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etti f:s~slı H t 'b 
Arıkııra a ay. orçları Kanununa bir madde eklenmesine karer verildi 
rıı·ııınt 12'\ .. A.- Bü· J•l h 

r ~ nun t!YI ası okunarak 1 dH drğişikıik yapıl 
Ca011 l~clıs bugün tasvib edilmiştir. Ceza ınuhn mvsıı•a Bmkalur ve d v-

~ 1 ezuı başkanlı k l . 1 
<>pla eme erı usulü kanunu Jet mfü.s.seseleri memurin· 

il"ıl tınuş•ır. Celse- 3515 • ın . nun sayılı kanun'a rı ..ıylıklrırıııın tevhit ve 
hpııa~8\01 'h müteakip değ şlirilen 66ıncı madde taddüiüne d··ir kaıınııun 
&~ıle n•ı ıpt t \1e- ~inin tRdil:ne de-vlet ıne- 14 iırıcü maddesinin son 
tlutk~ lJo tor Hüse murl rı ay'ıklarınm tev- fıknıı:ırnın t •diline, Başve 

~bllo~ı~ ~111 
a, Cevat hıt ve teadülüne dair olan ka f'tP bnğh m .. tbuat U-

a Buk, oktor Hay- kanu •al"b:ığtı bir sııyılı cet mum, mtid!.irlüğü it'Şki 1fıt ~Uı " ~r. GP.neral A· f ... e Ah velde değışiklik yapılrnn ve v.ızı eleriııe duir kamı 
t ııtt · nıet K uısi te· sın , Hata~ Villi} et budu na bazı maddeler 

1
eklenmt'\ 

~Una~n~hap rnaıbatala ,ıu dahilindP itlhııktan ev· sı hakkı1dııki k&nun Hlyı 
~~ ~~, kabul edil- vel altın üzerine yapılan habmn bırinci müzakere· 
1 

t"'-'b nıebuslar bir b çl ··.:1 leı · yapıl tı r11 lecl's' "ili t'n k" . or arın o erue tarzına ! mış r. n ı ın 
'lld · urstiye ge· dair kanuna hır madde ek bugünkü toplantısında köy 

8<.ınrQ ıcrnışlerdir. Bun leııınPsine uevlet memurla kanunuııuntı ek kanuu tek 
~k ba ruzna :ıeJere O'J ı l r· . . d -
ı._ zı d · "' rı aylıkl~rıom tevhit ve ı.ı uzerııı e gEÇ"'n muzn· 
1'll1 tilerine aıdre~erin he· te..ıdülhne dair kanunun kerelerden sonra Dahiliye 

ıı..lıır·ıı.. aır kanun . h .... l . ·ı . t' ll\1 "" ., ı 9 tadılı akkmdaki 4rJ8P ı;a- eu" ımenıne ven mış ır ec 
bı k 

38 
rnuli tı yilı kanuna bag"lı ct.>lvel lis pazar günü top ıvıacak c •tisioe ait _k•· . lır. 

Ocuk Esirneme Valimiz Soyer 
6 Dün lskeoderundan 

,, Kurumu döndü 
\J'l') 10 huziran çarşambn 

Unıi Kongresi mesaisini günü liman tesitderini göz 

b d"'n geçirmek üzere lsken-
v İfirerek dag" ıldı deıuna gitmiş olan Vali 
"lir miz ~"fik Souer dün ak· ~rrı Fe,·k ... d 1 ';X' ., 

y aıa e o arak Qt.~lecek mayısta şanı şehrimize dönmüşler· 
~ara12 bir toplantı da~a yapacak dir. 

