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'• A maıı Ik . sadj'Hitler or'ingilizlere. göre_ 

10 kuru,tur 

~ • dusuna Vazıyet 
ması ımza.landı teşekkür. vahim 

Uz:ın vadeli olan bu anlaş- ediyor· 
~Q iki memleket arasında .Son kali me9 
gen; h • •ı_t • dA h J l dan mulıar 3 .. 

ş ır ıK. ısa l areı<.e besile lngille 

1ı doğuracak reni~ ~oıı müt 
/ 'n.Qııga bize sanugi mamlllalı ve harµ· tef ıkı de or, 
r--1.J, zı ·· d k b · d Al tadaıı kal-ınt gon eıece , ız e manya- k 

0 0 · f ·d ""' dd l .., · ıyor rt\n~uraq'J ıp r Olma e er vert>cegr,L; EGEl{DÜŞ.\IAN BiZDEN 
1 

1 
t ~-tırf \A. ~oıı h ıdelelere dair Anlaşma· cereyan elıııiştir. iki EVVEL HAHEKETE t;EÇ 

ı ~~ı.>,1 1 , ırıua \nkara dan mütevellit bütün le· hdkumet memleketleri u· ~ılş OLSAYDIALi\l!\~YA 
\ırı l'lrnc l<te olan diy:ıt ile iki !!!emleket aı·u rasındaki iktjsadt miihade VE MEDENiYET ALEMi 

tı {. l r1 ;ııı 11 tisadi nıü sındaki di({er hertürlü nıü lelerin e.-;asım uzun bir za YIKILACAKTI 
1

rı ~ 1
• ~ı <ınl( ş,1,. ı naseh:ıttuıı miitevellit te- man için tespit etnmk su Berlin 9 !\. A. - Hil nıını <1 3 d. t · · b" 
a ı a 111 •• • ıya ~OK ı!e1t1ş ır esas retile iktisadi sahada Tür 

u un d 1 T d · d"l · ı i' · h1.ı ı a ıı ııı " taı•z•m c 1 mış kiye ile Alman\·a arasın· -ı i 1 r ~~~usta bulunmaktadır. - .J 

• 1 11 'lttıı'l bugun \l- l\1üznkerf'~f>..r her iki ta· da daima mew;ut bulun 
il l l P ~ ol Hüyük Fi• raf~~ Tiir'\İye ile Alman· muş olan sıkı münaselnıtı 
y.. 

1 lı 11 
Ve Alrıı•ııı• k' • ·· en geni~ mik'\1asta nazarı 4 v 1 , ya arasmda ı ananevı mu • J 1 ·<ı ıc e la ı.)oktor Klod nıı~ebatı tavsif edeı1 tam itibare almağa ~ayret el· 

~·ı.' ... ~ 11:' 1'<ııt lı "kıı· ~e ... namına bir dostluk havıısı içinde mi~lerdir. 
1 kr .. 1 '. 1 l;ır~ . Şııkru Sa. 
• , el'ı ~ c Ye Ct-mel 
c o~ llr11. 

ı 1 lı \'n • n ~lene 
L Lı t ı. l ıc,ll et V ek 'i 
1\1 ~rırı il ' tı 'hıır 1• alıt Naz 

flJ11:ıt Utuf j ·tır. ıuctdn im 
ı~, 1 
ı <: l'lıeırı ıl k 

ııj et arasında 
rı j rıı tıb 11r- <J.. ddeh•leriıı 
i ıtır Ol 

ı ıı uı;ı an bu uzun 1 ıı ~tıcı il · 
Jji ')Al( fl lklİit'\• 

1" 1 lı fr 31ına•·t 
tıış IJ. k · 
ti t l~lılLııırrı aduı· lanzinı 

1\'tıı 1 aktudır. Bu 
r b il ıer iki luraf 

1( ıı ıoo . 
ır ı r l rn ı J ~ o ıı 

Uu ul ~f' p:t edil. 
~ 1 'kı .ı lur ' Uıılııliııue 

~1.1 tn dfı ıdaıı ·ı urki 
~ t rıııek l' 
1, lll ır crt e 1 hilhas 
•ıtı Ve l ıı Sıınayi 
~4.Yı'ı ''llalısiı:; de· 

