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U ŞTUR 10 kuruştur /j ':. ·0 ""'' """~·=-- s!~ısı 2 ! !'!,,.. """ , , ..,.,,,., • -..e...,,..... .~_,,.. 
o,.,ekçi ve Pas. Al.;,anlara gfu; ·- RUslara göre 1<lcıla~a un veril ~.~hg~da1 Almanla D )ğru! 

B 1Jııgecek ıngılız taarruz- ı nka"ıb j Almanların 
lJ 9Ü . b' • . ları durduruldu r l '3 iddiasına göre 

n Yenı ır Koordınasyon Rus askederi Alman 6 milyon insan Ruslarırı zayiatı: 
eu- kararı çıkıyor hatlarına sığınıyor 13 b'.n tayyare 8 milyon insan 

9day unund f'"k f 1 1 Berlin 26 A. A. - 15 bır. top 22 bin tank 
an u s tat ı ar yapılması Alman tebliği : Moskova 26 A. A. -

d· au . yasak edildi 1 Doğu cepheSnin mer· Hus haberler bUrosu Şefi 25 bin top ıı..,"ro gu,
1 

Y•ni bir Ko • unlar peşin para ile satın ı kez kesiminde dUn yapılan Lozof•kiye göre, Almanla 15 b in ;tayyare ~. n kararı çık k~r alınacaktır. taarruzlar neticesinde pek nn Rusyaya yaptıkları hü· Hadyo gu.etesinden: ~. ::• göre ~Clt ır. çok toprak 'kazandık. llus cumlarda 22 hnzirzndanbo Rıis haberler bürosu ~Ilı•,_ . llıkçi ' undan Bu karanarneye göre, fi'osunun iki birliği Alman ri kayıpları şudur : f k" Al kay ~·ı... c,

1

1tlta 110 Pa.stacı ve b ğd d 1 6 milyon insan, 15 bin Şefi Lozo d 
1
' man · ~''Q ~ \Terıı . u av unun an ya nız - Fin mayınlarına çarpa bı hakkında ral<ıımlar ve '••ttı l mıyecek ekmek, francala, şebriye, rak şiddetli ~infilaklardan top, 13 b·u tırnlc. d b ı..,ı.,ııt ı"ııe·ı· .o.kantaların k . Buna karşııık Ruslı rııı rirken, Almanlar u n .,, , • ma arna, simiL peksımet 

1 

sonra batmışbr. Şimalt Af-

1 

· ld ... tı,''&.tıL Un ı~n. Yeter d b k b. 1 ı'ncı•n kayıb1 2 milyon 100 rakamların ya an o ugu· ~ ~ en aş u ırşey yapı ma rikada Alman ve tlts.Iyaıı· ao. k L 
.._ "'lldıı lıu •~rıletektir. sı Y&oakiır. P.asta, gala, lann karşı it ruzu yeni bin insan, 6900 tayya e, "u ve llus • •vıp arını 

1 ~~, baı-1_ ~iıt Yani 7300 tank ve .t3f'lOO top- miktarını ~öyle hildirmek lı...~ "~Ya~ , tatlı ve saire gibi lüks muvaffakiyetler elde etmiş t .ı hr~r e tatlı yap tatlılar boğucıy unu ile ya 1 tir. Düşmanın taarruılan- tur. e ır. ~... b·ıı-e•·tı:ı bulunanlar ı ktı · J s 1 M k 1 1 H rbin hıışmdau beri 1 
,..._ • , he pı mıyaca r. na rağmen ollum cep ıe· os ovayı zor uyor ar ){us ordusu ölü, yaralı ve e'ıl l'fl~ ()f· Yanname Evlerde ve Lokantalar 

1 
sindeki mevziler nıuhafa Son günlerde ·doğu 1

"ııt 
1

8e b"J • kayıp olarak 8 milvo.ı in 1\ •k \ıfi . ı dırecek Ja hamur i,leri bu hilk za edilmiştir. Tobruk &'ar- cephesindeki Alman tazyı .<an kıy~etmiş, 22 bin 
U()rf sı flarııhrıdıın mün içinde değildir. ' niwououn yeni çıkış teşeb J.1 Moskova üzerindo top ta ılı ' 25 b" n hu fazl L 