~'".""'u"·ua.·çoc~kEs'ır· i K Tu··rk-Afman , "•'J _ ruunı oııgrenin fevkalil-
b: ı bu . ınurıııheseti dı[olarak gelect:k yılma 
lı M gbı 11 

saat 15 e • yıs ; yı içiıı<te tekr r Aı -
ıtı e uısu H 

'tı teisr~· .ıısaıı karada loplamnasma ka 
ı topı ı inde ikinci rnr veıılmiştır. Kurumun 

t ld Uutııunı YbJ>- A 

~ . are v . L un urr.ı mcı kt z lw~ etı , • 
~ Eltinin c ut~ ~n z 1 :ır· le yedek .. zalaı ve 
""~ \'<:. l ~ .JPOrıaı 1 O· 
·~ " )Ut mu ·lkipler se İrııinden fiOn ~ Jru ce Et.etime 
't'"· rırıen kubu' c· ra IHmgrc rn -s ıiımıe .son 

t11rı... do re 1:: ver r1 şlır. 
t t'\lt:arın ne; .nıeni ö 
b:e gerekdu ~~rek ldk ğ' dtın son a lrnnJre 

~~ıt:da • Urum İŞ· azusıud n b r kısnıı Kıııu 
~lıf Beıdedilen mun Kec,:ıör~ndeki çccul· 
""- llıcseı 1 yuvasını zıya ·et etmi'2tir 

"- ·qretı· e er üzt.-rin Kuru k ·n.. ı muıı mer ez az hk 
~ etl'h· nı. U7.akereler 1 k ~ışı ırına şu zevat seçilmiştır 

i te~ ır Nıhayet Başvekil Doktor Hefik ...:ay 
~as lıfler Kuru- d v 
k llız· anı, Ali Çetıııkaya, J lu-

\ tt tıdcu "tnııarnesine san S l D 
l lıQiıı,ı llıaddeıeri ih an·, oktor Fuat 
·ı~" 1.1en U Umay, Faik Kalktmkıraıı 
ıı..."etj .. · LllUnıi n e l' 'k O k ' 
"il ··ıı:ı • aı ztra ' Hecerlk Pt-ker tıı .. ~ tf Ve Encume. K t "'t 'Zttrıı emal Gedt-leç, (l{ıy c s~ti 

ı l1td' ııaınooe tek Cumhur Omurui ı~:A.tı''-ı') ~İıılı ıHeri Kuru· ü.ı. v 
., Yerıııf 1 G.meral Kawn Sebükte-
ıbtıtr. ı c.ıu ıyet nıe k' D • ,, ~ ı rn, ..>.{tor Behçd Uz, 

llt fekıı~ rını kar- 1 l~ı.;ş.ıt 1 u, i Gün tek in, 
'!Jj6 h 1 eh zırianan 1 lenıel (.;öksel, Doktor ''u· ~o a •tıde m.. " 

~llıak Uı.ere uzUa· 'ı lıp Kahrarnac, Bayan Lut 
f ıye Ergün, Doktor Kil-

Ticaret 

Anlaşmas na ek an
laşma imzeıland 

Ankara 12 A.A Bu· 
g· n H r·rıye V\. kfilt-tincfo 
Ve~a t L dl ri Ka b ıtu 
yük E çı ırn ı \ 

m' ci o,.,ı iP. \l n .n .ı 
lluyuk Elç'si Fon Pupen 
arasınd :ı 9 lt•şrıue .'vcl 
1941 ta Jtıi Turk -Alnı n 

• 1 i~ret ve fodiye nla~nı~ 
larına ek o!arnk işbu an· 
lcışrn J r tatbik· tını fıat 
b ıkıınmdan tanzime da r 
bir anlaşma imza <:dilimiş 
tir. 

zım ~1 mik, Galip Cıtnte• 
kin, im r. ren, Suı:ıt Hay 
ri ( µ•ıp 1 ii, zmi To er 
l'ı n. P 11HvJrıh, Uolrtor 
): lJSUf ltnı t, Hü .. ihl [ i
lapı;ı, Tahsin tabak, Naşıt 
Fırat seçilmişlordir. 

