
4• GAZI BULVARI tzMlR - 44 
lmtıva7 sahibi : SEVK.ET BiLGİN 

Başmı..harrir ve umumt neşriyat müdilrll : 
HAKKI OCAKO!iLU 

ABONE SEKAITI 
---~ 

DEVAM MÜDDETİ Türkiye için Hariç için 
Senelık ...... 1400 2900 
AJtı ayJık.. ..... 750 1650 
Günıi ~e mi nUshalar (25) kuruştur-

TELEFON:2697 

ilan miindere atından gazetemiz mesuliyet kabul etmez 

ına• 

Cfimhurlyetfn ue CihnJıuriyet eıertertm" be1eçt.i, sııbahlan Çtkar lfvaat 9auiıedf,. 

Ayasaranda 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zaferi 
••••••••••••••• 

Yunanlılara bütün 
cenup cepheaini yar
mak imkanını verdi 

Eralrinln sukutu daki
kadan dakikaua 

bokleniuor 

• 

Askerlerimize kı~ hedi
yeleri artı yor 

ANKARA 7 (A A) Kızılay umumi ıner-
kezintlen : Ask rl rımız kış hcdıye i tevzii 
ıçin Ticaret Banka ı \ c şubeleı i namına umu
mi merkeumıze 5000 hra yatırılmış , e hedi
yelerin tedarikine tevessül olunınustur. Umu
m! merkez Türk Ticaret Bank. sına mütcsek-

ldrdôr. -' 

YENt ASffi M tb a nda b l 

Pren.a Pol, Görinkle konıquyu 
1 .. H.UHllHllHllllllHlllllllllllllllllllllllllll 

lliLİ Pli llGD 



• CELLAT 
ARA ALI 

- 20 -

Kara AB babavna kızmıştı 

YENi'nin Al TIN HAFTASI 
Bugün 

T1P(E ~u . TC..: MUs•i•.i 
Ztlmt MII$bd :0sTATLMttNIN MEStU.'KL 

e MECl\Ur. 
- .. ' •• 1 ... : 4 • 

ayyare Sineması rı: 3646 
BVGON 

ıte ..... ,_mnm•iJrle .... ao denizalt• (11 !il ............. <°a!D-
luk. .• AŞK FiLMİ... . 

-
2-BATAKHANE KIZI 

nosacA BftzLtt 
.MAJ'INEUIJ.t -: 1 - 'Ut - t.PI - ttll 

.................................................................................... 

ŞEl•iR HAl'IBRLERi 
Tı •• rk - lociü 
lktuadi 
Aalapnası 

amm ,iatleri yük.eldi Bor•atla Bir genç ---·-.-
- ~A.&AEl J mci SAHİf'.l':Dt; -

·~---------------·· -·- lngiliz Ticaret Birlıği 
+------ ılid•'• Jf'SPiib= Jw~vlit ......... 'w P ,_ bitbi 'Hik • i.-
.- ııbrthiır ;•• d? nhnh='alsf .iı Jlir
Jiii ile ~ ve~ bir kıymet 
'ilale elecektir. 

'2 ADA IUI~~ 
Fıat mürabbe kom :v-omı ya:rm ~ .Boma, 7 {A.A~ -.Kral emiraame~ 

balı saat 9;30 da ~aliıiin eymet.inde mü- general ~ kont DeMal - C.1ı11111~• .aramyer 
him ~ı'ZISÜtn teödk edemktir. Bu ı.c.- talebi üeriae ~ mıntıaJra.ı erdulan. .Dr. Mmtefa .8q .caddesi ve cm-
lan :a borsa lremiser· lff toprak mD- kuınandaulı~ından v.e 12 ada 'Umum! va· ...ta ımıiyu _,. ~ Jair 
suller1 of müaürü de · tirak edecek- lilığ.inden affedilmiştir. Diler bir km1 __._ ----· tır. eınirnamesil•le orgeneral Ettoro 'B&Stiko • Da ıE .5.: 

El erinde buğday bulunan tacırler a- on 1ki ada -ttrnumt ". ıliğine ·ve Ege ırnm- iiN.iıli ....._i it'*""i .a. .G. 
rın akşama kadar beyannamelerini 11.·er- takası or.dulan kumandanlığına tayin llElUOfll: 4361. .t..2 .2462~ 
ıu lacaklardır. edilmi$tir. fltlılıilıilı .. •.-••••••••WI 

Kalplcı e hc)'C:c.111 'crc.n gözlere haya~. duda1<lara tchcssiiın a:;ıhyan 
F,tıJvıERl HİC ŞÜPHESiZ 

uıı we "TA• ltl'llEM&LAllllm& 
Görec~. i~ lbu haftanın pr.e~ramı: 1 

L.Al.E DE 
1 - 'OLUM :MA1<'.INASt SON DEVRF.Sl 
2 - DEMtR KA~ A'RKASfN't)A Heyecan <le~ '> naı,'1 
3 -EK 'SON GE'L'EN H1\RP l.JURNALI TÜRKÇE 

................................................... . ............................. . 
rAll DA 

'1 - Yi.ideır.ce dı her ktdarm 'Oym,fügı . enenin en ~ ük iteırii filimi 
B.ABYe ISA11ATI 

2···~ 11.A&BiYE:Lİ 

EL HAMRA Sinemw 
811GIJJf 'llA.riJlURUIBW r.L'i9AUM 

ll'TİHAR VE ŞDULE .SUN.All 

Sewenledo, seırilenlerin, atkı tanıyan ve çekenlerin :filmi 

SEVE KADI 
--··· ...... -·--······· ....... . • 

···································-: • - ........................... . 
• • • • • . . 
• Jj ... . . • • • • .. . .. . . -. . • • • • • • . . • • .. . 
• • .. . 

• .. • . 

----·--,: . . .... .. . 
• • ... . . . .. .. .. . . .. . .. 
• . . . -• . . . . -... .. 
• .. -.. • ... A\ık, iVam, Kabnımanl_ı.lıc ~ F.ilhulerin pırlantası 

i'.t.LEBKR: 1 Dl: M'DN U KlI&UŞJ'U&.. ! -ıNiır:KeE :P.ARAtıfU}\;Y Hıl'RP JURNALi 

. . .. . 
• .. . ... . 

. .. • • • • • • • .. . ... . 
,... ..................................................... ~ -.....,.._ ..... 2~2~~,.~2, 119111! ..... ms:,~s~ı: .. esl!P!".lao..,.c -----~~~ ............... ., ...... ~ 

ım 2 ::ez:ı :sa 

h z gun in l siri olacak. Benı maz.ur ı; r vi açtı \'e balkona g~ti . 
~. yatmağa eiieeegim. ~ <p•1Rakhja ~reausk .Wci :11eıJW 

IGau &ı.u habeNen pek far.la sni.ite- ıgök yüzilnü seyre daldı. 1Iava simai da-
eaıir .:r.ünmedı. Fakat aaoe lwrnn, ha serin lf~ çok ~kinai. . . 

a 'Lüy:ilk dikkatle .devam 'lflar ;ıretsrz aunm agaclar, bır tıyatro 
~aGBtlll aı .,. l . dk. - çl d tmekle eerAber Güle.ne bir .kon k al- a m sın ı -yapma aga ar1 an ınrca-
:ıasını teklif ve' der'hal rahatlık 'erccc- ına siyah bir ,gölge -gibı abediyordu. 
.iW temin · Genç 'kız 1eldifi re.ı- Gereelc, biitün bu hadise1er, hayat ko-
aıttl. · medyasının oynandı-ı gen1' bir sahne 

- Bir .upıriıı alıwatı t rcih ederim :üzerinde ~reyan etmiyor mu ıdi? Bu, 
Wi. ' ooun kendi komedyası iaı ... 

- J5 - - Y.anıNzda var mı? _Netice itibariyle, b~ tatil zamanı bel-
dr an kırraaWı:ta · ti ba ı wı GöJm.. PS .... si s Wr ar- - Evet. el çantamde bulwıur. kı ~.heyecanlı ~ıyordu. F.a~at belc-
daı,;.inM ._ • • :m Blılıu!: ...... 7 1 i""' ........_ l'akat Jre- Bir .iki :saııi.re, kendisine w 'ki sem- ledu: nı ~ve . umau~unu vere~: ne J>ek 

nilt w . > ;:.. ........ al .... as ,.ı..uza.. .... pııti veya teemQr kelimesl ~i ;eının deg.üdı. l3elk1 de 'Erenkoyde kala-
~ -:.'!. "9;~ _,, g,...._ Gil1ım ~ 4 ki w..z m'I _. Am'Mfi.-~· Fakat bu intian da rak gü~c le bir 'kerl~k~le gıbi oyna-
"7, fa.~ M'? • al! ~ ~ Wi.. Oduma .çıktı. Birdenhire, ma'k. cıvarda bazı ~ezınliler y.apmak, 

._... ..... ·--····- ·----···· ·-·-··-- .......... _ ..... .. • • • • 

~ i BUYUK ı:IKAYE i j 
• • • • 
~ ••••••••• , ................................................................ .1 ••••••••• 1 

Umulmıyan Saadet 

• • . .. .. . • • • ... . . .. .. .. .. 
• . .. . . 

