
Pazartesi 
Abone şartları ı 

Dahilde yatııaı 5 lira 
Yabancı memleketle~ 

8 lira 
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lllnlerın her kelima · 
alnden 5 kuruf altnır 

Ocret pe,lndlr . 
OOnO geçen eayıhW 

10 kuru9tur 
SAYISl 2 KURUŞTUR • . 

sekizinci 
Bu .. urultagı 

Amerikaj 
lılar 

Almanlar ı Musolini 

B 9un son toplantısını yaph 
aşvekl · 
Aııkar 1 ~mız d.elege\er şerefine bir çay verdi 

~\'.a l\.u~u (t eşrıyat . ~1ü?Ur~milzdcn tel fonla) Türk 
ikinci munuu sakız ncı Kurultayı bugün saat 10 

~lı.ntıd , ve son toplantısını yapmıştır. Bu son 

Pörl Harbüre yapılan 
baskının 

İlıtikamının 

Şimal Afrika cep· 
hesinde 

10 bin 
• 

esır 

·daha aidıİar 
Berlin 7A.A- Alman 

tebliği: 

Bu harp bitme
den evvel 

öleceğir.e kani ola
rak vasiyetnamesi

ni haztrlamış 

't a Ene·· l · ~'ur. umen erın hazırladığı raporlar ~lkun• 

~ ugun-sa t .oogreye a 17 d Başvekilimiz Doktor Refik: Saydam 
".: geleı ı Dele 1 f' h" Çny zi . ge er şere ıne şe ır lokantasında € -~•tı vereCP.kUr. 

ti Mesud t--YiJa-
""e meydanında 

kısmen alındı 
ğını bildiriyorlar 

3 uçak gemisile 
4 krovazör batırıldı 

Pörl Hrırbur 7A.A.
M.idvey muharebesi hak· 
kınduki tebliğin tam met
ni şudur. 

Pörl Harburun intika 
mı kısmen alınmıştır. 

Şimdi bu kuvvetlerimiz 

Doğu cephesinin cenup Voşiagton 7 A.A.-
Yunaytıd Presin bugün· 
lerde ltalyadan dönen eski 
Roma muhabiri diyorkil: 

"Mösyö Musolini harp 
bitmeden öleceğini sabit 
bir fikir haline geti:miştir. 
Hazuladığı siyasi vasiyet· 
namede halef olarak Ciya
noyu giistermiştir. Mösyö 
Musolini ölürse Faşizm 
aleyhtarı isyan hareketi· 
nin başıua Mareşal Badog· 
liyonuıı geı;ec~.ğine şüphe 
yok gibidir.,, G Dün hava şenlikleri yapıldı 

ençlerin t .. k b ~ik yap ıgı a ro ası hareketleri ve-

~ab u7uşlar büyük biy al~ka ıle takip edildi 

Midvey bölgesindeki kuv· 
vetlerimizin ehliyeti saye· 
sind8 çok büyük bir zafe· 
rin kazanılmak Uzere ol· 
masından dolayı seviııebi · 
lirler. Tam altı ay önce 
bir pazar gilnU Japonlar 
kendihırht> barış halinde 
olduğumuz hald .. Fılomuz 
ve ordumuza· hücum 
etmişlerdi. O tarihte ,çok 
bü~ ilk hasarlara uğradığı
mız doğru· 
dur. Fakat bu hareket uğ 
radığımız ihanetin intika
mını almak için bizde sar· 

kesimind~ düşmanın mün 
ferit ' hücumlan Alman 
doğ kıtaları ve Macar te 
şekkülleri tarafından pils· 
kürtillmü:~tür· Volkof cep 
besinde Ruslar birçok yer 
!erde hücümlarını tekrarla· 
mış\ardır. Bu hücumlar 
pikR uçaklanmızın destek 
lediği çetin müdafaamıza 
çarpmış ve neticesiz kal
mıştır. Dilşman yine ağır 
kayıplara u~ramıştır. llu 
kayıplar arasında 18 tank 
vardır. Şimdi Afrikada 
Alman ve ltalyan zırhlı le· 
şekkillleri büyük hava 
kuvvetlerinin yar.hm ile 
ettiği karşı hi\cumlarda 
bl\yük neticeler almıştır. 
lngili1.ler geri atılmış ve 
bazı yerlerde çevrilerek 
imha edilmiştir. 

