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Jliinl rın her kelim• 
sinden 5 kuruş 'alınır 

Jcrc!l oa indiıo;. 
a·rıa geçen sayUaP 

10 kurustur 

1 

Loodra 3A.A. - Avımı ç •• •ı 
kanı·ırasmc.ln Çöıçilt' itimat o r ç l 

Yll, Jo••n u••m u•• ısızlık re~ i veren Vudlof hil-U 1 hassı \:örçili tı•nkid elmiş • 

Y ve demiştir ki: g ıne 

nrn yalnız 12 uçağı kal 
tır Buuunl 1 bt'rab r !\I 
dayanmıştır. Şimdi bur 
Ameı ikan hyyare ge 
ri gelmiştir Malta kork ann coc:.kun fezahu"rafla "İkinci bir cephf·nin 

~ açılması muhakkdk lfü.ı:n- k t 
v k ufla na Ca kf 1 r dır. Düşrııantı 2 > bin kilo· 0 il UŞ U 
l\ahranı · .1 T metre uzakta değil 33 ki- V b f h 
ta .. an ve yenı mez ürk ordusunun Ha ıometre yakınJa hücum et e Ü Ün a-

akııılara kııhr.:ımancn 

gus hermiştir ,,demiştir. 
!3undan sonra tek 

Ya Quışinin dördüncü yıldönümü olan ya- rnelıyiz" kı"ka•.ı~rı' açık-
Uuııdan soııru söz ctlan T re 

18 1 .• rın merasim yapılacak HorBelişa jJısırdaki son 
ha8 yı suren acı bir " 1 d • 

rett{'ıı s . .... yarın saat 10, 30 d.ı Bele- S<lVdŞlll son safnalat·ı hak ca s.oy e 1 lııtııı •1... oııra yıgıt ve d. -> 

1,."a a urk ordusunun lla-
1
sk·e nıeydaıılığırıun yupıla kında hii \fı 10tin daha sa «SO binden fazla . 

,, Yak b ca ve ordumuzun ıJelnimi rHı izıılut vernıesıni isk-
dô,<1·· .. astığı giinün ze .{İrişi senıboli•~ ·oıarak miş, lngiliz;lerin Afrikadu asker kaybettik, bir h~r ı.ı~cu Y•'dı nümüHut< ,ııu ... 

Yonu d " aynen tekrarlanacak. Hu daha tıstün ~ ilii.Iilnr.ı rn.ı- günde 230 fankı-du~u · .n t- her yıl oldu güııüa lıiiyiik manusıııı can lik olduğunu bildfren Çör-~e ,.,. gıbı bu yılda parlak 1 d mız ·h3raboldu, Al-ı .. ""Şku j an ıran nutuklar ve aske çilin sözlerinin doğru çık· ıcıııa~aktı~ lt>zahürntla kut ri tören y:1pıltıl!aktır. manıış oldu~ıınu hatırl.ıt manlar yoru im 3dan 

ll"ı~k ~ ~Uilu günü kutla- Y~mn herlfataylının en mıştır. Bunun üzerine Çör her gü;-, hücum e-
d,. •çın l mesut v eıı h ı çil verinden kalkmış ve d I liııku . lüzırhınan ve .. . e . . eyecan 1 " iyor ar.» 
'"il sayınıııdq neşredi- gualer nden bırıdir, llfütün siirekli alkışlar arasında A k 1 
~Ograrna Q'i)ı •• yurtdıışlar Törene dawlli· kürsüye gelerek şu beya- ğ.. ayıp ar 
h.~e loren dir. natta bulunmuştur: 
h ·---- -- - - "Hu müzukerelor, harp Ve hezİmefle-
(JflŞ'lJekı•t D kt zıuııamnda kayı•sızve şaıt ' 

Afrik ı snvaşrn~an ba 
d 0 11 Çör çil düşmanın 
bininin alman ve 50 b 
ninde ltalynn old,ığımu 
man silahlarının bire k 
şı 5, 7 hatta8mısli oldu 
nu, Eğ""'r Almanlar taar 
za geçmemiş olsalardı l 
muzda iugilizlerin hücu 
geçeceğini sô1lemiş ve 
miştir ki: ı 

