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Sihibilve Bas muharrir' 

Vilô.get gol/arı 
Asfalt tamiratı başlıyor 

ilk olarak şehirler dahilindeki asfalt yollar 
inşa ve tamir edil~cektir 

~ Vilayet dahilindeki yeni 1 fidir. Asfalt mübayaası Veka· 
tan inşa ve tamir edilycek letçe imlcaıı dahiline girdi· 

•sfatt yollarm münakasas' dün ğinden kıştan evvel 150 ton· 
~~Ptlrnış ve müteahhide ihale luk asfalt mübayaa edilecek 
edilrni;ttir. ve sarfedilebektir. 
1 Yapılacak ve tamir edi· Gelecek sene ilkbaharda 

[Sayısı. heryerde2kuruı) ... . .. 

Mil~iŞef .lnönü 
Dün lstanbula gitiiler 

Ankara 20 A. A. - Milli Şef İsmet İnönü dün ak • 
şam saat_ 22 de hususi trenlerile lstanbula hareket eyle· 
mişlerdir. Milli Şef istasyonda Büyük Millet Meclisi Re· 
isi, Genel Kurmay Başkanı, Parti Genelsekreteri, Vekil· 
ler, Mebuslar, Vekaletler v~ Genel Knrmay erkanı tara 
fından uğurlanmışlardır · 

lzmirFuarı 
NCek asfalt yollar hakkında da bu işlerin :ist kısımları 

llfıil Müdüründen aldığımız yapılacaktır. Keşfi evvelce Dün ınerasimle açıldı 
lıı~furnat şuclur: hazırlanmış oJan Aktepe 
D .. Antakya dahilinde Kışla ·- Hassa kısmının keşfi vekale- Bu sene birçok yenilikleri ihtiva eden Fu-

0ttayak caddesi, hükumet te tasdik için gönderil· ara lngiltere, Iran, Yunanistan, Yugos-
~ddesi, Kırıkhan şt-hir dahili miştir Antep vilByeti tarafm· 
il ~ı, lskenderunda Postahane dan da kendi mıntakalıuı da lavya, Macaristan, ltaıya ve Almanya 
ite ıstasyon" kadar olan kı· hilindeki kısmın keşfi hazır· iştirak etmektedir 
_'tı, yeni şosa yapılacak ve lan arak keza Vekalete gön 
:~eri üç kat asfalt kapla· derilmiştir. Ancak tahsisatın İzmir 2l (a.a.) - - ?· j bayrağı yanında lngiltere, 
~ •calctır. Bu şosanm mesa· ka1i gelmeyişi cihet ile bu yo nuncu ~nternasyonal İz~u~. 1 İran, Yunanistan, Yugoslavya, 
'•t406,10 metre murabbaıdır. lun 941 mali senesinde ya . Fuarı dun saat l8 de Kullur Macaristan, ltalya ve Alman 

~. Şehir içerisindeki asfalt pılması muhtemeldir. Buna Parkın kapısı önünde yapılan bayrakları bulunuyordu. Me-
" k 1 A k . merasimi müteakip Ticaret rasimde mu"stahkem mevk'ı ıs ap ama ve s erçayın göre yaz geçidinin temini 
OOo metre murabbulik için Hassı.dan lslahiyeye doğ Vekili Nazmi Topçuoğlu Komutanı, Parti Müfettişi, Vi· 

(tamı şosa iki kat asfalt ola· ru mıntakamız dahilindeki tarafmdan açılmıştır. ~ .Fuarın lay~t İdare Heyeti Reisi Be
~ktır. Ayrıca Topboğazından kısmın geçide elverişli şekil açılması münasebetiyle bütün lediye Reisi,-' Ticaret, ~nayi 
'tbiyeye kadar olan kısmı de tesviyesi yapılmıştır şehir haştan baş1t donanmış· bankasına mensup heyetler 
\~htelif mahallerde 250,000 lsk enderun Payas yoluna ge hr. fuarın kapısında Türk Matbuat Erkanı. Konsoloslar. 

