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Milli iktisad savaşı lngilterede 
Sonu ve şiimul derecesi 1 

ıneçlıul bir Avrupa harbinin 
Sekizincı ayını bitirmek üze· 
te bulunuyoruz. Bu harbin 
Yarın bir cihan savaşına ta

havvül etmesi mümkündür. 
Geçen h ırplere nazaran bu 

RÜnkü muharebelerin bariz 
Vasfı, bu mücadelenin silah· 
lan ziyade iktisad savaşı ol
lllasıdır. Harbe giren millet· 
ltr, hemen bütün enerjileı i· 
ni ve milli müdafaalarını, is· 
•ihsallerini on misline çıkar 

11nağa hasretmiş bulunuyor -
ilt, 

. Müttefik'er Almar.yayı, 
ın(an kayuelmeden, abluka 
Çenıberile gıdasız ve ham 
llıaddesiz bırakarak mağlup 
~lı>ıeğe uğraşıyor.Almanya, bu 
1ktisacli savaşa karşı koymak 
"e Çemberi kırmak için pren· s· • 
b?lerile taban tabana zıd 
b'..t .~iyas~t takip ederek e-n 

1 
Uyuk düşmanı olan Sovyet· 

;rle anlaşmak mecburiyetin 
D kaim ş, yine bu maksatla 

1
• animarka ve Norveçi isti
BYa yeltenmiştir. İngiltere 
alkaıılarla, Almanya Roman 

Ya ıle iktisadi ittifak tem~ni 
l . 

1r;ın her fedakar!ığı yapmak· 
t' Ve bütün gayretleriııi sar
hetınektedirl~r. Harbe giren, 
l arp harici veya bitaraf ka· 
~n bütün milletler, kudretle· 

tı . 
8 

'~ın yettiği kadar çok istih· 

t.a Yapmak. ve istihlak nisbe
ııf 

• •
1 asgari hadde indirmek 

1Çırı 
savaşıyor. 

