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llAnların her ke
limesinden 5ku
ruş alınır. Ocret 

pa,indir 
GünD geçen &ayı 
lar 10 kuruştur. ltıeı SAYISI 2 KURUŞTUR~ 

~----' - --~~™ -e..ı::z:::: ----=---
l/ ii. g etin 942 bütçel 
ti meclise verildi 
~di bütçe 372777 lira, fcvka

Türk - Bulgar 
anfaşmasınuı 
yıldönümü mü

nasebetile 
~de bütçe de 95384 liradır 
1
&Yet u ·· · ·· d ğ ri'. muml Meclisi çe cııcurnenıo.. gon eıme e ~ı~d . . 

en sonra toplana · karar verm•ştır. 0buşllıalarma 1 devam :\helise verilen 942 yılı 
eıı~~lise gelen kiiğıtlar b_ütçesinin adı .~ısmı 372777 

U'lJenlere havale edil lıra,fevkalilde butç de 95304 

d'• 
tnku toplantısında 
~ llCütnen tarahndan 
~:ı Vilayetin 942 actj 

&de bütçesini de büt 

lira olup tutarı 468 bin 
161 lirayı bulmaktadır. 

Y~ni bütçe, E·ıcümende 

incelendikten sonra Umumi 
Hey~te gönderilecektir. 

tag Devlet inden 
kalma borçlar 

0j ~borçların son kısımları da ö-

·~J denmeğe başlandı 
ıs<' Ra ''B . ı ..ı'll' lıd atay Dev Jetı,, 
l'r an eşhasa olan borç 

• 1~ 1:,rt:ıaneten alınmış o 
1 ,;ıı) ~t~ Yıl önce tamamen 

lf 1 ' ~1 • Bu borçlardan 

0 ahnmıynk döviz 
~ı· llnların ödenmesi i· 

% Vekaleti emir 
~e b . b"k. u enırın tat ı ı-

~vlet Demir 
1011arında 
~ tarifeleri arttı
rılacak 

~d berniryolhırı id:ue 
ha e ahval dolayısile 
~~ 2• tedbirler &lm tk 
ı~ U tarifeleri bir mik 

8k zorunda kal 

~()!.arak gidiş - dö 
~~ıletleri kaldırıl • 
b r;aıdığ.mıza gö 

3'J lıgunkü tarifelere 
"bisbt tinde bir zam 

\1 e bu zam fevkaUl 

~ıı devam ettiği müd 
ıır .. 
· luktc kalacaktır. 
ll o··o·· • umüz.dt-kı ay · 

ne başlanmıştır. "Hatay,, 
Dt vleti,,nin son borçları da 
hu suretle ödenmekte lir . 

Şimdiye kadar ödenen 
lıon;lar 50 ) bin lirayı geç 
miştir. Umumi borç tutalı 
558 Lin lira olduğuna göre 
bunun pek az bir miktarı knl 
mıştır ki odu ödenmektedir. 

Başvekilimiz 
Kızılhaç delegesini ka· 

bul etti 

A ıkara 18 A. A. 
· Başvekil Doktor Hefik Say, 
dam dün Milletler arası Kı· 

zılhaç Cemiyeti delegesini 
kubul etmiıjtir. 

ltalyanın Arabistaııdaki 
menfaatleri 

Ankara 18 A. A. -
Cüınhuriyet hükumeti, ltalya 
hükumetinin müracıatı üzeri 
ne ltalyauın Suudi Arabistan 
daki menfaatlerinin himayesi 
n üzerine nlmıştır. 

başın.:lan it ibaren tatbikine 
uaşlanması muhtem~l p;örül
nıel<letlir. 

Bulgar basını Türkiye 
hakkında çok dostane 

yazılar yazıyor 
Sofya 18 A. A. - Alman 

Ajacsrndun : 
Bulgar gm.eteleri 17 şu 

• bat 941 de irı :t.alanan Türk 
- Bulgar anlaşmasının yıl
dönümünü büyük başlıklarla 
seldmlamnkta ve iki memle· 
keti çarpııt,ırmak i~in yapı · 
lan bütün gayretlerin boşa 
gittiğini, Balkan]aruı hu kıs· 

mırıa hlirbin bulaşmamasının 
Tiirk Haricıye Vekili Sarac 
oğlunun lukip ettiği çok de 
rin bir polıtika sayesinde 
sağlnndığıuı bel irtmt-k tedir. 
" Zora ,, gazetesı dıyor ki : 