'etre murabbalik bir kat kap· lince: lskenderundan başlıya B k / ve daha birçok davetliler 
\ıa ve esaslı tamirat yapıla· rak 7 inci kilometreden iti- aşve i imiz vardı. 

tır. ihale Nafıa Vekaletin· haren Payasa kadur olan 13 Moskova ve Bük- Merasime istiklal marşiyle-
~! .tasdik edilir edilmez der· küsur kilometrelik kısmın in· başlanmış müteakiben Bele-
ınşaata başlanacakhr. şaatı müteahhidine ihale edil- reş Eıçile:rimi2i diye Reisi Doktor Uz nut· 

~b~lk olarak Antakya şehri miştir. Bir kaç güne kadar kabul etti kunu söylemiş, Ticaret Yeki 
'-il 1linde elimizde bulunan tam faahyetle işe başlanacak Ankara 21 A. A. ıi Nazmi Topçuoğlu bu nutka 
"it altta işe başlanacc.ktır. V ~ tır. Müddeti 250 iş günü· · Başvekil Doktor Refik mukabelede bulunmuştur. 
'sfalt ş~hir dahili için ka· dür. Saydam dün Ankarada bulu Vekil nutkunu ıöy1edilc-

""lllll~~-----------------~ıı.a nan Moskova Büyük Elçimiz ten sonra kapıdaki kurdeoleyi 
~ ~ Valimiz JP.Mü+effİşİmiz .H~y-~ar A~ta_y ve Bükreş kesmiş ve paviyonları birer 
\J~tl 1 . J 1 

Buyuk flçımız Hamdullah birer gezerek açmışhr. 
petrol . ~ıntaka- Teftış1erde buluudu Suphi Tanrıöveri kabul et . Bu seneki İzmir Fuarında 
sına glttı Parti Müfettişimiz Profe· miştir. birçok yenilikler göze ça ı>-

~~Valimiz Şükrü Sökmen• sör Hasan Reşit Tankut dün · maktadır. Bilhassa elektrik 
'. ~~ r, dün şehrimizden ayrı· Belen, Kırıkhan ve Reyha- ç·· •ı d •• tenviratırıda,. ge.;en seneye 
~ }- 'k Arsuzun Çt>ngeıı kö· niyeye giderek Parti merkez OrÇl UR niıbetle büyük bir fark vardır. 

\tllde yapılmakta olan petrol lerini teftiş ettikten sonra riı.Ühİ 'b • Beıediye Reisi Bebcet 
~i'Otttına mıntakaıına git· 

4 şehrimi~e gelmi~tir. Profo· m 1 lr Ôz dün akşam saat 20 de 
4letdir. sör Tankut Vilayet Parti . f k •• l d• Yugoslavya Elçisine bir ak· 
~ \:engen köyü mmtakasm- merkezinde bir müddet meş· na u soy e l şam Zi}'a!eti vermiştir. 
~ ~aden tetkik ve arama ğul olmuş ve geç vakit İs· Zaferden emin olan İzmir çok neşeli bir bay· 
~•lıtusu tarafındın yapılan kenderuna dönmüştür. l •ıt 941 ram içindedir. 
\~ııd~j ameliyata muntazaman B.M.Meclisi 42ngı eıre. . . vhe 

'lıtaatlt- ilerlemektedir. sene erı tçın ar-
1\d~e~en balta 71 metreye Bugiin öğleden be hazırlanıyor EN SON DAKiKA 