f Her milletin hummalı bir 

t~alıyctle iktisad savaşına gi· 
·~r . q·· •ğı bu zamanda bizim de 

ll llnyanııı bu gidişine ayak 
Ydurarak büyük istihsal sa· 

~~~ıtıa. girrnemiz, yani bütün 
la retırnizlt: istihsali çoğal· 
Q tak, mümkün olduğu ku-

ar uz . 'hl "k ı · 1stı a • yapmamız 
llzınıdır. 

Bu '"h· 'k k 
tay, v· k~tu ım ve ııazdı nok · 
d' cı ı ve zamanın a ta -
it edeı c·· h . h'"k" ı um urıyet u u· 

llıeı; la" zıı 1 b"" .. t • b· ' n ge en utun ec:-
•rlt-ri . 1 • • • • • 

artt a mış ve mıllı ıstıhsalı 
tik_ırmak için çiftçiye, fab· 
rrıu"cıya, işçiye hülasa her 

stahs·ı . t:d ı vatandaşa ıcab 
eıı k 1 tosj 0 aylık ve yardımı 
tgernern v k . ...,, ege arar vermış· 

tir. Hükumetin bu milli iıcti· Silah eıltında 2 mil 
sad siyasetine yardım etmek yon asker vay 
her Türk vatandaşının vazi Lcındra 25 A.A. - Harbi-
fesidi'r. Çünkü devletin ala· ye Nazırının Avam kamara· 
cağı herhangi bir tedbir, 51ında verdiği beyanata göre, 
nıilletiıı yardımı olmadan fay· halihazırda !İlah /4 ltında bu 
dalı bir netice veremez. Dev· lunan lngiliz ordusunun mik 
Jet, bilhassa böyle za.manlar tarı ~ milyon kişiye baliğ ol-
da milletin ent'rjisine, kud · ma'<tadır. bunların yaş va· 
ret ve ferağatint dayanır. satisi 26 dır. Donanma ve 
Herşeyden evvel bir çiftçi hava kuvvetlerine ait efrad 

memleketi olan güzel vata - bu y~kune dahil değildir. 
n•m·zda toprağın verimini Avam Kamarasında 
arttırmak ve istihsali müın· Bir sual 
kün olan azami hadde çık.u Lofldra25 A.A.- Avam 
mak, fedakar ve feragatkar kamarasının dünkü içtimaın-
Türk köylüsünün en büyük da mebuslardan biri Sovyet-

vatan borcudur. ler Birliği ile bir ticaret mü 
Milli istihsal, milli müdafa zakeresi yapılıp yapılmadığı 

anın temelini teşkil eder. Her l nı sormuştur. Başvekil nam.• 
ne cinsten olursa olsun top· na bu suale cevap veren dt!v 

raga atıl~cak bir tohumun mil ıet nazırı demiştir ki: 
1i m~:dafaa istihkamlarına b!r usôvyet b:.iyük Elçisinin 
taş daha ilave ettiğini bilme bu husustaki müracaatine ce 
mi;. lazımdır. Türk çiftçisi- vaben, harp esnasında bita· 
nin yapacağı fazla istihsal ev raf bir devletle akdedilecek 
vela kendisini, sonra memle ticaret mu:thedesile bazı mad 
keti zengin ec'er. delerin düşman elin~ ge.; 

Bugün ihtiyacımızın hemen mesine mı·ydan vermemek 
beşte dördünü temin eden için lazım gelen kayıtların 
ve temamen Ciimhuriyetin nazarı dikkate alınmasını bil 
eseri olan fabrikalarımız, ircsp dirdik. Bu mühim noktayı 
ettiği zaman dişarıdan hiç nazarı itibare alarak bize 
bir şey almadan memlekete müsbet tekliflerde ?u.ıu_nmala 
lazım olan her maddeyi istih rını Sovydler bırlığınden 
sal edecek kudret ve k;ılıili· istemiş bulurıuyoruz . 
yettedir, Büyük harbin bütün 
acı ve sıkıntılarını görmüş olan 
bizim nesil, bunun ne demek 
olduğunu çok iyi bilir. 

Bununla beraber yalııız 
istihsali arttırmak kafi değil
dir. Elimiıde mevc\lt her 
madd~yi israf etmeden azami 
bir ihtiyatla harcamak ve bu 
hurnsta çok titiz. çok dikkatli 
vt: çok uyanık bulunmak 

lazımdır. 
"ilir at nalının bir mu· 

harebeyi kazandırdığını,, dü· 
şünerek çok tutumlu oı~a~ 
ve yarını düşürımek zarurıdır. 

Durmadan ve arkamıza 
