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Sabib, ıN .. ra1at 

Amiri ve Bat 
Muharriri 

SIRRI SANLI 
SeneİıT°7,5-LiTa 

6 Aylık 4 .. 
SAYISI (100) PARA 

(Her. gün çıkar styast gazele) HALKIN .SESi MATBAASINDA BASJLMIŞTIR 

haramdır, günahtır ve yasaktır! 
.._.._.._n~h -------------------. 

Müttefiklerin 
Harekatı dev~mediuor 

Kahire, ( a.a ) - Buraya 
gelen malumata göre mütte
fik kuvvetler şimali Suriyede 

- ileri hareketlerine devam 

~ 
~el• Yaıayoraz ki ; geuç, ihtiyar, çolull, çocu\c gece güudüz ç•lıfmak mt:.c:.

._ , · Ytr&aaek, koşmak, açank için miUemadiyea kuvvet ve enerji toplıyarak 
. Şi ''~llıyız. Eıkiden bulaşıcı hutalıklua tutulanları ayrı bir yerde muhafaza 
:• teubellik en korkunç bir bastahk gibi telakki olunmaktadır. Bir tenbelden 

.ı.11dalri1ere teabelJilr, gevıeklik ve yalaız zeYk ve eğlence fikir ve arzusu
• kolera. veba hHtahğıaa tutulmuı bir insan gibi çekinmeli, ondan o suretle 

' lltt ~tip ~itealeri düşünmeden yalnız kendi rahat ve zevkini temini için yin ge-• 
L . el 116 Y•taalara, ycıil ağaçların dallarandaa litif kuş nağmeleri değil, onlar1n 
~. ~ '-1•tları•ı da biranda yok edilecek bomba yağmurları yağabilir. 
"N Qıa/ar artılı anlamalıyız ki; fazla zevk, •ilence, lüks ve iaraf artık ıa-

"t 'ttlft/er için ayıptır, lraramclır, günahtır ve yasaktır! 

~ 1 BiR ALMAN 1-D-.N-.B-.--Ajansı-
•ıtı 18 belki tahtelhahiri nın tekzibı 

~~iki ile Amerikan vapurunu aj!:li~il~~;~~c; D. N. B. 

~lak mi' batırdı 
1

1 • ~)n:~.D Dl~bfilerinden bil-~)~ • dmldıgıne gore Fransız şark 
~ ~~I tuluıa gelen Vaşington (a.a)-Babriye radyosunun başlarında bir 

~lıer, Çırpıımalar nezaretinden verilen m•lü- albay ofmı.k üzere Suriyede 
Pt,.. lllicadelelerj mata göre Rodemur isimli .140 Alman paraşütçüsünün 
ia ti:~ lllatbuatının Amerikan vapuru cenubi esir cdidiği bJıkkı1Jdaki ha-

~"'' etli •e düt· atlantikte bir Alman deni· berler tekzip edilmektedir. 
lt'ti llateriyor ki, zaltııı tarafından batıralmıt· --•--

etmektedirler. Az muka\•e· 
metle karşılanmakla beraber 
mukavemetin derecesi hak
kında tam bir fikir vermek 
imkansızdır. 

Kudüsten verilen haber
lere göre bir çok Fransız 
subayları general Dcgole 
iltihak etmektedirler. Bazı
ları da dövüşmekten imtina 
etmektedirler 

- - -o---
Greve el koydu 

Nevyork, ( a.a ) - Cüm
bur reisi Bay Ruıveltin em
rile greve devam eden bir 
fabrikaya vaz'ıyed edilmesi 
hakkında alikadar!ara emir 
vermiştir. Böyle blr hidise 
Amerikada ilk defa vuku 
bulmaktad11. 

