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ADRES ı YENiaON ·-· ANT,t<Y4 - Telefon 1 - 46 Posta kutusu 24 
SAYISI 2 KURUŞTUR 

Sovqet Rus- Raşid AliGe9 
·19anzn Alman iô.ni Bağdat

hudadunda tan firar etti 
iahşidat qap- Emir Abdullatıın 

~ h b . lraka davet ed•le· 

Irak Kralmın doğunı 
yıl oöııümil olan 3 Mayıs 
münasebetile Milli Şefimiz· 
le Kral ikinc:i Faysal ara· 

Naci Şevket 
Irak harbiye nazırı dün 

Ankaraya geldi 
Ankara 8 A.A.- Irak 

Milli Müdafaa Nazm Naci 
Şevket bugrn uat.10,SOde 
Toros c kspresile Bağdad · 
tan şeerimize gelmiştir. 

İcra vekilleri heyeti 
Ankara 8 A.A.- icra 

vekillı:-ri heyetini bugün 
Başvekil Doktor Sayaa· 
mm riyasetinde haftalık 

mutad toplantısını falparak 
rüznamesindeı<i maddeleri 
konuşmuştur. 

İstanbula 
İki Almau ticaret heyeti 

geldi 

İıtanuul : - Almar.ıar 
yenid~n Anktırada imzala· 
nan_ 1 O milyon lirnlık tica 
ret anlaşması hükı.imleri 
dahilinde ınuoayaatta bu· 
lunmak üzere şehrimize iki 
grup gelmi~tir. Alman tı· 
caret grupları temaslara 
başl~mıştar. 

Dığer taraftan şehri· 
mizdeki bazı ithalatçılar 
Öa A!ınanyad&rı ıtbalatta 
bulunmak üzere temasla· 
ra geçmişlerdu. Bunlar, 
bılhassıı ... sını.i mamulat ge· 
tirecekier. 

Me11.sucat 
ucuzluyor 

İstanbul : - İktisat 
V ekalt:ti niu aldığı tedbırler 
Üzerine yünlü ipekli ve pa 
mulclu mensucat fiyatlara 
nan di.işmeğe başladığı p•ya· 
ıada müşdhede edilmekte• 
dir. Yünıü elbiselik kumaş· 
larda yü~de onbeş .kad.u 
bir ucuzluk kaydedilmiş· 
tir. Diier mensucat ııınevi· 
lerindeki ucuzluk ta bu 
niiktardttn afağ1 dt ğildir. 

Karabükte 
ÇiVi F ABRIKASI KU· 

RULAC K 

tıgı a er l ceği söyleniyor 
Japon "Ajımaı tarafandan BaOdetta Raşid Ali hükQ-
verilerek Japon gazetele· meti aleyhine nümayişler 

rince nefredilen bu haber yapılmış _ Baödat radyo 
leri Tass ajansı tekzib 80 neşriyabnı tatil etti 

ediyor 
Moskova 9 A.A.-Tass Kahire 9 . A. A. -

ajansı aşa~ıdaki tekzibi Mısır gazetelerinin Bağdat 
neşreylemiştir: tan aldığı hberlere ~öre, 

Japou gazeteleri, Do· hükumet aleyhiııe yupı\on 
mevi Ajaıısımn Nevyork· nümayişler uzerine Başve 
tan alarak verdiği şu ha· kil Raşid Ali Geyiani pa 
berter! neşretmekteJirler: yıtahtan acele ayrılarak 

Sovyet Rusya ~arp hu meçhul bir semte gitmiş· 
dutları üze:-inde büyük as· tir. Eski Irak Vezirlerin· 
keri kuvvette· tahşid et· den Tevfik Süveyda tayya 
mektedir. BilbAISU Uzak re ile Bağdattan Ummana 
Şarktan garbe nakledilen hareket eylemiştir. Orada 
orduıaı ın ıevki için Sibir Irak hükumet nıibi Prens 
ya de:nir yollarında yolcu Abdı ilah ile gör!işeceği 
nakliyatı durdurulmuştur. söylenmektedir. 
Garp hudutlarına büyük Beyrut 9 A. A. -
askeri kuvv~tlerden başka Ofi Fransız Ajansı Bağdat 
iki hava ordusu da sevke tan bildiriyor • 
dilmektedir ki bu ordular Evvelki gün saat 21 
dan biri 1800 bombardı- d~nberi lraıila Suriye ve 
man, diğeri d~ 900 avcı 
töyyaresini ihtiva eylemek· 
tedir. Karadeniz ve Ha· 
zer deniz!ne Baltık Deniz 
filosundan 28 denizalti 
ve 8 torpido muhribinin 
gönderildiği b'tdirilmekte 
dir. Bir Sovyet heyeti Tab 
rana göu~terilmiş ,' olup 
bu heyet lrand11ki Hava 
üslerinin Sovyet Rusya 
kontrolı.ine verilm~sini is· 
tiyecektir . 