... . 
• • . .. 
• • • • .. . .. . .... ... . .. . 
• • ... . .. .. • • .. ,. . 
• • . .. 
• • . .. . . .. . .. . . . . . .. .. .. . . -.. .. .. . .. .. . "' ~ ;r:m •er- • wı .= _;. .• .,. ,e•+ ~ mmlea p ur.akta ~uş e ·bir bi~ ı~i ~· n oto~obille'tstan~ul~ geçerek 

l.ijiilrıi , , ela&: lllAi Cf... ... flırJa , 1 .ı.tı Jıaiw 'bıp.lıb. 'Bir anbar kadar raitı Bu~·ukcl re~ e. ~ıtme~, Ftocy a~ a uzan- Emsaisn şıhese 1 r ı;ahcserinde 
_ llllıır ._.,n ... ...._ C:-.. tm +. cıau. we ..m- .in bu muvram oda icinde 0 tasalı mak dahn ak iane hır hareket .olacak~ı. TA~ • HBDi • .A"All 

... ~ elratiM. a-. ~ .. .mm...-.. ocı-. ... Dm ltir .zanUı 'birka.cağızdan bafka IKr y de- Gülen dalııa .az ~canlı_ hır t.~t~n 
dlll. ,u t-., Jtaaim w .__ 4a pi- jiWL Artık Dm nmb9il 1aap laiç ain- belki de d~aha zevJdı .ob~ını duşWl- F-OKS JmıtALDA: En wı ve en mühim haberler. 

_ ._ ,_, dı 1 
• a. ....... a.r. ......._ a.ı. .ıWarı ~ iÇkı mcltle haJal. k?;.klığına ugr~~a he- flEIUı1SIA& : illE& GCN 2 _ sa - 5.3i1 - 'Z.38 - itli DA 

• • • • • • • • • • • • • • • • . . . 
• • .. 
• • • • .. 
• • • • • • • • • • • • • • • • 

11!1 ... 1 
... 9bl • LI r = tw• -..Z .... ~ cıWıiea p&- 1ıir &.' r ... k 1cat eıtmifti. Çünkl, raber, bu gir.dıgı ))Oldan gcrı donınek ~ve .-ar pleri 11.31 v J.:IO..da .ilive camlan v.ardar .. 

; • 1 , ..... ..._ , Z, , .. te- ....... w 1
, 'baıl t;tlııe Dmıu • ••n Bwme brş am derece 1.,_ iste.ın.iyordu. Onun talil ilk hamlede fev- DiKKAT : Haftanın her gününde ilk ••-~ CUZ UAUt 

havvlmer talırilc ediyorsunuz ya... ôlr gU1 iTışttnnisU. Gözler1nae, gülen blr 1culgan vaziyetinin kendisinde uyandır- ka!lde, betti hlıri~ ohnupzl , ._ ~ l\IAT.bıEl!EltIDiK .. Fiatleri .. 21 - 2S - 30 IWIWŞTlJ& 

-&~~h~Q~~d ~~~~~ ~~·~~ ~b~~ı ~~~~d~AA~~~~~~ıı• ~--~~~~~~~~~----------------~ - Affedersin·z Gerçek, affınızı rica - Biraz ~ım ağrıyor, dedi, hic süp- gözlerden ıwemete ihtiyacı vardı. Pen- ptikten başka bır şey kalmıyı>rdu. T 



Emliilı ve Eytam Banfıasından : 
il .ı.r_ 

lılenn Elki Yeni TJd 

D*lf!!R 
szı s 

'l'opralı maıuaıım Ofisi lzndr tabe•lnden : 

--
19-41 wleli zarfı..wı::i ı.-. ~ ve nakli-Ye 4fleri için 2S/lkiıınit11 

rin/940 tan'lüade yapalan nıü•eh•le• netio-i 1 e .... •1aft 1Brtlat Midi .. 
yikinde llıııut.w.adıi*!-. .-lnÜ.wıl&T ıayna .. ıtlar OzerinLD 20/12/1941 
tarihinde ~ .-. ~ .iGia ıtaal 'O ıia ve ıaali\i7e içia .alit 14 de 11 .. H.., 
binasında tekrarlanacaktır. 

lliifettiş, merkez müdür maa
Rni ve aerkez müdürü yetifti-

l"5 Sa1hw M. Setat:ıet 1lDblk 
661 ucla 13 .parsel 154 ld2. 

l~ Salhane M. ~taret JiJDkak 
Pil .ala 141111ıse\ın112. 

l.ıSi7 Salhane M. Şetaret so'ka'k 
66l. a<hı J 8 parJiC).. .259..50 ıM2. 

l5 :n 11 

15 

9 9,12 

1551 :Salhane Dil. Setaret sokak '614 
56! ada .fl ıpenıel, 83 ~. 

l~ Biı:ind Katnntina M. Fev;.ııVe 17/l 
wıbk l1ln ..a. 4 ~ m 112. 

. ıa;o Birınri X&ı'8Alina .Halil .Bifat 462/ı - .372 
~iıl C6Al. '14>7 .c1a u ~ıu lıl2. 

ll&l 6.irinci ~üoa Halil miat 1&211 
pa._"<l cad. 707 l;da lG panc1125 ?&. 

1562 1 inci Karatas :M. Ha. Rifatpaşa '206 - 172 
cad. .624 ada 3 par.se1 309 M!. '20S 

1$4. Birinci Karat&.ş M. Sofya'lı so'k. 31 
<608 ada l v t:,cl 248.50 M2. 

1fıı05 Kurşıyalca Abybey 1M. Mey•dan -
sokak 9 ada 9 ıparse'I 

'21 

i!iGG Salhane ıAılL Dc4uz C)Jıil !50kak - l04 .82 
0>1 aa.a .s parsel aso iM2. 86 

1.567 SaJbane M. Şdıit Kemal sokak .26 ı 
676 ada .6 parsel 344 M2. 

l.568 S.ıhanc M. Dokuz eylül .sokak 
676 adn 4 ~el 157.50 :M2. 

1569 5.'lllıane !\1. Şehit Kemal sokak '32 

14 6 
132 

JJ2 
676 nda 9 parEel 178 M2. M 

1570 Salhane M. J.)oh-uz eylU1 sokak 337 - 116 
IAi2 ada 4G parsel. 1912 W. 

1571 Salhane M.. Enverııye sokak 
684 ada 3 .ı>arııcl 170 M2. 

1572 Salhane M. Enver.iye ve Orha- 78 
niye soka'k 1684 ncıa 5 v.ırscl 1611'12. 

1573 Salhune .1. Hatil Rilatpaşa ead. .383 
684 ada il 'J)a1'Scl 169.50 M2. 

li74 K :rat~ iM:. İedtii)e 'SOkak 
ı.sıs İkinci .AUzi1:c Kadıri.)e • ..694 -

tıncııi .so. 1714 ada ~ parsel 52 l\12. 
1576 İkinci Auziye Kadiriyc iM. G94 -

11ncil so. 1'114 ada 4 parsel Gl M2. 
J.584 İkinci AUzıye KadlrU•c M. 592 -

inci so. 1955 ada 10 parse111JO :M2. 
158a .İstiklal M. İkiçcşmelik so. 75fi 

'385 .ıda SG pa1'$e1 59 m. 
1.587 İkinci Azizil·e Kacliriye "ro2 

inci "SOK. 1663 KC1a 29-parsel 161112. 
lifll lkinca Amiye Keaiıiye iri. • -

mci .so. 1ft6 ada3 .-rsel :11 lılZ. 
1589 İkinci Aziziye Kadiıiye lıL •. -

MS, ~ mo da4t ıw ada 
l parsel 5385 M2. 

l'S9t İkinci Aziziye Kadmye M. "'698 -

24 

J 

8 

Ar.sa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

A .. r 

'31.-

46.-

3:~.-

U?.

~.-

25.-

93.-

'50.-

250.-

Gti.-

ıtU.-

47.-

1'78.-

197.-

26.-

32.-

51.-

250.-
.J.-

G.-

9.-

16.-

il.-

37.-
so. 1710 :ada ı 7 parsel 36$ 112. 

lal ht.iWJ il. ÜiÇepnelik çıknMv 
385 ıada 511*'sel 

69 Pmıııa .114 350.
mouıi 

1592 istik:W lııl. lki~ae'ik ıead. 
385 ada 53 .-nel 52 11;2 

1593 istikW M. İki~elilc cad. 
••OpmnelTSm. 

1595 A!sancak 11• mel 9Dka1ı:: wı 
ada 11 .--J 7ıl75 M2. 

85 
8f 

1596 Gğztepe !'am•Q' cad. 835 ada -
7 parsel 25! M!. 

- ikinci Aıidıre B'Mi'Ve il '7Z7 -
JDc:l-. ım -·panel l10 JIZ. 

............. ,..-sel -
MWll2. 

UIZ t. '9'• 'il. HIG..U '1 panırıl -
mm. 

llts İınaıV• JI. 730. 933 üDdl SOıUık -
1133 ada 9 panıel 138 m. 

lla3 lmaı:.iye M. 162i ada 6 parsel 
618)12. 

1808 İmariyc il. 994 ü.Dcil .ak: 
li3S acla 2 panel 1.19.50 m. 

1612 1mariye !il. 730 Wacil so. 1635 Si 
ada 4 pahie} 355;50 'M2. 

1608 fınaıiie M. 994 üncü so. 1635 
ada 7 parsel 44 MZ. 

1612 :lmariYe M. 730 üncU so. 1635 
ada 10 parsel 589.50 M2. 

1114 lınariye mahallesi. 1638 ada 
ı parsel ı• ıa. 

'9U .lmarzye M. 1a8 ada 2 parsel 
mtM!. 

1111İmanycM.1639 ada 2 parsel 
aesm. 

ltıt İmatiye M. 1639 acia 3 paaet 
1956Ja. 