Ve h 
1 cı~tı l Urp levaıı 

l:ş\: Olıııak .. 
·~e ı uzere 

\' 'r. Scll\..ıv· 
ıı c~ı . ~ ı illa· 

~ \lııı. \lıı·. Ttirki 
ı •llt~··ıv 

1 ııııtt' .. • .J a bu nıem 
ı •l!ccıı 

t 'tıu ı. 1 ılırncatı 
~1{ 1\ ISrıı l . • 

· 11 ıı c:ıt.. ınııhun-
ıt.ııJ,l ı \ı o~aı İp· 

ı re z 1. 

1 Üı ki qe9e 
İ\CIL'H RE V~ l• 1L1' · 
Tl:\D~i\ GÖ~DEHILE 

CEK MAH ULLER 

Kudüs 9 A. A. - Röy 
ter Ajansı bildiriyor : 

Öğrenildiğine göre bu · 
rad:ı bir konferunı; akde
den Briluııya Ticaret Kor· 
porasyonu mü1,akereleriııi 

bıtırmiştir. Bu toplantıda 

Türkiyeye rııuhtuç olduğu 
esaslı madde ve mahsul 
leriıi fusılasız bir surette 
gönderilmesi takarrür ey
lemiştir. Bu arada Fılistiıı 
mahsullerinin .mühim bir 
kısmının verilebileceği de 
tespit olutımuşlur. 

liAŞVI::KlLIMIZli'\ KA
BULl ,EHI 

Ankara 9 A. A. -
IJaşvekil Doktor Hefik 
Saydam Başvekalette bu 
giiıı saat 1 ı,30 da Helçika 
orta elçisi ile beynelmilel 
Kızılha~ komitesi murah 
hasını kabul etmiştir. 

~ ~ıı · 1 il l't.'f l' ri 
I> t 'l} 

ı !{ı Ve u ı<' liiH.i n . FHA~SIZ GÖi\ CLLÜLE.H 1 
. '\, rr1..ıdeııler ve 

1 lıu r 

Q ıı lr u· ıanıundu 
. ltır~~·e arılaşma. 
t 1Ye · ı tııtıcla . 1 e Al 

lırurI mu 

Paris 9 A. A. Bol-
şeviklere karşı harbetmek 
üzere teş .. kkill eden üçün 
cü Fnınsız , gönüllü alayı 
cepheye hareket eylemi~ • 
tir. 

1 Almanlara göre 

Yeni 
zaferler 

Cephede de 
rir.liğine del 
mP hareke 

ti neli'cesinde 
UÇ HUS OHDUSU iLE 

7 f!Hı<.\ ll\illA EDIL~IEK 
ÜZEH:EDIR 

Bcrlin9 A.A.- Alman 
tebliği: 

Dün husust bir tebliğ · 

de bildirildiği üzere bir Al 
ınan zırhlı ordusıı ltalyan, 
l\lacar,Slovuk teşekkülleri·= 
le takviye edilmiş o!aruk 
Dinyeperin şark kısının· 
dan hureket etmiş ve A· 
ıak denizine inerek Eltiyo 
pol yukınlarıııdu mağlOp 
edilen 9 nru Rüs ordusu· 
nun ricalini kesmiştir. Ay· 
ni ~amanda Almuıı ve Ho 
rn ~.ı lt'Şekeiilleri şarka 
doğru ileri yürüyüşlerine 
devam etmiılerdir.. Bu ta• 

ler, Hus cephesindeki or 
dulaıımı gönderdiği günde 
Jik emirde Almanyayı ve 
bütün A vrup tyı tehdit e 
den hüyiik tehlikeyi önlt: 
mek için 22 Haıirnııda oı· 
duya müracaat elliğini söy 
ledil\len sonı·a diyor ki : 