Japon aj..ansınm bu ~üp 
be uy.ındmcı haberler\ ta• 
mamen yalandır. Ne Tah· 
rana i>ir heyet gönderilmiş 
ne de t<a:-adeniz ve Ha· 
zer denizıne yeni kuvvet· 
ler sevkolunmuştur. Garp 
budutlanııl:la da asker tab 
şid edilmediği gibi edıl· 
mesi de dü;ünülmemiııtir. 

lNGlLllLEK BlR KA· 
LEYi lŞGAL ETTILER 
Berlin 8 A.A.-Alman 

ajıuısı,lraktan biıdiriyor : 
Irakla Aman arasında hu· 
dut üıerinde bulırn n t~ut· 
be kalesı lnlılız.l ,.. r tarafın 
ctan İş~ai ı>dilmiştir. 
~~ 

tc çivi stoldarmın daral · 
masa üzerine Karabük fab 
rikası çivi imalathaneleri· 
ne çivi yapmak üzere çu• 
buk vermektedir. DiR-er 
taraftan Kara >ükte bir de 
çivi fabrikası kurulacaktır. 

Son günlerde şehrimi· 
:z.e 76 ton çivi de gelnıaş 
tir. Bunlar yakı oda tevzi 

• 
Liibnan arannda telgr&f 
ve telefon muhaberesi ke· 
silmiştir. 

Bağdat radyosu çok 
zayıf bir şekilde çalışmak 
taaır. Bu neşriyatın Kral 
sarayı ıa yerleştirilen hafıf 
bir seyyar istasyonla yapıl 
dığı zannedıimektedır. in· 
giliz tayyarelerinin Bağdat 
r~dyo ıstasyonunu tahrip 
ettiği anlaşıhyor. 

IRAKLILAR AGIR BiR 
HEZiMETE. UGRADILAR 

Kahire 8 A. A. -
Resmi tebliğ : 

Hab'>crniye mmtakatnn 
daki harekata iştirak eden 
lngiliz ve yerli \tuvvetler 
Habbaniyeye hakim mev· 
zilerdt n düşmanı tardey · 
lem işlerdir. 

· Asiler ağır zayiata uğra• 
m1ş ve 300 den fazla esir 
bırakmışlardır Tayyare 
1le l'\evkeu : leıı ln~ilız too· 
lan bu muhat ebede bu • , 
yük bir rol oy .• amışl&rdtt. 

Sollumda lııgılıı. k~ş·f 
kolları ş!ddetli bir f aalıyet 
göstermişlerdir. Tobru~ta 
duşmau tazyiki son gun· 
ı~rdeki ,muvaff11kiyetıizhk 
dolayısile gevşemiştir. Tob 
rulc..taki lngiiiz kılaah ltal· 
yan ve Almanlara kar~ı 
mütevali hücumlarda bu • 
lunmaktadırlar. Boğuc 
bir kum fır tıııası münaku· 
lata sekteye ufta•01akta • 

Cuma 
Abone ,.rtıarı : 

Dahilde yllhOı 5 lira 
Yabancı memleketlere 

8 lira 
ltlnların her Kelime

aindan 5 kurut 'ahnır. 
Ocret pefindir . 

GOnO geçen sayalar 
10 kuruftur 

Milıverciler 
İrakın yardım talebine ce

vap vermediler 
Bagdat 8 A. A. -

İrak hükümeti taı ahndaa 
Almaııya ve ltaıy .. dan is· 
tenileı ı askeri yardıma ce• 
vtıp veri\melıiiştir. Askeri 
mehafile göre, lra1c ha,Hse 
leri vakitsiz yapılmış bir 
askeri darbeden ibarettir. 
Diğer taraftan Irak ordu· 
sunun ancak bir kısmı Ra 
şid Ali tieylaoiye itaat 
ederek lııgi tizlere karşı 
gelmektenir. Bununla be· 
rab~r mihver propaganda 
sı bu memlekette seneler· 
denberi okadar işlemiştir 
ld mutavassıtların herhan 

' gibir s ılb teşebl>üsn bu 
yüzden zorlaşmaktadır. 

