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lllnların her kelime
alnden 5 kurut alınır. 

·Ocret P•findir . 
GDnD geçen raayılar 

10 kuru,tur SAYISI 2 KURUŞTUR 
z:A-

Berlin 4 A.A.- Evvel 
ki gün Ankaraya dönme 

si mukarrer olan Alman• 
yanm Ankara Büyük Elçi· 
iİ Fon Pıtp ı~nin hareketi 
biri.aç gün tehir edilmiştir 
AMERıKA ASKERi MÜ 
ŞAHITLt.R GôNDE.RIYOR 

Nevyorlc 4 AA.- A· 
merika hükümt1li biri Bağ 
Jada, diğeri Tabana vtcı 
üçüncüsü Ankaraya olmak 
üzere Y ekm Şarka üç as· 
keti müşahit göndermiştir 

Almanqa 
Niçin Irak İran pefrolleri 

ne göz koymut? 
Londra 4 A. A. -
Hitıerin lrak petrolle· 

rine el koym uı çoklttııbe
ri bekleniyordu. \:ünka 
Alma oyanın Henede en· az 
15 milyon ton benzine 
ihtiyacı vcudır. Halbuki 
Rom4oyanın senelik azır • 
mi petrol i~tibsah ancak 
7 .milyondur, ..':>ovyet Hus· 
ya ... ıenede 35 milyon toıı 

petrol ıstıhsal etmekte 
~ıe ıJe, Almımyaya petrol 
ıbraı.; edememektedır. E· 
sasen Alnıanlu Rus ben· 
ıinini tayyarl'!lerinJe kul
lanamamaktadırlar. 

Buo1.1n için Almanya 
Iran ve Irak petrollerİnt<1 
el koymak zaruretinde • 
dir. Bu iki mıntakanın 
benzin istibaalih 14 mil .. 
YOn tonu bulmak todır. 
H!TLER VIŞıYI TAZ-

YiK EDıYOR 
Londr.ı 4 A.A.-Siya 

ıi İngiliz mebafılirıe göre, 
Hitler Suriyeye yerleşınek 
Ve orada'\ lraka yardım 
edebilmek ıçin Viıi hüiul· 

frakta muha
rebe devam 

edi9or 
İngiliz ordusu BaOd21t üze
riı.e yürümek emrini aldı 

Londra 4 A. A. -
1 ntktan gt'len haberlere 
göre, lngiliz \cuvvetlerile 
Irak kuvvetleri arasında 
muharebe dün bütün gim 
devarn etmiş ve lrakhla 
rın hücumu 6.ğır zayı atla 
püskürtülmüştür. Hintli kı· 
taattan bazılarının lrakhla 
ra teslim olduğuna dair 
Irak hükumeti tarafından 
çıkarıl'ln propag'anda ya· 
landır. lngiliz ordusu Bağ 
dat üzerine yürümek em• 
rini almıştır. 

1- RANSIZ MEHAFILI 
NIN K ~NAA11 

Beyrut 4 A. A. -
Ofı Ajansı bildiriyor : 

Irakta cereyan eden 
hadiseler hakkında Fran • 
sız askeri oıehafili şu mü· 
taleayı yürütmektedir : 

Iraklıların hareketi ka· 
ti bir zaferle neticelene • 
mez. Fakat acaba bu kuv 
vetler lngiliz kuvvetlerini 
tutnıe.k imkanını bulacak· 
lar mıdır '! .Eğer Raşid 
Ali bükfımcti yalnız ._ Irak 
ordusuna güvenecekse !:-u 
teşebbüs neticesiz kalma· 
ğa mahkumdur. Vakıa 
Irak bul.:umdi ordu için 
son senelerde büyük gay· 
retler sarfı-tmiştir. Buııun 
la beraber Irak ordusu · 
nun lecbi7.ah ç»k noksan· 
dır. Hazerde 30 bin asker 
den mürekkep olan bu 
ordu, seferde 70 b;n kişi· 

ye çıkarılabilir. Hava kuv· 
vetlerine gelince 50 den 
fazla tayyare yoktur. Bun 
taran yalnız 20 tanesi mo· 
derndir. Y edelc pan.:a fık· 
danuıdan ve pilot azlıfnn 
dan 1 u tayya .. elerin kulla 
mlması da zordur. Diğer 
taraf tan lngiltere her ta • 
raftan buraya asker ve ha 

(ıonu 2 inci sayfada) 

metini tazyık etmektedir. 
Almanya şimdi Ceb elütıa 
nka Fransız topraklarından 
asker geçirmekten ziyade 
bu nokta üzer nde ısrar et 
mt";ktedir. Hitler lıiç ol· 
mazsa Suriyedeki sahibi· 
yetleri eline almak emelin 
dedir. 