1'18 lrneriye M. 189 1lda S parsel 
3166 M2. 

1619 tmariye il. 1639 ada .9 parsel 
926 M!. 

1620 İmar.iye M. 1639 ada ı paaıe1 
JOU.112. 

li2ı İmariye M. 1639 ada 10 l*'
&el '24i )(2. 

l'22 lmariye JL l63i ada il par. 
.sel ,8.276 .M2. 

1623 İmariyc M. 1639 • J.3 pw
sel 949 ld2. 

1624 İ.ınariyc M. 1641 ada 1 par.sel 
3690 .M2. 

lc2s tın u~ M.1641.ada 3 ;pwseı1 
1i91 llZ. 

l.fA26 4uıuiyc M. lliil ada 4 parsel 
~- l&lı5N2. 
·~ı İmame M. JM1 ada-G parsel 

1032 1\12. 
1628 .İm.'11'1ye M. 1641 ada 1 ~l 

2i3tl M2. 
!~9 Iman lııl. 1641ada1 p9nıel 

2 54 M2. 
1~0 it anye M. li41 .ada ı pw11el 
1 2465 • !::!. 
631 İ n} e .M. 1641 ada 18 par. 

sel •977 M2. 1ti32 İmanye M. 1641 .ad.a 11 s-r-
l . el 1533 M2. 
fi3~ lmariyc M. 1643 ada 1 parsel 

1634 f!4~~t. 15'3 ada 2 ~ 
l 7117 M2. 25 Dın2. 
G3' Lnaıwe l4. 514, 981uncu80. 

1 . 1002 ada 1 pAr9e} 161 JıılZ. 
(i37 lmariye M. 1652 ada 2 parsel 

l 3710 112. 
633 t ınariyc M. 1649 ada 2 :parsel 

l 8440 M2. 
fla9 İmariye M. 1649 ada parsel 1 

874<) M2. 
~O İmarise M. 1641 ada ı pvsel 
l•· ~606 M2. 
~1 lnıarive M. 1618 ada Z paftle} 
h~- !i602 142. 
'"'l İttıariye M. 1090 No. 80. 1MT 
ı. ·- ı:ıdn 2 parsel 4580 112. 
""'3 İmariye K. 1845 ada 5 panel 

1, 'h>OT MZ. 
t4 , .,, rlye M. 1090 No. I01c. Ha 

-
-

lJ 

1 ., 
5 

11 

-

Erin 80.-
J.l'Jaialal 
l)ilkkAmn 400.-
ll' w..l 
Ara 117.-

Tarla 

Arsa 

Tarla 

Arsa 

Tar1a 

Tarla 

Tada 

T.rı. 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarta 

Tarla 

Tarla 

lWrJa 

Tarla 

Tada 

756.-

22.-

10.-

169.-

!6.-

16.-

'71.-

9.-

4i1.-

15.-

23.-

41.

ıot.-

31.-

10.-

83.-

ıa.-

19.-

10.--

21.-

!9.-

25:-

59.-

15.-

lSS.-

7L-

129.-

14.-

169.-

1'15.-

131.-

56.-

i51.-
st-

S.'20 

920 

'20.'80 

6.60 

Muvakkat teminat her iki nriin.ba için +o&& 'e1' ••ı' ı ._. olvp 
19/H/1940 alr.,amma kadar naldı v.,a baaıka mektuD. olarak .,..._ .. 
y~. M~ara Jı.eftı:• .a.Wlir. Fula ...,....t ip. .......... 
-~ ~~ 5]5J (2.f48t 

23.40 ·~· aeıeıı E11eıaıılll•w• : 
Uda - •aenıw ,.oı. 4iEe.n.a.lcl K11DaC11 ~8pra.fl tamirata 22M ._ 26 la• 

4.60 ruş lcefif bedeliyle 29/11/940 terihind• kibar• U ;sfla aAdcl..ı. ASlk ek• 
wiltmeye lconulduiundan isteklilerin 2490 ayıla yaııra hüldlmleriu alk• Mzır-

5.- l11PCiitdan lıllmİDlıtl.... bidb "''~"° ......,.. ... ...t 
18.IO 

J 1 de •ırilayet ilaimJ encümenine b., Y11rm.Ltn. 3, 8 '238 (z..t36) 

ıo.- Ziraat velcAJetl . Aydm Erlteyll lndr ISlalt Is· 
so.- tasvoau miicliirtiiiibldea: 

5 - ı6 yftt'mda :iri Cü.eeli aağlaoı ~~e lıutldıknz çift araba ıhayvanı .atan aJı-
13.?0 nacaktır. Sahiplerinin müessesemiz müdüd,-üne bizzat veya yuiyle mliraca-

atJan. .S. 6, il. 14 5319 (209) 
20.60 

9.40 47..Mt~ RF'.t.FOlYı:'C:tNDJ:N: saat 16 Kda ~~r~~edne 7m3u0·racaaılıtlan;_ ,_ 
1 - Belediye ıfcn. sihhat makine -ve 3 - aw e.ııaue e say soıı;aıt-

rilmek üzere yüksek mektep 
mezmıu •emur ahnacak 

P. T. T. llmumt Miidlrlaflint.IM: 
il - ?ftll: .... merm Ul)iUr .aıavlal ve . merke& :moathil ~ 

Uzae mU..blika 1ie Ytilm* ml'ktep mezunla@ h+ .-.ur alma-
.ıctır. 

1 - JılUAbakada muv:ıUak oı.ı..m. lıiır ahı teklif ,_._. ...eba1Wte 
-.murıı..t ...... e01I ıl ıd fU'ttlr. 

8 - .Mnobab!a munffak olanlara "3151 ..,W baan bUkmllne itile 
Gtmilln .. m-.v~. 

4 - İstaklilerin 788 ~ memurin kanununun Clöriltlndl maddestnaelci 
şat&n htiz oımalan ve devlet memuriyetine ilk defa gtrecelclerin 
otuz yasını geçwr...niş o1m3bm IAzundır. 

s - .Mı.isr.bab,ya :ımn~~ f~er 10/12/940 ~nn ~a kadar !A:n
ka::ıa, İstanbul. bnir, &nit..a, Konya, Trabzon, Diyarbakır, Erz.u
rum, Samsun, Siva~ \""e Buna P. T. T. mUdUr1ülderine mUracaat et
melidir .. 

8 - Müsabaka 'beşinci maadecle yaztlı ~ P. T. T. Meılbz mildür
lnldErinde '16/12n940 taıihhıe rastlıyan pazartesi g{lDU 'S88t '9 da 
yapum:a'ktır. wrr 

35.60 ele'ktrik, zabıta ve seyrii ~ ıitlerinde ta ürtinat ~uv~n ~c ~d!.v<!_öşcme y~tıril· 
'kullanılmak üzere bir :iı oto'büsii aabn ması fen ı_~le.rı ~udurhıKundeld kCflf ve Memur alına--nk 

39.40 -.lmması, )'azt ileri miidür1üğündeki prtnamesı ,;eçlule a~ elcailtme~e ko- -----'"'4& 

fermi ıve mali ''I: §arblameaİ mucibince nulmuştur. Keşif bedelı ı 404 lıra 21 ıD. T. -r. Umumi Miid.Arfüll-cind•n.· 
5.20 .çdc ekRiltmcye k.onulmuştm: MUham- kunat muvakkat teminab 1 OS lira '32 T ,ı , U 5 ç, 

men bedeli 1800 lira muvaİcht temi- lturuıtur. TalQ>lerin teminatı Cüm'huri- t - ıJdan!mizde mUri.'ıal maaşlı 'ft tlcretll naemurfyetlen Otta mektep 
6.40 ınatı 4 35 liradır T.aliplerin teminatı ,yet merkez ıhankasına yatırarılk mak- mezuolan m\lDbQb ile atm.caktlr. 

Oümhur.iyet mcrk~ banka.ınn yatırarak buzlariyle ihale tarihi olan 23/12/940 2 - l4üsobakada muvaifak aianiarm iclannin. teklif edeceli yerde me-
10:20 makbuzbı1iye ihale tarihi olan Pazarleai günü .saat 16 da encümene mur.iyet kabul etme}(lori prttır .. 