"Rommel ve ordusu 
rulmadun lıerıtün hile 
ediyor. 13 haziranda ha 
sahasında 300t3nkımız 
dı. Ogün akşamı elimi 
ancak 70 tank k.ıldı Şi 

di size 8 inci orduya gö 
derilen ve gönderilmefct 
olan ta viyelerden bah o or sız bir hürriyetin llıCVt'Udİ : re rağmen _za 

b 1 k yelini gösterir. Yalnız or- f k ({e ı• s d du'a karşı olan hükOme eri azanacağız ' a 11 am tin müzalıaretir.i, işçiye o . 1 3 «lstikbalirı getirece sta n b 1 lan güve. ini milletin gözü 

decek değilim. 
Çörçil nutkuna Jeva 

edere demiştir ki: 
"lki yıldanberi 

ş.uktaki ordJmuzu ta 
ye iı;in büyük gayreti 
sarfettik. Amerikadan, 
miııyoıılarrfan 9JO bin 

U Un iaşe durumu ll u önündde bal.atamak i~iu ğı şeyleri Milletin 
JlP yapmak Hlıımsa yapıl- cesaretle karşıla-

! İnceliyor mışlır. Telgraf ve rndyu- ması liızımdır• ~eı. '~nbuı 3 A A lar düşmana yardım ede-
'· ".'I l> k . .- Baş . l . b" . d ...... 
•e" o lor H f'k r:.i ve Kaymakamlar işti- cek herşeyi bütün dünya- ce larp aa ınesın e goruşu ~ •ica e 

1 
Saydam Ak lerek mutabık kalınmıştı ı'~!?ıer:ır~ Vekili Mümtaz r. eylernişlerdir. Başvc- )a yaydılar. Hen büyük 

~.ıııa,8k ugu Vilayette top kıl lstanbniun iaşe duru mu bir hürriyet(;! tarafdarıyım. ı\ 'll.:!li bakı n i.ııı h ırp s.ı· 
.. ~ lorıııneşgul olmuşlardır ile iaŞe teşkiHltı hakkıııda Harp sahnelerinden lı ısını~ en yüks3k şefi o-
'I: fi .. atıtıya v ı· v· ilgililerden iz ıhat almıştır. miihhı haberler gelebildi- lan o ıiıılek eğer hata et .. 
f eled· a 

1 ılftyet T ı ti"'"' ayni h..ıtı:ıyı biz de i.:ıle-ıa ~lijd .. 1Ye Miidürleri, 0 _ op antıyu pazartosi günü ği şu anda 8 ay evvel ...,, ~ 
Urleri, İaşe müdü- devam edılecekt'r. .\1ısırda bir llarruz yaptı ı dik demektir. 

S ğımızı hatırlatmak istiyo- Ben 31 haziranda gö· 
,,,,,., rum. Bu laaruzd ı o, dula~ rü~mek üzere Ruzveltin ça· 
l e mm u b l rımız SiyrPl)Btk hududu- ' lışm.ı od ısına girerken l'ob ~3 z a osu na kadar ilerlemiş ve düş ruğu'l düştügü hal> ·rini al < t mumu elinde ~Utan~ bıra· J dım. Bunun bJnde ne lJiı .. emm uza bıra- kıı cıya kadur \arpışmışlı. yük bir acı doğurduğunu 

I'am böy!e b·r zamanda tahmin et.1,ck zor değildir. 

k ld Romm"'l kuvvetli bir mrı- Bundan sonra Ruzvell-~a lo H- f · l l nevrd ile le~rı·bbüs kudre- le o'an görüşoıelerirıden 
A tini eliae aldı. Şimdi bü- buhstiden Çörçil ornda us-

tu" a .~Y.•n navatana kavuş- tün Ak<.ten"zde vn;yet de f ker, top, uı.:ak ve gami 
g lJ Q U · 1 d gi~ıniştir. 50 bindmı fıız'a rmselelerini konuştukları-
"'3 nun yı ÖnÜmÜ olan askeı· lrnyb·ttih:. Bı.ınların 1 nı v gernikıybınınönüne 

