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Kozanda zelzele 
K--. 2S (A.A.) - Düa euıt 19,26 ela 

fiaualdcn cenuba Uç aa niye aüren orta fiddet· 

te bir yer aarııntul o lmuttur· Haaar yok.tur 

-t+ -t + Mıc;ır- Libya. hududu 
r )ı ingı\12 piy.-desi •. 

) ..- ıngiıız tanklar•· 

@> Mihver kıtala,., -
'WS'S19 Mitwer mvdafaa<iı. .c.m 

ıı~·ıjµ~ Mihver tan_k_ıa_r1_·= _ _ı_~o_..!ı~o -!..:20~3~0:.......;~-..LL--------~~ 

Libya cephesinde İngiliz tur rvz istikametini ve Alman müdafaa mevzilerini ıöıteren kroki 

e e 

rı 
MÜSTAKiı. nvlll GAZBn 

I Afrikada 1 ---------
Ageyla 
işgal 
edildi 

lngilizler Mihverden 
3.000 den fazla 

esir aldılar 

İtalyanlar 
22 nci / n ı ili• sır hl ı 
livasının imlıa •dildif ini 

hildirigorlar 

Ginin ıazısı ....................... 
,- ) KAHJRE, H (A.A.) 

" 

A k A v ,· e t Ortayark Brltanya kuneıleri u-

-
S e T l Q Z _'IJ mumi ıcarargahının 1.eb11ti: 

MUiT korunma 
kanununtla 

eaaall 
tadlllt 

Sldi 'Rezeg çevresinde Briuanya ve 
-------- Alman zırhlı kunetleri arasında 

Mısır - L•ıbya hududunda tiddeUi muharebeler den.metmekte-dlr. Dtın bu eevre)'e ırelmlt bulunan 
takviye lcuneUert de nuıharebeye it-

in U ., , ., z 1 e r ., n taarruzu :u~kol:~mlt~~~~ il!t~:::.::. 
kamyonlarla nakledilen n ~nklar-

M ':ap~ ur!aa':~~ - 4 - :ı-nn1ny~1!:ıic;ı~a!1:ıa:.k:= 
•-'L:a ...... M-ı·ıa ·acümenlenıua - -.- ~... '" • 1 b• lardır. Kendilerine tahlis edtıen bıı-
laararetle çallflOIYa ......... ~ Yazan : General Alı hsan sa •• ıual kesimde dOımana nWtetle aclet-

pzetelerin Ankara muhabirleri ZSKI ORDU KUilıılA'NDANLARINDAN 1 çe çok aı olaa Cenubi Afrika kıt.alan 
l.ildiri,orlar. , (Devanu •)'fa 1. .ı-tutoı 4 •> 

Ba tadilitm, bir ~ 22 sonteırln cumartesi gününden- dehfetli tank muharet>e.lnin 48 saat. -:======= 
elde edilen tecrübelerden i8'am beri ıiddeUe devam eden Sldl Rlu ten fazla bir samandanberl durma- • 
alanuak zamama icaplarına tama· dan muharebesi henüz bitmemit- dan denm ettitinl n Ud tarafıa 4la 
..We U7SUD bir earette yap.ı.q.. :;;: 2• tarihli inglllz tebliği (İngilis büyuk bir aziıale .farplftıitnı) .Gyı... 
.. ümid etmek isteriz. ve Alman kunetleri arasıııdaki bu (Dnanu 1«'/ı.ıf• 1, riftıft 4 de) 

Fransız 
sahillerine 
bir ihraç 
teşebbüsü 

ICamm ilk çlktıtı ...,... da _ol· _... ............................................... ·--·•••••• ........ ._ 
tlukça fiimullü bükümleri ~ ~tıva 
etmekte -.re .. iikilmete •W sa. l 
Wıiyetler ..,ermekteydi. Fakat 0 

....... ......,. bu kadar ... .,acaiı 
lahmi.. edilemediti sibi, heniz 

... -....... 

• ._eklemekte olan ibtikinn da 
fvsat bulunca timdiki ıibi akur 
... all7İr alacalı da heup ~~ 
nıe.mif olduiuftdan. bnmula ~ 
..... --- kal• Jb ı,.. ..... 
el hükimet bu eksikleri ta. .:.mlamak için kanunda mum 
sördüiii tadilitl yaprnlf ... bunu 
Meclise aevk eylemittir · 

Mec:lia de, bu metelenİn ebenı
•İyetıni takdir ettiti için kanu
nu, geliti pael bir en~~e .. h~
•ale edecetine Mecl.., bü~ 
nalan tçinden apıca .eçbs• 
1nuhtelit bir encümeee tndi eJ• 
'l.me:ri daha muvahk ıönniftiiır· 

Mecliain bu ıuretle laareketİll
~ iaabet afikirclar. Milli Ko
l'tlnma Kanımu ile batta hükiamet 
•• Meclia olmak üzere bütün 
...mleket n memlekette her il
~ ve mealeie memap "alk ali
bdardar. 

(İngiliz futbolcuları l 
Ankarada nazarı dikkati celbeden 

antrenmanlar yapıyorlar 
BBRLIN, 26 (A.A.) 

Alma• telllilf: - 13/U 8011btfrla 
poa9ttnsflllılet, ~lrafat 
•hllbae blrbf ~parla l.i.r çıkarma 
yapmata teşebbüs fta!tlerdir. Al
man sahil mlldafaaJan tarafındaa 

vahim ka)'tf>larla pGiiklrt6lmlitlec- • 
dir. 

lnsilmeria w•dlil ...ıam.t 
Londra, 25 (A.A.) - İıUhbarat 

Nezareti, aıaf'ldakl be7•natta bulun 
muıtur: 

D6tman fııral altındaki arazinin 
aahillerl hakkındaki aıak11tlarımızın 
kendisini endioeye dil•flrdliğflnO gös. 
termekte Ye mflbalitah iddialarda 
bulunmak suretlle bizden bar.ı ma
lQmat almak istemektedir Fakat bu 
malGmat kendisine verUnuyeceKtir. 

(D~va'"' •o.lıi/• ı. -"tıoı 8 ##) 

r 
• 

Çarşamba 2 6 lkinciltfril 1941 

Hemcinslerini ha le i r 
görmek hakkına malilc, 
hiç bir insan goktar. 

A. de Vlgnf 
Telefon : Z O 5 2 1 

TeJc. Tuviriefkir, İstanbul L J 

Muhtekirlere müjde 
- - ---

Milli Korunma kanununda 
yapılacak değişiklik 

Soygunculara on seneye kadar hapis 'Ve 
on bin liraya kodar para cezası fJerilecek 

Ankanı, ıs (Jlulilui mu.. 
ha.birimizden tt.l<lf Q'11.la.) -

En·elcc Vckıller Heyetinde go.. 
rüşülerek Meclise sevkcllilmiş o
lan Mılli Korunma Kanununda 
yapılacak tadllit için hazırlanan 
ve Grup Encümeninde gorü~ül
mekle olan layihanın ana hatla. 
rını blldırıyorum: 

r " :l ?evlet dilerse ihtikar suçları için 1 
~ususf mahkemeler kurabilecek) 

LiyihadaltJ maddelere g!lre bü.. 
tOn daire ve mOeue!!eler, Milli 
Korunma Kanununun karar .,e 

tebhğlerlui derhal tat.blk ve icra 
etmekle mOkelleftirler. 

Bu kanunun tatbikatında kuau. 
ru g!lrülen maaılı vıeya öcretll 
mansup .,e müntahap memur ve. 1 \ 

aalrenin memurijet.ine Batnkıl, 

derhal nıhayet verebilecek veya 
bqxa türlO tecı.lyo edecektir. 
Hukumet bı!Omum un fabrıkaları 

Devamı .. ~. a, .otun! de 

• M1ıor 't ..................................... 
ollln mı ıhl ini ıWft harita 
---- -- - -

Alman tebliği ; 

Cephenin orta 
kesiminde 
taarrzumuz 
devam ediyor 

Parti Grupu 
topla~dı 

Ankara, 26 (A.A.) .... C. H. P. 
Mecllı Grupu Umumi Heyelı bıı
ı;iln c25/11/194h aaat 15 de reis 
Tlldli Trabzon Mebu u Ha an 
Sakanın reıshğlnde toplandı. 

Celsenin açılmasını mut..:akip 
~en toplantıya ait zabıt hUla
saaı okunarak kabul edıldı ve 

BERLlN 2S (A.A.) ruınamcde müzakere edılecek bir 
Alman ordulan Bafkumanclan madde olmadığından lcLimaa BOn 

lığının tcbliii: ı .,erildi. 
( Dıvanıı .aM/• I, rifwft • de) \. .1 

Rostof'ta 
mukabil 
taarruza 

geçtik 
Almanlar Klin -

Moskova şosesıue 
vardılar 

Alman ordusanan zagiatı 
6 milgonlf 6&ıüJu 

MO. KOl'A, 25 (AA) 
8oY)et Haberler Bur u u bu 

ubahkl teblığı: 
24 sontcşrınde ınuharebcfoı butun 

cephe boyunca devam etlnl tıı M -
harebelcr bi hııssa Klın, Tula, Knl • 
nın, Mojaisk ve Roatof bölgclnındı 
.dd th olmu. tur. 
Kızılordu Rostol bölıeeincle 

mukabil tumıza seçti 
Mo kova, 25 (A A.) - Gazel erce 

re mi addedılcrı habcrl~re g ııe, Kıııl 
ordu it tof ceph ınde mukabil ta-

arru:uı ı:r tu 

Roıtof bölıesinde Sovyet 
ilerle.)'İfi 

l\to kova, 26 (A.A.) - Tıı ajan. 
ının resmen b!ldırdıgıre ı;or~ ::>ov. 