.23/12 1'940 P.azartesi günü sut 16 da müracaatları. 8, l2, 16· 2I (2466> :S - Museıbllbda m11vaff<llt ıolan1ara 3656 :saylh kanun hükmüne göre 
50.- encümene mürac.aatlan. 15 .lira ;aS1t maa1 ~'ll ı60 ibra 11ıcret \wilenek1:ir 
1.- ı - H.,,lil Rifat pa'!tl caddesinde - Zabıta ~ir ve .memurla~ 85 4 - İst~ilerln 788 sav:tı meır.urin bnummun dördllncü ıuddeSindeki 

~ 19. Değirmcncl11'ğı l'!lev1dinde .397 ve ta~m ~uıh.lc .~~ satı'! "hnma91 '!'ya- şartları JWz olına'lan ve ~let memmiyetinc 4llı: defa gitecek:lerin 
l.20 Yeni gün maha1lesinde 1 3 1 O sayılı so• zı. 1~ müdu~lugundeki şartnamea veç- otuz yaşım geçmeT'lİş o'lm.a1arı :li:ınndD' .. 

kaklarda .lcanaliza ·nn '1.'&p'brll.ması, fen hıle !bir ay mudd~tle pazarlıia bırakıl- 5 - Miisabakaya girmek. isf.lYea1erin 20/12/Nt güDU akşamına kadar 
i."80 ;şleri müdürlüğündeki keşif ve şartna· ~.r •. :llJk ,paz.arlwı 9/12/940 P.azarte- dilekçe ı.·c e'w-rakı rniiSl>tte!eriYle birlikte~ icra oluna-

mesi vcçlrilc açdc eksihm"l~ konulmuş- • .gunu saat 16 eladır. Mubaınmen be- ea~ P. T. T. met-kez mUdürlUklerine müracaat etmeliıılir. 
12.- Wı". Keııif lbei:ldi • 85 7 lira muvakkat celi 2040 ira muvakkat temiaata 15 .3 ~ - MiilıaD8ka her weyette P. !'. T. ımerJr. .müdlirliiklerindıe .23112/.940 

temirıa1ı 139 !lira 30 lcuruftur. Ta1iple- Jiraıdu. T.llliplerin teminata Cümı.miyet ~ mii&Mif T.Ullltai !lilai wt .S ıela )Japelecektır. .S090 
320 riR -ıeminah Cümhuri,ıet .merka lba-.1ı:a- merkez bankasına yatırarak ....lı:buzla- -------------------------

sına yatırarak :mak"-:lariyle .ihale h- n,le taya .edilen ,gÜft ve saatte encüme-
1.80 mi oia1t l3/Ut94t Pazaıteli ıwünü Ae mGncaatan. (2469) Tıelgr.al rna~b.r• hil,.Uı .ıa. Orta aM'lrup 

me.zana ımemıır ıaLn«:alı 
;ada ' parsel 619 M2. 

1646 iınariye M. 1643 ada 3 ıparsel 
v .1'0 5673 112. 

1647 imariye M. 9H üncü .so. 1633 
10.- ada 12 parsel 153.50 M2. 

1648 Lnariye M. '13'1 IUDCU so. il.i2'l 
16.- ;ıda 4 pane1 190 M2. 

1649 İıııariye iM. 1626 a4a ı8 parsel • 
80.- 1124 lıl2. 

1650 İınariye iJıl. ~2 inci IO. 1629 
9.4t .ada i6 panıel 133.50 lı12. 

l6Sl l ıuariye M. 1626 .ada 2 panel 
lll.20 4171 lıl!. 

1652 İmariye N. 1641 ac1a 2 panel 
4.4o s112 m 

1653 .lmariYe K. 1611 ada 4 panel 
2.- 655 Jl'2. 

185t ~. K.187 acia •....ı 
l.60 G70M2. • 

1655 İınariye M. uaa ada 7 parsel 
13.80 840 M2. 

1151 İmariye il. llST ... S pu'lll( -
14:7 M2. 

1.20 1657 İmmiy• M. 163T ada 3 parsel -
2254,25 M2. 

3.28 1658 İınariye M. 1UT ada ı8 )>llnel -
1306112. 

14.20 1659 İınariye M. 1637 ada ,J paral -
2207 M2. 

1.'80 16&8 lmariye K. 1637 ada 1 parsel -
.1295 l'ııı'I2. 

9.41 -1661 1rnarılye :M. 1637 ada 9 panel 
~M2. 

1.- 1662 :lın.ıve .M.1638 ada 8 ..-
1109112. 

4.M 1663 im~ M. 1638 ada 3 paıW1 
44281\12. 

9.M 1669 lmarfye Jrl. 1650 ada 2 parsel 
24840 'M2. 

20.- 1670 İınariye M. 1650 ada 1 parsel 
29760M2. 

•.n 1608 ikinci :Aziziye Kadiıi)'e !4. 
M. 72G mcı ~. 1293 ada 8 

1.lt ıım.l 215 llZ. 
lii5 Ballı bı:ru Jl.1850\"e1051 met -

2.- .. 1248 ... 3 --1 38:75 ilD. 
1'61 Karşıyaka ~ iM. Y.a1ı 1C&. 

ut 6 ada 1 JNl1'9el 2221.58 Jl2. 
1668 İkinci Siile.vmaniye M. Kimil 

UM pqa cad. 278 M2. 
1671 Karşı~ Bostanla yaU cad. 

1.80 1809.1810 cu sokak 1338 ada 
1 parsel 199. 75 M2. 

8 

-tt11 

-
-
-
-

44 

7.40 1673 K&r'$1Taka BoşwW Şetti yeni - - 2S 
1809 uncu so. 1338 ada 6 

1.tO parsel 261 l42. 
1673 ;Karşıyaka Bostanlı ,şeref y..t 

1a 1809 UDCu :.o. 1338 ada 5 
par.sel 217 .M2. 

2.- 167' Karşıyaka Boıttaah Şeref yeni 
1809 WlClıl so. U38 ada' 

5.40 parsel 231.50 M2. 
1675 Karşıyaka Bo~anlı Karakol 

5.St 18ll inci sokak 1338 ada 
lO parsel 450 M2. 

5.- 16'76 Karşıyaka Bos&anh Karakol 
1811 inci sokak 1354 ada 

10.- 12 parsel 307 M2. 
1677 K.arş:ı}·aka Bostanlı Şeref yeni 

3.- l~ uncu sokak 1338 ada 
2 parsel 216.50 M!. 

31.- 1678 Karşıyaka Alaybey Mü.şteri 
yeni 1678 mel sokak Ada 23 

ıue panel 211L1s MZ. 
1679 İzmir Köprü M. Yeni dar so. 

25.81 799 ada T panel !85 MZ. 
1680 Hasan .Hoca M. Babadıdar 21 

74 

14.81 Şeritçiler yeni 132 ci so. 22/1. u 
1681 Güzelyalı M. Kasım so. 866 9/1 11 

33.80 ada 1 parsel 229 M2. 
1635 İkinci Azlzlye Kadir4•e :M. 

35.- 711, m uncu .akak 19'5 ada 

27.20 
19 parsel il :M2. 

21 

2 

10 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tar'la 

Tarla 

Tarla 

Ara 

57.-

60.

'95.-

11.

u.-

4!.-

51.-

ıı.-

l.7.-

14.-

23.-

13.-

22.-

13.-

ıs.-

2D.-

298.

.28.-

10.-

Bahçeli 4832.
mektep 
Arsa 

Arsa 

Ara 

Arsa 

Arsa 

21.-

60.-

79.-

V.f.-

'Tl.-

90.-

Ti.-

Evin 600.-
1/3 hWe.si 
Maiaan• 840.-
28/80 hissesi 
KAıııir .e\. 800.-

Arsa 10.-

11.40 Posta, telırraf ve telefon umum1 
::~- müdürlüğiindem 

ıı. - luremiz miinN.llerloe «ta ~ep mezunu ve telgraf nui:ı.abere bllgi-
2.%0 sine vakıf otmak Uzere alır acak muş1ı "Veya ücretli mecnur.lar lÇhı ntnsabıi'ka 

tmtfhmı ppaleraktır. 
2.60 2 - Jııfftsp!wlrade muvaffak .oJanıann iclareribı teklif ~ y.erl~ me-

~et w.,....,. ....uar. 
8.U J - Vnrltda 'lmlftiffa'k oıa.au. l3656 sayılı kımuıa lıUJcmüne gijre 

15 lira mut ...,. .. eo lira !k:Mt werı.:ekth. 
• -1due .Mleilfnden miı.~ llf;irak edec8k 1mt .... Wlaq, '9N nll

'Nld w J.1aa n mtlwml'ledD. ~) ,apnclaa evvel l~ lattAp _,., ol-
ue .-...-. 

:s -·u.. :ıı.;.,ı.a.. m'.ilÜllEV'& .... t "1 .a.& W. iille ' ıaı;-. 
2.80 a. ,..__ ~ ..-..m:m, '!JR\lttM:tit ...._ w , • Cıdıi • ... 

mmmrtıı~ •••==111 1 'JW•_...1ilık' fmw ~ 
.iM ~·aeıa ~ ......... c ..... ~....,..... 

1 - Baıen ldareae mllsttih&!m o1aıilll'am •mi ,...,. .,._.. Mlymllr 
1.80 20/12/1940 cuma gtıntl ~ 1w. 1ılr ıdt'' a • l!fl8 .._.. ~ha 

girmek istlyerhr a. ıue mezkar tarila alqaıttım11ıılılıır ._ ._ em6:a 
4.ee •11ih'tehrV. J.MıWcte imH'c.1 e ılıım' 1 1 P. 'T. T • ....._ ~ 

lnklerine müracaat eclecet.Jeralr. 
uıo f - ,M"•haı. ~ ıP .. 2'. !f. merkea nıUdtlrlillderlnde m~a 

25/12/19CO çaqam'ba ıttnl saat' dA ~. n •• •We! 1 l llpilt ... 
4.IO lftır iiilR&ftt ~ .. •llltW pafUlba JUlil ..... ~. 

2.60 

2.60 

2l0 

1.80 

.J-a-.U-M-11 'ılal ~) 

( T.tgraf rrrulttt6we bilFIİ 'Olan illı mektep 
tnewwwı• memur alınacak) 

P. T. T. Ummat midiirliiğiill-
,9.60 den : 
69.60 

6.60 

2.-

964.40 

5.60 

12.-

15.im 

14:80 

14.20 

18. 

15.40 

D.-

65.80 

161. 

ıee.-

2.-

Memur alınacak 
P .. T. T .. Umumi Mütlürllifünden: 

t - ıtaweum.ae ıdn1ıat rnuı'1t ve ilcretli memwiyetlere lise mezunlan 
ımümd>M• ile ıaluıal"llttır. · 

2 - Müsıııbdrada ~ .:iff8k olmların idarenin te'k1il edeceği yerde me
iilhAi\tet bbu1 ıetmeleri ..nur .. 