~' ,., 

~~ i:'t~"r&• 1 agi- br. MALTA 
~-- 'ııl.rı Fraa· Mürettebat Oıariı iıimli 

t dt 111, .. ;ı galip Al· bir Brezilya vapuru tarafın- 0.. . d b" ı·ı I t. ~ 
~~111: 6p ve bed- dan kurturılmıştar. Haberi zerın 8 ır 8 uan ~ ~ \ 
~·!"rı bimi ve bu vapur civardaki vapurla- t • dÜ Ü ÜldO , 
~' llt .. ında ıay· ra telsizle bildirmiıtir. auuaresı ' r f . ' 
t.._~)et ~ --•-- Malta, (a.a) - Dün düş- _.~ "--
: ~ :. "ı•ıınd v• • • bl• .., • man tayyareleri Malta u-ı"'~ • . ·A.. ~ q' ı, · a ya- ısının te ıgı '" v... ı...~. 'ldtere ara~ • rinde uçarak bombi atmıı- -: 
~ 't t liyle bir mu- Vişi ( a.a) - Ofi ajansı laraa da biç bir hHar yok-
~~~ d' dthılcn dost bildiriyor: tur. Bir ltalyan tayyareai 

•ti ti 9 H · .. • ı · C b I düşürülmüş •e mürettebatı '• • e er aH- azıran or eyın e c · 
t •ı'" - el- - •t dd't kt esir edilmi~tir. :~ıı,ae"'•ı müaa- uruz ve mu ea ı no a· .,. 
~---) • böyle bir lara yapılan taarruzlar külli· --•-

~t d, •:ı· ••keri ye1tıi mt iktarda tankları. ya- iskenderiye 
~ ~iht •.Y•ıt zafer pı mıf ar. 
4- ~1a,._, di11e ede- Kuvvetlerimiz toprakları- halkı şehri 
1\ ~iç 

16 
rG?abkir mızı karaı karış müdafaa 

·" ,, .,._,,11 Viıi etmektedir. Bir çok tanklar tahliye ediyor 
tl...~U oJ Yapacatını tahrip edilmiıtir. lngiliz tay- Kahire (a.a) - lıkende-

f.."1' ~-- •t•lıtar. yareleri Şam ve birçok yer- riye evvelki gece ıakia bir 
~ ,,~ ''-'•tle Ber· leri bombardıman etmiıler- gece geçirmitlir. Bununla 
~' '-lltt 0-.ı••ııcıa· dir. beraber ıivilerin tahliyesine 

t..._ ı..~11 •file olarak Harikea tipinde 3 dfiıman devam edilmektedir. Pazar 
~ ...... •dea lari· tayyaresi d61tlrülm61tür. g6nü şehri terkcdea siville-

C.Pla birbiriae rio yeküou 40 bin kişi tah-
·~ il •1e •YJra· kendiıine galip gelen Al- mia olunmaktadır. 

L.:.. t,~1 "lltuıtur- manyanın iaaaf ve sadaka- Fakir halk için 11.1eccani 
~~, 11 etıniı tana ıığınmıı bir vaziyete trenler tahrik edilmekte, 

~\ a.. .. ._,ti ., diitm&t olacaktır. biikümet halin iç viliyetlere 
~ \ ~~t?d "•dın ne Bu takdirde ae, Def es al- ve Kabir eye gitmeie teşvik 

• ~ mak için r•liplerinin mer- eylemektedir. 

Hür Fransız 
radyosunun 
bir haberi 

---o---
Kahire (a.a)-Hür Fran

sız ıark radyoıu Suriyedeki 
harekit esnasında araların
da bir albay olmak üzere 
140 Alman paraıiitçüsünün 

esir edildiiini bildirmektedir. 

Bu radyonun ilive eylediği
'ne göre ma lialli halk ıimdi
ye kadar iıgal edilen Suri· 

ye mıntakalarında müttefik
lere hararetli bir hüsnü ka
bul göstermekte ve bu mın-

tak•daki Fran111 kıtalar1 
ln2il~lerin ve hür Franııı" 
ların yanında çarpıımağa ~ ~it •ı•11ç 11e hameline muhtaç kalan Ahali sükuneti muhafaza 

aa._ "-ıı. b• l•libl•rin mailiipleria vay bal ve eylemekle ve umumi serviı- hazır bir vaziyette intizam 
·~ it b,ı_ ._ b · 1 1 1 d dahilinde geri çelrilmekte-Qa•.ıt.• 11 ol- ••• etıne... ler norma ıart ar • bn a -. _ ___:::lflA ... .,. 

Son lngiliz 
tebliği · 

Kabire (a.a)-Neıredilea 
ıorı tebliğine göre aiır İn-

giliz bombardıman ta7yare

leri pazar gecesi Bioıazi ve 
Deroe ve Gaulada tayyare 

meydaDıua hücum etmiıler
dir. 

Gazala da 6, · Dernede 8 
tayyare tamamiyle taarip ve 

diğerleri de •i1r hasara uğ· 
ratılmıştır. 

Yüksek tahrip bombaları 

her tarafta büyük yangınlara 
sebep olmuıtur . 

--o--
Derne 
Bombalandı 

Kahire, ( a.a ) - lngiliı 

bava kuvvetleri Libyada 

Derne ve Gambet ve Ka

poco liman ve tayyare me1-
daolarını bombalamıılardır. 

' . 

·---~ 

SURiYE DE 
ileri harekib 
devam ediyor 

Kahire, (a.a) - Libyada 
Yaziyette değişH: lik yoktur. 
Irakta her şey Hkiadiı. 

Suriyede müttefik kuvvet· 
leri girmiş ve ileri hareket· 
lerine devam etmektedirler. 

Viti, ( a.a ) - lngilizler 
Sariyede üç koldan ilerle
mektedir. Kuvvetlerin ikiıi 
Ş ma doğru ve üç&acüı& de 
ıahil boyunca yür&ylşe de· 
vam edilmektedir. 

Cebeldürüzde larilizler 
lagilizler mühim miktarda 
tank ve motörlü kuvvetlerle 
hücum etmişlerdir. MBnferit 
uçan lagiliz tayyareai Halep 
ve Reyan :tayyare meydaa· 
larıaı bombardımaa etmlı-



.. 

BlllFI 2 

"Muhtasar TOrtıue 
tarihi " nden: 

--o----
y azan: Eltrem Y alçınkaya 

-6-
Bu devİl'de mukabil yakın 

j'tçmişteki kral ııilesi ara· 
,sındaki "ikiliği, hanedan ile 
memleketin beyleri arasın
daki uyuımamazhj'ı ve vazı· 
retia devlet kudretinin inhi· 
lili ile neticelendiğini ve 
anarıi çıktığını anlatır. 

Her halde bu yazılışte bır 
aıaluadı mevcut ise de yine 
mevzuubahis bidi•atın vuku
undan da ıüphe edilemez. 

Eti bakanlığının asıl mü
e11eıi FabanH yahut Flaba
l'o&DS sayılır. Kendi zamanın
da memleketi henüz küçük 
idi. Fakat muaffaluyeti uğ
raşmalarla nıemalikini deniz
lere kadar geniılctmiıti. 

Batıda Arzava ilindeki 
Viluıuya ve ıimalde Kumcı
mabaa ırmağına kadar iler
ledi. 

Cenaba ıarbi ve şimal il
leriain kendiıine tabiiyeti 
anlaıdıyor. 

Ojulları kızıhrmaiın ccnu· 
bundaki yayla da belki de 
Zalpa, Ha11uva ve Halpava
da tabi kral veya vali sıfat
lariyle büküm ıürilyorlardı. 

Labarnatın ismi Eti hakan· 
lafının kurulma çaiiyle o 
derecede yakın alikadardır 
ki ablifi tarafından da un
van olarak kendi isimlerinin 
ön&nde ve birlikte bu isim 
k allanılırdı. 

