
Encün1 enlerde son şeklini alan kanun layıhasının bugün Büyük Mif 
let Meclisinde kabulü bekleniyor. Halkın ve Ordunun iaşe işi rini 

tertiplemek için hükumete 100 milyo,1 liralık kredi açılacak 
l\lilıt Korunma Kanu · 

nunun bugünkü iht\yaçlnr& 
gqre değiştiril~n son şekli 
hükumetçe hnzırlnnarak 
BUyük Miilet Meclisine ve
rilmiştir, Meclis Encümen 
leriude konuşularok son 
şeklini alan ve bugün U· 
mumi Heyete verilmesi 
muhtemel bulunan bu mil 
hiıu değişik\iklerin esasla
rı şunlard1r : 

Vekiller Heyet inek' itti 
haı edile.n butUn kurarlar 
alclkalı Vekl'Uc:tler tarafın -
daıı keudi teşkfüılı ile bir· 
likte bu kanuna müsltlni
den kurulan teş~ilA.t ve 
müessesı::ler. vasıtası jJe in
faz ve tatbik olunacaktır. 
hükO.met lüzum görürse 
merkez leşkiU\tl ~huriciı de 
ki Devlet teşkilatında ye · 
ni ın~ıuudyetler ihW.sına 
serbest olmakla beraber 
merkez teşkiıatıudu ihdas 
oluııan kadroları BOyük 
Millet .Meclisinin tasdikine 
;;rzcdecektir. Ayrıca lcra 
VekiUel'i He}eti, halk ve 

sebbip vaziyette bulunan ' ten çıkarmıya itiraz kabil 
lar ~izzat BRşv.ekil turafın olacaktır. llu kanuna mlis 
dan inzibati <:ezıJara ç:u p teni den vilcude getirilen 
tırıl. caklar ve hatlil. mı"mU teş\cjJi.it ve müesseselerde 
riyetindon çıkarılabilec"'k~ çulışt)rılnnhr arı.ısında faz-
lerdir. Yalmz memuriyet· (Sonu 2 inci sayfada) 
~~.ft1._.Mıa1 .. ~~.-;; ~ ;;;; :;......~.W.,...~WA"--= ~ 

n 1 Libgada 
l Almanlar ta ar· l ruza geçtiler 

Büyük bir m&ydan 

\ E' ,. si i
y r ki: 

1 savaşı oluyor 

Berlin 26 A.A.-Askc 
Ji nmhfillere görfl G .. ne· 
rnl Rummel Libya cephe· 
sinde geniş ölçüde bir ta ' 
arruza geçmiş ve büyük 
miktarda' ıngiliz. kuvvetle 
nm geriye püskürterek 

RUSLAR 
Almanları ge 
lecek sonba-

hacda·yenecek 
' 

Statin Büyük bir 
asker f olduğunu 

ispat < tmiştir ·~ 

Londra 25A A. -- Mos 
1 

1 Herlcmeğe başlaımşbr-. l la 
lihazll'du büyUk bir mey· 
dan savaşı olmakt. dır.'.,. 
çok miktarda esir ve sa 
v"ş malzttme i Almanla· 
rm 3Jine geçmiştir. l\ illi Müdafaa ihtiyaçlarını 

t'tımin •ILaksadile hükmi, , 
şah~i mi\esseseJer kurmaya 
dn mecbur bırakılmıştır. 
J3iJa:stisnn büUlo daire /C 

müesseseler bu kanunun 
tatbikatına ait karar ve 

Kahire 26 A.A - Ev 
ve?ki glln ngidahyada baş· 
hyan savoş devam etmek 
tedir. Bu savnşm neliCA· 
si· hakkında h nUz k~sin 
bir habar yoktur. 

kovnd:.ıu buraya gden ln-
giliz Biiyük dlçisi hey .. nal 
ta buluoarak demiştir ki: 

"Alnııı 1lanJ durma 
dan gt1ril melde olduğu 
şüphe izdir. Alnıunlurıo duba 

... çok gerikro : çekilecekleri 
_nu'aşıhyor Huslarm Al 

manl rıı kesin "zarbayi in· 
lgilizlerden alınan 

esirler :çoktur 

Ro.,1a 26A.A - Jt0Jy 1m 
tub~irri: DUn Agidnhya höt
g ~.sinin cenup doğusunda 
düşmAn zırhlı teşekkUlori· 