~\.) •tıen sondajın bu hafta sonra toplanıyor Londra 21 A. A. - in· R B l 
~i~~etre derinliğine kadar Büyük Millet Meclisi bu- giliz Başvekili Çörçil dün 1 Omen- U gar 
) 11t,1 haber ulmmı:jhr. Araş· gün öğleden sonra toplana· akşam Ava.11 kamarasında 1 •• k l • 
.~-vlltilrın m.ü~bet bir n~tice- CRkbr. Bu içtimadan sonra, mühim bir siyasi nutuk sö. muza ere erı 

~~~~ :::ı ıtçın kuvvetıı ema 15güu1ük tatil müddeti içinde lemiştir. y Samimi bir hava 
cu tur. bütüıı mebuslar intihap dai- ç·· ·ı 1914 h b' 

l• •• orçı ar ıle bu- ı"çı· ıde geçı·yo ,.,, k relerine giderek halkla temas k h b ( r 
h •• ~ Ur anaSl gü.n ü ar ·.'. mukayese et. Bu"kre• 21 A.A.- Al· 
(l edecekler, idari, iktisadi ve b v 

litu·· . . - b t 1 mtş ve ug?ne kadar sivil man Aı'ansı bildiriyor: 
\ı~ v n mallarını Ha ıçtımaı sa ac a yapı ması i~· halk ta dabıl olmak üzere 
'\ "'\. tenil~n işlerin nelerden iba· 2 Romen - Bulgar ve Ro 

urumuna ba- J ret bulunduğu hakkında halk zayiatın 9 OOO kişiye baliğ ' men - · Macar müzakereleri 
ı.. ğışladılar tan geniş izahat istiyecekler olduğunu fakat bunlardaıı s.tmimi bir hava içinde de • 

1fD.:.'-Oıa 11_ K • H dir. bi l' kısmının esir bulunduğu 
·1ij ozanın amam vam e11mektedir. Resmi bir 

1 ıı...· 11dc,, E. · D 1 f Jzmı·rde mahku" m nu söylemiş ve şunları ilave ~, lldlı 'k· mı~e a ve at- etmiştir. tebliğ neır~dilmemiş olması-
~ lo .~ 1 koylü Türk ana olan casuslar .. . na rağmen, müukerelerin 
L ·4 donürn tarla ile 16 11;mİr.- Ev\'elce şehrimiz 1941 - . 1942 senelerı iyi gittiği söyleniyor. Ahali 
l!'t ~llhtelif h 1 ·ı ağır ceza mahkemesince muh muharebelerıne hazırlanmalı mübadelesi ba~kmdaki tefer• 
~'-v .. ~Ün -e akyvlan arıle mev yız. Almanyanın, ltalyanın, 
"t "f\ ··• n u mıtl aranı telif cezalara mah~um edil- d'V 1 tuat da tesbit olunmuştur, 

\ " Urumuna b•tışlamış- miş olan casuslarlstanbul ha Fransanın ve ıger Alman Romen Kralr, heyetlerin re· 
bishanesin~ gönderilmişlerdir. Sonu 2 incide iııerini kabul eylemiıtir. 

--~-.... Ça~rı~a....:.m.:.:..:b:..=a~ 
.Selim ÇELENK. 
~eıriyat Müdürü 

ı Kı!llca_:_ 
Dinen hasret 

30 Atustoı Zafer ve Tay 
yare bayramında Hatayın 
son bir hasreti daha dinecek: 
Tayyare hasreti ! 

Evet, 1 Türk jHatay, tam 
20jyıl, gih gizli, gib aşikar, 
fakat daima sarsılmaz bir 
imanla, değişmez bir güven• 
le ve büyük Anavatanla bir· 
likte bil· ibadet gibi tekrar· ; 
layıp kutladığı büyük . günle· 
rinde, en çok bu varlığın acı 
huretini çekmiş, en çok 
göklerden gelecek müjdeli 
bir sese kulak kabartmışb. 

Nihayet, bir mutlu aii • 
nün ıafağında albayrağı ile 
ordusuna ve onu takip eden 
Cümhuriyet idaresine kAvu • 
şarak mesud ve bahtiyar 
olan Hatay, işte bir kaç gün 
sonra bu son hasretini de 
dindirecek, aşılmaz Türk 11· 

nırları gibi, yanlmu Türk 
havalarının kahraman ve ye· 
nilmez bekçisi çelik kanatla
rıru da üstüne gerilmiş gö • 
recek ve göklerden gelecek 
selama, yerden gençliğinin 
şu tekbiri ile cevap~verccek 
tir : 

.. - Türküm. uluyum ... ,, 
Nemutlu.sana Hataylı ! 

Bu günleri, başınan üstünde , 
albayrağımn tlaJgalaodıtmı, 