YO p 1 d b ' l>üsleri akim kalmıştır. fanmıştır. Ingiliz1ere göte, T • aya s yo ll n a i r Iogiliz donanması .bu son Almanlar Moskovnyı İler top V• ıs bin in Y.I' are 
l ~ re k ld 1 günlerde yeniden ap;ır ~a Jinde dün yapılaH .~ omü yok "dtbı"ştir. Almaula-~ oıı,Ofif O azası 0 U yıata uğrıımıŞtır. Moskova nistliğe karşı koyma tö ra göre, yalııız esir l\ı.:•ıııı au Yoldan çikti insanca kay ip vole: etrafında yapılan mubare- reninden evvel zaptedPCPk olarak şımdi ~lın •nvad. ~ lı llltııı "l>aıtYold bey• gelince : ve bu hAdise törend~ bir 3 milyon 60) bin Hus ••· ~ili P, •ktc olan yo~n nOfuııça kayıp yok tur· Ka Komünist askerloı inin nevi sürpriz ol acıık tır. Fa keri buı u nduğuııu lıi ldiri · ~ ~ .. la dl! 

1 ı za hakkında tahkikat yo. haUanmıza artan miklıır- kat Almanlar buna muvaf Yorlar. l!iı~ ~~n öno:.Y;_ pılmakta Jlr. Tren seferlo- da geçmekte olduğu haber fak olamamışlardı . llu llangi tarafın do)!ru ~' ~ ... ç dııve yü rinin durmaması için ted· alınmıştır. Bu bulııııru ön nunla boraber Almanlar söylediğini şimdi keslir-ı. •ıııı lllııı. ıı.; C1kınıştır. birler alınmış ve yol ta· temek için Stalin hUkOme ~loSkO\·anm düşec•ğine i ınek zo'"<iur. llunıın doğ ':!!ı_..d •her Uç va mir eJilinciye kadar seter li A iman askerlerinin Rus nanmaktadırlar. rJsunu ancak harpten son ~ >""' -.:0 ~·kınasi. ıerin aktarına sureıile Y• erlerine zuınm yapma kın Akde n izde ,. •nhyabilt c·ğ;z '"\iı.;:j',~acla pılnıası kararıa,mııtır. olduklanna dııir bir gön . JJij!er taraflıın lluslar, 

~ .. .,"-.!{ l'uıı delik emir neşretmek zo. 7 İtalyan gemisi ba •on üç gün içinde Alman ~:ı~I· '. · ı i il et An ka r ada runda kalmıştır. tırıldı ~:~:?k1;!i~~ ~:~~~r!:t 8~ ~~ ~ lııtıde Kaymakamlar için lngilizlere göre Londra 26 A.A -Bu tl'dir. 

L 'b\ll b' k 1 gün Londrada bir s ılfthi- ·---=~------------jlrı ı\ıı~"'·"~edı'fen ır U' Saçı ıyor b d ld" SON DEKiKA 11 

'4 A B ı L < b d '-•etli kavnaktan il iri ı rıl'UJc A ·' ~6 r nkara : - u Ull· a a .1 A 
ı:'ll lı~ < A dukları yerlerde hbkQme- l 'JJ ğiııe göre• Libya meyd 11 j a po n - m er İ-"lııQ 4)\ .et it ·A. - tin en büyük memurları .;:,· muharebesi başhy.ıl.ııau 
""'i Ilı Aıo ~k llclisi bu. olınalcrı dolayısile kayma A 1 m a n kare: 1 beri B.ışlıyalıdan b ri H i- k a n gör Üşme 1 eri IQ, ıı,, ~ <lıı,ı,,, Orınan kamların kabiliyet, bilgi "!t tanya deniz kuvvetleri d ~ ·•1ııı·••ıı,.."<IU 941 büt •e karakler lıakımındıııı hu"cumu Ön niz üstü ve denizal ı bi AMERIKA YENi BiR 
• ı~• "'Q. tahsisat hususi itina ile yeıişm•le likleri düşmanın 7 iış• TEKU~"fE BULU.--DU ~1Jı.o1 lıııbı,~
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t kanun rı 11ereklı görUlmaş ve bu lendi veya nakliye gemisini ba Vaşington 27 A. A. -~. 1ı ~ l.tilJeı 8Yleıniş nun için şe!ırimi7.de bir tırmışlardır. fiundan baş· \merika. llar"c;ye Nazırı 1
; lı,8<!.' ı;;ılleclisi- Kaymakamlar kursu açıl· Almar,lar yeni lak· ka bir krovazörle bir tor- ıı4ıı,Jııpoıı nıurabhaslurik \ 11ııı, ı~, 8: YlQI ay ması kararlaştırılmıştır. viye kıtaatı almışlar pido muhribi muhtemel du, ukş nı v,öriiştüktoı~ 
1 tiiı... ~llelı,ı •d "'••ba- Kurs 1 birinci kanun Kahire 26 A .A -1 - in-.... olarak ha tırıl mışlır. so r • kendo le rine bir vesı 