~- < tenı mu d · ı k ekserisi e:-;ir düşmüştür. ge~mek i.ızere tedbiri< I' a-~·ıll!hrinıiZd . z a Ven ece ~imdi bunun Tü.-lciye, ls- 1 lıı dığını söylemiş ve sözli-rll~ ekı beş hayır k l ı d 1 d · ti' k' ~'ldo Ordumuzun H t urumu tarafından hazırla panya, Fransa VG !;)imu ııo evam a emış r ·ı: 
'itıQ nrnu ol 5 ıı ıyu ayak bastığı günün 4 üncu Fraa!SIZ Afrikasında yopl,ı- "bu suvaşı zaferle bitiı· 
:~ll~: .. ~:.1ri1Hrne:~ ku~:~l~şıtıızrılaaknŞamı ı.~u'y ulüikkoııuğı bahçe ğı fena tesirler hakkında mek için Lütiiu lijhlH.el~re 
'' """' u u ı bir şey söylen ·meı. t al".tumuzla giriyuruz.,, qö"··' uta~ın ana urda "'aıc anpertı • d 
~ let·~uınu olan 23 l Y resm "n katıldıgının f çüıı Tobruğun hayret • veri- 1 Hundı.ıu SO!lra a :\lal-

" tır edil . . emnıuz perşembe gilaü k ci l>ir sün:ıt'e düşmesinden tudan bahseden Çörçil '1iırj nııştır. e şanu 1 h. b. h 1 ğ ~ı ... lltıı ~~Plrtinin Çok zen . evve O nlekteıı ır lel- Mallarım ka ranı,ın ı mı 
~tıı ıçın araduk· 1 gın ve fevkctlude <>ğlenceli graf aldım. Bu tı>lgrafla ~lultahların ve MaJtada 
te lerti ı 1 ıu zamandan istifad ed"I kalenin uc a~ dı.ynnubik- bulunan askeı lerin kahra ı 4ık Pıer uhnacakt 8 . e ı erek ge-

1 

~Qıi•t'.rnı büyük fedak~:i klılhassa. mükemmel bir ceği bildirilmişti. Ohinlek maıılıklarını takdirle kar· 
Y lr, 

1 
arla şımmdiden temin buı:mm müchıfoasına lrnrar şılamış ve "Öyb zamanlar 

vermiş ve bu meı;de evvel olmuştur ki. i\Lalta adası-

ker, 450J tank, 6 bin 
yakın uçuk getirdik. 

lngiliz kıyılarına çı'<a 
cak düşmanı karşılama 
için binlerce motörlü \'8 

ta ynptık. Durmadım uça 
yapıyoruz. Almanlar şim 
p :k ata biliyorlar iti, hll 
cumlarıınız eksilmiyece 
Vı3 devilrnlı surette arta 
caktır, 

Libyadct s:ıvaşa başla 
mada11 once böyle bir ç 
pışmanın iki aya kada 
baş1nyamayacağını tahmın: 
etmişlik. 

jşgl.-'Je ait başka 
ff>ıY söyl~miyeceğim. 
ıııı istikbalin getireceğt 
şeyleri milletin ıe Avaın 
Kamarasmın cesaretle ka 

, Ş!l.ıması lazımdır. mücade 

l lenm ÇQk uzun si rmeıı 
mümkundür. Asyadaki ka 

i yıplJrı ıız ı Libyadaki he
~ ziınetlerimiz ve g;ttikÇEt 

l nrt rn g~mi kayıplarına 
rağmen zaferi kazanacıtğız. 
Hindistauda Veyvilin ku-

' mandasında öyle mükem• 
mel ve büyük bir ordu-
muz vardır ki, Hindistar. 
henüz böyle bir ordu gör
memiştir" 

H us yada ki savaşlarda 
Sayfeyi çevirıniz 



Sayfa-2- 'r ENIGtlN 

~rih'.~öyle.gel- Ekim Seferberlig'' i 
ış boyle gıder .. .. _ . . 
Afrikanın ale\ alev ya Koyluye pulluk dagıtmak ıçın 

an çöllerinde şimdi tari- z· l v k·ıı·..... . 1 · ı 
in en kan'ı savaşı cere- 1 ıraaı e ı ıg' emrıne mı -
an ediyor: iki muazzam BOO b ld 
rdu uurmadar: dinlenme- yon in lira ayrı ı 
n biribirine yükleı1iycr. Ankara _ Resmi g<ı· lunuyor. ) alrm memleket 
anklaı· tarihten önceki ıetede ekim seforberliğini te yaptırılanlalrm ihtiyaca 
virleriıı:dev,cüsseli filleri kuvvetlendirmek için yeni kafi gelrııiy~ceği diişüniile· 
bi hı)murdananık:kayna- ve öenemli karadar çık· rek imkan : bulunduğu 

an kurularu sıtak insan mıştır. mertebede hariçt .. nde hu 

Süveyş hak .. 
kında 

"lngillereye ancık bir 
'l noktadan hilcum tliilebilir 
'"'ve lngiltere urn~ak orac.hı 