400 ESiR DAHA 
VE.RDibER 

K•hire 9 A. A.~-ln· 
giliz tel ıliği : 

Irakta muvaffakiyetle 
tetevvüç eden bir hareket 
neticesinde 400 den fazla 
Irak askeri esir edilmiş 
v~ 6 top iğtinam ı>lunnıu19 
tur. Basraaa sükun var • 
dır. 

ÇAMDA1<1 INGILIZ 
KONSOLOSLUGU Ô· 
NÜNDE BiR HADıSE 

Loııdra 8 A. A. -
Şamdaki lngiliz konsolos 
hanesinırı araplu tarafın 
dan hücuma uğrayarak bü 
yük tahribat yapıldığı hak 
kında Vişide ı verilen ha· 
berin Almanlar tarafından 
tertip ve izam edıldi~ı an 
laşılmaktadır. Hadise i&• 
yet ehemmiyetsizdır. 
Atılan bir kaç taşl t kon· 
su1oshırnenan biill camları 

kır1lmışl1r. 

-SON DAKiKA 

Amerika har 
be hirerse 

Japonyada Almanyanın 
yanında yar alacak 
Tokyo 9 A. A. -

Japon Hariciye Nazıra 
Matsuoka yabancı gazete
cilerin sorduğu suallere 
şu cevabı vermiştir : 

.. Japonyamn üçlü pak 
ta iltihRktnın sebeplerin • 
den bin de h~rL>e g r e• 
mı.>ktir. 

fakat Amerika ha be 
girerse Japonya dd Alm1tn 
ya ve ualyanırı yam'lda 
harbe gir m~e mecbur ola 
caktlr. 
HABEŞ vRDUSU INGlL 

TELENlN EMRINDt. 
Adiıababa 9 A.A. -

Habeş lrnpar11toru gazete• 
cileı e beyıtnatta buluna· 
rak Habeş ordularını ariu 
elliği )'erde barbcttirmek 
üzere laıilt9"1ain · 
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Çörçil dfyor ki: 

" ar· · kazana 
mazsak kafası· 
koparılacak a-

dam benim 
Girit, Tobruk ve Süveyşi 
ölünciye kadar müdafaa 
edeceğiz - H rpte hata iş 
lenmediği iddia edilemez 

fırtınayı mutlaka yeneceğiz 
lngiliz Başvekili Ç5rçi 

lin Avam Kamarasında söy 
ıedigi nutkun baş taraf mı 
dünkü sayımızda bildirmiş 
tik Anadolu Aiansı tarafın 
d n öğleyin verilen nut· 

kun son kısmının hulasası· 
nı bugün neşrediyoruz. 

Çörçil Nutkuna şöyle 
devam etmişti·: 

Libyada ve- Yunanis· 
laııdaki muhareb~lerde en 
kati mesuliyeti şahsan ü 
zerımt' ımak suretile ha 

:reket ettim. 
Harbi ka~anmadıgtmız 

takdirde kaf s1 koparılacak 
adam benim ve bunu ka· 
bul ediyoı um. 

Uğrunda harbettiğimiz 
gayelerin tahakkuku için 
süveyş kanalının ve Malta 
nın muhafazası şarttır. 

Bunların zıyaı bize en a 
ğır zarbe olacaktır. Bun· 
ıarı muhasaza için harbe· 
diyoruz. Muvaffak olaca• 

ğımıza şüphe yoktur. Bu 
gün General Ve;vvilin em 
rinde yaı ırn milyonluk bir 
ordu vardır. Habeşistan· 
da vazifesi sona eren or· 
dularım1z haftalardan~e .. i 
Mısıra nakladilmektedir. 

Çölde büyük Kıtalar 

kullaPılamaz. Trm t~ı;hi· 
zatlı küçük kıtalar lazım· 

dır. Aksi felaket olur.Bu 

felaket ltalyanların başına 
gelmi~tir. Eğer tedbirli J&v 
ranamasaydık bizim de 
bctşımız:a gelelJilirdi. Bin· 
gaziden rücat ederken ba 
z1 gt;nerallerimiz makul 
'olmıyan hntalı hareketlerı 

yüzunden eıir düşmüşler• 
dir. Almanlann zırhh kuv 
vt>tleri biıimkinden çok 
fazla değildi. Fakat teknik 
hatalar oldu ve taliimiz 
yaver gitmedi. harekatm 
!f>tikbali hakkında tahmin· 
}erde bulunmak şuurlu bir 
hareket olmaz. F.elıc:at M•· 

81nn kuvayıkülliye ile isti 
la ı için muaızam hazırhk 
lar icabedecektir. 