hür bavalannda kahraman 
kanallarıom uçtuğunu iÖrÜ· 

yor, mesut ve bahtiyar ço -
cuklarıom yerden göğe yük· 
selen gür ve 11sil ıesini din· 
liyorıun. 

Bu manzaranın sana ver 
diği sonsuz heyecanlar için· 
de göğsün gururla kabarmak 
ta, istikbaline emniyetle bak 
makta ve Milli Şefinin etn• 
fmda bir çelik kale gibi yük 
•~len büyük varlığınla övün· 
meğe yerden göğe kadar 
hakkın vardır. 

Güven ve övün ! 
Ş. B. 

İngilizler 
Dün Almanya Üzerin 

dıe uçuşlar yaptı 
Londra 21 (a.a.) - Ha· 

va Nezareti, dün güpegündii& 
ağır bombardıman tayyare
lerinin Holanda ve Şimal 
denizi üzeriade uçuşlar yapa· 
rak Amsterdam civarında bir 
tayyare difi ~ıtasyonununul 
bombırdımın ettitini ve bir İufi 
liz tayyaresinin geri dönme· : 
diğini bildirmektedir. 

İngiliz tayyar~Ieri dün gece 
de Alman işgali altında bul• 
nan topraklardaki 30 tayya• 
re meydanını bombalamışlar• 
dır 
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Memleketin eınniyet ve 
··selim eti için 

Gen~tlik teş
kilatı Klübü 

Çörçili11 nutkO ~le 

idare heyeti seçlldi 

(Başı Birincide) ~ 
işgali altında bulunan JJJe il' 
leketlerin ablukasını d• 

Ceza kaııunuda yapılan değişi/ilililer 
Seferberlik esnasında veya ya kın h;yp tehlikesı ~z&nıan· 
larında vatana ihanet auçl•unn:.cezaaıl clDAMJ)IR• dır 

Beden terbiyesi kar.unu 
mucibince teşekkül eden genç 
lik teşkilatı klübimün idare 
heyeti dün seçilmiştir. idare 
heyeti aşağıdaki zevattan mü 
rekkeptir: 

sıkı tatbik ~deceğiz. Ve bO 
ablukayı yararak yiyecek O' 
deleri idhal etmelerine 111•"' 
olaccığız. İşga' edilen oıeOI' 3 
leketlerde kafi derecede!! 
bire ve yiyecek st~· 

vardı. Zu zıınlreler hepsi
01 

Ankara -\Askeri ceza ka- eden yakm bir' harp tehlike zamanlarda işlenmi4se failleri 
nuou ba1.1 maddelerini değiş .Rİ mevcut olduğwnr gösterım ölüm cezaaile cezalandırılır. 
tiren hukuk layı hası meclis~ fevkalade zamanlarda iılen- Eğer r ara veya menfaat 

Doktor Vedi Bilgin, Se
lim Çelenk, Yakup Akpınar 
Latif Günal. Dişçi Zübeyr 
Göçmen, Sıtkı Yurdul ve 
Nuri Aydın. 

bir sene beşliyebilirdi. ~~ IJ 
lar bugün ellerinde değıl J"' 
Çünkü Almanlar tarafınOF 

vedlmiştir. Apliye encüme- mişse failleri ölüm cezasile yazılı bir beyan ile tale-p veya 
minde son şeklini alan kanu cezalandırılırlar. kabul vt~ taahhüt edilmişse 

gasbedilmiştir. " · 
Bundan sonra askeri" 

ziyetten bahseden Çörçil dr 
1 nun esasları şunlardır. C --A ve B bendlerinde fail tarahndan bu l>eyanm mü 

HARP HIY ANE fl SUÇ· yazıla cürümlerden birinj veya ceı ret gönderilmiş olmasile 

Hey~t bugün saat 18 de 
Beden terbiy ~si Bölge Asbaş 
kanlığı binasında ilk i.;timaı
m akJedecektir. 

miştir ki : ltt ~ 

.. Bugün kuvvetliyiz. V ~· b 
şimdiye kadar vasıl olrl r'lle ı 
d!ğımız bir dereceye çıkaııd ~hı 
bulunuyoruz . Dörtte üçü 41 
kemmel talim görmüş 2 dl • 2 
yonluk bir ordumuz var· abt 
Donanmamız harbin başla da 
gıcmdan daha fazladır. 11": 3 

LARI bazılarını işlemek üzere iki fiil tamam olur· 
55 inci maddeye verilmek ve daha ziyade kimıelf'lr ara Bu bendde yazılı cürümler 

