
29 Şubat 1 OA.t\ ·- _.,.,.. 
Ş:ikrü BALCIOCLı t 

Sa!ıibi ve Uaş1muharrir'iJ 
[Sayısı her;yerde2 kuruş) Perşembe 
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Ankara M 
DCaristarı • 

dan gelt-ıı pamuk snnayi~i . 
leriniıı , memleketimizden 
dokuz Lin balyct pamuk sa
tın almak için yaptıkları mü 
ıakereler neticelenmiş ve 
nıuka 1 . 
<.I •ve e ımzaltmmışhr. A • 

al ııa ve lznıir<leıı verilecek 

'

o aıı P k 
d aıııu lar aguı,1osa ka-

ar teslim d 'I . 
cakt e ı mış buluna • ır. 

Bir kayıp 
. Aııkaret 28 A A H . 

cıyc Vek~I . H . . arı 
Şaviri zı" etı ukuk Ilaş mü 
f ._t ı Ya Kızılkan dün Vt• 
" e nıışti M ~ 

li lnAkuk. r, erlıum kıymet-
~ularımızdandı 

Milli Şef 
Hal i< evi ve Pnrtili

lere teşekk ·· r 
ediyorlar 

Ankara 28 A.A. Riya 
SPtİ Cümhur Katibi umumi· 
liginden: 

Reisi Cümhur ismet İnö 
nü. Halkevlerinin 8iııci yıl· 
dönümu miinasebetile Hal
kevleri ve Parti mensupla· 
rınJan aldıkları kutlama ve 
bağlılık dnygularım bildiren 
telgrafların.fan çok mfüehas 
sis olmuşlardır. Kendilerine 
teşekkür ve muffakiyet <li· 
!eklerinin iblağma Anado!u 
Ajansını memur buyurmuş· 
lardır. 

Eğitmen kursıl 
Nis •nda f aliye•e . 

geçıyor 

Maarif Ceıniyeti . 
pansıyonu 

Yeni zelı. eteler Türk Maarif Cı·miyeti ta 
Evvelk" .. 1 · rafıııdan ş~hrimizde tesis e· ı guu zmır Aydın 

<?rdu ve Tirebolda ~ldukça dilen talt>be pansiyonunun 
şıddetli y kadrosu 50 ki~ilik olarak tf's t eı sarsıntıları olınus 
ur. ,Hasur yoktur. .. pit edilmiştir . 

Kay:.eriyp t b" p Buı1 1ardaıı20si fakir talebr-
)'<'sinde de b a ı azar nalıi deıı ve ticn:tsiz olarak ka· ren 'k· eşer snııiye sü· 1 ı Z~zeJ ı bul edilPcek, 20 si ayda ı)eş n h. e ıissedılmi" 

a ıye l\ıru··d .. · ·' 10 d d on lira b ıvı urıy~t hinasile 1 ve nu a ay a • 
azı evt""rin d ücretle İ<1Ş~ ve ibate edile· 

çatlaklıklar .... uvarlarınd ı 
r d d . g~rulmüştür De Ct>klerdir . 

., e ı : e tkı d'"'fa lıissedi Ücretli pansiyoner olmak. 
len şıddetlı z •ız le oJ istiyen talebelerin mensup 
H muştur 

asar yoktur. . olduıdarı okul idaresind t> ıı 
İzmirde fırtına ·ı getirecek~eri ~-a~_ri~~Y~ der-

İlmir 28 A A · . hal ınaarıf muclurlugune mü 
· · lzmır ti ı- d 

ve mülhakatında ~~11 şid racaa arı azını ır. 

detıt fırtmalar olmuş, Foça-

da bazı evlerin kiremidleri lefon d.rekleri kırıldığından 
uçmuş ve camlar kırılmıştır , muhabereler bir nıüddet ı-
Bazı yerlerde telgraf ve te-

çin inkıtaa uğramıştır. 