" iki memleket al'asında 
ki münasebetler ileri Je de 
devdm edecektir. Geçen yıl 
bu münasebetleri bozmak 
için yapılan biitün gayret er 
boşa gitmiştir. Iki memleket 
basını bu münasebetJer.n kuv 
vetleıımes ne hizmet etmiştir. 
Bulgar basınının du um~ bil 
hassa mesut rıehceler vermiş 
tir. Türki~e ve Bulgarislanıu 
istikl3.l ve hürriytıtleriııi le · 
~in eden şey dostluk ve 
sulhtur. 

Singapur d:jş-
tükten sonra 

Hindistan Nazırı lngi
liz zaferinden emin 
Londra 17 A.A.- Hin

distan Nazırı gazetecilere d ;! 
mıştir ki: 

"- Singapurur~ uüşmesi 
her ne kadar ciddi bir zar 
be ise de bu Japonyanm Pa 
sifık d ııizinde ,son mağlfibi 
yete uğramasına engel .ol· 
mıyacaktır. Japonya donan· 
masının hareket kalı~liyetin 
den mıthruın edildiği zamanı 
geciktirebilir. Fakdt onun ö 
nüne geÇ"'llez Bjyük adı· 
lora dağıtılan J;ıp >n kıtalar, 

o zt man münakale yolların· 
dan mahrum kalacak ve 
kazıındığı yerleri ayni.çabuk 
luklıı elden çıkardcakıır. 

_!:21fmı:ı !S 

Çörçil 
Vazife~inin yükü altın

da sallanıyor 
l.o :-ı ılra 17 A.A.- Çörçi

lin dün Avum Kamarasında 
savaş durumu hakınadıı söy 
lediği nutuk lngiliz hasmın· 
da uzun tefsirlere yol aç· 
mıştır. Gazetelerin miltaleu 
hiilftsası şudur. 

"Çörçil vazifesinin yükü 
altında sallanmaktadır. Hiç 
olmazsa mesuliyetin yüküu 
den bir kısmını başkasına 
yüklemelidir. Şimdi 914-:-91~ 
deki gibi bir harp kabınesı 
kurmak gerektir. Çörçil mü
dafaa nazırlığını başkasına 
vermelirlir. Çôrçilin nutku 
çabuk tesirini göste~mi~, ma· 
neviyatı kuvvetlendırmış ve 
hatları sıklaştırn ştır. 

Hitler, miknaf sli mayın· 
ların keodisine savaş kazan 
dıracağım sanm!ştı. .lıakat 
lngiliz donanması bu silahla· 
rı yenmiştir. Şimdi e uzak 
doğudaki hp m devini ye
necektir 

Japonlar Ranguna 
Yürüyorlar 

Rangun 17 A. A. - Bir· 
manya savaşı yeni bir safhü 
ya girmiştir. Japonlar Hango 
na kuş uçuşu 120 kilometre 
yaklaşmıştır. GP.ri çekilme 
hareketi küçük grupların üs 
tün teşkiller tarafından teker 
teker yenilmesinin önüne 
geçmek ve kuvvetli bir mil 
dufaa hattında toplanmak 
için yaptlmışlır. Bu haıeket 
hayal sukutuna sebep olmuş 
tur. lstiyenlerin şehri terke· 
dehikceği bildirHdiğinden 
Hangundan ayrılanlar artmış 
tır. 

Singapurun yeni adı 
Tokyo 17 A. A. - Hes 

men bildirildiğine göra, Sin 
grıpur bundan böyle "Şofan-
ko ,, yani aydın cenup 
limanı adını laşıyac lktır. 

SON DAKİKA 

Amerika 
Rusyaya bir milyarlık 

kredi açıyor 
Vaşington 18ı\.A.- Ki· 

ralama ve ödünç verme ka· 
nuauna uygun olarak Sov· 
yet Husyaya bir milyur do· 
Iarhk kredi açılması hak
kında Parli\ınentodıı konuş· 
malar olmaktadır. 