Fakat lng:liz berp g~· 
mileri Suriyenin işgaline 
kati manidir. Suriyenin 
berhangibir devlet ıarafm 
dan işgt li berşeyden ev· 
v~ı komşu memleketlerin 
vaziyetinin inkişafma bai 
lıdır. 

··~ 

HITLER 
Mısıra nt:re
den hücıım 
edecek? 

Bu vaz;yette Türkiyenin 
durumu çok mOhimdir 

Londra 5 A. A. -
Mançester Goardiyan ga· 
zeteıi neşrettiği bir Baş · 
makalede şunları yazmak 
tadır : 

" Almaniar Yunan se· 
ferini bitirdiler ve yeni 
bir teıebbüse girişmek Ü· 

re Hitler kuvvetlerini bu· 
radan çekmeğe başladı. 
Almanyanın Mısıra karşı 
taarruzunun bem sarlc tAr 

ve hem de ~arOıc:'ıı '"~ la · 
masanı beklemek laııllı.iır 
Bu hareket gecıkıneJen 
belirecektir. 

Hitler, Türkiyenin bo· 
yun eğme.si için tehdit ve 
ya taarruzda bulunacakmı. 
yok~a Türkiyenin şu veya 
bu yanandan geçerek Suri 
yeye inip taarruzuna bu
radan mı devam edecek
tir '! 

Almaol1tr Karadeniz · 
dt·ki Bulgar ve Romen 
sahillerini kontrolleri altı· 
na almışlardır. Buradan 
bava ve hafif deniz • kuv· 
vetlerini hareket ettirebi· 
lirler. 

Ege denizine inen Hit 
ler Liınni adasını işgal ey· 
leıniştir. Burada'n 12 ada· 
hava kunetleri ıçın 
bir adımhk yoldur. 

lrakta bazırlnnan hare 
ket, tam zamanında yapıl· 
mıştır ve Hitler bununla 
Türkiyeyi çember içine al 
mağa uğraşıyor. Fakat 
Türkiye bu tehditlere mu• 
kavemet eder: e ki· bütün ala 
metler bunu gösteriyor • 
Hitlet emeline muvaffak 
olımıyaca"tır. 

Diğer taraftan Suriye· 
nin mihvere bir üı olarak 
kullanılması Vişinin lngil· 
tneye karşı hasmane bir 
haı eket alması olKcaktır ... 

- ~ 

Fransız ga
zetelerine 

•• gore 
Şark meydan muharebesi 
nin temelini Türkiye teş 

kil etmektedir 

Vişi 4 A.A.- Bütün 
Fransız gazetelerinin dik
kat nazarı şimdi lraktaki 
lıadiselere çevrilmiştir. Bu 
gazetelerin mütaleası su· 
dur; 

"Akdenize inen harp 
bir hamle ile Asyaya 
geçerek Basra Kcrf e· 
zine kadar uzanmış~ır. 1· 

rakta lngllizlere karşı çı· 
kan is} anda Almanya Ira· 

:ka yardım etmek için Filiı 
tiu kuvvet çıkarmağa m""c 
burdur. Fak ~t hu har~· 
k~te A~denizdekı. İ · ı~iliz 
donanm&sının hakimıyeti 
dolay asil~ çok zordur. ikin 
ci yol olarak Türkiye var 
dır. Halbuki Tü-kiye bir 
taraftan Sadabad paktı ile 
İraka. bir taraftan hir itti· 
fak muabedesil~ lngiltere· .. 
ye bağlıdır. Diğer tarııf • 
tan bu vaziyet kar~mnda 
İbninud ile Yemenin na· 
sıl bir yol tutacttğı betli de 
ğildir. Şurası muhekkak· 
tar ki, fürkiyenin hattıha· 
reketi Şarktaki meydan 
mubarebesin:n temelini leş 
kil eyliyecektir. 

Bundan başka Sada· 
bad palctma Türkiye ile 
beraber imza lcoyan lran 
ve Afgan!stanın vaziyeti 
ne olacaktır? Muhakkak 
olan bir şey varsa Hitıe· 
rin. çıkac~k fırsatlardan 
hiçbirini kaçmuıyacağıdı r. 

