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1 Almanya, Silah Altında Bulunan lh· 
tiy atlarını Terhise B&tladı. 
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Şefimizin ~sıhhi Ahvali· ' 
ne Aid Raporlar .. 

1 

-----------------········-----------------
Cuınbııı·reisiıııiziıı (;ece)Tİ İJ·i 

Geçirdikleı·i Bildi ı·ili)Tor • 

Riyaseticumhur Umumi Katipliğinden Teb
liğ Olunan ikinci, Üçüncü Ve Dördüncü Ra

porları Neşrediyoruz • 
ikinci ~ Rapor: 

1\ lıtanbul, 17,[l'\.A )-Rıyaaetlcumhur Ucnumt 
ltıplliloden: 

l l - Reisicumhur Atatürkün tthhi vaziyet · 
•rı haldunda mudavl ve müıavfr tabipleri 
~t•fından bu akıam aaat 20 de vertlen ra · 
Por ikinci maddededlr: 

2 - BuııGo, düo akıarulalne nlıbetle daha 
lyı ıeçmlıtır. Asabi irizlarda bar detııtklik 
)olctqr. Nabız muntazam 116, teneffüa :!O, tuı 
•'tel dereceıl :, 7 dır 

Müdavi doktorlar: 
Profesör Dr. Neıet Ô ner Ürdelk. 
Profesör M. Kemal Ô ke. 
Dr. Nihat Reıat Bencer . 
Mnıavlr doktorlar: 
Profeıör Dr Akli Muhtar Ôzen 
Profesör Dr. Hayrullah Diker. 
Pıofeıör Dr. Süreyva Hidayet Serter. 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Or Mehmet Klınll Derk. 

17 ; Btrincileşrfn 1938 

Üçüncü Rapor: 
lıtanbul, 18 [A.A.) - RıyaaetJcuruhur Umu 

"'' Klttpllilnden: 
I 1 - Retıfcumbur Ata türkün sıhhi vaziyetleri hakkında mfida vf Ye müıavlr tabıp-p 
•t tarafından bu sabah saat onda verilen rapor ikinci maddededlr: 

2 - Atat0rk6n umumi vaziyetinde büyük bir değlıikllk yoktur. Gt'ceyt daha iyi 
l•çirdıler. Nabız 90· 100 ua1mda, teneffüı~18, hararet dereceat 36,5 dır. 

18 Blrinciltşrln 

18 Blrlnclltşrln 9.18 

"'""""" -
Hususi Muhasebe 1 Ergani 

lı 1 K d istikrazı. 
•Jıemur arının a rosu. Ankttra, t 8 (A.A) - Bu-

~eni Tip Kaboya Göre Vila
l'etçe Memurlar Arasında Na• 

hil Ve Tayinler Yapıldı. 
ld ()•btltye Vekllett. huıuıi 1 Utllil, 2 - V arldat müdür 
~ 'te ttlemurlara fçlo vtliyet lüğü, 3 - Tedkık ve icmal 
b~•Uai ldarelerlnıa varidat ıefllğl. merkez muhftaebeıl, 
tlt dceterlnl eıaa tutarak ye 5 - Merkez varidat ve tah 

• ltp kadrolar vücude allat, 6 - Köy ve beledl•e et· ~ 
~tcnııu. ıılelert. . 

d tldcelerl 1 O mllyon lira- Ayrıca mümeyyizler bu-
)'" bır buçuk milyon ltra lunmakhdır. 
ı: lc•d•r olan huıuıl f dare Yine bu kadrolar muclb.nce 
~I t lcbq tip kadroların ıkın · Manyas, Suaıeırlık, Duraun-
t,d 111lllna dahil bulunmak. bey, Balya kazalarıuda mev · 
bu ır · Vılayettmlz bfidceıl de cut tahsil memurlukları liğ 
d Qallular Qzerlode bulun· vedılmltUr. 
ı;tundaa •tllyetçe huıuıi Kaza teıkılatanda da bir 
tı 'te kadrosu buna eöre tan · buıuı1 muha1ebe memuru, 
~ •dilmııtır . btr varidat memuru, bir ta-

l~ •ııı kadroya g6re busuıl bakkuk memuru, bir tahsil 
'te ~ıı. •nerkez teıktlitı altı müfred•t katibi buluoacak -
"'to .. 

l ,a •yralmııtır: tar. Varidatı fazla olan ka-
- Malı idareler mlfet- Hlarda bu memurları• acle-

gün Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası idıuel mn· 
keziyealnde Maliye VekileU 
bankalar mü neaa ıllerı, noter 
huzurunda yapılan ikrllmtyell 
yüzde beı gelirli 1933 Erga
ni istikrazı keıldealnde ) 56 
550 numarAya 300 000 lira, 
91 340 numaraya 15.000 11 
n, 22 082 nunıaraya 3000 
l ira, 38. 14 J numaraya 3000 
lira, 1 14 658 numaraya 3000 
lira, 22 084 numaraya 9l19 
ltra, 114 652 numaraya 909 
ltra, 149.656 nume.raya 909 
lira, 162 190 numaraya 9J9 
lira. 167 067 numaraya 909 
lira, 193.150 numaraya 909 
l ıra ve ıı yrıca 289 muhtelif 

•numaraya da 120 ıer lira 
ha bet et mittir 

dt kafi miktarda artmla 
caktır 

Nakiller ve tayinler: 
Dahiliye Vekllellnln bu 

yeni tip kadrosunu eaaı tu· 
( Sonu ikinci ıayf ada) 

Araplar, KudüsKonsolo· 
sumuzu Tevkif Ettiler .. 

--------------~-----··········---------------------
Filistinin Muhtelif Yerlerinde Kanlı Hadiseler 
Oluyor, Çarpışmalar Muharebe Halini Aldı. 
Kudü•, 18 (Radyo) -

Türkiye CumhurlyeUnln bura 
lıooıoloıu, Maverayı Şerla 
Emlrl Seytd A.bdu\Jabın zl· 
y .retlne ıitmıı ve dönerken 
Arap çeteleri tarafından 
yolda tevkif edllmlıtlr. 

Kudüs, 18 (Radyo) - Ma
halli hü"umet bugün reımt 

hır teblıf neıretmlf ve hal · 
kıo yirmi dört 1aat evlerin· 
den ç"'me nıuına emretmlt 
tır . 

Araplar, G~zzede ıtmen · 
düfer hatluınıa. bombalar 
yerleıttrmirlerdar. 

Kudüı, 18 ı Radyo) - Eski 
Kudüste tam bir tedhtı hü· 
küm sürmektedir. Araplar, 
evlerin laraıalarında puıu 

kurarak, geleo gr çenlerdeo 
ıatediklerıne kurıun yajdır · 
makta, yakalanmamak için 
de taraılarcicıın evden eve 
geçmelıc.tedlrler. 

Maganlar kapıılıdır . H ıç 

kimıh.• evinden çıkmak ce· 
aareUnl göıteı ememektedlr. 

Kudilı, 18 (Radyo) 

Fıliıtınlo ıtmalındekl ha••· 
ilde kanlı muharebeler baı 
lamııtır. logllızlerle Araplar
dan bir çok kimseler Jara · 
lanmııtır. 

loıtlJz aıkerJerl, Y ahudı 
mahallerini muhafaza altına 
almıılardır. 

Yafa ile Hayfada halka 
beyannameler daiıtan Arap
lar, zabıtaca yakalanmıılar · 
dır. 

Arap çeteleri, polis mi · 
dar muavini Stl•ere)abanca 
atmıılaraa da isabet ettlre
memıılerdlr. 

Balkan Memleketleri İle 

Almanya Dostluk Ve iş 
irliği T e is ~Edecek .. 

------------------
Aım 1n iktlsa\ Hıztn Doktor f unk, gızılecilerı, lnkarı, 
lelgrad va.Sofyayı ziyareti etrafında bayınıttı:bulundı. 

Berltn, J 7 [Radyo) - mil- \ alacağını ilave eylemiıttr. 
ii lktıaat Nazarı Dı . fuak, Doktor Funk; Ahnanyanın 
Ankara ve Sof1a ıeyabatın Yuıoılavya, Bulırlıtan •e 
dan d6nmüı, matbuat mil . Türkiye ile uzun seneler de· 
m .. 11Ulcı lol kabul ederek be· vam edecek ol•n bir dostluk 
yanatt11 bulun ınuıtur. ve ııbırlığl teılı etmek eme· 

Dr. Funk; Alm"nJanın hnde bulunduinnu kaydet· 
Yuıoılovya, Bulrariıtan •• mıı ve Almanyanın, lnıtlte-

1==============. Türkiye ile doıtaae mlloa re, Fransa •e Amerlkadan 
Terfi Eden sebat testi ederek, Herllnden fazla bu üç memleketle alıı 

Ankaraya kadar lkU - vertı yapacaiını, Aakara Te 
Valiler.. ıadl bir hat teala etti Sofya ıeyabatından ıon de· 

lıtanbul, 18 (Huıuli) ilnl ve bu hat dahilinde rece memnun olduiunu ve 
Valilerin terfi kararnameıl istediği iptidai maddelerlD lmtd edllmlyecek tlerecetle 
yüksek tasdike iktiran eyle· hepsini bulablleceilnl söyle biyük lıUfadeler temin et· 
mittir. mlt ve Türktyeye~açılan lu- tığını [ıöylemlıttr. 

