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~;:: 'ıllaşvekilimiz Refik Sayda
mın Putku münasebetile ına 

yeti 

Şimaldeki Alman taarruzu" 
nun şiddeti d:ırduktansonra :>1le· Başvekil evvelki akşam 

his :dYoda milletle bir konuşma 
ette t' ve umumi vaziyeti mu· 
, sa , c~ ederken Cümburiyet 

t rJJ 1 Cümhuriyet idaresine ~
~~Utnetinin iç ve dış siyase· 

e dürüst, açık ve çok sa-
llli bir şekilde bir kerre 

;.e· ha millete ve bütün dün -
s ı · 'Ya ilan etti. 
l~rı E.sasfn bütün dünyanın 

1 

ta dır ve hayranlığını kaza· 
te\I Cümhuriyet hükumetinin 

~de· ~ aiyaseti üzerinde durma· 
' Ve münakaşaya lüzum 

~fın· aktur. Milletten aldığı ilha.n 
aları d lam milletin istediği bir 
~a: ış politika güden hüku · 
t hu ~t, bu cihanşümul badire· 

• ll'ıiimkün olan son daki· 
Ya kadar ' harp haricinde 

~ ltıak siyasetini takipte de
~eti• \tıı edecektir. 
~ ~kDünkü konuşmasında bu 

tayı, bir kerre daha 
t~Ça. teyit eden B a ş· 

· ve ıl, .harici siyasetimizin ana 
trını şu cümleler içinde 
' 

enı etmiştir : 
arı· " Harici siyasetimiz en 

betıi yolda yürümektedir. 
ad• ~iin harp hariciyiz ve so· 

er dıl 11t. kadar öyle kalmak is· 
ek 0ruz. Fakat bilmdisiniz ki 

ıakal ~tıdi\ mütemadiyeıı artan 
öulc t 1thklar var. Bu ' hazırlık· 
but l~ltı. kime müteveccih oldu· 

old&J ~~!aşılma maktadır. ,, 
ha· ~ '4esen hiçbir gizli ve 

rke ~~klı tarafı olmıyan hari-
'ti~• ~ siyasetimizi bukadar 

tdt Ve sarih surette ifade 
~il Başvekil~ iç ıiyasette 
iG ?1ühim ve bilhassa bu · 
>e~ bçi!1 hayati .bir ehem.~i
tiıı~ lız olan bır nokta uze· 
)e d~ hassasiyetle durmuş 

ya tıı \!~yanın geçirmekte oldu 
~~t~ıı imtihandan zaferle 
i._~ için lazım olan yolu 
~ıl ~~ eylemiştir. Bizim de 
~ıı:ı· Uıerinde durmak istedi

ve ~·ı nokta da budur. 
at ~ btbin içinde veya dışın • 
a· ~tt ulunan bhtün devletl~r 

~erde kendi maksatları 
açı~ İ~iıı\lt&un bir hava yaratmRk 
ltJ1'le t'~ kcr vasıtaya baş vura· 

dt '' la gelmiyen şekiller 
: ~I'. p~°l>aganda yapmalctachr 

"t b· erhangi bir: memleketi 
:: tiıı, ltl lllilleti kendi emelle-
" ~ ~ et ~tlllek ve he.r hak· 

1~n ~tı me$ru iÖstermek 
~il •il" caat edilen bu usa
lildit. ı~ Yalnız radyolar de 

'~ ıı, tıiif Unyanın her tarafı· 
~ buz ederek kök budak 
~I~ 'ttı U Zararlı afetten bi • 
()\d\lk.cınleketimizin muun 
~ ıun11 ·d . 
i ~di~ . ı dıa etmek iste • 
~ı ... ·''lll>z "bi b' ~ "''l~ b 

1 
gı , ılbassa 

"ı~'*'nu,rı u 'A.™'~ ecnebi.le~ 
14~t, iyı ' nıı .. fir~rverlığı· 

1 
1ı ııu·· ve açık kalpliliği -

\tı ~ ''•htirıaal edilerek yapı
'~ ar~ t' dt '""' da .e ın ceza11z ka· 

tt t~., .bır an hatırımız· 
lrııyo ... uı. 

