
Sıiliib, !Netrı1at 
Amiri ve Bat 

Muharriri 
SIRRI SANLI 

... enelik 7,5 Lira 
6 Aylık4 ,. 
SAYISI (100} PAR 

(Her gDn çıkar siyasi gazete) HALKIN SESi MATBAASINDA HASIL ~JŞTlR 

lANAN MUM ERiR VE BiTER ••• 

~bllti - ~ ~ :. 

·, tı~!1't. h~kumetinin en gürültü ve gaileli zamanlarda da memleketin istibıal kuv·e 
~dı111 •t'""•ııfını arttırmak maksadiyle sarfettiği emekler ve bilhassa mibtahıiJe yal

~ltltltıoıelıte değil, zarar gördüğü zaman bu ziyanla!• ödemek husuıunda=göıterdi· 
tı alttı •r her türlü takdir ve ~ükranhk fevkindedir. h tibsalitını arhrmad•n yalnız 

~~~ el ~lctı devam edenler, ikinci, üçüne&, dördüncü mumu hazırlamadan tek mu
~~ '· liiıamsuz ve faydaaız olarak yakank tiiketen yarını düıünmiyen ihliyat
't~lttl, ,• baılca bir ıey dejillerdir. 
- "''~ ~llu, azun ve elim karanlıklar içinde, önündeki tehlikeli sefalet kuyusuna 
'"-••c '1ctı~. Fazla iılihsal, ıuurlu taHrruf, çok çah~mıtk: İtte sıkınb çekmeden be· 

~ ~ ' 111••nların ve milletlerin şaşmaz prensibi ! 
'-....._ ~çnc 
~-~ 8. EDEN AMERIK ADA 
... ~iKA ırak haricige nezare. 2 Limana daha 
~-~e.i:iler tine bir_ me~aJ~önderdi MA Y~~ÖKÜLECEK 
'~ Bağdat (a.a) - Jngiltere V aıington, (a.a) - Bab-
~'!•:--- hariciye nazırı 8. Eden İrak 1 

riye nezareti tarafından 
"-.;' bıbrdıkları hariciye nezaretine bir me· N~vyork limanına mayın 
~ ~'1,1ı

0 
•uparun- saj göndererek laıilterenin vaz'i bazırhöı yapılacag~ ı 

... 1•1._
11ıton biikü· • "'ti...~ • lrakın iıtikliline riayet et- bildirilmesi üzerine bahriye 

' '' ~ ttı:d~ bulunan mek niyetinde olduğu hak- nezaretinin bu işle ali kadar 
· '-t••tl 

9
• ~at, ser- kıada teminat vermiş ve ıubeıi şu izahatı vermittir: 

'-• 'tt b truun bloke lrakın refahını temin ede- Mayın dökülecek mıntaka 
~ dt ~ "11

• mukabil bilecek bütün tedbirlerin dört .köşe bir saha teıkil 
~~'. ~ lllerilcan ser- alınması ve yabancı bir mü- etmekte ve Sandybook fene-
\ .,....,ti '~ft ltalyada tecavize karot lrakın mü da· rinin iki mil kadar mesafe· 

)' il lltibaz etmesi faa edilme.i buıuılarında sinde bir noktadan her 't•' Pttihver bü· aı .. d ._ iaailterenin işbirligı yapmaaa istikamette bin metre geoi•-'d,..... ••i r müaa. • , • ., 
t· -.. •le 11 ~ hazır olduiunu bildirmiıtir. liğiade bulunmaktadır. Ma· 
lt, 8 1 ı aergin- o yıalar buıünkü pazar günü 

, ')•t: lıidiaeler, C • d ile 30 Haziran arasında dö-
" •alt IQI fıin{ biraa orcı estrO• külecektir. 
-., P.tih'•ddesiae var• • battı Loı·Aııceloı ve Santiyago 
~ d~ ••rcilere karıı yeri limanlarında da müdafaa 

'f~'-Y•· lıarp ilin Loadra (Radyo•· 8,15)- tedbirleri ahnıcağı geçen 
~~ 1 tı ola11 biiyük Resm1 teblii : hafta bu limanda iıliyea 
~tı1a'••teleriae ve Corci destroyeri bir tor· vapurlara bildirilmişıe de bu 
'-'ı.:dY•1ai ve bil· pile çarparak batmıtbr.Dest· tedbirlerin ne olacağı ıöy· 
~, .. :'llliı' bbulunmak royer 1937 senesinde ikmal lenilmemiştir. 

l 4\Qttı Qfunayor. edilmiıdi. --o--

SURIYEDEKI lngiliz o dusu 
Hür Fransız kuman-. Yakında öldOrOcO ıı 

danı uaraıandı gizli bir sillhla techlz 
Kahire (a.a)-Suriyedeki 

hür Fransız ku9vetleri ku· 
mandanının koluna bir bom· 
ba parçuı isabet ettiğinden 
Generalin koluaa derhıl 
ameliyat yapılmış ve gene
raJ bir gün iıtir•hattan son· 
ra kıtaıı baıına gelmiştir. 

General evvelce Cibuti 
umumi valiliğiode bulunmuı 
ve ilk defa general Degole 
iltihak etmiıtir. Kendisi ıi
mali Afrikada çok sevil
miştir. 

Kudüs, (a.a) - Hiir Fran
sız ajaası bildiriyor: Suriye 
ve Lübnandaki müttefik or
dularının şimdiye kadar iıgal 
ettiği yerler Franııı.lar vila
yetlerinin bir kaçından faz
ladır. Bu yerlerdeki nüfuı 
yarım milyona yakındır. 

Kahire, ( a.a ) - Suriye
deki vu:iyetin ıulh yolile 
hılledilmcsi elan ümit edil
mektedir. 

....--.. --
Berutun tesli-

edilecek 
Londra, (a.a)- Royter bil· 

diriyor: lngiliz ordusu yakın
da belki gizli bir silahla teç· 
biz edilecektir. Kembriç 6ni· 