Tokat valisi B. Faik, dör· redtden bahıetmff, Türkiye~ Dr.~Funk, Türk • Alman 
düncü miifettlıllk müıa•lrl nlo, bu kredi ile askeri bir doıtluiunun çok kuvvetli 
B. Fuad, üçüncü milfetttıltk liman teala edeceğini, demir· olduiunu da tebar6z etHr-

baımüt•Tlrl B. Nlzameddin bl- .. ' .... o ... ıu_,•..,,e==-=k=-öp .... r=ü-===-le_.,_•_z_•m_a==t-ı __ m_ıı=t=lr=.• o:======ıııı----
rlncl ıınıf valtllie; Kara va -
liıl ıle Zonguldak vftllıl ve 
lzoıtr vallıı H Faz ' ı Güleç 
ikinci aıoıf valıltie; N ı ğde, 

Tektrdağ, Kırıehlr, Edıroe 

vaiılerl de Oçüncü aınıf vali 
liğe terf 1 etmıılerdlr. 

Almanya 

i~tiyatlanm ter~ is ediyor. 
B erlln. 18 { A A. l Al-

mantada silah altına alınan 
yüzblnlerce ihtiyat efradının 
ve tkt senelik askeri hız_ 

metlerini bltlrmtı olup da 
muvakkaten hizmete ahn 
mıı ol&nların terh<ııne bat 
lanmııtır. 

IC D ---

'iTALYADA FASiZM 
ALEYHTARLIGI -- - --- ----

Birçok Yerlerde: Şubeleri de 
Bulunan Faşizm Aleyhda
rı Teşekkülü Mensuplarının 

Tevkifine Başlandı. 
Roma, 18 (A.A.) - ltal

yanıo tlmalınde faıtzm aleyh· 
tarı bir teıekkül meydana 

mtılerdir. 

Fransa Alacak· 

çıkarıl oıııhr. lrkan Yahudi 
olup Trlyeıtede mukim bu· 
lunan ve bir çok ıubelerl 

ihtiva eden bu teıekk6lün 
reisi olan Profeıl>r OJ en ya 

Roma, 18 ( A..A ) - Mus· 
ıolıol, 18 llkteırtode T orlno· 
ya ıttmek taaaYfurunda idi 
Fakat .resmi btr teblli bey · 
nehnrlel vazl1et f dolaylıtle 
bu ıeyahatın baıka bir ta 

farını lstıyor. 
Parla, 18 (Radyo) - Fr

ansa, eıkldeoberl alacaklı 
bulunduiu bütün devletlere 
birer muhtara verecek ve 
tfmdlye kadar ödenmlyen 
f aız h.kıltlerlnln tediyesini 
hliyecekllr. 

transa, bu gibi matluba 
tın faizlerinden senede on 
milyar frank yerine, çok· 
tanberl ancak lkttı"mtlyar al· 

maktadır. 

Kolorlnl tevkif edılmtıttr. 
Kolorlal, halyada ve ecnebi 

memleketlerde ıkamet et· 
mekte olan, dlier Yahudiler· 
le ılyaai ıoüoaaebetler idame 
etmekte olduiunu itiraf et
mittir. 

Dlğer bir çok Yahudiler 
de tevkif edtlmlıtır. Bunla 
rın a:uında. btlhaasa eakt 
mebuslardan f IUpıon vardır. 
Te•klf edıle•lerfa kaffesi 
huıuıl muhakemeye •eril-

r ihe tehir edılmtı oldufunu 
bıldlrmektedlr . 

Napolt, 18 (A.A ) r- Son 
ispanya muharebelerinde ya· 

ralanan yü:ıtlerce lıalyan 
lejlyooerl, Kadlacleo ıelen 
Gredlıca hastahane ıemlıln. 
den buraya çıkarılmııhr 

Yaralıları askeri ha.taba 
neye nakleden ha1ta otomo 
blllerioın yollardan ıeç11nıl~ 
halkın Yalanpenerane le 
zahilrlerine vesile olmuıtur. 



SAYFA 1 

MONIHDESULH NA 
Sil KURTA LD ? 

•Sulh DHıl kurta11ldı? 
MGntlate toplanan koDf e 

ranıtan ıonra memleketleri· 
ae d6n ne l~llız ve Fran 
ıız baıvekdlerl mllletlerlne 
bıınu anlattılar. 4 Devlet 
vaıvekıllerl araaında ıörü· 
tGlen meaelelerf, varılan an· 
laı ma, arldlt geliılerdeki me· 
raılm uzun uzun ,azıldı. 

Fakat, Franıız gazeteıl 

bo tarihi ıünler hakk1Dda 
bazı mütemmim maldmat 
vererek harbe mani olan 
müz,~erelerln naa•l cere1an 
ettlllnl anlatıyor: 

27 E,lalde,ız. VazlJet en 
bu ranlı evrealnde. Çem-
ber~1aın HıtJere yaphfı 
teıeb~~ler J!elrlenllen neti · 
ceJi vermemlıtlr. Alman -
Çek hududunda hldlaeler 
blrlblrJnl takip ediyor. in. 
ılltere ile f'ranıa araaındakl 
temHlar da harp tehllkeıtnl 
uzaklaıtırmıı deflldlr. Bü
t6n Franıada ihtiyat efradı 
ıd&b altına çajırılarak teb · 
lıf ler a11ldı. oıtltz ftloıu da 
seferber edıldı. Alman or
duıu harbe ~azır bir vazı 
J•ttedlr. 

27 ftrlCil ıabahı uyandı· 
lamız zaman biltGn A nupa 
endft• içindedir. Sulhu mu · 
haf aza O mitleri artık pek 
azalmııtır. 

O ıOn 6fleden akıama 
kadar Parlı - Londra - Çek 
_3 .... L.1..- ............... L.. 

rlclade bazı yerlere Alman 

or4ularının girmesine müıa · 
ade edecek bir tarzı bal 

buJ91ak l9ln projeleri tedktk 
edıyqrl..r. 

A.kıa.~ ıaat altıJa çeyrek 
kal~ l~llterenln Parlı ıefl-
rl Sır Erik Ftpı lf'llyor, Ha· 
rlclye Nazm Bonne ile g6 

rüıGyor. Franıa hariciye na· 
zırı o zaman öfrentyor ki, 

ertesi ıün ıaat ikiye kadar 
Çek hakametl Berltne mü · 

meııtll Jnt ıand rmezıe ve· 
Ja iman mubtaraaını ka · 
bul 1 e ızıe Almanya sefer· 
berllk din edecek ve ıonra 
laarekete ıeçecektlr . 

O ıece ıaat onda Cem · 
berliyn radyo ile neıredtlen 
nutkunu ıöyl6yor ve: 

" r netice ala Jleı:eilml 
bilsem Her Httlere ııder 
Gçü~ü defa olmak üzere 
ıörGıürdüm .• 

D yor, fakat o andaki ıe· 
ratt dahilinde bir fayda çı 
kacaiını laılt etmedlilnl 
ili ve · ediyor. . 

Yine o gece ıaat onblrde 
lnılllz hükumeti fdoıunun 
ıeferberltilnl ilin etmlıtlr. 

V azlyet ıtttlkce vahimle 
ılyor. Fakat Franıız harlcl 
J• nazıra keDdlılnl ıörmeğe 
ıelen lnıllız ıef trlne "ceıa· 
retlmlzl kaybetml1ellm, ıo· 
nuna kadar da devam ede 
ltm, ıulb henüz kartarılabt 
lfr .• diyor. 

Hariciye~ . "•zarı Bonne 
ıtmdl ,alııma oda11nda yal · 
nızdır. Uyumuyor, bekliyor. 
Birdenbire telefon çalıyor: 

Hariciye ıenel sekreteri M. 
Leje, kendlılne, Avrupanın 

her tarafından aldıfı ıon 
haberleri bildirmektedir. 
HarJc ı• azırı da buıaları 

baıveklle haber veriyor 
Baıvekıl o sırada Amerl · 

kan ıefirfnl kabul etmııtır 
ve ona Avrupanın Ruzvelt
ten yeni bir mektup bekle 
dlilnl ıörlüyor. 

HarlclJe nazırı tek baı•
na düıünüyor, verilecek ka· 
rarları birer birer tartıyor. 

