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e ri . d . duğunu itiraf ediyor 
~aretrnız e ınşa edilecek Ti- Londra 23 A. \.- ub-
'"'=-:.r.f Ve Erkek Sanat okulları ya--Mısır çenb "'İ ÜZ"'rİn-1.;ı.,. dP Soll um,Kapuzzo ve Half-
d 1 Vekalet' h . yadı;ki istihkamlarına çe-
ererek . 1 şe rımize bir mimar gön- kilen sekizinci lngilil or· 
.~laarif V Yeııı okulların yerlerini tespit ettirdi dusu, şimdi yeni Alman 
1Z<le b' ekQletinin şeh r ı · · taarruzlarını beklemekte 
~hı . ır orta ,, m yer erını ltJspit için in 
~lu ıle bir erke l ıcaret .celemeJer yapmıştır. Bu dir. General Hummeliı, 

""' açtı:ı ğ k sonr.t ınct-lemeler netices· d vakit kaybetmsden · Ç•)k 
~1rıi ara ka '}1 ' ın e ş'dd tJ' h" 1 d b 1 V 6\'Vf'lce rar ver- ıcarnt ortaokulu ·i"ia ı e ı ucum ar u u u-
,~~ ekaıetin b yazınışhk Gençlik kışlası ve erk~k nacağı anlaşıhyor, 

it: ~c getirrne~ .. kararını s~nat okulu icin de Genç- l ondra 23 A.A. -Dey· 
~U" de b·· .k. uzere şeh Jık Kışlası ch1arındıı lly·ın li Ekspres,, gazetesi yuzı-
rl. "asi ~ ı ı okul · · ğl • '·Or: 
"\! ~- P bin ıçın ° una ail arsıı münasip ,, 
>. "QJlı a nrımmış · .. ··1 J\1ısıra ka şı yop l k ~rııı . tıarna ıse- goru erek buraları lespit n r ı JCl 

e iki krnış,bunurı ü- edilmiştir I tanrı uzdan önce Alm..ınlu· 
~ırı, 0 uı b' · h" J k ~'~ karar v ~na~ı~ın Mitııar tahir yakında rın ır ura lama devresi 

'<lllrir V krılerı_lnı!şltr. Ankarnya giderek"ıaporuııu gecırmesi mevzuu bahis-
~ ah • e u etı n·ıma v k '" d frıldir. Hum melin her i '.j l'alıir A · r erece ve okulların inşa- ~ 
\; 1-0ııu gel nkaradan sı hazırlıklarına bttşlana- ne.bahasına olursa olsun se-

• r ~:e~rjetk~o~~u~l~la~-~~c~a~k~tı~r~. -~lııiiiılE3!ilil-~ kiz'nci İngiliz ordusunu 
~t)j ortact.ın kaldırarak Mısırın 

f. 
1 nıahsı le ,,Dumlupınar,, müdafaasını ııafifıetmek laf k istediği muhakkaktır. Hum 

~er . ondu Yunanistandan döndü melin elincl~ ıeni bir taar 
~OhlJct ıkrnE!k baklaj. ve İstanbul 23 A. ı\. ruz için yetec~k . kadar 

Yu · t kuvvet ve nah.eme oh:p 
.lı.rıL. aça satılacak t"' na_n, ıs ana yiyecek gö ,. "C1 u olmadığı belli deği'dir. 
U ta - T' rmuş olan Dumlupınar 

h..b Yeni ıcaret Ve- vaı>uru bu 1, d Almanlar, askeri hare 
\JQ."l fı':ı nıutıslll ı'"'ın guıı ıre en li- k ı· . .. ... ~ mn e ı, sıyasi teşebbüslerile 
~•bi bakllıa· rını tespı't et nımızu dünın üştilr. ~ Al at başı muvnzi yiirütmek-
,.~ S.tbiı :~at nıahsulii manyaya hava akını ledirler. Yeni taarruzlar 

