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Seüm:ÇELENK 
Neşriyat Müdürü 

8esaı abga ve Bukovinanın 
Sovgetler tarafından işgali 

devam~ ediyor 
Sovget Rusya Macarİsiaııdan Karpafı,ır-
s altı Rusgasını da mı isliyor? 
Qfya ve Budape:;tede büyük bir siyasi ve askeri faaHyet var

,,: ~l'llanya ve ltalya, Macaristanla Bulgaristana şinıdilik siiki'ın 
ve sabır tavsiyesinde bulun muş! 

~İikreş 30 A.A.-ltalyan han halledilmesi memnuni· son üç gün içinde yaptıkları 
• ~ 1na göre, Sovyet kıtaa yetle karşılanmıştır. Gerek müracaatlara Alman ve ltal· 
t h e~iltabya ile Bukovi· Roman yada ve gerek Berlin yan hükumetleri şimdilik sa· 

ışgale devam etmekte- de Macaristanla Bulgarista- hır ve sükunla bekliyerek Ro 
~r . ' . 
'· Bır Sovy,et _tank k?lu na karşı beslenen sempati manyaya karşı hır harekete 
he~ n.o~asıncıa ışgaLedı~e· devam etmektedir.. geçm'!melerin\ tavsiye etmiş 
bııdırılen hattı geçmış- Diğer taraftan iyi haber ve milli haklarının behcmahal 

~u ·· • t bb" 'lun uz~rıne eşe u 
~ ~ bulunan Romanya 
~ltıeti · hadiseyi Sovyet hü 

ti nezdinde protesto 
~iş ve Sovyet hükumeti 
nuıı bir yanhşhk ~seri 

~Unu bildirerek Sovyet 
' "ti k'l erinin esas hatta çe ı • 
s ti için emir verildiğini 

; tın iştir. 
u l\lınan ajansı da 

~etlerin Tuna ve Kara
~~de askeri üsler kurmak 
t 

1~i~bakkındak\ haberleri 

alaınaktadır. 
11 lldap~şte 30 A.A.- -ltal 

'iansı bildiriyor: Macar 
~tlar Meclisi dür. toplan· 
"'e uzun bir 'müzakerede 

r muştur. Bu toplantıdan 
d'. Milli Müdafaa :Mecl;. 

, ~ 'ttima eylemiş ve her 
J ' ~'~tiına hakkındk hıçbir 
l·ı 112 ti . neşrolunmamıştır. Sov 
t ~;1.n Besarabynyı işgali 

ı~ kstanda sükun ve disip· 
lld arşılanmı~, Romanya 
e • u boyunca daha sıkı s' tedbirler alınmıştır. 
l~r~f~a 30 A.A. - Bulgar 
~ l esı bugün 5 saat süren 
,0Plantı yapmıştır. Bu 
tılıda H .. 

0 
~tı~1 n çı..can ancıye 

~~ acar veılalyan elçileri!e 
, ~üştür. Kabine içtima 
~11 ••• 'ili meselelerin görü· 

gu .. l t'by soy enmektedir. Bt>-
11 '~ııe ak Ve Bukovinamn İş· 

alan kaynaklara göre, Macar istihsal edileceğini k e:ndiler İ · 
ve Bulg"ar hükumetlerinin ne vudeylemişlerdir. 

24 saatakadar 
Mühim hadiseler arife

sinde miyiz? 
Röyter Ajansına göre, SovyetlE:rle Almanya 

ve ltalya arasında vahim bir gerginlik 
başlamış! 