Uzun uzun düt ündük ten son. 
ra ıece 1ara11ndao sonra ••
at birde ~lhayet bir ıeye 
karar yeriyor: 

Bu, ıulbu kurtarmak için 
yapılacak ıon ıayrettlr. Ha 
rlclye naz1rı Franıanın Ber
lln ıeffrt franıua Ponse1e 
acele bir telıraf çekiyor ve 
Httlerle ıörüımek iıteme· 
tini söylüyor. Sefir, Httlere 
Südet Almanlaranın Alman· 
yaya ilhakının Franıa ve 
lagllterenln temtnatı altında 
eaaaen reımen kabul edllmlf 
olduiunu, bu teminatın da 
Çekoılovakranm ıözünü ye 
rlne ıetlreceilnde ıüphe bı· 

rakmıyacaiıaı batnlatacak
tır. Binaenaleyh. ıulhu mu 
haf aza etmek Hıtlerln elin
dedir. 

Frantız hariciye nazırı ıa
at içe OD kala da Franıa · 
nın Londra elçlıl Korbene 
telgraf çekiyor. Hep bir ara
da toplanıp görOımeyt tek· 
lif ediyor. Bu kanf er anıta 
Mu11oltnl de bulunacaktır. 

ve teklifi kabul etmeıl için 
Alman,aya ltalya müraat 
edecektir. 

Bu ıuretle o tarihi gece 
Franıa harlc:lye nazaretlnden 
çıkan iki telgraf, Avrupada 
milyonlarca kitinin ölümüne 
mani oluyor. 

B· Bonnenln bu teıebbüı 
lerl muvafık netice vermlt· 
tir Erteıt sabah 28 eylulde 
Mu11ohnl; Httlerln ültimato
munun yirmi dört aaat geç 
barakılmaaın•, daha ıonra da 
bir konferanı toplanma11nı 

temin ediyor. 
O gün Berllnde Franıua 

Ponıe Hltlerle görüımeye 

gtdlyor. Görüımeye daha 
yeni baıladıkları bir 11rada 
telefon çalıyor: Mu11oltnl 
Httlerle görüımek istiyor. 

Bu telefon mubavereıl 

Frantız Alman görüımeıtnl 
baıka bir ıekle ıokacaktar. 
Franaa Ponıe, Hitlerden aJ
rılap Franıız ıef aretbaneılne 

gelir ıelmez Alman harici· 
ye nazıra Fon Rtbentrop 
kendisini telefona çaiırıyor. 
(Saat ü~e çeyrek var.) 

Alman hariciye nazırı Da· 
ladlye- tle Çemberlaynın ya
rın Münibe ıellp Hıtler ve 
Mu11olını tle ıörütmlye da 
•et edileceklerini btldtrlyor. 

29 Eylul perıembe . . Çem· 
berlaya, Daladlye, Mu11olinl 
ve Httler Münlhte toplanıyor · 

lar. Bu toplantının neticesi de 
malum, ıulh yolunda feda · 
lıirlıkta bulunuluyor ve Fran· 
tanın müttefiki olan Çeltos 
lovakya malul bir hale ge • 
Urlll1or. 

Fakat Franll'z hükumeti · 
ala ııaret etttil ııbı, Mü 
ntbte yeni bir ruh doimuı 
tur: Dört ıarp devletinin iz 
har ettikleri aolaıma ruhu." 

Pravda ve lzveıtta gaze
( Devamı Dördüncü Sayfada) 

Jeaa Thorvenln (İntran) 

TORKDlLl 

F 1\ 

cı 
e 

1 Tren 1 e • za 
---------______ ....._ 

Kütahya Treni Çandır istasyo
nunda Bir Köylüyü Parçaladı. 

Kütahya ile ıehrlmiz ara
ıındakl tren hattının ilk lı

taıyonunda feci bir tren ha· 
zaıı olmuı. bir adamla iki 
öküz parçalanmııtır . 

Kaza föyle olmuıtur: 
Balaklı köyünden lımail 

oğlu Kadir adında bir adam, 
toprak dolu arabulyle Çan. 
dır kö,a tarafından köyüne 
ıtderken Bahkeıtrden hare · 
ket eden 309 numaralı ka· 
tardan ök6zler Grkmüıler ve 
birdenbire rastgele koımağa 
baılamıılardar . 

Kadir, hay•anları durdur · 
mala çalıımıııa da muvaf
fak olamamıı, ürken hayvan 
lar yoldan hatta çıkmıılar

dır. Bu ıırada tren arabaya 
çarpmıı ve feci kaza böyle-

Balyada 
Hoperlör 
Tes ·satı. 

Haber aldığımıza göre 
Bal,ada hoperlör tesisata 
kurulacaktır- Taaiıat, Cum· 
hurlyet bayramına kadar t• -
mamlanacaktır. Hoperlörle 
maldneıl 750 liraya mal 
olacaktır. Bu miktarın 400 
llraıını Maden Şirketi Genel 
Direktör Vekili B. Morlı Gra · 
takap taubhüt etmlttlr. 

İcap eden levazım lıtan · 
bula ılparlı olunmuıtur 

ir Suclu , 
Mahkum Oldu. 

Börekçiler mahallealoden 
Turban adında biri, ıerboı 
olarak ıenel evlerin birinde 
Nevzat adında bir kadını 

döidllğü iddlutle meıhut 
cürümler mahkemesine ve 
rtlmif , yapılan duruımaıı 

sonunda bir ay hapıe mah
kilm olmuıtur. 

Demiryolları .. 
T raıesleri yur~ orm nla-

nndan temiı edil c k. 
Yeni yapılmakta olan de 

mır,ollaramıza IOzumlu olan 

traveralerln yurd ormanların· 

dan temlD edilmesi ve ge. 
lecek ıeneden itibaren dıt 
ülkelerden demir travers ge
atlrılmeıl itinin tetlltk edil· 
meıl için Bakanlar Heyetin 
ce bir komfıyon teıkil edil· 
mittir. Bu icomlıyon Bayın· 
darlık, Ztraat ve Ekonomi 
Bakanlıklaran1• müme11tllerl 
ile müteh 1111larandan mü 
rekkep olacaktır. Komisyon 
travers ihtiyaç miktarını ve 
bu ihtiyacın ormanlarımızın 
ne ıekllde temin cdıleceilni 
ve Derincedeki travers fob 
rlkamızan buıünkü tcıkıla
u,le travera ihtiyacını ÖD· 
leylp önlemiyeceğint tetkik 
edecek ve bu huıuıta bir 
rapor bazırlıyacaktır. 

ce meydana gelmııur. Ka
dirle, hayvanlar aldıkları 

1aranın teılrlle hemen öl · 
mütlerdir, araba da parça· 
lanmııtır. Maldnlıt, treni, ka· 

za mahallınden 200 metre 
kadar uzakta. durdurmuıtur. 

Müddeiumumi Mua •ini B. 
Azmi Altan, kaza mahalline 

ıtderek ti k tahkikatı yapmıı· 
tır. Buna nazaran Kadirin kö· 

ye ıitmekteolduiu bir ıırada 
trenin gürültüsünden öküz· 

lerln ürkdüklerl ve hayvan· 
lar araıında kalan Kadirin 

de trenin alt ında yukarada 
yazdıiımız ıektlde · parçalan· 
dıi• anlaıılmııtır. Tren bir 
müddet tevakkuftan ıonra 
yoluna devam etmııttr . 

Düvertepede 
Hükumet Bina

sı Yapıldı. 
Sındırıı, (Husuıi) - Dü 

vertepe nahlyeılode iki kat· 
lı 16 odah beton bir büktı • 
met konağı meydana gett 
rllmtıttr. 

Valimizin imar lıleri tçln 
v~rdlil direktifleri yerine ge 
tlrmek için çahıan Nıtblye Mü 
dürü B. Nazminln ıayretlle 
btaa 130 ıünde t mamlanmıı· 
tır Bundan maada hükumet 
konağının tam karıııına 11 
metre cephe ile 121 metre 
murabbaında btr jandarma 
karakol blnasınlD da iki ıün 
evvel temel& atılmııtır . 

Bu iki bina araıında, tik 
okul binasına kadar olan 
kuma on ıeklz metre ge -
niıllilnde bulvar halinde bir 
cadde açılmaıana karar verll
mlttlr. Bu caddeye beıer met· 
re fa11la ile dıkılen ıhlamur ' 
ağaçları tamamen tutmuı

tur. 

Bundan baıka hükumete 
bttııık bir arsa da park ha · 
iane getlrllmııttr . Bu parkın 
bir köıeılne de çecuk bah · 
çeıl yapı1mııtar. 

Hikumet binasının Cum
hurı,et bayramında açılma 

merasimi yapılacaktır . 

Kepekler köyü
ne Atatürkün 
Biist'ii. Kondu. 
Suıığırhk, (Huıuıi) - Kaza

mıza bağla Kepekler köyün 

de pazartesi rünü Cumhurret· 
ılmlz Atatürkün mermerden 
büstleri Cumhuriyet alanına 
büyük meraılmle rekzedıl

mlıttr 

Büst, mebuılarımızdan B. 
Rahmi Selçuk tarafından 

yaptırılarak köye armainn 
edılmittlr . 

Civar köylerden bir çok 
köylüler gelmif, Kepekler 
bu münasebetle ıevlnçll bir 
gününu y ıamııtır. 
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R l .E I 
H susi M hasebe 
e rlarının Kadrosu. 