S - Nmambıla wnHrık o1anl.ra 3658 sayılı kanun hükmüne göre 
(., tlira .U mau~ ~ (75) lira ücret verilecektir. 

1 - !lııteirtilerin 78S 'SrtYJ),ı memurin kanununun d8rdfuıcil maddesindeld 
-ellın iıaiz olmabn ve devlet meınllı'!)'etine ilt defa gire<:eklerin 
otuz 78'1111 ~91C~ -olmaları lhımdır .. 

.S - ...... lıelrQR flirmek ~ 14/l2/l9ff ,li,bıü akf81»ma kadar 
~ "\le evrakı m~isbiteıeıiyle birlikte imtibanlannın icra oluna
caia P~ :r. T. me"m mUdüı:lilkleı·ine müracaat ebnelidir. 

6 - lftisaheh -. 1..e'\'~ Olan P. T. T. merkez müdUrlilklerindc 19 '12 
NO ~ g'.lııü aat l9) da ~ılacaktır. 507ti 

Yukanda izahatı yazılı gayri menkulleıiıı pe.skı bedelle :satışlan ZS/12/1940 
11.20 tarlhme :milsadtf pazartes'l gQntt saat onda 'lha1eleri yapılmak üzere arttırmaya 

1ronulmU$Nr. 
11.20 1 - İstekli o1anlanıı hJzalannda yazdı depozito akçelerlnl veznearlze yabra-

rak arttırmaya &tnnelert. 
45.80 Z - Mtızayede sırumt1a verilen bedel. mubdder kıymeti geçtiJI Uktlirde 

t&ttplerln depoilt01armı :ntsbet aatnııdaı!e 18zytt -.vlemelerl ve Trrllhftr hla-
tJO nan1arm mOhtırlertnı Noterden tasalk eıtırme1ad.. 1 -14 (Xl6) 



SAHiFE 4 

Aslıeri vaziyet 
. . . . -. . -. -. -

40 Günlük 
harpte 

YUNANLILARIN ALDIKLARI 
NETiCE PARLAK BiR 

ZAFERDiR 
Radyo gaz sine göre Yunan taarruz

ları bütün cepl:oa<le in~<i af ediyor. Kah
nının. Yunan ordu.su bin bir müşkülata 
rağm n durmadan llerillyerek mühim 
muvaf 1< yetkr kaıan:yor. İtalyan or
dusu d., iaemadiyen çekilmekte de
vam ediyor. Bu çekilme manevrası han
gi hatta kadar deva;n edecek' Belli de
WJcfu. 
Şimalde O' r1 gölünün "at· :nda Yu

nan! 'ar Elba.san, Strogo vol'l isti~< m•· 
&de ve başka ı. ... kol da Lan '!:ı mın
t•kasınıfan Kadıpaşay rlden Beol va
disin doğru taarruzlara devnm ctmE"k· 
tedir. 

Bu hareketin büylik bir ehemmiyeti 
vardır. Zira Tlmoriça dağlan eteğinde 
mukavemete hazırlanan İtalyan kuvvet
lerinin sima! cenahını tehdit eden bir 
vaziy t almakfadır. 

Bu taarruz muvaffak olunca Berat ;.... 
\ikametinde har•kAt yapan Yunan kuv
vetlerinin lleriliyerek bu ,.hr! r.aptet
meleri imkAn dahilinde olacaktır. Bera
tın ıaptı lae Y uııan ordusunu tam ve 
mutlak bir r.afere kavU§turacaktır. 

Yunan lmVYetlerl Moskopolo.sun gar
bında Timurl91- ıruyuna vann~. 
Merkezdeki ku\·vetler !.le Kilüuradan 
Berata giden yol11 ateıleri altına alarak 
dövmeğc lıa§lanılflardır. Tinofura hafif 
topçu ateılnln altına ll~r. Bir kaç 
ıün sonra bu kuvvetler tarafından T~ 
)edelen ş<brlnlıı de tehdit edllmeal çolr 
muht@meldlr. 

En emupla Yun.an lnıneiUri bUyUk 
blr hamle yaparak Ayuanndadan ıs 
lı:llomelre ileride Nopovayı zaptetm!§
lerdir. Mevcudu 8000 kl~illk bir İtalyan 
lota.ı "kendiliklerinden Yugoolavyaya 
iltica etmişlerdir. 

İtalyan teb'!lll Aressko ve Velezya 
mevkilerinin kahramanca muharebe 
ettiklerini blldlnııekte ise de, ba,ka kııy. 
naklara gött bu kıtalar harp etmekten 
imtina etmişlerd'r. 
Şimdiye kadar ttalyanlardan Yunanlı

lann iğtinam etti~\ harp malzemesinin 
kıymeti bir milyar llretl, yani Tilrk li
r.ile 60 milyon lirayı geçmektedir. 
Kırk günlük bir muharebede alınan 

bu netice en parlalı: bir zaferdir 
YUGOSLA VY ADAK! 
TESllU.ER 
Son dalıilıada gelfü bir habere .giln 

Jtalyan kralı 12 ada vallalnJ ve kuman
'ianını da de~irm!ftlr. ltalyadakl va
~ bu devi.tin komşusu Yugoslavya 
Qaerinde tulr yapmlfhr. Yugo.slavya ef
lıln umumlyeal Arnawtluktalıl hare
Wıtı sevinçle takip etmektedir. 

'.Amavutlukta ttal1an hareketinin alı:a
llttl Yugoslavyanın mukavemE"tinl kuv· 
lıilflendlrml§t1r, 

TlllOAlavya b8fVelı1I! Sketlı.~ bu 
lb1ıU nutlnı ~ manlclarcbr. 

:Yugo.slavya b&Jvelr.UI bu •uiku Melen 
ıııllylem~tir? 

Dlln kr.-''"' " lrnnılıı.<unun 22 inci 
,.ı dönii n • ıdi Bıı hadise bUtUn Yu
llO!lawada hlfy~il: törenlerle kutlanml§
tır. 

Orada bu ın<·ra;ıim yapılırken Alman 
radyosu Yuı:oslavya devlet adamlarını 
7eni nizama ııimıe~e dAvet ediyordu. 
Ve Yugoslo•·yayı idare edenlerin yeni 
yezİyeti anl~dı~Ja .. nı iddia ediyordu. 

Anlaşılıyor ki başvekil buna cevap 
Yermek t<temişti•. Yugo•lavya b~eklll: 
«Nizama gireriz. Ancak emniyetimize 
Ye hUrriyetim izP ve i"1.ik!Alimize hfu-. 
mPt edHtnel'di"., r1"-'l1İc;;tir. 

Bu cGirrnr~qz cJ .. ~~rnin bir bqka 
ıeklidi 

Ayasaranda zaferi 
- BAŞTARAFI 1 ci SYFADA -

nuntaka;ının merkezi ve ltalyanların 
mU<talıkem bir U«ti olan Ayaııarandayı 
işgal e!mh,lerdir. Takriben bir İtalyan 
taburu e.'<ir edilmi.' ve bir ço.k malzeme 
ele gc>çmisür. Bu malzeme meyanında 
dört ağır top, bir çok sahra top ve mit
ralyöz mevcuttur. 

EL.BASANA DOCRU 
Yine cepheden gelen haberlere göre 

halyanlar biitlln şimal eephel!! imtida
dınca çel<llmekte ve "(unanlılar da Kun
ai, Devoli ve A.•urm ınnakları vadil~ 
rinde ltalyonlorın mühim asker! mevzii 
olan Elbo.an ve Berat istikametinde 
Jlf>rileıpak t~rlir. 

Son iki giin zarfında 300 İtalyan-Ar· 
navut a~keri Yugoslav makamabna tes-
liın olmmlardır. Bunlar İtalyan ordu-
8unılak' gittikee artan lntizamsızlıktan 
ve Ama\•utlukta l!alyan otoriterutln 
pek ya~ ınıla ortadan kalkacaj!ından 
bt:, 0 .ryor' ~r 

FRA"SAOA''I VAZIYET 
- BASTARAFI 1 ci SYFADA -

Fran~a harf'kt-tin~ tam bir müzaharet 
gö~trrmrkt,..dir. d("mektedir. 

Vi~i . 7 ( A.A) - Havaa bildiriyor: 
Suriyr ili komi!lf"rliğine tayin edilen 

Chiappenin Suriyr.yt" azimet şekli hak· 
kında veril,.,, hıtıb~rJ,.r yarltcıtır. Bu zat 
Marıilya .. Berut eeferini yapan tayya
rt-ye binmİ!l değildir. Zira henüz F ran· 
91\ ile- manda alllndalci memleket ara
a1nda muntazam bir hava hattı le.İt 
edilmemi~tir. Chiappe için husuıi bir 
tayyare ha21rlanm19t1. Bu tayyarenin 
muhtemel hareket ohası ve yolu müta· 
reke komisyonuna bildmlmltti. 