Londra radyosu dün öğ· 
l<!yin verdiği haberler bülte
ninde, Sovyet Rusyanm Be
sarabya ve Bukovinayı işgal 
etmesi üzerine hasıl;olan :va· 
ziyeti bildirmektedir. Röyter 
Ajansına göre, mühim petrol 
damarları olan bu mmtaka 
nın Sovyetler tarafından iş
gali .~!manyaya mühim bir 
darbe olmuş ve bilhassa Sov· 
yet nüfuzunun Balkanlara ya
yılma _tehlikesi İtalyayı çok 
düşündürmüştür. Berlın ve 
Roma, Sovyetlerin bu hare· 
ketini zahirt:ıı sükunla kar-. 
şılamış fakat )ıakikatte bu 
hükumetler arasında vahim 

bir gerginlik ba~lamıştır . 
Çünkü şimdi İngiltereye kar· 
şı hazırlanmakta olan Alman 
ya ve İtalya Balkdnlarda su\ · 
huıı ve statükonun bozulma· 
sını katiyen istememekte idi 

lr!r. 
Röyterin bilvasıta Roma 

ve Berliııden verdiği haberlere 
bakılırsa, Almanya ve İtalya 
aramndaki münasebat son 
derece vahi mleşrniştir . Ve nİ· 
hayet 24 saata kadar dünya· 
da mühim hadis~leri bekle· 
mek lazımdır. Bu gerginlik 
belki Yakınşarka da sirayet 
edecek ı1e bir kaç güne ka· 
dar Yakınşarkta da mühim 
hadiseler olacaktır. 

Milli Müdafa mü-
kellefigeti nizam ... 

• ~~ 1~~e &rşı Bulgaristanda git 
; '~ı a ~tan bir alaka vardır. 
u· it, s eri tedbirler ahnmış-

namesı 

Meriget me1ıkiine girdi 
Bu nizamname ~ile 15 - 65 yaş ara sın
daki kadın ve erkek bütün vatandaş

ların vazifeleri tespit edilmiştir 

ıı ~ 8ud 
'l(ıv apeşte 30 A A 

·~ ,1 Yet l{ · .-
pı ,1~ııdak· Usyanın, Karpatlar 
I~ tıı,k ·'.ahaliyi himayesine 
ıf t(:~ 't•n b ıs 'rıe d . uraları işgal ede· ' ~: \ter:~~ .Macaristana bir 
ti- .ı~ ~, 11 gı hakkmda ya· 

~ı~ ıernlek ' 
~t rı babet etterden işaa e· 

' ler Yalanlanmakta 

''i' &ettin 30 
'~~ıııa .. A.A.- Alman 
lttı()"itıaRore, B~sarabya ve 

ıı ~om lfieselesinin Sovyet· 
ıtrıycı arasında sul· 

Ankara- Milli Müdafaa mü 1 

l(ellefiyeti kanununun bazı mad ı 
d b

. . 1 
delerine istina en ır mzamna 

me hazırlandı ve meriyete girdi. 1 
Buna nazaran umumi veya 1 

~ısmi seferberlik halinde ve 
fevkalade hallerde yapılacak 

1 
seferberlik hazırhklarile kıta ! 

alarm tt>cemmüleri esnasında 
alelade vasıtalarla temin edi 
lemiyen bütün askeri ihtiyaç 
ve hizmetleri bu nizamname 
hükümleri dairesinde verme 
ge ve yapmağa her şahıs 
borçludur. 