( Baıtarafı birinci ıayfada ) 
t o vilayet makamı, huıuıt 

fdare memurları ara11nda 
aakll ve tatnler yaparak ,uka· 
rıda yazdıiımız ıekılde 

tefkillt lıurmuıtur. Bu de
deiltlkltklerl yazıyoruz: 

Mali idareler milf ettft 
vekaletine yarldat ve tahsi
lat mümeyylzlerlnden Aaım 
Akbıyık ve Muammer Çe. 
liker, huıuıi fdare müdür 
muavlnllilDe tedktk ve ic
mal ıefl Cemal Gençol ter · 
flan tayin edllmtılerdlr. 

Balya busuat muhaıebe 
memuru Rıfat Bekman al-
makta olduiu 25 lira ma
aıla merkez tahıtl ıefllilne, 
Balya huİuıi muhasebe me· 
murluğuna Sındırgı varidat 
memuru Cevdet Akçay 20 
lira maaıla terfian, Balya 
tahakkuk memurlufuna açık· 
tan 14 lira ma•ı'• Cafer 
Aldemlr, Balya varidat kl
Ubl Hılint Arabacıoilu 12 
lira maaıla merkez varidat 
tahakkuk kltlpllilne naklen, 
Bandırma varidat memuru 

C. H. P. Ocak 
Kongreleri .. 
C. H. Partlıl Karabey 

nablyeılne bağlı Dumlupı· 
nar, Sakarya, Kayabey ocak 
kongreleri akıam Parti ka
mun blnaıında toplanarak 
konırelerlnl yapmıı1ardar. 

Kongrede V•lt ve Parti 
Baıkaaı B. Etem Aykutla, 
ilyön ve tlçeyön kurul üye
leri hazır bulunmuıtur . 

B. Sadık Denizin rlyHe 
tinde yapılan toplantıda her 
oc ğa ald tıler üz.erinde fay· 
dalı görüımeler yapılmıf, 
bllahere ocak idare heyetleri 
intihap olunmuıtur. 

Sakarya ocaiı idare heye · 
tine ayrılanlar: 

Hüıeyln Ôzeken, Mehmet 
Korkmaz, lımall Algeçer, lı
mall Çıvııo, Şakir Suvar; 
mümeıtlllie de Hüıeyln Ôze 
ken ve Hektr Kocag6r 1eçtl · 
mlılerdtr . 

Kaybey idare heyetine 
Ömer Edip Üoıör, Halit Ün
gör, Mehmet Ulubak, 
Raııt Gtrelnkaya, Ahmet 
Bacak; mümeasıllıklere de 
Halit Üogör ve Mulılafa Ulu
ıık ıeçtlmtılerdtr. 

Dumlupınar ocaiına da 
Ki mil Ooiru. Alı Oı · 
man Eren, Hüseyin Gon
cakaya, Tabıln Karahan, 
Ah Terzi; müme11ılak· 
ler~ de Kamil Doğru Haılm 
Yorulmaz ayrılmıılardar. 

iki Kardeş in 
Yankesiciliği. 

Ali ojlu Niyazi ve hem· 
• tlreal Zebra, çarııda ıandık 
çılar içinde yorgancı Kon· 
yalı Mehmet ojlu Saadettl 
nln ceketi cebinden Janke· 
ıtcıltk ıurettle içinde beı li
ra bulunan cüzdanını çal 
mıılardır Suçlular, para ile 
birlikte ,akalanarak adltye
ye vertlmtılerdtr. 

Şakir Bayraktar maaıı ol•0 

17 .5 lira tle nali1en Sındırı• 
kaza11 varidat me111urlufu· 
na, münhal olan Erdek aıu· 
baaebet haıuılye memurlu· 
iuna lıtanbul KüçGkpas•' 
bina arazi tahakkuk ıube•1 

memuru lımall Hakkı f ırat 
30 lira kadro maaılle nak" 
len, merkez tabıtl mifred•~ 
katibi Mustafa Tanıüuer 1 
ltra aıli maaılı Manya• tala· 
sil müfredat kittpltilne n•k· 
len, tabııldar Necmi GöoOl 
1 O ltra asli maaıh müf,.d•l 
katfpllğlne naklen, Dursun· 
hey müfredat k&.ttbt feıaıl, 
kültür direkt6rliilü daktilo· 
ıu Nealme 14 lira aıli oı•• 

aıla hususi muhaıebe oıer 
kez daktıloluiuna taJID oıuo· 
muılardır. 

Arazi tahrir lıtltlpllilPde 
ücretle m6ıtabdem CaolP 
Saltık 1 O Ura maaıla e•r•" 
kalemı daktilolufuna, ar•11 

tahrir katiplerinden !oılD' 
Ltbaı 10 lira maaıla tedkllı 
biboıu kaUpltilne, yine ar•· 
zl tahrir katlplerindea HO"' 
seyln Vecdi 1 O lira aıli oı •• 
aıla merkez tahıtl m6fredal 
katiplljine arazi tahrir ki' 
tlpltklertnde 16ıterdıklerl 
gayret ve muvaffakıyete bl· 
naen ta1ln olunmuılardır· 
Münhal olan 10 lira ma•th 
köy büroıu lli.tıplljlne AY' 
valık köy büroıu kitlplerlO· 
den Halit naklen verllmtıtlt• 

Tip kadrola11 teıktlilt 
kanuni mahiyette olaı•· 

d l k.d· ı§ından memur ar 
rodakl maaılarını dejll, yl· 
ne eski maaı larıuı alacak· 
lard1r. 

Bu nakil ve taytolerdeO 
baıka yeni tip kadrolarcl• 
maaılarına muadil veya blr 
derece dun maaılı mumuri · 
yet olmadıiından Mao1•• 
tahıtl memuru 1 z z el 
Ünal, Suııiırlık tabıtl 111• 
muru Kemal Coıkun, Bal1• 
tahıll memaru Ahmet fer· 
zfoglu, Duraunbey tabıil aıe· 
muru Taner aç•kta kalaıtf 
tardır Bunlar, açıkta kal" 
dıkları m6ddetçe açık aı•• · 
ıı alacaklar ve lıaklara•d• 
memurin kanununun hükldl' 
lerl tatbik edilerek blliberC! 
tayinleri yapılacak, bu ııJ ' 

retle mağduriyetlerine mef" 
dan verllmlyecektlr. 

937 Y ılınd n bert Qcretll 
müfredat katlphklerlnde t•· 

· tlbdam olunan namzet ..,.,. 
murlardan Ayvalıktan Ze~e· 
riya Server, Balyadan Ab· 
met Keıkekoflu, Edreaıil 
ten Ahmet Tezc•0 • 

Sınd1rııdan Ha1atl K•· 
yaban, Erdekten Saadat· 
tin, • Su11farlıktan ReOI' 
zi Kocabaı. ManyaıtaD Ha· 
aan Basri Erıln, EdremıtteO 
Oıman A ytunç •e Mehrııel 
Erdem, Biirhanlyeden -"11 

Cengiz kadro dola,ııı1l' 
açıkta~kalmıılardır. 

Maaılı aıll memurlerıO 
tayini yapıldıktan ıonra buo· 
ların da a 1rıea vazt1etlerl 

d6t6ntUecektlr. 
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. • ) 1 Südet Havali

S pan yol Har b tnln n en• s~!~~~ ... ~:'!!~k· 
• aleminde büyük ıürültüye 

Telefonda 
En Çok 
onuşanlar. 

«Sulha ltimad 
Edelim.» 

<< fakat askeri ~uvıetleıi 
aıtuahm. • ınesi için T avassutlar .• =~~:d~~::.~~;~:~:ı·~~~t~:: 

konferaoıı tarafından halle 

Eıkl zamanlarda çok ko· 
nuımasını aeveo kadınlar bir 
araya gel ip bol bol çene 
çalarak rahat ederlerdi. Bu 
günıe telefon batında uzun 
zaman çene çalan kadınlara 
çok rastlanmaktadır. Londra 
poıta idareıl tarafından neı · 
redllen blr broıürde umumi 
telefon aantrallarında konu· 

lnıılllzce .. Ot Ptyupıl. ı•· 
zeteıl diplomatik muhabiri
nin yazdığına röre, lnrtlta 
Baıveklll B. Çemberllyn No· 
el yortuıuna kadar Garbi 
Anupada bir •Dartler Mi
sakı. vücude retfrebllecetını 
ümld ediyorsa da bütGn me· 
ıul nazırlarına memleketin 
mtcade1e ku•vetlerlnl •e 
bava h6cumlarına karıı mCl· 
daf aaaını daha taflamlaıtır• 
mak yolanda talimat Yer· 
mittir. 