PETROL IST1HSALl 
Dl.JRDU 

Bağdat 5 A. A. -
ırak hükumetinin r~smi 
tebliği : 

Hükumet Reisinin em· 
rile lngiliz petrol şirketi· 
nin istibsalı durdurulmuş· 

tur. Musul petrolüııiin Hay 
faya borularla akıhlması 
da durmuştu .·. lrak hüku· 
meli tasarruf maksadile 
benzin sevkiyatını tahdit 
eylemiş ve vesika usulünü 
koymuştur. 

~------------~----~---
SON DAKiKA 

Hitler 
Dün bir nutuk söyledi 

Bt:rlin 5 A .A. - Hit· 
ıer dün Raybiştağda bir 
nutuk söylemiştir. Hitler, 
ha .. bin menşeleri hakkındaki 
noktainaıarım, seyrini ve 
Balk an ıeferinin "ebepleri 
ni anlathktan sonra, Tür• 
kiye ve Yugoslavyaya sö
zü gatlrerek dewiştır ki • 

1 n g i lt ere bu iki devleti 
Balkaıı harbine bulaştır • 
mak istiyordu. Türkiye 
büyük harpte bizim mütte• 
fikimiıdi. Harbi~ neticesin 
de Lizim kadar müteessir 
olmuştu. Fakat büyük ve 
eşsi~ dahisi bütün düııya· 
ya muhteşem kalkınma 
misalini vermişti. Şimdiki 
zimamdarları da bu v~rlı· • 
ğı muhafaza etmeLtedir\er. 



SByfa-2-

lngillere ve 
Irak 

Mıhver devletlerini Bal· 
kan Yanmadası'nı istlaları 
altma almaları üzerine, 
Ortaşark vaziyeti nazik· 
leşmiştir. Akdenizden Iran 
ve Hindistan'a kadar uza• 
nan bu sabanın vaziyeti 
nazik bir safhaya girdiği 
bir sırada ·ırakt'a vuku bu· 
lan darbe bilhassa lngilte· 

urede endişe uyandırmıştı. 
Fakat lrak'ın idaresmi el 
!erine ulan pofüıka.adam· 
lan tarafından verilen te• 
minat bu endişeyi inleye 
yardım et ~tır. lngUtere· 
nin, ınlıstaıı. 1 ve mukedda· 
ratına hakiw olan. lrak'ın 
dahili işierine,karışınak is
lemedıg' mubakakltr. Fa· 
kat lagılızler1tiağdat büku 
metmm Irak ılt! lngiltere 
arasında akt~dılen muaha· 
yeC;d sadık kalacağrndan 
emm olma\.. isterler. Fılba· 
kıka i{eşıt Geylanıibu nok• 
tuda lııgıh:.ı:: · buküoıetıne 
temın t vermiş ve bu temi· 
nal ~ehbender tarafmdan· 
da teyıd edılmiştir. Bu te• 
mınatıu lraka lngıliz as· 
kerıermin ıbrıcı sırasınde 

fıhyat ile de tc:yidı, l•ıgil· 
t::re ile Irak arasındaki mu· 
nau·Lathirııı s1ını1n.i bn vaıi· 
yete ırcaına c::hemmiyeth 
Ölçude yardım etmıştır. 

Londre&' Jan babt>r vı::rıl · 
digıııe göre, son daı be ıle 
iktıdars ellerine geçırenler 
t:ıu uoktadaKı ıyı nıyetleri· 

nı go terdıklerı., takJırde 
loxıl•ere'nın yeni ıdareyı 
tammaması ıçın ortada 
hıç bir sebep kalmıyacak· 
tır. Ve ancak o zawaı ln· 
gıhz-lrak muuasebet era 

normal bır ~ekıl alacaktır. 