Milli müdafaa mükellefiye 
Sonu 2 incide 

:suriged e ltalyan Hava 
HuzursuzJuk ; mu Mareşalz 

var ? 
Suriyeden gelen' hususi Balbo maktul düştü 

haberlere gö: e, 1Suriyedeki Londra 30 A . A. - Ro-
Fransız orduları Başkuman· madan verilen bir habere 
danının mütarek~ · ahkamını göre, İtalyan Hava Mareşalı . 
kc-bul edeJ"ek Bordo hüku . V'! Tarablusgarp Valii umu-
metini tanıması üzerine yer misi Balbo, bir tayyare mu-
yer bazı hareketler başlamış harebesi neticesinde bizzat 
tır. Bilhassa ordu erkanı ara idare ettigi tayyare alevler 
sın da bu yüzden :bariz bir içinde yere düşmüştür. Ma
memnuniyetsizlik . başladığı Lreşal ile beraberir.deki t&P.kiz 
ve hatta Polonyalılardan mü 1 kişi kömür haline gelmişler·~ 
teşekkiı ve Fransız zabitleri ı dir 
nin kumandasında bulunan Hen:iz 44 yaşlarında olan 
bir fırkanın da ,bir kısım Mareşal, ltalyalla cesaret ve 
Fransız askerlerile birlikte iktidarile şöhret bulmuş bir 
Filistin hududunu geçerek kumandandı. Tayyarede ölen 
orada İngilizlere iltihak ey· ler arasında Mareşalın yeğe 
ledikleri de bildirilmektedir. ni ile kayın biraderi ve ltal-

Diğer taraftan Fransız y:mın Tunus Başkonsolosu 
frangının çok düşmesi üzeri da vardır. 
ne bilhassa gıda maddeleri iki ' ltalyan deniz 
üzerinde fevkalade paha hlık it~ d h b 
başlamış şeker, petrol, ben- a ~Si a a attı 
ziı1, kahve ve ekmek gibi Lol'dra 3? A. A. - . . 
Ş"!y)er vesika usulüne bağ • ~ondra .~~hrıy~. Nc:-za.~etı.nı.n , 
lanmıştır. Gerek tübnanda bır tebhgme gore, dun ık1 
ve gerek Suriyede umumi ltalyan denizaltı gemisi! da -

bir huzursuzluk ,hüküm sür· ha batır.ı!mtştır · B~ suretle 
düğü gelen haberlerden an· 11 Hazırandanberı batırılan 
}aşılmaktadır. veya esır ecfüen ltalyan 

Fransanın idare denizalt~ gemilerinin sayısı 

me~kezi 
Bordo 30 A. A. -

Fransaııın idare merkezinin 
Bordodan dahilde bir yere 
nakledilmesi takarrür eyle· 
miştir. Çünkü, Fransanırı Al
man işgali altında bulunan 

bir mıntakada lıükumet icra 

9 a balığ olmaktadır. Dün 
İtalyanların bir torpido :muh-

\ 

ribi de batırılm•ştır. 

Panama kanalı 
tahkim ediliyor 
Nevyork 30 A. A. -

Panama kanalının tahkimine 
devam edilmektedir. Kana • 

etmesi mahzurlu görülmek - . lın tahkimine devam ~J il 
tedir. Fransız parlamentosu., mekted.ir. Kanalı~ i~i. ağzı • 
tatil eylemiştir. na demzalh gemılerının geç 

Hindlstanda mes~ne mani olmak için 
Londra 30 A. A. _ demır kafesler konmuştur. 

Röyter Ajuusı Seylandan 
bildiriyor : Hindistan Valii de görüşmiiştür. Müzakere • 
umumisi dün Gandi ile gö- ler hakkında hiç bir tafsi • 
rüşrııüş ve bu görüşmC! üç 1 lat yoktur. Fakat bu görüş 
saat sürmüştür. Valii umu - mel erin dostane bir hEıva 
mi bundan sonra Hindistan içinde cereyan ettiği bildi· 
müslümanlarınm lideri ile rilmektadir . 

EN SON DAKiKA 

Romanya elemli da;. 
kikalar · yaşıyor 

Seferberlik intizamla geçiyor 
Gazeteler halkı sakiınete davet etmektedir 

Bükreş 1 A. A . - Umumi seferberlik bütün Roman
yada itimad ve sükunla karşılanmış ve silah başına davete edi
len halk bu davete intizamla koşmuştur.BütilnRomen matbuatı 

elim hadisderinRomen milletinin enerjisini sarsmadığını kay 
dederek halkı sükuneti muhafazya davE't eylemekte ve 
geçirilen matemli ve elim dakikalar hakkında halka sabır 
ve sükun tavsiye etmektedirler. Gazeteler Romanyanın 
sulhu muh.ıfaza için iki mühim kıtasını feda ettiğine bil 
hassa işaret ediyorlar. 