-----------------------··········~--------------------
(<8u Sefer Doğru Yol da ulunduğumuzu Ve ls-

dilmit· Alman ordusu bu 
havaliyJ mıntaka mıntaka fı
jal etmeje batlamıttır. La
kin bu tıııal keyfiyeti hiç 
beklenmlyen bir mesele do · 
ğurmuıtur. Bu mesele, bG 
tün Südet havaltatnde tarih· 
te mfslf göriilmemff bfr kıl· 
lık hüküm sürmesidir. Kıt
lık erzaka ald deflldlr. Hiç 
bir Almanın mahrumiyetine 
katlanamadığı biraya alttlr. 

llanyol Buhranının Enternasyonal Safhasından 
ÇıkabilP.ceğimizi Umabiliriz.» 

l6 Tan gazeteılnln bat · 
laıık,leıı: 
~" Avrupayı tehdit eden 
al tbı aolemek menuubahlı 
llı~Ulu zaman tecrübesi ya· 
~ tnıı olan dl5rt devlet hii · 

ta» et ıef inin görüımelerl 
:ıetodu, enternasyonal ıa 
~d" neticelerini vermlye 
I tladı. Orta Avrupa meıe
~l, llcı fakat umumi ıulhu 
I tllrınak için elzem tart. 
•t claıreıtnde halledildikten 
~tıt", Avrupa nizamı için 
t •b, az tebltkell olmıyan, 
~ı>trayol bulıranının ballı 
1 _ıe•eleıı de, t imdiye kadar 
"-Otldıa kanımazlık komite· 
•ıııı al Q çalıımalarına hlklm 
t trı zihniyetten mabıuı ıu. 
~te farklı bir zihniyetle ele 
'•tı•bılecefl akla ıeUr in· 
tUterenı Roma büyük elçtıl 

t>tt Pertin bugllnlerde ltal· 
ha dıı bakanı kont Çıya· 
:

011, tekrar batlamıı oldu· k: konuımalar •e faıtıt hü 
t !betinin General Franko 
''•fıodan harp eden ltal· ,,, 

bt ıönüllülerlnden eıaıh 
b t lıllktarını geri ~ekmek 
b 11•uıundaıcı meıut kararı 

11tıe deltldlr. Düa Borıoıta 
tııe k tredılen bir nota, ftlhıkl 
t, • Baıkumandan Fraoko· 
~~ tntlllyetçt lıpanyada oa 
ıe~ıı aydan ziyade hizmet 

~t'-'tı ltalyan lejyonerlerinin 
ıethat vatanlarına dönüıle· 

;1tıı,. hazırlamakta oldufunu 
'ttd etmtttf r. Bu not, milli· 
:ıetçı lıpanyanın ltalyan lej 

01>erlerlnln bu ehemmtyelll 
~:•ltıtnı fiiliyat sahasına 
~" ''tnakla, enternasyonal 
ıe '- llsebetlerln lallluna mü
ı:•lt surette yardım etmek
~ •e üstelik, bu noktada 
f ttııınazlık komlteıt tara· 
;ttdan izhar edilen arzuyu 
ll!tlrıe aettrcllilnl tll •e et· 
'b,ktedır. 
liadıse mlhtmdlr ve yal· 

l:aıı enternasyoaal YaziyeUn 
~lltu ı,ın dejll, fakat a11l 

~~ıİlaJol ka•ıaaının •e yal-
cl 1 cepheılnden mutalea 

ıe ilen lıpanyol meselesinin 
~llbtemel bir ballı yolunda 
~ klolar yaratmıt olan bir 
,;t,, bizi ancak memnun 

•bılltr. Birbirine karııtml • 
~'lllllıı llzım ıelen iki ıe1 
lk~'dır: Plrenelerln lteılnde 
,1 •enedenberl devam eden 
ı> •il harbe, ideolojik kavı• 
~ıe·"deıı ahımla umumi ıu • 
) \ll(i haiz vahim bir tehlike 
ttı~'tınıt olan, yabancılarm 

dllbaleatnden meydana 
~·k 
"' '" bir Avrupa problemi 
) •dır; bir de yalnız lıpan · 
t,

01 
tnflletlnln tam hlküm· 

~ lllıl dalreılnde halletmlye 
'tı'ltltı olan bir iç İıpanyol 
1 t••leıı •ardır Franıa ile 
t~1lltere, harbin daha tik 
~ •tında, umumi bir karıt · 
lıe~~lılc anlaıma11 yapmayı 
lk lf ettikleri zaman, bu 
~~tb devlet lıpnnyol ılvll 
d lotn bir Avrupa harbi, 
d 'lllolcraUk deYletler arasın · 
Jr' bır hup halJne gelmesini 
,.tıl 
l ernıye çalıomak lıtemtı· 
Q~rdı Karıımazlık komitesi · 

ta lcarıılaıtalı bütan gftç· 

lüklere rafmen, bu hedefe 
varılmııtır, çünkü daha kö· 
lü bir ihtimal önlenmltllr. 
Fakat ıuraaı da dofrudur ki, 
lıpanyol buhranı, aldıiı in· 
k•ıafla. evvelce Habet buhra
nının yaptıjı gibi, btlbaasa 
halya lle Almanyanın Gene· 
ral Frankonun dava11 lehin 
de aldıkları tayır dolayillle 
enternaıyonal Taziyeti tama
mtle alt üll etmek neticesi
ni dojurmuıtur. 

fran11z - ltalyan ve lnıl 
liz ltalyan münasebetlerinde 
bu yüzden huıule gelen ger 
glnltk Avrupaya ciddi endl-
ıeler ıeçlrttl. ÇGnkii Lon · 
dra ve Parla hükftmetlerl-
nln garbi Akdenlzde slyaa1 
statükonun doğrudan dofru
ya btlyasıla ihlal edilmesi 
ııbı Itır ihtimal karımnda 

ka yılllz kala mıyacakları iti · 
kardı. Evveli, Londra komt
teılnln, iki lıpaoyol tarafı
na her türlü yabancı yar· 
dımlarmı tahdide, azaltmıya 
yok elmlye matuf çalıtma 
larile, ıanlyen Londra lle 
Roma aruında müzakere
lerle bu hale çare bulmıya 
gayret edildi . 1937 Batlan. 
gıcında aktedılen Centtlmenı 

Agrtme11t, lnglhz - ltalyan 
rekabetini gentı ölçüde ha · 
ftfletmtye yaradı, fakat iti 
madı kati ıurette iadeye bu 
kafi değildi. Onun içindir ki, 
B. NeYll Çemberlayn, Roma 
ile bir lnıtllz- ltalyan an· 
laımaaı için müzakerelere 
girifti, geçen 16 nlıanda im 
zalanan hu anlatma yalnız 
iki devlet araımdakl buıuli 
meıelelerl halletmekle kal
mıyor, munzam hükümlerin· 
de, ltalyan hükumetinin lı · 
payadan aynı nlıbetler da
hilinde yabancı gönüllülerin 
çekllmeıl hakkındaki loglltz 
teklifini taıvfp ettlflnt bil-
diriyor •e Londra komitesi
nin tayin edecell zaman 
gönüllülerinl çekmeyi taah. 
hüt ediyordu. Aynı zaman. 
da .. ltalyao1n btç bir arazi 
190Ut1k emeli olmadığını ve! 
lıpanyada, Balearlarda, de· 
nlzatırı lspanyol toprakla
rında veya Faatakl lspanyol 
mıntaka11nda bl9 bir eko· 
nomlk Jmtfyaz peıtnde kor 

madığını •e bu mıntakalar · 

da aıkerl kuvvetlerini idame 
etmfye hiç niyeti olmadığı" 
btldirlyordu. lnıılız hükume
ti, bu teminatı nazar itlbare 
alarak lnglllz-ltalyau nnlnt · 
maaının merlvete girmesi 
için daha önce lspanyol 
me1elealnln hallini tart kot
tufunu beyan ediyordu. 

fnglltere ile Fransayı blr
btrlne baflıyan ıılu rabıta· 

lar dola ylılle, lnglllz - ltal · 
yan enlaımaaının blznrure 
buna benzer bir Fransız -
ltalyan anlaımaıılle itmamı 
icap elliği diıünülüyordu. 
Bu maksatla Parlıle Rama 
araımda aörüımeler yapıldı, 

fakat bu görüımeler, Şan

ıöllye Hıtlerln Romayı 

ziyaretinin erteatnde 8 Muı· 

ıolinl tarafından Cenovada 
ı6ylenen nutuk netice.inde 

akamete uiradı. Bir anlat · 
mıya müsald hava henüz 
mevcut değildi ve yeni hal 
yan imparatorluğunun iki 
bil yük garp devleti tarafın · 

dan tanılmaaını bekltyea 
ltalya, lspanyol meıeleılnln 
hallinden önce, lnglllerenln 
ltalyan - lnglllz ıulafı merl · 
yete koymuını elde edeme 
dl. Münib kooferanıının in 
tac ettlil enternaıyonal sa
lah nihayet bir yakınlaımı-
ya yarıyacak manevi •e ıt 
yaal tartları yatatabtldl 
Franıa Remaya bir elçi gön · 
derecekllr, bu ltalya kralı · 
nın Habetlıtan imparatoru 
olarak tanılma11nı icap et
tirir ve f aılıt hükumeti 
Londra komitesi tarafından 
kabul edilmlt olan fıpan · 
yada çarpıtan bütün yaban· 
cı muhariplerin valanlarana 
dönmesi huıusundıkt lnılllz 
planını, İtalyan lf'jyonerle
rfndeo 1 O.OOG ktılntn ıert 

alınma11 ıuretlyle tatbıka 
koaulmaaı imkanını haznla· 
mıya çalıtıyor. 