1 ni saran Alman ve Ital· 
yanfüıtt! hırı gerive atmışlrır 
d1r. 148 top, 81 tank Pli 
mize geçmiştir. Es;rlerin 
SJytSI çok büyüktür. Hav.ı 
teşekkillterimlz Malta ndr• 
sra dtln de başarılı hücum 
)ar yapmışladır. 

dirınek İ\İn gelecek son
baharda buyiik bir tlaHrru 
za ge~ctğini sanıyorum. 
Rasıu ın şjnıdı siı{\lı n\tıu 

da 9 m~iyon askeri vardır 
Stulin ya'nı:ı. biiyü\c bir si 
yasi dei;il uyni zamanda 
kudretli bir· asker olduğıt 
nu isp tl eylemişUı·. Bü· 
tün plnnlnrı o hazırlamış 
tır. H.us millet'nin mune· 
viyatı mükemmeldir. Al· 

manl·:ırııı llusynda yapt•ğı 
vahşetleri Rmdur A'mnn· 
y Jd:ı yapmıyıte lldardm,> 

Amerikanın 

AnkaraJ.Elçisi 
Kendtsine yükleti len 
beyanatı yalanlıyor 

Novyork.-26 A.A.- ·A--
merikanır. eski Ankara 

Büyük Elç1si Mak Murrey 
"Bal tim.ursan: gazetesine: 
bir mel.tu J göndererek 
Boğazlar mes"lesi hakkm· 

daki bey nalının Alnıan• 
Jur t.ırafmdaıı dt'ğiştirildi· 
ğini bildirmiştir. Eh;i bu 
mektubunda diyorki. 

"Tarafımdan Yerilım 
nıüHlkat: Alman propagan 
dası l.ıraf ıou.ı.n bir l>irine 
ba~h milletler ar .. smda ih 
tiHHlnr ~·ıkarmak için yan• 
lış bir şekilde dilny ya 
yayılmışlır.1 Hen bu mUlil
kattıt yalnıı Tili'k efkar~u 
mumiyes~nio, Almanya ile 
Husy .. mın vaklile ~yaptıklıı 
rı anlaşın adan ~ndişe duy 
duğunu söylom~diğim gi· 
bi, böyle bir iddiada 
bu1unm~ma da ımld\n 
yoktur. Alman\ann bu Ytl 
)an iddiasına göre, gilyn 
lngiltore Husyanm: Boğnz· 
lar meselesinde TUt kiyeye 
karşı isted.ği gibi hareket 
etmf•sinde serl:est olduğu· 
nu kabul etmiştir.~Ben bet 
vanatımdn hiçbir ;mütalaa 
ileri ttUrmediğim glbi. yal 
mz 939 doki Alman-Rus 
unhışnıasının bilZı Tilrk 
mahfilleı jnde kaygı uyan· 
dırdığını söylemi~tim.,, 

SON OEKIKA 

Akdenizde 
HlR iT AL 1 AN GE tl KA 

EILESINE HÜCUM 

Kahird 26 A.A.-Orta 
Akôen'zde bir düşmun go 
mi kafilesine hiicum yapıl 
mışt.Jr. Bu kafile 20 bin ton 
luk hir gemi ile 3 tic.ıret. 
1 zıdılı, 3 krovı.ızör ve 11 
torpidodan mUrckkep iJi. 

HU\1NEUL MUVAE1K 
IIÜCMMU 

Londra 26 A.A.-Aske 
ti kaynaklara göre .J..ibya 
du Bumııel cür~tli n· t' l·U· 
çumla şöhr<'tini ispat eyle 
mişlir. Rurnmel son hafta 
lur içinde önemli takviye 
kıtaları almıştır! 