Moskova (a.a .) - Ta~ Ajansı bildiriyor: Şimali Buko· 
vinanın i~gali sona ermış ve buradaki Sovyet kıtaları 
vazifelerini bitirmişler ve Besarabyada işgal harekatı 
tam bir intizam içinde devam etmektedir. lsmai1iyo şeh-
ri de işgal olunmuştur. - . 



HRhralar : 18 

"Halkevimiz 
ve halkımız,, 

2 
Halkevi teşkilatımız va· 

zifesini yaparken milli vahde
tin kuvvet ve kudretini ifade 
eden canlı hareketlere de şahit 
oluyor. 

Bize bunu köylerde yaµ 

Polisin ve 
Belediyenin 
Dikkat nazarına 
Maraııgoz Hacı Mustafa 

Genco adh bir Yobaz, başı 
cıçık olarak don ve gömlek 

!e çarşıda dolaşmaktadır.Hem 
umumi adaba ve hemde ka· 
mmlarımıza aykırı olun bu 
harekete göz yumulmamasını 
Polisten ve Belediyeden te· 

tıklan geziden dönen kiiycü- menni ederiz. 
lük kolu arkadaşlarımız an· Yarınki konferans 
)atıyorlar. "Paraşüt ve paraşütçülük,, 

- Bu defa gezimiz hu· ·ı 
mevzulu bir konferans verı e 

dut yakımndaki köylere ka- ceğini evvc-lki gün yazmıştık 
dar uzadı . lndiğimiı köy kü· Yarın akşam saat 18 de bir 
çJk bir Türk köyü idi, bura· subay tarafından Gündüz 

da birkaç saat kalmıştık. sinemasında v~rilecek olan 
Köylü, gP.nÇ, ihtiyar, ka· 

bu konferansa halkımızın na 
dm, erkek etrafımı~a toplan-

zarı dikkatini çekeriz. 
mış, ~ok samimi konuşmalar Yaz saati tatbik 
yapıyorduk. 

Onların duygusu bizim edi iyor 
ifademiz, bizim arzumuz on· Her yıl olduğu gibi bu se 
larm iradesini tamamlıyordu. ne de bu güııden itibaren 

uüşünce birliği, kanaat yaz saatinin tatbikın~ 
tümlüğü o kadar uygundu ki; başlanmıştır 3 haziranı 1 
sanki, ötedenberi, konuşmuş, temmuza bağlıyan dün gece 
karar vermiş gibi ayni şeyle· yarısı saat 24 te saat\ar lsa 
ri arzu ve ifade ediyorduk, at ileriye alınarak 1 olmuş· 
biri birimizi öğrensek bu kadar tur. Bütün resmi müessese-

AnkaraRad-
gosu 

Bu sabahtan itiba
ren sabah neşriya
tına da başladı 
Ankara Radyosu bu sa

bahtan itibaren sabah neşri· 
yatına başlamıştır. Saat 7 ,30 
da yapılmakta olanbu neşriyat 
gece yarısından sabaha kadar 
alınan haberleri bildirmekte 
dir. 

Ancak Ankara Radyo -
sunun bu sabah neşriyatın· 
dan maalesef istifade edemiyo 
ruz. Çünkü elektrik cer,.yam 
ancak saat 9 a doğru veril· 
mektedir. 

Acaba elektrik idaresi 
şimdi saat 9 a doğru verdi
ği cereyanı birbuçuk saat 
daha erken veremez mi '? 
Mazot fiatlarının ve tedari· 
kindeki müşkülatın derer.esi· 
ni biliyoruz. Ancak cereya· 
nı daha erken kesmek sure 
tile bu birbuçuk saatlik far· 
kın telafisi mümkıin zannedi 
yoruz. Elektrik idaresinin bu 
noktaya ehemmiyetle nazarı 
dikkatini celbederiz. 