versitesinde yüksek makine 
ihtisasında birinciliği kaza
nan ve halen 24 y•ıında bu
lunan bir genç subay tarafın· 
dan icad edilen bu silibı 
öldürücü ve ti. sirli bir ıilih 
olarak tavsif edilmiştir. 

Bu silah hakkında şimdi 
biç bir malümat verilmemek
te ve her şey mahrem tutul· 
maktadır. 

--oı--

Amerikada deniz l in
şaatı hızıanıuor 
V•ıioğtou (a.a) - Ame· 

rika deniz inşaatına bilyBık 
bir ehemmiyet verilmiıtir. 
Bu ıene 1,250,000, 1942 ae• 
nesinde 3,5 milyon ve 1943 

senesinde 5 milyon tonilito• 
ya çıkması bekleniyor. 

mi bekleniyor t 1 --1-1- I 
Kudüs (a.a)-Royter bil- 1 8 uan ye man la. 

diriyor : 
Ordu umumi karargibı

nıa sözcüsü fU ta:silih ver
mektedir. 

Kuvvetlerimiz Şama 16 
kilometredeki Marsayı iıgal 
etmiılerdir. Lübnan tepele
rinden inen kuvvetler Beru
ta doğru ilerlemektedirler. 
Beyrutun bir kaç güne ka
dar teslimi beklenmektedir. 
Fraaııız ordusundaki Senegal 
aıkerleri mukavemet göster· 
melde ve F aı kuvvetleri 
bür Fransızlar tarafına geç-
mektenirler. 

200-300 kadar Almın tay· 
y.re pilotlara Halebe kaç-
mııJardır. Şimdi Halepten 
idare edilmekte iselerde 
logilizler h vay h im bu
lanmaktadırlar. Müttefi lerin 

cakları bloke adlldl 
Roma ( a.a ) - Sfefaai 

ajansı bildiriyor: 

Amerikada ltaly• ve Alma• 
alacaklarının bloka edilmeıi 

üzerine burada da muklbe
lcibilmiıil yapılmaıına karar 
verilmiştir. 

--o--
Sovyetler 

Birliğinde manevralar . 
Moıkova (a.a)-Sovyetler 

Birliğinde tankların ve pa• 
raşütçülerin iştirak ettiği 
büyük manevralar yapılmak· 

· tadır. 
--o'--

~'~a. •tıııa da Va
"tlıet' 
Iİdd 1 

aleyhinde 
~ ~ltıı etli lisana 

--•-- 100 k d J süvari kıtaları mühim rol 

78 M.h a ar apon oynamaktadırlar. 
1 ver h • . o'-

lngiltere 
Uzerinde 

HAVA FAALİYETi ~ ... ttı:'1•ruı Ameri· 
ı. 't l .. ı,y· 
"'~ '"•tt, •ın ve ihti-
'" t,,ltcd bulunmak 
~-. "t. d trek ica· 
~ di~ı,,~ Çırpıımaia 
~ ... 

1 •ıılaıılıyor 
"•ı· . 

L · •1a, 'Y\:t lnriliz "'h lbeq ~ ..... -nun et-
.Si_.1 1Yor, 

'lll•tl 
'i tbaiı ~ •run d•, 

~itt,''i Up F ranıa 
i~k tılilaaıaebelle. 

' ~t'di ltöt&leşnıeai 
ti,,ti ~ Berlia bu 

~i,,,, 1~·b dip
titlttıı bır zaferi 
-,,,, •ie de 10-

'~!!!~~~on~~,~~~~~.~ Cen:M~asfı:;11J:a~u Alman~adaki h~d~flere 
8,15) - Res~i. tebliğ: Ge: ilBrliuorlar hucum edıldı 

Londra (m. ·)-Gece in· 
giltere üzerinde ço\C küç&k 
mikyasta olmuttur. Gece 1 
düşman tayyaresi düıürill· 
müştür. 

çen hafta Iaııbz tayyarelerı . . Londra ( a.a ) - lngiliz 
78 mihverci t•yyaresini dil- Çung-Kıog, (a.a) - Sabıl hava kuvvetleri Almanya· 
ıiirmüşlerdir. lngilizlerin ise açıklannda yü~~e? fazla Ja- daki hedeflere hücumlarda 
46 tayyaredir. pon harp gemısının toplan· bulunmuşlardır. --o·--

MÜTTEFİK KUVVETLER 
!f it}er notu~ Sagdagı işgal ettııar 

dığı görülmüş ve bu gemiler --•--
Fakat muhakkak olan bir cenuba doğru ilerleoıekte-

91RRI SANLI 

SOy)ıyecekj mi? Vişi (a.a)-Suriyede im· 

Berlia (a.a) - Hitlerin bu paratorluk kuvvetleriaia Say• 
hafta baıında Rayiıtag'da daya vardıkları öfrenllmiı-
bir nutuk ıöyliyecefi bak· tir. İmpa.-atorJuk lruvvetlerL 
kında baıı ıayialar dolaı- merkez mıatakasıada ılma· 
maktadır. le doj'ru ilerlemektedirler. 

şey varsa o da Amerikanın dirler. Bu vaziyet cenubu 
.doıtluauodan Inıiltereye ıe- pasifikte mühim bir hareket 
lecek faydanın, Vişi hilkü- yapılacağı tahmin edilmek· 
metinin düımanbiından do- tedir. 
iacak zarardan daha aju Çung·Kina, (a.a) - Yllz-
çekeceji, dabı mQ~ssir ola- den faıla Japon harp a-emiıi 
caiıdır. Çuayaak •İllyetl açıklarında 

bulunmıktıdır. 



"lubtasar Tlrkluı 
tarihi " adan: 

o 

ll111rlılar. yabancıların hi
miyetiai kırarak Hiikıoıla

Filiatiadeo timale doğru 
••l•dıkl•rı vakit bunları 
deı civarında yakahya-

ııtkJ•naı ummvıl•rdı. 
llillddea evyeJ dördilncü 
uda ıimali Sariyede Hur
lerİ• Ye Mitaai de•letinin 

~ akim bulundaiu ve bma