Bu ıebeple Labaraaı iımi 
kuvvetli bir Anadolu hüküm
darı demek olarak harıtalar
da kamıı v~ sonradan unvan 
olarak da anıhşlarda buma
nayı ifade etmekte bulun
muıtu. 

Eti mubaceretinden ve 
Aıur de\·letiain yıkımındeu 
beri yanyana veya karşı kar· 
fıya Y•ııyan küçük beylikler 
bu kudretli hükümdar zama· 
nında yekdiğerine raptedil· 
mit ve müttehit bir bıJ al
mııtı. 

Bu şekilde kurulan devlet 
ylbünden Etilerin muheı ce
reti yurtsuzların yer değiş-
tirmesi seklinden çıkmış ve 
bunların her berde üstün 
j'elmeleriyle o zamanki düa
ya ıiyaaıetiae tesir yapacak 
bi teıekkül vücuda gelmiı· 
tir. 

Labarnasın halef oğlu bi
rinci Hatoıildir. Bu bükôm
dar evveli tima.li ·Suriyeye 
geçmek için Toroıları aşmıı 
ve Mezopotamyayı doğru 
azanmııtır. 

ilk hücumda Halebi ele 
geçire nediii · anlaşılıyor. 
Her baldes urun bir maziıi 
olan Hal( p tehri, Haoliıin 
ea yakınlarının da karııhğı 
dahili bir bidiae yüzünden 
lrartuJmuıtu. 

Hatoıil kendisine halef 
1eçtiii oilunun yerine kiiçi
fl•I reçirmek için karısı 
Hutayann muvaffakatuıı is· 
tiyor ve kraliçe de doğru 
balmıyordu . 

(Arİlaıı var) 

(HXUIN SISIJ 

-Şehir Haber 

Fransız konso·lBel diye reisi
losu ıs ifa etti'Jmizden bir rica 

Ş hrimiz Fransız. koıııso- Tepecikte oturan okuyu· 
losu B. Lui Lagard Viti bü· · cularımızd.an aldığımız müte-
kiımetiL1in t kip ettiği siya- ac:ldid nıekluplr..-da; otobüs· 
ıeti tasvip etmediğinden, lerde oturdukları zaman ar-
Vi~i hükumetinin . kararına kalarıbın kırmızı bir renğe 
itba etmiyeccğini bütün bu- boyandığını şiyiyct ediyor-
kuku mabfu:z: kalmak üzere Jar. 
bu hükümdi temsil eylemi- Belediye reisimiz doktor 
y~ceğini telgr fJa Vişiye bil- Behçet Uz'un ehemmiyetle 
dirmiş, keyfiyetten Ankara nazarı dikkatini celbederiz. 
elçiliji ile lzmir vilayetini de --•--
haberdar eyliyerck konsolos· 
luk va:ıif esini Viı kousoloıa 
teslim ile işindca ayrılmıştır. 

Gelenler, Gidenler 
Sivaı mebusu B. Mithat 

Şükrü Bleda Istanbuld#n, 
Muğla C. H. P. vilayet idare 
heyeti reiıi 8. Abidin Çakır 
Mağhıdan, Maliye müfettişi 

B. Kadri Ôacuk Ôdemiıten, 
Devlet Hava yolları müfet-

tişi B. Niyazi Aşan Ankara· 
dan şehrimize gclmiı, Foça 

kaymakamı 8. Rıdvan Fo
çaya gitmiştir. _ .. ___ 
Çocuklarımız 

• g 

ıçın 

Kahve geliyor 
Ticaret vekaleti lakendc

run limanında 36 bin çuval
dan mürekkep büyük l;,ir 

kahve partisinin bütün vila
yetlerimize tevziine dair bir 
liste tanzim etmiıtir. 

Bu meyanda şehrimize de 
mebim miktarda kahve veri
lecektir. ___ .. __ 

Göz taşı 
Ziraat vekaleti tarafından 

ıipariş edilen 430 ton göz 

taıı memleketimize getiıil
miştir. Bunludan lzmir ibti-

yacıoa ayrılan miihim bir 
p rti de yakıbda şehrimize 

gelirilecek ve derhal mils
tahsile tevzi oluuacaktır. 

--o---
İki mahkum 

Halil Pehlivan, Oriaıığı toz ~·
boğan bir delige dönmııtO:. 1. 

gibi sesler çıkaran, her ha- j Havada yüı 1 ~ çe~ 
reketlcri birılerce iaıanıa 1 Btkiri bir kaç d• 
üzerinde heyecan oyand1ran sonra inıahıs bir f 

bu iki dat parçaaı, kaıla beyin üstü yer• ol 
b - . e ' göz l!rasın(la birbirlerine emen uıernt . oıitti• 

rirmişler 1 orl hğı bir saniye sırtını yere ietır ı,;i• 
içinde tozla duman lctmiş- büt&n bu barek•t,y,t 
lerdi... !nadan acı bir fe 1 d 

Bu aai kapıımada dev n luyor, biraz e•;~ 
cütseli Bekir pehlivan, nira- ~ meydan okuy•D ç1tı' 
lara dünyaları tutan ayı bo· ~ omuz baıındaD el•· 
tan Halili saı sar ıibi olmuş, · karılmıı balaaoY0

' 1a11' 
iki elensede yere vurmuıtu.. Halk. beaıe• ~ .. 
Fakat Halilin diz üıt& yero cum etmiıler, &elrifl;t.i 
düşmeaile: ları yerde cı•111.JJ!'ı 

- Ohoyda •!... peblivaalarıaıll _. il 
Diye bağırm1111, ve yuva· 'f'irmiıler, bir kll ~ 

ıından kurtulan bir ıcmbe· b&cum ederek. "k ı' 
tabanca çeker•. 

rek gibi havaya fırlamaıı, tebdid etmişlırd•· _,:.,f 
tekrar ayağa kalkmHı bir I'· 11 ...-~ w 

Halil ba •' ~ 
iki saniye içine ııjmıı, bir cum ettiğini 1a~.~; ı 
anda Bekiria lehine dönen yerde yataD e~-
bütün limitleri yİDe biraa da tekrar atılaUI• 0 fi 
kırmıştı.. içinde kıvra••~ 

Çocuk Eıiri'eme kurumu
nun Aokaradaki çocuk ba
kımı (Mürebbiye) mektebine 
talebe ahoacağı istihbar 
edilmiştir. Bu mektep yatılı 
olup tahsil müddeti iki se
nedir. ilk tahsilini bitiren 

Arslan kovalayan Bekir,· tekr•r iri ve 111 ;ı11i• 
Tire ceza evinde bulunan tarafdarlarının coşkun teıa· arasına almış. 11~1til" 

mahkômlHdan bir kıımı ıi· hüratı arasında yerden fırh· korku vereD, de 

ve 18 )'•tında& aşağı olmı
yao· kızlarımız mektebe alın-

makta, orta okulu bitirmiş 

olanlar tercih edilmektedir. -----
BORSA HABERLERi 
15·34 kuruş arasında 248 

çuval üzüm satılmıştır. 

pcr kazma işlerinde çahşh· 
rıhrkcn bunlardl\n tahliyesine 

32 gün kalan Ah et oğlu 
Kizım Ambur ile hbliyesine 
102 gün kalmış olan Meh
met oğlu Ali Türkmen kaç-

mıılardır. Y • pılan Slkı 11raı
tırma neticesinde her ikisi 

yakalanmış ve hakfarıuda 
tahkikata baılanmışbr. 

yan hasmına hücum ediyor, haykırmııtı: .,_,a t .. W 
onu ikinci defa yere düıür- - Heyyy, birt".:'ı 
meğc, ikinci defa öaiinde Biriaiz kımıldar, •••j.1 
diz çöktürmeğe mecbur et- adım daha atar•~ıotP-