irakta son darbe üze· 
rine 1~ bca~ına , geçenlerin 
endışeJ.erım anlamak zor 
degııoır ;bunlar lrıık istık· 
laııuıu teblıkl"!)'e duşmesııı· 
de ı korkınaktaaırlar. Bu 
aebepledırkı gerek Şehben 
der ve gerek lrak'm .,An· 
kara eıçısi. lngılız askerle· 
ler10in 1rak'a girmeleri 
babsınde beyanatta bulu· 
nurken, bu noktayı ehem· 

miyetle tebarüz ettırmişlerdır 
bhklal b•nsınde lraklıluın 
hassasiyat göstermekte bak· 
lı olduklarına şüphe, yoi<sali 
da lngıhz Hkerlerinnin trak' 
jlkmaları, ıstıklal 1devresıle 
değil, basit bir muahede:· 
nın tatbikıyle alakadardır. 
Mahimdurki irak umumı 
barpltm s ra uzun zaman 
logıltere'ni11 mandası t.tltrn

da idare edı miştı. Bu, lralc ' 
hlar ıçin haklt bir şik~yet 
mevzuu idı. Ve nıhayet 
lngıltere uukuuıeti, mand.ı· 

yı kal rarak f rak'm .,iıtık· 
lalıni tanımıya ve müstakıl 
lrak'm rv ılletler, cemiyeti· 

rıe girmesine yardımda ı 
buJuno.ıya muvafakat etti. 

Sadi Tek 
Tiyatro Kumpanyası bu· 

gOn f &hrimlze geliyor 
Zengin bir trupl.t tur· 

neye çıkmı:i olan Sadi Tek 
ve T i y a t r o· 

ıu dün a~şam lskenderun 
da son temsilini vermiş~ir. 
Bugün şehrimize geıecelc 
ve ilk temsilini gündüt si· 
nemasmda ver~cektir. Is 
kenderunda çok rağbet 
gören Sadi Tek 

K u m p a n .Y a s ı n ı n 
şehrimizde de çok büyük 

rağbet göreceğ.ine şüphe 
yoktur. 

Kör Piqesi 
lakandarunda temsil adildi 

Şehrimiz Haıkevi tem· 
sil kolu, müzik kolunun da 
iştirakil .. dün lskenderuna 
gitmiştir. Kalabalık bir 
kadro ile giden Halkevli· 
lerimiz lslcenderunda "Kör,, 
ve .. istiklal" piyesini tern· 
ıl etmiş ve miızik par 
çaları yapmıştır. 

Iskenderun Halk evi 
şehrimiz Halkevıilerini 

izu ve ikram eımış ve 
gece geç vakta kadar mu 
vaffakiyetle d "vam eden 
temsil sürekli alkışlarla so 
na ermiştir. Temsilden 
sonra hemen Antalcyaya 
hareket edilmiştir, 

işte bu sıralardadır ki lngil · 
tere ile Irak aı srnda.ki 
münasebetleri ta ı eden 

1930 muahedesi rmzalan· 
mı,tır. lrak'ın Mılletler 
cemiyetine girmesine çığır 

açan ve bu muah~de, o gün 
den bugüne kadar lngıliz 
lrak. münıuebetlerinin, te· 
mel taşını te~kil etmi~tir. Bu 
muabedeye göre, iki taraf 
hıırici siyasetJ,.riııin tedvi· 
rinden birbiriyle istişare ede 
ceklerdir. Bırı ıt!ıfak mu· 
abt'desiyle teliı kabul etme· 
yc:cek ve di.ğerinin vazıye. 
tıni zorlaştıracak bir siya· 
aet takip etmıyecektir. 

Irak İle üçüncü hir dev· 
let arasında ibtılafK çı tığı 
.zaman, bu ıbtilafın 1 sulh 
yoliyle lidlli için iki devlet 
görüş~ce derdır. 

Muahedeuini dördüncü 
maddesi ebewmiyeuidır: 
bir harp çıktıgı takdirde 
iki devlet b rbirioe yardıın· 
da bulunacaktır. lruk'm 
lngiltere'ye yardımı, şimen 
<lıferıerı, O.! ıırlerı, liman· 

• lan, tayyıtre meydanları 
olmiak üzere toprakları 
üzerinde • .ıgılt~re'ye bütün 
koiaylıkları ve yardın.ı göı. 
term~kten ibaret olacak· 

tır. 

Buıı:iau sonraki bir mad· 
de ile, Irak 1ngiltere hüku· 
m tine topraklara üzerin· 
de tayyare meydanları ki· 
ralamayı teahhüt ıetmdde· 
dir. Sekizinci madde ile ln· 
giltcre kralmın .1rak'taki 
meıuhyetleri Jrak kralına 

fENJGO~ 

;, .. Alman 
şehr·ner 

Binlerce ton ağırliDında 
bomba yağdırıldı 
Londru 4 A.A.- lngi 

liz tebliği: 
lngiliz tayyare fılotan 

dUn kşam Kolonya şehrin 
deki endüstri merkezleri· 
ne binle:-ce ton ağırhğında 
yangın ve infilak bombala· 
rı atmışlardır. Birçok yeı • 
lerde yangın \:•kmışhr. Dün 
akşt:m diışman tayyareleri 
Liverpul üzerine akın YllP 
mış ve bu akınlarda 16 Al 
man tayyaresi düşurül· 

müştür. 