rtla Mltani valilerinin otur
ddan aalaıılıyor. 
Etlleria Supiluliyuma ida

. .U.de timali ISuriyede hü-

1 
•larıadan önce Kiaza = 

· adeı ıe Amurruya kadar 
~ •• •ahalar da tlahil olduğu 

alde ılmali Suriyede Mitaai 
~ '&hnın lılkim buluaduiu 
•• maahber Eti kaynakla

( ıtlaa tebartHi ediyor. Son
~ n Javq yavaı Fıraba ar· 
- baatla daha emniyetli bul

ata yerlere doğra çekil· 
lfti. 
Harri'ler, Mitaai'Jiler ıe 
lboa'ler eaaata birblrlerile 
luaebettar kavimlerdir. O· 

: • içia miliddan ev'le! 1800 
••leriade Meıepotaayada 

1 lrlnea ba balkın billhare 
• lkimiyete geçmiı olmaıı 
ı ık ziyade ihtimal dabilia-
1 ıtlir. 
r ~Jni kaYim Aıur ve Mısıra 
t ıptaiı ıibi Anadoluya da 

lfuzuaa, hattı hikimiye
ıi ihmal ettiii zannı pek 
ınetli&lir. 

Zira ıkinci Eti devletinde 
ani'leria tesiri, mabutları-

• atakdiıi, ıaka ait Mitolo
r aia nüfuıu ve liıaalarıaıa 

timli açık olarak gör&lür. 
• Eti ıaaab ela bu bakım
.,.. mltalea oluamahdır. Eti 

ı •hadaki Mııır elemanları
• bgyük kısmı da Hurri 
ılopotamyaııaın t&vHıut 

reımiı olmalıdır. 
Çlaki T omozlı Hale be, 
upmiı ve Fırata kadar 

f ırledigi vakit bu tevletio 
• ırlak devri de ıeçmiı bu· 
f 1117ordu. 

• la çığlarda Etiler t\)krar 
ı IGörlaüyorlar ve birinci 
~i lglat • Pilezar 1468 • 1460 
" Mlerinde Malatya civaran
a ı bulunan bu kavime b0y6k 
; ıta iımini Yeriyor. Şu bal· 
1 ~ rlıteriyor ki Eti devleti· 
ı ~ cenup hududunu Toroı-
' -•• teıkll eylemesi milid-
• )1 e•vel oıa beşinci aerıa ...... ,. 
1 J ·-SON -

-Şehir Haberleri---

lki ihtikar 
iddiası 

lkiçeımelik caddesinde 
baklr•llık yapan Hüseyin 
oğlu Hayri Keçtci, naftali
nin kiloıunu 250 kuruş gi· 
bi yüksek bir fiatle Htmık 
ıuretiyle ihtikir yaptığı rid
diasiyle milli korunma ka
nuaunı aykırı hareket~ettiği 
noktuıadan mahkemeye ve
rilmiıtir. 

§ lkiçeımelikte Asri ec· 
zane ortaklarından Şamoel 
oğlu Suhamiaia on kuruşluk 
.. Leokupleıt" yapııkan aar· 
gı11 Cevdet Ekrem Kavuk
çuya on beı kuruıa sattığı 
ıikiyet edilmiıtir. Lizım 
gelen tahkikata ba~Janmıı
tır, 

I 
- .... mı-

Alpullu ııkır fabrikası 
ııı baıııuor 

Alpullu ıeker fabrikaaı yeni 
yıl pancar mahıultinll iılet
mek üzere haıırhklarıaa baı· 
lamı~br. Gelecek ayın orta· 
ııadan sonra fabrikanın fa
aliyeto reçeceği anlaıalmak
tadır. __ .. ___ 

kız kagrrmat 
lkiçeımelik saman iıkeJe .. 

sinde lbrabim oğlu Hasan: 
Selihettin kızı Fevziyeyi ka· 
çırdıiındaa yakalaamıfbr. 
§ Bayraklı takıim ıokağıa
da: Hakkı oğlu Nihat Nimin 
kııı Gülıiinü kaçırdığından 
yakalaamıhr. 

§ Keçiciler Halim ağa çar
ııııada IJya oğlu Neain ve 
Davi oğlu hya barub: çahı· 
bklHı llya oğlu Jakıa yazı
hıneıindea 500 lira parasını 
çaldıklan ıikiyet edilmiı 
parllaın meydana çıkar1lmrıı 
içia tahkikat• baş!aamııtı r. 

Halkın Seıi Ha/ıkın Sc:ıidir 

Belediyemiz· 
den bir rica 
Aldığımız üç imzalı mek· 

tup: 
"MeV1im miJaasebetile Ka

dife kaleai burcunun dibinde 
bulunan ve f evkalide neıa· 
reli olan gazinoya kadar, 
Eıref pııa otoblislerinin hiç 
olmana muayyen Hatlarda 
olsua uzatılın•snu ıayın ve 
çabıkan belediye reisimizin 
liitOfleriaden rica ederiz.,, 

'#Bir· ; otobüste -----·---...----- -
yangın çıktı 

Mustafa eilu ıoför Yuıu
fnu idaruindeki 490 Hyıb 

!belediye otob6süade ekıoz 
borata Göıtepede vali ko
nağı önUnde patlamış, bu 
yUzden m• zot depoıu ateı 

almıı ve otobüı yaamağa baı· 
lamıııa da derhal ıöndürül
m6ştilr. 

--------
Bostanlı sahilinde bir 

cesad bulundu 
Dün Boıtanlı mevkiiade 

denizde bir ceaet bulunmuı· 
tur. Ceaedio kime ait oldu
ğu aalaıılmamııtır. Müddei 
umumi muavinlerinden 8. 
Sabri tahkikata el koymuı
tur. ---
incir altı 
Mesiresi 

Dün pazar olm111 haaebi· 
le lnciralh•• kadar bir geıi 
yaptak. Miitbiı bir kalabalak 
vardı. Vapurlarda otaracak 

yer kalmamııtı. Hele is'!lele
lerdeki izdiham pek çok va· 
taoda,ıara kan tere boimuş· 
tu. Hakikaten inciraltı me· 

ıireai pek müstesna denecek 