.... .)elim ÇELENK 
Neşriyat Müdiirü 

Finler biraz ge
rilediler 

Yeni cephe eskisinden da
ha kısa olduğundan müda· 

f aası kola,qdır 
SOVYET TAARRUZU BiRAZ GEVŞEDİ Ml ., 
FiNLER DÜN 17 SOVSET TAYYARESi DÜŞÜRDÜ
LER - FiN ŞEHiRLERi MERHAMETSiZCE BOM· 

BARDıMAN EDİLİYOR 
Helsinki 28 A. A. - Fin· 

landiyalıların l(areli c phesin 
d~ki yeni müdafaa hattı es· 
kisinden daha kısa <'IJuğu 
için daha kolayca mü :lafaa 
edilebilecek vaziyettedir. Rus 
taarı uzlarının yavaşlar gibi 
olduğu ve Finlerin yeni nıev 
zilerinde mükemmelen yerleş 
tikleri anlaşılmaktadır . 

Fin tayyareleri , yalnız duş 
manın hava taarruzları .. ı <le· 
fetmekle kalmıyarak Sovyet 
ceph~siniıı gerisindeki hatla· 
rı muvaffakiyetlP: bombardı
man etmektedir. Dünkü ba
va muharebelerinde 15 düş
man tayyaresi dü~ürülmüş· 
tür. 

Sovyet tayyare filoları diin 
Fiıı şehirleriııin merhametsiz 
ce bombnr<lıınana devt1m el· 
mışlir. Sivil halktan ölen! ~ · 

rin sayısı henüz belli <lc~il· 
dir. 

Sovyet tebliği 
Moskova 28 A A . -

Sovyet Başkumandanlığııırn 

'dün '1kş.ımki tebliği şudur 
Sovyet kıtaatı 27 şubatta 

Kareli cephesindt'ki düşman 
hattını yararak 9 u beton 
topçu ka 1esi olmak üzere 
13 istihkam ıaptetnıişlrrdir. 
Cephenin diger kısımların· 
da kayde değer bır şey yok 
tur. Tayyare filolarımız, diiş 
mıın ınevıileriııi v kıta!arı
r~ı muvaffakiyetle bombardı
man elmiş 6 Fin tayarc'.;İ 
düşürülmüştür. 

FiNLL\NDIYA TE6L1Gl 
Ht·lsinki 28 A. A. 

FiıılanJiya Erkanıharbiyec;i • 
nin dün akşamki resmi tt-b· 
liğinde deni1.iyor ki : 

Düşman Vıborgun cı-nu 
bundaki adtılarda ve Kareli 
berzahında şiJdetli taarruz -
lar ıııa bütün gün devam et· 
mi~ ve ağır zayiatla tardo· 
!unmuş ise de ınuharebf' clt·· 
vam etmektedir. 

Diişman kıtaatı Pestsıınw 
civarınd't d1 ta ırruz ı geç • 

1 
miş ve kıtaatımız Nansiye-
doğru çekilmiştir. 

Alman mühendisleri Bcış
kırda gidigorlarm,ş 

İkinci Baku adı VPrilen hu muıtakadaki 
petrol istihsalah iki misline çıkatılacak 

ve fazla istihsal Alınanyaya sevkedilecektir 
Paris '28 (a a.) - Hav.ıs 

. Al hud,•dundan falyadaki kö;nür madenlr-~Jd'1.15.1 man rinde çaiışın Alınan ve ltal-
bıl ırıyor: ı ı · 

. ""dd ı · .. 1 . yan aıne e t::rı arası •ıda her· Bır mu dteııoerı mu ıım .. k 1 k d 13 
. ..t . • gun avga o ma ta p·, u mıkdardrA Alman munendısı ki d l 5 b' 1 I 

ve tckııisiycrıleri Başkırda oca b"ar Aal ın tal y_an ive 
· 1 · . on ın maıı ame esı ça ış-gitınektc.dıl'ler. kıncı Baku kt d H .. t k ·· 

· ı b ma a ır. ergun e crrur adı verı en u mıııtakada 1 b ı··· .. l · ı 
. 1 cı en u c 05uş ere 1111111 o • zeııgın petrol menbalan var· k . . b t k Al 