M·11; Korunma ~:anununun Mu
addel şekli 

il- a» 8 inci nı adde) P. müsteniden sanHyi ve maaa· n 
müess ... st Jni hakkında hiikumetçe ist~nilen malumatı ver 
miy<•nler ve mültehw. karnra riayet etmiyenler: 

trn 24 iincti rı1<1ddeye nı Ostt•nideıı ihraç satışlunnm ş~k 
li ve ŞMrtları hakktnc.Ja hükilın~l<;ı? rnültPhaz karaıhıra rin 
yet etmiyen'er hakkında 50 liradan 500 liraya kadar ıığır 
parn Cf'Zaıiı ve tekPrrlirü halind~ 100 lirudan 10 il) liraya 
kadar a~r para c ~zasile birliktt• 15 günrl~n 3 aya kaıfor 
hı p's Cl zıısı hükmolunur. 
ili- ltha! ve ihraç maadelerinin29 uncu maı1den n ı l ı 

ci fıkrasına müstenid~rı tespit edilen fiatlurıııa riayet etmi
yenler: 15 Künden 3 ıyn kadar Jı · ıp is ve tespit edilen ithal 
ve ibra~: fiatfarile satışın ve miih:.ıyaanın yııpıldığı fiatl ar a 
rasındal. i furk tutarmm 5misli ağır para cezasın:ı ınahl<O. rn 

edilir. Tekerrürü halinde c0 za iki kat olnıı.k hülimO unur. 
iV - - 4 iiııcü ek maddenin 1 nci fıkrası mu('ibince salahi 
yelli mr.murlar tarafından isteni!en m ılfirnatı VHmiyt-n wı 
vesika v~ defterJeri gö.1tcrmiyenler 25 liradan 250 liraya 
kadar para cezasına mahkum ı · ddir. Tekerrürü h<lli{lde ce 
za iki misline çıkarılır. 

!\]adde 54- 1- 9 uncu maddıc:d0 yazılı iicretli iş mü· 
kellefıydine riayet Alruiyen'er, ;ılac ıkları günlük ücretin· 
beş mit>linden yirmi brş miı->linö kadar hafıf pJra cezasın .• 
mahkO.ın edilir. Tekerrürü hulind•! iki misli para cezasile 
birlikte 15 günden 2 aya kadaı· lı f f h:lp· -ı l!ezıısın ,t lıük 

molunur. 
ll·n) 10 uncu madd tip ya111ı sanayi ve nıaadin miies· 

Heselerile di~er iş ynlf'rındek\ hizmeti mnP.retsiz tt'l'k~ 

dealer: 
b) 15 inc~i maddrdA yazılı muatti;ll saı·ayi ve ma&dia mü 

esseselerile iş yerlerirıjn işlecilm,.,si kararına riayet etmi 
yeıı'er; 

c) 18 inci ruadd0 de } azılı sanayi ve maadin ınu~s~e.;e· 
(erile un fabrikahmııa ve değir neıılere el koaarak işlrtil 
me~i bmırına riayet etıniye ul ., r: 

d) 3b mcı lnadde le yazılı nakil v.•sıtalurınıu seyri\sefer 
)eri ve ücretleri ve çal şlırı'ma ları hakkında ittihaz edile 
cek kat arlarn rinyct etmiyenleı; 

t>) 40 ıncı ınadd«le yazılı anıziyM hubııbat ekmek veek 
tim.ek h11kkmda ittihnz edilecek karara rıayrt etrniyenler 

10) lirarl .tn 10 O lirnya kadar ağır para C'..flzasm ı ınah 
kO.m edılt cektir. Teken ürii haliııde 250 lirddan 2500 lira 
ya kadar ağır para cezas ı le birlikte bir aydan altı aya ka 
dar hapis cezası hüknu lunur. 

IH- a) il inci maddı·de yazılı sanayi ve m.ııadin mües 
seseleri mamultPrinin Vt' istil s ı llerinin mübayaa edilmesi 
kararına ri»yet etmiyenlt' t; 

b) 17 inri nıaddede ~azılı mııkinelerin ve savir istihs<ll 
VHSılalanmn satın alın!Ilası kararına riayet etmiyenler; 

c) 42 iııci maddeııiıı ikiııci fıkrası ıa miislenid,.n el ko· 
ııulun hayvanların t..,sliminden imtina f'dt'n saklamıığa ve 
ya ka~ı · mağa tfşeubüs t•den ve b .ı fiillero uılerek yardırn 
eden !er, 250 liradan 100., O liraya kadar ağır plr a cezası 
na mahkO.m edil ir ve suç mevzuunu teşkil eden malları 

nın milsi\derı·sine hükmolunur. 
J V - 42 inci ımıdd~uin birinci fıkrasmda yazılı ziraat 

mrı.k n,·, alE-1, vaııa,ili:lç ve nuılzemelerile tol•umlar hakkın 
da ittıhaı. tdilen kararlara riayet etnıiytmler 10 liradan 
50 liraya. kader ağır para ce~.asına mlihkO.m edilir. 