iskendertJfl 
Kazası 

Sıtma mırıtak•5"" 
alındı . 111dt~, 

Vilaydlimiıde f' .,. 'iZ 
ı.a•'"' ·ı kudıır Dörtyol k8
. d•bl 

k()y sıtma bölgesıll" lJll t' 
bulunmakta i~i. Yİ~~ 
şeebüsler üzerıne 9 d• sıt 
n•n ınerlceı ırnzasıoııı ,eıo• 

anı akıtıyor. Hükumetimizin bir gibi aletlerin ithaline ça 
Bu mahşeri andıran müddeltenberi çiftçiye da lışılmaktadir. Bu maksatla 

rpı~ma'ar ortasında b~r ğıhlmak üzere ziraat aHU M' r k k . 1 
raftan lngı'iz Başvekili, ve malzemesi yaptarmakta M;k~~~~·u~::~~~ne aı~~~:re~ 

tikilndiai hiç bozmadan. ld ı d H tt.n. o uğu ma fırn ur. a ~ sermayeden Ziraat Vekilli 

1 üldürül.-Lilir. Mısır! Mısırın 
kaybı ln~0ll1re i~in yalnız 
11 nt yolumm ve Siiveyş 
kamılı hakimiyetinin kuy· 
Lolnıası değil, belki mer
kezi ve şarki Afrika müs 
~emlekelerinin kaybını da 
intaç edecektir \1),,. 

Siiveyş için söylenen iki 
paragraf daha: 

Tallcyrand diyor ki:"Nu
sılki Ümit burnunun ke~fi 
Ceııevizl!lere ve Venedikli 
lt"re tesir etmişse: sriveyş 
yolunun · kullanılması da 
ayni akibeti doğuracak

tır." · 

ma bölgesine sh11~s~' 
Sıhhat Vekaleti rıı d• bl~ 
etmiştir. lskenderuO ıJJoe' 

. aıtustostan iti~are~atl•>"' 
Jel6 teşkiliitı ışe t bt'Sıgt 
cuk ve bölge l\lara 

sine~~ 
unlardaıı pu lu nrm nıa- ği emrine yenidenl.8 0.000 ütün hakikat eri Avam Ka b l ki " 

anısında söy!üyor." 13ha- liyetleıinden aşağı lıile sa- liralık bir paru tahsis edil 
·randa -diyor- 30Jtaıık tılması kararlaştırılmış hıı miştir. 
a iştirak e tiğirniz savaş

ak~m vakti elimizde 
ncak 70 tank ka mıştı. 
onAfrika savaşında SObin 
ker kaybettik.,, D.ğer 

araftan mebus1ar ve gaze 
ler hükCiınt'li şiddetle 

tenk!d ediyorlar. Fakat bu 
enkidler bu sovukkaııh'ık 

cephede hiçbirşeyi değiş 
'rmiyor. 

Obür taraftan ].(itler 
7eneral Hommeli mar~şal· 
ğa yükse tiyor. Bütün 
unlara rağmen kızgın Mı
r çöllerinde bir anda biP 
ce insan hayata gözleı i

i yumuyor, bir anda ruil
onluk sermayeler eriyip 

Akl)Or. Tarih böyle ıı gt\~
ış böyle gıder. Derler ki 

ar h t" kerriırde rı ibarettir 
erhum ~Mehmet Akıfın 
ediği gibı: 

farihi tekerrür diye ta
rif eliyor}, r; 

Hiç ibı c t alınsaydı te
kerrürmü ederdi? 

Bu dünya bin sene ev
el yine böyle idi, bilmem 
aç milyon sen~ soura yi 

böy)0 oh.caktır. Bin se
e evvel insanlar Lirlıirini 
aha iptidai s'Hlhlarla ö!

dUrHyorlardı. Bilmem kaç 
ilyon s ne sonra insun
r birbirini Jalın mütekfi
il :iılahlarla yok etıneğti 

çalışacaklardır. 

F. Görmen , 

Çörçil, Ruslurın 

lmunanlığını övmiiş ve 
emiştir ki: 

"-Siva&topoldaki mü 
aftla bütiln dünyuya krh 
mttnlık S"mbolü olmuş 

tur. 