mek istiyordu . öıüıiinü aacalı e 

Fakıo t bir kaç adım geri sınızl... eyi•' 1 Onun bu. t. dff' 
ç.,kilmiş, gö:tlerine kı plan boğak aeıın• . d' 
yartıcıhğı gelmiş ayı boğan biran da yerler:,, 
tekrar dağları inleten, bia- mıı gibi kaloı•t ~ 
lerce insaoın içine korku bıçakları tek~•'-~· 
getiren müthiş aeıile: koymuılar, ta ..,at"'.:~ 

lstanbul gümrükleri ea,mUdUrlUğUnden - Oboyde bre pehlivan!.. y~nlarına saki• ~'°'·· 
Satıt müdürlügv ünden sahipsiz 8'UI satıııuor D!yc . bağırmış, ok gibi:Bekirin Fakat çol< ,, d• 

'I 'I uıerınc atılr.JlfJ, kafa, kol, men halk ar•••:,11'9 lı 

ihale günü 27-6-941 ~~~·1 y:::71~;:;· b;m~:~: ~;,~::;~.!.8~abo~~~·J 
M.K. Marka No. MKi

1
.k
10

taGr•. Değeri Teminatı Eşya Cinıi almıf, h•vadan sagv kolunu çer agaları 11111~~--
N. Lira K. Lira K. • - -aO • 11r•' olduiu gibi kaparak krrbıç aenın onu it tCS .. ~ 

U94 REF 11İS 1365 00 3o'-ı47 - -9 - - -5-f __ ,_ gibi yHe çalmıştı... Şimdi b•I 'd•~i O 
} 00 800 00 a İ )pek DID kenarfaflll ulif fa 

865 D menıucab Ayı boğanın, dev cüsse dönüyorlar, tl.•:.11"' O 
Yukarıda efufı yaııh etya 27/6/941 saat 13.30 da 1549 Bekiri böyle çocuk gibi ba- lanaıa mlitbil 'iri" .tf 

1&yılı kanun mucibince ve 2490 ıo.yıJı kanun bilkBmleri valara kaldırıp yere vurması, bunalaD Solı di,-.. f 
d&ireıinde açık artırma usulü ile sahi caktar. ldeklilcrin biran da balkın heyecanlan· kederleriadest ~· 'J 
pey akçelerini ihale ıüaü öğleye kadar vezneye yatırmaları masıaa sebep oluyor, artık ölllyorlard•··· 1ılı~ ~ 
Jizımdır. tarafdarlarının çılaın feryat· Yüz elli 

0 d'" ~f~ 
ihale günündeo evvel üç gün sabahları saat 9 dan 12 ye ları ihtimal en uıak köyler~ cü11c B~kİ'• tof" 

kadar alıcılar ctyaları görebilecekleri ilin olunur. 209i den duyuluyordu... ölüıü gibı •~,. ~,t~ 
: Hergün ilk seanslarda Birinci (15) kuruş ı H&lil pehlivan, ortalığı miş meyd•1111 • f 1 ~ 
ı Busıüa matinelerinden itibaren iki nefis filim ı toz dumana boğan bir de- ıin~ çekiJaıi~tıi' ııol ~ 
t ELHAMRA Sınemasında ıı Jiye dönmüş, Bekiriu taraf· bili ortad• ·d,~..il'~ 
ı aarlarında artık bütüu limit- !arından lı••· ".,..~ # 
ı 1-Hı·nt Ru··~ası TÜRKÇE SÖZLÜ ı: )er ıönmüıtü .. Çünkü. Halil mıı bir b•ıd:c1~~., 
ı tekrar hasmının &zerine atı· dolaııyor, "' ,,,,. 
: Bışrollerde : yroafj PoYer-Myrna Loy ı hyor, yerde benil:ı ıersem )erce lföyll~ ,,-_"'1'. 
f 2-Balalayka Yaratanla.r: Nelıon Eddy- : bir halde bulunan Bekiri, başka ralıi':,,, ~~ ... 
t llyonna Musey. ı tekrar kafaıındaa, kolundan, istiyor: ""'' ıbi .• 1 Seanslar : Balalayka 2.30·6-9.30 d4. H. Rüyası 4 ve 7.30 da ı I _,, 
: Cunıarteai ve Pazar günleri ) ) de baılar ı ıövdeshıden, budundan ya- kanf,. Der •~ ,.1-

ı Yaz fiatleri: Birinci 25. Balkon 30. Koltuk 40. ilk aean· ı kalıyor, yine bir çocuk ıibi ıermif, yao• " 
ı ılarda Birinci 15. Balkon 20. Koltuk 25 kuruıtur. l bi kolları araınıda hıvalın- kaııyordu.. ,~ 
ı Camarte•i 

4 
Tale~ seanıları 10 kuruıtur.. ı landınyordu .. 
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~ikA H BI 

41. GUÇLUGü 
~itada ekmekten ve mü-
11nırıattan mühim bir 

___ , __ -
Suı iye v .. t.r yii dolayısile 

Dürıih: ı t.1 ıswi g~çiyor. 

L 
--o--

lngiliz. r Musu'la giıdıler. 
fr~kta, Dicle üzerinde bulu· 
caa bu şehir 60,000 nüfus
ludur. Fskidcn ince ipekleri
nia (musliolcrinia) imalıle 
meşhurdu. 

10 Haziran lMI 

1To~rak mahsul 
ıe inin müba
yaa şartları 

--o--
Meriyete giren bir icra 

Vekilleri heyeti karanna • ş~dik· şey vardır: Su! 
~-~ 1 

harpte en büyDk gölleri! yoktur. Yağmur 
~ •111 ' •~bneleriaden biri da yok gibidir, Ancak ka· "· ''":~bı Vt Libyadır. vun, karpuz sribi meyvalarda 

Bunlar, başlıca Lübnan 
dağla11nda oturan bi .. Suriy 
akaHiydidir. ayrıca bir dice 
mensnp buluDdukları zanne· 
dilmişıe de es sen müslüoıan 
dırlar; yalnız mezhepleri ay· 
rıdır. Kendilerinin iddiası fi 
zere, arslen Arab olup Kes
rarın, memleketlerini harap 
etmesi üzerine şimdiki diyar· 
larına sığınmışlardır. Şamıo 
f etbine giden Müslüman or· 

Loarousse lfıgati . "muslio,, 

kelimesi Din bu ·ıdan ileri gel
diğini aöylüyor, 

gört: toprak mabıülleri ofi
sinin iştigal mt:.vzuları ara
sında bulunan buğday, çav
dar, arpa ve yulaf mllbayaa 
yerlerile fiyat ve şartları,. 
ayni zamanda buğdayla çav
darın t•nzim aatıılarına mü
teallik kararnameler lijvo
lunmuş ve bunların yerine 
ofisin iştigal mevzuları ara
sına sonr&dan ithal edilen 
mısır ve mablüt hububata 
da şamil olmak üzere ba 
hububatın mübayaa, mahal 
fiyat ve satışlarını teabit 
eden yeni bir kararı ab•
mı~tır. 

~~ta111 t •ta~a aıkeria su bir miktar ıu bulunmakta-
~7'i ~Gt&'lllıa etmek me- dır. 
~. 1' dünyanın ve Buraludaki sular da aı Q'i Çe~~~k~darların dik- ve bunların çoğu pistir. Ar-
~L.~ ~ıt d •ıtır. .teıyen kuyularından çıkarı-
,~ .... ~ •iri barplerde ıu lan sulara bazı madenler 
~~ fb&b· llll .ve . ekmekten karııtığından bunl1rın ya )ez· 
~~ tıl• 'ıtı1 dır. Çtınkü yİ· zdi fenadır, yahut da içil· 
~""- "''e e . • ~~•111 b •ı, ııtabıyı pek meıi sıhhate çok muzırdır. 
Si''~•tl u kıtıda, .soğuk Bunuo için Libyanın pek 
~~~dit. '' lradu mühim çok kısmı iskina kabil ol-
~ .. , ~i• ıiddetli madıktan başka insan ayaiı 