'-'"1""' ı!'!'dikten 1941 tarihinde derslere giliz tebliği: Ayrıca malv-me ııak ka v ı nıiştir. Bu vesikada t•ı·~lori., '... n_ d e başlıy5caktır. Kursları ida Yeııiden. takvi)•e jkıtatı' leden bir yelkenli batın l • An c ık, nııı tekli fi eri wr. '"Qı"t •.t.11.ııak reye iyasal Bilgiler Oku alan ~vdi Rnzaktaki kı· dır. 1vı· haber ulan meha.· ~ı~, ır. e lu MUdüru B. Fmin Eriııir . talanmı~ muazzam bı"r mu mıştır. ses " ~ b... Mectı·a ..., .. k Dü ftl lıu tül\·! flcr"ın knbul <'tit llrı .. , ~~ll<ia il gil nıenıur edilmiŞlir. kavemete rağmen batıya mesi be leniyor. şmu ' 
1. ~&t ....., •)41. ~•v ' ııın dikkat ve muharebe· leıııiyec J( ı,.naalindedir. :-ıı •. "<td,,, "!arını nun IAyıhasının l•irioci nıü doğru i1erleınektedir. Tob 'lUSK(JVA , ...... JD . .\ FAA v "ll~h ~u h·ı..._ u yi uaşka tardf:.ı çekf.Ll k ı~ '

1 
'"'-•• ~ı. • •· • ...,.,.,._ zakerelorini yapmııtır. ruklııko kuvveUeriıııiz ka· ,.

1 

Jll ••t,''"K 
11

~1 ll{tı_ • "tİ!ıt lA.. "il ı··~ı·n Seydı Ümerden Hııl ı:.. ı:.. l ı~ "'li ~.. "'"<ida- Meclis yine bu &'dnkU top zandıkları mevzilerin do- • Loııdca 27 ı.A llil· ~ )-llılııı Dıında d lanlıamda J\lilll MOdııfa mü ltusuna tedricen girmişler fayoya doğru Y•plığı in· Jerin talııııin"ıı loh•kkuk ~.' ·~ .. , .. ~1 
v .. r::- keJlefiyeti kaı1ununun altuı- dir. Ahoan esirl··rin 8B''1 reket taııldar-.ı du}'c..ın,u~ .. ttı rueıııôk i·~m Huslar, Al .:.'4•~.. •tıısı,., ' "1· ' Motörlü lııgiliz kı.Hel en • ,. • 

" , 'Do. •ı '-k. cı maddesine bır fıkra ek· •ı arlıoıt ve 24 salı ra 1 o- ma" lrnn ~I osk.ıv ~ • yı p .. • 
A; vit ı ~Jc İJci!l<:ı· -t ı- leıımesi hakkıudakı kauu pu ele aeçirilmi"tir. &Qlı- tarafmdan iiııl• nmişf r. ~.ı ~t 1 .... fhorl e .. y t l kuvv ·tlerimız tı;<,ı taarruza karsı .-.idd~t , , l~" •q ekı ~""' nun ikinci müzakeresini ya- ca muharetJe sahası ola· ıa c,-enup a ~ . F- ' 'J la.v~ •. "•!ıat.tı- ennıe. p· rak kabul eylenıiı••tir rak kolan Serydi He•ıukın Jalobu ele g ~irmi~l rdır. le mukavem1; t etmekte ı:· ~ ~·ııı •• '"• Va a • • - 2 ,o lt•lyau esir e~il lor. Alın" ılar bi a• ,ı.113 •'{''·

1

11- Meclis gelecek toplantısını çevresine Al man takviye 

"h .. h '«\l""lUr.u rnı'"lı" r. Bu ''""Vl'edeki hu· ar ·· z·ı ku•ı"'ıttrıış' i ı· l'os ... "C........ ı. a gelecek curuartesı aünü kJlalttrı gelmiştir. BugUn y ~ ' ... U~;:.o ... w• • \ 

" '' k•. • .rekt·l de v ·Ji.ıruektedır. t ft ı l kt ~ y11pacaktır. yeni bir çarpıtıııaıım geliş l'J .. o a cıuıuııı rarı~ı ır. 