(Dl!VOntt aahifı '· ırilıuıı ' d•I 

Bir kere Media ualan ınem-1 
W.etin muhtelif vili1et, nuntd~ 1 
•e· aemtlerini temail ettikleri sibı 1 
lau aza zunan uman int'bap 1 
_._ · · · d · _ _.. --a.i c:iaetle, 
-ll'eSIRI e uy-- -~ . . . 
Mecliain heyeti mnlllDIY0 11UDt lnciİia atak topa oJUllCUIU1N8 Aakua1a r'it'.W• bir mtiba 

Edirne11in ebedi kurtuluşunun 19 ncu yıll 
....mlek • büt6e ahvalini tefer· · · ı .1 etin .. bilm · Ankara 25 (Hu.uai muhabırı· man arına ba.-amıtbr. Spor aaha_ 
"9abna kadar laükmen

1
_L dell . d telefonla) _ Turk ta.. aında İngiliz hakemi Borry ve 

•__..._:__ _.1_ A menı -ette o. mız en A L it P . . .!L 
•u~ _.-, sa lunduklan 1eml· kımlM"ile ka~latmalr. üzere n· ta-.ımın aptanı avyor a 1nuua· 
lattıkça elbet bu ler k a ıelen fngiliz futbol takımı lannı eordum. 
lerin halkı ile t~ .eder _._._ve bara)' b h ... t 10 30 da antren· (Devanu .. yf• 3, .otun 1 de) 
.... .-.tle umumi ıhtiJ•Ç luuuun• u .. • • 
tla bir fikir a&hibi olabilirler. it
.. MerJia, muhtelit bir enciime~ 
letkil ederken biU.ıua bu ~ 
....,. itilaare alnut olacakta". 
BmMtl• clOlaJI da Mili Koe~ 

ku ..,.. - ----- wdı1a '" inceden ince,. 
Wllilı ,,. taWil ...... ·~ 
........ def ...... ..,... 
Wdemek hakkuna6ır. 

Asker evlAdları 
Çocuk Esirgeme Kurumu 
tarafından himaye edilecek Milli Korunma ~ ......._ 

la ,eklinde endı .-dea.n -"· 
. l kl L-ra1- ıa....ıeri Anbra 2S (A.A.) - Bize 

tevıoma auc: • ,#' "L-L _ rild'W• •. --L 
Wno' lııe müiaııyind. CW ka· r 11 • • v • naucr ve ıgme aore .-ere ai-

.... yeni yaf)ıldıiı uman :ir .~-- 1 l ı ı u 11 s t l ı ı e ~:i >;:ı:~::~f~~':ı'!!:uuy: 
re ammni ahval, yukanda aa aoy. 
lediiimia .. imci iki Yisat ve k r t 1 k 1 y m a ) Ç~~k Eairıeme Kurumuna veril_ 
•abameti ~==~ı!ıaktan çok uzak a 9 mlflar. 
id'. Diler taraftaa Refik Saydam t 1 kıl ı Kurumun ıenel merkezi bir ta. 
hükumetinin batlıca emeli d.e p r 1 raftan tetkilztına ve 200den fazla 
anemleket idaresini, '-'be cirm1t çocuk konuna miieueaoaine bu 
memleketlere ....... fevk.alide itle nuıl aliblanacaklannı bil. 
tedbirlerden miimldia mertebe Yeni dnldlerlll dirmit c:liier ta.Taftan da Keçiören 
..u tutmak .- --.ı Plitia iftirdile Berlinu deki çocuk yu'IUl!lda da tertibat 
laer .ı.mnda l'wiıı•ıL .. ~et.. ı M • 11 l• 11 d 1 almıftn. lcap eclene çocuk )'U-

WNiliii m.,.._ eri r ' ti Fa· 1 w yatak ~ da arthnl-

~ Wikam.tin lııa hüt B .,eti a.- PratOkOIUn metnini mMI temin edilecektir. Şimdiki 

Cemil Tanerin 
sözleri 

Bapeület 8ecl. a.w.,esi 
Umma Müdiirii Ge..al Ce. 
mil Taaer Edirne aaulaabirimi
ze ataiJdaılü bern•tta Wun
IDlllfl• ı 
(J>e11G- ••I• .. rit.a ı ıla) - -

• 

dün coşkun tezahüratla kutlandı 
General Cemil Taner Baş'lJekil adına 
Edirne gençlerine bir sancak fJerdi 

......... ,. oW..P awette tak- halde 300,000 den fazla Turk 
• Mlsuedi. Memlekette hali 1~f8 d i J 0 f UZ çocuğunun daiml ol•ak yardımı· Mim .. il (Hııaul mqablrlmi&- Relainln Başkanlıtında blr heyett Beledlyeııin Gnllnde, Ge11eraller, lerce halk, bOtlln ...... itler lt11la. 
t.Winin mümkün olduia kadar n T na k~P_R kurum önümüzde.ki kış den telefonla) - TGrk r .. untın ay- Ayte Kadın mevldlne giderek, kur. Umumi MQfettiı Vekili, Vali Ferid muıJardır. 
tdame.incle.. ._ .... edeceii İL BBBLlN. 26 (A.A.) mevaurunde gerek bu yardımları rılmu lllir parpıı olaa Edirne, bu.. tarıcı ordumusu temsilen Edirney• Nomer, Edlrnı Ye Trak1a Mebualan, Meraaim tam ... t onda htildU 
tifa41e 4iititüih•aetli, Wlhwa tiıaa· . devam ettirmek ıerek vatanı bek gtla ebedi kurtuluıunUD 19 uncu yıl. &'frmlt olan kahıaman kıtalan kar. Pırtı Milfettııl, Beden Terbıyaı IJ. llUU'fil• bqlanuıtır. Şehitlerhnbl &a.. 
l'lt Ue.i .... ımdaılü miiliy.neli. Bqta 12,30 ela 1enı B~ lemiye ıiden yurttqfann çoıuk. dönümunü kutlamı,tır. Şehir -..tan ıılannı. ho~ı~!dııılz, demlt ve kur. mum MtıdürO Genft&l Taner, ukert ılı nkfeai y.,.ndıktan aonra Şaban 
n' ' .__......_ ihtikin lef- bınaaının BGJtlk Elçiler oduuıcla larını euala bir tekilde eairgeye· bata bayraklarla ınisfenınlt, kôyltller Loınlaı ke !im ,tir. komutanlar, aakeı1 Ye malkt rtt ... , Tatlwl, Belediye l>alkonuna çıkarak 

TASViRi EFL\R tiinJa ıi,...ad illa pik~ .-..
1
bi?mek ..... erlif çarelere bat daha cece yansından itibaren phn Heyeı burMlaıı Beledı7eye selnut- me urlar, •aantmı. ....,._ lıalll oa w.tenıe Trakyatı11 cnşt r 

ta a 1 Mlıt4/• •, ..._ l M) (O.- -"'I• ı, .... ı lltl ~na...-. akla .._. lıatla•ıel&Nır BeJeqpe tir. ı, ~ 1 '-> 





l efrika 
• G eçesı ,....,. ... Fnr +'• ill s n ıl 1 1131 .. 'P' • ld ,.. 

küsur Mile aoara ..,._ ..-. vUllaaile de paetelerin m.. ı. 
rilern.i arttb'chğa ,_..,..... e-. ilk ..... 1831 ele çıkm .. ve ilk te~!k~ ~ 1860 ta 
" .. ..,., ............ br. Demek ki Fransız ıazetecıTısının ikı asır ıon· 
ra bule~ lsari -~- telrib ra 1 ... uwlii. biacle de ~r,.. 
, .. u.&.a.ıuaa aanra, pek lteldeawda. al ı ft lııll •• ı 1 
hr. Şun• da kaycledslira ~ 1831 • 1860 ..... ıuel~ .... 
._ nalllİ ft 'anreamt olcl..iundan bu ftkil sazetıecilikte tefrika
am llek ~ oJ,a..,..t,, 

9 Tqrin!evvel 1277, Miidl Z2 T.,.U.nel 1&80 ti.Dek· 
tir S. tarihte cTercümanı Ahval gazetesinin birinci nüshan çık· 
m~ ve bu ilk nüshada .tefrika» nan tarifi yapılarak, ikinci nllı
badan itibaren de .Şinui Flendinin adı tıalt'D ol.. cş.ir E.-
lumeaiı. adb komedi tefrika edilmiye 1:1 ;' ıııpw • 

Burada clelriku tarif edilirken; AVl'llpa • aeteleriain -.... 
riainde buauai tekilci• aynlaa ,....... nıbala·ai edebiJe dercoftm. 
duiu ve b.tt.a &sanma rif ariital..._ merakı. ol~arm çok ke-
re s-el•Jİ bunan içia saba aldıj1 de ilin echlmlJtir. • . 

Bu cA.in Maarib aamanla pzetelerce tenevvtl ettirlmİf, 
bele aon yirmi, yirmi k, sen~ ~e .ı~ute.lerl~ .mecmuec/.ljm 
Defl'İyat mevzu ve sabalan birbır lennm ıçıne ıvmıttar. •. 

Buaüaı yalmz balter, ~alnız ıiyaai apin~an ~İr ı•ete karii 
için kifi gelmemektedir. Hatti bunun &zenne ~r,. veya Uç tef. 
na l'OGUIDllll kili bulnuyaa kari de vardır. Ç"'unkü barçak adıcalar, 
artık içinde ·bir m 8 uin miiDd.ecatl bulunan ~ueteye allfllUtbr. 