la~~lrere alelade ye· biJe basmaj'a ıııünit değil 
el. •e . • •Jrıca vita- dir. 
-~il taJlllektedir. Hal· Aıkeri yürüyüılcrdc kıta· 
'ttt lllemJck&tlerde lar sularını otomobiller ya-

--~· 'ç Jolctar. but tayyarelerle nakletmek 
~.-, •ıa llleıeleıi rayet ve ayni va11tılarla mütema-

~İ~lıkı ıuya kıt diyen ~kmal eylemek ıarure· 
\t. '""'ti, •111 fİmalinde tlaCledırJer. ' 
~ .,.,_~ .. tlddetiadea ıu Y e!liler keçi yahut koyun 
~t '-°hlr cnemJeketler- derlııaden yapılan tulumlar-

ı.~~ lc•b111 .. t d la ıuyu naklederler. Su tu· 
~~d .... meı e-

ır. Yala • '- Jumlarda günlerce kalmakta-
lr ıı ıçece11 

~ ' 
11 

''•cak d dt1. ~:-ı~ lair 1 ıu a Aıkeri kıhların konakla-
~~ 't l!leıe • teı- randa yer altı ada su bulun-
~ ~ 41r·1r duğu zaman iptidai burgu-
L"".,.;'111c 

1 
•da ve baha- lar ile yer delinmektedir: 

~ 'iti •bir k111mluın- Burgula11 çevirmekte asker· 

~ ''· ~~lci ıu baıine· lere yerliler dı hi yardım 
~ •ı hazineler- eder. Burgu g-ranit taşına 

""'clallailıdarı rittikçe raala11a arazi kazılıp granit 
~ '· taıı kalem ile Clelinir. 

ı~~•Ya tatla ıa 1 - Sonu oar -

11,~ii ...... A.SKEALtK- .. 
~--~l!:SiNDEN: 
~~~lı Yedek subayların 941 Haziran yoklamaları 
~ ~tıa lihılerde yapılacaktır. 
i'\:lıa, i' bebebiyet vermemek için gün giin ayrılmıı
"\~a_ .. :~ et eden ıubaylar bütiin askeri veıika nii· 
~ ~1a·'' llirlikte gelmeleri mecburidir. 
hı,,,~1 •linde bulunan yedek ıubaylar yoklimalarına 
d )'))al ''• •kıi takdirde hareket edenlerip yokla
tt,,,;111•1. lzınir haricinde bulunanlar veya gelmi-

"-•~,~~ '•~ıtsıı olanlar doktordan rapor alarak 
. 'lllll,) P ıle yoklaı;aalıranı yaptıracaklardır. 

lQ '- • relmiyen yedek subaylar 1076 numaralı 
iı-.~:t11_ 111addeıindcki (SO) lira pera cezasına 

~'Mıtııaa ~utın yadck subaylar yoklamalarını günü 
l l Pi) '1•rı rica oları ur. 
~ Pi,:de teimen 
\" ~l Pı de •ı teğmen 
~~~ r:•de aı tefmen 
~~l l'o::

11 
Albay, yarbay, binbaıı, yüıbışı üsteğmen 

~ "\1 l'osa 11 9 • ölçme teğmen 
\ ~l i~11 61çaıe aı l•!imea · 

~l '•ıa: ~6vari yüıbatıları 
~I '•ta. J•ıadarma ve muhabere ıubaylar1 
~"l lıti1a1c Daldiye subaylan, atlı ıubaylar 
~l?'ı b.ıa· i111 ıubayları 

atı l,.~ı, bıva ve d, miryolu subaylar1 

~ ~~ 
11 

ltırp ıırıı •ubayları 
\~'l ti. ..... ~laayii büt6o tüfekçi, marangoz, malcine-

~
1 li'••p ılra ıubayları 
l '-t, ve 121uamele memurları • 
l 11 

l•bibler 

a,;&tt " '•ta ectacı ve ''eferinerler 
• bııçıvuılar 

""" ................ " D. 4 --.........:::_ ..... 
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dusuoa imdat edip ikioci a
sırda dil Beyrut cihetine yer· 
leşmişlerdir. F atımıyyua Mı· 
sırda hükümet !Ürerken Dür
ziler bunlara iotiı ap etmiıti. 

Hakim Beemralleb Zarrar 
(yahud Darrar) isimli bit 
mürşide uyarak. bir takım 
cfkir ve itikad t kapılmış· 
lardır. Zarrar'ın milrüdlerin
den Hamza. Dürzilerin iti· 
kadlannı adeta bir mezhep· 
haline sokmuştur. Mezhep 
bili cıevam eder. 