Cumartesi 
Abone şarliö,.• l 

ilahJ!da rllhğı 5 11, ~ 
y.,.hg::cı memfekştfr 

6 ''"".: 
lıınızrm hsr k ·!im., 

frt':!c; r ıs ~·urr·ş t1hM1" 
3107 , .. .., .. : <:atötnci,. . 

eü.c o ç"n ~say'ır" 
10 kur11gtur-

~~=n~-===--,~~~~=-~~-~~~~--~~~·~~=._!!!!:!!99 

,v sesleri ve bom 
~:ini~ il1eri Sino

bakadar geliyor 
Sesler Sivasfopol i:tikametin
den ve derindenlerden geliyor 

Sir.op 12 A.A.- Ka· ı engilerdeıı sürP.kli top ses 
ra d niıde Sinobun şimal leri ve bomba iniltileri 

:taraflar darı, SivAstopol gelmektedir: 
istikame~lerinden ve çok 

Dört Amerikan 
• taggaresı 

topraklal ımıza cebri iniş yaph 
Tayyarelerle mürettebatı göz altına c.1 

Aııkarı: 12 A.A.-Aym 
12 nci cuma günü iiğle· 

den evvel üç Amffikan 
tayyaresi Ankara hava 
meydanınına ve bir diğer 
Amerikan tuyyaresi de Ari-

; ......... <• ;•rzz-· 

lngiliz- ! 
So·vget 
Anlaşmasının 
tam metni 
neşredildi 

Anlaşmaya göre her 
iki taraf birbirine 
a~ami yardımı ya

pacak 

iye civarına cebri iniş yap 
nıı:Jlardır. Devletler huku· 
ku kaidesine uygun olarak 
bu dört tayyare ile mil· 
rettebatı göz altına alın• 
mışlır. 

6 Vilayetteki 
örfi idare 

Bittiği tarihten itiba
ren 6 daha uzatıldı 

Ankara tl A. A. -
Büyük Millet meclis!nin 
bu günkü toıılantısmda 
Istanbul, Edirne, Kırklar· 
eli, Tekirdağ,I !ÇanakkRle 
ve Kocaeli viblyetlerinde 
23 teşrinsıım 1943 tarihin 
de bir ay müddetle ilin 
e~iipn ve 1199.1209 s:ıyı
lı kararla üı;t r ve 1249sayıl 
karar)~ de 6 şu· ay mtld· 
dPtle UZ tıl DIŞ Olb.U ö:fi 

l O ıdru 12· A. ı id r .ı"ı !tİıni b.=-ibinctcn 
ititn,~tı 6 ıN d·dıa uzatıl· 
m •il a O· ıJs~u .• Je ed'ımesi 
hu•·ıu.11 • l.ı b. şvc'·a:et tez 
k;;;r .... -ı· • kunrıl'JŞ v~ Kabul 
Mılıııış:ir. 

ter lij osı lııld11'\yor: 

' S..ıvyet Hus~ a it krı.11 i 
\ ı, AJküm 'li arar.ıo<la son ı 

iırız nan muı.hedt!ll n m t 1ı IJ; ş duı: 

1 -Kr.ıllık hül,ftrrwli İ1 ... 1 
. o.ryot Ruı:;va rra ın ldı i 

ittıf l k bi.ıyiik fikid taı Hflar 
Almıınyaya ve Şrlriklerine 
kllr,.ı yilpı1ucak hareketler· 
de 1 :rlıirine yardım VH mü 
z1harct edeceklerdir 

2- Yüksek akid ta· 
rnflur Ilillcr veya her tür
lü tecavüz fikrind3 olan 
şeriklerı•e müzakereye gi 
rişmemeyi, veya münferi 
den mütareke veya sulh 
akdetcnemeyi kararlaştır 
nıışlardır. 

3 - Yüksek Akid ta
)Sonu 2 incide ) 

l f"ehi,den 
Bir cesed çıkarı?dr 

Diin ası oehrinderı he 
nilz hüviyeti tesbit e ile 
miyen hir cesed çıkmı,.hr. 
Cesed 18-20 yaşları ara· 
sındadır. Bunun Suriyedea 
vrya civar köylerden gel 
miş olmesı muhtemeldir. 
Cesed otopsi vapılacakbr. 