Milii Korunma Kanununda 
(B şı 1 iı ci sııyfnda ) rid.r. ~fovcut malı satışa 

Jn mesıti yt1p nlnrl.ı mu • arwtmenıek, s:ıkJamak 
vaffakiydi gfüülcnlere k ... çıraı uk n uv za ~olu 
llaşvckiliu tasvibi ile mak ile eld ıı çık.-. mu:, pi~asa 
tu bir ikramiye verilecek· dn darlık hus Jle gclirtc k 

Alman D ni 
zalh gemileri 
Amerikan sularında 
125 bın fo;-ıluk ge 

mi batırdılar l·ır. Herhangibir 11 dr.iredo Şt:ki!de nlL. ut elleı de lop 
k h h · b" d Berin 25 A. \.-Aıne· tllknilde tnbi bir hizmette lama , er angı 11· ma • 

b k deyi team n haricinde mnh rikrtn sut .ıt da At n n .Je çahşrnakta iken .u ·anun kltt' eJI-'re geçırmek sun ti niza tılarını ı 125 birı ton lıiıkOmleriuc tevfıkan ku· 
ulHn d<lirelerin ücretli kurl ie fıatıııı ı.rttumak, teumül luk di.ışm n gı;nııoıni ıor 
~olarına ıuıkledilenlerin u~ harici d ğ .. r bi. ma'ın dn pın;yerek lıalırdıklım h:ıbe 
hizmette geçen rnüdd,)tlerı berabe a anmas nı istemek ri buruda bü~uk b r ıs vıı.ıç 
de tekafültik lı~klarınıı bir malı f.ızla fiyatta satını doğurmu~tur. \'.eni siı:ıt m 
mahsup ve terfi müddetle ya nınluf f Hl rde bu1un Al .. ı ı D 'zultıl .. muı ar 

· k ktır tık \rnerıkun sul rınJa ri d~ eski IC.!IDUrivetleı ı· . ma )a a · 
ne göre ht:sap edilcc ktir. Hill<fimt.t her nevi mı g n ş fa ~:y te !i ç~'ğı an 

Hükumet un fubrıkı.ıL.ı. kil vasılal rının s y üst-fe laşı'm k adır. 
r• v~ dcğirmenıeriiled:ğe~ rini ve fiyatı.mm tımzirn Doğu cep e-
iş ve ruaadin mücsse.selerı PdebiJeceği gili bu vasıta· 
IlC ('} koyaı·ak işletelıık~ ık ları malzenıe]e ile birlikte Sİ n de 
ve t.u müesseseler sah ple rnutad ilcletlerini vererek 
rine mUıus:p bir tuz inat liiznnı gör,~l ileceği yer er 
verecektir. de çnlıştırılab;lecek, lrara 

Almanlar, Rus.arın 
neticesız hücumla
rından bahsediyor 

Diğer tnrafta.ı san~.) i • ve den'z vasıtaları h. d l· 
ve maadin mfü.sseselcrıle ı leri mulrubılinde satın u'a 
diğer iş ye,..leriııde üç sa_a bilec k zeriyatın n vi ve çe Ask,.ri k .. ~ 

0 
r.ı g'irl', 

ta kadar gece ve gih düz şitleriııi tuyin v ya herhan bkkaç gundrub 
1 
i H.u lar 

Burlin 25 A. A. -

mesai yaptırmaya, kadrn gi bir mahsulün r.kimini Do 
1 

tz h ıv· uda Ç}k 
ların ve 13 yaşıııdnn yukn ı~eofde' ilf c ktiı. . şiddctlı ::,ıldııı~ dr yap ııış 
rı çocuklnrm sanayi iş!H hu .ıkliml""rıno f ıb.at bu , · ı ş'uı ııı hep 
nnde çnJıştırıhp çaJıştınl muhalif l. ıeh.l rde bu.lu si ır.uvaff kiy s ziiiile ne 
mamBsına hafta ve bny • ııan:ma, suçun mahıyetme tıceleumiştir. ::>ıfırdau ~ ş l 
ram talill~rinin kaldııılıp göre 25 1 r dau 10/'01 li ğı 25 <l rcc cie yap un 
kaldmlmamasma icubıı:ıda rnya kadar ve 7 günden bu çurpış nahtı da Husiaı ın 
hllk tlmt"t mezun bırakıl • 1 O sor eye ad ~r hapis ce· kuyıbı çok uğırdır. Göğiis 
• ıştır. HHkftmet he.rh~ugi zı:sı ;criJ?cek~ir: Ad~iye Höğt se y pı an sa' aş •r 

ir nıuddenin şubısi ıhtıyuç V<: kfi clı ıst d ğı t kd rde dan sonra Husl:ır e.:.ki 
lardun faz.la bıriktirılnıesi bu sut;•ata b k~ır n k ıir.e me\ z terin sürülnıilşler • 
ni meııcdecektir. Bu .k&nun ıc }ıusmi nldhk m~ler ku d r. 