Hergün, mensup olduğu 
ecnebi bir devletin arzu ve 
emellerine uygun olarak or 
taya atılan zehirli propagan 
danın tek bir hedefi vardır: 
Milli bir!iği yıkmak, halkın 
hükumete ve birbirine karşı 
olan itimadını sarsarak da • 
hilde mütereddit bir hava 
yaratmak. 

Dürüst ve hayirhah bir 
insan gibi içimizde dolaşa· 
rak bizi zehirlemek istiyen 
bu :;insi fısılhlara karşı, va
tanını ve mt\mleketini seven·· 
her vatandaşın yapacağı tek· 
ve en basit hareket, Başve • 
kilimizin dediği gibi, kulak
larım tıkamaktır. 

Eğer tıpkı cephede harp 
eden bir nefer ğibi ağzımı · 
zı pek tutar ve her duydu· 
ğumuza inar. mazsak, düşma
nm bu gizli silahını hiçe ine· 
cektir. Bazan hiç farkm· 
da olmıyarak dedikodu şek
linde ağzımızdan kaçan bir 
cümlenin düşmanın ekmeği· 
ne yağ süreceğini ve en mü· 
him sırlarımızı ifşa t!deceği· 
ni bilmemiz lazımdır. 

Fransızlar büyük bir taorruzıı hazırlanıyor 
Belçikadaki müttefik orduların bir kısmı lngiltereye nakledildi 

Almanlar dün Paris ve Marsilyayı bombardıman ettiler- At-

man tebliğine göre vaziyet 

Paris 3 A.A.- Havasa· yor. yan etmiştir. .... 
jansı teblig ediyor: Dünkerk Alman tayyareleri dün iki Alman tebliğine 
te irkab ve tahliye ameliyesi defa Marsilynya ve Ron va- göre 
muntazaman devam etmekte disine h~cum ederek bomba Berlin 3 A.A..- Bugünkü 
dir. Almanlar, bu ameliyeyi atmışlardır,Bugün saat13,30da1 Alman tebliğine göre vazi
müşl<ülata uğratmak için uzun Paris mmtakasındaiuçanAlman yet şudur; Garpten, Cenuı: 
menzilli toplar kullanmakta tayyareleri şehre bombalar tan ve ŞarktanDünkerk üzeri 
iselerde, müttefik kıtalar si- atmışlardır.Bu şimdiye kadar ne yapılan taarruz betaetle 
lab ve bagajlarile ve büyük Paris üzerine yapılan bom· ilerlemektedir. Alman kıtala 
bir soğuk kanlılıkla vapurlara bardtmanların en şiddetlisidir rı epeyc~ tahkim edilen 
bindirilmektedir. Cephenin Ölü ve yaralıların adedi he şehrin muhtelif yerlerini ağır 
diğer yerlerinde nisbi bir sü nüz tespit edilmemiştir. topla bombardıman etmiş-
kun hü~um sürmelrte ve ha- Londra 3 A.A.· - Harbı- tir. Alman hava kuvvetleri 
fif topçu ateşi teati edilmekte ye Nazırı Eden Söylediği bir taarruzlarını Marsilyaya teş· 
dir. Cephelerde umumi bir nutukta, müttefik donanma mil etmiştir. Fransızların Möz 

intizar vaziyeti vardır · Ge nın Belçikadaki İngiliz ve üzerinde yapmak istediği ta· 
neral Veygandın yeni ve mü Fransız seferi kıtalarından arruz püskürtülmüş ve düşman 
him bir hareket hazırladığı büyük ve mühim bir kısmm1 Majinoya doğru ı'Ürülmüştür. 
anlaşılmakta, fakat bu husus ı kurtararaklngiltereye getirdi Şimdiye kadar Fransızlar-
la çok ketum d~vranılmakta 

1 

ğini velbu nımtakada terı<edi dan ve İngilizlerden alınan 
dır. Bu hareketın çok şu- len malzemenin tamamile tah esirlerin miktarı 330 bin ki· 
mullü olacağı tahmin edilmi· rib ve imha olunduğunu be- şiye balig olmuştur. 