1 uğgeheral 
-Osman.Sarol-· 
TEF l'IŞLt.Rh EaDEVAM 

EOLYOR 
lki. güodenberi şehri • 

mizde misafir bulunan Jan 
darına umum Komutan 

~Muavini Osman ~uri Sa· 
rol dün teftişlerine başla 
mıştır. Tuğgeneıal }Jehri· 
miıde birka~ gün daha ka 
lucaktır. 

ÜÇ BUÇUK TO~ ÇIVl 
t;ELDl 

Köylerde yapılmakla 
olan okulların yapısında 
lrn\lunıJmak üzere vilayetin 
emrine üç buçuk ton çivi 
gelmiştir· Çiviler yakında 
ihtiyaç ııısbt!tıude'yapılmak 
la olun okullar.ı gönderi 
lt-ceklir. 

ıngi\ız futbolculara 
Ankara.27A.A.-;iehr:miı 

de bulunmakta ohın Iugiliı 
futbolcuları dün başların 
da k'1file reisi olduğu bal 
d~ Etnoğrafya mu:r.es ne 
giderek EbEOi Şef Atatür
kün nıuvvakkat kabrine 
bir <ıele .• k koymuş ve ta 
zimle eg\lmişierdir. 

Adanada askerle-
rimize kışlık hediye 

verenler 

Lübnana istik
lal verilmiş ! 
F.SKl COMtıURRE.lSI 

Y ENIDEN TA YU EDlLUl 
Beyrut 27 A. A. -

Lübnanda Hür Fransızlar 
nıümessUi Genural Katru, 
dün yapılan bir toplantı 
dan sonra Lübnan hükO • 
mcf nin istiklal ve hüküm 
ranhğını nan etmiştir. 
Harp devam ettiği müddet 
çe lngilizlerin kumanda.sın 
da. bulunacak olan Lübnan 
millt kuvvetleri Lübnanı 
müdafaa edeceklerdir. Is 
tiidMi ilA.u edilen Lübnan 
Cümburreisliğine eski Cüm 
hurrelıii Alfred 'fef11şi Ge 
neral Katru ta.r.ıfından tek 
rar Cümhurreisi tayin e · 
dilmiştir! ! ! 

Yahudilerin kararı 
Nevyork 26 A.A.

'l .ıh•tdt koni,resi bitmiş 
v~ kongre<ie aşeğldaki ka 
rar\ar alınmıştır. 

1- Filistın, yahudile · 
rin yurdu olauk lcal•'.:cıl.: 
tır. 

2- Burada yehudiler 

siyast haklara malik vla· 
caklır. 

3- Yehudiler sulh 

Arlık Libyada 
İngiliz taarru
zundan bah-

sedilemez 
Birçok İngiliz teşkille

ri imha edi\di, bir 
kısmı da çevirildi 
Berlin 26 A. A. -

Alman Ajansının öğrendi 
ğine göre, Şimali Afrika · 
da Alman ve ltalyan teş • 
kilıeri yeni muvaffakiyet 
ler kaZdn:!!ışlardır. Esirle 
rin s11yısı ve ganimetlerin 
miktarı durmadan artmak 
tadır. Çok kuvvetli düş • 
man zırhlı teşkilleri tama 
mile imha edilmiştir. Tob 
rukta yapılan yeni çıkış 
teşeubüsleri de • kim kal· 
mıştır. Alman kur:c:ındunı , 

1 
sayıcıı us!~· ~ı.m lugiliz 
ordularının hamlesini dur 
durmayı v.... lngılız\~ri iha 
ta etmeyi bilmiştir. Bun · 
dau dolllyı ş:ddetle devam 
00.en meydan m~harebesi 
nin bu safhasındı-ı artık 
lngiliz taarruzundan bahse 
dilemez. 

İngilizler 
Çetin savaşlardan 

bahs · diyorlar 

Adana 26 A.A.- As 
kederimize kışlık hediye 
tedarıki İ\~iıı Kızılay kuru 

konferausın11 iştirlk ede· 
cekrir. 