bir derecededir. Y alaız umu· 
mi arzu üzerine pazar gün-

leri olsun vapur aef erlerinin 
sıklaıtırılmaıını rica ederiz. -------

-9-

- Haydi Memiş ! 
- Haydi 

----111111111111 ,,., 

Ayı boğan oldutu yerden derecede tehlikeli ıötll8~ .. 
ikiaci ve m&tbiş niraını fır- ıai elini baımıaıD • bit 
latarak l't1emiıia, üzerine rıadan kurtarmak ·~ 
ablmıı, Memiı de yerinden hamlede nlralar ı•• il "" 
ok gibi fırJıyarak Halilin ayata fırlamak, mak•~ 
belinden saralmııb.. hlcumla, ba genç pe ~ Af 
Şu anda, çoluk çocuk bir kart kapanın• ıldl' ~ 

yerlerinden fırlamıılar, Me- bu meıhar oyuail• ite ",rtr 
mlı tarafdarları feslerini, bajtrta ıırbnı yere y•P' 

! .. Arslan 

ıarıklarını havalara atmıı · mak infyorda.. ~ 
lardı • Herkes bağnııyor: Netekim, kalakf8r8 ~ 

- Haydi Memit! halkın atalhlıaaa ,_l/'. 
- Haydi a11lan!.. bir alra ile Deli J1 ki~ 
Sesleri daval zurnaıun çelik elleriadea · bddl~ 

biranda coıan g&rftltllleriae kartarmıı ve birıad• 
karıııyordu.. ayaj'a fırlamııb··· •• lıf 

Bu uialtular araıındaa Fakat Memit b_. ~-
16kleri ialetea bir nira daha nrakmıyor, o da o•;;:. ~ 
duyulmuı, iki dev yapdı 11ndaa tekrar ı .. 
insanın boj'uımaaı me1daaı yoTrduk.. bl k ..-ı ~ 

d .. e rar r ıp•w- d""' 
toz umana bormuıtu.. 1 D 1• 1 ... .,., 

H l ·ı bütG . o muı, e ı Mem 1 .,. .,... 
a 1 D sıayrebne, cede bir meharetl• •r _.Mı 

sarfettiği ıonıuı kuvvetine .. 1 da• totolw~ .. D . • ganın paça ana i i• ,.,-
ragmep eh Memııi11 iri Alaturka preıler ~~ 
bir mengene gibi ııkııtırdıj'ı derece tehlikeli bir~ 
kolları ara11nda11 rivdeıini olaa ıu maaıar• 111 bit ' 
kurtaramıyor, hatti yavaı bir iki ıaniye ıo•~ ti~ 
yavaı gayri tabii denecek tice verecek, ye D ~ 
kadar heybetli olan bacak- bialerce aeyir~i ~ 11,t rr 

Karşıyakanın ••r• yerden keaumek uıere meıhur ay• bor••"'~ 
bulunuyordu.. çınar ajacı gibi dj.,ı ,.,,,, 

1 BBIBdlUB dan iz hamam- Bu an, takrar balkı coı· D~~ir llm~•rH:~.... ~ 
tarmuıtu: ran 111. e. erı, . -~ 

larl bu Semtin Safa 'B H . . . larana ıyıce rır111if. ..1~tP:... 
. - aydı Deh Memıı peh· d b . ti 1ajı 7·/.~Hf 

li ı en era ıey D ~·---tlfl kaunaavıdır 'fan . w aerUeıen, köıelet•ll 1..,,. 
y - Haydı yagız aralan!.. meıinleri avuçlarıodifd··· 

Karııyaka banyolarının da Sadaları ayı b.:ı ğaa Hali- olmUf, e~ilmif, eri.O ;,.ı~' 
zamanı gelmiıtir. Cidden lin yüreğine evlid acııı gibi Sımsıkı kaytaaJır• ııf"~ 
çok muntazam olan ve iyi oturmuıtu •• Yıllardanberi bu Halil, ise, blt8D k1 ,.-
ellerle idare edilea banyolar meydanlarda halk daima iri bacaklarıDI ı•' . J 
çok eğlenceli oluyor. Hele onun için bığırmıı, anıyan Yeriyordu.. lslJ!:lt 
gtıceleri banyoların llzeriade taaımıyan daima ona taraf- Şu anda Kıfec!.1at~ 
b 1 dar bir cephe almııtı... b.a er me. y.d•. Dl t .,,.,,,1!, 

u unaa gazino cidden pek d .,.,.,~-" 

b 
Llkia, Deli Memiıin 0 rın en bırını r:.•-.:..a , ~ 

müate1na ir manzara arze- b ld 1 d ..... 
diyor. giialere kadar gllreı me1· • e seae erd • • 1~ 

d J d .. -ı · kulaldan dol ur• 
1 

~ aa a11a a goıu memıı dere- .. lii a ki ... ,...~ 
Karııdan Izmirin pıral, pı- d 1 n ıı· w • nıa o mu ,. ,,,,..,J/ıl ce e o an guze ııı ve vücut M i t krır ,,,-• 

nl titreyen ıııkları, mehtaplı teşekklilitı~ı~ barlkulidelij'i gllrüİ:ıtrı • ıaclır•• j~ 
gecelerde denizin gtlmüı bir halkı keadıııne çevirmiı, ayı nlraıını .. ,urut°': ~· 

laynaya benziyen parlaklığı boj'aa Halil tarafdarlarıaa ıaçla bapaı koç ıibi •"'· 
ve manzaranın geniıliği cana bile teıir etmiıti.. n•• aiiğıllne .,or01°'

1
' ~ 

can katıyor, temiz havanın Bi ı d • bl ~.,.-' raz eıve vlcu uada aormal laranda eriyen lıı• "' 
1afiyet ve ciyadeti ve hil- •deleler görülen Deli Memiı. larını soa kav•eti.. . ~ 
ba11a deaiıdeki ıifalı h ... e. h ı d P" .. aımın• nrı ır sarılmaz, doj'ru çekiyor U·· ~- _':tf' 
leri iae mideleri derhal ha- bambaıka bir bal almıı, iri Halil, tekrar • f,,J'I' l 