Roma da EN SON DAKiKA 
Başvekilimiz bu nokta • 

ya temas ederken bu gizli 
muharebeye karşı en kuvvet· 
li silahın milli iman ve mil· Temaslar devam Dünkerkte kahra

maıılık destanı 
1i birlik olduğunu izah edi ediy Ol 

yorMilli imanın ve milli bir· Roma 3 (a..a.) - Röyter 
liğin ne kadar kuvvetli ve Ajansı bildiriyor: 

b. ·ıA h Jd ~ İngiliz sefiri Persi Loren 
~~' y;;·

0

yıll:~ Si: s: ;~u ~ bugün İtalya hariciye nazırı Müttefik ordu/. ar Alman hü-
vr. mücadele hayatında tec • ile uzun bir mülakat yap· J •dd / ık [ 
rübe etmiş olan biz Hataylı· mıştır. Bu mülakat hakkında CUm arınz' Şl ef e. QrŞl zgor 

• 
lar, Başvekilin bu çok ye • hiç bir haber sızdırılmamak- Par:isin bombardımanı esnasında 17 Alman 
rind~ ik&Zlntn derin mıma ve la beraber, İngiliz mebafili 
ehemmiyetini de çok iyi tıik . ltalyan - İngiliz miinaseba tayyaresi d!işürüldü 
dir ederiz. tında bir değişiklik olmedığı Paris 4 (a a.) - Havas Ajansı tebliğ ediyor: 

Bu noktaya temas ed~r- kanaatindedir. Dünkerk civarındaki muharebeler bir kahramanlık 
keo, şurasını da tebarüz ettir· •1. R destanı halinde devam ediyor. Donanma, kara ve h~va 

lngı ız- us müna- k ı · · · '"k · · b d l ı t. • b" mek isteriz ki, uyanık ve va· uvv~t erinın ıştıra ettığı u müca e e er esa ırı ır 

zifesini müdrik olan Cümhu· sebetleri mahiyet atmıştır. 
riyet polisinin eli, kendileri· Londra 3 (a.a.) _ lngi- Düşmanın dün bütün gün fasılasız bir surette yaptığı! hü-
ni emniyette sanan bu sinsi liz-Rus münasebetleri ıhak- cumlar biri müstesna olmak üzere hepsi. püskürtülmüş 
mablwclann yakasındadJr. kında henüz sarih birşey ve akşama doğru düşman geldiği yere iade edilmiştir. 
Lüzum görüldüğti ve icap yoktur. Moskovaya gitmek Müthiş zayiata rağmen düşmanin hi.ıcumları bugün de 
ettiği zaman birer birer ada- üzere Londradan ayrılan Jevam etmekte Dünkerk kahramanca mukavemet eyle · 
letin pençesine teslim edile- 1 T d 1 . h Al Ar mektedir. 
cek ol 11 bu yılanların kafa· dng~ızl e e~~s~ a en ına Dün Parisi bombardıman eden Alman tayyarelerinin 
sı mer:hametsizce ezilecektir.1 Ma u undmak.altır. f l sayısı 250 ile 300 arasında tahmin edilmektedir. Bomba 

Bu mevzua bir daha dön· ısır a 1 a yan ar isabet eden binalar ara.>mda beş mektep ve bir hastane 
me" üzere bugünlük bu ka· Kahire 3 (a.a.) - Ak· vardır. Düşmanın 15 tayyaresi bu hücum esnasında dü-
darla iktifa ederken, 1Başve· denizdeki gerginliğin müte· şürülmüştür. Fransız tayyareleri dün düşmantıı geriler ine 
kilin nutkundan şu cümleyi madiyen artması, Mısırdaki 30 tondan fazla bomba atmıştır. 
tekrar :di!oruz: . . İtalyan tebaalarını gittikçe ar·1 l l b •• k 

" Hükumet, bu gabı faa· . tan bir endişeye düşürmek· ta ya u:gun arar 
liyetler ü.zerin~e daima uya· • tedir. İtalyan tabaları ve bil-
nık ve dık2atlı ~avranmak. hassa çocuk ve kadınlar ltnl· verecek ~mı·? 
tadır. En ufak ~ır t~şkın~ · yaya dönmektedirler. r 
ğın derhal en agu bır şe.kıl· A t k k ltalyanıtı L. 
d l d l k .. d- ü r ı arar b 

e ceza an ırı ara son ur . . - .. · T.f J ik b • • • •• k •• 
lecetine emin olabilirsiniz.,, Londr~.-!ngılız~ukum~tı IJ Q yan Q zneSlRln ugun U 