Almanyayı bom-

nkamızda yapılan ilk tay-
ı ~~re alkışlar ara.sında uçtu 
~~q l\ ara 7 A.A.- Türk 

ftlltaurumunun sekizinci 
Yl trı · !::ti unusebetile bu 

~daı:ııı~esud tayyare 
~-.Yapı\ 8 hava şenlik· 
~~%kıarrııştır. Saat 15 
~ ~ı1lj~:~nur~ıle b~şlıyan 
~ ktor ll ~de llaşve kil 
~ ~ \\illi ~fık Sa~·llnın adı 
d lı llııa lUdaföa Vekili 
q hav Artunkal yanm

~a l\u a MUsteşarı ve Ha
r rucn 
ij l\oÇak u Buşkanı Şük· \ 
~ olduğu halde 

genç havacıları teftiş etmiş, 
bunu müteakiben Eti Me· 
ımd fabrikusında yapılan 

ilk uçak alluşltir arasında 
havahmmıştır . Vekillerle 
~1ebusların ıe pek kala• 
baiık bir halk kütlesinin 
büyük bir ilgi ile takip 
ettiği bu şenliklerde ~genç 
pHlnöracülarimizin ukroba 
sı gösterileri bilhassu dik
katı çekmiş ve pervane dur 
durarak yapılan inişler bü 
yük bir alilka uyandırmıştır 