1't. Bun H~ fiut ver- . Londra 23A.A.- Bütün başlJdığı zaman Almanya, 
llıa~ Yu!d:ö.~e: şım.ali Fransa ve Belçika Türki~ e ile tical'et müza· 
f desj Ol Uç yaban- S~}~ılleri üzeriade uçan ln- Her )Prirıe b ışJamıştı. Fa-
~<ı~)Ya 24 aı~ kuru ça- gılız hava fil<.rldfl 1!.mden kat Türkitır una aldriU· 

1 ~ Yabarıcı kuruş, • yüz şrhrini ve Dönkerk dokl<>-·"e ı d "' madılur ve Tıcaret fmuka· 
1•1.(Jf' ~~·in-ıek 1 ~a d~Ji ye rın~ bombalumış, ağır ha- velesi mukabil tnaddi 
4{1 \JC Yab uruş sar ara sebe-p olmu~tur. esaslar dairesinde akdedil-
n tıohut 14ancı maddesi insan takatir ı'n u" s- di 
~ l'tıb kuruş ·· ~ ı. anc ' yuz tü d 1 ~ :ıttla 13 

1 kllladdesi 0 _ n e savaş ar 
~t' fiau. ~ruştur. .Berliu 23A.A.- Şimal 

'fit 11lde ctr ıstihsal lıöl Afrıkadak i ordular kuman 
"tı tes~uvalsız olarak danı Mareşal Rommel Hud 
~ 1 llıdi v ·ı ~l eşağ1 r. asıfhırı yo 1 e söylediği bir nutuk 

~ 4ı ittla ıc blanhır mutad ta demiştir ki: 
~ erı,eıı a. ıııa göre ka- "-Afrikadu insan 
ıtbe (\ er~ııde Fi~t Mu h_tkatinin çok üstünde ı~n-
~ o:u·sy ı t Y"° 
erileıı r'· onu tarafın ın savaşlar olmuş ı· h 

•atı k b" , za ı ~ a satılacak ·a ıl olmıyan gayretlt~r 
~ Utll f surfedılerek maym tarlala 

1ıotı\llasu1ya, Alerci- rı geçilmiştir " 
it~tı kür hadi · ı ıt C.ı b' erı lı _an fıatlar mürakabe ko 

~~. 13u d~r .,tevzı yapıl rnısyo_nu tarufınd"u geç ıı 
t, 1 au edilu- .. 

Mu t ı se_nekı had dahilinde tes-s e ılike sa pıt edjlecektir. 

Mısırın umumi duru· 
mu az vahim değildir. 

Şimdi de mesul 
ler aranıyor 

Rommel taarruzu 
r.un hedefi nedir 

Londru 23A.A.- Höy 
ter ajansının kahire mu
habiri bıldiriyor. 

Tobruğun kaybı hiçbir 
zaman mazeret kabul et
m z bir hatadır. lu hfi
discnin ınesullerini .mey
dana çıkarmak iözımdır. 

Eğer bu cephe ön 
ceden açılsaydı .• 

'evyork 24 A.A.-Hus 
ynmıı Vaşington Büyük 
Elçisi Lilvinof söylediği 
bır nutukta demiştir ki: 

"Teşebbüs Rusl ırın e
linde i~ en ikinci cephe· 
nin açılmadığma teessüf e 
derim. Eğer ikinci cep~ıe t' 
dth.ı önce açılmış o'say
dı k·ıli dt>ğilse bile Alman 
ordulmı ağır bir hezimet~ 
uğrıyacaklı. 

Bize gönderilen mal
zeme nekudu çok olursa 
olsun y&ter derecede de
ğildir.Hununln beraber bun 
ların .ırttırılucağına dair 
ümidimiz vardır·,, 

Sivastopolda 
Durum çok vahim 

Londrn 23 ı\..A. - Röy 
ter ujansının Mo~kovada
ki muhabiri yazıyor: 

Sivastopoldu durum 
vahim olmaklu beraber 
l{uslar Ş"'hri muhafaza 13l
mek ümidini kesmemişler 
dir. 