Bize gelince; arka mızı 
oıiıspet bir orduya dayıya· 
rak mücadeleye devdm VP 

tobruk ile gerilt:ri olliıı· 
ciye kadar müdafaa ede· 
ceğiz. Girid henüz tec ıvü 
ıe uğramamıştır. Nal v ıdi 
si ve ~kd niz için bütü ı 
kuvvetl rimizle döğiişme .. 
ınecburiyetıudeyiz. 

Herhangibir harpte ha 

Romangada 
HAFTADA. 1Ki GÜN 

EKMEK :vENMIYECEK 

lngiltereye 
Büyük mikyasta Bir hava 

hücumu yapıldı 
Londra 8 A.A.- lngi·~ 

liz tebliği : Dün gece in· 
Bükre~ 8 A A - Ra· 

dor ajansının bildirdiğine 

göre, Romanyadaki ek· 
mek sahşı hakkında yr.ni 
bir kararname neşr~diı· 

miştir. Bu kararnameye 

göre Romanya da haf tada 
iki gün ekmeksiz gün ola 
caktır ve o giın halk Mı 
sır yiy,.cektir. 

IBNISSUUD TAHŞIDA T 
~YAPMAMIŞ 

Londra 8 A. A. -
lbnissuudun Irak hududun 
da tabşidat yaptığı hakkın 
<laki haberler teyid olun· 
mamaktadır. Kral lbnissu· 
udun Raşid Ali Gey!ani • 
ye ihtilal tav.:iye etmedi· 
ği zannolunmaktadır. Fa· 
kat kral ayni 1.&manda 
Geylaııiyi sulh için tazyik 
te etmemektedir. 

, giltert> üzerinde düşmaı ın 
hıwa faaliyeti büyük mik· 
yasta olmuştur. lngiltere· 
ııin simalı ~urki şehirleri 
V~stiıl kanah mmtakası 
Alman bava hücumlarının 
başlıca l.edeflerin\ te~kil 
etmiş:erdir. Geni~ mikyaıo· 
ta hasar olmuş~ur. Şimdi· 
ye kadar alınan haberler 
inslln zayiatının :da fazla 
olduğunuda göstermekte· 
dir. Dün gece lngiltere 
üzerinde 24 Alman bom· 
barduaan tayyare11i ciüşü· 

rülmüştür. Bu rakem bır 
rekor teşkil etmektedir. 

IRAK TEBLlGl NE 
DıYOR ? 

Bey~ut 8 A. A. -
Bugünkü Irak tebliği : 

lugilizler Viyırna hava 
istasyonuna baskın surdin 
de bir akın yapmış, fuik 
düşman kuvvetleri kartı · 
smda daha fazla mukave· 
meti ıüz.umsuz gören Irak 
kıtaatı yeni mevzilerine 
çekilmiştir. Za yıatımız az· 
dır. Habbaoe hava meyda 
nına tayyarelerimiz nü · 
cum ederek bomb11lar at· 
mışlardır. Düşman tayya· 
releri Bağdat tayyare mey 
dam ile demiryolu istasyo 
nuna bombRlar atmış, ba· 
zı basarlar rusule gelmiş· 

1 tir. Bu arada iki kadm, bir 

betl" çok motörlü vesaiİe 
malik olduğu müddetç~ Ö· 

nümüzdeki me~elenin müş 
kül ohıcağa aşikardır. 

Geçen yaz ~ir subay 
haktaki münakale hatları· 
nı muhafaza için oraya 
kuvvetler gönderilmesini 
istemişti. Fakat o zaman 
kuvvetlerimizin nil vadisi· 
nP. gitmesi icap ediyordu. 
lrakta uz•m müddet dö · 
vüşmeğe nıecbıır kalacağı 

nı, mihverin oyunların!\ 

alet olan Rll~ d Ali şid · 
detle tınkil edılecektır. 
Belki Almenlrır biz isyana 
bastırmadan oraya vara • 
calilar ve o· zaınl\n i~imiz 
daba zorl&şacaktıı. 