----
ayda altİ.n-

~~~.slı b~~rçların 
k odenecegı hakkında bir 

~u 
1
• an un layihası hazırlandı 

elt,rı ay.ihaya göre borçlular borçlarını ister 
, ıster her altın 925 kuruş üzerinden 

A. Türk lirası ödiyecek,er 
~Ud .nkara 8 . 
lıata Urüınuzden ~el~~~·~,:~ mu~ ,?39 dan önce Hatay· 
llıa1ı/1n anuy urda k da I urk altını üzerine ya 

sırlmaz bir azim doğur· 
(Sonu 2 incide ) 

4 bin esir ahnmiştır. 
Düşmanın ktıybı Marmarik 
muharebesinin başl~dı~ 
26 mııyıs tarihin.len beri 
55~ tank, 200 top, yüzlttr 
ce otomobH ve 1 O bin e · 
sira varmıştır. 

Her erkek vatandaş iki aya 
kadar hüviyet cüzdanını te

darik etmiş olacak 
Vilıl~et makamından 

1--IUln tarihinden itiba· 
ren iki ay .zarfında her 
erkek vatandaş nüfus hil· 
viyel cüzdanını tedarik et· 
miş olacaktır. 

2- Bu müddet zarfın· 
da tedurik utmeyetler 
nüfus idareıicden muvak· 
kat bir vtsika alacaklar· 
dır. Bununla beraber en 
kısa bir müddet içinde bu 
muvakkat vesikayı hüvi 
yet cüzdanile diğiştirtecek 
lerdir. 

fus cüzdanlarına kayıt etti 
receklerdir, 

5- Nüfus cüzdanı olma 
yanlar mahalli nilfus dai· 
,resinden alacakları vesika 
ları ve varsa askerlik ynp 
tıklarına dair ellerindeki 
terhis teskerel~rini asker 
lik şubesıl'e götürecekler 
ve nüfus cüzdanı yerine 
aldıkları vesikanın altma 
askerlik muameleleri11i yaz 
dıracaklardır. 

bardımana 
400 Bın Amerikalı 

iştirak edecek 
Nevyork 7 A.A.- Or· 

du ve donanma gazetesi 
Almanyuya yapılacak hava 
taarruzuna Amerikan ha· 
va kuvvetlerine mensup 
en az 400 bin kişinin ı!j· 
tirAk _edecf.1ğini yazıyor. 

Gazete bu rakamın Am& 
rika hava kuvvetleri ku· 
mandam general Arnoldutt 
bir demecinden çıkarıldı
ğım bildirmektedir. 

S N OAKlKA 

HiNDiSTAND 
Sivil müdafaa teş

kilatı kurulması isteniyo 

Bornbay 8A.A.- Nah 
ru gazetecilere demiştir ki: 
Hindistaı ın mildafaasıwn 
hal şekli Hintlilerin ordu• 
dıı vazife g5rmelerile 
bil olabilir. Bu yalnız m 
vazzaf ask6rlik demek 
ğildir. Ayni ~aman 

lıırıandan önce p t uvuş· pılan akidler arasında 
~ tı . . ı ı ay sı· lt 
~ q~•lıt~ ı~ınd altın üzerine ~ d·~m. aynen ~enmesi 1şar 

l !ldeeeı\· orçların nasıl ö· 1 e ıbmtşloJsa bıle,bu borçlu 
~l l ı;ıne dair 1, .. "k 

1 
. ıu orç ıırmı vadenin hillU 

3- Nüfus ı~üzdan1armda 
askerlik muameleleri ka
yıtlı olmayan mükellefler 
ilftn tarihinden itibaren iki 
ay içinde a~kerlik şub~'e · 
rine şahsan müracaat ede
cekler, Şubede yazılı as 
kerlik muamelelerini nil 

5 - Kendi şubeleri 
mıntakalarında bu\unma· 
yanlar oturdµkları yerin 
varsa yabancı yoksa yer· 
li askerli" şubelerine mü· 
rac;aat ederek yukar1da ya 
zıh şekilde ellerindeki nü
fus cüzdanı veya vesikaya 
askerlik muamelesini kayıt 
ettireceklerdir. 

halk mukavemetini de t 
muı etmek ve sivil mü 
fan kurmak lazımdır. 
meydanında asker boz 
sa bile halk müdafsaa e 
melidir. Hiç kimse sağ 'f 
ölü olarak t~slim olma 
lu.lır. Ancak bu azim J 
ponların taarruzunu m 
debilir. Hindistanm mllb 
mat işi de temin edileb 
Fabrikalarımız yetecek 
dar maJzeme yaPJbl1 

ı'le ·ı· . Juyu ı'lıl ın d . l l br
01 

. C ısı ne bir ka \ n a ıs er erse altın olarak 