Kaleye deniz yolile 
•takviye ve mühimmat gön
derilmek edir. Bunu y:.ik
sek Sov;tt Mı clis~nde bu
lunmak üz >re Sivas opol
dan buraya geled komi
ser Sitoftan öğrendim. 21 
mayısta büyük hücumlar 
başlayınca şehirden çok 
sayıda insan çıkarılmı~tır. 
Fukat lıalmak istiyenlere 
müsaade ediliyor. Bn ar
zuyu gösterenler ·'biz Si· 
valltopolun düşecrğine inan 
n ıyoruz,, diyorlar. 

Şehirde büyük bir sı· 
kıntı oldu~u şüphesizdir. 

Hommel lcsarruzım un 
Kafkasya lran ve lrakn 
iletilen kıskaç hareketinin 
bir ucu olduğu anlaşılıyor 

Artık ikinci cephe sürntle 
açıl malıdır 

Veyvili getirecekler 
Stokbolm 24A.A- Lon 

dradaıı buraya ge1en ha
berlere göre., lugiJizler son 
durum üzerine General 
Veyvili tekrar ~lısıra getir 
meğfJ karar vermişlerdu-. 

T obruğun düşmesi 
beklenilmiyen ağır 
bir şey olmuştur 

londra 24 A.A.- ln
giliz Başvekil muavini At
li Avam Kamarasında Lib 
ya harekatı ve Tobruğun 
düşmesi hakkıuda izahat 
vermiş, mağlubiyet sel>ep
Jerini anlatmış ve logiliz 
ordusunun ağır bir mağ

lObiyele ve büyük kayıpht
ra uğradığını şöyleomiş ve 
demiştir ki: 

"-Tobruğun diişmesi 
ve bur ada ki kuvv~tlerin 
esir edilmesi beklenmiyeıı 
ağır bir şey olmuştur. 

Durum çok güç ve na 
ziktir .Bununla beraber du
rumu düzeltmek için gere 
kon bütün tedbirler alın

mıştır. Hava ve kartl kuv 
vetlerinde:ı mürekkep tak 
viyeler yoldadır.,, 

SON DAKiKA 

Ameri- 11 

kada 
Yen\ Milli Mü 

daf aa tahsisat. 
42 milyar 842 'mil 

yon dolar 

Vaşington 24 A.A.-
1 temmuzda başlıyan mali 
yıl için Milli Müdafaa talı 
::-:isatı olarak 42 milyar 842 
milyon dolarlık bir lftyıha 
Parlamentoya verilmiştir 

Bu dünyada :}{örülmemit 
bir rakamdır, Bu projP. ile 
Amerikanın savaş msraf
larına tahs;s ettiği para 
224 milyar dolara b11liğ 
olmaktadır. 

i\lillli .\lüdafaaya tah· 
sis edilen 42 milyarın 11 
milyarı hava'inşaatına har
coııacak, diğer l{)Smı da 
hava ve kanı ordullarma 
sarfedilecektir. >roje Par
lantoda kabul edilmiş bu· 
lunuyor. 



Sayfa-2-- YFNJ(;t)N 

"Subaşı,, Teşkilatı vücude ge- Motörlü ·ve motör
tirilmesi hakkında kararname 

4 süz taşıt vasıtaları 
l 'ğer müstahsil olmayan 

lar arasında bir senelik hu 
lıubdtının br.delini def aten 
ledi~ e edemeyecekler bulu
ııursa ôdeyecekleri miktar 
kudan kendilerine teslim 
olunur. Eğer mal s11hibi 
muvafakat ederse beddini 
ı-ıoıırarlan almak üzere is· 
tihkakınııı tamamı kendisi 
ne teslim olunur. 

Molsahibi b•Jrç yolile 
teslime muvafakat etmez· 
se bu gibilerin hisseleri 
köy ihtiyar heyetince ema 
ııet muhafaza ettirilir ve 
bedellerini Vt'rdik~e kendi 
l rine teslim edilir. 

Madde 14 - Bakliyatın 
t~hmin ve tesbiti de ayni 
esnslur dairesinde cereyan 
ed"r. 