"meriyette bulunduğu müd rııbi c c ktir. B rl'n 25 \. A. -.. . . _______ ...___~----
delçc her ntvı guyrımen H 1 k . d Alman Aj3nsı bi diriyor : 
kullcre ut kim b delleri a eV!n e Don <ırımın c nup 
hiç bir suıelle artlı Blll ~, Ü'i\MERE VE il Dl ı ö g• s nde Hus lmvveıleı·i-
rılama~1ı.cak, k ı acılar mu· Cumnrl<:>si fft uü :.. '... ş .. uin yııp ığı nskeı çıkarn.a 
kavo'e hitamından 15 güu mı şehrimiz h • ..lkcvindezen teşebhLi' u aka!!ıete uğra · 
evvel gJ~ t•:mcuku.ü hıh.i g:n programh b'ı• müsame mıştır. D( şrnan g .milet·i • 
~e ed(ceklerini bıh.lirn e r, 't'eriln ştir. ue çok şıddet i bir ate~ 
diklf ri l'< kdfrde m uk. vele lsi.i k un marşile haşlıyan açılır ıştır·. 
yenilerımiş addedilecek, miis me ed) Kız h~es·n lkrlın 25 A. A. -
yalnızev sahibi gayriınen • den bir kısım laleb rin .rr,an tebl'ğ" : 
kul de kendisi otuunak is vücudu ~ füdiği koıouu De ğu cephtls;nde çok 
teı1 "'İ tnkdirde muhavele E r k e h: J i 8 t~ s i şiddetli soğukJar altında 
ı.:r:mında evin tahliye L i E• biv1ıt l>ğ etmeni Davul ~ ı pışrn !ar dt;;vaın etmek 
i itil t•bilt cek ve kömuı lı Zekinin "TUrklfo kEdel.ıiya tedır. llarkufun cetıubuu· 
yatlarımn artışı nislxılinde yatı,, mevzulu güzıl hi da bir~ok .H.us t .ln talı 
kalircfol'li binnlara zar_ıı_ konfert rısı laldb etmiş ve rip edilmi~tiı'. 
y, pılmnsı Vekill~r ı:~ye ti koofeıar stan ~onra mevzu j LH•y' da bü) ak lı g'liz 
knrari!e tesbit edı obılte.:k la ilttili şfüler okunmuştu~ 1 lmvv tleri 1 ovalanm kta 

Uzak doğuda 
Uçan kaleler 4 ge 

mi batırdılar 
r.e yo•k 26 AA. -

"UÇcın k~ fl,, adlı Amerika 
tayyar !l ri dün 4 J pon 
w·misini batırmış. ve 3 
vnpurud ı lıusarn uğratmıştır 
Bu uç n kal •lerden birine 
l 2 J pon avcı tayyaresi 
hucum dm1ş. f .ıkut bıın 
lardan br.şl diişüı U mf'ştiır 

Birman aya girdi'er 
B:ı ıkok 26 A.A.- Jn·: 

pıııa l· hirilde harek·t 
e \Pn ~iv, ın J-ıtalan dun 

1 

Birm rnyJ \' nb •rine gir 
mişlerdir ' 

ı ,\merikada ya
pılan gemiler 

Vnşi ıgton 26 A.A.
G z tecileı e l>iı· dam ç 

te bu!ım.ın Amerıka Bah· 
riyc .. azırı O miştir ki; 

Son kanundan b ı i 
37 J t ıgahn konulmuş, 
128 gt uıi de 1iı~ indir il· 
m şlir. rem.mı~ nyına ka 
d 400 gArnin;n :f ha te7. 
~! h lio nılması iç:, hmm 

v pılrıı kındır Inş:ı 
eo '1) •• kaybPttil~-
l ı ı dnlıu ç1>ktur. 