Hiçbir zaman kan ve 
gözyaşından başka birşey . 
söylemedim. Şımcli hata · 
mızı bunun üz1trine ilave 
ediyorum. Fakat bundan 
sonraki işler tam ve 'nıhai 
zafere gitmek olar.aktır. 

Atlas meyJan muhaı e 
besinı kazandı~ımızı idJia 
etmek bir lı ıladır. Hali 
münakalatıımıı ağır zayıat 

pahasına idame ediyoruz. 
Fak'\t bütün ~u sıhaiarda 

DÜŞÜ RÜJ.EN ALMAN 
TAY Y ARELE.Rl 34 Ü 

BLJLDU 

Londra 9 A. A. -
Dün gündüz Llngili.G sahıl· 
leri üzerinde Alman ve 
lngiliz avcı tayyareleri ara· 
sında birçok c.;arpışmalar 
olmuştur. Bu çarpışmalar· 
da 10 Alman tayyaresi 
düşürülmüş ve bir lngiliz 
tayyaresi üssüne dönme • 
miştir. Bomba . atıldıgma 
dair bir haber yoktur. Bu 
suretle 25 saat içinde ln • 
giltere üzerinde düşürülen 
Alman tayyarelerinin sayı 
ın 34 Ü bulmet.ktadır. 

çocuk ölınü~ ve İki asker 

yaralanmışhr. Yere in~e· 
ğe icbar edilen bir lngi • 
)iz tayyaresinin müretlt•ba 
h esir e~ilmiştir. 

m ,rik adan gelecek yardım 
lar sayesinde yakında e • 
sash bir t~k.,.ddüme temin 
edt:!ceğiz Am~rikadan da· 
ha çok yardıma ihtiyacı · 
mıı vsrdır. Amerik:ı bü • 
tün ihtiyaçlarımızın temin 
edilece~ini bize bildirdi. 
fakat ben burada ihtiyat· 
h hareket ediyorum. 

Hitlerin AmeriK \ hak· 
kında hissettiği korku, . o· 
zarnandanberi Amerikaya 
harp ilan edememesinden 
dir. Her gün ve her saat 
bay t ve bakamız. için mü 
cadele ediyoruz. Hıtlum 
de önünde çok müşkül 
mt:seleler mevcuttur. 

Davamızın zaferle neti 
celeneceğinden lıiç kimst
nin şüphe etmediğini zan· 
nedi yorum. 

Fransamn yıkılmasm • 
d~n sonra dünyaya bakim 
olacağmı zanneden Hitler 
şimdi 942 senesi için Al· 
man milletini harbe ba%ır 
lamağa d ivet ediyor. 

Fırtına varsın kükr- · 
sin, tahribat yaps:n, fakat 
biz yılmadan düşmanı ye· 
necek ve mutlaka muzaf· 

Vişi ile Al· 
manya ara

sında 

Cebelütarık1u 
ı SlVıL HALK TAi-llJ 

BiR ANLAŞMAYA VA 
RILDI FAKAT FRAN· 
sız HALKI BUNDAN 

MEMNLJN DEGIL 
Vişi 8 A.A.- Ami· 

'ral Darlan ile Alman ma• 
kamları arasıııda aşağıda
ki anlaşmaya vanlmı~tır: 

1- İşgal altında bulu 
nan Franse ile işgal altm· 
da bulunan Fransa ara· 
sındaki hudut, emtia ve 
kıymetlere açık bulundu· 
rulacaktır. Şahıslar bir 
noktadan dığer birine va· 
him hastahklar veya yakın 
akrabanın ölümu :münase• 
betile geçebileceklerdir. 
iki taraf arasında resimsiz 
kartpustalla muhabere ya• 
pılacaktar. Kura ve Hava 
ordularına menıup asker 

ler·n mezuniyet halinde 
şimdiy~ kadar bıından isti 
fade etmiş olan deniz as· 
\cerleri gibi serbestçe bir 
mıntakadan ıiığer birine 
geçebilecelıclerdir. 

2- hgeal masraflarının 
azaltılması için müzakere· 
lere başlanmışbr. Yeni 
anlaşmaya göre' igal mas 
rafı senede dör~ milyar 

altun mark daha azalacak 
tır. Müzakereye devam e· 
diımektedir. 

Zürih 8 AA.- lsviçre 
gazeteleri1ıin Frıansadan 
ald,ğı maluLData iOre, 
Amiral Darlanla Alman 
ricali • ırasında yapılan 
anlaşma He yakıaşma si· 
yas,,tin~ Lüyük bir Fr~n· 
sız halk kütlesi aleylıdar· 
dır. Hemen bütün Fran· 
sız şehirlerinin sokaklarında 
Dögolun arması göze çarp 
maktadır. 