r• il DUN-1111111ın111111111111111 Halkın Seai Hakkın Seaidir rekete getiriyor ve iaıan pazoları, omuı baıları, kol· d&ıtOj'ün&, şu ol.,,,. ~ 
't ~ Tabibi yiye yiye doymalr bilmiyor. tuk •ltları biranda balon ber ae pabaıu•• ,ti I':. 
- pitlt9r- HU•nG Levent ~·•••••.............................................. gibi ıiımiş, k•ltarmııtı.. sun kurtul~•;:~~~ 
~ ~alanaı miat.kil olaHk ı BALÇOVA .AGAMEMNUN i Memiı, Halilin b.caldarıaı ~a1retle peh ı al---~ 

y 
1 

baci Beyler sokajlnda (10) ı JL yerden kesmesile, iri vilcu- e~dl!~ç.• ana 1ıyotı ,,.,. 
e 1 ıl ,· tla ber gtia kabal eder. ı fCALARJ t daııu kolları araaı•da bir iki ~:,k:.:nfery:dı ~~ 

:t Ye Zlhrevi Haı~~hkian 1 ı Şifababı ıularile mtiıtehir Balço•a Ağamemnua llıcalarııı defa silkip, yere indirmesi da bir nira ....... ilt ~ 
... Mlteb111111 \~ ı 10 bız·ı 941 t ·h· d .. ba k ve &zerine ç11Jlaaarak, ıaı· beybetıı· L- --1.llf"':'.:'~(/'. · ~ raa arı. ın en ıtı ren lıat olunmuıtur. ı Dil~ ~ 

( \ D •O K T O R ı Muhterem müıterdere berayi malOmat arsolaaur. ı kolunu bileğinden kap•rak asmile ıeri prl 
.. lalib Sonad ı MOSTECIRI ı koltuk alhDa ılrmeıi l:tir vticucUle Me111ffl• 

Haacı11 lımail Karalrılb oldu... dotra yabyor&I•· A 
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1. Edebi bir ş .ka 
t11ı ol 1 
i Rö • 1 Haydarı boşıohbete yirin 

, lliJ can ile kim nuşi ıerabı. 
St~erek 

bepı 
1 

•upba kadar babr üzerinde 
ll 0~ iri 1 ışkı yı.z•n köhne kitabı. 
1'tti ~dY\lp CÜDJle "Neıati le '"Nedim den 

1 ile • " n 
ç 1. llaı de divanü rübabı. 

ıl. ''•hlc & 
'C{tf S . crete yazdım bana 1anma 
hldi e.e.rıQJ zabna kim böyle kitabı. 
•-.~ dıye bizleri mearlir edip iiıtıd 

'1ea rör&ver işou hesabı. 

t~bA 
lt~R 

Gönül Emre 

ZELZELE 
BAŞLADI 

TEK-

('-•) ...... 
l•tea· Yer ıaraıntıları tekrar baılamiş gibidir. 

~01dııt11 '~d.ea beri altı defa sarsıob olmnıtur. Bun· 
1 '-raı ~ıa hasar ve zarara sebebiyet vermiıtir. 
olttaııı~ lırdı eD çok hHara uğrayan yeni Halk-

' ~irı~~· Gazino, kiltüpbaae, büfe ve aotereleri 
diter itadan bina tabliye edilmiştir. 

- 1111,~••ı:nlırıaa dtııen bereketli yağmurlardan 
~· •11111 k•lmaıı yOıGnden kuraklık f?devam 

~'11& ~ 
" ~, 1.lrtarılmııtar. Buna mukabil diter meıruat 

l~dir. -~ -----------
tl Tediye usulü-
~,~_. ne dair veri-

.... , t ı· 
ı,, • ıınat we 1 k l 

~" ~ 11Yltın ola- en arar ar 
'1... ~-'91• tıırruı· Viliyetimiziu 1941 bütçe· 
, ~~ f ıa1a1n, ted- aindo her hangi bir tediye 
tt ~~ 1

'-li1er h ııkınhıı karıısında kalınma· ~ e )'t'tı, ı, ıe -
' "'' devam mak &zere bazı tedbirler 

t. ''i ••it ı ittihaz edilmiştir. BilhasH ~ ~... oan 
1ı.. lb... .... ~ lt•-ı ma•ş ve ücretlerle ehemmi· .. ,_·~lld ._. aıak-
~ Qfll, • ••iınak- yetli ve mObrem masraflar 

'14'-fıallııtltt•cLr. müıteaaa olmak üzere, için-
'"'~ '-•re ha- de bulunduğumuz mail yılın 

' ~ ~--lil' llaıumi •onaylarına tecil veya tehiri 
, '- t'~•d tll&hleti kabil olabilen tediyeler için 

''11ı '" il , o yolda hareket olunması 
'' ı. ' il, il. eıredi· derpiı edilmiş ve Vilayet 

ııt'd• tiranın 
t llh daimi eacnmcni bu huıuıta ~tılmıı-

'l~ bir karar ittih•z etmiıtir. 
~~ta~'ti1ae k d Ba tedbir 11 aya kabili 
'-ı-.. d, halde ı~p:: takıim taıbhüdabn senenin 

'lı-..: 'İr1nı 11, 1 
ilk aylarında toplu bir halde 

't •lı yapdmamaıına önliyecektir. 
t,._.d •e bu 

'~~ 1 t11 Diier taraftan idarei hu· 
'~İt. tem- ıuaiyealn faıla tahıkkukat 
S:>ı, t ~•ıalaa ıi- ve tallıilitl• bulunmaıana ve 
~·"-t )frtlliıiaade aene ıonunda borçlu kalma• 
\.~ ~'•fıad maııaa da çahıılacaktlr. 
~' • ıaoı. an t l ..... ö 
'' '•ı· r -ttİlld ,•tı11 bı • nı e 

t, Ytptırır. 

Tetkik heyetleri gördük
leri siperler hakkındaki ma· 

lumatı bir rapor halinde 
•iliyete bildirecektir. 

~)~t iLAN 
' baimi Encümenin-
~~. 
'· 
~1' Ci1ıei ,....._ M E V K 1 1 
8 l:) ....... .._. ----------.--- -
• 1-f iilr1ta11 Krantina tramvay caddesi 