bakmadan ilerlemek mecbu· 
riyetinde cılan bir milletiz. 
Bizim için boş geçf"n her da 
kika lüzumsuz yere israf edi
len her şey, istihsal kudreti 
mizden koparılmış bir zer· 

redir. 
Selim ÇELENK 

maktadırlar. 
Valimiz Sökmensüer, Ha

tayın bu arzusunu İzmir Be
lediye ve Fuar Reisi Dok · 
tor Bebcet Uza bildirmiş ve 
Behçet Uz Valimize verdiği 
cevapta Halayın sergiye kar 
şı göslerdiği alakaya t~şek
kürle serginin en iyi yerin 
de Hataya bir köşe ayrıla
ca~mı biıdirmiştir. İzınirden 
gelen bu cevap Valinıiz ta· 
rafııı<lan Ticaret odası vası· 
t asile alakadarlara iblağ olun 
muş ve dün sergi koınitesi 
Ticaret odasında toplanarak 
mühim kararlar l\lınışhr. 

Fuarda Hatay paviyoııu· 
nun yerini tayin için ızmire 
giden Ticaret odası başkati· 
bi şehrimize dönmüş ve ser 
gi sarayınm en güzel yt:rin· 
de Hatay için hÜ melrelık 
bir paviyonuıı ayrıldığını bil 

dirmiştir . 

lzmir fuarına 
.8u. sene:çok geniş mikyasta 

Yerli ve yabancı bir mil 
yon ki~iniıı uğrağı olan fuar 
da mahsulat ve mamula!ımı
zın teşhir edilerek tanıtılma 
sı şüphesiz ki Hatay için 
feyizli kaynakların bulunma· 
sına ve.;ile verecek ve yerli 
sanatlarımız inkişaf edecek 

tir. 

iştirak ediyoruz 
Sh:rgide Hatay için 60 metrelik güzel 

ır · R · · li Yer c.yrıldı ve İzmir Beledıye eısı 
a~ayın müracaatını memnuniyetle kan;ıladı 

hel-·,'ı tal y bu sene ı· . b 1 sul ve mamulatını Halayda 
•• , t- f. zmır ty . . tk" 

Yasta işth~arırıa geııiş .• ıik • ı teşhir etmek ıçın sa~<\ .ar. -
ıııllkt d ak için h 1 I ızla mustahsıllerımız a ır ı; azır Mı· arım . 

. atayın ııefis mah hummalı bir faalıyetle çalış· 

Geçen ser.e mahdut mik· 
tarda Fuarda teşhir edilen 
eşyaların takdirnameleri iz. 
mirden ş~hrimize gelmiş ve 
dün merasimle sahipleriııt-

,:tevdi olunmuştur. 

Almanlar ağır'.za
giata uğradılar 

Biı- haf ta içinde 17 bin; Almcın 
askeri boğuldu .. 

Müttef•klerin ileri hareketi devam ediyor-
1000 Alman askeri tt-slim oldu-H1lnlerin 
yardımına glivenen Almauyanın hesabı 

yanhş:!çıkınışhr. lsveç 500 milyonluk 
bir istikraz akdediyor 

İstokholm 25 (a.a.) - Müt· Biııaennleyh Almanya. Jsveçi 
tefiklerin ileri hareketini dur- işgale kalkacak olursa, do-
durmak i~\n Almanlar şimdi nanmasite buradaki ordulanna 
bütün hıı:larını hava kuvvetle· yardım edemiyecektir. 
rine vermişlerdir. Alman tay- Diğer taraftan İngiliz ha· 
yareleri müttefiklerin ihraç vacılığının Alman havacılı· 
limanlarını kara yollarını ve ğına faik olduğu kati surette 
deniz üslerini bombardıman anlaşılmış bulunmnktadır. Nor 
etmekte fakat bütün bu ha· veçteki harbin lsveçe yayı!a-
reketler akametle netice- rak bütün İskandinayaya şa-
lenmektedir. mil olup olmıyacağından şüp· 

Üç koldan hareket eden he edilmektedir. 
müttefik kıtalar ileri hareke· Paris 25 (a.a.) - Fransız 
te devam etmc.ktedirlt!r. Al- matbuatı, müttefik donanma 
manlar şimdi İsveç hudı•duna ve orduların Norveçteki za-
doğru ilerlenıek istiyorlar. ferinden bahs'!derken, Al-

Neşredileıı istatistikler·· manyanın hesaplarını yanlış 
göre, 18 nisandan bu güne yaptığını, hainlere güvenen 
kadar müttefik donanma ta· Hiterin şi:ndi sukutuhayale 
rafından batırıl.m veya tahrip uğradığını yazarak şu mü-