<l A 1 S 1 ına · ıçı n u mın a .ıya • 
ır. nca ~ ovyctler >u · ı· ı · ·· 

b 1. k.f. . . nıaıı ve ltaly.111 po ıs erı gon· men a arı, a ı vesaıte nıctlık ·ı · ı ı .· 
. . l•erı nıış Vt> amt- e t"ı ın mm clınadıkları ıçın,layıkiyl e İş · k I .ı ı ı 

ta ·a arı na ayıı mış ır. letemeınekte idiler . Alman 

mühendisi ve t knis'yeıılerini 1 y \J ~TOSlö vya Almanya-
AlnHm malzemesi takip f"de · d 

cck ve Alınanlar Başkırddaki ya beygir ~ltmıyor 
Petrol istihsalatını iki misli · 

ne çıkaracaklardır. Fazla is· Bclgrat 28 (.a a) Yu· 
tihsalatın Almanydyn sevki goslavyr hükum ·ti, Almaıı· 
için Sovy ~llerle Almanlar 1 yaya beygir ihracı müs:ıa,le .. 
arasında ~ir. anlaşma me}· ı sini ilgaya karar vermiştir. 
dana gelmıştır.. Bu karara son giinlerde A'· 
Alman ve ltaıyan a-,1 manyanın va~oıı kıtlığını ı., • 
mt-:lelerİ arasında hane ederek Yugoslavyay" 

kavgalar ı~al gön_de~mek istenıeınr· 
Roma 28 (a.a) _ Vasti· sındı·n ılerı gdmektedir. 



Kağıt ve lastik Amerika Hari 
S atmak için Fran- cige Mü arz 
sız ve Yugo~lav Dün B ,. in 

mümessilleri lstan k t ett 
b uia g eldiler homa ~ A..A 

lsta ııbul Yugoslavya k Har c > 
kfığı• fabrikcılan mÜmPSSill . USOlini 1\ oru~tukt il Ol\ 

rinden mürekkep bir sanayi ra Kral t rafından k bul 
heyeti lstanbuta geldi. l ley t di mış v \ şa'll l 1gı z Se· 
Türkiye ile geniş mikyas a fırı ar<Jt n 

1 5 
r f 

11 
v -

ticaret muamelelı:-ri yapmuk rılen z y f tte hazır bulun 
için geldillerini söyledıler v • 
dedile r ki : 

Türkiyenin ambalai ve fan· 
tazi kağıt ih tiyaçlarını t min 
edecek vaziyetteyiz. Bu mak 
satla İstanbul piyasasmda a 
lakadarlarla temaslarda bulu 
nacağız . Kağıda mukabil Tür 
kiyeden bazı iptidai madde
ler ve bilhassa yun almak is 
tiyoruz. Temaslarımızın çok 
iyi neticeler vereceğini ıki 

memleket ticaretinde pek y ı 
kında inkişaflar tevlit edece
ğini ümit ediyoruz. Bunun ld 
hakkuku için elimızden gel
diği kadar çc> lışacağı z. 

Bundan bcışka Fransı z sana 
yicilerini temıı.ilen bir zat da 
lstanbula gelmiş, Türkiyenin 
otomobil, kamyon, motosik
let ve bisiklet lastikl~ri ihti
yacının yarıdan fazlas ını ve 
dııha ucuz fiatlarla verebile· 
cf"ğiııi söylemiştir. 

İtaıya ile ticari mü
badelemiz 

Türkiye ile lta!ya aı PSm· 
da bu seneki ticaret miıba 
delelerini tayin maksac:tiyle 
muhtalit komisyon mesai:;İni 
ikmal elmiş ve bir protokol 

•ımza edilmiş tir. • 
Romanyadu 

Bir milyon as'ı< erin 
terhisi için uğraşılıyo r 

Londra 28 (a a ) iyi 
Cmaliimat alan ml· hafil,., göre 
Bükreşten gelen haberlere gör< 
Almanya, ve Sovyet Rusya 
hükumetleri, halen Romanya 

; da silah al tında bulunan iki 
milyon askerden bir mi lyo· 
nunun terhis edilerek zıra· 

atte çalı:;musını temin içir 
uğraşmaktadırlar . Bunun 
için Romanydya her türlü 
teminat va tini v e~m •kt Jır •r 

İtalyan heyeti 
Bükreşte 

Bükreş '.l8 (a.a ) 7 ki-
şiden mürekkep bi r lıalya ı 
ikfr:;ad heyeti 26 şubatta 
buraya gelmi~tir . Hey .. ·t, ltal· 
ya ile Romanya arasıııda 
petrol meselt>si üzerind.. mti 
zakerelerJ e bulunacaktır. 