~~ 1 Verihnişt' B ll~n yahut. her altın ~925kuruş 

Projesine ~r. u a· hesabıle Türk lirasile ö· 
g re 23 tem diyebileceklerdir. 
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Mahsule elkonma kararnamesi İngiliz tayyare- Prağda idamlar Vakıf gayrı! ,
1 

3 aerıı 1 A. A. - ori: kul icara 
III - Bordroda yazılı hu Jüm edildikçe t ımamen ö· 1 e rİ Pra!!dan bildirildiğine göre zi dı 

d k t·ı b vı·la"'uet l\ferke rı' ı11t bubalı alım merkezlerine enrne sure ı e mü ayaa f 1 1 d k F devJet mahkemesi ikisi J ı• y 
d h 1 k ''e hilkOnıet,·e kabul edı·ıe şga a tın a i ran- 13 lı.nde v

0
kfa .Jit ga tı ic.5 sevk etmek ve er a St!V • • , tıadın olmak üzere " li yı 

11
. 

imkAnı bulunmadığı tak· cek esgslar dahilinde le .ı sız topraklarını dur kişiyi dün idama mahkUın <ullerio 942 ın• y• ~ 
dirde hunları kör ihtiyar sellümüııe ve Ticaret Ve· j madan bombalıyorlar etmiştir. Bunlarıo arasında !arı açık arttırın• 11"6~ 
heyeti ile köy birliği heye klllelince lensibediJecek şe Loııdru7 A.A.- Havn hükfimetin bir iktisat nıü- rılmıştır. !bale rıııll ~ 
tinin müşterek mesuliyet- kil ve şartlar dairesinde nazırlığının tebliği: Birçok ş avirile bir devlet mülıen 942 perşembe ı:.d61,~' ~ leri altında mal sahipleri- iddiharına Toprak Mah· nv filoları bu sobalı Löhavr disi, bir sanôyici, bir ec· 1~ da Vakıf!~~. uil ~~ 
nin muhafazsına terke!- su ileri Ofisi ve Ufis teşki Abevil ~e Berke şid· zam, bir de gozeteci vardır. yaııılacaktır. u k0'1 ~ ınek:veya köy dahilinde 11llının bulunmadığı yerler r.!etli bir akın etmiştir. Üğ Mahkilmlardan 6 sı Hayd redat listesi it;;:ıin ı;;: 
temin ~ilecek un1umi bir de Ofise yardımcı olarak leyş doğru 't>ir çok Sepikfa rihada '\.'apılan suikasdı runa ve mern e t(l]ışll 

h. . d H .k. J ı·r ı . •· ası ...a ambarda ve köy ibtiya r '!'. C. Zir .. ı Banka •ı me· yar 1 m ayesıo e arrı • • doğru bu 1m
2 

ki a n, geri ka. le ı yer er.~ , .,d• r 
heyetinin mesuliyeti altın· mur edilmişlerdir. J\füstah ymlar Normandyadaki Al· in n 7 Sİ de silah taşımak Isteklilerın r~, bi~11 
da bıtakmak ve bu suret si iden mübayna her köyün man kampını ve başka tan suçludur. Mahkfımler buçuk teminatları e ıoııı.ır 

· hedefle,.i ve akşama doğ· tJ10 ° le muhafaza ettirilen mık- mOıat pa?,ar y~rinde yap! rH yine Sipkif•yerler hima asılmış, mülklerine el kon müracaatları '
0 tarları hazırlanacak olan lır. Ticar~t Vekaleti, lüzum yesindeki Harrikayllir muştur. 6,8,l 

bordroya kaydederek mö· 
1 

g?r~üğü. ~erle~de zahirec.~ J .Mopertostaki hava meyua- AM E Rı" KALı LAr Dı"şc,;İ hür, imza veya pnrmak jz b ı ki n koylerden mu b 
ır ı erını nlarile binaları lıom ala · "ltJ ~l·ıı 

lerini almak surefüe mal- bayaada b.u.ıunmasma mü ı mıştır. iki uçağımız dön- (Başı 1 incide) Hoca Zeksı' ogdef 
sahiplerini veya a14kalıları 1 snade edebılır. memiştir. muş ve muhariplerimizin a 
zimmetlendirmek. 1 ---~~--------.. ------ maneviyatını kırmak şöy- Mehmet 

IV- Httrmandan köye G . k 1 . le dursun bilakis kamçıla • as 
henüz makledilmemiş olan 1 ayrımen u ıcarı mıştir. PörJ Harburun inli tin Erc•Y . 
lıububatın k&çırllmasına ı Hatay Detterdarlıgv ından kamı kısmen almmıştır. ds~1 d k b 