YENİ A IR 8 UN PAZAR 1940 

Tütün piyasası :s ·· a -N · :,~.:tt .A a E ·. J;z 

Ticaret Vekaleti -Ege tütün müstah- lktısat veki~!~in beyanatı 
sillerine hitaben bir tebliğ neşretti ~7';!~~;:~:.dç::1:;:.e1!:e~;~Z~:~;,'~·1;;;; 

"Çok yakın bir zamanda açılacak olan Ege tütün piyaaa•ını 
müıtah&iller emniyet ve itimatla beklemelidirler,, 

Ankara, 7 (AA) - Ticar<t Veka· Bilhassa ıurasını tebarüz ettirmek 18-
zm1dır ki bugün dünyanın başlıca tütün 
i•tihlô.k. merkezlerinde Şark tütününe 
olan ihtlyaç daralmamıı, bilhaosa muh
telif aebepler tahtı tesirinde bu madde· 
ye olJln talep hlaaedilir nisbeıte artmış 
bulunmaktadır. 

müstahsilleri, itinalı eıuekleriyle elde 
ettikleri mahsulün değer fiatini bulma
aı için her zamandan ziyade müsait ee .. 
rait mevcut olduğunu lıat'i olarak bil
melidirler. 

İatanbul, 7 (Telefonla) - Bir müd- de yapılacaktır. Petrol araştırmaları R .. 
ietten beri şehrimizde Sümer bank mü- man dağında teksif edilmi;;tir. Buı·ada 
easeıelerinde tet.k.ik.lerde bulunan ikh- petrol bulunduğunu kuvvetle ümit ett~ 
aat vekili Hüanü Çakır vek&leti alaka· recek müsbet neticeler elde edilmiştir. 
dar eden meaeleler üzerinde beyanatta Ayrıca diğer sondajlar yapılacağı gibi 
bulunmuı ve ezcümle demiştir kiı Hatayda da tecrübe sondaj]arı yapıla

- Karabükteki demir çelik fabrika· caktır. !etinden tebüğ edilmiştir: 
Jhracat maddelerinıizin en batında 

gelen tütün mahsulümüzün piyaaalaTını 
daimi bir aurette takip etmek ve bu pi· 
yB.!anın salah ve nizamını bozacak her 
hareket ve temayülü önlemek Cümhu
riyet hckümetinin dalın! itina ile taıblk 

mızın faaliyeti usta ve İşçi ve mühendiıı.- Çatal ağzında kurulaca1> ele' trik 
!erimizin tecriibe ve mümaresesi saye- ıantraJı hakkında da demiştir ki: 

ettiği bir siyaset olmuıtur. 

ainde gittikçe ilerlemektedir. ilk demir 
istihaal eden kısmiyle birlikte çelikhane, 
boru ve kok fabrikalaTı muntazaman 
çalıtarak mamulİitını memleket ve ordu 
ihtiyacına vermektedir. 

Yuvarlak demir ve polrellerden 

- Santra1ın kurulacağı yerlerin 11• 

timlaki bitmiştir. Müteaddit finralar 
burada ça]ışacak i~çi ve mühendis için 
tesi8at yapmak1a me~guldür. Bu husııl" 
ta lngiltereden lüzumlu maddel.rin ge• Geçen aenclerde her devrenin husu

si teraitinc göre zamanında alınmış 
olan tedbirlerimiz tütün müstahsili olan 
geni, kütlenin menfaatlerini ve alelü
mum tütün ihracatımızın memlekete te
min ettiği geliri korumak balmnından 
teairli olmuıtur. Burada muhtelif mem
leketlerle yapmış olduğumuz anlaıma· 
lar ve baıkaea alınan ikııaadi ve mali 
tedbirlerle IÜtünleriınizin hariç piyaaa· 
larda eabımı temin busu.unda memnu· 
niyet Yerici neticeler alınmııtır, 

Tütlinlerimizin alıcısı olan plyaaalar
la muvasala ve münakale vaziyetimi:rl
dc her hangi bir ıekilde aekteye u~at
mı2 olmayup ariz.i mahiyette olan müı
külatın izalesi için de elde olan bütün 
imkin ve vamtalardan istifade eclilmif
tir. 

Gerek memleketimizden mübayaat 
yapan büyük ecnebi kumpanyaların ye
ni piyasaya müdahale arzulan ve gerek 
milli ve yerli mileaaeselerin artan mü
bayaa kabiliyetleri ve inhisarlar idare
ainin nazımlık rolü ile yapacağı müba
yaa}ann i tizamı, piyasamızın büyük 
bir ferahlık ve umumi bir ahenk içinde 
açılmaaıru ve inkişafını temin için müs
tahsı1e halılı bir emnirt telkin edecek 
eaaalı unow:bu-dır. 

son zamanlarda ı;gkça imal edilme- tirilmesi için lisan• alınmış ve faaliyeıo 
ğe bqlanmıştır. Aynca atab·a demirleri geçilmiıJtİr. ---------------··------·-----·-·-···._. 

Bu ıerait dahilinde her hang1 bir ıe
kilde oabpızlık ve fiat sükutu temayül
lerinden endiıe ehneğe aala mahal yok• 
tur. 

Gazete sahifeleri çoğaltılıyor 
Bu itı"bıırla çok yakın bir zamanda 

açılacak olan Ege tütün piyasası için 
müstahaiDerim.izin emniyet ve itimatla 
beklemeleri hem kendi, hem de memle
ket menfaatleri için tavaiye ederiz. 

-~--~~~~-:x •. ll'-~-~~~~~~-
Ankara, 7 (Telefonla) - GUnlük ga. de sekizer sahile intişar edebilir. 

Bol Te temiz bir mab.ul almıı bulu
nan Ege tUtün. piya1&11nın açılJIUla t.,. 
kaddüın eden buııünleıde bütün tütün 

zete .oahüelerlnln tahdidi hakkında Jro.. B - Bir sahüenln ebadı A fıkrasuı• 
ordinasyon heyetinin yeni kararı neş- dakl mlkdardan az olan gazeteler günd• 
redlldl. Karar aynen şudur : aeklz sahifeden fn!a intişar edemde1• 

1 - Milli Korunma kanununun yirmi C - İntişar e1mekte bulunan gazete-

6000 /tal yan askeri ~'""iöÇö"t'"ö"ii·ff·aber"ie·r· .. ~ Attley'in Kamarada ~E..~ımi~ = a :~;r;J; d=~~ekı ebadı hlt 

Yugoalavyaya kaçtı ):. ......................................... : mühim beyanah mı aahlfe adetlen aplıdül ,.ıın.te ı - uıua ıazeteııı Resm~ t~bHgat ı: 
Roma, '1 (A.A) - Venecllk ısanıyıncla , tahdit olunmuftur. ~ oc:!'ıır..•r l§pl ettiği. günde se 

Londra '1 (A.A) - Yugoolavya haber- Mus90llnlnln riyuet!nde toplanan fev- - BASTAnAFI l ln<!I SAHlr'EOE - A - Bir Sıahlfe.dnln ebadı 0/AX0/42 ~ . . gll-
leriııe ıö:re cenulıt Sırblstanda iltlc.o edeıı kaJAde bir medls 1talyan.ın 1afe maele- Ul'flllnda Uciplerln birlcııilıleri nokta met:re, Ymıi aathı 0/24 • 211 muıablıe 1 - CUmhurlyet bayramının Ukıldll-
ltalyanlar ve Anıavııtlar için fimdiye abı1 ıı6ra4mtl.ttt1r. •allzilnll tutmayan bir cL1ı:tatllrle konue- met... w daha hllyUk olan ı..utela nOnde Ye AtatürJrlln ölUmUnUn Y Jr 
lı:adar on 'b<!\l lıamp tesis edilıı:ıl§tlr. - Nevyork, '1 (A.A) _ Kanada bblrıe- -nın lmilıısazhiı> dıY. güııde altı lahlfeden fazla !ntlpr ede- ntımUnde bllilmum gazeteler hiç . b 

Slovenyada aynca Jı:aınplar ...Ueuda ıılnln harp komiteol mUste.-rı boıgüıı AYa.ıo Kamarunıın mllzakereleri. mezla. Şu bdar 1ı1 tabı ma1ılneleıt altı -Ue aahlfe tahdldatına tAbl delıı~~ıw 
getirllml~tir. Yunan ~rl hareketi İtaı. verdiği bir nutukta mltralyözcU, ruit ve mllleıln h~ldlmeıl t .. vlp etdflnln en ...ııtfe b&mıala mtbalt olmıyan .....ı.. dl7. Karar bug\ln merlyet mevkilJI' 
yan kuvvetlerini ya es!ı- olmak, yahut pilot olarak Kanada havacılığında yetiır bllyük delllidlr. Yapılan aerbeııt mllna- ler haftada döl1 gün di!rder, Ye ~ güıı lıonmUfhır, _. 
Yugo.slavyaya kaçmak mecburiyetinde tirilen kimselerin yUzde yedlsinln Ame- kqa memleketin eanılmaz azmini ıılla- ' " ' " "'" 
bırakmıştır. rikah olduğunu beyan etmiştir. termiı~·· Hiüe• bır ııün demoı.r •• inın Madeni mahrukat •ahıı Sümer banka verili yor 