AUab111 birliğine ve pey
gamberlere inanırlar. S•h•
beden Selmını Feriaiyle mu
habbetleri fazladu. Tenas6be 
dahi imanları vardır, Mez
heplerinin teferrilata ıır ha
lindedir. Başkalarına şöyle 
dursun, kendi içherinden ca-
hil saydıklarına (yani Cuhba
le) bile faş etmezler. 
Halve dedikleri mubedletin
de perşembe akşamları (Uk
kal) dedikleri bavH toplanır 

Kuranıkerime itikadları 
vardır. Fakat bazı ayetleri 
ehli sünnetten başka tiirlil 
tevsir ederler. Kendi mezhep 
ki toplarının okunması bile 
Ukkatıe mahsustur; Cobhal' 
ılen gizli tutulur. 

Farisi mualimi B. Tabir 
Nadi de: "Bu şehir, Arap 
ve Iran ilemini biribirine 
vaslcttiği için adı (Musil = 
Musul) olmuştur,,, diye pu 

sat11J1rın muharririne malü
mat verbi. Simdi şehirde ba· 
zı dabbağhaneler vardır. Kü· 

kürtlü hımamfarda mevcut
tur. 

Tarihin meşhur Niniva 
şehri Musulun şimdi bulun-

duğu sabanın karşısında 
Dicfenio sol kıyısında bina 
edilmişti. 

Musul islioı fütühatını mü
teakip milidı 636 da tesis 
edilmiş; hilifetin inhitatı ıı
ralarınd• merkez vazifesini 

dahi görmüştür, Sonra Suri· 
yeliier, Selçukiler, Mogol • 

Oamanhlu ve lranlılar tara
fından fethedilmiştir. 

Son :zamanlarda Oımanlı 
idareside bulunuyorbu. Vi-

layet merkeziydi. Geçen harp 

eınaaında Türk askeri mer
kezlerinden biri halindeydi 
3 teşrini ıani 1918 de Iagi
lizl~r tarafından. zaptedildi. 

Musul viJiyetinia yalnız zi· 
raat değil madencilik nok
tasından da ehemmiyeti var-

Bir takım işaretler ve re· 
mizlerden terekküp ettiği [ 
için, ele geçenleri de tama-

dır. Bilhassa petrol cibctia

den. Bu yüzden Musula bü
yük mevki verilmi~tir. Muıul 
petrolları mesel~si kanunuev
vel 1925 te Milletfer Gemi-

mile anlatılmaz. J 
Kardeşlerile, evlidlarile l 

yetibiaı tavassutile balledil
rniştir. 

evlendikleri iddia olunursa 
da, bunları reddederler. Te· 
addüdü zevcat kendileri için 
yaaakbr. Boşadıkları kadını 
tekrar nikiblıyamazlar. 

Dürziler diğer Müslüman-
ı rla evlenmezler. Simaları 
da kendilerine has bir t.uz
dadır. Ekseriyetle iri, ten· 
dürist mütenasip kimseler· 
dir; tanlı adamlardır. Iç1e-
riade ıarı s çlı, mavi gözlü
ler bulunur. Ceıurdurlar, 
mjaafirpcrverdirler. Ancak 
umumiyetle çok isidir. Os
m•nh devletini hayli uğHf· 
tarımıl r, isyanlar çıkarmış
lardır. Hristiyanlarla çok 
mücadele ederler. 

Mikdarları yüz bin kadar
dır. 

Yavuz Sultan Selime yar
dım ettikleri için, Osmanlı· 
lar onlare bazı imtiyazlar 
vermittir. Üçüncü Murad 
ıamaaında ~•ş kaldırdıkla-

nadan lbrabim paıa h•rafrn
dan tedip edildiler. 

Şimdi aralar1nda nıüncv .. 
verler zuhur etmi1tir1 dok" 
torlar, avukatlır vesaire v.rar
dır. Bunlar hariçten de luı 
almıılardır. Hnttı lıtanbul 
kızları bil•. 

El işlerinde" Musul iğnesi,. 
denen beyaz üstünde bir iş· 
leme vardır. 

mmmın11ıwııuımmnııını11ınmın11nnnınımınru1111ıum 

Diş Tabibi 
Muzaffer HUsnU Levent 
Hastalarını müstakil olarak 
Birinci Beyler sokağında (10) 
No. da ber gün kabul eder. 

Dr. Fa r Işık 
lzmb Memleket b .. taneıl 

Roatkea mütehuı111 
Roatkea ve Elektrik teda•hl 
f pıhr. lkiac:I Beyler Sokalı: 

7Q U.,. T L J;O~ 254~ 

9EY
LüL 

Baha
rat 

deposu 
Her cins baharat, Tuva

let eşyası, kumaş ve mobil
ya boyaları, Karpit, Kara 
boya, Zaçyağı, FILIT ve 
diğer asitler fiatler normal 
kalite ekıtradır. 

Bu karara iliıik ceheller· 
de toprak mabsülleri ofiılaia 
iştigal mevzuları araııada 
bulunan bilumum hububab• 
Hhn alınacağı yerler, haiz 
olması icap eden vaııfl1r 
göıterilmektedir. 

--imi-

Kaplıca içme 
suları 

Memleketimiz dahilinde 
bulunan kaplıcalar ile içme 
ıulırının halkımızın iıtifa
desi için esaslı bir ıurette 
ıslahı Sıhhat ve içtimai Mu
avenet vekaleti tarafındaa 
kararlaştırılmışhr. Bu me
yanda vekilet te, lzmir da
hilinde bulunan bu gibi aef • 
fal yerlerin resimlerile vazi
yetleri hakkında malümat 
istemiştir. 

Sıhhat vekileti tarafından 
ueşrolunacak geniı bir bro
fürde bütün Tüıkiyedeki 
kaplıcalarla içme ıuları bak
inada malümat verilecek Ye 
bunların sıhb•t iiıerinde ifa 
ettikfcri faydalar Llcbarlı 
ettirilecektir. 