• mütabakat temin edemezdik ler ve hu;usi teşekküller yaz f 
B~ muhakkak idi, ı;ünkü; saatine göre, çahşmağa baş Milli Müda aa 

hepimiz bir vr. bernberd k. lannşlardır. k J/ 1 · f • 
kalplerimiz ayni iman ve he Lise son sınıf kampı mÜ e e ıge l 
yecanla çarpıyor, kafamız Lisemiz son sınıf kampı Başı ı incide _ 
ayni kanaat ve ideyi taş:· b 1 · · t td'k' başlanacag"ını bu günden itibaren aş amış tının e ı ıne 
yordu. bulunuyor. Kamp 20 gün ve nihayet bulduğu tarihler· 

Bu heyecanlı ko"'y deme· l ' uk ll f'yet'ın tatbik devam edecek ve 20 tem- ~ >u m e e 1 

ğl'nı"n ortasında, çok imanlı h h V k ller heyetince ta · muz günü akşamı ni ayP.te sa ası e ' 
doksanlı._ bir ihtiyar oturu· · ·ıa~ n olunacaktır " erecektir. yın ve ı · 
yordu. --~~H::si~~IE!~ill Bu mükellefiyet, mükellef· 

Sorduk: seve boğuşurum,bıına da in~nın terin kudret ve kabiliyeti ve 
- Dede harbimi sever· Belı'm bu'"ku"lmu··şst~ aznıım tala 1 ao··..,o··n u··ne · mE"vcut mem > r ~ " 

sin, sulhumu istersin '( Hiç doğrudur. EHm gevşemi~se alınarak adil bir nispet dai-
düşünmeden cevap verdi: iradem kuvvetlidir. Bacakla· resinde tevzi edilecektir. 

- Uğul sulh sünnet, har~ rım sağlam kalbim inanlı, içim Nizamname:le mükellefiyet 

farzdır. heyecanla, cevheri sönmemiş tatbikını istemeğe salahiyetli 

Yol inşaat-ı 
Asjult yol yaptırılacak 

Hatay Vilayetinden: ,..n/I 

1 - Vilayet yollarının !muhtelif Km. lerinde (250~ 
m 2) bir kat asfalt kaplama ve yine (15000 m 2) bloka) 
şosa inşaatı ile iki kat asfalt kaplama Antakya, lskend~ 
run. Kırıkhan şehirleri dahilinde l40610 m 2) şosa inşa•. s 
tı ile üç kat asfalt kaplama işi kapalı zarf usulile iki0'

1 

defa olarak münakasaya konulmuştur. ' 
2 - Eksiltme 24 Temmuz 940 çarşamba günü saııt 1. ,, 

de Antakya Nafıa müdürıüğii odasında müteşekkil ko(l]il ll 
yonca yapılacaklar. k b 

3 - isteyenler fenni ve hususi şartnamelerle evra ~ 
keşfiyeyi (468) kuruş bedel mukabilinde Nafıa müdürlıl' 
ğünde alabilirler. ~ 

4 - Bu işin keşif bedeli (Doksan üç bin altı yiiz kır an 
bir) lira (seksenbir) kuruş tur. . tni 

5 - Muvakkat teminat ( 3eş bin dokuz yüz otuz ılcl t 
lira( dokuz) kuruştur. ·~ Ce 

6 - Taliplerin ihaleden en az sekiz gün evvel bu~ Lond 
benzer inşaatı başardıklarına dair evrakı müsbitelerile. ( te 
ıikte Vilayete müracaat ederek alacakları ehliyet vesık 
smı (2490) sayılı kanuna uygun olarak hazırlıyacaklafl 
teklif mektuplarının ve bunlarla birlikte teminat mt'~.tı>P le 