edilen Alman vapurlarının taleayı yürütmektedirler: 
hacmi ':J7 bin tondur. Bun- "Şimdi Sovyd Rusya, 
!arın içinde asker taş•yan Almanların lsveçe yerleşme-
vapurlarda 14 bin Al.nan lerinden korkmaktadır. Sov-
askeri boğulmuş, 2 bin kişi yetler, İskandinavyaya yer· 
de muharebelerJe telef ol· I leşerek birdaha çıkmayacak 
muştur. Son harplerde tes· 

1 

olan Alman askeri yerine, 
lim olan 1000 Alman aske· harpten sonra İskandinavyayı 
ri de hesaba katılırsa, Alman terketmesi muhakkak bulu· 
ordusunun Norveç macera- : ııan lngili:: Vt> Fransız aske
sından bu güne kadar olan rini tercih etmektedir. Bu
zayiatı 17 bin kişişiy~ baliğ nun içindir ki, Moskovadu : 
olmaktadır. İ Alman talepleri pek haklı 

Londra 25 (a.a.) - Stok · olarak terviç edilmemiştir. ,, 
holmdan ve D~yıi Telgraf · Stokholm 25 (a a.) - İs-

veç hükumeti tamameıı milli 
gazetesine yazııdı~ına göre, 

müdafaaya sarfedilınek üze-re 
iki üç ayd.mberi Alman do- 500 milyun Marklık istiknaz 
nanmasının uğradığı zayiat, 

tahvili p;yasaya çıkarmı..:tır. 
Baltık denizindeki Alınan Y lıu şimdiye kadar İsveç tarihin· 
tefevvukuıı11 lsveç lehine kay de emsali görülmemiş dere-
betmP.si neticesini vermiştir. cede yüksek bir istikrazdır. 

EN SON UAKTKA 

3000 Alman cesedi 
Dalgalar taraf1ndan sahile atıldı 

Londra 26 A.A. - Resmen bildirildigine ~Öre Nor
veç s:ıhillerinde 3000 Alman askerinin cesedi d :ıgalar 
tarafından kuraya si"rüklenmiştir. 9 nisanJaııberi İngiliz 
harp gemilerinin torpilledıği !\iman gemileri 26 yı bul
maktadır. 

Romada söylenen garip bir nutuk 
Roma 26 A. A. - Röyter ajanaı bildiriyor: Eski Fa

şist umumi katibi Köiuta, Korporasyonlar içtimaında bir 
nutuk söyliyerek demiştir ki: 
"İngilterenin ltalyaya olan dostluğundan şüphe t!diyoruz. 

ltalya, Akdenize hakim vaziyetle olan lrıgiliz donanması 
nın Kkdeniz muvazenesini bozduğunu biliyor. 
Fransanın daima bize düşman olduğunu unutmamalıdır. 

İçtimada hazır bulunan Musolininin yüzünde bu nutuk 
söylenirken hayret ve hiddet emareleri görüldüğü ve 
bazı favist ileri gelenlerinin " hayır hayır arkadaş?ttr! di~ 
ye mırıldandıkları işitilmiştir. " · 



Hukuki iktibaslar: 4 Halkevinde 
"Cümhuriyljt Lhakimi,, Lisan kursları açılıyor 

Halkevi idare heyeti, haıke 

Memetcik 
ırkımın çelikleşmiş ateş kanlı eri o. 
Milli hudutlarımın uyanık askeri o; 
Yüce milletimin de gözler;nin feri o 
Cesaretin güzel bir; eser, şaheseri o. 

"Hakinıu: "bir heyeti içti· 
maiyenin, kendi adıııa, efra· 
dı arasrncia vukua gelecek 
her türlü ihtilafları kaıaita· 

rikle hal ve fasıl ederek bir 
karara bağlamak üzere ka· 
nuni vasfı haiz efrad arasın· 
dan seçtiği kimse,, olarak ta· 
rif olunduğu gibi"bir cemi 
yelin; namusunu, canını, hür
riyetini, mahrn diııe, reyine 
ihtiyar ve vicdanına tevdi ey· 
!ediği kimse,, diye de ifade 
edenlC"r vardır. 

* ... 
Adliyesini büyük Türk 

milletinin medeni ihtiyaç ve 
istidadiie mütenasip ve mü· 
tekemmil bir hale ulaştırmayı 
umde edinen Cümhuriy .!t hü· 
kumetimiz, bu pek yüksek 
vt: feyizli gayesine doğru 
muvaffakiyetle yürüdüJ-iinü 
şükranla müı~alıed~ etmek
reyız. 

Kanunlarımızı hüsnü tatbikcı 
muvaffak oıdukluı asar:Ie ııüm<ı 

' ydn bulunan kıymetli hakim· 