" Bu düşman en büyük 
ordulurırmzı aşıcak dere 
cede fevkalade silahlan 
rnıştı. Eğer bu düşman 

oııbinlcrce tankını bizden 
evvel harekete getirebil 
miş olsaydı Alman mille· 
ti de bütün mt"deniy~t il.le 
mi de mahvolacak, biitün 
Avrupa yıkılacaktı. ,, 

Bitler Rusların ~imdi· 
ye kadar uğradığı asker 
ve malzeme kayıplarım 

(Sonu 2 incide) 

kip ennasında muhafaza kJ 
talarına mensup . süratli 
bir kıla Azı:ık denizi sal ııl 
Ieri boyunca 1 ~erdiyaıısk i 
y&rarak şimaken gelen 
ztrlılı:l üıuenlerle birleşıııeğe 
muvaffak olmuştur. Her 

tarartan sun sıkı sanluıı 

7 tünıtııı yakındn imha e· 
dilecektir. Düşmanın zayıf 
bakiyeleri Bostof üzerine 
çekilrnege çalışmaktadır. 

Cephenin ınerkeziıı<le 
derinliğine de' nrn hareket· 
leri diğer bir büyük 
meydan Muharebesi hazır 

lamışlır. Arkalarından e 
hemmıyetli zırl·lı tümenle 
rin taarruzuna uğrı~ ıın 
3 Hu~ ordusu Briyansk ci 
varıııda imha edilmelerini 
bekliyorlar. 

Moskova teh · 
likeye düştü 
DONKEHKTEN SO HA 
E~ CIDDT VAZIYET 

lngilt.:niil istila tehli • 
kesi de !lrtıyor 

Londra 10 A. A. 
lngiliz tHikerl mütehaıssıs· 
larına göre, Almanların 
ı\loskova üzerine ileri ha • 
rekeli l>ünkerkteu soııra 
m Uttcfi kler i~:in en ciddi vtt 
ıiyeti doğurmuştur. Aske· 
ri vaıiyet vahim olmakla 
beraber henüz ümit kesil· 
memiştir. Almaıılttrın Lü -
yük ve mühim neticelt:r 
elcie ettiğine şüphe yoktur. 
Buuuııla beraber Rus mu· 
kav!.!metinin tanıamile kl· 
rıldığı iddid ediLmez. 

Lorıdra 9 A. A. - hı· 
giliz matbuatı tıus cephe
s:ııdo.1 gelen haberlerin va 
hiru olduğunu açıkça lıeyan 
edert-k umumiyetle şu mü· 
laleada lıulunmaktadırlar : 

.Almanlur şimdi Husla · 
rııı iizerine 2 milyon asker 
ve 5 bin tankla hücuma 
kalkmışlardır. Moskovaya 
karşı bu hareket devanı 
ederken, Huslaı ın şiddetli 
mukavemet göstermekte 
olduklarım\ dair alametler 
vardır. ı\ loskovada şiddet
li kar ve fırtına hükiiın 
sürıneğe lıaşlamıştn-. Al 
man hamlesi çok ş:ddetli 
lidir. Moskovanııı ııkiheli 
urlık mevz m bahis olmak 
ladlr. Huslarııı en iyi ve 
en çok silah fabrikaları 
düşmanın eline geçmiştir. 
Mamafi bütün bu müşküla· 
ta rağmen Huıs generalle 
rinin ı\loskovayı kurtar.ı • 
cakları üınil edilcbiUr. 
Almanlar lıer tüdii ıiİltlh 

kullanmaktadırlar. Eğer 
Alınaıılnr 10 gllne kadar 
kali Lıir muvaffakiyd ka· 
zauamazlarsa, taarruz lmd 
retlerini kaybedeceklerdir. 

Şimcli Husyadnn sonra 
lııgilteıeye taauru:ı. tehlike 
si duha çok artmıştır. 