"eya makbuzlarını ve ticare.t odası. vesi~asını iliale gu~, •taırıi 
nü saat 14 de kadar komısyon rıyasetıne makbuz mil . 
bilinrle vereceklerdir. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. -
ŞOSA iNŞA EDiLECEK 

Hatay Vilayetinden: 
1 - lskeoderun - Arsuz yolunda 30 uncu Km. de' . 

ki köprü ile Aktepe köprüsünde ve Antakya - TopbO' . ıla 
ğaz·nın 6 ncı Km. sindeki menfozlerde yapılacak rad}" 
inşası Beylandaki istina~ duv.:lrımn tamiri İskenderun f ~tıla, 
Beylan yolunun4 ·-5 nci km. sindeki hendeğin tahkimi, .s Cte 

k~nderun Beylan yolundaki ıÔlale klübesiniıı tamiri ıf <>tın 
leri açak eksiltmeye konulmu,,tur. 

2 - Keşif bedeli (2144) l, .. a (66) kuruştur.. . . de 
3 - Bu işl~re dair evrakı keşfıye Nafıa daıresııı 

görülebilir. .. " d tde 
4 - Eksiltme 12 Temmuz 940 cuına gunr .• saat ı5d• &~11 

Antakya hükumet konağmda .. daimi encümen L odasın 
.• yapılacaktır. , -

5 - Muvdkkat teminat (L6J) lira (85) kuruştur. 
1 

6 - Taliplerin ticaret odJsında-kayıtJı buıunduk(ar~~. 
dair vesika ile muvakkat temınatı tedıye ettiklerini go~ 
terir evrakı müsbite ve ehliyet vesikcSStnt ibraz etme:fe 
lazımdır. 

Ne sağlam ve enerjık bir "Türk,, üm. makamlarla bunların vazife· 
bir karşıhktt. Türkün imanıııı Gördüğünüz şu dernekte leri canlı ve cansız kara na 1 
inanını gösteren bu kısa ve kızım, oğlun., yeğenimle to· kil vasıtalarında vazifeler mo· 
veciz cevabı bize izahı, yiue runurn çoktur. Onların vücut törlü vasıtalarda, bunların 

Un, sebze munakasasi 
1
• 

Antakyada Hatay Gümrük muhafaza taburu satın 8 ~ 
ma komisyonundan: l~b 

Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

<loksımlık Türk yapıyordu;~ diııç\iği, benim iman gençli· teferri.iatında, arabalarda 
dedi ki: ğirnle birleşir, hepimiz bir mükellefiyet yolile alınırken 

-Bize çatılmaz sa, biz sel olur v~ serhadde doğru gözetilecek şartlar ve vasıf· 
kimseye çatmayız, fijlkaı; k~fa okışırız. lar, şahsi mükellefiyetler, ıs-
tutanlaran karşısında da yere Yetişir ki: Atanın arma· kan ve konaklama mükelle 
yatmayız. ğanı, mille.tin büyük kuman- fiyeti ayrı ayrı maddelerle 

- Dede, sen askerıık danı, sevg\li "İnönu" başı· nizamnamede gösterilmiştir. 
yaptın mı hiç'( . mızda bulunsun. Kadmların şahsi mükellefi 

- Türk olur da askerlık Ediğimi çeker, komşunun yetinde şu slralar ve esaslar 
yapmaz olur mu '? Devam ed • önün"' düşer, gösterilec~k gözetilecektir: 
yordu; savaş yerine koşarım . 1 -Sıar beklemeden kendi 

- Moskof harbinde bu· 1ıı ıı. isteğile gelen kadmlar, 

lundum, Tesalya seferin~c:: Bu asırlık •ihtiyar bizimle 2 - 20 -40 yaş arasındaki 
vuruldum, Yemen asiJ ,..riyle kızlarla çocuğu olmayan dul 

konuşurken coşuyor ve coş· 
döğüştüm, Dürzü dağında kunt uğuna hl\yranlıkla bakı- kadınlar' 
,.ekiıtim, hepsinde de üstün 3 _ 20 • 40 yaş arasındaki 
... şıyorduk. 1 
gelm'. cı.tı' m l k ı l evlı" kadınlardan çocuğu o · .. · Bu i ıtiyar ap an nas\ 