Sovyetler Almany ya 
giden gıda maddele-

rini yağma e ttiler 
Bükreş 28 (a J.) Ro-

manyadan Polonya yoliyle 
Alman) aya g itmekte olan et 
ve saıre gibi gıda maddeleri 
Sovyet işga li a l tındaki Polon 
ya topraklarından geçerken, 
Sovyeıler la r•af ınJan yağma 
edilmiştir . 

Bu lıad i ~e Be rli ııd t> asa· 
biyet uyımd ırmış ve bundan 
sonra Romanya dan Alman
yaya gelecek gıda ~addel:· 
rinın Macaristan yolıyle gon-

muştur 

V Is Z yaf tt n ı:.o tr ı 
lngıtiz v Fr sız f rl 
ıkı s ..ıt ur n bır 

yapmış v .. \ man 
yaft"tmtl J · 1 

fır nın zı

r buıunduk 

3t>rlııı ha-tan sonra bu ,ün 
rekt>t yl ·ıniştır 

Am rık ı ~ ırıc.y mü 
teş .rı Mus ıl •• ı t ~ör m 
l<>ı i ve yakında b' r su h mü· 
z k resmin haşlayıp başla 

mıyttcağı hakkı Ja gazel c · 
1 r tarafından .oru an sudle 
menh ce-v ıp v rmiş } lnız 
Musoıını 1lt> goruşm nin çok 
faydalı olduğunu, gerek Mu 
solir:ıiden ve gı>r:t>k İtalya· 
d ın kendisine göst~rıl<"n 

hüsnü muameleden fevkalade 
memnun olduğunu söylem:ş, 
Berlin, Paris ve Londrayı 
ziyaretinden sonra te ·rar 
Ronıaya lôn ek uı:.ol · 
il"' gôruş cı>ği111 ıhs .. 1 
miştir. 

Paris Üz erinde 
Alman tayyar Ie

ri gör ·ndü 
Paris 28 A A ~ ırp 

cephesinde dun olJukç<l rnu
him havd f..ıc.11ıyeti o u , 

F raııı;.ız tc..1nareler rn l 
saat ıçinde Juşınan arazı n 
de muvalfdkıyt'tlı u u tar yap 
mışlardır İn i z l..ı})' r rı 
de Baltık d nız .ıd kı 

man s ıhıl erınde v Berlı:ıe 
kada m rk zi Almanyad.1 
uçuşlar yaparak S.Jlimen us -
ferine do unüşl rdır. Alman 
keş;f tayyareleri <le Jun ol · 
dukça faaliyet ~östermiş, 
Paris'e iki Jaf. tehl•ke ış •• 
ret. v rılıni tır P risin ha -
va def ı topl n f V" 

ç,.r g çın z balk d,.rh ı ı 

nakl11ra lticıı etm ktc oldu-
ğundan t.ohtikt• ış ıretine lu 
zum gör ulmemektedir. Al 
mm tayyarelerınd n bır filo 
hududu gt>çerek sabaha kar· 
şt Parİ'!I iııerinP geçmek is
temiş. unl ır tardedilmış ise 
de bir tanesi Paris uzerine 
doğru yoluna d vam ed' ncc 
Parist tehlık<> ış.ır tı verıl-

mıştır Parı tc bu t~hlık 
iş l retlerı bll !> n .nn ılK t 

Jıke ışar'"tı olmu~ ur. 

İskoçyanın şimali 
meınnu mınt ka 

oldu 
Londra 28 A A. - lngı· 

gilız Harbıye Nezaretı, l 1 
marttan itıbaren İskoçyanın 
şimaliııdekı büyuk bır kısım 
arazınJn memnu mm!aka 
oldugunu İlan etmiştir. 

derilmesı için icab den ted· 
birler al , ır . 

Kafi muza/ 
/ eriget için 

art sonuna ka
dar bek tamek lazım 
Fransızca Lötan gazetesi 

nıı ruksel hususi muhabiri 
bildirıyor. 

Belçikada ihtiyat kadrosun 
ddn ınüt k ıid General Ba
<lunun Mareşal Manerhayme 
tekııık mu avir o!arak Finlan 
dıy ya g lmış oldugu habn~ 
asıl ız lır (,eneral Badu he· 
ıuz B lı;ık da ve Finlandiya 
lrnkum til(· mÜzdkeredt- bu lun 

m.ıktadır Maamafıh birkaç 
1 un kadar muhakkak Fın
I lllıyaya hareket edece1< tir . 

