençlik klübü muk ven t•t h p [1JtlS 
gös rmiştir. yı ı a.. !)Br 

edeceğini, savaşın müşte kfü u 47 Ol f 

rek güdllm Ü ayrı l> r b ırış Ev 1 en m e Hu s ıl !ıtır~ g ~ 
akdini imhansız bir br.le n·n siparişi 0r3ıla 
k J ~ r l\""h d ı t Eski Hatay gaz<: lesi s hi çol{ oyt u6 u u, "' ver ev e · nıshetJe 

lerinin kuvveti her bakan bi Nuri Genc'n hunşirf>si "ı la" rı 
dan füıtiiıı oJduı:runu ö le Hayın Safv t Genç)<' Dc.v-
miş ve şözle ini şöyl bi- Jet imanl rı ür ık"p' - H tay JobİS rııır 
tirmiştir: rind ıı Ah:n t Ş •rif Tr ğa 

" Japon rn illetı düşma- ym nik· hlftrı 5-12-94~glınü Iiığünd '~ roııd3 İ 
nın kuvvetini gucü me lskeııdeı un şcılıir kiübiıı de 1skel1 e (250 
melidir. Fu at düşmandan ve mtımtaz zev tın huzuı i- An l'~ da det~ 
korkmamnlr lfrıumuoa işa le akdt:dilı ıişt"r. ıki t rafa ğmda (1 O) ~ 
rat etmek ıslerim. ,, sa det! r d eriz (3850) adetrttırfll' • 1 d dığı açık il rtıat 
lf a ya a "İman,, aşuğıdflk1 fı11dsıı 

il •• 

gunu 
Papalilar zafer için 

dua ettiler 
Ankaı a 7 (Hadyo ga

zetesı) ltaly mm her tar ı
fmda dün "iman,, gı nu 
olarak kutlanmış, dinı tö
renler yapılmıştır. Bu tö
reıılerde İtalyanın z feri 
içirl'doulnr edilmiş, Pupas 
Jar heyacan!ı nutukla liyli 
yerek nllahtan zafer için du 
u etmişlerdir. 

Sicilyada ayaklanma
lar ba~lamış 

Ankara 7 (Rdavo g41-
zetesi) !'Jevyorktım verıleıı 
haberlere göre S cilyadn 
ve !tayanın b zı y •rlerin
de ayııklaumal r olmuştur 
Milcmo boruhalanırken, 
Alman hava \1areşahda 
orada bulu~makta idi. 

İtalya ile Romanya 
arasındo:= 

Roma 7 A.A. ltalya 
ile Romanya l!rnsında bır 
anlaşma imzalanmıştı • 
Bu anlaşmaya gör • Ho
m any a ltalyaya pPlT<Jl ve 
heyvı n ver cek, buna kar 
şılık ltnlyadı- Homanynya 
makine, ilaç ve doku· 
mıı göoderf'C ktir. 

Amarikanın Japonya 
dek; esir m1ktarı 

42635 imiş 
Vaşi"gton: 7 A.A. 

Ayan Meclisinin Bahriye 
l encümeni Reisi '.\list r Vals 

Amerikanın Japonlarla har 
be girdiğı zama kaybo· 
lan 42635 A!lı rik ıı 
ve Filipinl: karo ve der.iz 
askerlerındl"n çoğunun esir 
düştüğünü bıldirmıştır. 

Kibrit sahç.: 1 de satııaca" .. ııO el J 
?: rin ihale gu f])ıJP" 

H~lediye Riyasetinden: 943 tarihıJlC 4 ae 
vvelc şeker için ve- · .. 8aut 1 ıl 

gunu .. .. d 
rıl n kurneı rio 3 ncü nu· dürlüğunıu ··r 
m smda kibrit verilece- komı yonı 11~1 
ğ nd n _ihtiyacı olanların ı-Bu s 

11 
ı 

muht lif semtlerdeki kib ft1 du la ı d 11 
rit satan dükka n.ı murn- aob.ırlıı ııı k " 
caat tmeh:ııı uzumu ila lım edı c ıı 
olunur. d4ı yrıpıltı~e ıf6 
T u'z fia lanna masraf [11UŞ 

llBC skdır. sJ 
2 uah"'r ı:ı zam -v baa J 

kuruş h '811 be'lr 
Belediye H\y setınd"'n: en 1 
ı akil vtısıtaları ücretini- muhaınr:rı (251) ı1 

ne yapılan zqm s b b"le 7 ,SO olan ~buı .J1l 
akçı.ısı p1!J .,ef.cı 

tuz fiatl ırına i .ı zıımmı İCLı.p ıZ • fi de idare"ll 'l11ltı 
eden mikdnr aş ğıda gö - del J leden V• 
terilo:ıişt;r. Al kldarıarca 
bilinmek iizere keyfıy t lunuc.ık~ır· ıııı.tl l 

3 __ :;oo . 

ilan olunur. mudür!ilğü_~~ 0 ,,O 
1 ktir n etti ti 
ileşecakdir· ııe i~' 

Kuruş 

Toptan 100 kilo 750 
l'erı:tkend 1 ,, 9 
Cekilmiş ince 1 ,, 10 
Kayıp şahadetname. 

Hasa kazasına bağ'lı Ek 
bez köfli ilıc okulund .. n 
atmış o duğum Şdbadetnu 
memi zuyi {'ttim Y nısini 
alacoğımd n eslnsiniıı ntik
ınü yoktur. 

iasa k ızıısına bağ ı 
.. Ekbez köviiodt>n H -

san oğlu Mehmet fırpan 

Kayıp cüzdan 
Nüfüs c izdrımmı cayb l

tim yenisini alilcağim es 
kisinin hükmi\ \'Oktur 
Cümhuriyst mahallesinden 

:\Justaf Arman 

Nöbetçi Eczane 
$erimizde bu ak
şam Nöbçtçı Ec
zane: 

Dl'fne eczane si 

4- üzerılJedel 
şı.ıhıs, ıhııle ııefl ~ 
ten v P ~1"1ar r sonra snn e~dı 

. dıf eCl J 
tes un dcrllıı ~ 

5 -lskeIJ bl ı ~ 
s ındığuı ıerı 

d 'fer 
yüz ve lo ,e rl 
dı r oın:ıı.ık ih 11ıeS' 
taliplerıne 
olac k ır. [11 lJll 

6-HLh;u 'pS' 
!aliye ve pllı ı 

"Ltır· S 
terıye nı Je 

G .. rıd~ı u çt .. 
fiJI'~ ~LJP 

Hu ak"ı.l ~ fılf11 ( f>. 

yiilr hıSS1 OL~lJ1' 
PUH \ ı;ı1rtıl 
Hat Y111 

' ·yııl 
• ş 1 '"1 ~ s ı... sı 

c.H.P. MatbB" 


