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Başvekilimizin ilk 1 

müjdesi geldi 

Norveçte 
Harp çok şidde tlendı 

lngilterenbı Akde .. 
niz tiıcaret filosu 
Niçin Akdenizden geriye 
Ç~?kilmek emrini aldı -? 

• 
i ~ Buıunaıı ı>eirol katidir 

Norveçte cereyan eden 
muharebeler hakkında alınan 
son 24 saatlik haberlerin hü
lasası şudur: 

it &u:nı iihim seı vet:kaynağını işletmekiçin~Bü 
~Uk Mille.t Meclis \nden · tahsisat isteuecektiı 

a d n Ankara 1 (a.a.) Siird'iı 
eşiri kazasında meydana 

1 Çıkurıldn petrol sahasında 
\ 1Atkikatta buluııan Sayın Baş 

"ek iıimiz Doktor Rdik Say
nt l 

aın bu nnntakadan bir tel-
ı· 
e &ı-c1f göndermişt~r. Başvf"ki-

llıi zi n telgr afında bilhassa 
t 1 cünılel .. r vardır: 

ı-. "Bugünkü sondaj vaziyc.ti 

cesi olarak büyük bir petrol 
mın lu kasrn ı n mevcudiyetini 
mPydana çıkarmıştır. Daha 

müteaddid sondajlüra ihtiyaç 
vardı r. Bunda 1 sonraki 
sondajlara müt-.hııssıs la-
rın nezareti altında devam 
edilP.cek ve bunun iı.;i n icabe
den tahsisat Büyük Millet 
Meclisinden istenecektir.,, 

= 
l· 1 ~hrnrnların kati bir neti 
cP - gcz 

ır 1 ~ giliz matbuatı diyor ki: 
b 

' ,, 

.. 
s• 

: ı 

Balkan devletleri
nin arkasında 

Cesur muharipler memle
keti olan Tüı-kige vardır 

Balkanlar 1cu1 Hitl ~ r i n verdiği temina
tın kıyme ti yo\( tur ç ünkü Hitlerin sözü 
Y ;\ lnız sözünden döndüğü zaman mu

t · b f rdir• 
il) Lo ıı dra l A· A. lngiliz 
~1illb~~tı. Balkanların son va 
~ ~ "lı rı ı t etkık ederken hula-
itt,.,, 1 · ı . .. 

Ilı şu muta eayı ı nı sur· 

1 
~ktcdirle r : Almanya. Bdkaı 

atda b' .. ı· 1 il' ır tecavuz eme ı o · 
~11~~ığ ını t emiııe uğraşıyo r 
gii ·~t H i tl eriıı sözü yalnız 
tıı luııden döndüğü zaman 

lıl " l>erdir. Binaemde) h bu 

;0~i ıı at ı n hiç bir kıymeti 
f11t.hır Baikan devletl .. ri soı 
•ıy -ı•.ır karşısında büyük bir 
ib,ıır ı klık gösterın'ş ve haklı 
~~ı}at tedbi rleı i almışlardır. 
ltı,t ar 1 la Yugosluvyada bu· 
bar~''. 30 bin ı\lııMn 1.udud 

•cı d"I . R d ~ı- ı "' 'mış. umanya aki 
1111;

0 1 kuyuları muhaf.ıza al 
Ulın mışt ı r. 

l3u 11J • . d 
tıı ~k C'arıst aıım vazıye tı e 
~ltı l~llnı ,.l diı·. Haric;ya Na
f;ttt 

0 l,of ilk defa olarakBul 
t sıu 11 B k i.ıft cı 1 111 al ·aııAııl.ıntına la 
~&ı l olduğunu· :\Öylt yen r ul· 
h •ı azı d tıc t< r..- tı ı r Bu ihbarla tel 
~•lu 1 :'.1 Bulgar istaııdt\ <la SP· 
} ~ ıtı i n . .. ()tuz • «rnnuıııy · tle goru 

L· Nıhay 
tıy ii k d et Balkı.ınların en 

d lı s evleti 1 A •• 

1 
Uııa L·· .. V t' ıamısı, or 

tı ~ ı ut un d . h. 
t!ltj ~ i • . u nyanın ur· 

l3 !{ J urk:yedir. 
•ı , . eı ku ıı i 
.ı 1111 n I ' evletı eri istiklal 
~,. , ı u ı a fa .. 

1 l:t ı . Za ıçııı elleri n
t rıı >'8 1 mıı kta w• hiç 

bir tehdide boyun t"ğme nıf'k 
tedi rler. 