Çok acıklı bir 
kaza 

!Almanya 
Valimiz Şefik Soyeriıı 

Dayı zade-;i Mac't Ozan aç 
evvelki akşanı İskenderun 
da çok uı~ıkh bir kaza ne
ticesinde hayata gözleı ini 
yummuştur. Heniiı 18 yaş 
larmda olan Mncit Ozan· 
daç bisı~detle giderken bir 
kam~·ona çarpmış ve kt.m 
yonun altına yuvarlıınarak 
vetat etmiştir. Çok genç 
yaşta hayata r;özte:ini ka
payan Macit uzıındaca tan 
rıdan rahm t dite9 ve Sa
yın Valinı;z Şefik Soyerle l 
kederli ailet-inin acılarım 
paylaşır ve ~endilerine 
başsagı dileriz. 

Gümrük ve inhisar
lar Vekili 

Ankara 2A .A.-Harıciy~ 

Vekili Sü"'rii Saracoğlu ile 
Gümrük ve lotıisarlar Ve 
kili ltaif Karadeniz bu ak
şamb i ekspresle lshmbula 
gitmişlerdir. 

Maarif Vekilimiz 
Sivasfa 

Siv11s 3A.A.- Doğu Vi 
lay~tlerde.bir inceleme gezi 
sine ~ıkan Maarif \'ekili 
Hasan Ali Yücel dun IJu-
raya gelmiş ve ishsyonda 
kilrşılanmıştır. 1 

Bursaya Kızılay yardıma 
koşyor 

,\akara 3 A.A.- Bursa
ve havalisinde seylaptan 
zarar gören yurtdaş1 ara ilk 
yardım olmak üzere 'Kızı
lay Cemiyeti 3 'bin lira yol 

Mısıra teminat 
• ven yor 

Mihver devletleri f'ı1ı- ~ 
sırın istiklaline do-
kunmıyacaklar 

Berlin 3 AA.- Alman 
rıjırnsı şu l< bliği neşretmiş 

tir: 
~1ihver orduları ~hsır 

top~ııklannd.ı muı,ffer 
bir şekilde döğüşerek ile
riledıkleri şu Hiradu Mih
ver devletleri l\lısırm ist k 
laline riayet r€&men 'e ıid 
ediyorlar. Almarı ve ltul· 
yan orduları Mısıra bir 
düşman memleketi olmak 
değil, Fakat lngiliz\eıi ora 
dan kovmak için girmekte 
dirler. 

Kursk bölge-

sinde 

Çokş ıddetli savaş-

lar oluyor 
Moskova 4A.A.- K unık 

bölgesinde, llarkofun 200 
kil· ·metre şimalinde CP.re
yan eden muhareLeler hak 
kında Kreznaya Svez•ı gu
zt>tesi şunlat ı yazıyor: 

Ben silin hizmetkarı- lam ıştır. j ------

Alm~nlar bu kesimde ıo:o 
dt·n fazla ölü vermişler ve 
22 tank tahrip etmişlerdir. 
Düşmanın nehri geçmek 
için yaptığı bir teşebbüs 
akim kalmış, diğer bir böl 
gede 17'2 tank harp dışı 
edilmiştir. ltuslar takviye 
almışlardır. lterlemeğe d~
vam eden Rus piyude, süvar 1zım. Beni iş ba~mdıın 

ldaşdırabilirsiııiz. llazı Gözmufahassısı 1 

ebuslar , müdafaa nazır Doktor Mazhat Basa 
ığmm bendoıı alınmssıua Kışla caddt?Sİ 

tedilcr. Ben böyle bir '---------• kre iştiı ak etıemem. Hü vamızı güden nınttefıkleri 
Qmet aleyhindı ver ilen miz bunu alkışlarla kJrşı 
üvensiz\ik takriri kabul !ayacak, düşmanları hayal 
ili~, doeUarınıız ve da sukutuna götürecektir." 

ve zırlı\ı birlikleri düşmJn 
lu.ıtlarım yarmış ve bazı 
grupları çevirerek ağır 
k 1yıplaru uğratmıştır. Bu 
nun üı~riae düş 11ırn ihti
yat kuvvetlerini de harbe 
tıOkmuşlur. 

l i ı a 1 d•": 
Jahğıll :-.na 

Hatay .Uefter deli r 
Muhamn·en be eSİ l~ 

Cin.si Ev Mahal~ p,rr 
Ernest Renau da Süvey 

şi açan Ferdinand de Le
seps ~ şöyle demiştir: "Şim 
diye kadar bUtün dünyayı 
karıştırmak için bir tek 
Boğaziçi kafi gelmiştir. 