G.liba ,eai bri, Jeaİ bir icad bekli;,w. 

fi>ünya harbi 1 

[ llll•el .... 1 
1 

ALllAN TEBLtru 
aamN. 21 (A..A.) 

Al- ....-n Baekamandenhtı-
- Wılliiı t..a- ..wu.,; .. ıklar111tla Alma 
~ hnwtll lılr lıbnaye 

............. 1* --- katılesia• 
learn& ....,. SnsfU1 d..Cro7erlıril• 
:J'lt' .... n ~ ..unWe esna
._ q7ekta llilt toellatolıak 

fftbJUe JGtll daıt deaNt pmlsi-
.... ~ ....... .-ner, 
....... lMI ..... lılr petrol ce. 
... -..... ..... 1111-'.elanlnıa 
Weriae 45aralltlmilr. 

llaat hainde, Al ... bua tuv
•eüert ltlr ın,srlz hlicmiabow1111 ba

"'-ıtlardır. 
trALYAN TEBLIOt 

ROMA, 25 (A.A.) 
İtalyan tebllfl: - Dota Afrlkada 

ıitwınan, Gondar ilen meV'lılerimizle 
t.emaıı etmlf •e mfidafaa baUanmız 
herinde hu•a faali) eUerıııde bulun
nıut •e mevs.ilerlmizi top atetiae tat 
atutııtur. KuTVet.Jcrimi& ııddetJe mıa
kabef. etmlsterdlr. 

Gondarm şımal cephl' inde Serşeru 
Alag i!ıtlhkimları üzerinde düşman 
unıurfanna kıtalarnruı tarafından 

hücum cdllmlt ve bunlar datıtılmıt
lır. 

G:rnın gtı•n ...................... 
MUll korunma 

k•nuaunda . _.. ........ 
,._,ııch't••• ..._, 

.tr &..L ' ....ca..a ır"W _,. 
... ,., ' -- &..l....ılı.. .... , ......... ..--

L ı ... 11~1...-
........... p 

El- 11i111 Kı Kr -• 
........ ..... ... • ld .... w... .............. ı ...... 

SERVER lsKIT 

Muhtekirlere 
müjde 
(J atol ıaln/ed.n& Pll99\J 

•• değirmea!enN ~ t*Jlit ettfti 
tedkirlerl C&U>lk eeaı,..- " a.. 
tenllen derece ve evsafta ııtibtaL 
... HIUDanakta taaanat &'Clstera 
.,..,. Ye ... cila m'-elelerta. 
el koyarak kendisi iıletecektir. 
Hükumet 1t aaatlerbmı ucui 
hadlerıni bllU..aa m~ •• 
ticarethanelere tlmil olarak ,,.. 
)'apılan t.icarete söre ayrı a)'l'ı 

tesbite ulihlyettar olacaktır. lı 
yerleri aaıart iı saatleri zarfında 
.,ak INl•...a aecbur~ b 
Jeopkler ft hilk6111et lcabıada li
uıa airdiil maddelerin ııdhll
kini, utıt " bnalitıru menedcbi • 
leelii 8ilti .......... Utihl&Jr, •atıf 
ve .bnalit ıekıl ve mi&tarını da 
tayin ft)"m tahdit edebllet!ektir. 

llfttınet ithal .,. 1hnıt medct.. 
Jnine icabında prim verecek .,. 
taıfa edeeeti mackle1eri prı... 
tabi iutacakur. 

Kiracılar mukavele müddetinin 
hltamındıua 15 ırun evve! tahriren 
oturdukları li:ayrımenkulü tahliye 
edeceklerini bildirmezlerse gayrı_ 
menkulfln mukavelesı bır sene 
daha temdit edllmış addolunacak. 
tır. Hükılmet 1c b nda heı tliı lıı 
tara ve deniz hu u i nakil vaıı
talaMnın seyri eferlni tanzim, tes 
bit, men ve Atnmi r.al:ıı ücretle
rini tayin edec<'tı gibi bunları da 
d8'11etçe lltum gurfll~ yerler
de çalıştırabllecl'k ve ıatel'Se bun
ları 1atln da rıl ' lttf'kUr. 

HükU.et !atene llt!r'Jyatın neyi 
ve çeşitlerini tayin ._ teftbft ed11-
oü ·~ Malarda11 "ir k .... m .. 
ekimial aenedebilecektir. Bunlar. 
un 111ncta lnnnm, llıtftlr yapan 
toptan ft llTI ._....., tela tc* 
18fthn ltftlttlmler i11ve edllmiıtlr. 
Bu htıklhntere göre U.tikatıa _. 
hiyetine nazaran 10 ,seneye kadar 
atar ldJi9 -de 10 bl• llnıya 
kadar para cenaı alınabilecek ve 
iletti ıea, tteltf tablirde tıaka • 
- ••bttkbfert muhabme et -
mek tızere hu11ust mahkemeler bı. 
le korabllecelttfr. ....... A·r·M-·AN········ .w.&.di-.bwwll.a.ar ... lasr 

Wcle ilatWır ı el hı lill' .._aL 

""' 
111 

..... , '' .., .-a te b ıı· ğ ı· ........................ 
L"I_ --Lı-L!..11- 1- lr -
._. - _,.. - (llfrlreel .olt/sdft 'ft(J.mj .. - -~~...;..,&· ·- ... _.__ ,.. '-
- ---- ~· n.-..ıı... cephMinin orta &esimin_ na L laatt6 ~ t.il' hr --su 
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SOVYET 
tebliği 

s TASvtat ICFKAB 

1 Afrika harbi 
(B~ _,.,,....,. dnam) 

:aıttuı,. sınlı hnetl.ri, karıı 
hücum yapınca,.a ve Alman tankla

~.K~o~m~i~ni~~~lit~e~b~r~p~l~E~d~~~e~n~~~~B~IY~l:~~isa~I 
koy::!..P~k!,! kurtulup t $ kk.! eriıi 

:!:ti hah olan b1r tAi~ ,...ı.ı. ••Wk .. ,.::.:-:e = .~= 1 Ü r a i il~ esi 
Törenill batında Alman Haricıye lll : e t r a l ı ı • a 

(Btrfıwıl .aı.i/.,_ *-"'' rını ağır zayiat verdirerek tardedin
yet katalan ~ ba&aeı"41Ui böl. HJ• kader nıUkem..ı Wt eesaretle 
ı:-ede 100 kilometre ilerlemlılerdır. hubetnıitlerdir. 
Pravda ga:aetesinln bu aabah yazdı.- Bu arada Briıa&7a tanklarından 
tına göre SovyeUerin durumu Volo. müzaheret gören Yeni Zelanda kuv. 
lııolH•lr ile I...l)jalM Wlpeinla orta vetleri TrfK".CapotaO yolunu tııkıp 
kesıminde nisbeten iylleımiıtir. eden .... ı Jaaı aıo,.nca Tobruka 

Aln Klia. Mo.kiYa tolelini ı.Jotnı Uerleaıeğe devam etmiılerdir. 
....... Bu meydan muharebesi, devamı müd-

Moıkova, 25 (A.A.) - Ofi: detince büyük bir ıiddetle cereyan 
~ IWID1 ejııeaı Ta11, .(iman etmiftlr. Her fld tarafı• u )ıaşlıca 

kıtalaruua KllD kesimhHle Jt•l blr maJuıadı bbH oldaiıl kadar zırhlı 
neri hareket yaptıklarını haber ver. kuvttt imha etllMk olmuı .. 7epılan 
aaekteııllr, ~ddetll muharebede her iki taraf ta 
~ iki gln sarfında, i1d tanlı ~ ııra ilı 7er aJmlf .,. JU vennlşler

meAJ ve bir ınotörJ& tümen tarafın. dlr. Her iki tarafın O. tank lıayıbı 
dan 7apılaa ticicletü hücumlardan ağırdır. Fakat Dnalı&rellenhı mahıye
sonra, dlifınaıı, Hca• bi\eden sonra ti itibarile kayıplarımızın ve düşma
ll4oskova IOMaine ııkmata mu•affak na verdlrtlen kayıpların tesbltf eim. 
olmuttur. dilik mümkün değildir. 

Bu keaiınde, '1 sindenberi faaılaıız Tobnrkta bir çıkış hareketi yapan 
muharebelv cereyan etUİini •• bu. Britanya kuvveU kaaanılan mevzile. 
rada AlmaaJarm çok fa:r.la 1a7ı tıs- rıni kuwetıcndirmlş ve yarıııı Alman 
tünlıığiine aahip olmalarına rakmen olmak ftzere 2000 d@n fa:da esir al. 
Ruılarıa hiıküınet merkui civarın• mıştrr. 
daki arazi~·! karıı karıı kuv.etlı mü. Hudat ~ınde 1000 den f1Z.la 
dafaa ıttlklerini, hır gün t.aae tak- esır alınrnıştır. Daha bir eolr esir de 
'lnye kuvvetlerin! aldıklarını ilive et- ~lrilmcktedlr. 

ır.ektedır. Dfter taraftan muharebenin ette. 
T ... •Janıına g6re, Rus kıtaları, yan ettlti çevrenin eenap ltesfmhıde 

htt sin, 11-ao Alman tankı tahrip Ce!'abubdaki teyyır kunetlmmiz 
ıtnıılrtedlrler. bflyfik tttalddler Jıaydeylemiılerdir. 