Balkanların arkasında ce 
sur muharipler memleketi o · 

lan büyiik Türkiye vardır . 

Miittefiklerin Or
taşark o · dusu 

KaJ.ire 1 A. A. ·- Müt· 
tefiklerin Ortaş:trk ordusunu 
takviye için Süvı>yş Kandlına 
yeni ve •nühirn miktarda as· 
kLr gelmiştır. 

Yeni askerlerin gelişi 0· 

kadar gizli t u tulmu ştur ki , 
Kahin·de ki lııgi li ı elçisinin 
bile ask rlerin Süveyşe vu· 
ruJuncla ıı 'SO'ır.ı h rı beri ol· 
muştur. 

Milli Şef 
Finlandiya elç· sini k a

bul buyurdular 

.:O.nkara l (.ı a ) -- Mılli 
Şef Ciimhurreisi ismet İnönü 
bugiın öğledea son ı a Anka 
raya y,..ni tayin e:dilen Fin· 
taııdiya elçisini kabul buyur· 
muşlardır . Y t! llİ elçi itimat· 
nanı\.'sını Cümburreisinıize 
takdim elmiş ve kabul es
nasında Harir.iye C.enel Sek· 
reteri Numan Meııemencioğlu 
da hazır bulunmuştur. 

İngi liz hat biye nezareti· 
nin teblığine görı-, Norveçte 
biiyük bir cesaretle harbe· 
den İngiliz askerleri, Almarı 
tarın bütün ileı leme teşebbüs· 
lerini kırmıştır. Düşman ağır 

zayiat vermiş, Norveç sahil
leri boyunca yeni a.iker!f!r çı

Amerik~n gazetelt!rİne göre bu tedbir 
ltalyanın son v ıziyeti ile alakadardır -

ltaly nnın son hareketi bir blöften 
' mi ibaret ? 

karılmıştır. Bunların arasında Nevyork 1 A. A. - Bu· 
Polonydlı gönüllült>r de var· gi.mkü Amer\kan matbuatı 
d başlıca İl<İ mesele üzerinde 
ır. 

İngiliz kuvvetlerinin Narvi ehemmiyetle meşgul olmakta 
ği ablukası tamarr.lammş ve dır . Bunlardan biri miitt~· 
müttefik kuvvetler Narviğe fıklerin lskandinavyada uğra 
yaklaşmışlardır. Alman tay· dıkları müşkülat ve lngil te -
yareleri .;on ~ünlerde açık renin Akdenizdek\ ticaret f:. 
şehirleri v~ hastaneleri bom- !osunu geri çekmeğ ! "arar 
bardımana bıtşlamışlaı dır. vererek bu kdrarın tatbikına 
Yeniden iki kasabanın A iman· derhal geçilmesidir. Ameri -
lar tarafından z;tbıl ve işgctl kan gazetelerine göre Akde· 
·dildiği haberi leeyyüd etme ııı~ nizdeki vaziyet şudur : 
i ~ıe de, Loodrada buna muh· Musolirıi, müşkül vaıiye t-
temel ııazariylt' bakılmakta· te bulunan Hitkre ihtimal 
dır. Son zamanlar<la eriy .... ıı ki )ardım için söz vermiştir . 

buz:ar dolayısiyle hardat lngilterenin ticaret filolarını 
çok müşkül olnıakladır. Akdenizden çekmesinin iki 

Dağlık mıntakalud" çe· manası vardır : Musolininin 
tin muharebeler oımuş V· Almanya lehine harb!" mü<la 
Almanların bütün taarruzu bale etmek Üz·~re buıunduğu 
püskürtülmüştür. llura fa b.1- na İngiltere kani olmuş bu· 
ha'isa Fransız dağal.:yl.m· lunmaktadır. Böyle bir müda-
ııın gösterdiği muvaffakiyet hale halinde İngiltere ve 
kayde şayaıı görülın -!kte lır. Fransanın harbe hazır ol -

Son Ü~ gündeııberi bil duklarını ve bundan asla çe-
hassa hava faaliyeti çok art· kinmediklerini Musoliııiye ih-
mıştır. Dün Alman tayy.u~ tar etmektir. 
nınkezleri 14 saatte 7 defa Bütün bu vaziyetlerden 
İngiliz hava kuvvetleri tara· ltalyanın oerhal Almanyanın 
fından bombardımrm t:diımiş yanında harbe g irect>ği ma
ve ayni günde 11 büyük nası çıkarılmamalıdır. Böyle 
Alman bombardıman tayya· bir hal ltalyaııııı fdaketiııi 
resi düşi.trüımüştür . Müttefık mucib olur. Çüııkü müttefık· 
lerin Norveçte hava hakimi · lt"riıı den\zlerpe mutlak ha· 
yt> ti bariz bir şekilde göze kimiyeti ve satveti vardı ·. 
çarpmaktadır. Lcn<lra 1 A . A . - Röy 

yan matbuatı v~ ne de l:al· 
yarı radyosu ancak öğleye 
doğru haberdar olabilmişle r 
di r. 