Fa lııt zulmünden korkarak bir çok Şangbay 'I (A.A) _ Mill1 Çin hükü- kuvvetine hayran kalacaktır. 
ıılvllIPr de Yugoslavyaya kaçınaktadlJ'o meti reisi Mareşal Çan Kay Şek, esrar Londra, 7 (A.A) - Royter biJdiJl. 
lar. içilmesine mAn! olmak lçln fevka!Ade yor: • 
Şimdiye kadar Yugoslavyada e.ıteme tedbirler almaktadır. Slang şehrinde bir Timea ıazeteal baımalr.aleainde 

edilen ltalyan askerleri 6000 kişiyi bul- milyon dolar kıymetinde afyon ve u~ charpten ıonra lngilterenin hedefleri, 

~~~~~~~---<s•s--~~~~~~~ 

ANKARA, 7 (Telefonla) - Madeni mahrukat ... tışı Sümerbanka ba~l~ 
eıık bir teşekkill uhde.sine ver!lıııl§tlr. Teşekkill ıubeler açarak satışı tek 
den idare edecektir, Bu huswıtalı:I kararname neşrolunmak üzeredir. 

... ...... -~~~~~ ........ --~~~~~~~~~--~-~---_.. mu.5tur. turucu maddeler müsadere edilmiştir. dalıa iyi bir içtbnai teşekkülün kunılma-
Atina. 7. (A.A. ) - Um. umi. emnl. yet Bem, 'I (A.A) - İsvlı•,.e hUkilmeti aıdır> demektedir. Bütan d.,vJetler mil- A 'MERl-KA 1 B k"I' • 

t dti kş ki •~bli"'di '" l&Vİ f8r!Jar}a buna iıtirak edeceklerdir, sv•ç aıve ı ının nezare ınuı n a am "' 5' r: 4 • 5 ilk kAnun ııecesi Cenevre mınta- U 'f 
DüşJl'lJlll hava kuvvetleri memleket kası üzerinden lngiliz tayyarelerlnln Fakat ilk ıart nazizmin lnhidamıdır. 

d~htlinde sivil halka karşı ~u akınları uçuşunu Londra nezdinde ıı!ddetl~ pro- lngiltereııln gayeai harpten •onra l ı. .. eaanatı . 
yapmışlardır: testoya vennl$ir. domnyonlan arasında olduğu ııibi bir 60000 ton UR aÜper U 
. Zanta ad.wnna yapılanı nkyın hlasarkve Moskova, 7 (A.A) - Dün burada bir :~~ı~!~i t~~~~::ıir2;;'di~ie!~;~ dritnavtlar ISVEÇ BITARAFLIKTAN AY· 
:"ncazay~·af,'."amış ır~ apı ;ın\ ın Sovyet- Slovak ticaret aulasması imza- lnıı~ milletlniR nazizmle mücadeleye yapıyor 1 

ı yaşın . ır çocuı;un ö mes ne lanmıştır. . tam bir ıtlkametle devam eylemeli, iç· RILMAK NiYETiNDE DEG l 
aebeblyt>t vermiş ve diğer Uç çocuııun -·-·- Amerı·kanın denlZ kod kh 1 (AA) ı b :ve-da yaralanmasile bitmiştir. •. uatı.rERE tlmal bir ıalah Umit etmediğinden ilerı • Sto o m, 7 . - sveç aŞ 

Garbi Moradakl bir şehire yapılan n· geliyor. lilli Hanıon ıöylediği bir nutukta I•"' 
akın hasar ve insanca zayiat yapına- Ve Alman ha11acd•-"• -·- retı• dOnganın fetlı". ~n bitaraflık vaziyetini uzun uzadıY:ı ~ 1'. [ k k k htıllta etmit. lıveçte yapılan 15 Eyi. 
nuştır. Londra, 7 (A.A) - Radyoda beya- ıfa yan )'Ü ae Uman umumi aeçimin laveç demokra•isinil' 

-•- natta bulunan İngiliz hava mareşah, Af. J J k • J • "k/ "k ne çıkıuır Y•l8mak azmini teyid eylediğini aöyJe-s. t ,ı:,l • J • manların harpten iki ıene evvel tayya- aaaınaa ı aetıır ı mit. milli müdafaa lııtikrazı kendi.ine 
l ~QŞ~ u emınae yeni d~ ~a. başladık!~ söyliyerek -: BASTARAn 1 ln<i SAHİFEDE - Va~ington 7 (A.A) - Birleşik Ame- itimadını kaybeden bir milletin haıırJı• 
ınktşaf lar Vardır ~ ' l rimlz Alm tay ettiği gibi parti te§kllAtının takındığı rika deniz ill§aatını fevkalllde hararet- J'amıyaeeğmı beyan eylemiftir. 

. • . ıayyare e an . Y.a· vaziyete muhalif olduğu için hakikaten lendlrecek biı• program huırlam.ıttır. Baıvekil euilmle demiıtir ki: . 
_ BASTA.RAFI ı İNCİ SABJFEIJE _ relermden daha modern ve daha lyıdir. istifa ........ ı. B ö bir~- __ ._.,_ Hld" I . . h'"k"" • bı B11 U.tUnlUğü muhafaza edeceğiz > .......,._ u programa g re &rUV«&U.nıu ya- - • lM erın eeyrı u umeUn , 
naHbetlerlnl ve nihayet Macar • Yugoıı- --·- ·· Her ne olursa olsun bu hiıl İtalyada pılmaaı için kırk aylık mUddet ak!%de taraflığını ldamede daha büyük bir d~!ııl 
lav mllııMebetlerinln !yilljini kaydet- ordu ile fll§ist parllııl arasında dddt bir bir azaltılacaktır. Bir tahtelbahlrln inşa. kat .. rfını icap ettiriyor. Memleket . 
mPktedlrler. 11.LLI• ,,. JANGO ikilik zuhUJ' ettJğin! gilstermektedlr. 11 için lllzuınlu 30 aylılı: mllddet 20 aya bakımdan harpten evvelki vaziyeıtedi' 

Yunan ordusunun harekAtı hakkında, Mareşal BallMıun Trablusta l!lıne.d, indirilecektir. Muhariplerin bitarallıiiımıza lıü1111';1 
cTaymin euetesi şunları yazıyor: _ BASTA.RAFI 1 inci SAHİF'EDS _ fırka ile ordu aıesındald enlııfmamazlı. Deotroyerltt için de yen1 uııullu ha. edeceklerini, iatikl&limize tecavüz. e';?';. 

Heyeti umumlyesi Jtlbarl)ıle haberler ğın yakm mazideki bir ml.salldlr, Keza- arlanıyor. Deniz in§aat te?.RAhlan an- yecelderlnl lemin ehnif]erdir. T "".~A 
harp harelr!tınm seyri haklr.ında )Dem- 131797 No. 10000 Lira lJ1ı ArnaYUtluktald ordımun maneviye- mı.da mutahusıa ıtçllm blrblılııdetı göste:rmlftlr lıl bitaraflık slyasetiu"8 

nu.nlyet verici mahiyettedir. Harbın ba- Bu biletin hllınilleri lstanbulla Konya tını takviye maluadlyle kara gi!mleldl ayartmak için ücretlerde )'llJ>ılan reb- ...,. nokta adını ilin etmek dejiil, ı.ol 
şındanberi Yunanlıların eline geçen ltal- Ereğlislndedlr. seçme kıtaların harp .sahaııma ııilnderll- bet yllzünden masraflar artınalrladıJ'. hl1ı •tmektir. Zİıferi kazanmak ı•Y~ 
yan ask•rl teçhizatının kıymeti iki bu- 197868 No. 5000 Llr.ı m~ olma.n da ~ devleti teşkilAtmda FJAdelfiya 7 (A.A) _ Amft'ilı:an bab- elıaeıVa ilçilncli phwların menfa•~·~ 
çuk milyon lngU!z lirlll!t tahmin edil· Bu biletin hAmillerl Ekimhan ve Er- ikilik zuhur ettiğine diğer bir misaldir. rlyMlne .tOnyanııı en bU)'lilı ııeın!leıin! ne dokunur. Şimdi kuvvetimizden -· 
mektedir. İtalyan ordusu (500) den faz.. zurumdadır. -•- ln§a ed•b~ için burada bUyUk ıe. ..diyor ve hareket !anımızı tayin edl' 
la mitralyöz kııybetınJştlr ki bu İtalyan- 082747 No. 5000 Lira G ••ı•• d gllılü hazu-lamnaktacbr. Bu tezgllılu- )'Onu<. Hür milletlerin ;.birliii yapırı• 
)arın işlerini dilzeltecek mahiyette d&- Bu biletin hllınlllert Ankara ve Tokat- arp ÇO Un e da 90 bhı tonluk süper dritnavtlar yapı- lan l&zımdır.> 
~dir. Çi!nkü, malzeme nakli meselesi tadır. _ BA$TARAFJ 1 lnd SAHİFEDE _ lacalrtır Bir mblmm lnpaı zamanı dön M ., .,--.-.-.--
d~an için hayati bir ehemmiyet! ha- 218300 No. 5000 Lira cavilzkAr ba mahlyettedlr ki bunların lftledm'. Uç IM!lleye bıdlrilecektlr. u .... oL N N N 
izdir: . Bu biletin hllm!Ileri Ankar~dadır. şiddeti Adeta motörlze kuvvetlerin ıa- V.,ıngton 7 (A.A) - Bahri,. nezant- JCJZJ ŞEREl"INE 

Esır İtalyanlar, mukabıl taarruz v'- 009689 No. 5000 Lıra nu;u teldlnl ahnlflu' İtıılyanl tııgll!z tt, AmmJra ticaret filosuna harp uma. Atına 7 (AA) _ y dusl)l)ıııt 
dlyle Jc~ndll•rln~ mukavemet tavsiye Bu blletln hAınilleri Ankara ve İstan- kuvvetlerinin tekarrÜbUnU be:;.,,.eden, nmda ae)'1'11.!efer pri1arma '113'ııun. - uptettllı Aya~da ':ı ~u.solısıl' 