Merkez cepbt:sinde da
ha şiddetli hücumlardu 
hulunaı . A lmun ordusu 
ş'mdi ~~oskovaya 20.) ki· 
lomelı'e yaklaşmış bulun -

' maktadır. 
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/. Hakkı Bal
f ncıoğl u 

DÜ :\ ~El11U.\11ZE GELDI 
Kıvmetli terbiyecilerimiz 

den Profesör lsmail Hakkı 
Baltacıoğlu dün akşam şeh 
ri.nize gelmiştir. Evvelce de 
haber vediğirniz gibi lsrna 
il Hakkı Baltacıoğlu Aı·a 
doluda bir .tetkik seyahati 
ne <_:ıkmış olup bu arada 
Hatay! da ziyaret eylemiş • 
tir. Turizm oteline inen 
profesör dün akşam Vali 
Muaviuimiz tarafından zi 
yarcl edilmiştir. 

Ismail Hakkı Baltacıoğ 
lu şerefine lıu akşam Hal
kevi Heisi tarafından lıir 
ziyafet verilecektir 

Kıymetli profesörümüz 
bu akşam saat 21,3J da 
Halkevinde bir konferans 
verecektir. Konferansı mü· 
teukip mtizik yupılacak ve 
Profesör B:ıitacıoğlunıın 
·· Andaval Palas,, piyesi 
temsil edilecektir. 

Bir dilek 
llir okuyucumuz yazı

yor : 
•· Şehir kütüphanesi 

şüphesiz ki Hatay irfanına 
çok büyük faydası doku • 
nan bir .milessesedir . .,Bu 
müessesenin daha çok fay 
dalı olabilmesi için acaba 
kütüphanenin açılma ve 
kapanma saatlerinde bir 
değişiklik yapılamaz mı 'f 

Kütüphane sabahleyin 
saat 9 da açılıyor. Uğle 
tatilini ) aptıktan sonra di 
ğer resmi daireler gibi 
muayyen saalta kapılarını 
kapayor. Halbuki unutma 
mak lil1Jmdır ki, klitüplıa 
nenin açık olduğu saatler 
ue mektepler ve rcsmt 
daireler açıktır. Burada 
en çok istifade elm<'si la
zım gelen talebeler bun· 
dan pek az istifade edi -
yorlar. Diğer vatandaşlar 
lar da aşağı yukarı ayni 
vaziyettedir. 

Binaenaleyh, kütüpha 
nenin açılma ve kapanma 
saatleri hulkm, talebenin 
ve nıeınutların i:stifatlesini 
temin edecek bir şekle if
rağ edilse daha <:ok fayda 
h olur. n 

Vıtaqeii-

Hıtler 
(Haşı 1 incide) 

bir kerre daha kaydederek 
dünyanın şimdiye kadar 
bir eşini görmediği buza· 

.. feri elde eden Alman as 
kerlerine ve miittefik as • 
kerlere minnettarlığını bil 
di!·mekte ve gündelik em
rini şöyıe bitirmektedir : 

"Askerlerim: üc.; buçuk 
ay içinde düşmanı kış baş 
lamadan evvel imha f de. 
cek son darbeyi indirmek 
şartları hazırlandı. Bir in
sanın yapabileceği hazırlık 
lar tamamlanmıştır. Her 
şey düşmanı yere s2rmek 
içh tespit edilen planlar 
mııcibince tanzim ediımiş
tir. Bu, senenin son kati 
meydan muharebesinin baş 
langıcıdır. Hu düşmana ve 
dolayısile bütün bu harbin 
büyük mesulü olan lngilte 
reye altından kalkamıya
cağı darlıe indirilecektir. 
Çünkü bu düşmanı kırmak 
la kıtada lngilterenin son 
müttefikini de ortııdan 
kaldırmış oluyorıız. Bu su 
retle Almanyayı ve bütün 
Avrupayı Hüıılerin ve son 
ra Ja ı\logol kabilelerinin 
istililsındanberi asla göriil· 
nwdik bir tehlikeden kur
taracağıı. lşte bunun için 
dir ki Alman milleti önü
mlizdeki haft'.llarJa her za 
,mandan ziyade fikren bi
zimle beraberdir. Sizlerin 
ve müttefik askerlerin yap 
mış oldukları daha şimdi· 
den herkesi en derin min
nettarlığa mecbur etmiştir. 
Gelecek miişkül günlerde 
bütün memleket nefesini 
kıs nış bir halde sizinle 
beraberdir. ~ünkü Allahın 
inaydti ile meııılakete yal 
nız z;ıferi değil, suıhün en 
esaslı şsrtını da getir( cek 
siniz. ,, 