Londra 1 A . A. - Ital
yanın son durumu lngil!ere· 
renin Akdenizde aldığı ted
birler hakkında İngiliz nı .tl· 
buatı şu tefsirlerde bulun
maktadır : 

ltalyanın kaıi vaziyeti, 
Norveç hadiselerin:n n~tice· 
sine bdğlıdır . ltalyanın Yu • 
goslav hududunda tahşidatta 
bulun .nası, ltaly.rn talepderi 
nin harp lehindeki nümayiş· 
leri ve nihayet ltalyan mat • 
buatının her an artan taşkın 
bir neşriyat!a , her dakika 
daha şü mull ü bir hadist"nin 
vuku bu labileceğine dair ef
karıumumi:;eyi hazırlamağa 
çalışması, sulha taraftar olan 
ağır başlı İtalyanları endişe· 
ye düşürmektedir. Fakat bu 
nun nıhayet bir blöft~n ibrt· 
ret olJuğunu da kabul ~tm '! k 
mümkündü ... 

Italyada yeni ver
giler 

Roma 1 i\ . A . - Bu 
sabah Musoliniııirı riyasetin
de toplanan İtalyan kabinesi 
ltalyamn siyasi vaziyetini:t~t
kik t:tmiş ve harp kazançla
rı vergisi adil~ yeni bir ver· 
ginin ihdasını karar altına 
dmıştır . 

Alman işgali altında bu· ter 1-\ja.nsı Romadan bildiri 
lunan Norveç ş e hirlerinde yor : lngilt ereııin Akdenizde 
Alman istilasına karşı koy· aldığı son tedbirden ne ltal 

m ak veyahut isti 1 ayı güçl eş- l m~EjN~i50iiiN~L>~AiiiK!i!iI KijiAiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM 
tirmek suçundar. dolayı bir· 

çok Norveç vatanperverleri Müttefiklerin vaziyeti mü-
Alınan 1<umandanlan tara-

fından idam edilmiştir . sait ve memnun iyeli mu -
lngiıt~renin bir hafta- cib bir haldedir 

lık harp m ?. srafı 
Londra 1 (a.a.) - İngiliz lngiliz tayyareleri şiddetli bombar-

ınühimmat nazırı Avam Ka· dımanlata devam ediyor-Bir şehir Al-
ınarasında beyan~tıa buluna- manJardan istirdat edildi 
rak İngiltereniıı harp ı~vazı· 
mı için lıaftada 25 milyon Londra 2 A . A. - İngiliz Harbiye ve Hava Nezaret 

!erinin resmi te bliği şudur : 
lngiliz lira s ı masraf ettiğini Müttefik kuvvetlerin Narvik teki işgal mıntakas? ge nişle· 
bildirmişlir. miş ve vaziyet müttefikler için meronuniyeti mucip bir 

Batan gemilerin hale gelmiştir. Namsos cephesinde ~iddeUi bir r..ı•kave· 

Y
ekunu metten sonra müttefik kuvvt"ller yeni mevzilere çekilmiş 

lerdir. Kuvvetli İngiliz tayyare filoları Alman hava istas· 
Amerikada neşredilen Lir l yonlarını geniş mikyasta bombarc ımRna devam etmiş. 