Bu aef er doiru yolda bu 
luoduğumuz ve lıpanyol 

buhranının enternasyonal 
safbasındcn çıkacafını uma. 
htllrfz. Bu netice bir lnııt • 
ltz -Franaız-ltalyan Akde 
nlz anlaımaaı problemini 
faydalı bir tekilde tedktk el· 
meyi mümkün kılacaktır. 

Pırenelerln öteıtode devam 
eden ılvll harbe gelince bu 
harp hakiki eahaaına inli· 
kal edllmlt olacak ve hiç 
bir zaman kaybetmemeıl 
icap eden iç kavga mahiye· 
tini alacaktar, çünkü cum
huriyetçi hük6mel kendi ta· 
rafında harp eden biitün 
yabancı gönüllülerini kendl
llilnden ıerl göndermek ka
rarını vermıvttr. Y aluız lı 
panyol kuvvetleri kartı kar· 
tıya kalacakları ve artık dı· 
ıarıdan yardım ümidi keıi
lecejl zaman, bir zaman
danberi iki tarafta tezahür 
eden uzlatma temayüllerinin 
üıtüa gelerek bütün lıpan. 
yollarca kabul edilebilir bir 
hal ıuretlne varması ihtlma· 
il kuvvetlenecektir ,. 

-
Maskenin 
~ rihi 

Londrad var .. Doktorlar 

Alman Jtııal ordusuna re · 
fakat eden İngiliz ıazete 
muhabirleri bu kıtlıktan 
uzun uzadıya bahıedlyorlar. 
Karlıbaddakt bütün bira de · 
poları b1r=aGnde Ulkenmlı· 
tfr . 

Bu depelarda mevcut on 
bin varil Pllıner blraıı btr 
recede lçllm ııttr . Ertesi ak 
ıam için bira kalmadığından 
civar köy ve kaaabalara 
mdekellef lyet üzere leYazım 
toplamafa memur mOfreze 
ler çıkarılmıttır. 

Bu ka.dar biranın 1arfedll 
dtii taaccüp edılecek btrıey 
deflldir. Çünkü 60 bin k iti 
lik bir Alman orduıu l 15 
tank ve o nlıbette topçu 
kuvveti ile Egerland nokta-
1101 lıgal etmlttlr. Noktanın 
baıhca tehrl Kartıhad oldu
fundan ıehlr halkına ııöre 
hazırlanmıı olan biralar bir 
gecede suyunu çekmtıtlr. 
Arkadan bira yetlıtlrllloclye 
kadar Südet havalısı bir 
hayli zaman bu garip kıtlı

itt tahammül edecektir. 

oanlar haklunda b ir tedklk 
yaz111na raat1aJık: Londranın 
otomatik telefon kabineleri 
önüne l tılz adam tavrı tak1 
nan btrer ılvil memur ika
me edılmlı, bu memurlar el· 
lerfndekt ıaate b~karak her· 
kesin telefonda kaç dakika 
konuıtufunu teıblt etmeğe 
baılamıtlar. Neticede telefon 
batında da kadınların erkek
lerden çok daha fazla ko · 
nuttukları anlatılmıt · Telefon 
mükalemelerinin de•am mnd 
detl teıblt edilen adamlar-
dan bir tek ktıt btle bet 
dakikadan fazla konutmamıı. 
Fakat telefon kablneılne gt · 
ren bir kadının yalnız bir 
kiti ile tauı bir saat yedi 
dakika konuıtuğu gör6lmüt 
Rekoru kıran bu kadından 
sonra yirmi dakika ile ya-
rım aaal arasında kon utma· 
Jarın saym büyük bir ye
kun tutmuı. lı ın hoı tarafı, 
kadınların, sözlerinin önün-
de duran kııa konutunuz 
levhuma ve dıtarına bek
ltyenlere aldırıt elmemele
rlymlt 

Ke tDükünün 
Çocuğu .. 

lngtllz kralıoın kardeıt 
Kent Dükü ile karııı geçen 
g6o çecuklarının üçüncü J•t 

5 ltAı·/yon yıldönümünü kutlul amıılar-
lrl. .ı dır. Bır ·müddettenberl Bal 

a::ıer- .. _ 

moralde bulun n Dük ve 
Kitap/ık Düıes bu müaaaebetle Loo· 

Ku"tu .. phane. draya dönmüıler ve orada 
bulunan kral ve kraliçeden 

Sovyetler Blrl lğt ilim aka çocukların yıldönümü he 
demeıl0 ütüphaneal ıoo ylr- dlyeıl getlrmtılerdlr. 

Diğer bir tlbirle, l[ablne· 
yl ıu mealde bir ılSzle ikaz 
etoılt oluyor: 

"Sulha ltlma<I edelim, fakat 
hava kuvvetlerinin iki 
mlıllne ıbliiı, tayare topla· 
rının imaline hız ' vermek, 
gelecek tkl ıene için de yüz 
kadar yeni harp gemtılnt 

denize indirmek Ye kadın
lardan m6rekkep yardımcı 

kuvYetler vücude ıetlraieli 

mukarrerdir. 
Son buhran eana11nda la

glltere hükdmett, memleke
tin bombardıman tayarele. 
rlne karıı müdafaa teıklll
tıoda bilyOk bir zaaf ıör· 

müıtür Onun için yenlClen 
bazı fabrikalar tayare topu 
yapmı1a batlıyacalitar. 

Silahlardaki bu lezay6d. 
tlmdlye kadar tahılı olunan 
yüz milyonlarca ateline ıll

veten 400 milyon ıterltne 

daha mal olacaktır. 
Fakat, yalnız para, top Ye 

tayare lngllterenln selime· 
tini temine liafl ı&rülmO · 

yor. 
Midaf aa itinde yardımı 

dokunamıyact k valandatlara 
da ihtiyaç haaıl oluyor. Şlm· 
dtltk lnııtltere için, bilyGk 
bir ordu lizım aeı lıe de' 
hava hOcumuna kartı key• 
mak, yangın ıôndürmek 

ııhht yardımlarda bulunmak 

stbi itlere muavenet edecek 
yetlttlrllmlı ıençlere tlatlya~ 

Tardu. Bunun lçla yakında 
ciddi tedbirler alınacaktır. 

mi ıeneliarfında kitaplarının Üçüo(i bitirip dördüne ba
mecmuunu iki mlıltne ç ıkar- san Preoı Edvard o sabah 
mııtır. Bu gün Sovyeller uyanınca yatağının batında 

Btrhji ilim akademlıl kütüp- na ından, babaaından, am· 
banuinde illm tekntjln ede- caıı kral ve yenııeıt kralı 
blyatın ve sanatın her saba· çedcn, diğer prens ve pren· 
ıına ald olmak üzere toplan- ıeslerden gelen hediyeleri 

mı, s milyondan fazla muh- bulmuı. bunlarla öğleye ka- Pariste pu1 hırs11l · ğ1. 
t-:hf kitap vardır. dar me11ul olduktan, yeni 

Parlıteld bir Yaka pul lıım akademealnio kütüp· oyunca · farıy la oynadıktan 
merakıyla yapılan l>tr hariız· 

banui Sovyetler Bırltğlode ıonra öğleden ıonra ıerefl· 
bu tarzdaki müe11eıelt!rln en ne verilen ziyafette bulun- hiı ••ya puldan anlıyan hır· 

h 1 sızların bir teıeb.,üıOnü göı-bQyOklerlnden biri a ine muıtur ... 
ı~lmtıUr . Gerek Rusca. gerek Küçük prensin baba11 ol· terlyor. 
yabancı dillerde btbllyofraf· luna üç tekerlekli yeni bir Meıbur bir pulcu dülııki 
ya netrlyalı ile müracaat ki · raba hediye elmlttlr. Pren· nının kapmndakl oamı el· 
tapları bakımından en güzel ı ln bundan e•vel de böyle masla keserek içeri siren 
••"en zenaıln k•llelulyonlara üç tekerlckU bir arabaıı var· hırsızların puldan anladık
mallktlr. dı ve kö~klerioln bahçealn- lan muhakkak. Ç6nk6 kel. 

de onunla dolaıırdı 86yü 
Kütüphanenin okuyuculatı düğü için artık daha büy(ik lekılyonlar araıında en kıy· 

adedi de pek çok artmı ıtır btr araba ıahlbl olmuotur .. metltlerinl Hçmlıler •e yal· 
Bu kütühanede tanmmıt Prens Edverdın annesı de oız onları almıılardır. Hal· 
ilimlerin yanıbaıında genç oğluna minyatürlü ilci siyah bukl dükkanda tlaha bir
ilim adamlarına . talebelere kemik tar k vermlttlr. Dü çok pul kollekılyonları Yar• 

b ıtalıfın önünü almaia ve bllaıtılnl fazlalaıt1r n tıçt- ıes bunları oiluna her güo dı . 
çalı ıyorlar. ToplaDıyorlar, lere rutlanmakt dar. 1913 taçlarını taraması için bedi· Çalınan pulların kıymeti 
konutuyorlar ve •ebanın Senesinde bu kütüphane 22 ye etmfıtlr. bizim paramızla 30 lllD ltra 