V - 14 üncü ınaddenin 4 üııcü fıkrasına muhaldet ha· 
linde suç mevzlıu olan maddeler mahiyet ve miktar itiba 
rile anc"k şah~i ihtiyaca tekabül edebilecek Jerecede ve 
az kıymette ise suçlu liakkın<.la 55 inci maddenin birinci 
ftkraRıua tevf,kan verilecı.k c~ 10 lira<fan 5 J liraya ka 
dar ağır para c~zasına tenzil o:unur. 

(Sonu var) 

AlmEnlara göre 

Ruslar ağır bir 
nıağlubiyete 
uğradılar 

Yalnız bır noktada Rus 
ların kayıbı 5000 ölü 

Bnlin 17 ;\.A.- Alman 
tebliği : Doğuda merkez lke
sinıirıde Viyazrnanın 81 ki
lometre cunubunda hatlaıı· 
nı•zı ycrm:,ğa muvaffak olan 
düşnıan grup' arı karşı hü· 

' cıımla ı;ıwrilm'ş VP. vok edil 
m: ştir. D :şmr.nirn 8 ~ 8 esir, 
l 7 tank. 16 top yüzlerce 
mitralyöz VE~ bomba makinesi 
bir çok malzeme alınmıştır. 

Savöş s ıhasınd ; 5000 den 
fazla ölii VP varalı vardır. 
Huslar dün 48 uçuk kavl">et· 
miş lerdir . 4 uçağtmız dönme~ 
miştir. Denizaltılarımız Krey
Ji denizinde 17 bin tonluk 
3 lng;liz petrol gemisini ba· 
tırmışlardır. 

Ruslara göre 

Taarruz devam 
eı;liyor 

Almar lara çok büyük 
kayıplar verdiriyor 
vloskova 17 A.A.- Hus 

tebliği: Kıt;ıJarımız dün gece 
Al!llan ordularına karşı ta 

arrıız sıvaşları vermişlerdir. 
Askerlt'rirniz merkez kesi 

minde 6 tank, malzeme yük
lü 84 vago n, bir batarya, 
32 mitralyöz tahrip ey\erniş
lı--rdir. r lepen·ıı ele geçiril· 
mcsi için yapılan çırpışma· 

fa rda 2 JO den fazla Alman 
ö!dürülmüştiir. Lenıngrad cep 
hPsin<~e iki günlük savaş: ar · 
da 1500 Alman ö'dürülmüş 
ve ü; h!okhavz!a 14 mev· 
zi tahrip edilmişti. 

· Alman esirler 
I.ondra 17 \. A. - Siıı· 

gı-ıpurdiiki lagili·l kuvvetleri 
nin l{Pn iş ölçüde boşal tıldı~ı 
hakkmduki Japon iddi:tsı ya 
lanlanrnaktadır. Ancak hura 
da bulunall bir miktar yara
lı ile bazı kimseler çıkarıl · 
mıştır. Buaun içindeki Japon 
hırın 30 ilil 40 bin kadar 
esir almış olmıı:arı lazımdır. 

Ekmek ka.·nesi 
Şubat ııyına ait 4 ekmek 

karnemi kaybettim. Yenileri 
ni alacağımdan eskilerinin 
hük nü yoktur. 

Dörtayak mahallesinden 
Ali Cımk 

Gündüzde 
iki Fılm hirden Kraliçe 

Vı ktoriy~: ve 3 Ahbap t. avuşlar 
1 

Halk ..linamasmd ı 
iki fon birden Manon Lesko 
ve kovboy Silahşor yarışları 

M r aJırı emu LitJlllıı 
lskC"nderuO : 

me ~lüdilrHiğiiOd~r ~ 
• • a!l~ 

Idarcm • zın tir 
tuğu, deniz pu~ao js 

diğer vevıifinde orta 
l'L ilmek üzere (llı.ır 
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