J d . k tl . . bzışııı ..ıd mey an vermeme için u Bulundu Parsel ı;;08; 3 Senelik lcarıoın MUIA· apon enız uvve erını Uzun çarŞı . ,ç~~ 
hububatı mıha ili teAmülle 

1 ğu köy Numarası tutarı ı. K. haza! hiçe indirmedikçe bu in ti· ınuayenehanesinı le IJll 
re uygun olarak harman BedirgeÇerkes 212 Tarla 1 50 Tamamı kamı tamamlam»ş sayını ve hastalarını knbu 
yerinde mühürleıııek. j " 209 " 18 00 • yacağız. Bu iatikamette bu mıştır. .• 

91
tJSt 

5- 4 OacU madde1e zik , 21)0 4 50 yük terakkiler kaydettik Cuma günler• fo1''" 

1 
" " " dt .ıa' redilen ihtiyaçlar eeııelik 182 3 00 ,, Amacım11Jl giden yolun ya tan öğleye k• • nıUW 

olarak tesliit ve bordrolar : 187 : 4 50 ,, rı ı erine vardığımızı söyli- nın dişleri bede'"ııır· 
ikişer nüsha olarak tan- .. 104 ,, 7 50 " yebiHriz. Muharebe bit!lle· ne edilir ve çıkar 
tim edilir. Bu bordroların ! 276 ,, 21 00 ,, miştir. Bütün raporlar he· s f 1 k ev 
hirnüshası köyibirliği reisli j : 269 ,, 1 50 ,, nüz alınmamıştır. Bununla a 1 1 ... 

1 
.. dDrl~' 

ğine, diğer nüshasl mahal " 257 " 6 00 ,, beraber düşmanın uşağıda Vakıflar ı · LJ 

lin en yakın alım teşkilil· " 247 " 1 80 " ki kayıplarını mukarebenin günderl ıalı•'ııı' 
bna tevdi oJu ıur Köy bir ., 244 n 3 30 ·,, bu eafbası için tam bir gü 1 Ü .. .. ının •..,# ı·kı · 60 80 veule iHln edebiliriz. 2 ve · çuncu rıJ8f -"' ı erındcki ve alım teşki ., 242 ,, ,, 437 parsel nu ı1ııJil,.. 
llllındaki bordrolar ve bun 221 ,, 1 00 ,, ya. üç uçak gemisile bu 14 kapu nunıeolı jjJkİ1 
!ar U1.erine yapılun tesli'll :: 218 ,, 12 00 ,, gemit•rd"ki bütün av U· vakfınu ait .,,in f1I kO~~ı 
ve teselfom muamelesi 213 " 4 50 " çakları tahrip edılmiştir. ti açık arttırınaY• 6' ,9 ' 
vaiiler tarafından munıka ı " 150 90 yekOn Bir veya ıki uç,k gemisi muştur. föale ıo-t ıS t

11

e 
k il · ·· ı · k · hasara uğratıtcnışıır. Uçak ·· 

5
aa ı Yukarıda yazılı ;-:ııyrımeıı u erın uc s:;ıne ı ıı.:arı· çarşambıt. günu. yBP_ı1 h 942 h. J laı d..ın çoğu lc.thrip edil de Jlll 6-Köy ihtiyar <:yelI.Jri na talip zuhur etmediğinden 23-5 turi ııı 1 ı ':ın i Vakıflar dairesın be" · 

h miştır. rıJen (ll1 lı:ır bekıi
1

eri, Jaı darına ve tibaren birııy içinde-ııaznrhk1Suretilo i olesi yapıl caJiııı lçlecinden en •• biri caktır. Mubaın ~·' ıe, 
Z bıta kuvvetleri tahmin, · dan taliplerin bu milddEJt zkrfında D~fterdarJıg' mii· lUJO lira muvak •·liıerı~ 
- ağır olmak üz.~re 4 ro d ıste~ ot· csbit ve elkoyma işhmle 11 

rncaat etmeleri iHln olunu.-. vazör 3 nakliy.. gemisi nah 75 Jira ı~· oJllll · 

fovleııdirılenlere vaz·fele GAYRİ MENKUL İCARI hasara uğratıJ:nı~lır. Has.ı· ı rnilracaatları ılAO 1 ca~ 
ıııi ifa cykdikleri esnada Hut ay !Jefteodarhjtındun: ra uğratılun 'ukarıki go· Kuru ol laşı!'.~nulcıl'. 
e lüzum görülen ahvalde · Köyü Mevkii Parsel Muhammen Miktarı Cinsi milerdan bazılarının üsle· 47 Dğ A. ::ı k8ı.ılı~11 
urôım et.n~k ve fo liyet · bedeli metre ı~urnbba ıi':lt: dönememeleri muhte· Komiı:>yvnu baŞ ı-~ 

h 
.. meldir. Uçak gemilerimiz dan: pı·ıi " .. erini tes il eylemekle mu Çekmece Çıplak zi· 1 170 00 118916 . Bahçe . e .. ıı•· 

il f 