ALMANYA BU ANLAŞ 
MAYA MUKABiL FRAN 
SADAN NE ISTIYECEK 

Loııdra 8 A.A.- Bi· 
taraf kaynaklardan verilen 
malumata gör~, Vışi hü· 
kiimeti İle Almanya ara• 
smda imzalanan ttnlişma· 
nm dikkattı şayan noktası 
işgal masraflamıın azal· 
tılmasına Almanya'lın mu 
vaf.skat etmesidir. Alman· 

ların bu fedabarlığa mu· 
kabil Frausadan ne gibi 
tavizat istiyecekıeri h\jnü:ı 
belli değilse de aakeri 
üsler istiyecekleri, hatta 
Fransız donanmasının ken 
di emiı )erine geçmesıın 

tek11f edc::cekleri zanne• 

dilme~tedir. Halea Fran· 
sa A!maııyaya günd~ 400 
milyon frank işg"l masra· 

fa ödemektedir. Bu para· 

nın azaltılmasma. kilrşı Al· 
manyamn esaslı bir tavi· 
:zat istedığine şüphe edil· 

YE EDiLiYOR ceb' 
Londra 8 A.A.-- )t 

lüttarıktrın bura} a g~~~ 
maf iimata göre, ora bir 
sivil halkın süratle t~tı1t' 
yesine başlanmıştar. L'ııı•' 
nın seyrüsefere kapa\J' 
st emredılmiştir. Şeb~ 
bütün dükkanlar k8 

dır. ı ~ 

Korizis ;rıl1,
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har et"ıiŞ • b 
Bu haber şimdi ,lft' 

ad ili yor ŞiıJl 
Kahire 8 (A.A.)- 0rt " 

di ifşa edildiğine g jıi' k 
Ynnan Be~vekili l{o~b' ~ • tı 
geçen 18 Nisanda ıı> s( İi 
ederek Ölmüştür. Bu 11'oı 1 
bep Başvekilin uış• 
mesuliyetlerin ağırh~1 ~ıe 
m~mleketin • geçir::ı>e 
olduğu buhrandır:.A 

Açık arttır~, 
Antakya icra nı~Ol 

ğundan f. 
Haciz altına alın aıP t' 

raya çevrilmesine k•r~i"' 
rilen Antakyamn be IJ~ 
mıntakasında (1431) ~lı & 
ralı evde 2- 55 s•Y 1ı 
Türk liraıı kıymauod: ,r 
rım masura suyun a~~ " 

tırma ~le -~ı.-s-:--9 d•P l 
marteıı gunu su~ '} bi~;' 
re kadar dairede e~ıı 
arttırması icra edile' JL 

Arttırma Kıyoıatıı> ,eı 
de 75 ini bulduğu .'IJ;ıfl 
alıcı namına ibaletı.ı1 f~ 
lacaRı aksi taKdird 11 ~i ~, 
arttıranm tealıüdü bıl IJ~,ı 
mak şartile 1 O güo ,tı f 
larak .10-6-941 ~ ~' 
günü ayni saatta i"•:ıit· 
tırması icra edilece ı1e 

Dellallye rüsüı:JJ'1111~ 
' pu masrafı alıcıya t ,ııı' ı 

Daha fazla maiuıJJ8 941 eJ 
isteyenler ıo-5......-d,ıf 
rihinden ittibareıı ~ f' 
açık bulundurulaC-461,, 
namemize ve 941......- 1ıı'' maralı dosyamıı• 0,ı~I 
ötla icap eden ~ .. ol · ı;ı•· 
almış oiacaldarı 1 ~~ 
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Fransız Aiansı b'. f'' 
lş1eal altındaki • 

ile ı~rbest f rau-'be' 
~ ,.e 

da iktisadi mu0 • ı'i 
tesisi v~ işgal ırı~,~ 
mn azaltılması elJ 
Amiral Darları•~ ~~ 
tiği neticeler, ~~~ğİ; 
ara~ındaki i~bıt \,.,ı 
tinin birinci ,ne' 
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Mütareke şartl•'~t j 
bir ~ekılde rıeS pJ_IJ 
Fransaya kar~ecor 
rın yardım e dı'' 
min edilmekte .. J 
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