F ınldndiyanın Kareli mınta 

k sınJJki vayiyeti hakkında 
s ruld suallere General Ba· 
du şu cevabı vermi.,.tir: 

Rustur ileri müstahkem 
mPvkılerin yalnız hır kl'Snıı 

nı eld debilmi~lerdi r. Bu 
da Maoladan Finlandiya kör 
fezine · ı far uzı ıa ı kısım· 

dır. 
Dığer mmtnkalarda Finler 

ilk hatları muhafaza etmekte 
<lirle~. Bu kısımda ki istihkam 
ların d ısha ıno<lern olması 
v~ sahanın tamı.men müdafi
ler lehine arızaiı bulunması 

Firılerin bu mıntakada sonu· 
na kadar dayanına!arını müm 
kun kılacaktır. 

lkınci Manerhaym h attı hak 
kınJa d a G ·neral Badu, bu 
hattın P r ıs yüksek harp mek 
t bmden mf"zu rı, Finlandiya 
umum istıhkam müfettişi Ge 
neral S irmen tarafından ha· 
zırlanmış olduğunu söylemiş 

v h ç bir askeri kıymeti ol
nıı) an V ıborg şehrinin düş· 
ınesı ihtımalinin bile muka· 
" m'"t · h ç bir Zdrarı olon
yac.:ığını, ni ekım bundan ev 
ve ki lıar~·te de Dıksmundun 
duşmuş olmasının ikşer mu 
harebesı uzeri.ıC:e hiç bir rol 
oynamış olmadığın ı ilave et· 
miştir. 

Beledirıe il arı- Şoför ve -
farı bacılarırı 

Belediye ebeleri 
hcııkkında 

Belediye meclisinin 11 sa
yı ve 12.2,940 tarihli kara· 
rile Belediye ebesinin fakrı· 
hali t ebeyyii rı edenlerden 
ücret alamıyacağı v e hilafın
da hareket edildiği takdirde 
belediye makamrna malumat 
verilmesi hususu iian olunur. 

Bel~biye Reisi 
Sadık 

Hamaınlarda g ..tbre 
yakmak yasak 

Şehir dahi!indeki hamam
larda gübre kurutmak ve ya~ 
mak v e bahusus lastik ve mü 
zahrefat gibi miiteaffin koku 
neşreden mevad yakmrtk Be 
lediye Encümeninin 26,2,940 
tarih ve 32 numarala karari
le katiyen menedilmiş olmak 
l& hilafında harekl!t edenler 
belediye c11za kanununun 
maddei mahsusası a ~1kam111-
ca nakdi cezeya tabi tutula
cağt gibi hıfzıssıhha kanunu
nun 249 uncu maddesi hük
münce hamamları kapatılaca 
ğı alakadarların malumu ol· 
mak üzere ilan olunur. 

Munakasa 

1 - Dispanser için müııa
kasa sure tile ve bir hafla 
müddetle muhtelif cinsle eş
ya mubayaa edileceğinden 
talip olanların izahatı kafiye 
almak üze • belediye tababe 
tine müracaatları . 

2 - Üc "la muhamnı~ne 
(353( lira<l\r. 

bir Alman vapu
ru yakalandı 

Londra 28 A .A.- 4700 

katı ne 
Şoför ehliyetnamel 

tebdili için veri len 
son defa olmak üzere 
şubat ayı nih <ıyerine 
temdid edi ldiğinden b 
det zarfında bu gibi ş 
ehl iyetııı\m~lerini teb 
Bel~diyeye müra:>aat tJ 

ri ve mezkur tarihten 
hükumeti sabıkaya ait 
yı!tnameler ile icrayı 
edemiyecekleri alakııd 
nm malumu olmak ÜZ 
lan olunur. 

* . "' ' Şehir dahili nde ı 
te olan bilumum bine 
yük arabacı ları .mı eh 
mesiz icrayı sanat et 
kanunen yasak oldu 
bu ay sonuna 1 kadar 
mum arabacılarrn bire 
çe ile Belediyeye o> .. 
cder~k ehliyetname al 
ve im tarihin inlciz 
sonra icrayı sana t ed 
cekleri ilan olunur. 