Fir Iandiya Barış yap 
mıyacak 

lfol~·inki 26 A.A.-Fin 
lan liva Cürnhurre;si [f ti 

.ı:· Üm~nto topl<mlısmda 
bir nu.uk söyiiyeı ... k, cep 
hcdPk. asker kaybının tem 
muz nvma nisbefüı y\·zde 
on d '-.;c }.>ind ~ <)~duğunu 
sövlf m·ş ve Finlandiyumn 
Rus ıı ile barıs yapmıy · 
c.,ğ; ve bu hususta konuş 
nıa 1ara b~ışlnndığıuın asıl· 
sız olduğunu b .. yun e.tm 'ş 

'I" n 1 a . Mil:. 
Hatay Valili~'0tyol 
uz~rliden IJÖ~irU 

tasyon yoluna faş 
ve k ldırılacHk uJ(1)~ 
eksiltmeye k0deli (1

11 1- Keşit be. at ( 
Ji, a ve ilk tern~~r. , 
lira, (5 1) ku.ruŞ it e~ 

2- Bu ışe 8 ~ 
T' • 4 E ü"'en ~e uaı11ıı ne ı .. 

da görlile bilir. . 'fiCS 
-3- Taliplerın dtı 

1 buıııo Jd odasına ku~ı~ 1 blİ o 
rın·ı ve bu ;şın e·ki 
Jamn d·ir vesaı dır· 
bulunmaları ıazırn31..,.....l 

4- El{Siıtnı05 de. l~ 
942 gün~ s~a~ 1 uıııeJ11 
ayet Dtıunı Ene ıuııor lj 
yapılrıcuğ'ı uaıı o k8 ' 
Satılık en ' 

Malrl1 Heyhaniye 1 

Jüğfind, n: ilk l<~ 
1- Apt.tılbilY dBO 

deki metJ ak binalfl~ıli 
karılan 0nkaz nıa •

8 
teslim edilmek 0:; 
arttırın ya konu 

1 '1- Mubam01eı ş 
Iı 160 lira 30 ku~: ....... 

3-Itıale 3 l- ~ 
giinü saat 1 a d :ı ı;tı' . 
dair sind~ y13pıl cİıır• 

i- T~Jip ola~ 
k sıla 

ı _, teminat a ç 1 

lıktP- mUracaatıarı;u 
Delhliy , ılftn 

rı sldna aitt: r • 
26

...., 
21-23-

Sak bin8 . 
.,,. del>' 

Beled'ye Reisl•~'0 erfl 
HPl<>diyeye aıt b.-ıı 

d ... n Hn'l~idiye _rııa nııJıc 
J'} ıs pır.Pi ıl~tı"ııı:ı 
Yf t l-.ina açık ~r te~Iİ 
satılaca~ında~~ 1.~ 01,,, 
Jaı ın ihale gunuıed 1e 
1-942 günil be 

0 
iresinde hazır bulLl 

tir. ildu olunur. 

T arl;ica~- Satılıkft~~' 
Hatay Dcfterd.1rlığınll m: Hatay De e 
Aşağı \ydi köyiinde ğır.d.art 5'1'1 

lıuzineye :ıit ceman 21 hek Antakyanı~ de 6 
tar rm•s!ıhasmda 13 parça mut mahallesın r1d1 

tar'anın üç senelik ·can 641 pars,.ı nurr;,~ 
yıllı Şalıin Ceb·o·~ b ; çık :ırttıı mlt i!e s1tışa çı· h d etı .,, ı 
Şa in en mk rtUrd' karılmtşıır. tamamı açı 8 rJıoJ1 Senet k muhammen r·f:tile satışa çık~ed~J 

ve bu hükümler, kanunun En EıOnı a dn Halkevı ve t· kip edilrııddedir. Çok 
rucri}'elten _kalkmasından temsil kolunun hazırladığı ' miktarda esir a dık. 148 ' 
üç ay sonnı.vn kadar nıu~e "His~~· Şayia,. adlı Uç P r top climıze g çrniştir. 

kıymeti 150 Jira 8) kuruş .Muhaınnıoo 
ve Ü\ flAnelik muvakkat liradır. 