ALMAN TESLlGl 
Berlin 4 A.A.-Alman 

Başkumandanhğınm t blı· 

ği: 

Yüzlerce se ·a . tayyare 
sinden mürek filol , 
mız dlin ak~ verı.- ·' 
şehrini sa atla !il t -ı 1 

ripkar bir .&ur · c~ bumbar 
di man tmişlerdir. Blrçok 
yangınlar çıkmış mühim 
bir hmana en ağır çapta 
bombalar a tılmışhr. 

Tobrukta Jngilizlerin 

mukabil taarruzu t.ıırdedil 
miş ve 16 tana tahrip O• 

lunmu~tur. Şarkı Akdeniz 
de Giridin suda limanın 
da 10 bin tonluk bir lngi 
liz Tıcarct gemisi bahnl• 
mıştır. 

Düşman dün gece Al· 
manya üzerir.de uçarak e· 
bemmi)'eti az bombalar at 
mışıardır. Halk arasında 
ölü ve yaralı vardır. 
Alman hücumu durcluruldu 

Kabıre 4 A.A.- lngi· 
liz rt:smi tebliği: 

Tobruk Kalesine yapı· 
lan düşman hücumu dün 
öğleyin duraurulmuşlur. 
Düşmanın tekrar hücum et 
mesi muhtemel olmakla be 
raber bu hucum şimdı ka 
ti surette·önlen.11iş bulun· 
moktadır. 

dı;vretmektedır. v~ rıiba· 

yet mudhenin, lr k Millet· 
ler c miyetioe aıa olaruk 
kabul edildikten soı · ra 

yirmi b~ş sene devam ede· 
ee~i kaydediliyor. lrak 
Milletler cemiyetine ı11 '>32 
senesinde girdiğine göre, 
muahede 1957 senesine 
kadar meri olacak deınek · 
tir. 

Aıılaşıhyorki lngiltere 
muahedııin dördüncü mad· 
deıine istinad ederek ıra 
k'a asker sr.vkemıştir. Esa 
sen söyledikleri sÖ7.lere 
bakılacak olursı, yenı Irak 
ıimamdsrları daiprensip iti· 
bariyle muahedeyi müna· 
kaş~ etmektedirler. Mun· 
nedenin tefsiri ve tatbiı<i 
meseleleri etrafmdd arada 
bazı ib!ilaflar m v ut ıse 
bunların d zamane.la 
izale ediıere h 1 -

münasebetler l~rn ai 
bir şekil alıı.8 'em nniye 
layıktır. A.Ş.Esmer 

lr k J. mııh -
r be devam 

edıyor 
( Başı 1 ıncide) 

va ku •v tleri sevketmek 
imkanına mnlıktir. Hüla a: 
Irak l.u~fimeti suratle ba· 
reket edt'rek ~imdiden 
lbnissuud hükumetinden 
\'e yemenden y rdım te • 
m·n etmezse Irak \lrdusu 
çok muşkül bır vaziyete 
duşer. 
İrak kuvvotleri Basradan 

fardadıldller 

Londra 4 A. A. -
Resmı·ıı b" ldırilıyor : 

Basr dıJkı Irak kuvvet 
lerine burasını terketme · 
leri ıçin verı en muhlet 
bntığı halde çekılmek is· 
tememişlerdır. Dunun üze 

• rine lngıliz hava ve kara 
uvvetleri bunların üzeri· 

ne lıücum ederek tadey· 
it mış. lı ıva ussü ile elek· 
trik santralını ;şgal eyle· 
mişlerdir. Hebbın:yede top 
çu ateşi açan lr ak topçu· 
ları uıerine hücum edıl· 