istatistiğe göre, harbin başla- ı <l 7 İ h l miihim has ırat ika eylemiş e r İr. o i iz tayyaresi iissüne 
dığı tarihten bugüne kadar dönm~miştir. 
batan gemilerin tonaj mik· Stokholm 2 A. A. - Bu sabah saat 5 te Norveç kıta· 
darı 1 milyon 357 bin 250 !arı gönüllülerin yardımile Ronıos şehrini Almanlardan is· 
dir. Bunun 857 bin tonilato tirdat etmiş ve Alman kıtalarını püskürtmiişlerdir . 
muhariplere ve gerisi bita- Fransır., İngiliz ve Norveç kıtaları Narviğe yaklaşmak 
raf devletlere aittir. ·t,.dırlar. • 
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Yoksullara 
Yardın1 Ceıniyeti

niu faaıiyl!tİ 
Sayııı Valimizin yardım 

ve <lirektiflerile teessüs eden 
" yoksul v.. kimsesizine 
yarJıın ,, cı: miyetinin faali ye 
ti artmaktadır. Cemiyet şim
d iye kadar yoksulluğu ve ça-
lı ,amıyarağı tespit edilt"n 
l '30 k ı ş i y i himd -
yesiııe aimı~, bunlara günde 
iki dd:t sıcak yemek ver -

meğe ba~!amış bulunmakta -
dır . Muhtaç oklukları sabit 
olaniar derlıal bu şefkat mü 
essı>s' ne alınacaklardır. Bun 
d~ıı başka yardıma muhtaç 
olan bu vatandaşlara elbise 
ve-ilmesi ve hastalarının da 
tt dav si dü~üııülmüş. bu 
ııuıı için İcab edc-n tedbirler 
alııınıışlır . 

Bu çok faydalı hayir mi:
cssesesirıe yardım içiıı vatan 
d aşlarııı gösterJiği !ıamiye 
t,.. cemiyet tarafından teşek· 
kür edilmektedir. Cemiyete 
yardımda bulunan zevatın lis· 
teleriııi bugünden itiLaren 
neşre başlı}oıuz : 

Kuruş 
Şiikrü Sökmensü .!r 10) ay 
Akif lşcan 50 ay 
Sııkı Öğütçü 50 af 
Salahattiıı Örnl 25 ay 
Necıp Bal 25 ay 
Sdim Çelenk 25 ay 
Fatma Cemali 100 se. 

_ıclal Lrgüven 100 Sc!. 

Salih Ganim 20 ay 
Fuad Sahilli 100 ay 
Mehm ed Rı> C'.eb 200 se. 
Şahin Ba~ fadi 200 : se. 
Münür Akar 17 ay 
Ali R,;.1 Alah .ıı 1 5 ay 

Melım .. d Ac1a\ı 100 ay 
İlısaıı Cevad 20 ay 
Fazıl ,\kar 25 ay 

Üme· Harı Mıstık 200 St>n . 

Rf>şid Karaman 100 scıı 
Cemil Kunduracı 10 ay 
Ethen1 Urfalı 25 ay 
Selim Dönmez 50 sen 
Sı<ld•k Müftü 1000 sen. 
Ali Af..taıı 50 ay 
Ahmed Atahan 10 ay 
Melııned Cd:il 50 s~nl' 
Mehmed Çakın -ık 50 seıı • 
~dik S ıılmocu 50 ay 
t:\bdullah Türkmen 15 ay 
rvlusıafa Tosy11 11 10 a, 
Nt>cip ipekçi '25 ·'>' 
AbdurrahmaııSderoğlu 25.ıy 
~ıı~ı Asc:lcioğlu 5) :ıy 

Wehın ı d . uı i Kus~yı i ô ı y 

Suni Y eııer 50 ay 
( ~· onu "·ı ) 

Orta okullarda öğl 
sonu mu tal ası 

kalkacak 
Haber verildiğine gore, 

r\ 'aarif Vekaleti bu s ·ııe 
Ortaokullarda latbika başla 
nan öğle t onu ıııu :,ı 'e lSını 
kaldırmayı dü~ünme ktedir. 

Tatbik ~dileıı yeni usulün 
i· ı neticel!:!r verdiği vekaletr 
gelen raporlardan 'lnlaş:l-
n aktadır 

Ortaokul:a ı <la öııümi·z· 
deki seıı den itibaren öğle 
sonu ınmaleası kalduıf;ırc;k 

b.ı~ ka ıı enı 1eket1erde o!clu
ğu gi bı talt>be saat 13 ten 
: onra s-rb ·st knlacaktır. 