ed•nlerın me.wlıyet_Jndeıı; ılkAyet edl- buldadır. bir çok noktalarda alperlerlnden çılı:- nede 4000 mbay 1etlftlıwalı b!r melrtep n1n 1ıımıın .-reflne İtalyanlar ~ 
yorlar. Bunlar, ıilyledikler!ne. göre, 2~0292 No. 5000 Lira makta ve kaçmaktadırlar. İııgiliz kıtaa- açml§tır. dan Port; • Edda diye tevsim ed!JıniŞÜ• 
t::f~1ş1=ndan kendi hallerıne ter- Bu ;~~llınill~~· tınm gerilerinde büyUk ınlktarda yly~ ROMANYADA BiR KARAR .....,, 
Şimal cephesinde, Yunan topçu kuv- 205,608 229,521 185,874 023,442 lll,954 ~~ıı:e harp malzeme.ti ııtoklan te§kn Makineye 

vetleri fevkalAde faalJyet g'ôstererelc 189,044 228,244 195,926 140,103 020,218 tht!~kuvvetteri, yen! efradı çi!l ma- Buı.re.,. '1 (A.A) - Buıı\ln n~ 
düflrlan topçusunu ıustunnU§lardır. Yu- Bu biletlerden dört tanesinin hAınJli nevramıa hazırlamalı I in h eri yeni bir kararname ile ukat mıılılJ'et- v m• k 
nan ileri hareketine mani olmak için fatanbulda, Uç tanesinin Mmll! Ankara- !erinde man"'9J'8lar ~j 9 i - teki lsy11D m~ ldaıa -1ıkCm e Jr en 
!talyanlann tahkim etmlş oldukları yUk- da, miltebalclal Blgada, Adanada, Olrya- Londra 7 (AA) Y Boyvobld ır. bildi edilecektir. Mablı:emelu 'lıll ıP'bAler halı· 
sek tepeleri Yunan askerleri ıUngü hü- zıda, Klllste, Aydında, Samsunda w ı.. rlliJor. DUn Up.m ~ .:mı ın: landa :rinnl dört-* hU1ıUm Y-1ı A M ERiK, A 
eumlyle zaptetm.lşlerdlr. Bunun büyUk partadadno. glllz .;bllğlne enbafta Tı- w bu hlllr.Umler on -' iclllde tlıtbllı ,,,,. 
lılr ehemmiyeti vardır. Çünkü, İtalyan- Sonlan 79Be ile biten Sil bilet bin« bna mın~uaraıı ~d..vrlye fulJ,. eclllecektlr. -•-. 
1arm bu ııra dağlar arkasında harp mal- lira. yetlert olm11flur Bonıtta dil ı.a.. .t 
umealnln nalı:lı için yapmış oldukları Sonları 0195 ralwnları,.le biten SO bl- raluıluınuza a1ıhn kalan br:::..m. JNG•L'J'ERBDB 
yeni yola bu ltll'etle Yunanlılar tama- let biner Ura. vuku bulmll§tur :Qevrl faali etlerin- KOMCIR .t'J'OKLAJU 
mlyle hAklm bulu~aktadır. Sonları 79U rakamlarlyle biten SO bl- den biri ~da ku~etımı!ız d~ Londra, '1 (A.A) _ fııgl}terede lıll-
Mar•şal Badoğliyonun İtalyan başku- !et biner Ura. man çeteleri ve kabtle adamlarlyle 1ıar- mUr stokları, g~ 11enenln a)'DI ayına 

mandanlığından çekilmesi de fevka!Ade Sonları 4781, 4900, 4529, 2045, 2'122 şılaşmıştır. Şiddetli müsademeden llOD• nhbetle yUıde 85 fuladır. 
m~l.ıdır. İtalyayı Yunan harbına fa,Jst ~yle biten 150 bilet befer yUz ra düşman •ğır zayiata uğrıyaralt çeldi- HükUmet fakirlere beş mllyon ton kıs-
pa;tısı .aevketml~r. Bu .Parti öyle limit lira kazanmışlardır, mlştlr. Zayiatımız yaralı olduğu zanM- mUr dağıtmaktadır. 
erlıyordu ki İtalyan ültimatomuna Yu- Sonlatı 549 ?&kamı ile nihayet bulan dilen ve kaybolan bir subayla bir miktar J'J' ALY ANLAR 
nanlılar boyun eğecekler ve mukavemet 300 bilet yUzer lira. Afrikalı aslı.erler arasında ölüden lba-
etseler bile •ilratle imha olunacaklardı. Sonları 599 rakamı ile nihayet bulan rettir Aiti tqyyCIJ'e JtaylJettl 
!talyan ordusunun karş~ı~ı felAketll 300 bilet ellişer lira. · -•- Londra, 7 (A.A) - fııııiltı tayyarele-
netice karşısında faşist partisi askeıi Sonları 530 rakamı !le nihayet bulan Yı l b l rl, Yunan tahminlerine göre, çarşamba 
~efleri şiddetle tenkit etmiştir. Fırka 300 bilet elli~er lira. UgOI aV DŞVeki inin günü. hiç bir t>ıyyare kaybetmeden dtış-
mahfillerlne göre, ültimatom fena hazll'- Sonları 91 ile nilıayet bulan 3000 bilet mühı"m beyanatı manın altı tayyaresini düşUmıllşler ve 
lanmış ve milna'<ip zamanda veriline- onar lira. bir düşman destroyerbıe iki isabet kay-
mi.,<tir. ltalyan unnımt efklnnın muhab- Sonları 2 ile nihayet bulan 30000 bl· - BA~ARAFI ı inci SABİF'EDE - detmislerdir. Geminin yanma da birkaç 
betin! kazanmış olan Badoğliyonun baş- Jet ÜçeT lira. rid aiyaael aayeoinde Ycgoolavyanın bomba düşmtiştür. Gemi iyice yana yat.-
kumandanlıktan çekilmesi hoşnutsuzlu- Sonları 7 ile nihayet bulan 3000 bi- beynelmilel durum karııaındaki vaziye- ıruştır. 
ğu arttıracak bir Aebeptir. Jet Uçer lira kazanm~lardır. tinin iyi olduğunu aöyleyebilirim. 
Mareşal Badoğliyonun Habeş harbın- Sebener lira teselli mükafatını kaza- Memleketimiz henüz harbin vilcuda 

da ehemmiyetsiz lkJ muvaffakıyetinden nan numaralar da şunlardır: getirnü, olduğu bütlln müşküllh önle-
-·-İngiliz hava 

bombardımanla-ı istifade ederek nihai nferl na.•ıl elde 252690, 252691, 252692, 2.52693, 252694 memiftir. Fakat eminizki bu müıküli.t 
e1liği Mlft hatırlardadır. 252695, 252696, 252697, 252699, 252608 oulhan hal edilecektir. Beynelmilel b!l-

lngillz ~azetelerinin V qlngtmı muha- 252618, 252628, 252638, 252648, 252658 tiln milnaaebat oahalannda ııörüıme ve Londra 7 (A.A) - tııgll!z tayyarele
blrleri, Mareşal BadojH\yonun çekilme- 252668, 252678, 252688, 252098, 252198 müzakerelere yer vardır. Biz de Anu· rlnden miireklr.ep kuvvetli bir filo dUn 
sinin Amerikan mahfillerinde lllrprlz 252298, 252398, 252498, 252598, 252698 panın yeni nizam teşkillhna itıink ede- akpmdan ttlbaren gece y8J'lSına bir kaç 
yapmadığını bildJrlyorlar. Zirn Mııreşa- 252798, 252898, 252998, 250698, 251698 ceğiz. Her meııele haklunda görllfülllp sut IOJıraya kadar l'ranl& Ye Hollanda
lin Yunan sergllı~ muhalif olduğu 253698, 254698, 255698, 256698, 257698 müzakere edebiliriz. Falı.at emin olabl· ela tayyare meyclanlıırma ve :tnııJlz ada
bll!nlyordu HAdise ordu ile parti ınah- 258698, 259698, 202698, 212698, 222e98 !ininiz ki memleketimhia enuıiJ'et, lo- !arma S- taunWan iclD ınııı.nılan 
filleri aras;nda ı~!zlli!in arttığını 232898, 242898, 282,698, 272898, 282M tikW ve h6nl;redıııe J.a'.el ııebab'ecelı· dUfman lbl..m. muyaffalııJetJl höe11D1-
1illtannekt.dlıt. 212M, 12888, 1"'81 tir.> lu 1~ 

Yunanistana · 
yardım edecelı 
V8§ingtıon 7 (A.A) - Amerika pir; 

§llr devletleri reisi B. Ru~velt, El ;,,ı 
la lı:ralı George ile yaptığı bir ırı,.:;.ı,ı 
teatisinde Aınerllı.a birleşik devletle ti<' 
Yunanistana yardım edeceğini vaad 
mlştlr. -·-lspanga harp dışında 

kalırsa Amerikadan 
gardım görecek mi?_ . 

• •• 1'lt ı\J 
Vaşıngton, 7 (A.A) - Bugun d • is• 

at kongresinde hariciye naırı Hul 0~,.1ıe 
panyıırun harp dışında kalınası :;ar Jı-
gıda maddeleri ve iptidai maddeleı:~eJİ 
mak üzere İspanyaya kredi verı µ;ı• 
için bir teklifte bulunduğuna .ıaıı:t sıl' 
bondan ııelen haberler hakkuıda_~~ dııJIİ 
al 110rulmuştıır. Hu!, bu suale a~1 

kısa cevabı vermlştlr : 1 )de' 
- Gıda maddeleri için muhted~e JoP''' 

dl itası hususunda İspanya ile ıp F~ 
tik mllzakereler yapılmaktadır .. 
btııUa 'bir ıınl8flnaya ~· 