'miş ve bunİPT iskat edil • 
mışlerdir. ln~iliı zayıetı 

adır. 
Irak A!manyadan yardım 

istememiş 

Budapeşte 4 A. A. -
Y.a:ı re mi P<!şter Loi:.J 
gazetesrnin Bağdattan al· 
dığı bir telgrafa i tiııaden 
verdiği habt!re görca. Irak 
hükumeti lngiliz iddıaları 
hilafına olarak Almırnvtt 
dan lıiçbir yl\rdım i.1teme 
miştir. Irak huıeum eliııin 
nt'şrettiğı beyannamede 
şöyle denilmektedir : 

Irak. lngilizlerin mua· 
hedeyi ihtilallerine ve ln
gıliz kıta1arının kendı ara 
2isi11e yürurııt'!leriııe karşı 

yalnız başıııa mücadele 
edecek vaziyettedir. ,, 
ll~AKA YENi KUVVET 
LER SEVı<EOILIYQ!{ 

Budapeşte 4 A. A. -
"' Mambiyar " gazetesinin 
deyruttdn al :lıgı nr tel • 
gcafa .{Öre, ıngılız kıtl\ları 
nı h mil bırçok naKlıye 
gemileri Hliyfa limanına 
gelmiştir. Bu gemilerden 
Hayfa)O asker çıkarılmış· 
tır. Bunların lraka gönde 
re>ılceği arılaşılmaktadır. 
Şarki Ordünde bulunan 
lıı 5ilız. gttrnizonlan da 
Retba limanı ~olile lraka 
gönderilmıştir. 
Irak hükOmetinin tabii~ 

ve h1vsiyeleri 1 
Bng3at 4 A. A. -

Irak kumandanlığının teb
lıgi : 

Düşman tayyarelerJ bir 
lrak şehrıni bombardıman 
eylemişrır. Bu arada bir 

camıe bomb isabet etmiş 
kadın ve çocuklardan ölü 
ve y rah düşmu~tur. Hal· 
kın sugukkauhlıgı ıı muha· 
faza etmesı, tehlıke işare 
li verilir verilmez sığınak 

Port~kiıJe 
ihtiyat tedbirleri aıırıııo" 

Lizbon 4 A.A. "" 
P t t. . • J-:lil or eıo:r; J;a?Ptesr, 

Portekiz Cümburr""i;İtl 
garanti teklifinde hLll~ 
ğunu ifşa eylemiştir. f 

ri" bu teklifi şu ~JJ 
ihtiva etmektedir. 

Pr.rtt kizdeki defi 
1 

hava üslerinden serbt 
istıf ade etınr~ 
tıle Almanya Port~k J 

tıkla; i koruycacaktı'o 
Fakat Portekiz 

hurreisi bu tdJifi 1'~ 
rey.e ys naşmamıştır· .,,1 
taraftarı Portekıt )\ 

rmı muhtemel tehl1~e 
karşı müdafaa içi~ dıl 
askerin tahşid edıl 
ber v~rilmektedir· 

•' Almanya fraka •' 1 
gönderebilir "11 

Londra 5 p..A; 
ta ki vazi .'et nıü118 

mütalea .) ilrüteo 1~1' 
yasi mehaEilinio ıı 

zarı şudur: 

Mesele Alın•111' 
raka tayyare ile 11~,ı' 
~.ıyıp tıışıvamıyac11 

sel~ıudir. Çünku ~ 
nakliye tayyarele'"'/ 
hamlede uçacağı 
den çok u:u.ıdu'·,, 
kı giiçhikler lng1 I.~ 
bir zaman mü~"" 6' 
te soka:myacaktı~· e 
diselerin neticeJ1 ;t 
sa olsun petrol ·b'' 
lrıgiltern içiıı ırı"";' 

~ 
JO<ı KiLO LEY'1., 

SA fıLL\C~.t"t 
Antakyadıı te" 

buncuya em•drl 
olunup Rum ;' 
lisesi vakfı o•,.,, 
nan yüz kilo ıe -

.. d "°'' ınuzaye eye 
Talıp o1anlilrııı ı' 
SJtlı günü sa•' ~i 
ray caddesinde 111" 

:~ 
~eşriy•t ~· 

Selim çr: 'J 

~ 
lara girmesi.~ 
toplu halde 11 lazımdır. 1 ~~~ 
fekle ateş ~ı;'". 1 

lar israf ~di 

dAGDATfAO 
,~ 

Bağd!ll t _,, 
Akşamın .,, 

sabahın 5 k~,t 
terin sok& if 
yasuk edıl~~ 
manda 11• • o!I 
da seyrı ;r ~ 

met asıleJ ı 
mi biı J 
bunların of 

·· de e musaa 