Hala om~-
sel~ ! 

uo(; \ZLAHDAN BuLGAH. 
GE\lILElU GEÇ~CEKt\llŞ 

Londra 9 A.A.-1Röy· 
ter bildi rıyor: 

Avam Kamarasında so 
rulan bir suale cevap veren 
Hariciye .Nazırı Eden de
miştir ki: mizden 

·'-l~u]gar ba~'rağını 

SANAT UKULlJNA KA- taşıyan hazı llalyan r:erni· 
13UL. l!.DlLEN TAU:.UELEH · •!erinin uogazlıtrdan geçe· 

Sanal okullarına d~vıet · CPği hakkındaki haberler 
hesa~ı.na. ya~ıh olar~k. ka· üzerine Türkiyenin dikkat 
bul ıçııı ımtıha'.1~ gırch ta ıııızarını ~~klik. Türki) etıin 
lebelcrdeıı 5 kışı kazaıı • .. ı · · . i\lontro mukavc esı mucı· 
ıuıştır. lluıılar Dıyıubakır bince Boğazların muhafı· 
Sanat okuluna gönderile - , . f l ı·ı b karşı . ~ zı, ısı a ı ı e una 
ceklerdır. Aşagıda adlaı·ı icabeden tedbirleri ıı laca 
ve num~ralar~ yazılı b.u ğına Ingillere tam bir iti-
talebele~ 1~. ıleı h~.ı ~laanf mud bt-sıenıektedir. Bul· 
1üdürlüğuu~ muracaatları . garların bazı llulyaıı des 

lllzımdır : troyetlerini salın alarak 
12 numuralı A~~met ~ &ğuzlardan geçireceğinee 

il3 numaralı Abdulganı \:e dair olan lwl.>~rler iizerine 
lenk 2 numaralı Ahmed 'l'i~ k' "' .ı·><-· , 1 AJ d ı· ıye .,.ız~ vcruıgı cevap 
Ural, 3 numara 1 rnıe . ta l>u mahiyette hiçbir 
Sertel, 24 numaralı Nurı tek lif olwadığmı bildirıuiı 
J\gol. t ür. 

. 
7 ,. .,. 

Amerikanın 
qardım işi 

= 

• 
nıe .;1 

ına ze
f ia ·Jaı z 

YE\Jlül~N 5 .MfLYAl{ lnhisarlar Uaşmüdiirlü· 
DOLAHLIK ,TAH ' lSAT ğUnden 

ıs l'ENDI 1 Stıçma ve domuz 
Vaşington 7 A.A.-Ki kur~unlarının "ski fıatı olan 

ralama ve 'ödünç verme 45 kuruşa daha 45 kuruş 
komisyonu yeniden 5 mil zam yapılarak 90 kuruşa 
yar dolarlık bir kredi is çıkarılmıştır. 
temiş ve şirndi)•e kadar 2 Siyuh boş kovan· 
yapılan işler hakkında larııı kulipre mımaraları 

parHimenloya bir rapor ne olursa oloun tanesi l ,50 
vermiştir. Bu raporda şu kuruşlan 2 kuruş ı 

.:.::;:;=:;.;;;::;:;-:::; ~ 

/1 

Tumirot9: 
t1rılaCD . , ı \ 

ISKE:~DERU.~ .~ 
D( RLt(;( NDE "' 
ı- ~arl' g ıe 

kelinden hükıl~~~ıi 
eden Ak çay nıe. ri ( 
in te'sisatın (l~ıı ~)ııd 

·kes' ve havd teblı · 
1 rııı:ı • runrna esas 8 d 11 

muhtelif rt>nkler epe 
şartile) })ört :ıdel.0 ... 
bt-uzin tr n kının ) 