!erimizin bu şerefli ve şerefı 
d erecesin ~e mesuliyetli meı,

lekl~rini de sağlam bir esasa 
bağııyan hakimler kanunu 
tedvin eylemekle de Cümhu· 
riyet idare!>inin adli tarihi· 
mizde çok mükemmel bir 
hatva daha cıtınış bulunduğu· 
nu kaydetmek yerinde bir 
itiraf olur. 

Asırları arkasında ' bıra· 
karak mütekeınmil bir cemi
yeti medeniye vücude getıreı. 
büyük Türk iııkılabı, bu kur· 
tancı faaliyetinin kıymetli e· 
serll!rini vazettiği medeni ka· 
nunlariyle tebarliz ettirmiş· 

tir. 
bir heyeti içtimaiyenin 

inkişaf ve tealisiııde aınıl ve 
mües~ir olacak şeyde mede· 
ni ihriyaçlardan. ilmi esaslar· 
d·rn doğan hükümlerdir. 

Cemiyet ·'hakim,, olmak 
üzere nar .. usunu, canını, hür· 
rıyetini, malını kendisine tev. 
<lı eylediği kimselerden en 
yüksek :salahiyetle tevzıi ada· 
ld cyleınt•ği talap eder. Mu
ayyen mevzuu bulunmıyan hu· 
suslard/-\ andan umumi ve 
hususi ilmiııin kit.ıyetıni ve 
yüksek vicdcı.nınrn adıl telki 
nalını bekler. 

Türk heyet ictimaiyesi d 
bu mak.;ada vusul içııı kuv· 
vei te~riiyesi vasıtasiyle ha· 
1--imlcrine bu hakkı kanunu 
medc:ııiııin ilk madJrlerııı<le 

vazettiği esaslnr.a L.ıhşetıniş 
ve hakımin hadise lı<ıkkııufa 
hak ve • dcı. etın ıcubıttı malı· 

susasını ııazarıdikkat<· alarak 
cnv<ı ıctilıadatı ilnııyt.' ve mü· 
karı aralı kazaiyeden mülhem 
olarak icabıha\ıııJe lıir kanun 
vazn imiş gibi hüküm verebil 
mes!ni naıarıdıkkat~ alınış 
Lulunduğundan Cüınhuriyet 
adliyesinde ne kadar genış 
ve salım bi( yolda temin 
hukuk .,esası VJ z.o!urıdu· 

ğunu göstermesi itibariy!e 
sonsuz minnet ve şükranımı· 
zı kazanmıştır. 

hadisatı.ı .. v.:rnf ıumumiye· 

sine nasbı nazarla umumi ka· 
vinde yabancı dil kursan aç· 

idelere yapılan itina ve u· mağa karar vermiştır. Şim 
muıni bir zabıta olarak tak· diliic bir fransızça ve birde 
<lir hükkamı vasi ve kafei na l * • ngifizçe . kursu açılacaktır. 
zariyat ve müellefat ve içti- Ayb<tşından i~ibaren kursla· 
badatı hukukiyeden ilham al- rın faaliyete geçmesi için 
makta efkar hukkamı serbest icab eden hazırlıklar y&pıl
bırrtk1ı11ş bulunan Türk Cüm· maktadır. 

* Ker.ı nazarı görürse yurduııun nere~inde 
Kartallaşır o zaman, saatlar, saniyedir: ' 
Görürsün Arslanımın okfaşmış yelesinde, 
Dünyanın, döndüğünü, çihamn mihveri o. 

huriyeti vazı knnunlllrının Profesö1" Doktor * * * önünde hürmetle ~ğilmek bir Fahrettı"n Kerim 
vacibe olduğu kadar, Cüm· 

Unu sakın sanmayın, görünce etle kemik, 
Ateş dolu damarı kendisi de has çelik. 
Yer yerinden oynasa asla vermez metelik 

huriyet adli>esiııin bu esasta Ş" hrimizde 
gösterdiği ır.uvaffakiyeti hay- lstanbul mebusu Profesör 
ranlıkla zikretmek te bir va· Doktor Fahrettin kerim dün 

' Anası da, kendi de, babası da, Memetcik. 
* * . 

zifedir. Ankaradan şehrimize gelmiş 
Büyük Türk adliyesinin tir. Kıymetli profesörümüz, 

• 
Doğuşunda er olan, milletimin eri o, 
Yalııız Türklüğü yeter, dünyanın değeri o: adalet mizanını elinde tutan dün Valimizi ziyaret etmiş 

münevver ve yüksek hakim· ve Şf-hrin tema~aya değer Kanı yalaz doludur; cıteşin cevheri o: 

ieri adalete ve bitarafane )'~rlerini gezmiştir. 
tartılariyle bu terazinin göz· Sayın Profesörümüze hoş 