Beledi 

Eğitmenk 
iamiral 

Vilayetten: 
1 - İskenderun, 

yolu üzerinde EğitmeO 
su ittihaz edilen bi 
bazı tamirat yapılaca~ 

2 Keşif bedeli 
lira (25) kurus olan it 
mirat 17 ,2,940 tarihi 
baren 15 gün müdde 
eksiltmeye konulmuşl 

·3 - ihale 4, mart 
zartesi günü saat 15 
!ayette teşekkül edec 
misyonda yapı lacaktı 

4 - Talip olanlarıl1 
940 pazartesi saat 1.S 

tonluk bir Alman vapuru 
lııgiliz donanması tarafın- \ 
yakalanarak İngiliz limanla- J 

rıııdan birine gönderilmiş ve 
geminin Alman mürettebatı 

de yedi buçuk temin• 
sı olan (187} lira (50) 
maliye veznesine yatı 
buzlarile birlikte ko 
müracaatları. 

5 - işbu tamirata 
şifname ve şartname 
maarif dairesinde g Diğer taraftan Manerhaym 

hattının sağ cenahı Sdyma 
gölü üz •rinde bulunan ve Vi
bo.-gı, Lakomyaraya ba~lıyan 
bir kanal munasebetiyle e nı· 
nıyett .. dır. Bu kısımda bir 

1 
tarafından batırılmasına mey 
dan verilmemiştir. 

lir . 
• 

Mzlum Paşa ı 

ç virme hareketi yapı lamaz 
General Badu, Kareli bP.r 

zahının en dar yerinde ya
pılmış -. e bi rinci hattan otuz 
kilometre kısa olan bu ikin· 
cı müdafaa hattı üzerinde Fin 
!erin tu tunabilineceklerini ka 

bul ı..·tmektedir. 
Mareşal Mannerhaym tek

ııık müşavıri ve G .. neral 
Baduya gö .. e Finlerc billıas
~a uzun nıeıızillı ağ ır toplar 
v bomb.ırdım n tayyare le rı 

b..ıkımıudan hakıki bir yardım 
yapılJıgı ıakdırde Finlerin, 
donl,ırın çözüleceği Mart so· 
nuııu kadar mukavemet ede
bıleceklerı , ondan sonra da 
Fı ılandıyanın kabilı taar ruz 
olınıyac.\ğı muhakkaktır. 

Gündüzde 
du akşamdaıı itibaren heye
canla dolu Deniz ve Kadın 
Pek yakında ta nınmış Türk 
artisle ri tarafmdaıı çevrilen 
ilir KAVUK d evrildi 

Almanların bir de 
nizaltısı batırıldı 
-Paris 28 A.A.- Resmer. 

bildirildiğine göre, Simon 
adlı Fransız torpidosu bir 
Alman denizaltısını batırmış 

tır. 

Torpidonun kendisi de 
hafifçe yaralanmıştır. 

Bir haftada batan 
vapurlar 

Loııdra 28 A .A.- Son 
hafta için de dördü İngiliz ve. 
üçü bitaraf olmak üzere ye· 
dı gemi 1 Alman mayinlı·rine 
çarparak batmıştır. 2?. şu 
battanberi Alman denizaltı 
gemileri tarafından ancak 
bir vapur torpillenmiş bu 
lurmaktadır. Son haftanın 
zayiatı vasati rakamın da al· 
tındadır . Bu netice, İngiliz 
donanmasının Alman denizal 
tı gemilerine karşı aldığı 

tedbirlerin müesseıiyctini 
göstermesi iti)arile şayanı 

dikkat görülmektedir. 

müdedti uzhl 
Hatay Defte rdarl 
Mazlum Paşa dal 

avlanacak balılclardall 
cak yüzde 1 l. saydh'~ 
le birlikte yüzdt> 35 
hissesine ait müzay 
namesinde yapılan 

lik :-;ebebile ihale 
4 -3 -940 pazart 
saat 1 <~ ya kadar 
tır . Talip olanların 
mezkurdan evvel 37 
muhammen beddil1 
yedi buçuğu nisbeti 
teminat parasını mal 
na yatırarak mıi 
iştirak e t mel eri ve 
yi görmek istiye1Iet 
dat dairesine müraC 
ini ilan olunur. 

Asmalı b 
Asmalı bah~.e ic• 

lecektir. Sahibi Ved 
Karabaya müracaat 

Neşriyat Müdürü: 
Selim ÇELENK 

C.H .P .M atbausmda 
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