01 
7,j 

temmnlı 33 lir11 93 kuruş · ıstcklileriu 1° 30/ 
ber olacııktır. · dı:ıl k komed! bıi· Ribbentropla Ciyano 

Hüktlmet, cim,lerini ta· yiık bir mll\'affokiyetle lem 
f ı · t' Balkanlara gelıyorınuş yin edtC< ği nıallar\n •.a: sil ed mış r. 

lannı ,0 bu maddc;er ıçın Halkevi temsil kolu Al 
... , "osını tebrik ve bu yolda l ondra 26 A.A - . lu"ccarlar arasında fulura < ..-.... h · · J> b 

daha bUuiik ba~:ırılnrın! m n J'"Cı~·a n~!.ırı 1. alınıp verilmesini tesbite J b t lt l l r' cıye 
100 ku· temenni rd r:z. • ·n rop ll ya Hl nıe~undur. Ayrıc • FiDAN SATIŞI BAŞLADı ., ızırı Cıv~nonu l JulkY.lar 

ruştbn fczla satışlar iç:n d 1 "" d b' h l t ı ı 
Şf'hri1JliıViHlyet fi an ıgın a ;r seyı. ata ç_·! '. 1 <lifi ahcııım talebi üzeriı e sah· 

1 
l b l 

· dan fid·ın 8 tışına b:;ış an_mış ıa r ve ı mckte<ıır. Cı faturu vermiye ve tacır , 
tırlı;teklilt>J f,danhğ.u 111ııreca. I Sıfahnı haiz şahıslar ara· 1 ki Biık· c ş 26 ı\. \.- Rib· 
at .. dı")rek fidan alab1 ece eı ,. , sında bir ma'ın bulunma "' 

1 
bentrnuun B· llrnnlurdn bir 

dı~ satıcı tarcıfıııd<ıu beyan dir. scynhat ;ıl<t ğı v~ bu ara 
edildiği ve .. Jıcı .keyfiyHt~ \ Bir nemi müsade ' du B ı!u şı; dt:' uğ·ayftcnğı 

"be · bı·r vesıkn istedı ~ lıakkınıfaki h b.,r ler bura· mu yyın · re ed'ıldi · 
ği t11kdirde ve bu Vesika 1 d ı vs: nsiz t lakki edil 
nın verilmesi, dükkan ve- Londrcı26a.r..·Sbm tonluk u ckteuir. 

n pa1arlarda satılan ıoalla bir Alman g· misilngiliı do ..• -=-=l==. ===. =.==. =. =;::::::;] 
namnası'ı araf•rd n·yalrn' ana eş ıv t .I\'luduril rın fizerine e.iket veya rak bir Llrgiliz Jiruanıra St< I ı • < l- ı i• ~I 

herktsin gtrrceği bir yere .. 
1 

. t' c. I .1. ı . ıl·: ıısı An ııkya 
fiat liıleleri esmuk mecbu getm mıt ır. 

tur. IlıaJe 7,2, 1942 cumar akçasile biriikU3 6',J 
tesi günü saat 1) da Def 942 cuma guoO ıJJ 
terdarlıkta y• pılucaktır. dı: DefterdarJığtl 

Talip olanların yüzde ları . 
0 

.,e 
7 ,5 lerninl til • müracaatla , Deı1Aliye ılA 1' JJ 

11. Dellaliy ~, ilan ve sair f masraflar meŞt~/1!.ı 
mı.sraf al ıav aittir. , 20-23_... ,ıİ'. 

1 26,29,2 5 1 da miktarı yaı~ll ~ 
Sığır eti ah nacak kapahzurr usuıııe / 

l Hutay Sayy..ır J rndarma nac~~1!'İt 
0 

9~!& 
birlikleri satınulma Komis t 81

1 
m .. nU 8 

d p.1zar es gu tıt· 
yonun an dörtte yapılaca!,, o .ı 
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