Cesaretin taht kurup oturduğu yeri o. 
* ı) 

lerine vazeyledikl~ri isabetli geldiler deriz. 
• 

islerse güne~i de, yapacak delik deşik, 
kararlar; bil has i:t hadiseleri Felaket-ıede çiftçiler Yer yüzünde tek er var onun adı MEMETCıK 

hukuki noktadan ölçerken Erzincan felaketzedeJerinden 
nıulhem oldukları Cümhuri· olup yurtlarına dönerek tar
yet müessesesinin medeni ka· lalarını ekmek istiyen çiflçi· 
~delerinin birer Şl\heser oldu lerin sevkıne devam edilmek 
ğuııu söylemekte hakikatin ledir. Düne kadar Vilay~ti· 
ifadesinden başk" bir şey mizen ~Erzincana sevke,tilerı 
aranamaz. Buııları strası dü~· çiftç\lerin sayısı 450yi bulmuş 
tükçe Sayın okuyucularımı· tur·. • • 
zın nazarı iltila ve istifadesine Sevındınlen çocuklar 
arza çalışacağız. Çocuk Esirgeme Kurumu 

* 23 nisan çocuk bayramı mü . "' Bu gün mahkeme kapıla· nasebetile Antakya merkez 
rınd~ göze çarpan kalabalık ilkokullarında bulunan 206 
halk kütlesinirı kesafeti: hal- fakir çocuğu yeniden giydir 

mek suretile sevindirmiştir. ~ımızın Cümhuriyet adli mü· 
esscse ve mahkemf!lerine Çocuk Esirgeme Kuru 
kaı şı <luy<lukları tam ve ka· munun bu çok yerinde hare 

· kelini tal:dir !!deriz mil emniyet ve ıtimattan 

doğ~ıı te::hulükün cazip bir Pasil korunmo 
nünıun~ ve ihihara layık bir d 
tezalıuru<lur. işlerin e 

Asırlardmı beri nıilletin Çalışacak vatandaşlar 
üzerinde l>ir habus ağırlığiylt Pasif korunma tt"şk?latın· 
çökmüş,kuyudu atika ve mGta: da hizmet verilecek şahıslara 
lea!ı indiy,.siyle ıııüctehidle· lllahsuş bedeni kabiliyet tali 
rin.fıkıhleı İn asri ihtiyaçlarla matııamesi hazırlanmıştır. Bu 
taban tabana zıd çöl hayatınır na ~Öre şahısların beden mu 
bir takım dar düşüncelerine ayenelPri neticelerine göre 
bağlanıp kalan, kör ve ki.ıh· hizmet verilecektir. 
ne nıt1hit ve hürafelerirıe esir Beden kabiliyetleri tayinin 
olmuş ve. sırf ahiret işlerin- de mütr.hassıs tabiblerin de 
d,..n sayılar.ak kaidl"'ler telak muayenesinden istita<lt! olu-

Holandada yeni 
tedbirler 

Amsterdam 25 A.A. 
Holandada yeni miidafaa ve 
ihtiyat tedbirleri ahnm:ştır. 

Bu arada halkın maneviyatı 
nı sarsacak, muharip devlet· 
lerden biri lehine propa· 
gan.:ia yapan yahut hükiime· 
ti bitaraflık tan' ayrılınağa teş
vik eden. milli miıdaf aaya 
taalluk~eden yazıların müsa· 
adesiz neşri menedılmiştir. 

Yalan bir haber 
Londra 25 A.A. !tal· 

yanın lngiltert!den abluka 
işinin hatle<l~lınesini kati su· 
rette istediğine dair lrngün 
kü Londra gazetelerinde 
çıkan haberler resmen yalaı 
!anmakta ve İtalyamn böyle 
bir talepte bulunmadığı gıbi 
Adriydtik denizinde de hiç 
bir İtalyan g0 misiniıı tev 
kif edilmediği bildirilmekte 
dir. 

Bitar<tf memleket 
ı~rin müstemlekeleri 

Londra 25 A.A. - Avan ki}·atiyle paslaumış ve husufe nacaktır. 
13u hususta hazırlanan tali Kumarasında mebuslardan 

uğramı~ zihniyetin önünde bu matnamede beden evsafı ka· Liri, dışarıda müstemlekeleri 
calıyan "hak,, mdhumu: kadı b' f A 

biliyetli bulunan vatandaşlar bulunan ıfara vrupa 
ve ınullaların salalıiyeti kaza· bir kaç sınıfa ayrılmışlardır. devletlerinden birinin harbe 
iyesi altında boğularak uözetleyiciler sııııfı ile po· sürüklendiği takdirde, ml.İs· 