~~~ti \>i~lle Buca viliyet bahçeıi içiade 
\' 'lblt:•t~ ıit olup mevki, cinı v.• kapı 

'-' •~, ~i bır yıl uı6ddetle kiraya venlecck· 
' ~dtıtf) ':11 rııe)ı iıt:yenlerin her ı&n mubaae
'~\,ı, : i ••ridat kalemine ve pey ı&rmek 

' )ed:rilti olan 19/6/941 perıembe rDn6 
''~ ht1çuk depotito makbuılaril• birlikte 

''1•• mllrac&,tları illa olunur. 2133 

ı1NG 
TE 

Tburot bin Jriti il lrlıuı • 
daya çıkıyor, ergi t rhedi
yor ve bir filo iuı ediyor; 
bundan onr Man adasını 
f ethcdiyor ve istila ettiği 
yerlerin ıyılarınd o geçen 
gem~lar üzerinde, uzun yıl· 
Jar, diktatörlüğünü ic:a edi
yor. 

Fran11aın hizmetinde ça
lııan bir İrlandalı olan Thu
rotun asıl ismi O'Farrel idi; 
bahHı ikinci Jımesi meafa
sıntla takip etmiıti: annesi 
de iyi bir Fransız ailesinden
di. 

Fransız ihtilali, ingiltere
nın iıtili tehlikesini tekrar 
ortaya çıkardı. Ihtilil hükiı • 
meti, İrlandalıların bilıriyct 
arzularına yardım etmek 
makıadiyle bir acferi heyet 
tertip etti. Bu heyet, barp 
etmek şartile hapishaneler
den tahliye edilen 1400 ca
niden mürekkepti Bunlar 

hemen hemen zahmetsiz 
olarak, Gal eyaletinde Fisb· 

iuardda karaya çıktılar. 
Bunlara T ate adında bir Ir-

landıl kumanda ediyordu. 
Fakat bu adamlar, daha ka-

raya ayak pasar pasma:ı, 
büyük bir intiıamsızhk için· 

de, h1rsıılığı, yığmaya baı
l•dılar. 

Pek yakında vukobulmuş 

bir deoiı k ıaıından kurlu· 
lan bir şorap deposubu keı· 
feden bu ıerseriier sarhoş 
oluncay , ı:zıncay kad r 
içtiler ve iııgiliz askerleri, 
bit k ç saot onra bunları 
ıızmış bir halde buldular. 

Müteakip ene, general 
Humbert kumandasında üç 
Franıız fırkateyai, İngilizler 
tarafından karşılık görmek
!İZİD, Kiilalaya aıker ihraç 
ettiler. Bu kıtalar İrlanda 
aailcrinc iltihak eıtiler ve 
evveli Castelbarda ve ıon
ra da Collooneyde muhare
be verdiler. Fransızla, oa 
yedi gün ıoara Ballyna· 
muckda mağlup edildiler. 

ı803 senesinde Napolyon 
ancak iagilteı eye karşı elde 
edilecek bir zaferin, kendi
sine Avrupada tam bir ha-
kimiyet vereceğine kanaat 
getirdi. O bu zaferi boşu · 
boşuna mısırda aramışb. 
Napolyon Boulogne ordugi-
bını teıiı etti ve iıtiliya ha
zırlandı. 

lagiliıler bu tehdidi cid· 
diye almamağa meyaldirler. 
Ve lngiliz aldırmama~bğıaı 

heyecana getirmek için hal· 
ln, duvarlara yapıştırılan 

ilinlar vasıtasile ıilib ltına 
çağ1rmak ·lizımgeldi. Bakı· 
nız, afişlerde neler denili
yordu? 

-Sonu Yarın-

Vilayet Daimi Encümen·n
den: 

Talebe çıymnda Arap Hasan çeşmesi mevkiiade idarei 
huıusuıiyei vilayete ait tamamlanmamış mektep bina11 önün· 
de mevcut beheri20lir mubımaıen bedelli mermer hali taş· 
lariyle beher metre tulü ıs lira muhammen bedelli mermer 
l>aaamaklar ve yine ayni binada enkaz halinde bulunan hur-1 
da tuğlalar mahallinde teıckkül edecek komiayon m rife- " 
tiyle ve m&zayede ıuretiyle ıatıJmgk üzere 7/6/941 tarihin- ı 
den 23/6/941 taribiae kadar ıs gün müddetle açık arttır-
m&ya çıkarılmıştır. 

Sataı ıartlarıaı görüp okumak istiyenleria her gGn mu
basebei buıuıiye mlldüriyeti varidat kalemine ve müzaye
deye iotirak etmek isteyenlerin de yiizdc 7,5 depozito mak· 
buziyle birlikte sabo tarihi olan 23/6/941 pazarte i günü 
saat 15 de mıhalliad teş kkül edecek aabş komiıyonua 
müracıatlatı. 2115 

ı Hergiin ilk ı anılarda Birinci (15) kuruş 
ı Bugün mıtinelerindeu itibaren iki ncfiı filim 

ı ELH RA Sinemasında 
f 1-Ley i i ecnu TÜRKÇE SÖZLÜ ; 

ı Beıte:S.K•ynak.Şiir:V.Bingöf.Şa ·ıl r:M.Nuıetti ·MOz yyeni 
ı 2 v 1 AJt d Yar t nl r : Tyrone : 
ı -RB ar . a Pov r-Soni Henie : 
ı Seanslar : Leyli ile Mecnun 2.30-6-9.30 ~ 
1 Karlar altında 4.30·8 de ı 
ı Cumarteıi ve Pazar günleri 11 de baılar ı 
ı Yaz fiatleri: Birinci 25. Balkon 30. Koltuk 40. ilkse n· : 
ı ılarda Birinci ıs. Balkon 20. Koltuk 25 kuruştur. 
ı Cumartesi Talebe seans) rı 10 kuruştur. - __._.,......._ ~--

BAHRIBABA SAHiL PA 
GAZiNOSU AÇILDI 

lıtanhuluo en yüksek sazende ve haneudelerinden mü
teıekkil bir saz h yeti icrayi ahenk etmektedir Ht heyeti 
meyanında latanbulun ses kraliçesi Hbibinin ıeıi • ve ko
lombiarıın en değerli muganniyelerinden bayan Durdane de 
bulunmaktadır burada temiz hava, cınfea milsik, ve mOte· 
nev•İ meşrubat •e mezelerle muhterem halkımızın çok 
memnu" lıalacıiı muhakkaktır. Koıunuz. 

eled ye me-

--o--
Ankmra ( .a) - B tediye 

memurluuıa yardım liyibası 

Büyük Millet Meclisine veril
ınittir. Layibeıya göre, bele· 
diye memurlarının maaş ve 
ücretleı·ind n yüzde beş nis
betinde tekaüt aidah kesi· 
lccektir. 

Tekaüt yardım sandıiıoa 
belediyeler de ayni niıbette 
p ra koyacak, memuriyetten 
ayrılacak memurlar, parala
rını f izleriyle birlikte reri 
alabileceklerdir. SaDdıgın 10 
milyon lira raddesinde pa· 
rası birikeceii anlaşdm•kta
dır. 

73 yıl evvel Türkiyede ku· 
rulruuş olen belediye letki· 
litı memur)arı, yardım teıki
litı işinin Cümhuriyet de•· 
rinde tamamlandığını ıöre· . 
cektir. 

----o--
Roman yanın 

nüfusu 
Bükref (a.a)-Rador ajaa· 

sı yeı i sayım aeticel .r1ni 
vermektedir. Buna göre Ro· 
m oyanın nüfusu 12 milyon 
493 bin 983 dür. Romanya 
topraklarında oturmalda 
olan yabudilerin ıayısı ise 
302090 dır. __ .. _._ 

Yeni kanalizasyon 
Belediye tarafından 558 

inci sokakta 100, 746 ıacı 
ıokakta 220 metre uzunlu-
ğund yeni kanalııaıyoa in· 
ı atı yaptırılacaktır. 