~ladde ıs - Teshilin çok 
mühim olduğu yerlerde 
köy katiplerinden köy eğ· 
rtttmen ve öğretmenlerin

den biri subaşıy<1, bilhassa 
9unru muddesinin"i,, fıkra· 
sında yazılı lesbit işinin de-

vamı müddetince yardımcı oln 
rak veriJir.Muhtor veya muh 
hırı ternsfüm ihtiyar hrye 
tinde ı bulunan aza ile yar 
dımcı olarak tavzif edilecek 
kimseye, büUin harman 
müddeh için, günde yirmi 
şe · liradan yevmiye veri
lır. Harımın korucusuna 
da günde bir lira hesabi! e 
harman müddetince yev
miye verilir. 

Madde 16 -Subaşılar ve 
yardımcıları tarefındar. tes 
l.it edilmeden harın an ye
rinden köye veya herhan· 
gi b'r yere döğülmüş veya 
döğulmemiş m:.hsul nakle 
dı enlt.:Z. 

Tarlad biçilmiş sapların 
veya harmnndaki tanele
rin veya tınuzlarm her han 
gi bi yer.• makledilme
mesi içiıı köy ihtiyar hey13 
ti es slı tedbirleri vaktile 
almakla mükelleftir. 

~1uluıf Zb işind~ köy 
koruculnrı ve bulunan yer 
lerde <'' • i · rnalJarını ko· 
ruma !eşk11fitına mensup 
koruf'ulnr i lihdam edi· 
J bil c ğı gıbi zabıta kuv 
vetleri de bu hususta ihti. 
yar heyetine her türlü 
yurdun yupmakla muvaz· 
zaftır lar. 

~ladde 17 - - Subaşıları 
V8 yardımcıları, kışlık ve 
yazlık ekilişleri ile 9 uncu 
maddenin "b" fıkrasında 
şazıh tahınin ve ayııı mad 
denin "i,, fıkra ında yuzi· 
lı teshir neticesini kendile 
rine verilecek matbu cet
vel ere do1dı.:rulanık bu 

tvellerin birer nUshasınl 

mahallin Ziraat Muullimle 1 y . b. k J k .1,. I rine veya m.,murlarıcave 1 enı ır arar ateş 1 at anıyor 
bulunmayan yerlerde kuza Şehir kasaba, ve köylerde taşıt birlikleri 
laşe amirliklerine tevdi 
ederJer. Ve diğer nüshasını kurulacak ve bunlar:n elden ele geçmesi 
da kendi nezdlerimle sak- 48 saatte t1gililere haber veri1ecek 
larlar. 

Madde 18 - Ziraat mu· Ankara- Nakil vasıta- r!!tle tnşıma kabiliyetleri 

11 larım teşkiUUlandırmak meydan çıktıktan sonru a im veya meıourJan veya 
k 

' 

için Ticaret Vekaletince teslim edilecek nakil vası-aza iaş _ fimirlikleri bu 
t ıl · · l ·ı yeni bir talimatname ha- tası kolları her vitnyet ce ve erın köy ıti >arı e I 