B• eJa.., Tala enarmdakt da~ Beşlnet Hind tümentne batlı kıtalar 
mu gözden eeçinrek, bu eehrtn e• Glale yakınlarında Arçlıyı •ptet
nup <ieiweunda, cVt kasabasının mltlerdtr. 
zaptı için ıicW.tlt mulıarebelv oldu. haı teWJll 
iwıu, Almanların büyClk yolu kesme. ,.. 
ie ~s ettiklerini belirtmekte- Lma, 2S (A.A.) - İtalyan cıTdu-

ları umumt tuargihının teblıtı : dir. d bütü 
Nefıl Tula eehrl, Alman tol>(uıu. Mihver kunetlert dte • n 

...ıın Sırenatt muharebe meydanında nun ıiddctll bombaıdımanına maraz. l'i" 

dur ve Sovyet. birlikleri kuvveUI bir büyük bır tiddede llsrfletmif!erdır. 
nıubbn taarruzda bulunmaktadırJar. Btmgotıı eetttilrıd9 e/uicte> ti. 

menile Almaa zırhlı &Omeııı 23 so~ ~ tanarelai 760 kam,on •-rinde ba-'ı .. an bir ctf'lrme mıne.-
talarip ettiler ;~ a.dc.:i~e 21 acı 1aaiha 1.1rhh 

Moskova, 25 (A.A.) - Son alınan liYUıaı llalıla e\aa,terdir. llabarelMı 
haberlere göre, paıar gfinü cenup ve dıt1 lillralalaa 1nsil• &a11klar1Je dol. 
doğu caupta bareklt yapan Sovye& •ue •uaanbe .. ydaauıın temıı.*ı. 
tanant.ri, A11Mnlırın 39 tanlc ve .eli .... ,.e• edit...ırtMU. 
7 sırhlı areba11nı tatırip etmlelerdır. Tobruk eeph..U.. dlflUn• taak • 
A.ker blndlrflmle 780 kamyon, ben- ıann, ıopıounıaw ve ..... kuneuari
ıtfn dola bet ııarnıeh Jtamyon, !8 atır nin )'ardımlle bir çıklf hareketi yap. 
top, oblls ve mühimmat yüklü ~ ıiz. ııışea da kıtalarımız taraiından püa
den !azla V&&"on. ik1 Alman Ala11 ilo kilrtülmlfttlr. Durumda detişfldlk 
bfr ıOtarl b610fa klmlltn imha edil- yoktur. 12 diişmaıa ıanJu tahrip edU. 
mittir. Blr Sov)'et ıUvarı blrliti Al. mit ve üç tayyare diııürillmuıtür. 
JHn htleum Jntalanna nıenınıp bf r Sollum cephesinde duımanın do -
taburu tamamen imha etmiş, aı·ala. ğudan getırd il yeni tfimenlerle Sİ· 
nnda tabur kumandanı da bulunan rıştiği hücumlara Alman ve İtalyan 
50\ı Alman subay ve erınl öldurmuş. kıtalarınm azimlı mukavt'll1ctme 
tur. Bo Sovyet bırlJiı tabur karar. çarprnıştır. cSavvuu tümeninın mü-
nhının evrnkını elde etmiş ve bir keauael barwkedaı belınmek prek. 

radyo merkezi ile Oç top, 66 obile tJr. Bıa teaen tlddet.11 bır ıarette 
Randı ı. binlerce m rmı ve dip;. sa. daWltmlt "9 •lflıea .....U.rfet •6-
naım almıştır. dafaaya muvaffak olmuetur. 

ALnaalar Mosko.a fim.linde Meydan muharebesi sfirdüğü mfid-
ilerli70rlar d tçc müttefik hava kuvvetlerı d-.r-

LoDdra, 26 (A.A.) - M~ova madan kCflf n bombardıman faall
radyoau, Moakova thrıallncle Rus kuv yetlerinde bulunmuılar ve düşmanı 
\•etlerıııin üç nıevldı t.rketüklcrini mltralyöz ateılne tutmuelardır. Tob. 
Vl' daba ıtıırideki ~ni müdafaa mev~ 1 ruk tesıskrı ve Umanı b1r kaç defa 
dlerlne çekildiklerini bildlrmiftir: bombalanmııtır. 

'm" aNldde isi 1Jı11aıt. ail}'1 l>ün ~reyan ~den inatlı muha:e-
-. edildi belerde dfiıman ıtıa&nca alır ı.ayıat 

lloak..,.. il C A.A..) - Rhmf Sov. 
1'l't •.fan51n1 rtıre, topyek4n !000 ki
flliJc Ud Al-• ,.,, ... alqı, lMlin. 
C?'ld cephtebıin blr kesiminde, Sov
fet bwvedltl ..,.,......_ bııba edtl
lnlştir. 

..... söre Alman u)'iab 
6ma,._ 

l.ondra 2S CM.) - Moako. 
va radyosuna ıöre, Almanler, 
Rna mı•harebuinde ölü. yaralı 
ve esir o' rıak üen takriben 6 
Mİ1"on aaker zayi •lınitlenfü, 

f ıailiz f llllclları 
( Birl'fd •Ai/,._ ıUt10a) 

f kisi de maçlann e1kı ol-.ğnw 
söylcd,ler. Takım11a antremanın
da bılhuaa 9unlara ,.hit oldum. 
in ·hzler çok aıkı fiit çekiyorlar, 
mükemmel 1>9Nt1f1yorl.,., Kafa o • 
yunlaın çok ıyıdir. H.ttl buaün 
5-6 kifi halka yaptı ve ortalanna 
bir ki i gırdi. Bunlar mütemadi. 
Yen 5 dakika topu yere düfilnne. 
den kafa o~nu idmanını b~,ar
clılar. 

F ran11z sahi ilerine 
ihraç 

(Bfrtı&oC •4/ti/ıdnt d'11Cm) 
Buelln Londrada öirenıldii!ne gö.. 

re bı1gfinkil Alman w81iii insWzle. 
nn Fraııaa aahilleruıe bir ııkıt ha. 
reltet.1 )'&pmak lı~iklerini0 fakat 
geri püskürtuldüklerjnı haber ver • 
aıektatllr. Kileftk bir İngiliz keııf 
kolu 23/U IOll&afrln peeal Noraan. 
ciıa 1ahıllnde ura,va flk•&ftı. Bu ha
ber, herhalde bu W.U..,. aittir, Bu 
k8fif kola bic 1a11at 9ermetietı seri 
dönmtı,ttır. Yalnıa, bir erin koluna 
btr mitralJÖZ mermıııl isabet etM11-
tir • 

vel'nıiş, tank ve nıalzem~ de ağır 
kayıplara utramıetır. Bızhll karıP
lanmız da hinedlllr bır derecededir. 

lirenaikln cen~da Otah> vaha. 
ımdaki k6çtlk pmizon dlltnıan baa. 
luaına inatla muka•emet ltmııttr. 
Ha .. eni-• 9Uıa,a deen UlrQe. 
.-ıe olan İnglliz motartl kollarına 
şf.W.tle yeniclra btleaa erlemıftir 
Birçok clütman "'-Y..ıu..ne ---. 
ler olİnl&f " ~lar 7Üılmıft.tr. 

Mmla telrllil 
n, (.\.A.) - Al•q Batkuman

danhtmın tebl1fl: 
...... Mrtb4a, ~ı.. blttlt 

kesimlerınde iDatla 1aa rbedlhn.atıe • 
dir. 

Sldi Barraafnfft ılınalllıde olduqa 
büylk ~ir lnlilıı llarp &eınt~hıl bir 
hava tirplU tam iaabeUe Yurmuıtur. 

İngiliz hava kuvvetlen, za~ıf tef
k ·ııer halinde Alman koyunda ve ba. 
tıda lfı'al altmdakt memleketlere a
kın yapmata """ba• •tn..ı,ur Uç 
düşman tayyareal dfltlırOlmlttGr. 

l.ibyada ıitldetli 
piyade muharebeleri 

Ankara (Radyo ıu.teai) -
Libyadaki fiddelti tank mubare
bel .. ri yerme fiındi fiddetli •• el· 
ğüı aliUM bir harp olmaktacltt. 
T obruk tan çıkan Polonya kıtala • 
rilt cenuptan selen lntiliz kuv.et 
leri birlefnlek Uzeredirler. Bunla.. 
nn aruındaki a ... fe 6,S kilo
metre bdardw. H_.. __ ..__ ._.... 

Lhh 25 (A.A.) - Geçen 
cumartMi sGnl harl:Nn n uzu 
ha•a -~ bir! cen. 
yan stmifdr. Muharebe aileden 
aoata biidln IÜft devun etmif, 
ancak hava karanrken Wtmiftir, 
Düşürülen düfman tayyarelP.rİ çö. 
lün kur11lan u2~tin.'de yatıyordu. 