--.. -~ 
Tayin _ 

f zmirde ecztcı Enver( O ate· 
kin (30) lira ııli maaıla 
huna Ahmet Vefik paıa 
hastalıaaeıi ikinci ecıacıh
ğına tayin edilmiıtir. 

• Fahri Işı~ 
lımlr Memleket butaaeal 

Rontken müteba11Hı 
RoPtlıcn ., Elektrik tedaylıi 
apılır. ikinci Bo1Ier Sokak 

t• No TGL wON. 2542 

--~-------

ir d ktilo kız iş arıuor 
Oıt okuld n diplcım•h 

da tilo u çok kuvvetli bir 
genç kız i arıyor. ldarcha· 
nemize mürac at. 1-3 

9 
aha
rat 

deposu · 
Her cin b berat, Tuva

let eşyası, kum111 ve mobil
ya boyaları, Karpit, Kara 
boya, Zaçyağı, FILIT •• 
diğer aaitler fiatler aormal 
kalite ekıtrachr. 
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[ SAHiFE 4 ) 

Suriyede son 
vaziyet 
--.. --

Kahire {•.a) - Suriyede 
her tarafta harekit aiır ol· 
makla beraber merkezde 
yeni bir ilerleyiı yapılmııhr. 

Loadra (a.a) - Buradaki 
Hir Franııılar mahafilinde 
mlttefik kuvvetlerin derhal 
Şama girmeleri beklenmek
tedir. 

Kahire (a.a) - lngiliz ta1-
1areleri Suriyede ilerlemekte 
olan kara kuvyetJerimize iı· 
tiad uçuıları yapmıılardır. 

Deniz kuvetlerimize yaklaşmak 
iatiyıa Alman bomba tayya
releri pBıkBrtülmüş ve biriıi 
d&ı&rlilmüıtür. Reyakta mo
tiSrJi vasıtalarla hücum edil
miıtir. Beyrut civarındaki 
hava meydanı bombaJanmış
br. 

Nevyork ( a.a )- Beyrut 
lalli Fraaıııların elindedir. 
Muharebeler devam etmek
tedir. 9 IDfİllz harp 
gemiıi denizden düıman ba
tuyaluıaı bombardıman et· 
mektedir. Kanadalı kuvvet· 
ler büy&k çeıaret göstererek 
ilerlemiıler ve Fraaıııların 
bir mBdafaa hatlarını yar
mıılardır. 

--.. --
SPOR HA

BERLERi 
lıtanbul-MiUi kOme maç

lanaa çek m6ıait bava için
de devam edilmiıtir. On 
bi1ae yaklaşan bir kalabalık 
maçları ıeyretmiştir. ilk maç 
Fener·Beıiktaı B. takımları 
ara11nda olm111 ve zevkle 
ıeyredilmiıtir. Oyun ı.ı be
rabere neticelenmiştir. 

Galatasaray - lıtanbulspor 
arasında yapılan maçta 3·2 
Galatuaray galip olarak çık
mııtır. Son maç mevıimiu 
ea ehemmiyetli karıılaımaıı 
olan F ener·Beıiktas arHıa
da olmuıtar. 

R&zglrla beraber oynıyaa 
Beıiktaıhlar hikimiyetleriai 
idame ettirdiler, lbrahimin 
31 inci dakikada kuvvetli 
hir 16tle topu ailara taka
.rak takımını 3-1 galip vazi· 
yete geçirdi ve bu suretle 
Beıikt•ı milli klime birinci
liğini garanti etmiı oldu. 

--o'--
Cimnanın 
Muhasarası 
Loadra (a.a) - Orteıark 

lngiliz kuvvetleri umumi ka
rargilunıa tebliği: 

(RXLtlN sisi) 