Terfiler 
Şelırımiz erkek Lisesi 

l'arih Coğrafya öğretmeni 
Turgut Serengil ve FeWe 
(\ğretmeni Hazım Berge bi
rer deıeca terli etmişlwdtr .. 
Tebrik ederiz. 



1942 yıll hubt bat mahsulür\e 
el konması hakkında krarname 

7 
Bu tahmin ve: tesbit işi · dilerine teslim etmek, 

Tlcarei ve Ziraat Vekdlet d) Köy istihsali tahdit 1 
leri tarafından müştereken esasına göre y ter miktar 
hazırlamıcak tal~matname da değilse o köye dahu 
esaslarrna göre valilerill ne kadar hububat yard!-
nezaret ve mesuliyetleri mı yapılmak lazım;-;eldiği-
ultında yapılır. Tahmin ve ni tesbit etmek, 
tesbit faaliyeti mürakabe 1 e) Yukımda v ıılı cs"s 
sinde ve elkoyma hilkmil· lar dairesind A lavın dile 
nün tatbiki işlerindtt 1ica cek o köy iht iyacından faz 
ret ve Zira11t Vekaletleri la miktbra e1koymu1< ve 
memurları ve lüzumuna elkonau "llikturlaruı borılro 
göre talimatn1mede tasrih sunu tanzim etmek. 
ooılecek dığer vekaletler i III. Hordrodu yazılı hu 
ve resmi ve husu~i mües- \ bubatı ahın merkezlerine 
seseler mensuplarıle dağıt sevketmek ve Jerhal sevk im 
ma ~irlı~leri. azalar.ı . ve kanı bulun nadığı takdirde 
tah?1~n ışlerınde ıhtisas bunların Köy ihtiyar Heye 
Hahıbı oldukları anlaşılan tile köy birliğ" bey t. · 
d

oy d v r • ' e ının 
ıge~ v~tan aşlar .a ılerın müşter~k mesuliyetleri al-

emrınde ve mahallın en tında malsabibinin muha-
bUyük 'Mül~~~e. m~muru· fazasına terkt'lmek veya 
nun verecegı dırektifl(jr da köy dahilinde temin edile 
iresinde istihdam olunur· cek uygun bir anbardn ve 
lar. köy ihtiyar heyetinin me· 

2- - Tahmin ve tesbit iş suliyeti altında bırakmak 
!erinin murakabesinde ve ve bu suretlerie mubafauı 
elkonma hUkruilnUn tatbi· ettirilen miktarları hazırla 
ki işlerinde istihdam edi· nacak olan bordroya kay 
leceklerin vazifeleri oun- dederek mühür, imza veya 
lardır. \ parmak iılerini almak su 

l. Subaşılar tarafından retile mal sahipl&ri veya 
tahmin ve tesbit edilen ı alAkalıları zimmellendir
mıntakaları kontrol etmek mek. 

11. 1\tüıtahailin, ı;ift sahi 1 
bi olmayanların, veya çift 
sahibi olup da istihsali ibti 
yacına kifayet etmeyenltt· 
rin ihtiyaçlanna tahsis edi 

· lecek mildar karicindeki 
hububata, aşağıda yazılı 
olduğu veçbile elkoyma 
işini tanzim etmek. 

a) MüstahsiÜn, P.kmeklik 
yemeklik, tohumluk ve 
yemlik ihtiyacına tahsis 
edilecek miktarı teshil ve 
alakadarlara terketmek. 

lV. Harmandan köye be 
nUz nakledilmiş olan bubu 
batın kaçırılmasına mey· 
dan vermemek i~in bu hu 
bub11tı mahalli teammülle 
re uygun olarak harmaı, 
yerinde mühürl:.mek. 

ikinci cepheaçı 
lacağı haberi 
a•neriknda büyük 

bir heyecan uyandırdı 
Vaşington 13 A.A.