BEL AMi 
GUYde MAUPASSANT 

Na.an V• lUDMııtnııp. kolrıilniaılite cAnalar, babalar, kızanlar, 1 
kal'lı koyma paktını U.. e4ea 4ev-
ı.tı.ı-le bu pakta sinMleri ıtın ya- hte yine kurtw\&fUll bitme,.. 'fi 

'-'"·Q-... mıi bıtmeyecek olen aınkıbelerlnı •--k pıl• •••ti kab•l -- .... ·-· 
Al.kara 25 ( Husuıi muhabiri· 

..aden) - O.VJ" iktısadi tqek 
küllerini murakabe edecek bır 
komisyon bu ayın 2 7 aincie BU.. 
Jik Millet MedW ~in
de toplaaanlı faaliyete aepc ' 
tir. Bu ko1ftİa7onda Büyük Mi&. t 

Mecliai ene&mealmact.n ... nte. 
hip birer me"- aza .,...unllCllk ve 
Bepekil nlUli ~ Ştikrü Sarac· 
oğlunun rlyusdacls toplanaak. 
tu. 

meMillerini Fübrır ve Alman bükU- ıçın toplandılr. Bir ibadet d\l)'fdd 
K 6 ıle u""mifı anıyoruz. Bir ulu n161'flt meti namına 11elinılamı1lır. onı • ,..~.. ,_,_ 

nlsUıiıı kar,ı koyma paktının 1eaı. olan &aı1hi okll)'W• Ye IMıcia _.. 
den 5 ıcne tçıa uzatılması protollo- lrere dalla lııilıl l'tralıaa Upl17u lııa
lüniln evvelki paktı unu etınıı olan- klkatı '8flJOrD. Bir baklkat ld .. 
lnr taırıfından ımza edılmesı uMrıne r dan 10 ıwne detil, 19 eaır _..., .. 
Bıalsarlataa, Danımarka, Fınludtya, taulltını ka~ Mtlneı M 

Blo - "' aliden ...... tDUkaJ ....,. .wı,_ Hır~austan, Romanya •• •-ra 
mtımeaailleri de dünyanın dil~marn parla1ıp ~. 
olan Boleeviklıte karta \>ir NV&t 

paktı olan bu pakta memleketlerının 
de eirdiklerinl resmen bildırmıeler
dlr. Bundan sonra Alman ltarlclye 
Nazın Von Rib~ntrop, Mılli Çin 
h6kfimetınin Harıciye Nazırı M. 
Çımlnye tarafından ırf!nderilen ve 

MllJi Çln hükWııetinın de bu palCta 
gırdlğıni bıldı"'1 ıelgrafını okıımot

tur. Törende paktı ımza eden mcmle
ketlerın dc\flct adanılarından ba,ı.a. 
ca muhtelif Elçilikler itası \fe Al. 
man basmı mttm(!Ssıllerl de tıarır bu 
lnnrnuetur. 

Protokolün metni 
Berlin, 25 (AA.) - Antıkoınin • 

tem pakun yenllenmeılne daı r bu 
aabah imı.a edilen protokolöa meını: 

İtalya Kraliyet biiktimeu, Alman 
R•cb'i bukumed ._ Japoo İmpara
torluk hukümeule Macar Kralifet 
hiik~..U, Kantako iw.pe.ra&orluk 
lnik6ıneti Ye iapaaJa büUJMti k<>-
munin enternal70Dallnbl faalııetıle 

miMadele emek ıp. ~ elduk
lan beJJ*•llel ttılltlarm • tJi ne
uc:eferi Yf:l'diif•• -- .s.reır 111em 
leketlerinın mletakrı.ta ..ıaatıen 

istikbe.ld• da ıaifterek dfiımana 
karıı sıkı bır ıtbırlığl yapmalarını 

ıcap ettirdiğınden emin "ulundukları 
çtn iRi ltHl1lana mer't7et müddeti.. 
nı uzatmaj1ı karar vermıtler ve bu 
makııatla •fltıdakt ltuınnıJarda mu
tabık kıılnn,larchr: 

Madde 1 - MacarJatanın 24 ,ubat 
1939 tıır1111i protokoha ve Mançuk0-
nun 24 şubat. 1939 tarlhli protokolla 
a-ınnlt oldulc\arı ve ıtfllflarla 25 
ııonteşrln 1936 tırihU tamamlayıcı 

protokolun ve 8 sonteşrın 1937 ta. 
tlhll protokohın nedce.l olan kom6-
nlst enternasyonali aleyhindeki pakt 
25 ııonteşrin 1941 tarlhfntfen itibaren 
betı sene mOddctıe matılmıştıT. 

Madde 2 - İtalya Kralıyet hükQ. 
metı, Alman Relch hükumeti ve Ja
pon İmparatorluk hftkt'lmetl tarafla. 
rından komünıst enternasyonali alcy
hındekt paktı llk olarak lmza eden 
dntetJer 11.fadJe 1apden da"t tlze
ttne '• palrta strmeı. 'tarar ~ren 
dmetlft' lltihelr tal-,.leıtnı ,_ı ile 
Alman Reich hfikumetıne bildirecek
ler \e bu hükumet te talepname~.ı 
aldıiı Dillen bu A&D.n pakta dahil 
bulunan dlter devl@tlere bndlrecek • 
tir. Pakta «frlf, talerıtıame Alman 
R.tcb hükumetine tevdi edildiği glln
den itibaren mer'l olacaktır. 

Madde 8 - Ba protollol thalyan. 
ca. Almanca •t Jeııonee olanlr tan. 
aia ecllhnlt otap ba metını.rtn hepsı 
de mutftnıdır. 

Ylbe• ilrtt taraflar bunde 10nra 
1a,....lan lfl*liti bakkınde birl•ci 
maddsıJe _,,.. edilen bq senelik 
nılddat bitm9ftn e"'e! vaktt relınce 
aralaruıtla 198taftdt W.acaklar • 
dır • 

u...,_ ...,..., .ıdalrlan Mllhilll9' 
leria ..U.htyeu.rtnı Mil bulunan 
ımaa aabapl .. a.a.. ......,aoıu tmı.a 
"tmifler •e mi~ . 

il 8Dllteflhl 11tl Ul'tMnde aİM 
ntlıllı olarak Berlinde tanzim edil -

nıfftfr. 

Amerikada bu •enenin birin. 
cilik mükafatını kazanen: 

CiHANIN EN BOYOK 
ICAtifi 

TOMAS 
EDISON'un 

HAYATI ••• 
S..M._...aic 

Mlk•r Ron•r 
2 - ffhn ı 0.ht Potiıl Hefiyeei 

ŞARLI ŞAN'ın 
TitMhci ·- bltikua: 

ŞARLI ŞA 
PANAMADA 
SIDNEY TOLER 

BiRLiKTE 
aucON ..,__,,. ADI. 

Arltadatlar, 
Ba prdan ...... Mtaiat ..... 

aaa bakılırsa INılna.., .._., ea., 
kalclmlına kaWınlant ıtrfltl•Ga 
•• ıöraatımta .., mllletııalaln Ji .. 
ba 711rd 1çın "rdlli aanfl•r Yt ...._ 
ları ta~andıran ulertınhr. 

Yenı yenı 11111rlamt cblldJtt, •e
taı !arın bır riya stbl ftrhktan ,-. 
luta kalbedılditf 111Uy011larla bltanae 
reçmııttki mıaallerı s6}pde bırataa 
bır cidal ile yatanlan •• davalan a. 
turunda canlarını feda etdltlm h 
saınancla 1ria lıurtulue••aaa, k1lrC8L 
nıanın .. adet H nılMdaa lnıdaJOnl. 
Ba1raaıaıs ebadldlr .. ttıedl ola. 
eaktır. cKalb1mıade Atatlıtı, llldrfe. 
rt.uscte İn6ntnı,............, .._ 
rabert parolunsJa d... lltfT ilen 
etaba cınlaaıa. Sat .._ fd, wu eL 
an ordıa, Ptaam •ili& Daa.. lıl. 
Uldl.I, dalma lllrriJet.» 

aANCAIC Jt•llASllllJ 
Bundan ıonra bı>«On6n mlnaııını 

hır kab• daha kuYVetJendiren beden 
terbi,_, gentfflr teflltllti Ellnt MI 
resine Yerflen aancek me...., olde. 

Geaera! C.mll Taner, BatYıkill • 

Komi9yon 940 mali ~nda 
cleTleta b.lb IMitia fb.cn te. 

fdkilJerin 79ptaldan itl•ria kir 
-.e arar ~ tetkik ede· 
cektıı. Aynca komiayoada ikt ... 
dl ıetekkUllerin ... 1 tanlan 
hkkmcla ela çok mübim barlar 
alınacaiı umulmaktadır. 

tt.rlclyede ••Jlnler 
Aalıara, il (Rumi malaalıbt ..... 

dea Mlefonla) - Bun ilet Konao
ıon J...u Baktı, Cide Maalalıatktl. 
tarı a.d.U.11. Talın• ilet &Atibt 
İlhami ..._.,o. .. ,.._. ulııl..W. 
mJeierdtr. 

Talana Bt7alr ~- Mlllııtar-
b ........... Zaid ............ 

ı ......... --*·•· Cemil vus, ...... -.-s ...... lı&t:lp.. 
utt- -•11Jıa Barrectla ta.ırB ••idi .. .,.. ..... ..,...,. ............................................... 
İTİZAR - d'-... l'lrlla Retalr. 

nfn ır.,atu f:efrfbmıaı 7UlllUSıa 
~an bucfln koyamadık. Ka. 
rllerim1adea ._ .. ....._ 

mı. adına Edlrae bilpai sentlitirı• c:::::==---=--=-==a:ı::ım=ı:m-
Ankaradan ,.ebrditi 1ancatı Itır mı. 
tukla ieYcli ettt. BYndaa IGDn •u
a&aanı aecıt namı lıafladı. lhı ••· 
tuktaa Mnra Fırka 1nim .. 1Jlıri A.. 
tatlrk anıııaa çelenkler ko1clwaı. 
On bir slvari zabiUnbı atlı 111lsa
bakaları alaka ıle takiJ eclil.a. Me
rasim çok heyecanlı olda, ııeee .... 
talelı ıı:o,ular, bedea terbi1eai kapalı 
salonunda mtlııabakalar Japıldı. Ytnı 
gece Belediyede mı1&t'irler .. ,.,hıa 
bır zlyafet verildi, L1ae ve ortanı.ıc.. 
teplerde mfisanıereler yapıldı. B\ltün 
minareler elektrikle te.n'rir ediidi. 
Şt"hır ne~'e icınde bayram yapıyor. 