--.. --
3,5 Milyonluk 

satış 
Takas limitet şirketi tara

fından idare edilecek •• 
Almanya ile takH esaııaa 
i tinaden yapılacak olan tlç 
buçuk milyon liralık mahıa
lün satış bazırhklanna bıı· 
lanmıttır. 
Anlaşma mucibince Almaa .. 

yadan getirilecek kim1e•i 
maddeler mukabilinde mıb-1 
sul verilecektir. ihraç edile
cek stok mahsullerimiz kifa
yet etmezıe noksan miktar 
1941 senesi iıtibsalitandaa 
tamamlanacaktır. 

ilan 
Emekli subaylar cemiyeti· 

nin kongresi 18-6-941 tari .. 
bine müsadif çarşambı riia& 
saat 9 da icra edileceğinden 
bilumum emeklilerin lld•cl JJ 

Beyler sokağında 41 numa-
radaki daireye teırif A" 
mtleri rica oluaur • .......-21IP' 
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RADYO 
GAZETESiNDEN 
Bu baftl başında üzerinde 

darulmuı gereken en ebem
ıniyetli ıiyaıi bidiıe ıuriye
fe karşı yapılan barekithr. 
Hür Fransız kıtalaranın loıi
iz askerlerinin de yarduniy
e, Suriyeye girdikleri ma
lümdur, lnıilizJerin böyle bir 
ıey hHırlanmakta oldukları 
hir müddetten beri sezilmek
te idi .• Aalaıılan buna, Su
riye tayyare meydanlarından 
AJman tayyarelerioin istifade 
etmelerine Viıi tarafından 
mavaf ak at edilmeıi üzerine 
karar vermiılerdir. 

'Viti Irak harekatının ba-
'ıada Alman tayyarelerinin 

• Suriyeye ıirdiklcrini kabul 
\ •bnekle beraber çıkıp gittik
' Jerini ve bugiin için 3 • 5 sa-
1 kat tayyare kaldığını bildirr 

mektedir. Suriye hükümeti 

1 tarafınd•n fraldılara tren do
luıa barp maııemeıi qerildiğ· 

• i bakkınd,.ki lngiliz iddiaıı· 
aa Viıi biç bir cevap ver
memiıtir. Neıredilen teblij'de 
Alman tayyarelerin ve Al-
man ıakelerinin Suriye top
raklarında olmadığı bildiriJ-

; iikten sc1ara Oraada veDakar-
da bu bahaneleri bile ileriye 

1 ıürmedea lnıiliılerin Franıız 
' m&ıtemleke imparotorluğuna 

taaruza geçtikleri hatırlatıyor 
Ve bu defa yine buna ben

r zer bir taaruz yapıldığı be
yan edilerek Fransanın müı
temleke imparatorluğunu 
müdafaa edeceği bildriliyor. 

Anca~ Suriyede 45 bine 
c balii olduğu söylenen Eransız 
İ kuvvetleri ğenaral Denizin 
ı kuman.dası altında İngiliz 
ı kuvvetlerine mukavemet et
i mektedir... bu kuvvetlerin 
1 dötte biri Franııi ve dörtte 

içli müdemleke aıkerleıidir. 
manaviyatlarının aşağı ol
duğu ıelen haberlerden an
laıılmaktadır. ~uıiyenin her 

1 tarafında general Degol ta
raftarı Fransızlar tevkif edil
mekte ve general Deatz ki
me itimat edeceğini ke1ti· 
rememektedir. Almanların 
Suriye barekibna müdahale 
niyetinde bulunup bulunma
dıklarına dair şimdiye kadar 
biç malüaııt gelmemiıtir. 

Mihver devletlerinin bu 
defa biraz gafil avlandıkları 
gazetelerin li1anından anla
tılıyor. Maamafib harekitın 
inkiıafi gerek Almanlar ve 
ıerek lalyanJar tarafından 
eayakın alika il~ takip edil
mektedir. 

Suriye ile yakındın ali
kah olanı., ıu nokta üze
rinde birleıiyorlır: 

Hareketin her hangi bir 
karıııklığa yer vermemea i 
için ıüratle taniye lazımdır. 
Filhakika eğer lngilizler ve 
h&r F ranıızlar kısa bir za· 
manda bu işi t afiye edemi· 
yecek olurlarsa vaziyetin 
karııabileceği tahmin edil 
meldedir. 