~aslar vardır: Kırmızı renkte v~ 7 ) yası · ~J9f'IY 
Amerikadaki mühim· ı\1 .\1 ç pıııdı\ki boş ko· 2- Yiı·e ta?. 1 

mat imalatı henüz nıihve· vanlarm tane.sı 3 kuruş ı ı ı 1 r aibi(H ırıv 
., f'> \'0 

re yetecek kadar o'mamış 10 p.ıra dan 4 kuruş 30 telif reuklt>r de 1 ıı ! 
tır: paraya ve keza 65 j1 . M olmak üzere) do ~~tl ~ 

Ingiliz halkının dörtte 

1 

çapmdakiJerde tanesi 3 ku- d ın ibJret 
birinin gelecek ağustos a· ruştan 4 IJu~·uk kuruşa ve badurn;sı ttll;ıı • 
yına kadar iaşıısini temin I mor renktekiler 2 kuruş 3 - Şiı'.ı:~t ~0ı.; 1tJ 
ic.;iıı bir milyar dolarlaık I 3) paradan 4 kuruş on ııiıı isted dıgı " gofl 
masraf yapılmıştır. Dünya p.mıya çıkaıılmıştır. mak üzJre ~~1tııı-&1 
buhranı esk sine nazaran j Kiil ve kayısı renklrki taııkhua mal g 
eksilmemiş ve bilakis art kovanlar zamma ıabi de satın tamiratı .. ·0ci 
mıştır. Kiralama ve ödünç ğıldır. 4- ıs-61:~11~ 

verme kanunundan Husya Dolu fış .. kl'!r 941 çarşamlııı g ~l 
nın istifade etmemesi leh 16 da Jskenderıı:~ 

3 · Kara haı·utıa dolu dürlüğü birwsınd \11~ likeli olacaktır. si"'ah av kovanlarınııı ta- re • 
J yapılmak üze Jı t• Son aylarda ıngiteye nesi 5 kuruştan 6 kuruşa d y87J r 

""e t' ·1ısıra do"rt lJur·uk mil· d üç madde e 71ll 1 

.. lt ., ve unıansız barutla dolu ve boya işi (2 iiZ 
yar dolar kıymetinde ın l mor renkteki fişeklerin ta· b del 

hamı nen a 1.oıı zeme kö.1derilmiştir· nesi 7 kuruştan 9 kuru- açık eksUtnıeye • 
K~l'KSU.l\ ~CTKU ~a ve keza dumansız ba tur. 

0 
ı~ 

Yaş rıgton 9 A .A. - Şi rutla dolu kırmızı renkle- Talip oJıı~larıtı t 

kagoda bir nutuk söy'iyen ki fışekforin tanesi 7,50 7,5 t ~ ~ .ı,: ıı!Jil 
Bahriye NazırıA \buy kNoks kuruştan 10 kuruşa ve sile ve ışı J~ P ııe~c 
de:niştir ki: domuz. kurşuni! dolu fi- dair yedinde ~·rıı~ 

.. lngiltereye kvrşı Al ş kleı in tanesi 6 kuruştan liyelıı.:ını :ıe~iyl~. ~ı 1't 

manlarııı istila leşebbüsü 7 kuruşa çıkarılmıştır. nameyi görır.e ~ısı~~ 1 

bir iti mal değil tatl>ikıir.,, Şa, a P f td t taı i gün Hatay v~are.S'ıı 
KNoks Nazilerin m:ığlll· :\lilıi emlfık 1 ııııııJ 

b. t' · · b"t"' A 'k inhisarlar Başmi.idür racaat'urı IUiU ~.\ı~ ıyc ı ıçm u un ınerı ·u 
106 