istenen şeklin esasları şunlar lannda ittifak ederlera.e bun ancak milli müdafaa vekilinin 
dır: lardan her biri 5..aeo.edera '15 aft,bi üzerine iakip olunur. 

Yeni idare heyetine mu 
vaffakiyet dileriz. 
Parasız yatılı tale 

be imtihanları "Seferbarlikte veyahut Tür seneye kadar ağır...tıh.bis ces;; Ta~birr geri atmması caizdir. 
kiye Cümhuriyetini tehdit ey sile cez.tlandırıhr. Fiil ıefer 2- Az vahim hallerdt'! bir 
liyen bir harp tehlikesi mev· berlikte ~yahu\ i''iirkiy~ Cüm numaralı fıkrada yazılı olüm 
cut oldu~unu gösteren fevka huriyetini tehdit ed"n yakın cezaları yerine müebbeden 
iade zamanıarda Türk ceza bir harp tehlikesi mevcut ağır habis veyahut 15 sene 

Pftrasız yatıh mekteplere 
girme imtihanı Vekaletçe gC> 
rülen lüzum üzerine 10 gün 
daha uutılarak 27 ağustos 

940 tarihine kadar temdit e• 

manm miknatisli mayinini t 
lup·ettik. Fakat biz yine ıiS 

129 d oldugunu gösteren fevka!ide kanununun uncu ma · den a1ığı olmamak üzere 
desinin birinci fıkrasında: zamanlarda işlenmiş ise fail· muvakkat ağır babiı cezası 

"Türkiye zamanına düşma· (erine müebbet ağır habis ce verilebilir dilmiştir. 

h k l · · k zası verilir. · l l O nm askeri are et erını o· M LL M DAFAA ALF.Y- lf [ 
laylaştırmak veyı.ı Türkiyenin D - A ve B bendlerinde HlNDF. DlGER ~AREKF.T a ya 
aakeri hareketlerine 1.arar ya'lılı hiyanet cürümlerini LER Yunanistana karşı 
vermek maksadile yabancı ile işlemeyi bir kimseden talep LS7 inci maddeye verilmek 
anlaşan veya bu maksatlara veya bn cüriimleri itl~mek ~neı:r.,.eldin !eaıları: bir korkutma siya 
matuf fiilleri işliyenler hak- için hizmetini arz veyahut t- her kim bir müatabkem seti takib ediyormuş 
kında yRzılı cürümleri işliyen böyle bir talebi arzı kabul mcwkide, bir harp limanında Londra - Taymis gazete· 
ler veya işlem eğe teşebbüs edenler hakkında "da bu arz •eyaıbir ukeri müeısesede si ltalyan- Yunanistan me
eden!er harp hiyaneti veya habul yazılı şekilde 0 ve ukeri bir :abada deniz selesi hakkında şunları yaz· 
cürmünden dolayı ölüm ceza lursa bu yazının faili tarahn ordauuoa ait bir gemide, ya maktadır. 
sı yerine müebbet veya 1 15 dan mücerret gönderilmi' ol hut devlet karasuları içinde Yznanistana karşı İtalyan 
seneden aşağı olmamak üze- maaile cürüm tamam olur. dewtıetift'l:ftr ı--k•m•ıa. bir talepleri ba$lamak üzeredir 
re ağır hapis cezası verileb\ E - Milli müdafaaya hiya- ıaema~a bim.akere kar Ve bu talep gt"n;ş olacaktır 
ii r. net maksadile Türk cbeza kba· şı ismi ve şahsi halleri, sana ltalyan arazi talebi yakında 
MiLLİ MÜDAFAAYA Hl- nununun birinci kita uım i ta, mesleği, ilcamet mahalli resmen bildirilecektir. Katil 

Y ANET SlJÇLARl rinci babında yazılı devletin veya tabiiyeti hakkında kasden meselesinden dolayı Arna 
56 mcı maddeye verilmek şahsiyeti aleyhindeki CÜt'iİm· yanlıı malumat verir veya m1 vutluk namına tazminat istiye 

istenen şeklin esasları; leri işlemek üzere bir teşek· lümat vermekten ~çekinirse cektir. 
ı - Bu maddede gösteri· kül kuranlar;- tanzim: sevk ve iiç seneye kadar habisle oe· İtalyanın İngilt~reyi taah· 