· ı 1. den birı isabet almıştır bir 1- HeyhanıY bı.JltJır11• e tır er. yıret ı tarla d f 

7- Tahmin, tesbit, mu ve ev miktar uçağinıız kayıptır. rumu çiftliğin e P tB (ıl 
lns~ın kayl>ı hafiftir. 500 ton kuru otu çı~~ akabe ve elkoyma işlerin Yukarıda köyü ve parsel n uınarası yazılı hnziııeı o Bu çevrede bulunan ordu ması için eksiıtıneYd~)eıJ ~ 

e valilerin ve mahalli i- ait g.tyri meıık!Uıı muhammen bedeli llzerinden açık dona"mn ve d ııiz kuvvet mıştır. Tahmin e ıf!l~fll' 
ar• iinı i rl erin' n emirle arttırın a ile bir ••neH k icorı s ılış 1 Ç! karılı n ıştır !erim izin meıo leketlurine deli 5000 liradır·. 84ıt· f)., · nd e İ• ı ihd am edileni er- icar ~ede! i p• ş indir. Talip olanlarııı Y üztle 7 ,5 O pey tulıdim le ıti kle ri lıil • nço ka ı tem İn•! 37 5 ıır Jlı O 
en memur ve müstahdem akçasile birlikte ihale günü olan 15-6-942 ııa1..ar şimdilik budur. 2- Jhale 22-: ~oıı 
rinin harcırah vhe zarurhi lesi günü saat 10 da defterdarlığa cnuracuatları il un j n Q İ 1 İz' er ran -942 pazartesı :;~ 
asrafları meri arcıra f olunur. Deılaliye Hiln ve eair masrafü·r 11lana aittir. saat 16 dadır. JıB~d"e 
kümleri dairesinde Top- 8-9 11-13 Ha rmayiı vardılar 3- Şartna~~ 

1
ogiJll 

~k ~lahsulleri Ofisi tara· I Daı"referde Kahire 7 A.A.- Orta Jevazım mudur 
btlan ödenir. llleoı ur ve j a p 0 n a r Şark logiliz t" bliği: Zırhlı görülebilir. 22 , ~ 

~tahdem olmayanlara Ç .. b' daJ Mesaı· saatları de- biliklerimizden bir kaçı bü· 8-12-16- b .• g~ 
inde en aşagı ın a MO' JD ı:_ Halkta ~(at1" zururi masraflar k~rşı· k I tün gün süren şiddetli c: .,. " 

olmak üzere Ofısçe Zehirli gaz U ğişti muharebelerden sonra ev- saat 17 den H.ibJJ~"ee.',ll k d n.esmi Ju~relerde ı~e· vJ , .aıai beş liraya a ar 1 1 velce 21 inci Alman zırhlı Günlerden berı. oıı~ 
ıvmiye verilir. a n m 1 ş il r sai sa alları değişmiş ve tümeninin işgalinde bulu . la lıekled iğimiı BU Z.-ı il'" 8 El. ı b b t yaz ,'devttDill başlarnpııtır. uJRlPv 

- konan ıu u a ın, V aıııiugton 7 A · A. " nan Har maya varmışdır. filmi HINu . r''lb ,.!ll ·b· " Hundan böyle daireler sa· Qa .,, ..41 il' 
nci madde mucı ınco Çung Ki~g Radyosunun Düşman zırhlı teşkilleri Tiirkçe sözlü ve~ ~~·· 
ıtabsil ihtiyacına bıra· b·ıd· ·ıd·Y· ·· J balı saat 8,3o dan 12 ye dün sabah Nayik Briçte Okuyanları: ~füoıı f· • d f 1 2/ 

1 ırı ıgıne gor~ apon ve öğledıJn sonra 15 ten 1\1 c..na .ıı anın aıı az asınm . lar cephe harbinin devam m~vz! alan kıtalarım ıza ve h üzeyyen .::10 dAtt r, 8 1 k 18 e kadnr mesai r,öre- keil ~ .,tı 88 numara 
1 

ararna· ettiği beş sene iç"nde en !:Ucum etmiştir. Zırhlı tr.ş· Yerlerinizi e~. p.çl_• 
ile bu kararname ile l az bin defa z~hirli gaz ceklerdir. killerimizdeo yardım gö· nız. Gışe 

kararnameye ek karar kullnnnwııhrdır. Çinde bu ı de korunma tedbırleri alın ren piyade ve torw·umuz ·dorii l 
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hükümle- insanlığa sıgmaz hurp·usul matlığı için zelıiIJ gezııı biicuııılarıoa devam edi· s r ç 1 k Jr 

viikan bedelleri, tesel Ierine karşı yeter derece· tesirleri ağır olmuştur. yor.Kanl1 bir vuruşma ak· C.H.P. 1~al~a:ı j\ııt•, 