Bu cümleler bize huzur· namına soz soylemege mezun • • h • f • f.• 
emniyet ve kuvvet vermiş· bizat, ltalyanın harp ha~~rhk ıçtımaına e emmıge verıı.ıgor 
tir. Bu çok nazik zaman· ları hakkmda şunlan soyle· Almanya ve Italya Yugoslavya hudu· 

h k.. t d t k miştir: 1 
da ü ume e e~ e_ ve Y.ar· "Bundan sonra ltalyaya ya duoda tah:;idat yapıyor armış! 
d~mcı ~lmak hbepımıze dluşkne pacak hiç bir teklifimiz yok Roma 4 A .A: - Musolininin Riyasetinde bugün topla· 
bır vazıfe ve ır mem e et k b. · · · · f k lA d b" 
b d 

tur. Şimdi karar vermek sı nacak olan ıtalyan a ınesının ıçtımaı ev a a e ır ma .. 
orcu ur. l Sonu ikincide 

Selim ÇELENK rası talyanmdır .,, 



_ ÇağhyanJar bölgesinden 

Türk • 
sesı 

Doktorumuz 
ne diyoı·? 

~ 
'Büyük bir AL iki hazine avıı" ~ 
'!'a.'! taarruzu katı tayin edi" , 

Değerli Başvekilimiz Doktor Refik Saydam'ın 2 haziran 
940 günü akşamı Ankara radyosundan yükselen vakur ve 
dok sadasını duyanların cümlesi-Dt>st olsun, düşman ôl· 
sun-:-Bir kerre: daha an)amışdır ki Türkün sesi de, siyaseti 
d~ ~ıne Başbakanımızın mükemmelen tevsii buyurdukları 
g.ı.bı (A~~ara) nm saf ve açık havası kadar temiz, prüz
suz vadısınde erkı!ktir. İhtimal bunun· içindir ki, düne ka· 
dar evlerindeki radyolarda yabancı propagandalara kulak 
verenler de d,.rakap kabuklarına çekiliverdiler. 

Kara~umma (tifo) 
Hasta ınsandan sağlam in

sana kolay bulaşan, salgın ya 
pan mikroplu bir hastalıktır. 
Bu hastahğm mikrobu hasta 
nın idrarında ve pisliğinde 
bulunur. Bunlar hastanın ya
tağına,çamaşırına buldşabilir. 
Onun için bu hastalarm her 

Şımdıhk v~~id görül· ı ecek 
mu yor 

Paris 3 A.A. - Havas 
'ajansı bildiriyor: 15 fırkadan 
mürekkep olduğu tahmin e· 
dilen Alman kuvvetleri Dürı· 
kerk civarında taarruzlarına 

devam etmektedir.Düşmanın 
kara kuvvetleri müthiş zayi 

Hatay Defterdarh· 
ğından: 
Antakyada hazineyi alaka· 

dar eden bilumum davaları· 
nı takip ve intac etmek üze 
re seksen beşer lira ücretle 
iki avukat tayin edilecektir. 
Bu vazifeyi yapmaya talip 
olanların aşağıda yazılı vesi· 
kalarla defterdarlığa nıüracs 
at etnv~leri ilan olunur. 

Türkiye Cümhuriyetinin maceralar peşinde koşmak is· 
temediğini ve bu itibarla vatan sınırları dahilinde bainane 
teşebbüsata asla ıoüsamaha gösterilemiyeceğini. buna rağ· 
men de Türk vatanını her hangi bir t~cavüzden korumak 
için bir anda sHfıhma sarılacak kadar hi~sas ve müteyak
kız bulunduğu halde beşer~yelin muhtaç olduğu huzur 
ve sükun~ biran evvel kavuşması dileğinde olduğunu ke· 
lime- kelime söyliyen değerli Başvekilimizin o vakur sesinde 
kahraman Türk milletinin bütün bir varlığı mündemicti. 

şeyini ayrı yıkamalı ve kay· 
~atmalı. Bilmiyerek sağlam 
ınsan bu hastaların bir şeyine 

ata uğramıştır . 

Cephenin diğer mmtaku 
larında nisbi bir sükun var

dokundumu hastalık oııa da 
geçer. Karasinekler bu hasta 
larm her şeyine konduğun· 
dan bir numaralı sağhk düş· 
manı olan karasinek tifoyu 
sağlamlara kolayca yayar. 