YENIGON 

I LAN 
Hıdırbey ve Yukatıyezur 

Cinsi 
Zeylin Jant-si 
Dafne(Garzeyt 
incir 

Kilo 
12.000 
8000 

800 
300 

Ad.-t 700,000 
.Şef tali 
Porhlul 
Üzüm 
Elma 

Kilosunun 
Muhammen 

5 
3 
1 
5 
4 

Zeytuniye 
Zı!ytin danesi 
Portakal Adet 
Şeftali 
fııcir 
Elma 
Üzüm 

Harbiye 
lıı c i r 
Şt"flali 

Zerdali 
Ceviz Atlet 
Portak:tl ti 

Üzl!m 
Elma 

H cihabipli 
Zeytin Daııesi 

Dafne 
ıncir 

Şt-ftdli 

Portakal Adt-t 
Ceviz 
Üzüm 
Elma 

Vakıf 

•• 
" 
" 

Zeytin danesi 
Oafne 
lııci r 
Şeftali 
Portakal 
Üzü,n 
Elma 

Bityas 
Zt"y tirı daıırsi 

Dafne {Garzt-y'İ) 
incir 
Şeftali 
Ceviz Ad .. t 
Portakal 
Üzüm 
Elma 

l'vı üşrakiye 
Portakal Ac.lt>t 

J:lcir. -
Üzüm 
Şc>ftiili 

Yoğunoluk 
Zt'ytin danrsi 
Mafne (Garuyl) 
incir 
.Ş~ftali 

Ceviz 

300 
300 

2500 
75000 
3000 
300 
30J 
200 

100 
400 
500 

3000 
10000 

500 
2000 

:'000 
10000 
3000 

200 
5000 
5000 

600 
400 

1 
2 

5 
4 
5 
1 
2 
1 

1 
5 
3 
;o 

4 
1 
2 

5 
3 
1 
5 
4 

50 
1 
2 

4000 5 
2000 3 
600 1 

2000 5 
250000 Adrt 4 

200 t 
~00 2 

2000 
3000 
1000 
_400 

20000 
2000 

60 
300 

5000 
300 
300 

1000 

ve Süriihne 
20,000 

15000 
1500 
100 

5000 

5 
3 
l 
5 

50 
4 
1 
2 

4 
1 
1 
5 

5 
3 
1 
5 

50 

Yekun 
vıy Kıymeti 

600 L. 
2-10 

8 
15 

'.2800 
3 
6 

367:!.L. 

125.L. 
300 
150 

3 
6 
2 
586.L . 

1.L. 
20 
15 

1.50 
40 

5 
40 

122 50 

250L. 
300 
30 
10 
20 
2,50 
t• 
8 

626L.50 

200.L. 
60 

6 
100 
1000 

2 
6 

1374 L 

lOOL. 
90 
10 
20 

100 
8 
6 
6 

340L. 

20L.. 
3 
3 

50 
76 

1000 
450 
15 

Portakal Acl~t 
Üziiın 

3000 
500 

2 L 
1 

5 
2.50 
6 
5 

E 1 mıt 50 2 1 

Teınin1ttı 

Muvakkate yüzde 
7,50 K. 

" ,, 
ti 

" 
" ,, 

" ., 

" ., 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

ti 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

ti 

" ., 

" 
" ,, 

" 

" 
" 

" ,, 
,, 
., 

" 

" 
" 

.. 
•• 

" 
" 

,, 
.. 

1484 L SOK. 
U•,V •. f) E 
Zt•vtirı rlrıııe~İ 
lndr 
Şeftali 

Portal.:al 
uıüın 

MAı\RACik 
Zeylin clancsi 
lııcir 
Portakal Aaet 

1000 5 
200 1 

1000 5 
10000 A<it-t 4 

300 ·1 

3000 
3000 
'1000 

5 
1 .. 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 

50 
2 

50 
40 
3 

HS 

!SOL. 
30 
16 
196.L. 

.. .. 
" 
" 
" 

" 
tt .. 

Tt-minah Mu. 
Tutarı 
45.Li. 
18. 
00.60 
01.02 

210,00 
00,22 
00,45 

275.29K. 

9.37 
22,50 
11.25 
00,22 
00,45 
00,15 
43,94 

1,~o 

1.50 
1.02 

00.11 
3.00 
o 75 
3.00 

9,45 50.K. 

18,75 
22 su , 
02 25 

' 00.75 
01.50 
00.20 
0045 
00,60 
47.00 

15.00 
4.50 

00.45 
07.50 
75.00 
00.15 
00.45 
103.05 

7.50 
7.05 

00.75 
1.50 
7.50 

00.60 
00.45 
00.45 
25 80 

1.50 
0.22 
0.22 
3.75 

5 .69 

75 
33 
· 1.02 

37 
19 
45 
37 

7.50 
111 .L 22.SOK. 