000 klhıp vermfıtt, halbuki Kral ve kraliçenin iki kü· kadar tutmaktadır. Hınııala-
önüne aeçebllmek için bir l çu'" k kızı da amcalarının ld h 1936 ıene1lnde anyan ara rın kim o ulu eniz anla· 
tek çare buluyorlar: Takma verilen kitapların adedi 500.· oiullarına onun vaktlle çok tılamamııhr. 
burun. OOO 8 yakındır. ae•dlilnl söyledlfl bir tatlı ı-----------------

Doktorlara aöre ııhhatl ı...;. __ ,..;. ______________ : ııönderm ı1erdır. caktar 

y~rinde olanlar •ebalı bava kocaman bir burun takıp Dük, üç yatını bltlrmlı Çocuiun da okuyup yaz. 
leoefHiı ediyorlar bu yüz · geziyor. olan ojlunu artık kAft de · maya daha ılmdlden beYeıl 
den hastalık onlara da ge· Hldlıe buıaoe al~ delil · rec de büyümtit ıayıyor, ve •ardır ve bu cihetten onu 
çiyor. Halbuki içine ıüzel dlr Bu 16 ıncı asarda oldu, bu Hneden itibaren okuyup baba11na beazetmektedlrler. 
kokulu nebat doldurulmuı demek ki, büıünkü zehirli yazmaya batlamasını lıti1or . Baba11 on yaııadayken bir 
birer takma burun takarlar · arazdan korunma maskeleri - Kendlılne evvell sayı say· gün anneılne: 
ıa hastalıktan korunacaklar. nln menıel 16 ncı asırd ki maamı , ıonra alf benin barf· -Anne, •tk mektubu na-

Ve Lo•drada herkeı koı· takma burunlardır. lerl öğretilmeye baılana- ııl yazılır? Diye ıormuıtur. 
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A hna: . omisyonı ndan:I ~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası= 

Kütl\hyada bulunan kıtat ıhtlyacı lçln~komlayonda mev 1 1IJ _ .. . ~ 
cut evuf H ıartlar dahilinde 13000 ktlo benzln~pazar- ı: K apıfa/: JOOJJ00,000 Turk lırası ~ 
lakla tl'ltıo alınacaktır. '14 Yurd içinde 261 Şub Vı f1 · -; 

Pazarlıiı 20-10-938 "perıembe günü saat 10 ~da . kor "' D.. e e r.1ans .,_ 
tadır. Mev.zu ea:uen bu de aatın alma komisyonunda yapılacaktır. Tallplerln,~uayyen ili. unyanın Her Tarafında Muhabirler .,_ 

ONI DESULH NA 
S l KURTARILDI~? 
(Baıl rafı ikinci fıayfada) 

telerı bılhaua Lttvtoofun 
Milletler Cemtyetl ılJHİ ko· 
mbyonunun toplan 
tmnda tspanya deleıaa1onu 
tarafından teklif edilen ka • 
rar projeıl Gzerlnde yapılan 
müoakaıalar münasebetiyle 
söylemlt olduju nutku ay
nea derc~etmtılerdfr. 

Mezkur gazetelerin aerek 
buJtarlhlı nüshalarında, gerek 
buodan,.evvelkl nüshalarında 
merkezi Avrupada hidtıeler 
hakkında ancak Ta11ın ver
diği Ye bu aazetelerlD bu
IUSİ muhabirlerinin Londra, 
Parls u:ı Prajdan ıönderdlk 
ler& telgraf ha yadfslerl neı
redtlmekte ve bu neıriyatta 
b•ndan bir hafta ev•elkı 
ton ht11edtlmemektedlr. i 

lzveıtla gaııeteslnin busulİ ! 
muhabirinin Cenevreden te- j 
lefonla verdlil bir haberde ' 
ezcümle ıöyle denilmekte : 
dır: 1 

Çemberliynın Bergtesga
dene yaptıjı birinci aeyaha
tı hakkında haberr alaoıoca 
buradaki ılyaai mehafdde 
bir yeis ve ıaıkınlak ht11e· 
dllmlt ve mütearrız {önünde 
ıöaterilen mülhit müaama
halardan sıkılarak birblrlerl
DID gözlerine bakmaktan çe· 
klnmJılerken, bugüo bu 11 

kılganlık tamamiyle:ortadan 
kalkmııtır. Milletler Ceml
yetl:ı.ımehaftllnln büyük ~ bir 
ekseriyeti,~ dörtler konferan · 
sının çajırılmaaını banı için~ 
yapılan diplomatik mücade 
lenin en büyClkj blr muvaf
faklyett olarak kabul.'etmek· 
tedlr. 

Çekoslovakyadan artık hiç 
ktmıe bahsetmez oldu. Çüo · 
kG Çekoslo•akyai ~ kendini 
fedaya ~muvafakat aöster
mlt Ye_. Münlbte de j ~bu . 
nuo reemi bir mera -
simi .. yapılacaktır. Baıhcaaı 
ıu kt, artık~harp olmayacak 
ve barıı kurtarılmıt olacak. 
Llkln ~bunun ne bahuana 

tiJolacaiına ebemmlyd verıl 
memektedlr. Dörtler konfe 
ransının yalnız Çekoslovak-

(.1ayı teslim~ve .. mütearrızların 
en had tıtehaıını tatmin et
mek değil, kattaShakıkiı1.blr 
harbin biltün. eaaalarını bıle 
kurmuı olacejınakhlç kimse 

~ehemmiyet vermemekte, bi
~li.kls bu konf eran11n aynı 

zamanda dığer mühim bir 
meseleyi 1anl ispanya meıe
leıtnl de halle.debtleceği hak
kında ıedalar' yükselmekte· 
dtr. 

Htç ıüphe -yok kı, bu me
selenin de ÇekoaloYak mes
eleılntn ballcdllit tarı.andan 

bambaıka bir ıekdde ha!
ledtlmealnl bıç. kimse ak
lın bile aetirmtyor 

Dörtler konf eraosının ça 
iırılma11 Fraosanın hayati 
menfactlcrJ noktainıu:arın 

dan ne demek olduiunu Ce 
nevrede ancak çok az kim
seler ıdrgk ._. etmektedir. 

Biz ıunu tekrar ediyoruz· 
ki, Çekoslovakyanıo Orta 
Avrupada müıtakll bir dev· 
let olarak ortada kalma11na 
ve onun parçalanmuıaa bu 
rnda ortık ekso:r t ~·et muva 
tokat göıtermıı bu ıuowak 

1 

ğtldtr. Esas mHele ıu ki, gün ve saattei komis1ona müracaatları. 1IJ Her türll zirai ikrazlar ·diğer bdcümle banka ._ıu·~-,_ 
Fransa Çekoslovakyayı oıü lfJ. amelerl büyük ıubelerinde klralılı kasalar. ~ 
tearrızlara feda etmekle bu. ~ ihbarsız taaanuf ve kumbara beaap!arında tkr•· ~ 
gün yeni b•r:kurban vermek Balıkesir Askeri Satın .,. mı,eıe, -; 
karıı11nda bulunmaktadır. = . -; 
Çünkü, ., Hıtlerle Mu11olını- Alnıa KonıisyODllDdaıı: .ı. lkramlyt: Miktarı: ikramiyenin tutarı: ~ 
nln hldlseoin bu derece ..J ADEDi LiRA LiRA f"': 
miikemmel cereyanını Celle· Balıkeglr kor merkez birliklerinin senelik ihtiyacı olan : 1 IOOO 1 OOO "fi 

520 ton un kapalı zarf usullle eksiltmeye konmuıtur. .,. • 
rinden kaçırmayı lstemfye- E•- l 3 11 938, b 6 ili.ili. 1 500 500 ~,,. ..osl tmeat: - - ,perıem e güoü saat 1 da Ba-
ceklerl ıüphestzdlr. Bu ıu- 1 250 250 4 

lıkeslr kor satın alma komlsyonundaC yapılacaktır. Mez- ...J ~ 
retle ~ .. Franıe, son üçf hafta ~ il 100 1000 'Jt 

k6r unun muvakkat teminatı 41 1 O lf radır. .,. f"': 

zarfında Anupa kıtaaının Taliplerin muayyen olan 1ıün ve ıaatından bir saat eY• -.• 
25 5

0 1250 ~ 
muazzam bir devleti hakkao- 30 40 1200 ,,. 

vel kanunun ikinci ve üçüncü maddelerlnde,yazılı belaelerle 'Jt 
dakl ehemmiyetini artık kay· 1IJ 40 20 800 f"': 

birlikte teklif mektuplarını kor satın alma komtıyonuna ._. 
betmlı bulunmaktadır. '14 108 6000 ,~ vermeleri. Enaf ve tartlar Ankara, İstanbul ve lzmtr le- ,..; 