Tifo su ile süt ile ve çiy 
yinen sebze ve meyvelerle 
de geçer. lyi lağam tertiba· 
tı olmıyan yerl~rde Tifolu 
hastaların pisliği lagıma dö-

dır. 

24 veya 48 saattan ev
vel Almanların bir taarru· 
zu beklenmemektedir. Al
manların bilhassa tank ve 
motörlü vesait bakımından 
çok ağır zayıata uğradıkları 
ve büyük güçlliklerle karşılaş 
tıklan anlaşılıyor. Hasara uğ 
rıyan malzemenin tamiri için 

1 - Hüviyet cüzdanı sure 
ti 

2 - Hüsnühal varakasile ft 
mahkumiyeti olmadığına dair 'J 
Cümhuriyet müddeiumumili· 

1 
e 

ğinden alınmış bir vesika ~ll 
3 - Tahsil vesikası sureti 
4 - Askerlik vesikası sureti 
5 - Sthhat raporu ve 

Yarım saat gibi kısa bir zaman çerçevesine sığdırılan 
bu değerli devlet ifadesinin en büyük karakteri, 
onun asil Türk milletinin vekar ve ciddiyeti ile mütena· 
sip bir şekilde söylenmiş olmasında tecelli eder. Eb!di 
Şef Atatürk'ün ve milli kahramanımız ismet lnönün'ün 
nurlu izlerinde yürüyen ve vatan bayrağım yıllarca şerefli 
omuzlarında taşıyan büyük rehberimizden beklenen de 
esasen bundan başka b rşey olamazdı. 

külünce karasi neklerburalardan 
1mikrobu alıp sağlamlinsanlara 
verirler .Onun için bu hasta la· 

en az 2 haha lazımdır. 

Belçika Kralının 
çocukları 

kağıdı 
6 - 6,5, x 9 ebadında 

adet fotoğraf 
7 - Memuriyet yapmışsa mal 

Kaldı kı çok değNli 13aşbakanımız'ın (cümlenizi hürmetle 
selaml.ırım.J ıfddt>ı;ile millet bütünlüğüne karşı gösterdikleri 
asilfül'! tevazuu Halkın hakimiyetinr. müstenid eşsiz 
bir hükumet ınd·aııiz nasında yer almış olan en müteva
_zi ~neml~l,et ço~uğun.a kadar - Herkesin yüksek bir 
ımtısa_I numun~sı lı:!lınde belleyip benimsemesi laıım ge· 
lecegııır- de bılhassı ışar--t etmek istiyorum. 

Vilayet büıçesi 
Yiiksek tasdika 

arzedildi 
Vilayet Umumi Meclisin· 

ce hazırlanan ve DahiliyeVe 
biletine Gön,\eril('n 940 büt· 
çesi Dahiliye Vekaletince 
l "'dkik ve k =tbul edılmiştir. 
Bütçe yüksek tRsd:ka urze· 
dilme~ üzere Dahiliye Veka 
ı~ıinden Başvekalete gönde 
rilmiştir. 

Lise kampı 
7 hazit anda açılıyor 

Lise 9 ve 10 uncu sınıf 
kampları 7 haziranda açı· 

l lacaktır. Alakad:•r talebe· 
, !erin vakıt geçirmeden Li:;e 
müdürlüğüne mi:racaatları lü
zumu Lise müdürlüğtinden 
bildirilmektedir. Son sımf 
kamp: ıla 1 temmuzda açı· 

lacaktır. 

Sıcaklar geçti 
Üç gün devan! eden sıcak. 

d.tlgusınd:ın sonra dün akşam 
hava değişmiş ve serin l>ir 
ı iızgar esmeğe ba~lamıştır. 
Evvelki güıı 37 Vf' 38 t: çıkaa 
harnı·eL bugiin 3.) a kadur 
dliş'llÜŞ bulu ınıaktadır . 