ğa Mıntaka:NtJ· l (1Ja111~ 
No. 158 lzabal ;sel . .ıll 

Yukarıda Pli 1" 
muhammen bed:1J sı1t 
g •yrım31ku\ 2 ·ııci ıJJ' j 
Iı lrnnuuuo 41 ~; ......-1~ 
desi mucibince rııiil1'iYji 
<rrşamba güoil bede 
satılacaktır. .sat•~ıao•ftı1 
peo1iııdir. Talı~ al ~o>' r 
Yüzde 7 5 teın10 ..,o,,e 

' ~tl ıv 
zile .ieflerd1rl1l' , 

at etmeleri . ve ,.a 
1 )e!Ulliye ılAilaill it· 

masraflar alana 13 

Şimdi ondan daha ehem 
miyelli bir ikincisini halket 
tiniz. Çünkü burası, dü ıya 
nın büyiik denizleri ara
sıııda bir münakale dehli· 
zi1lir: Hir deniz harbi olur 
sa, muhakkak surette her 
kes hurasıı:ın 1aptı i~in 

bütün kuvv~ tı il-a mücade
le edecektir. Bu suretle 
siz, iştikbalde vukubula
cak büyük harple ·in saha 
sını tayin ettiniz.,. 

3-6- 9-. ~ı 
Sahlık sahıP 

mal ,..~ 
12f0 yılında Münif paş:ı 

Mecmuai Füııunda şöyle 
yalar: 

"Gec;enlerd., hasbelsny-
yaha Mısır tarafına gitmiş 
tim. Birkııç senedenberi 
hazırlanmakta ohm SUveyş 
kanalını başlan başa seyret 
tiğimden ıoeşhudatımın 
bervechi icmal tahrir ve 
beyamna itıtidar olunur. 

"Şu madde zamanemi-
zin kzam teşebbüsalı ola· 
rak kemali ehemmiydi 
dergardır. Çünkü hafi o!
madığı veçhile Behrimuhi
ti Hindi ile Avrupa b~ynin 
de doğrudan doğruya gi
dip gden sefain kırk beş 
arzı cenubisinde vaki Ümid 
burnundan dolaşmak lazım 
gelip bu dahi altı bin mil 
mesalelien mütecııviz ola
rak b!Ş altı mııb ve b.!l
ki daha ziyade müddetle 
eııvai muhaltırat ve tekel
lüfat ile katolunmakta o·
duğu halde cadveli mez
kur kilşat olunduğu . tak
dirde mesafei mezkure nıs 
fına tenezzül e~eceği mi· 
sillü bunda o kadar muha 
tarat ddhi olmayacEsğt Aşi
kar bulunmuştur.,, 

Süveyşi Sezostris, Büyilk 
lakender, Hazreti Ömer, 

- --------··..-..-· 

GUfll 
lskenderuP -

dürlüğünden: cııra" • ~ 
İskenderun gU r ııi~ 

barında 115 kOs~e 1 ~ 
rnuk mensucat ......-1,,,,,.',P 
kilo çimeiıt(~. ~3 8çılı • 
Perşembe guouııtıt· ~ 
ma ila satııaca ·sti~~ 

Fazla iza~ııt 1

1,t ,O""_J 
lskenderun ıt~a ıJJartl" 
ğü müdi1rlüğ0116 

Jarı. rii 
. •.tiidil 
Neşriyat LYJ 

~ lim çeıenlı t\~ 
C.H P. l\lalb

1881 ~~I 
Oçüı~cü Mustaf~, a1~ ~" 
ve Mehmet Al• .,.ı,t . teıııır . ..Al-
lı açtırmak ıs tcıııfl~ 
projeler ha~ırla ~ :f.: 

Münif pafl' 1ı"' f 
Fünunda SiiY'e1ş 'ı'4I 
Kap yolunu 11

:- ~ 
salt tığını ~~10... tJOZ:~ . ;atlı. ,....j, 
vel neşreUJJlv 1d"' 
le göre lstanbllll _., 
baya kadar o~:e tr1ı 
Süveyş yolu ~ ıe 61 

atta Kap l'
011

1! "' alta bu ınesa F.~ 
2.J63 saattll ı<•P, 
5800 saatte alın 
dir. 

( 1) PaulV oo dl• 
Bagdadbo~o ~il 0t~ 
1939 harbı · 
sayfa 63. 