4-Almanların ve har 
bin kurb:ınlarıua derh<tl 
~ardım edil~k v~ kay· 
b~llikleri haklar geri ve 

rilecektir. 
INGlLlZ - AivllilUKAN 

DENlZ ANLAŞMASI 

Almanyadan 

ma' geliyor 

Sofya A. A. ( Ofi): \ 
Türk - Alman ticaret an 
taşması tatbik sa\msın t gir 
miye ba~lamıştır. 

Macar bayrağı altında 
seyred n "Szeget,, ş1h.:bi 
Alman malı yüklü olarak 
Burgazdan Türkiyeye hare 
ket etmiştir. Vapur Isturı • 
bulda beklenmektedır. 

Alman - Sovyet har· 
bi l· aşlıyalı deniz yolılc 
Almanyadan Türktyey~ ilk 
defa olarak mal gönderiı 
mekledir. 

Rusyada yeni 
şehirler kuruİ uyor 

Berlin 26 . A A.- Al· 
mauyanın doğu toprakla· 
rınd .. yeni şehiıler kurul
masınu blşlanmıştır. Şiın 
di 5 binden fazla ::çi Bal 
tık kıyılarıııa y. m bir 
yerd ... yeni bir şehrin ku· 
rnlmasile uğra:/·' ~ ttadu·. 
Buraya 16 bin kişi yer· 
leştiırilecektir. 

Ruslar bir şehri da 
ha bıraktıl r 

Mokova 27 A.A. -Prav 
d . g lzelesimu yazdığını 
göre, Tulanııı doğusuna 
nilfuz edd:ı Almanlar şinı 
di biıtu ı gayretlerini balı 
ya teksif eylemişlerdır. H.u 
kıtalbrı adı bild·rilrniyeıı 
hir şı,hrı boşaltnıış_\ardır. 
8urada lıeş gün sün .. ıı mey 
dau savaştnda A \mı.ınıtu· 1 

. muııa yapılmakla olan te 
\;erl'iller devam etmekle 
dir. Düıı Kuı uma Halil Ka 
sacık 60u ,Galip Eti 500,ln· 
cirıı köyü halkı 2'1.2, Ergirl 

fat.n·ıkası 200, \luslııfo otıu200 
Uuruncub.öyü_ha.kı ISOAliye 
13crdeş ik ııci ddu ı . O lira 
vo d.ğer bir çok vatcınd<:ş 
laıda :>O ile lOJ lira ara 
sındn teberrüler de bulun· 

Vaşington 27 A. A. 
yakında lngiltere ile Ame 
rika arasında bir deniz an 
laşmazı imzalanacaktır. 

Kahire 27 A. A. -
Dün nkşam beyanatta bu· 
lunan lngiliz asl:rnıi sözcü 
sU Libyada sürüp "Lgiden 
savaşın düşman tankları 
nın yok ed.Jlerek kazanııa· 
cağına emin bulunulduğu· 
nu söylemiş ve buııdan 
sonra datıa çetin sava~la· 
rın beklendiğın~ sözlniııe 
eklemiştir. S5zcilye göret 
Alınanların şaşırtma ic;in 
yaptıkları karşı hüı;ucıı 
biıyilk bir hızla yapıluıı~ 
fakat lngiliz topçusunun 
işe kaı ışmasile A1111anlar 

2 lıin ölu ve 3J tanl{ k.ıy 1 

nınşlardır. bu savaşta tanklarının üç 
le birini kaybetmişlerdir. 

betıni~lerdir. 

lngHlerede yap1larak 
Ruslar tanıfındau kullanıl 
mağa baş~an:ın t.ınk\ar 
merkez cephesindü savaşa 
girmiş ve Alın nbrı iki 
b:öydtııı kovmuştur· 

Moskova akını ba· Ekmek çeşnii 
değişiyor 

YENl KARAHNAM~ BU . 
GÜı UE~ BAŞLlYARAK 
'i Ül\ÜHLOC~ GIHECEK 

Hu anlaışma ile timal At 
lan tikte işbirliği genişleti · 
lecek ve Amerikadaıı kal· 
kacak gemi kaf ılelerinirı 
iki hilkftmet donanması . 
nın mulıafuıısında sefer 
etmesi kararlaştırılacaktır. 
'leni kanunlara göre silah 
landırılmış ohm ilk Ameri· 
kan gemileı·i · bir;kaç güne 
kadar yola çıkacaklardlr. 

libyada harekat ağır 
ilerliyor 

Kahire 26 A. A. - \ 
Resmt bir tebliğe göre, 
Libyadaki tank multarebt:· 
s1 şiddt-tini yava~ yavaş 

kaybetmektedir. Almanlar 
arkalarını duvara dayamış 
şekilde ınulıavemet etmek 
tedirler. Bu yüzden lngiliz 
kıtalarının ilerleyişi yavaş 

şarı,amıyacak 
Kuybişef 25 , _.A.- / 

. -··----- ______ . ..---.,. ~ 

Ankara - Koordinas· 
yon heyetı ekmek <;1;:şnis~
ııin de2ışt1rilmesi hakkın· 
da~i kararım değiştiren 
yeni bir ka· ar almıştır. 