[HXLklN sl!Si] 

~~~~~~~~~~~~~~~~-Amk~hk ~ 

ADYO • TELG AF HABERLERi re~!~.~~oad!~~ 
8, 15) ~ Amirallık ~ 

B M ecll.Sl·n Je' Suriyed. e son nin tebliii= ö;re• "" , a ~ göre Girit bareka~· 
• • az yet sanda bahriye kuvve. ısı·-· 

Ankara (a n)-Büyük Millet Meclisi dün Şemsettin Gü
naltayın batk nlığında toplan rak posta, telgraf ve telefon 
umum müdür lüğiaün 1938 yılı hesabı katisine ait kanun 
liyibaıını müz kere ve kabul etmiştir. 

Meclis bur.u müteakip Alm ayaya ihraç edilecek Türk 
mallarına mukabil klering bea&plarıadaki Alınan matluba· 
tında yapılacak değişiklik ile Türkiye-Almanya ticari mu
kavelelelerine mütedair bu&uli ınlaıma doJayiıiyle teati 
edilen notalarla Türkiye-ltalya ticaret ve seyrüıcfain anlaı • 
ma11 müddetıaia uzatılması hı-: kkında teati edilen notaların 
ve yine Türkiye·Romanya ticaret anlaşması hakkında hak-
kında 10-19 Şubat 1941 arasır.da teati edilen notaların taa
dikleri bakkıQdaki kanuo l&yibalannın ikjqci müzakereleri-
ni yıpmıt ve bunları tasvip etmiıtir. 

Bugün ikinci müzakereleri yapılan kanunlar arasında is
kan kanununun 39 unca m dde!inin tAdili kanun layihası 
da vardır. 

Meclis gelecek cuma günü toplanacaktır. 
----111111111111 ----

Muilada şiddetli bir zelzele 
Muğla - Yer sarsıntısı fasılalarla devam ediyor. Diin 

vukua gelen tiddetli bir yer ıar11nh11 neticesinde bazı ba
calar ve duvarlar yıkilmış, evlerine dönmüş olan halk tek
rar kırlara ve çad1rlara kaçmışlardır. 

----------------------------
FRANSA 'Fransız elçisine 

protesto etmiş! AMELiYAT YAPILOI 
Viıi (a.a) - Ofi Fransız 

ajansının bildirdiğine göre 
Franaanın Macrid büyük el-
çisi B. Fransuva Piyertri ln
giltcre büyük fçi!i Sir Sa-
muel Hora lngiliz kıt hamın 
Suriye arazisini ihlali hMk-
kında Fraosnnın bir not ıı · 
nı tevdi etmiştir. 

Ankara (a.a)-Frausız bü· 
yük elçisi 8. Jül Hauriye 
nümune hastanesinde mühim 
bir ameliyat yapılmıştır. Bü
)Ük elçinin sıhhi vaziyeti 
ciddiyetini mubafaıa etmekle 
beraber bir ulib mfişıhede 
edildiği öğreoilmiıt ir. 

Beş ~animarka v~p~ru 1 Dün -M~-;.c üze-
musadere edıldı 1 • y 
Moskova ( .a}-Naıyonal ı rınde hava mu• 

Tidiugen gazetesinin verdiği h b • Jd 
bir habere göre beş DP-ni- &re eSJ 0 U 
°!arka vapuru Şili hüküm~- 1 Londra (• a)-Hıva neza-
ta ta~afından müsadere edıl- 1 retinin tebliği : 
miştir · 1 Dün Padukale açıklarında 
Irak italga ilo müna- İngiliz hıyyareleriyle düşman 

tayyueleri arasında vuku-
SBbBtlBrİDİ kBSİI bulan mubuebe eınaıında 

wüteaddit düşman tayyare
leri bısar uğratılmıştır. 

Bağdat, (a.a) - Irak bü
kümeti ltalya ile diplomatik 
münaaebetlerioi katetmiştir. 
Buradaki ltalyaolar 24 saat 
zarfında memleketi tcrkedc
ceklerdir. 

Ruiyet şutlarının fenalığı 
yüzünden neticeler görüle
we~ittir. Bu harekilta bir 
t yyaremiz kaybedilmiştir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
BiR DiLEK 

Üç beş imza ile aldığımız bir mektup: 
"Gazetenizin 7 Haziran Cumartesi günkü nüshasında 

Karşıyaka sahil gazinolarınıa mevsim mftnasebetile biç 
olmazsa on ikiye veya yerama kadar eçık kalmalarına mü-
1aade edilmesi hakkındaki dileğinize bütüu biz Karııyaka
lılar candan iştirak ederiz. Evlerimizde akşam yemeğini 
yiyip biraz hava almak üzere Hhile çıktığımız zaman hemen 
saat on bire geliveriyor. biç bir yerde oturamadan avdete 
mecbur kalıyoruz. Mümkünse bu müsaadenin ıaat on iki 
veya yarıma kadar uzatılmasını kıymetli valimizin himmet 
ve lütilflerıoden dileriz.,, 

HALKIN SESi HAKllNSESIDIR 

---o--
Roma (a.a) - D. N. B. 

a janıı bildiriyor : 
Salihiyattar Roma mah

filleri laıiliz kıtalarıaıa Su
riyeye girmelerine karşı çok 
büyük bir alika göstermek
le beraber resmi mahfiller 
ihtiyatlı davranmaktad11. 

Hikim olan kanaat şimdi· 
Jik intizar icıı p ettiği ve fa
kat F ranıız lutalarının iogi
Jiz kıtalarını geri püskürt· 
meai lizım gt'ldiğini tebarüz 
ettirmektedir. 

Kahire (a.a )-Mısır ıaıe
teleri Suriyedeki barekitı 
büyük hir dikkat ve alika 
ile takip eylemek.tedirler. 
Elehıam gazetesi bu müaa-
ıebetle yazdığı bir makale
de Suriye muharebelerinin 
orta fark harbinde en mü
him bir ıaf ha arzetmekte 
bulunduğunu ve bir çok ih· 
tilitlar yapmak iıtidadıada 

olduiunu teb.,üz ettirdiktea 
sonra Suriye harekitıaıa Mı· 
sırın müdafaasındaki ehem
miyetini kaydetmekte, Suıi· 
ye ve Türkiye ile müaase· 
bet tesisinin kolaylaşacatını 
yazmakta, bu bareketia 
Edenin araptaıı iıtiklillerine 
kavuşturmak için ıon nut
kunda v~rdiği ıözüa. bir baı-
la ngıcını te~kil eylediğini 
ilive etmektedir. 

Bir kaza 
Buca istaıyoauada makas 

rayları arasına giren kftçük 
bir taı yüzünden Alsaacak
Buca orasında iıliyen tren 

drayman yapmış, vagonda 
bulunan Rect p oğlu 50 ya-

şınd Seliqı göğsünden ha
fifçe yaralaowışllr. 

-11111--

ıuuuua düşanıar 
lstanbul - Beşiktaıta balı

çevan lımaiiin karısı Şabaaz 
su çekerken 12 mecre derin· 
liiindeki kuyuya dü,müş, 
kcııdiıini kuıtarmağa gelen 
kocuı lsmail de ayni suretle 
kuysJya d&ıerek ikiıi de bo
ğulmuşlardır. 

Üıküdarda Cemil iımindo 
bir çocuk da havuza düıe
rek boğulmuştur. 

---o---
Esrar buiundurmak 
Kaı,ıyaka Alaybeyinde Ali 

oğlu Mehmedin &zerinde bir 
gram 35 .aantigram esrar 
bulunarak ahnmışbr. 
§ Taşçılarda Abdurrahman 

oğlu izzetin esrar ıatarken 
ıuç üıtü yakalanmııtır. 

den bir tayy.,e dafı # 
ı:ör6 ve iki destroy•' ) 

ı kaybolmuıtur. ~ 
Bu ıuretle Girit fi 4 h 

tında iki destroyer • . 'r 
kruvuör zayi edifllli~ k 

Londra, (a.a) - • At ~ 'C 
dairesi Giritteki rıc• re IJ 
keti CIDHında tayJI ,, 

• kruvazör& Kalkut• il• f / 
bir destroyerin bat~İf · 
duklarını bildirıoekt• -----Padukla 
Boğazınd~ 

Londra (a.a)·-D~, f,.J 
Padukale boıaıı il 
ıahillerinde bazı b•'~ 
yeti olmuı iae de ,_ 
bomba ablmamıtb'· k 
le boiazındaa ı•~111~ .. 
yen bir gemi kafilel 1' 
vıffakiyetli b&cu111lat 
mııtır. 

Sıhb~;i;ı~~ ' 
Sıhhat ve !çti111•1 C 

net müdliı 6 doktor 1,ıı 
S ·ı r• aracoı unun b• 
toplanan vilAyet . .

0 
meclisi viliyetiıo1:,...• 
iıleri ü:ıerinde iö~ b.A 
de bulunmuı ve :,..,W-_. 
lüzumlu kararlar ' Jı" 

Fiat miir• ti 
k • yoO 
omıs ıı•"' 

f . t ıo&t• 
Vilayet ıa 1,d•" 

misyonu yarın öi
111

,,i11d' 
toplanarak ruJll~ g6• 
luaan maddeJerı 
tir. 