Cemil Tarı erln 
sözleri 

(1 ... Hlıi/ .... üııaeJ 
iEdlnie •• ulat .. ,...mm. 

da bulunmak Ye bu veeile ile 
F.dfme eençliiiuin ötedenberi 
memnuniyetle .,ü,.hede etti
limb faaliyetinden dala.ya Ve
killer Heyeti tali.atnune.ine 
ıöre yapbnlaa ıeaçlik bayra. 
tını Bat.ekil nmmna v......a. 
lizere Edirneye geldim, 

Bölse L,bnı Vali ile bİr· 
ilde aahi;re •e köyleri, ıeaç
Uk klip .. ..,.•en. ıild&m. 
•akit miirait ol=dsindıan ' 
tıldılrahm. Mltlft ..ı..rara t9t
ml edeaae.I... .. 1 ..... .... ......... ~--··· ... ~ h'Bıhr • • ., 1tı•ıu1+ı. .. 
~ 

,............. r··--.. i::J 
i Müli~lleml'ı 
:. ........... : : ................. ...1 
linemalannı inleten allatfar 

ve tezahürat arasında 

Nam. ..,,.,. tİlntlllİf ,.. 
BAŞBUCU 

SELAHADDiN 
EY 0B1 

ve Boz Aslan 
Tarihin muazzam haçlalar 
harbi Türk filmlerinin SÜllefİ 

BUGON 
2 nci HAFTASI 
BAŞLA Dl 
DIKKA T: lzdlhaın ofcha

la lçın bu nıa.tema fillM 
toplu olarak aelecek olcul .. 
lebethüft eVYelee miktaımı 
bildirmelidir. 

'r'•n• 
.1r ... SARAY 
Şal.aae vı,. ..... Wtla llatifamı ... 

larqlanaı• llb •• •-.laHtf., . 
KMlıalanaaa ~ell!tl-

ID3EIJ YDlll • e lll.fl GIUEII 
l'ua/ı•Üra /..UUtle 6lr lar.Ja .,,,111ı1.,. 

YiYAIA ASIKLARI 
MIDteltap fll..lnde •lalerlab 6alade caalaaaeakm. 

BEL AMi 
G U Y de M A U P AS S ANT 

...,.. ....... ..., ................ .. .................. ,_ 
YARIN 
AKŞAM LALE·de 

t 94 1-4 2 eeneainin ilk alpe:r filmini rtStecekaiım. 
RAY MllLAND ·PAT AICIA M0RıssoN • AICllr 

TAMIROFF1
• )Uatbldlft ...... H ........ 

VAH Ş i AŞK 
Şimal memleketferinhı btittln '8 el ıı = ..._,nwlaia 
ırtn rüzglrlımn durdurqgciJiı bitüa kalbleri ........ 
.oze; bfr afk ronwnchr. lha ........ eeoe iciD ~ 

fllDcjideın kapaıhMn ....... ederis. Telef•ı 4' 



Sinema tekniQinin zaferi 
olan renkli · filmler 

Ş#ıt••WA ................. 
1r1t11m: 

1 - ljebremJnf. Saaatp, ltara
cthnrik nalaiJ'eleriai ihtlYa etnıek 
a... tılfekktll ..... Şebraıini .. -
brUk tubeei 1/12/Hl tarihhld• 
itibaren Akaarayda Ordu caddeshı. 
deki clail'eainde faaUyete seefleektir. 

.. ...... °'- ..._, 
•• pce ... , I0,30 .. 

llERDIVENDE BiR -... 
1 - 1/12/941 tarihinden itt'ıarea Bqün sindi• .. at 14 .. 

ı birlacJ maddede adı reçen nahiyele- ÇoaJK OYUNU 

- - - - - -- -

rln badutlan dahilinde ikamet eden Bu rece ... t 28,30 ela 

c::~~:;.~.,:e:~~n~!;rı:~ ı SAADEr WVASI ı MATBAA c 1 LA R A 
.. ~inc1:"::1..:!:~c1e:-!:::; ,. tinci.. '\ Hayvan Sağlık Memurlan v.e Nalbant UMr& ..,.: 

rl · 1-'-'- • Ana.-.. w.. ' M kt b. M "d.. 1 .. .:ıc,.. d 1 ·-p1·--·-____. __ hl'"" ....., Ye mema ara aat muame ......, ..... ııın- Amawtluima miHt baJIUDI e e J U ur u5 UD en: • - ~ ll'o 

dilik PaU. ukerlt'lı: ı•beslnce yapı- -•dö-~ miinuebetile 28 ı. ı.&-. BaJ&tıa uddı. a. laim. Gla 
laeafl. ~u nunıu günü üçte l - Kitld Ye kapak kart.ona _.... e.aia ecUhnek a... (Tb. I delik. 4. Cehllet. 5 Sarhot cletil. Cet. 

4 - Şubenin faaliyete ıreçtlii ta- ~=:.~:• Amavu-:1 Se- kiJede Et 111898l•O adla ~bdaa 1100 adet budınlaakbr. e. llaedar edatı. f. Cllt. fısi. 8. lnaa-
rthten İtib&~ ıube mıntakasına na- fareti yurtt-.larmın tebrik&ll- 2 - Kitabın talamia forma adedi: 16. Formuı 7au, 8 Pormaaı 1 dırma wya memnun etme. t. Kara 
kil aaretlle rırecek yedek aubaır ye { k b 

1 
ed krir cıedY•I, 1 fonaaaı remimclen ibaret laaml 80 forma tabmia edilmektedir. detti. Duada a6Jlenir. Batma (8) 

menaadara alt muameleleria ıuı.. ~1 a u ece · ~ 3 - Kitabın eb'adı 5'1X82 1/8 Ye yuıaı 10 punto olap klipler ook geline rat.amchr. ıo. Para yattnlaa 
mJsce ppılacaiı ilin olunar. ~ " temiz " retufla ollleaktır. Pormalana cinaine ı6n bula tahıaia Clcreti yer, Batma (A) lro)'&l'IUllS bir nida 

KiTAP SERGlst 
~ llallseft.d•ı Be,inci 

Türk kitap eeıpj 1 S/l /942 ta
rihinde Halkevin).izin T epebafın
daki merkez binaaında aç.ılacak
llr. 

c. 941/t 148 
Milli kotuma kanunuaeı mul.a

lefetten ~u Sirkeci Hüdavendi
gar caddeji 1 numarada bakkal
lık ticareUfe mqgul Ahmet oilu 
Mustafa Okan hakkında latanbul ı 
A.liye Cem Mahkemeande cere
yan eden mahkemesi netice.inde 
suçlunun fili sabit olduiundan 
milli koruma kanununun 31-59 
uncu maddeleri mucibince yinni 
bet lira para cezaaa ödemesine 

Ba eergide geçen bir sene İçin_ 
deki nepiyat tefhjr edilecektir. 

Kitap tabeden müeaaeaelerle. 
luaeusi tabilerin eaeTlerini serviye 
göndermelerini rica ederiz. 

Sergiye iftirak için maddi h.iç 
Wr muraf ve külfet yoktur. 

ZA Yl - ltabat&f Erkek Llaeain- ı ve 7 gün müddetle dükk&nıma 
elen aldıfna (3099) numaralı tasdik- kapablmuma ve hüküm k.atilet
naıumt •7i ettim. Yenlahıl eJbra- tiiinc:Jen lcreti euçlup ait olmak 

LALE • m.. .,.. ..... .. Vllllfi ,.,,.. \ catı-ian eMfaluia bOkalfl kalma. tize-.- karar hüla...nıa Taaviıl 
,.. .. H it ir .... mıpar. ıtabatq .Erkek Liaesi (9) qn. I Efklr cazeteein~ . 'llefl'edu-.,; 

..... , ............ 11eqttn ıe- ~Valafi Aıb fUml lcln 100 tı... ca amf talebeainclen. ne 26/8/941 tarihinde blar ... 
... bJf1 blyü llaıaleler J&Pılır l nbr aJlarca callfllllf ,.. tabiatla •.,q, olltı Hrırull %orolltı rildi. 110366) 
._ 1Ma ranttaa ainema auJii de out.6a ıenklerinl fil...S. teablte ma. 
-.a latifadeler atmlttlr. Bw p. Yaltak ol11ulf)ardır. Edebi kıymeti 
..... fU9lde bir Ntblıt. Mlrtk bir lılt8D dlnpca -.har olaa cMant
tılÜmil 16rGlınektedlr. mıu.a - rap• lalali tltaptan tılme alman ba 
......... uda 79pılaa 19lkU fibalel', wır. timal menıJeketlerinln baslan 
..._ telmitinla • parlak bir D- arasında 7 ... au eok 11cak bir atk I 
feri ebauttur. IUU,..tdlr. 
.. "'1kli f11mlerin blr eok clulert Paramoant ılrketi bu fll-1 RaJ 

ardır, buıları wk renkte. butları llilland - Patricla Horbon • Akim 1 
.. tabiatın bftt6n renlderlal .aıı... Ta111lroff cl\I 8 bllyOlı: yıldıa yarat 
tua edere\: yapılıyor. lıte biaim bah tırnııe, ba)'ilk bir menula kaYYetlea
llttif mla büyijk munffaltıyet de dlrmie. en nıltltema renklerle allale. I 
..... Bu yeni ,eklin ilk eseri ıreçen mı.tir. 
.-e meınleketlmizcle gGrdfttilmtız • Sinema teknltinin en parlak bir 1 
cYatall Kurtaran Arslana filmi idi. muYaffakıyetl elan bu eserin edebL 
Sft nnllerl de cZafer Onlaau• ile yat Ye ainemaeıht dünyasının da ea 
c'IUtl Afb iamhai alan cUntameıb etsel bir filmi oldatana .ıiyliiyoriar, I 
......... bakalım bia nasıl bulıu:atts. 