len fiilleri iı;liyenler VI! bun· idare edenler bir "neden q&· zalandırıhr. hüdü mucibince başlıca Yu 
lara taşP.bbüs edenler Milli ğı o!mamak üzere 11A"tr habis, Resmen tahdit ve ilin e- nan limanlarını kullanması 
Müdafaaya hiyanet cürmün· böyle bir teşekküle yalnız dilmiş olan emniyet mıntaka imkanını verecek ôlan mu:ıa 
den dolayı aşağıda yazılı ce iştirak edenler iki sene - ları ve ordunun ihtiyaçlarına samata sürüklemek \steme· 
zalarla cezalandırılırlar: den beş 'Seneye kadar habis aallilk edt"n mevad ve eşyayı İ· si ~üphelidir. 

">Cesasile cenlandınhrhlr. Fiil M ı k A - Türk ceza kanununun al ve tamire ve muhafazaya tah uso ininin meşhur or· 
-.seferberJikte veyahut T-Mkiye k 13 üncü maddesinde · ve136 is edilmiş olan hür ıınai müeı- utm.ı oyununu oynaması 

cümhnriyetini tehdıt t.dcn"')'a d h f ı h d ıncı maddesinin siyasi ve as seseler ve d~polaı dahi askeri a a az a mu temel ir. 
kın bir harp tel1'ikeıi mevcut •-.---------•• keri casusluğa dair 3 üncü .. müeuae gibi telikki olunur. 111 

l . . olduğunu goıteren.fevleeifrde 2 T .. k k 
fıkrasında ya zıh cürüm erı ış . . . k - ur ceıa • anununun 

k zamaelarda ışlenmış tSe t~şe lJS · · .:...:a..ı :.;...ı ı fi"I 
liyenler<! Türk ceza anunu k . ..ı_ ı ıncınmeuuetmu~ yazı ı ı 

. külü kuran'.ar, sev ve,U11re I l · · ,. l b dd d ·· na :ıöre ceza veı·ihr. .. .. .. . erı ıfıtyen er u ma e e gos 
Cürümleri seferberlikte ve edenler olum ve boyle bır tel lıeril~n.cua!ula cezalandır.alır. 

yahut Türkiye Cümhuriyetini şekküle iştirak_ edenler mü· \ MlLLİ MUKAVEı~F.Tl 
h 

. d k b. h ı ebbet veyahut 1) seneden aşa KIRMAK ta sıt e en ya m ır arp .. h · 
hl'k · t ld v u ğı .>lmıımak uzere ağır ıpıs te ı esı mevcu o ugun .. .........ı....ı. 
.. f k 1~ d 1 cezuına ta·~. 

gos~eren ev a a e za~an ar S _ C. 1.1., E ~~e 
da iş~iyeııler \'eya teşt"bbus eden . h ll :.....ı --d-,-'-· . yanıJı a erue ntt .-nnaa'"VIUr 
leı· 136 ıncı maddenın son l .. .. · •1 • . . sa o auıı ııcarmun 191-eAmeune 
fıkrasında suçlunun taksırıne . l t t d mam o an 1uç or a ı ceza an 

58 in, i maddeye verilmek 
iıt~nen 4eklin esalll uı: 

Her kim Türk c~za4anu 
...nunun 153 ve r16lioci madde 

lerinde .yazalı suçlardan birisi 
ni ve l55inci maddede yazıh müstenit olarak yazılı olan k 1 

h 
. 

1 
k _ .. 1.. ur:tu ur. 

haller arıç o ma uzere o um G y b b. a;:·•kA halkı uker:likten , .,.&utmak . - a ancı ır nu ume • .. 
cezasıle cezandırıltr. t" L- la"k.:ı.-'-t yolunda neşrio1atta ve tebli-. ın veya yalJGOOI u ~ na ı . 
Doğru olması halındıa as· mma hareket e.:ien b~r hao ptta.JNlunmak ~e outuk ırad 

keri veyl' siyasi bir ıır teşL.:~I · ' gi bir kimseden Türkiye Cüm etme~ ~Herini ifliy~cek olur 

edece.k olan evr".k ve .v~saı_~'\ huriyeti hükumetinin· ~mniye ·~ m~tiamukavemcö kırm~k 
ve saır ınaddelerı mıl~ı mu tini tehlikeye dii4ürür bir fi. et1r9unden do.~ayı . mezkur 

· dafaaya hiyanet maksadıle sah il v~ hareket lllllkabilinde maddelet'dc gouerılen ceza· 
te olarak vücuda getiren veya para veya bir menfaat talep darla tecziye edilir. 