JL 75 
o 15 
3 75 
3 00 
o n 

10. 87 

11. 25 
2. '.l5 
1. 20 

14. 70 

Yukarıda köy ve satlata çıkarılan malı sulihıı cinsini, muhammen kıymet ve be· 

3 
, 

ilan 
Maarif Müdl."r' üğünde ·. : 

1 -- Kırıkhan Iskende· 
rurı yolu üzcrindt! Soğuksu 
mevkiind~ keşif bedeli (2235) 
lira (26) kuruş ol m eğitmen 
kursu bir kısım inşaatı açık 
eksiltmesi oıı kün müddetle 
temdit edilmiş ve talip çıkınıı 
mış olduğu . ıd,ın mezkur inşa 
at 2490 numaralı kanurıurı 
43 liııcü maddesine tevfikaıı 
29,4,940 tarihi·ıden itibareıı 
bir ay içinde pazarlıkla iha· 
le edilt·cektir . 

2 - Muvakkat teminat(167l 
lira (64) kuruştur. 

3 - Paz.ırlıkta ihale ı mıı 
yıs 940 Pazartesi saat 11 de 
vilayette yapılHcaktır. 

4 -· Taliplerin aşağıda 
yazılı ev.saf•aki vesaiki iuraı 
etmeleri lazımdır. 

a) Ticaret odasına kayıtlı 
bulunduklarına dair vesika 

b) Muvakkat temiıat nıak 
b!lzu 

c) - inşaat için Nafıa nııı 
dürlüğüııdeıı bu inşaat içirı 
alınmış eh•iy t vesikası nı ı 
kur vesika ihale gü:ıündeıı 
bir hafta evvel nııifadan alıı• 
mnk lazımdır. 

Kayıp şahadetn;:ı aıe 
333 senesinde Antal<)'8 

Ruşdiyesin<len aldığın' şahıı~ 
detnameyi kaybettim. Yenis1 

. 1 v d k" . . 1 il~ m a <ıca~ıın an es ıs111ın ı 

mü yoktur. 

Hasan Doğan 
...... ~mı .. •' 

"' 

Hı .. sızlı k ~ila 
lskenderunun HamiJı} ~ 11ş ık 

n•ahallesinde oturan tüccarEt1'1ıı 
Felahrn evinde hizmetçi bı.J' b 
lunan Edip. E'lıİn Felfıh•Je. } 
banyoya girmesindeli istifıı •I ç1 

e<lerek caketinin ceb!ııde IJıl' 
luııan 507 lira par.ısiyle bi' 
saatini çalarak annesine ver 
mi~tir. Yapılaıı ihbar ü:erİ 11e 
her iki suçlu da yakalanarıt~ 

1. haklarında tutulan evr<ıklf Yt 

riyJe adliyeye teslim eJilrJ1İf 
!erdir. 

Iran - Alman ti· 
cart:t münasebatı 

Beyrut l A. A. - Bur'1 
~· 1 ya ~elen lraııın taııırımış ş~ \ 

. 1 . d b' · H 1'311 ~~ sıyet erııı en ırı .. vas D \> 

sına beyanatta buluııarakı "' 
Irandan Almaııyaya yııpılB 1 ~~ 
ihracatın ~ok azaldığıııı , bıJ" l ~ 

b ' v.· na s e ep yol ın ısnıfl.ırııı•. l 
çokluğu olnnğurıu, lran ırııl5 

talısilleriııin bub"'İİnkü sartlıı' .. .. . 
içiııde Alm :ıııyaya mal go~1 • 
dermek mecburiyetinde ~11 

dıklarını söylemi~!İr . 
"' (' 

dplleri yazılı lııcrf>l0deı1l~, 
den mdruk bağ Vt:! bahçe j 

1"İs 
rdeki~40 seııt-si mııhsu 1all ! : ş~t 
5,940 ve 16 5 940 tarihle'~•· tık 

' ' . 13~ il de Ddteıdarlı~ M.lli ~(11 ı 
Müclurlli ~üıı<le saa ı 9 dan °1 

11 
s 

"k' ' d" afll) \,. 
ı ıye ve on orlten on " !' 

el• kadar açık artıırma sur 
S<\tlığa çıkarılmı~tır . 1 

Taliplerin malsaııdığı 1 

muhamn'!en berlelin 1,50°1
:,. ı 

teminatı muvakkate akç9 itil 

1 j k. 
nı yatırma arı. :"' 

Neşriyat Müdürü: 
Selim ÇELENK #ı t 
C.H.P.Mathaasınuabaslıı>1 

.~ s:. 