; S P-O~R •ll ıe.c'!ı::e11n~:r:nın ._._... ___ ,...._ ......... " ..... : tazıreıı 

Eoğ~ ziçi nönüne, Meıllettmlsin aamwıklr" fectaltlr 
r ! a 1 a.:k}a"" le hidiml kıynıetll arbdquaıs Yab7a 
~a m JC Su Sııy'ın 6lflm0nden matnellit derin 

galip geldiler acıyı, Birlik İdare Heyetinin de pay
latmalı:ta oldutunu bıldlrir n bu 

Oalveraite RektörliltGndem 
l'ea Paktlteelnde taeriibt fbik, matıeaat11c, jeoloji, Tip l'akGlt.bMle 

HJ&tl kim)'&, Edebiyat Falı:tlltninde felsefe, Ttlrkfye Tarihi Ta :lktuat 
Faldlltealnda maliye doçentllkleri acıktır. Namutlertn 12/1/941 perf911-

be ıtlnl yabaneı dll imtihanı •• 512 '942 perteftM sGnl ... batthaalan 
yapılacaktır. isteklilerin uhbat raporu, 6 fototraf, nlfaa teskerem ınareti 
n ilmi hl't'tyeüerinl 1'6ateren fitler! Ue cfttler ~ itleri taJ.mlnd• 
latenecektin 15/1/941 tarihine ka4ar Rettörlfite mtıracaatlan. (10361) 

~----------------------------~~ı 
Oaiveraite RektörlütBndenı 1 

Diln 't'Uifeal bqında ölen Uro"oji doeentl Doktor Orhan LGtfl 8o. 
mer•in cenueal buciln aaat on bir buçukta Şltll Çocak Baatahn•la .. 
rapılac:at meraaimclen sonra TetYllli ye Camline ıMflrtleeek "" ceaue 
a•mamn mltealdp Şlflldeki aile makberealne defaeılilecektir. 

Depıil lair eYlicbaı kaybeuaekt.en aca da)'&a Öllinnite, alı.ute 
tulptleriai ...... ( 1m.c) 

İstanbul Vakıflar Dir-ektörh~gu ilanları 

K. mektepleri arasında yapaL 
makta olan voleybol müsabaka
lanna dün Eminönü Halkevi •· 
ı..uada devam edildi.. 

mflnaeebetle kederdlde aileaile bu Sultanalamet Alemdar. Zeynep hatua 
kederi ayn@n duyan bQtfln ark.adat- c:aaii 

Lala ••JNWa ... 
camit " mitte. ........... 

Cüaün ılk müaabakuım Bo
iuiçi. lnönü takımlan yaptılaw. 

lara tuıyet beyan ederim. 

llatbuat Teknisyenleri 
B

0

rlitt Re1al 
Şn-•f H"'1.ı 

aillta 
AJ'ftU&ray, R~aalf Becaali ouall 1 00 
Cal'f&llba. Cehecibaıı, Cal'f&llu 31 Dit. 1 50 
Çarp Yarım Tat han t Dit. 1 00 

Xasular 11 1 M 

yaııı fonnaaı 36. oed't'81 forması 75, resim forması 80 liradır. Azami olar. 
17.o_<>O antimetre murabbaı resim. ırafik veaalr k.11felerin santimetre YllhnclM .,.,.-: 
111urabbaıaa aynea teldU :yapılacak Ye bu santimetre murabbaının tab
aia bedeli de d6rt brqtar. 

4 - Aeıt eksiltmesi 12/12/941 eama rtınü saat 14,30 da tstaııbulda 
Catalotlunda Yüksek Mektebler Mabaaebeclliti binasında )'&pılacaktır. 
tık teminatı (149) lira (25) nrqt11r. Sartname herırün ealıtma saatle
rinde Seltmiyede lletteb Muhaaebelhıde eörilleblllr. hteldileria ı.elli 
l'fin Ye saatte teminat makbusları Ye ba sfbi yaplDlf olduklan ldtablan 
Ye d:ter aranılan Yeuikle blrltlı:te Komisyona gelmeleri. (10360) 

.. stanbul Belediyesi İlanları 

10'10,M .... llesarlıldar llOcllrlllG tetldlltmdalı:I •llt•hcle--
ler ıçtn yaptırılacak 11 takım elblae, 1 adet tofir 
l'lmlett ...... 

ııeo.• U,11 llaarhldar il fldOrlltl tetldlitıadald •iatahd._ 
ler için alınacak 13 ad• •llf&•ba •e 11 iMie& 11.a&ik 
çisme. 

flO,ft 11,21 ltonaerYatuar IHdOrlltl tarafından ncıtndlleeek 
10 fonu eeerln tab•ı Ye 11,5 fonaadu ibaret Ttrt 
masilrflt .. rıa in clldlenmeal. 

"°°·°' 18'7,50 Be.ed.ye mot6rl0 Yeaaitl lehi alınacak 1000 adet_. 
bet •e GOOO ad et menfi akimll&.6r pllkMI. 

Tahmin Mdelleri ile ilk teminat mltdarları yukarıda yuılı lfler ayn 
11•0Tı açık ebihnıeye konulmuıtur. Şartnameleri Zabıt " lluamellt llL 
o .. ıJuiil blemiııde ptülebılır. İhale 11/12/941 peqembe dal IU& 1' 
.. Daıınl Encömende 79pılacaktır. Taliplerin ilk tıeminat 9UldNia ..,. 
.. ttaplan " 941 71hna alt Ticaret Odası Yea1kalartle ihale ıranı ... , 
ayyen saatl<' nJ mi Encunıende bulunmaları. (10881) 

t ! • 

in his a r·ı a~r U. Müdürlüğünden: 

t. 

'· 

19 
1 

' 
1 

' it 

RADYO 
aucONKO PROGRAM 

'l.30 Propaa UM Orama 
'l.13 llldl UI Iaa..-
'U6 Haberler 1L'5 Çecak ldM 
1.80 Mbit 11.IO Ballerler 
1.11 J:Yia ...U 11.AI Serbest. .... 
ut lllsit. ıt.11 OrUma * .ııa....-.. 

Mlltıdk 
ıuo Prosna eo Ziraat T. 
12.18 Şarkıtar ıı.10 Şarkılar 
12.G Haberler lt.81 ltonıa ... 
ıı.ee Tttrldltw ll.41 Bancle 
13.30 lltldk. 11.18 ~ * 11.dlla.it 
18.00 Prosram 12.li ıtapan11. 

BORSA 
15/11/Jl.U llUAM•LBBI 

LoDd• 1 Swrlia ut 
NeıYJOrk 100 Dolar 121.0UI 
lladrid 100 Peseta 11.84 
8tokbG. 100 ln.ltr. I0.'11 

Cecee aeneye nazaran tamamen Edlrnede fld811Clllk 
•eiifik bır kadro Jle sahaya çıkan M-.. ( Huauat) - Memleke_ 
laö8ii takımının alac:ais nebce 

=r ı:...~ ::.. ... : : Çuval yapıcılısı eksiltme ilinı 
ikinci adada . , •• l Toprak Mahsulleri Ofisi 

F.SHAM VE TAHVllAT 
İkrallliyell "ı. - 11.'11 
İkram.lJeli "° 1. 911 Bqui 21.00 

timizin en zenırin fidanlıklanndan 
.alık ediliyonlu. bri olan Edirne ficlanlatı bu sene 

Oruna Boiazıçi takıma aüzel 1 de ıenif lçüd~ meyvalı fidan ye
lıir eenıa atıfile ba,ladı. Fakat tiftinnit ve bu fidanlan da~tmı· 
.... l.eraen lnöniane seçti. Da· ,. batlanufbr. Fidanlar ka-
la. ilk dalukalarda kuvvetlerde ft ı· · Ki ,... te a ı. a)'Ya. Vlfl\e. raz. 
im ..-. .. , olduğu pniliiyordu ve mUfllluladır. Fidanlann be
•e niıekım dr aayJar ka.-..lıklı hm i~n 1 Q kı ruş sib. kiiri·k bir 
bir fl!kılde yapılc:IL nara aluımptadır. Edirne ve 

Blriaci seti lnönü takımı ııüzel T rakyanm bir t;ok yerlerinin 
bft. eyundan sonra 14-16 kazan- aiaçlanmuına vf' güzellqmesin.e 
da. yardım eden Ed le fidınltiının 
~ .et u.ıadail zaman heı iMi eeneki yetİflİtdiii fidanlar se

M luaf da güzel fiitler atarak cen :vıl1ar kadar bQ) ve verimli
Wıi 'tlerine aayı yapmak iaakln- dir. 
...... veriyorlardı. Bu arada lnö. ------------
•la•• S!mabat .W ..m.ler Yefll8J .... , ... 
....- •:vılanm betten 9 a çakar- fUbe•lnln toplenh• 
.._ Füat canlanan Boiuiçi ta· 
... .. Ül&Üılta yaptıjl ~ y.,a- Cençllr ~ u..... 
Maai -' 1s.10 banch. .. ICMilr'