MALOL GAZiLER KONGRESl 1 

imanlı vı dinç bir ordumuz vardır 
Hırvatıstan 
Uçlü pakta 

girdi 
~~~~ .... ~~~~ 

Ankara, (a.a) - Ordu malülleri birliii merkez!kongresi 
foaya mebuıu Dr. Osman Şevki Uludağıa riya.etinde 
bugün Uçüacü toplantasını yapmıı ve dahili nizamname 
müzakeresinden ıonra hayıiyet divanının raporuna taıdik 
etmiıtir. Bunu m&teakip yeni idare heyeti umumi merkez 
hayıiyet divanı, mllrakabe heyeti intihabatı yapılmııtır. 

Ordu maluller birliği kongreıi dün meaaisine kongre 
reisi Oıman Şevki UJadağın nutkile son vermiştir. Kongre 
müzakerelerine baıtan nihayete kadar hikim olan ıamimi 
havaya işareti~, Oımaa Şevki Uludağın böyle bir kongreye 
riyasetten duyduğu teıefi bildirmiı ve demiıtir ki: 

- Kimimiz Atatürk emrinde Çanakkalede, Kimimiz 
bugünkü reisicümhurumuz ismet lnönü emrinde iıtiklil 
harbinde, diic:rlerimiz de baıka yerlerde memleket uğrunda 
ordu malülü şerefli ııfabnı kazandık. Reiıicümhur lnönü 
baıbuğumuzdur. Onun bir iıareti mevcut kalan zayıf kuv· 
vetlerimiıi uyandırmağa, biıi ordu menıuplarile yan yana 
yürütmeie kifidiı. Dinç ve asker bir milletin malul aıker· 
leriyiz. Malul de olsak yine aıkerlz. imanlı ve dinç bir 
ordamuı vardır. Onunla ayni hiıle kalbi çarpan bllyük 
T&rk uluıu vardar. Mal61 de olıak, vazife uirunda 6lmeie 
kudretimiz vardır. 

-----------------Tokatta spor mükellefleri 
atışlara başladılar 

Tokat, (a.a) - Spor mükellefleri bugün poligonda atıılar.' 
baılamıılardır. Bu vesile ile yapılan merasimde kalabalık 
bir halk kitlesi bulunmuş ve gençlerin k11a bir devre içinde 
elde etmiı oldukları muvaffakıyetler takdirle karşılan-
mııtır. 

-----.. ··-----
Bingazi limanı 
bombalandı 

---o---
Kahire (a.a)-lngiliz or· 

taıark umumi karargAbının 
tebliği : 

Libyada Biagazi limanına 
yeniden hücum yapılmıı ve 
yangınlar çıkarılmıştır. Ga-
zala iniş meydanı bombardı· 
maa edilmiıtir. Avcı tayya
relerimiz düşman hatları 
üzerinde bütün gün devriye 
uçoılan ya pmıılardır. Yerde 
bulunan iki düşman tayya • 
resi tahrip edilmiıtir. Gaza· 
lada 14 kamyon tahrip edil
miş ve dört tank hasara 
uğratılmışbr. 

lngiliz harp 
gemileri 
---o-----

Cebelüttarık (a.a) - Ark 
Roy•J tayyare remiıiyle 3 
kruvazör dBa Cebelüttarığa 
gelmi lerdir. Bu esnada meç
hul bir tayyare Cebelüttarık 
nıerinde uçmuı ve biraz 
sonra diğer bir tayyare ile 
birleşerek 2idip sıeJmiılerae
de hiç bir bomba atmamış
lardı'. 

--oı--

B.RIBENTROP 
Kont Clgano ilB iki 
mOhim aörOsme uaptı 

Venedik (a.a)- Aşağıda· 
ki resmi tebliğ neşredilmiı
tir: 

Bugün Hat 12 de Vene
ciik ıarayıada imza edilea 
bir proto~olle müıtakil Hır
vat devleti 27 eylül 1940 da 
Almanya, İtaly~ vıe japonya 
arasında akdedilen üçlü pak
ta iltihak etmittif. 

H11vatiatanın üçlü pakta 
iltihakı hakkındaki bir pro
tokole Almanya namına Ri
pentrop, ltalya aamıaa Kont 
Ciano, japonya namına jıpon 
büyiik elçiıi Bankeri, Hır· 
vatiıtan namına Antipaveliç 
Macariıtaa namına Maca· 
riıtan elçiıi Veilavi, Roman· 
ya namına, Romanya elçiıi 
Vreioca, Balgarİlhn namı
na Bulgaristan elçisi Krağ
ve ve Slovakya namına da 
Slovakya elçiıi B. V aleı ta· 
rafından im11Jaamııtır. ---
8. ÇÖRÇIL 

Amırikan milletine hi
taben bir nutuk: 

SÖUllUBCBk 
Londra (a.a) - Amerika 

üaiversiteai lnglliz baıvekili 
B. Çörçile fahri doktorluk 
unvanını vermiıtir. Bu mü
nasebetle B. Ç6r.Çil • bugün 
öğleden ıonra ıaat 15.45 te 
Amerikan milletine hitaben 
radyoda bir nutuk ıöyleye· 
cek ve bu natuk 10 dakika 
devam edecektir. 

---o---
Romanya ve 

Almanyaya 
Yaı sebze ihracına 

daııandı Bütün harekittaa beş tay· 
yaremiz d6nmemiştir. • ---- Suriye bidiıeleri aebebiyle 

--o-- Roma (a.a)-Hırvatistanın ticaret piyaıamızda bazı te· 

Karadağ 
Bçl& pakta girmeıi milnasebe sirler baı göıtermiştir. Eı· 

cümle buradan gelen limo11-
tiyle yapılan toplantıdan bi- ların arkaaı keıilmiştir. Buna 

...... ~ .. •• .. ~ iıi ~ IA 
! Mi Ilı Şef ıot"' ı "tlo,.: 
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! ı canla takip ola•a:;..~..,ı ................ Lb"· 
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memurlarının t•~~·;erk' 
madan vazifelorıDI. Ş• 
melerini bildiraıiıt~r· ,e~O 

bır 
ve Beyrutta tanı i d•' ... o 
vardır. Şehir ab• ~ rek 
çoğa Şamı terk~ j,11d 
lara çekilmiılerdır· · d• 

Jer•· • ve poliı m&freıe .~ 
· ki taaı k•' d rı, ııı arı d 1 
zamanın tatbiki• :1ı1ıı-t' 
çıkabilecek karıt• dl 
lemek için ıok•k1';,,1st 
. d . , •• Llt 
rıye evrıye . P"' 

Şimdiye kadar b~~t'1't&' 
ıe olm.-m•ttır. 
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Loid muhabirine göre Ka
radağ, tekrar ~müıtakil bir 

listifade Kont Ciano ile Fon rağmen ıon hafta içinde 
Ribbentrop iki uzun konuş- Almanya ve Romanyaya yaı komiserin 
ma yapmıJlardar. Bunlardan aebze ihracı ziyadeleımiştir. etmeliyiz .. ,, 1ıilİ --~ 

,asıer• 

devlet olacak ve Karadağ 
tahtına eski hanedandan bir 
prenı getirilecektir. 
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biriıini sabah diğeri öf leden Suriyedeki mubarebelt.rin Lübnan bafft .,,.::,İ 
ıonra olmuıtur. Ribbentrop Basra yoluna da azçok tesir Megaıe aık•r lı ı• b-'' 

ettiği görülmektedir. Çünk& yayaret eder•
1
,,,. 1'~.Ht· ~ Japon elçiıi ile de göri1ı· ı ... Aır·· 

Baarada tonlarca mali olan Suriyeli yar• 1 .,,rr m&ıtür. Kont aiyano Vene- b k · d o~ 
tüccar bu are etın arma· yakat nişa111 Libyada kaydedilecek bir 

teY yoktur. Habeıiıtanda 
m&bim miktarda Habeı va-
tanperver kuvvetleri Cimna· 
aın mubaıarasıaı tamamla
maktadır. Bu arada impara-

Amerikadan dik ••rayında murabhaslar ıını beklemekte idi. Tam --- Jt' 
şerefine bir öğle ziyafeti mallar yola çıkacağı esnada L jlD Mihver memlekıtlerJ- vermiıtir. Suriye muharebeleri boıl•- o • 

t 1 it 1 miıtır., ·ıa LlzbOD / ft8 PB ro 1 m uor biç bir petrol gemiıinia Ja- lraktan Suriyeye vogonlor • ~z 
torluk kuvvetleri tehir Oze· 
riae ıarktaa ilerlemektedir. 

V oıington, (o.o ) - Boh· ponyoyo, Almanyoya ve do olduğu yerde kolmııtır. • . Lo~dr• ~:~ 
riye encümeni aeırettiği bir Italyaya petrol taşımadığını Çllnkü mevcul vagonlar aıkerı de Lızbo• i• ~ 
tebliide: Ameıikalalara ait bildirmiıtir. ıerviılere ayrılmııtır. konuşalaı• .. ~ 
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