yekOnlarını toplıyarak bu 

1 

zırJanmıştır. Memleketin veya liman ılahilinde bir· 
yekQnları kaymakamlara nakliyat ihtiyucımn kolay den itibaren sıra ile numa 
ve merkez kazıılarında Zi· l lıkla karşalaııa bilmesi için ralandırılacaklardır. Mutat 
ruat müdUrlerir:e bildirmek köy, kasaba ve şehirleri ·pazar yerleri le köy arasın 
le heı·aber cetvelleri hilale j mizde iç ve sabit kara su Jaki nakliyat İ<.:in köy na 
ehhUr aynen ve toplu ola larımızda mavcut eşya nak kil vasıtaları, diğer köy-
rnk (Kazanın bütün köyle line elverişli hakik1 -ıe terle birleştirmeksizin 
riniu cetvelleri bir arada hükmi şahıslara ait bulu- cins ve küme halinde ih· 
olmak üzere) doğruca An· nan bütün rnotörlü kara tiyaç nisbetinde kullanıla· 
kara (da Başvekftlet Lüetis nakil vasıtaları, yük buy cak, bir köy veya kasa· 
tik Umum ~1üdürlüğüne) vanları ve 50 tona kadar d:ı mahsul çok olur· ve 
gönderirler. Kaymaktmlar deJiz nakil vasıtaları bu köy vasıtal~rı ile icab 
ve merkez kazalarında Zi- , talimatname hilkilmleri da- eJen yere zamanmda nuk-
raat müdürleri de bu su· iresinde teşkilatlandırıla· li mümkün olamıyacağı 
retle toplayacakları nıah1· c ıktır. Köylerde mevcut anlaşılırsı, mahalli idare 
matı geciktirmeksizin Vila ' bütün nakil vasıtaları köy amirlerinin emrile, işi bi-
yete lıil·lirirler. j taşıt birliğini toşkil ede ten diğer köy nakil vası-

Madde 19- Subaşılımn cek, kazalarda motörsüz taları birliklerinden 'ücrel-
<lolduracaklurı tesbit cet- nakil vasıta 1arından ve ka· li nakil mükellefi1eti yo· 
veJleri köy ihtiyar heye· saualarda kayıtlı motörlü luyla istifade olunı:ıcaktır. 
tince mühürlenerek tasdik kara nakil vasıtalarından idare amirleri, lüzum gö-
olunur ve bu tasdikle tes (binek otomobilleri hariç) recekıeri kolları iş başıaa 
bit işi tekamül eder. An nakil 'vasıtası kollları, çağıracaklar, ~bu kolların 
cak yaptırılacak kontrol ne 1 grupları ve birlikleri t~ş- her defesıoda on günü 
ticesinde teshit mikttırında kil edilecektir. l\Jotörlü ve geçmemeK üzere ücretli 
kasde makrun haki kata motörsüz deniz nakil vası- nakil mükellefiyetiı.e rnbi 
uygunsuzluklar göriilürsc tatarından da nyni şekilde tutulacaklar, bu şekilde 
müsebbipleri hakkında birlikler teşkil olunacaktır. talimat tanzim edilirken 
Milli Korunma Kanunu bü Nakil vasıtaları için defter· köylünün kendi nakliyat 
kümlerirıe giire takibat ya ler hazır!anacak köy, ka- ihtiyacı da göz önünde 
pılır ve yanlış teshitler de saba ve eehir ve limanlar buhıodurulacnktır. Nakil 
tashih ettirılir. nakil vasıtıılarıuın bu su· vasıtalarının satış yoluyl1 

---···--------·--
Müsta hsi I kime 

derler? 

Alman tebliği 

Berlin 23A.A.-·Alman 
tebliği: 

· Sivastopol istihkamla· 
rının ~imal kısmında ha· 
la tutunan dü~manın son 

Ticaret Vekaleti bu 

noktayı aydınlattı 
Bazı Vilayetlerde müs-

tahsil kelimesinin :ifade 
, kısmı da çevrilmiştir. ~Cep 

henin; di~er kısımlarında 
güç arazi şartlarına rağmen 
bir çok istihkilmlar ele ge 
çirilm\~tir. Ruslar !dünkü 

Pttiği ıııanadan ·tereddüde , 
düşüldüğü anlaşılmaktadır. ! 
Mustahsillerden kasJedilen 
mana aşnğıda yazılı mad
delerd~ izah edildiği şe
lıilde bulunduğu Tic ret 

Vekaletinden gelen bir 
emirde lebaruz ettirilmiş· 
tir. 

1- Aı'aziyi bizzat iş
leten. 

2-Arazisini 'bilvasıta 

kendi nam ve hisabına iş· 
le len. 