Yunaytıdpres bildiriyor: 
Avrupada mihvere ltar 

şı ikinci bir cephenin açı· 
laca~ haheri hPr yerde 
hAVf"C·m uyandırmıştır. 

Şimdi h~rkesin birhirint
so dn~11 hir sual b'1 ""P 
heT'·n 1'ara mı, yo\\SR h~va 
ceph .. si ıni olac"ğt ve ne · 
zaman açılacn~ui1r. Kon· ! 
gre az:1 lan hunun kf'rada 
l\Cılınnsım ve son baharcle 
FranRaya bir ihraç v'3ya 
istila ile "başlamasını isti· 
Y•>rlar. Beyaz sarayda mo 
lotofa verilen bir ziyafet 
esnasında ayandan biri av· 
rupada bir UçüncU cephenin 
mUmkiln olduğu kadar ~a
cele aı;ılm ısını • seylemiş 
ve şiddetle alkışlanmıştır. 

Amerikalllar 
Rusyaya malzeme yar 
damına devam edecek 

Vaşington: 12 A.A -
Molotof-Ruzvelt görüş· 
melerinue Sovyc ·t Rusya
ya kiralama ve ödilnı> v~r 
me işi de müzakere edil
miştir. Pusyaya yapılan 
kiralama ve ödünç verme 
müddeti haziran ayı so· 
nunda nihayete errc~ğin· 

den bu hususta bir kaç 
gün zarfında yeni bir an· 
laşma imza edilecektir. 

Japonlar 
Aleuta.ı adalarını 

işgal ettıler 
Tokyo 12 A.A.- Siya· 

st mahfillere göre Aleu· 
tan adaları ilsierioio işga 
li üzerine Amerika bir· 
leşik devletlerinin ilk mil 

· Jafaa hattı yakılmıştır. Bu 
yıkılış Amerikan strateji· 
sinin alt üst olması demek 
tir. Japonya kayıplara uğ
ramış olmasına rıığmen 

elde ettiği muvaffakiyet· 
lerle meınnun olabilir çiln· 

İngiliz Sovyet 
anlaşması 
(Başı 1 incide ) 

raflar, harbin ~Udümünde 
ayni fikird~dirler v~ diğer 
devletlerle birleşerek l'UI· 

hun tesis V8 idam si fikir 
lerini kab )ıe;taarruıun tekk,..r 

rür etmemesi için Alman 
ya veya oı unla müşterek 
bulunanlara karşı ,_sulhun: 
ihlal edilmemesi içın bütüıı 

ıl ,. , i!l lınmasm ı · ... 

r r '• ı 

4 - H p···ı1 sorıra 

yüksek ai\.id tıırafiar üçün 
cü ma11.lenin ikinci fıkra · 
~unda gösterilen dev!etler· 
den birile harp haline ge· 
çerse ik:nci Akid taraf har 
be giren }arafa yardıma 

mecbur olacaktır. 
Bu anlaşma 20 sene 

müddetle r.:?utebardir. Bu 
müddetin hitamından 12 
ay evvel yUk~k Akit ta 
raftan biri rmlaomanın fos 
hini yazı ile talep etmezse 
12 ay daha meriyette ka 
lır. 

S- 'iilksek akit taraf 
lar emniyet ve menfaatle· 
ri için sulhun yenidAn le· 
sisinde samimt ve dostana 
bir işbirliğile birleşmiş ve 
diğer memlekl'tlerin bürri· 
yetine hürmet ederek da· 
dal ıllt işlerine müdahale 
eudy~cek ve ·herhangibir 
arazi genişletmsi arzusun 
da bulunmıyacaktır. 