Yenı karara göre Tıca 
ret Vekilliğiııce gerekli 
görülen valili k\eı-de. yabaıı 
t:ı m.1ddesi çıkarıiıuış yüz 
le ilo saf buğdaydan 94 -
96 kilo uıı alrnttcak şek\\ 
de imal edHeıı urıLr\a lıu 
1..ııılurdun y.ıpılacak ekmek 

ler \Oğaltılacaktır. 
Hu yeni karar 27 birin 

ci t~rin 1941 tarihinden 
itibarnn yürürlüğe girecek· 
tir. 

Neşriyat Müdürü 

ELlM ÇELENK 

C. ıı. P. ,M .. tLruısi Antakya 

iplik vesikalar! 
Ankaru - lktisad Ve 

kaleli soıı ip\ik kararname 
si üzeı·ine baı.ı yeni tedbir 
ler almaktadır. Bu cum:e
den olarak iplik fiatlarm1 
~eniden tespıt etmektedir. 
VekAlet ayııi zamanda ala 
kulı makamlara biı• tamim 
ycıpanık tavsiyelerde bulun 
ırıu1tur. Bu tamime göre 
ip ık vcsi kalaı ı değ şlidle· 
ı t~k bıışka renkte verile 

ceklir. 

HALKTA 
ı\llTEN LÜPb:N 

l'o\is Hafıyeı:;i 
HAveten Muhaber.., mft'·

tebi büyilk Komedi 

olmaktadır. 

İngiliz tahminleri 
Londra 26 A. A. -

Liby adaki İngiliz taarru· 
zunu durdurmak ıçin Al· 
man kuvvetlerı larnfındaıı 
.\lısır hududunda nıuk<ibll 
hücunıu yapa . \utal.ıl' ya
lu Li ı t .. slıın oluıugu mec· 
t;uıdur. \:üuku LırnLrı:ı 
suyu lm.:> uuıij ır 

LıbycıdalH nıuiı..ır.:be.e 

r.ıı lngııiı. lı..ıV.L.kU'lVl tle 
ı rı A l ındn tank• rıuı ı ~ah· 

ribı b.1kı111ıı dan <;Ol{ iyi 
işl~r gc ··-: ... .:;tı.iı-. 

t ıacs 400 Ton Çeltik sa 1 u\tı 
DEVLE!' ZlRAAf lŞLEl'~IELEB.l l'-tJll . 

ÇIFfLlGlNDEN : ııd-~ . ,ıtW / 
Hatay çiftliği 1941 yıh c.;~ltik istıl~~ıııi 1

1
1{1!) 

yüz tonu çuvalslı o ardk anhar teS {, dıJ .1 

Kanun l941 çarşamba günu saat 
1 

ro ı e.':1 :ı 
<l 

. ft . i .;ı.J • ( ( 
e çı ııt{ ouM-mıı ıı aı;!k a ·tLır.a v 

• V ıuJ~ 
1 :,~blııcık çeltikler ram ılino, ı'f .l 

çeltiği, No: ll) nevilerindendir. f.}l ·' ıJ 
. il ıı ısıl ıı:ıv' 

I'aliplerin SıJ.tııucak ı,,:J tik\e•ı.ı 0 IJ)ıl ıı ,ı 
rada D vlet Ziraat iş\etruelel'i l{urll •0 ;ıJ • ıJ ,J' 
lügünde, bu telıHUm lstanJU· bj(~;.ııJe'J• r 
nup çiftlikleri müdlirlüjünde, . ~MJ;ıJ0 ~ v 
odasında v~ H.eyhaniyeJe çıftlık 1 •1-ifl ,ı 

1 ın.ın görmeleri mümküniür'. 'fcıltP~ı;ıJı;ı 
' iştirak edebilmeleri için teınınat ~ 

1 
zarul'idir. 5 ı1-1 ....... 