) ıdL0 --~ ~ 
Iı işçilerin durmadan çalış lüğünd ·rı: ALt f\v ') 
malan lazım geldiğini,lı<ıl luurerniz mamulatı olaıı ·ortlr 
kın p:!lrol tasarruf una riu şarnp'ardan şişe p rası lı ı Antak)rndıı v >10 
yet etme.sini, çiinkU lngil riç 70 C. L. Lik sofra şa hafaza tuburll : 
terenin petrole ihtiyacı ol rubımn bir şiş~si 35 ku komisyonund80 eli~ 
uuğunu, las.ırnıf edilPcek ruş tan 42 kuruşa 20 J c. Taburun)s;~o JO 
bir kilo pctroliin bile L. Lik bir şlŞt'Si 70 ku cı olan 106 ı;:;iltıi'e. 
lıarpte bir ehemmiyeti bu r uştaıı 80 1\uruşu 34 ı lı k sııJçası açık e Llırıııl' 

d · · · · 10 k J;v11 ı lun uğunu söylenııstır. bır şişcşı J · uruş aıı ıle ihaleye rıııJ l 
YUGOSl.AYADA IUAJ1· 12J kuruşa ve 70 C. L. Lik Bdıer kilo11001ıır· ,. 

LAR misket şarülmıın bir şişesi fiatı SJ kuru; nııl~ 
l3elgrat 9 ı\.ı\. - Ko 45 kuruştan 5) kuruşa riıı yiizd 7,. 011111 

ınünist tahrikatı yapmak ve 200 lügünün bır ş şe· temınat ul\:r~:ıırıl~ ~ 
la suçlu olarak 32 kişi si 85 kuru~tan 95 kurt.şu 75 kuruşu siıle ) ~ 
kurşunu dizi lmişlir. çıkarı.nııştır. maliye vezooe 941 J~ 
l~laLTEHEDE <.a:v~E Alıcılaı ın buyilerden olarak 11,l t' 1o ı~~" 

"' TlEE~i TEUBIHLEI{ lıu fiatlurdan fazlayu ulıııa i günü s~~11d8ı;ı;; Lon fra 9A.A.- Uzun malan il§.o olunur. binası duhıl '1ıı'' j .. 
tedkiklerden sonra önii· na ıııiıracıııı~s'7ofl 11 
niüzd~ki kıs eınasındc Jrı· .>az r h ı<l t ,:t<l taş menin k0011 ·foe~J' 

"leb1 • g•ltere yollarındaki ışıkla· 11 \ r \ y DEF l'LHD.\H Ll man görU J~" 
rın söndürme işi gevşetile uı 0.>\N nur. yJP 
cektir. Ta n •'.el t ô.ı'Jı~ 

TAHRANLA KAHIHE Süveydı)e nuh yesinin HahıY JJefteJ .. rı11~ 
AllASlNDA Bil{ HAV\ Zeytuniyenırıı:,tıyJn ve Lev· Uutı.ıY J.ı~~ e\~~1ı 

YOLU AÇlLIJl şiye malıdll. erindeki met· kolu ıle c 
5

.,) J ~ 1 
Tahran 8 \.ı\.- lngiliz ruk bahç-Hl .. nl ·ki poı ·ak dl rı müıı ıl' 1 • fil t 

• 11 .Jelı ıı: deııi7..JŞırı hava yoJlarının lımon, m.ındctlina rna!Jsul· tur. u ~1ı 
11 

bir mümessili buraya g~I- 1 eıine ik nci rııl.ıı..ayedo de 489 lird 7J liJrı JJfl ~,ı 
rniştir. Tahrıın ilt! Kahi· talip zuhur dııı 1 ğınd1:m • Talip 0 t ,e P· 
re arasında bir hava yolu 1 nldhsullerin l>ahçe itıbari· 7 5 tenıiııııl ,,t~ 1 

' 'f JP ~ 
ihdas edilmiştir. Bu yo ı le ayrı ayrı ve bır uy saikıle tıı 9~l 
lun bir me.rhult·~ini lfağdat iı.-iııtle paz ırlıklu ı>atılmusı· olun ı 1,ıO, !'{}~( 

1 · 10 du D .ftı3• teşkil edecektir. kınci n.ı karar ver ilmiştir. 
merhalenin ne ol~ıcJğı he· S ıtı~a 9 10 941 la· cautlar1• .·f ,.ııP,ı 
nüı. belli değildir. rıhiade ba~ :ı ıuc ıl tır. l el· ( '"'e~r 1ııl 
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