M. YELTEPE 

Daireler 
Azami tasarrufa 
riayet edecekler 
Ankara - Maliye Vekaleti 

940 masraf tertiplerinin 939 
senesine nazaran yüzde on 
noksan olarak kabul edilmiş 
oıduğunu ve bu tahsisatleıı bü 
tün masrafları karşılamak 
icap ettiğini, mefruşat, tenvir, 
teshin, müteforrika, kırtasiye, 
evrakımatbua, resmi telefon, 
icar bedeli ve kıymetli evrak 
tertiplerinden yeni yıl bütçe· 
siniıı hususi vaziyeti nazarı 
dikkate alınarak sarf ve ida· 
rede bütçe imkanları ;Je ha· 
lin icaplarının göz önifode 
bulundurulmasını ve her ne 
suretle olursa olsun, tahsisat 
sız borç yapılmamasını ehem 
miyetle alakalılara bildirmiş· 
tir. 

lstanbul rad. 
yosu 

Yakında faaliyete 
geçiyor 

lstanbul - Posta ve tel· 

rm otraklarını kapalı tutma· 
lı ve ilaçladıktan sonra ap· 
teshaneye dökmeli.Lağam su 
ları ile sulanan veya lağ~m 
gübreleri ile sebze yetiştiri· 
len yerlerde karahummadan 
çok korkmalı. Bu gibi tarla 
larda yetişen marul ve sair 
çiy şeyler yenilince, yeyen 
insan bir müddet sonra Ti
foya tutulur. Deniz vt: ırmak 
kenarındaki şehir ve kasaba 
larda lağamlar buralara aktı· 
gmdan kenarlardan tutulan 
deniz hayvanlarını iyi pişir· 
meden yememelidir. 

Bu gibi yerlerde yıkanmak 
için suya girmemelidir. 

Tifolu ev~ katiyen hasta 
ziyaretine: gidilmemeli hasta 
ya bakanlar çok dikkatli. bu· 
lunmalı, sık sık ellerini sıcak 
su ve sabunla yıkamalı. Dok 
torun verecegi ilaçlı sulara 
sokmalıdır. 

bata suretleri Paris ?> A. A. - Belçika 
Kralının çocukları Fransada 
bulunmaktadır. Çocuklara, 54000 kil~ ekmek 
babalarının Almanlara t"Mİn al-nacak 
olduğu henüz söylenmemiştir Antakya ceza evinin bir sr. td~ 

Veyganda nişan nelik ekmek ihtiyacı olara~. l 
Paris3A.A. Başkumaııdnı tahmin eJilen(54000)1inir oe'1 

GeneralVeygand ile son muha Kilo ekmeğin yevmi ihalesi ot,ı~ 
rebelerde harikulade yarar- 31,5.940 tarihind;, evsafı k• 
!ıklar gösteren Fransız ve ln niyeye haiz talip bulunmadı' 
giliz ganerallerine Lejiyon ğmdan ayni miktardaki e~ 
Donör nişanının muhtelif mek ayni şarait dairesinde 
rütbeleri verilmiştir. ve kapalı zarf usulile 25,6, 

Letonya Harbiye 940 sah günü ihalesi yapılflıB~ 
Nazırı üzere yeniden arttırma ve 

eksiltmeye konmuştur. 
Moskova 2 A.A. - Letoı i t kl·ı . .. d d' b r.J s e ı erın yuz e ye ı UY 

ya Harbiye Nazırı bugün hisabile (389) lira pey akç'' 
Moskovaya gelmiş v~ mera- sını yatırmış olduklarını ııı~· 
simle karşılanmıştır. Nazır heyyin makbuz veya bao~' 
şerefine Moskovada mükellef mektubile birlik 25 6 940 s•' 
ziyafetler verilmektedir. Mo· lı gunü 14 Je C. M,üddeiıJ' 
lotor, Letonya Nazırını dün mumiliğinde hazır buıunrJJ'' 
kabul etmiş ve kendı'sı"le 1 t · e~ arı ve şar nameyı görrtı 
görüşmüştür. ..( 

C 
istiyenlerin ceza evi müdU 

asuslukıa miicadele lüğüne müracaatları ilan olıl' 
Kahire 3 (a.a.) - Mısır· nur. & 

da,casusluğa karşı şiddetli H S 
bir mücadt>le açllmıştır. Bil· 

1 asta ile lÇİfl 
hassa Alman tebaası çok sıkı Erzak münakasası I )~ 
bir mürakabe ~ıtındadır. W ,, 28,5,940 tarihinde ih• 

Hastalıktan kendisini ve /ngİJf erede mukarrer ol~n Antakya b~ 
komşularını kf)rumak için la- tanesinin iaşe ve saire 111