bu suretle vücuda getirilmiş veya kabul eden veya vaad Mtl~AFAA VASITA 
olduğunu bildiği halde bun· ve taahhut ettirilenler fiil.da LARtNı TAHRlP 
ları ayni maksatla bir başka ha ağır bir cürüm t._tm et· 59 uncu maddeye veril· 
sına bildiren veya tevdi eden miyorsa 10 seneye kadar ğır mek iatenen şeklin .. esaslara 
ler hakkında .~5 seneden af~ hapis cezası gorür. Fiil .aefe r ııt...ı.r.dır: 
ğı olmam~~ uzere· atır hıtbıs berlikte veyahut TürkiyeCüm l~eramtMilli Müdafaa 

-cez.ası verılır • huriyetini tebdil eden yakın ryıaihlil....Uadil~ müdafaaya 
Fiil seferberlikte veyahut bir harp tehlikesi mevcut ol yanyan \f.Ultalardan birini 

Türkiye Cümburiyetini tehdit duiunu a-61teren fevkalide veya berbanıa bir teaiıi tab 

rib eder, terkeder, kullanıl
mı) acak bir hale getirir ve 
ya ku<;urlü olarak imalı tes· 
lim veya tesellüm eden veya 
bunlara h~rhangibir :suretle 
zarar verenler 8 seneden 
aşağı olmamak üzere, ağır 
habis cezasına çar.ptmlırbr. 

2 - Milli Müdafaanın em 
niyeti içi 'l ehemmiyetli olan 
bir i~letmeğe muktezi her 
bangibir vusıtayı milli Müda 
faayı ihlal kas\füe kısm~n 

veya tamamen bozarak veyiıi 
tahrib ederek veyahut mesa 
isini ihlal ederek işletmenin 
faaliyetini tehlikeye düşüren 
ler, yahut muattal bir hale ko 
yanlar 8 seneden aşağı ol· 
mamak üıere ağır habis ce· 
zasile cezalandmlır. 

Fiil sefeberlinte yapılmış 
~~ v~ya devletin harp hazırlık· 
lannı veya harp kudretini 
veya kabiliyetini ve askeri 
har'!ketlerini tehlikeye koy· 
muşsa 1 ve 2 numnralı Llık· 
ralardıt yazılı cürümlerin .,fa. 
illeri ölem çezasile cezalan 
dırılır. 

kadarla kalmıyacağız. ~ "·,, 
Düşmanın tnyy.ue k~ 'ali 

vetleri adetçe bizden üt 'rt{ 
dür . Fakat istibsalatımıı .Jtl 1 

gün biraz daha artmakl". ın 
Amerikadan aldığımız ; lll 
yareler kuvvetlerimize b• ~ li 
inzimam etmektedir. • B 
ve bombardıman tayyarel" ' 
rımız düşmanıokilere 

faiktir. ,, . 
Sözij ha va m.uhare~el~ ~ 

getiren Başvekıl demıştar 
" Düşmanın hava hü. 

ları ve yapacağı test 
hakkında mülahaza yürii 
m~k için henüz çok dt 

dir. Fakat düşmanın 
büyük gayretler sarfed 
muhakkaktır. • \ S 

Bizim bombardımanıl: 
mız zafere erişmek içill · 
seri vasıta dt:ğilse bile ıJ. \ı 
emin yoldur. Ve biz bo~ 
dıaıan kuvvetl~rimizi ~'j \i 
rak bir sene sonra hıÇ 
hayalin tasavvur edemi1 
ği kadar büyük zaferlere 
edeceğiz ,, demiştir. ı 

Daktilo alınac•~ ~ 
H/\tay Defterdarbrpnd• \ . 
Dairemizde münhal t · 

nan elli lira ücretli do~~ 
luk için ağ"ustosun 24 j, 
cumartesi günü saat 9 
sabaka imtihanı yapılaC8 

Memurin kanununun r 
ci madde.;inde yazılı e"~ 
şerait\ haiz olanların fı 
kıle birlikte müraca-ath•' 
lan olunur. •• 

Kayıp VJüh&J~ 
,.Mustafa oğlu A~~ 

man,, adrna mahkuk ~or~ 
şeli miihrümü kaybe!tıfJJ· · ~r 
kur mühürle,, hiçbır' ı 
ye borcum olmadığı111 ~· 
ederim. • .... ~ 
• Mustafa oğlu Abdü~ 

Bu gece e 
Nöbetçi Ecza~e 

Muhsin lhzzel Ecı• 
·d~r~ 

Neşriyat Mu Nı< f 
Setim çgLE f~ 

C.H.P .matbaası-AN 
G ndüıde ,,,,> , 

V AHŞlLE.ŞE:N tNS.AN 
J-lalkla •"" 

Doktor meb"fjt 
VASIYETNA~ 