0

1in i aı ~miyetimizin 
30/ l I /941 pazar günü •at 

.. eet: 10.15 de Eminönü HalkeYinde 
W.. tabm bu eete çok • yapacalı on birinci konsreaine. ""* Wr tekilde '-tladı n e... biitOa ••mmn plmeleti lica o· 

l-İli tabnı •,.ln.u 1 .f e b. lıanur. 
._ t11am1a. Yine laöniiDden Se· TOrk KUltlr Blrllll 

.._ .,.ı.- ikiden 1 h 1 • • .._eh. F• ... •annı umum •r• 
.. ,.... ~ .,,.... 15~ tOpl•nb• 
• + 

...... ı ••• ( ...... , ... 
.... la._., Haedae, IWe, Ha· -. ...... , ..... ( ...... ~ ...... 
--. ..... a.-...ıw. ., ... 

c T"ürk Kültür Birliiinin amu.. 
mi heyet toplantm bu ayan 30 
una müaadif pazar ııünü .. at 14 
de Birlik binuenda ~p4.cakbr. 
Ruzname: idare bcyeti raporu v• 
yeni idaae heyeti teçimi.ıt 

Son. oyun Çamltea At J.dkW cBBŞhhf IQBASI ÇOCVKTVb ..._.an yapaçakb. F.be l.tik-
.. p'mediiinclen Çandlca hak· 
-- lı:azancb. Çambca tö:Jle- icli: 

NeclA, Necla, JLoı• &, NL 
.... Mik ......... Ne .... .. ............. d.~ 

SERBEST CORIŞ br. 

llOsABAKALAIQ Z - Mir bebt.n mlteakip 
G1rıef ajanı.p.du. ~ bclu yapı1- tecrübeli 
. • ve ~ aüretçiler .,_da 
1 - 30 1 1 9 4 1 de Ctiret klü ı inci " z nc:ileıe IMClaJ,.Ju 

: : : Şerıf ata 1N ı -
lllddeti tcar: Teeıımı tarildU• NI ....u .. ,.. 90D111ta kadar. Umum MüdürlüX.ünden : 

BnMll' 5 
BIYM - -na 1 -.-• ' ... , -

Sili't'l'iluıpı. Valde tittllifnde Çiftlik Ye arul 800 00 ! 
MOddetl icar: Teslimi tarihinden 944 aeneai mayıs sonuna kadar. 

1 
Yukarıda yazılı mahaller pazarlıkla kiraya Yerileeetfnden istektner 

28 teşrlniunt/941 cuma artınO saat on bete kadar Çenlterlitaıta lstanbul 
Vakıflar Baımadürlfltonde Vakıf Aklll'lar kalemine plmelert. (10382) 

1 - Besi. tetekkill tarafındaa verllmek bere bet yti& bln ili bir " 7. 1941 ~mleyol• -.-
111tlyon raddesinde jlt, teadır veya pamuk lplitlne un •e mikut cunb Anadolu DemJryoha J ... -.-

1 ürklye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANK ASI 
ıtıaral111tarihi1881- &enaa7.ı: 100.000,• nn unu 

Şube ve Ajana adeclf : 181. 

zıur Ye TİCARi HER NEVİ BANKA llUAJIELEI.Eat. 

Para blrikUnnlere 18.800 lira lkrami19 Yui)'ona 

Ziraat BankMIDda kluaeual1 " n.Mram tMarnlf ~pla.. 
ruacla en u 60 hl'UI bulananlara .._ 4 defa cetileieek kur'a ile 
qatıclald pl&na s6re ihamlp clatıtıı.caktır : 

' a4'a ı.ooo 11n111c '.000 11ra 
,. - • 1,000• 
' • .. • 1,000 • 

" • 100 • 4,000 • 

100 adet 50 llrabk 5.000 Ura 
1IO • 4' • 4.IOO • 
ı• . • • l,llO • 

DiKKAT: B~ penlar lıll' ... 1ciMe il Uradaa 
...... ...,..._. ikraalye cıkbtı takcllrde " 20 'fululle .. ra._ 
eektir. ltu'alar -....: 4 defa. ı S,ltl, 1 lliri'ldttan, 1 llart ,... 

yaptırılacaktır. Türk borea 2 --2 - Bir hatta sarfında ımil edilecek mıktar flnDI bindir. İş Bankası nama 
ı - Tallplerla elaultme gün ve aaatınden eYV•I .,tnıdıye tadar çu- Merkes Banbaa ----Yalcıhkla metrul oldaklarına ve bu ııl ~apaeak bblhyet Ye tefkilita Şark detfrmmlerl 

malık bulunduklanna dair Ticaret ve Sanayi odalarından Yesik'a alma· ;:==:;::;;;;;:;:;;;;::;;::;;;:;;;;;;;==:==:;;:;; --
laft, muvakkat temınat. olarak bee bin Tflrk lıraaını Ofia •ezneaıne tea. 
hın ıle ıaakbua almalan ••Ya bu mıktan, mektupları dnle~e kabal 
edilmit bu mUli bankanın cnunkkaL teminat m•ktubile temın etıneleri 
ve eksiltme cünü lmil ettikleri bir çuvalı numune olarak cetirmeleri •e 
bu günden itibaren Toprak Mabaullerı Ofı!linln Ankar&da Umum Ml
dlrlük Milba)'&a Komlayonunda ve latanbulda Sırkecı Liman Banda la • 
tanbul Şubesi )lfldınyetınde her laUyene verilmek bere haaarl&llllllf 
balunan .. rl11ameye söre banket etmelerı lizımdır . 

' - Eksiltme, ikillcı maddede zıkri reeea eartnamede yasıb oldıatu 
tanda kapah urf uıalile iera edı lecektir. 

6 - Tek.lif mektuplan 3/12/1941 tarihine raathyaa çarpnık' et· 
nl uat 15 .. kadar Ankarada Umum llfldörlilk mubaayaa komisyona.. 
na. tıtanbulda. tıtanbul Şubeal Mldlrlfliilne makbua makabllinde tee. 
ıtm edilmıe olmalıdır. Teklıf mektupları mnklr sOn ve aaatten enel bll
dırllen makamlarda bulunacak tanda ıadeU taahhütll mektupla da sin. 
derıleblllr. 

6 - Talipler teldifleriai mOhtrHl blr sarf iclaae ltopcak.lar. •rfıa 
Oserıne lııım •e ad1'51erlni yuataklar, bu möhOrll sarfı mıanktat ~ 
mınata aıt makb111 veya banka mektubu ve 2 nci maddede yasılı "9ilta 
ile blrlıkte batka bir zarfa yaz Ye bu urfı da temhir eıleeelder, dıı ur. 
fın Oserine yalnız teklif 'mektabıınun eunl lmU itine ait oldatıana 
i .. ret eylıyeeeklerdlr. Tekhf mektuplarına ıartnamenln tamaraen olnınup 

Konter•n• 
...,..... Ha•..W..ı 27/11/ 

941 peflembe ginü ••t 18 de 
Ha1kevimizin Tepebafmdald mer 
ku binaanda cTarihte Büyük 
lakallp.\an mevzaunda mu"-rit 
A. Hamdi Batar tarafmclan mü· 
him bir konferana verilecektir. 
Herlcee getebilir • ........................................... .._ 

T•••irl Efkar 

•••••••••••• ltıOO K.r.1'700 x... 
Altı aylık ........... 750 • 1'60 • 
Cc aylık •••••••••••• 400 • IOO • 
Bir qbk .••••••••••• llO ıt ;rokmr. 

DlXICAT: 
Dereolunau van evrak iade oluıuaa 

kabul edildiği yazılmakla beraber, inıalitın jütle, kcndır veya pamuk ------------
ipliğlle yapılacatına göre. teklif olunan fiyatın hem yuı •e hem ra- lkiaeitepln : Çar..-ba 
kamla açık olarak derci llzımdır. Mektuplarda hlk ,.. ailbati olmı)'&-

1 
caktır 

7 - ihale Umam MOdlrll~e 7apılaeak Ye tek.IU mektaplanınn 
açılması tein kararlqtınlan artınden itibaren nihayet on gön !çlnde ~ 
kabul echlene keyftJet iaclell taahllftlil bır qıekıupla teblit ehmaeaktır. 

l Umum lltıdflrltık ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen aerbeddr. Teklif 
sahipleri ihale için muayyen müddet zarfında teldlflerınclen dönemaler. 

c1026b 

- Belediye Sular idaresinden : 
Terkoa fabrlkaaınclald matinelerden ltlrlnda lal olarak bat ----

ısı; H· 
ZUU.e 

7 

G&a· 26 

Akta• 
q hami tııdeal ile izalesine calıtılan bir lrıunm tandrl •nand dola- Yala 
,..ne .. hre bir mtıddet noksan au Yermek mecbariyetl llaaal olmaetar. im •· IYıuHkD 

K 

Sıkın ıyı elden pldili tadar tahlif makaadlle preten bitin tertibat es 

abn1Pktadır. B111lan I~ tlmdiltk peeleri .at c2h den ...... •• ya .Neıı.tıat Kadiri: C. 11/&BAN ..... lllcrö~I er ar ... nda aer• ıYerileceiiHen IMi&ID ........ 
..... muaabakaJarı varclu. ~ 1 S de ldlpa. W •• dnn-

. _, _ _ ,t l • • ı. re~---- tMM••• l••••••••••••••••••••• 1 lluiran tarlblartnde ceklleeelctlr. 
... cıoaau ..- : a. r. 6IJOU/Z-A 
adar ....ıan lr....ıt mednıriıed oldutu •ahtenm haDu ... illa olu.ıl••lldıla ıv: .,., ... •BtlZMFA 