6 - Yüksek Ukid taraf 
lar harpten sonra birbiri
ne iktisadi yardımda bulu 

n.aca 1~ tır. 
7- Yüksek Akit tarof 

lardan herbanaibirisi diğe 
ri aleyhine her haugibir 
itifak akdetmiyeceklerdir. 

8- Bu anlalJma milm 
kün olduğu kadar çabuk 
hazırlanarak tasdikli nils 
halar Moskovada teati edi 
lecektir. 

Bu anlaşma 12 temmuz 
941 anlaşmasının yerini 
tutacaktır. 

b) Mfüitahsilin ekmeklik 
yem~klik, tohuml~k ve 
yemlik ihtiyacına terkedi
len miktarı bir köy hubu 
bat ihtiyaç bordrosunda 
teshil ederek bu bordroyu 
kendilerine hububat terke 
dilenlern mühürıetmek ve 
imza\atmak veya parmak 
bashı nı:ık, 

S-·4 üncü maddede' zik 
redilen ihtiyaçlar sen'elik 
olarak: teshil ve bordrolar 
ikişer nUsba olarak tanzim 
edilir. Bu bordrolar bir 
nüabasi köy birliği reisliği 
ne, diğer uUshası mahallin 
en yal.ın alım teşkilAtına 
tevdi olunur. Köy birliğin 
deki ve alım .teşkihltında· 
ki bordrolar ve bunlar ü
zerine yapılan teslim ve 
tesellüm muamelesi vali· 1 

h·r tarafından mürakabe 
olunur. 

ki Amerikalıların şimal 
Jtıpoava üzerine hHvn akm 
\arı imkt\nları b» hıl .ı n· 

Arıl:ışma 16 mfiyısta 

iksi dt! mut b r olmak üzere 
Hu~ça ve Jngıli:ıce olrırak 

tanzim edilmiştir . . mışhr. 

- ----------------
GaYRİ MENKUL İCaRI 

!"ltt t y Ddteıd· rlığındao: 
Mt>vkii • PJrsel Muhttm ıne ı Miktarı Cıu..:i 

bedeli metre murabba 
Köyü 

Anlaşma ve lngiliz 
gazeteleri 

Lo ıdr 12 A. A. 

c) Köy dahilinde öğret
men v~ eğitmen gibi çift 
sahibi olmayanların ihti
yaçlarını tahdit esasına gö 
re tesbit ederek, bunlara 
bedeli mukabilinde müstah 
silden ln.:bubat satışı yap· 
tırmak ve ıızap, çoban v~ 

Çekmece Çıplak zi· 1 170 00 118916 Bahçe 1 
yaret li tarla 1 

ve ev 

l:ugUnkii bil ör• İngiliz ga· 
z tle ··ı lng·l z-Rus ı.mlaş 
masmdan behsediyor ve bu 
mevzua sutunlarınd• .:eniş 
yerler tahsis ediyorlar. _!mele gibi müstahdemlerin 

\"e köy bekçisi, köy ima 
mı gibi hak sahiplerinin 
haklarının kendilerine ve
rilmek üzere esas mal sa· 
hip\erine teslim etmek veya 
btıınlarla mal sahipleri ara 
sndııki u: uşmaya • uygun I 
olarak haklarım ayınp ken 

Yukarıda köyü ve pars.!l numarası yazılı hazine} e 1 
ait g11yri menklün muhammen bedeli üzerinden açık 
arttırma ile bir senelik ic~rı satışa çıkarılıoıştlr. 

icar bedeli peşindir. Talip olanların yiizde 7,SO pey 
akçasile birlikte ihale günü olan 15-6-942 pazar· 

lesi gUnU saat 10 da defterdarlığa muracaatları ilAn 
olunur. DeıHlliye ilAn ve sair masrafler slana aittir. 

8-9-11-13 

Londra 12 A. A. -:
Mösyö Molotof Londrada 
bulun,Ju~n sırada Kral ta· 
rafından kabul edilmiştir. 

Amerikan gazeteleri· 
ne göre 

vaşington 12 A.A. -