3-Araıisini yarıcılık· 
la ortakçı vasıtıısile iş· 

leltiren. 
4--EJinJe nakit muka

bili ayniyat olan ziraat,iş
çileri. 
S-Yalnıı batus veyıı lıay-

Vilnlu ayniyat mukabili 
harmHncılık yapanlar. 

hava çarpışmalarınd~ lQO 
uçak kaybetmişlerdir. Beş 

uçağıcn1z dönmemiştir. 
Şimal Afrikada Tobruk 

kalesi ele geçirilirken düş 
manm limanda bulunan bir 
topçekerile 500 tonluk 6 
küçük gemisi de batırılmış 
bunlarm mürettebatı esir 
edilmiştir. 

6-Ayniynt muk8bili 
kara değirmenciliği yapan 
lar. 

7 - Arazisini ayniyat 
mukabili icara vert!n kim
seler müstahsil ad olunur. 

Miistabsilleri11 aileleri 
efradı da müstahsil addolu 
nur. 

veyl 'nr:ı:u~i bir ımretle 
elden ele geçişi, ziyan ve 
ya gayri kabili istifade 
bir hale gelmesi vukuunda 
azami kırk sekiz saat zar 
fıuda alakalılara haber ve 
rilmesi mecburi olacaktır. 
Lüzumunda f evkaUlde za
ruret halinde otobüslerden 
de nakil vasıtası olarak 
istifade etmek hususu göz 
önünde bulundurularak 
bunlar du motörlU nakil 
vasıtaları gibi teşkildtlan
dırılacaklardır. 

Hitlerden Lavala 
mesaj 

Vişi 23A.A.- Fran
sız işçilt rini Almnııyauu 

çalışınağa davet eden nut 
kundan dolayı l fitler La-
vala bir masaj 
göndererek bu 
işçiler gelirgelmez Al nan 
yadaki ıFransız esirlerin· 
den bir kısmını serbest LH · 
raıunayı kabul eylediğini 

bildirmiştir. ffğer taftan 
verilen haberlere göre Al
manya hükümeti Fransa· 
dan bir miktar _lokomotif 

'ht"k "r ilanı ı ı a ceı'fll 
Hatay Asliye 

kemesinden: ·o '4e 
lfükümAtçe tıı)ıı ~ d 

bit edilen yaşt~~til1~ 
5 yaşta sığır 0111 .;,,e 

mııznun AnttıkY8 1ıt1Biiıd abll (} 
Mehmet 111 

1 filet 
ı\lehmet oğlu A '."pıl311 

bolal hakkıDd3 ) 
da· ııO ruşm a sonun · ı.ıııı 

Milli Kor~11111~10Jd~ 
llUD 55 io~ı j l)tl~ ~ 
tevfıl.an yır(ll 1ıı 11b 

An'7nSI 118 J1l 
ağır para ~ srflfı 
miyetine ve 1118 oıt}ri 
ku~na nit olınflle ıııete 
küm IıüHis~1sınıl1 g942 1 

neşrine 11-4- jlo1iŞ ~ 
hinde karar ver 
katileşnıiştir. c8k 
Aşçı alırı~~.oı 
Aııtakyada 5 j. 

·;l 
Alay K. 1 ktıı !11 

1 d asçı 1 ,., 
A ay a ··zere 

dam olunrnak u ,ıı 
· • · aŞC1 j\I 

lira ücretle 1 ~1 erill 
caktır. TalıP1 ll>~rııcl 
KomutanJığı08 

Jara. cak 
Memur alırıa ı~t 

t k8sı 
Hatay l\lıll a . 

'·J"d" l"ı'Yüodeo· " .v u ur u., çılB" 

Dairemizde 
8 droY' 

mi beş liruhk ~:.,. 
memur ahaac3 

• ııoı.JO"" 
l!all fY 

~1emurın " · e • • dP1'1 
üncü ruaddesıo "' "le!'' 
huiz lise mezuııu · lir' • ıJJI f# 
maaşı yahut yır ıcııı•JJ1 aşı nlnıağa ba~ rııüs1>1~ 
olan istekJilerın r 5.1·~ 
rak'arile berabe nd0' 
tarihim~ kadar \~urııc' 
müze dilekçe il~ll11ur· 
etmeleri iUln ° 