11 

ğam gübreleri katiyen tarla· tedbirler alınıyor nak~sası etten madasına t•~ 

Hastalık zamanında çiy ye· 
nilen her şeyi kaynar su ile 
yıkamalı, sütler daima kay· 
natıhp içilmeli, icabında sular 
da kaynatılıp içilmelidir. 

lara götürülmemeli.Lağamlar Londra 3 A.A. -İngiltc- !ip zuhur etmediğinden •
1 

daima kapalı bulundurulmalı renin şark sahillerinde bulu· gün müddetle uzatılmıştır· 
liğaına yakın kuyuları kati· nan çocuklardan ikinci kafi Münakasa 10,6,940 ~ ·~ 
yen kullanmamalı, aptesha- le olan 48 bin çocuk lOOtren zartesi günü hastanede t1, t 

nelere sönmemiş kireç dök· le Gal eyaletlerine nakledil· pılacağından taliplerin f11j .tı~ 
meli. Velhasıl her hususta miştiı. Bu, her hungi t>ir Al tafsilat almak üzere hast•", 

4

~ 
ve daima temizlik, temizlik.. man tecavüzüne karşı ihti· de müteşekkil komisY

011 ~ 
Mesela apteshaneden çıkan yat teJbiridır. müracaatları ilan oluoıı<· G-

herkes ellerini mutlaka sabun ' ı·t:ı 
la iyice yıkamağı unutmama ita/ya bugün karar verecek1f11

' ~ 
lıdır. (B b' · d ) eşı ırıncı e b BegrutRad-

yosıı 

gruf UmumMüdürlüğü tarafın 
dan lstanbul radyosunun iş· 
letmeğe açılması hakkında ha 
zırlanan proje, radyo idare
sile blrlikte Başvekal~te dev rolunmuştur. Tifo salğmı olan yerde her 

Esaslı tetkiklere istinat ede-n kes l'l''Jlli~ka aşı\annıalı. Aşı 
bu proje, lstanbuı rAdyosu· parasızdır. Tifo şüpheli has-

hiyette olm~kla beraber, bu toplantıda harp veya ii~li· 
~ıakkınd., bı_r4 karar verilmesi beklenmektedir. Musoh" 

111~1 harbe r..~rmek . kararını ~u gün mii vereceği, yo~~ 
bır ka~ . ~un tehır mi edeceği anlaşılma .• ıakt•~ o' 
Mamafı ılan zamanının çok uzak olmadığı haber verihi.~ Bugünden itibaren 

Türkç~ neşriyata d k f 
tayı her vatandaş vaktmda 

an ço isti ade edilebilece· S hh t d . . h b 
ğ. · b · · k ı a aıresme a er ver mı ve u ışm, olaylıkla ı l'd' • 

t tb
.k l .., _ l me ı ır. 

a ı o unacagını gostermek 

Hcyrut radyos~ kı~a dal· te olduğundan yeni teşkil o- j 
ga 225 metre uzerınden lunan ve radyo Turizm mü· • 

1 
Türkç~ haberler neşrine bu· dürlükleripi ihtiva eden mat il!!!!!!!!!:!:!!!:!:~~~~:::!:~~~~ 

, günden ~ı ibart!n başlıyar.aktır. buat umum müdürlüğü tara· . .. .. .. 
Neşrıyat her akşam saat fından yakında tatbikata geçi· Net~ıyat Muduru 

21 dedir l J!." I -'- Selım ÇELENK · ece~ı an aşılmaAtadır. C.H.P.Matbaasıııdabaslmıştir 

başlıyçr 
Sağlıkçı 

Nevyork· 4 A. A. - "NevyorkTaymis" geazetesi
111 ı 

Bdgrad . muhabiri huduttan alınan fakat henüz t~yid ~; .~ 
mıyen bır h~b~r~ ~ö~e,. hudut boyunca Alman kıtııl 11 

1
1:1 

nın tahşıt edıldığını bıldırmektedir. Bu kıtalar, ltal)'
811 ~~ 

rın hududu tecavüzü takdirinde yardım edece~lerdil'· ~ 
.f"'\' ~ t f d -ı b•~ vıger ara tan 12 a ada Alman mürettebııtını 0·t 

Alm~ı1 d.enizaltılarıınn mevcut olduğuda söylenme~~e ~ 
Nıştek~ Alman konsoloshanesi son günlerde büyıı"J 

faaliyet sarfediyor. 