Baıkan savaşırıa da gidt>· Tu"rk mıyanlar, 
coşmasın, dnmarmrım k d 

celdim, sıram gdmedi, bü d " kl~l · 4 - Bu yaşlardaki a ın· kanı, göğsün e istı · a manı 
yük harpte de kuram tutma· kalbinde mılliyet aşk ve he· )ardan bakıma muhta\f çocu 
da. fakat; kurtuluş savaşıııa yecanı bütün kuvvetiyle, bü- ğu olmayanlar, 
gönüllü idıııı, gücümün yetti· tün şiddetiyle yaşamaktadır. 5 - 40 - 50 yaş arasındaki 
ği kadar yardımda bulu ı· * kadınlar (Yukarıdaki vasıf ve 
duıo. Oğul bu sakal vatan • • sıralara göre), 
ugrunda ağardı, bu, bel; mil· Bu derneğın genç duy· 6 - 50. 65 yAşlarındaki ka 
let yolunda büküldü. Saçımın gularını yarmki yazımızda dınlar' 
aklığma, y .. şımın çokluğuna bulacaksınız. 7 __ 20 yaşından aşağı kız 

Cinsi Kilo Ura Kr. Lira Kr. Eksiltme 1~1 ~~t} 
Nn 31416 4948 2 371 10 2,7,940 sa11 .\ h 

.,, ,,. 1\() 
.\1uhtelif yaş sebze7780 38~ 9'l 36 l 18 ,, •'' ..ıe 

"iti" Yukarda yazdı un ve muhtelif yaş sebze açık ı•ksı 
usulü ile mubayaa olunacağıuda 1 isteklilerin · mezkur 

gün ve saatte gümr~k ve~a. mals1ııd~klarınd1:111 alac~kla~, 
t .. miııat makbudarıylc bırlıkte komısyonuınuza ınurııc ,. "le' 
etları ve şartnamelerin komisyo ıda her ~zaman görı.J 

·bileceği ilan olunur. 

lık ve aşçılık hizmetleri, lev::ı 
zım ve harp t:ıanayi işleri, 

bakmayın uııllet yoluna, vu~an Hataylı Şükrü OuUl ve kadınlar. 
uğruna ölmiy~: yine de ha· (Devam .!decek) Şahsi ınükdl~fiyete tabi ka 

sıhhi içtimai muavenet hiz
metleri, yardımcı hemşirelık 
hastabakıcı!ık, sılıhiyeye :lit 
depo, fabrika, Hiboratuar biz 
metleri, nizamnamesine göre 
puif korunma hizmetleri, 
resmi ve memleket müdafaa 
sına yc>rayan müesseselerde 
çalışanların i1Skerlığe çağırıl 
masındaıı dolayı boş kalan 
hizmetler, (Y r.pabilecekleri 
hizm.!tler ve tercihan asker 
olanın aile dradı) posta, 
telgraf ve telefon hizmetleri 
memleket müdafaasına yar<!· 
yan hususi fabrikalar işleri, 
köylerde, çiftliklerde asker· 
liğe gidertl~rin bıraktıkları 
nizami isti hsalat işleri 
yol ve inşaat işle,.i, köylerd 
çiftliklerde askerlere gidt>n· 
lerin bıraktıkları zırai istih· 

zmm .. •w• • ~ -Neşriyat Müdürü dınlar şu hizmetlerde kullanı 
Bı~hgımı~e-,_ ~a.rlı.gunıza, Şehm Çl: LENK lacaklardır: 

bütünluk ve ıstı~lalımıze do· C.H.P. ınatbasmda basılmıştı Dikim ve terzilik, odacl· 
kun1uı olursa, duşm anla seve, 

•. 