l~anunup iltizam edem<•· lis yardımcı sııııfı. Bu sııııfa i tcnılekelerinin müttefikler 
den sahibinden tebaüt eyli· 21,58 yaş arasında bulunan tarafından işgal edilip edilmi 
yen bir müesscsedt•n vatandaş vatalllfaşlar alınacaktır. yeceğini sormuştur. ; ,Buna 
hakkını nasıl tevdi edeb"lir- Yardımcı itfaiye sınıfı! Bu cevab veren Çemberlayn, 
di? Bu mukaye.se ile dün· sınıfa 18 ve 59 yaş arasmda müttefiklP.rİn menafii göz 
kü mahkeme koridorlarında kiler; gaz arama ve temizle· önünde tutulmak şartile icab 
ki tenhalıkla bugünkü adalet me sınıfı. Bu sınıfa 18 ıle 60 d , t dbi lerin alınacagvını 

d ~k·ı T k "k e e.ı e r müesseseleri huzurundaki ke yaş arasrn a ı n; e nı o· ı;Öylemiştir. 
safetin farik ve mümeyyiz narına sınıfı: bu sınıfa 18 ile 
vasfı kendiliğinden meyJaııa 60 yaş arasındakiler almaca f ra: sacla harp İs 
çık,lr. ğı gibi. erzak hlJırma Vt' tihsalatı 

Bunu temin eden Je hiç can kurtarma sırııflon gibi P.ıris 25 A. \. T ·slılıut 
şüphe istemez ki: Türkiye nıüstacel işlt>rle kullanılacak Nazırı Parlamentonun ordu 
Cümhuriyetinin vazı ve ted vatandaşların yaşları da aynı e.ıctinıeninde beyan~tta bulu 
vin eylediği hukuki kaidele· had arasında olacaktır. mnak harp imalatının mütc-: ...,. 
rin medeni ve şahsi hakları naatlerinc tevd; ~dcrek al· madiyen ve mühim miktarda 
tespit etmiş ve hak imlerine mak istediği muhik neticeyi artarak her türlü normal !ah· 
tam bir ictihad serbestisi bah kemali emniyetle bekliyebilir. minlerin fevkine çıktığını 
şeylP-nıiştir. * ve istilısalatın on misline yük • * Binaenaleyh: Her ferd ve Gelecek yazılarımızda Tür.k sddiğini beyan etmiştir. 
bütün vatandaşlar biiyük Türk adliyeci!iğinin gC'ğüs kabar· 
adtiyesinio kıymetli hakimlr tan kıymetli ve yüksek "Cüm 
ri huzuruna sağlam bir itimat hur.iyet Hakimi,, nirı kararla
la çıkar ve haklarını onların rından değerli örnekler ko· 
adil ve bitaraf vicdan ve ka yabiliriz. Şükrü OGUZ 

Neşriyat Müdürü: 
Sdiın ÇELf NK 
C.H .P .Matbansında baslnıı ti ı 

A. AKSEVER 

Vatandaş! 
Türk Hava Kurumuna 

aza olmakla havalarınıı:t1 

koruyacaksı rL 

H11va Kurumunun met 
k"'zi Vilayet jan~arm'1 ktı 
mandanlığıııdadır. Orcı)B 

~ müracaatla adını yazdır;,-

Güven 
Sigorta 

Sosyetesi 
Sümerbankla.Emlak ve g> 

lam Baııkasının kur umudı.ıt· 

TAMTORK 
Ve en güvenilen sigor tıı 

şirketidir. 

Hayat, 
Yangını 
Nakliyat' 

Ve her ttirlü kaza sigot18r 
larınızı en müsait şartlar " 
teıliye kolaylıklarile lyapıır· 

MALINIZı 
A d . . kor,· 

leşten ve emzııı 
18 

kuııç ihtimallerinden sigor 
,korur. 

1
• 

lstıkbaliııizden eıııiıı 0 
( 

mak ve huzurla yaşafil" 
ıçm, 

Malınızı, canınızı 
sı 

Güven Sigorta şirke!ine 
gortalattırııı ız. 

Hatay Aceotası 
• ı 

Rıza Altu~ 
lskeı,derurı 

ilan ~, 
A k d G.. "k 111\1 ııla ·ya a umru · 

kOJ11 faia tabunı ~ahnalnın 
yon undan: tı 1 

Antakyad ı bulunan e:oP:1 

dört aylık ihtiy, cı ola•~ ,çı~ 
kilo C'kmeğin tabhiyesı ~ 

eks;ltmeye koııulmuşt~rİı ı; 
(osunun muhammen fıa ,,,ı 
kuruştur. isteklilerin 2 ~ l 
940 perşembe gürıiİ sıı~8(1 
de ve teminat makbııZ ıııı 
birlikte komisyl)nunıuz:\ıı~ 
racaatları ve bu htıS~ Jı 
şartnamenin komisyo•:' ıl' 
zaman görülebi(ece201 

olunur. 