Bugünkü ıeralttekl dört - ~.,. Bil Lkramlytl~r htr ur "rıtlc Lfr olmak u-z·r• st· 'Jt vazım lmtrlıklerllelkomlsyonda görftlebilir. T ·~ ., • ~ ~ 
ler konferans• bır faıtst ite- 4_ 1 _ 367 nede d6rt dtf a bu mlktor uzerinaın kura ile ctıDıtı· fi 
cavüzünQn,temerküzü,,bu taa·ı---------------------- ~ lacaktır. ilk ktşldt 1 EJ1lfll 938 dtdir. ~ 
rruzun koordinasyon komi·& ransa tıtlrak edenlerin ente· re kadar geolılemlttlr. ,. ~ 
teıt ve bir merkez demek- reslerlnl 'blrleıtlrmek, hatti Halihazırdaki hudutları • j. j. J. J. .. 'j. 'j. .. "j. j. J. J. J. J. .... l-l-J. l-J. J. J. 'f I 
Ur ki, : burada Fransa hiç bır her lkt mütearrızın istekleri ile Romanya, yabancılar-
rol:oynamıyacakhr. Dl uzlaıtırmak bile mümkOnB dan zaptolun•n bir arazide Balıkesir Askerı" Satın 

Beynelmilel taahhüdatı ib- olamayacaktır Bu konferan değil, vaktiyle yabancı~ bir 

J&l, bütün hır mtllettn (Çe 11n netlcestude ~ide edilecek devletin, zul6m ve hakaızhk- A lm.a Komisyon ıındcı n: 
koslovakyanın) menaftloe Je,., bir taraftan mütearrız· la Romen mılletinln btrleı· ~ 
ihanet ııbı .. aantımental,, ların arzularını daha fazla- meılne mani olduiulblr top- Keılf bedelt 4223 lira 82 kuruıtan ibaret olan Balık'' 
mevzular üzerinde münaka- laıtaracajı glbl,~dlier taraf- rakta bulunmaktadır. slr kor merkezLhaatahaalnde yapılacak ınıaat açık ekıtlt· 
ıaya lüzum yoktur. Meaeleyı tan da evvelemlrde~-Fransa Romeo devletinin bugün me1e=konmuıtur. 
baıka türlü ·koymakı>flazım· fçln ve saniyen lnatltt!re için kü huclutları "':dabıltnde te- Eluiltmeıll20·20 9 38 perıembe gQaii aaat 15jde Balı· 
dır. İngiltere ile J. Fransayı tamemtyle dayanılmaz ıera - ıekkü!ü, insanlık tarihinin kesir kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. Bu IO"' 

böyle bir kapitüliayon altı it doğuracaktır. tinlerin ~v- kaydetttil eo büyük hakaaz- ıaata ald ıartname, k~ııf komisyonunda her ıün ıarole 
b 1 

d rupada bu son araz(. lddJası lafın lzaleılne ıebep olmuı· bilir. ilk temlnatı., 316 Ura]J70 kuruıtur . 
na gtrmeye .mec ur12 e en --
nedir? Huna, bu devletlerin olduğu hakkında 'Söyledlil tur. Taltplerln muayyen g(io ve saatte temloatlarlle~btrllk' 
slyaaetl . baııoda bulunan sözlerine dayanmak da çok Memleketımlzlnfhudutluı le kor talın alma komisyonuna müracaatlarıftlln oh•"' 
münferit ıab11ların za · aafdtlioe olur. Çünkü kon· dahtlincle mubteltf etnik az . nur. 

f d h 1 
lıkların yaıadıkları inkar ka-

f k k ki i esansın a a ertes gunu a ı veya ,. or a ı ı mı ae· bul etmez bir hakikattir. Li-
b bl t 1 t. ? ş- h düzünelerle yeni iddialar ' e ye verm f ır. up esla kin en kalabalık etnik azhiı 
ki l • b- l d illdl me1dana · çıkacaktır. ı k R , mese e: oy e .. e r. etnl omeo halkı ile . blU 

Y akmlaıan harp, logiltere Bundan evvelki _yazımızda 
Iİe Franı•nınltdare cl grupla da tıaret elUğlmız veçhtle, 

kayese edecek olursak bun· 
larıo adet ltlbariyle ölçüye 

' aelmlyecek derecede pek az 
olduklarını görürüz Şayet 
fU iki hakikati de ~nazarı 
dıkkate alacak olunak bun· 

rı önOoe ferdi kahramanlık geçen eylul .ayının sonUgün· 
veya korkaklıktan daha mü- lerinde cereyan :eden siyasi 
hım btr mesele'' koymuıtur. müzakerelerin ve hadiselerin 
Şımdıkt harp - küçiik veya tevlld~ettlğt tehlikeli f giinler 
büyük • orduların )aarbl de· üzerine esasen heyecan içe- 1 
jlldtr. Buıünkü harp - ; bir rlılnde bulunan Romanya 
millet harbidir. Mademki efkarı umumt1eaı Münib 
bu böyledir, mademki ya- 'kenferaosının'kararlannı~so· 
kı•laıan harpte gentı bir iuk karıılamııtır. 

ların az olduklarmı daha 
iyi tebarüz ettlrmlt oluruz. 
Birincisi bızdeklletnlk azlık
lar .. daiınık bir halde otur
maktadırlar. lktnclıl onlar 
yerli halk .lejlldırler. 

Bunlar Romenlerin sarıl-
madan kütle halinde otur· 
dukları topraklara bllibere 
1erleıen kimselerdir. Romen 
devletinin, kabir bir ekseri

! yete müatenld ve milli bir 
, devlet olmasının sebepleri 

hallıq kiltlest tıttrak ~edecek· lıbu• konferaDsda dört bü

Ur, ıu halde tdarecl grupla. yük tievlet tarafınd D elde 
rın önüoe:'Müselllh bir halk edilen neticelerin leh veya 
kendi taleplerini ileri süre- aleyhinde mutaleada bulun- l 
cek ve kendtjlddtalarını arz- maktan tçtlnap!eden ıaze - ! 
edecek oluna, 0 zaman ne leler, son zamanlarda bazı 
yepmah? Gtbt soıyal •e 11• kimselerin ortaya attıkları 
yaai esas bir mesele çıkmıı ıaylalar ve haberler üzerine 
olacaktır. lıte lnılltere ıle hükiimetln nazarı dikkatini 
Fransanın rıdarecl grupları celp ederek halkıo~ideta pa· 
harbin pek yakın bir realite ntk derecesine varan endi· 
olup durduiu ıu anda bu ıelertnl ve heyacanlarını tca
meaeleden._ ve bu problem- kine gayret etmektedirler. 
den korkmuılardır. Onlar, Neteklm Unlveuul ı•ze
müsellih halktantkorktukia- teat•Bıuet kendi varlıiımıza 
rındandır ki, kepttüllsyonu IUmad edelim baılıfı altında 

bunlardır. 

Onun m6dafa-;;. ve par 
çalanmaz hududlarının mu· 
hafaza11 için, bir çok kah. 
ramanlıklar göıteren Romen 
ordusu ile hanedanının tda· 
rest altında bir granıt blo
ku haline gelen bütün Ro-
men milleti hnz1r bulunmak
tadır. 

Hariçteki bazı jcatlerden 
ve tezahüratlardan mütees
sir olanların, her daım göz 
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-------------------------------~-
Ort.aokullar Satın Alına 

Ko mis )"'Oıı ııııd<t 11: 
Kilo:;_; iKılo Tahmini ftat MuYakkM Temto•' 

Adı Azı: b~Çoiu -::K. S.~: Lira K. 
Ekmek 70000 YOOOO 1 O 675 
Sadeyaf 4000 - 5500 100 4 J 2 50 

Ortaokulların mayıs 939 sonuna kadar thtlyacılba)uo•0 

ekmek ve tereyajınalverilen ftatlar liyıklhadde ıörOhıae' 
dlilnden komisyonumuzca bunların bir ay lçlndclpazarhk" 
la ihalelerine ve ihalesi de 24. T eırlnevvel-5938 pazarte•1 

ıiaQ ıaat 15 de yapı1acaiından)altplerln teminat akçel•· 
' lr tle birlikte Kültih Dlrektörlüjündekl komisyona DJOr•· 
caatları. 358 

Balıkesir~Askeri Satııı 
Alına, Kom-isyonuııd<ııı: 
Su11iırlak 22 top alayı hay•anattnın ıtoeltk ıhtıJ•c•I 

olan 21 O ton 1ulafı kapalı zarf usulile eksiltmeye koo• 
muıtur. 

Ekılltmealt26-10-938 Çarıanıba ıüo(l saat 11 de B•" 
lakealr kor satın alma komlıyoounda yapılacaktır. fftu' 
vakkat tcrulnatıl866 lira 25 kuruıtur. 

Taliplerin kanunun ikinci Te Gçüncü meddelerınde y•· 
zıh belıelerle birlikte lhaleiseatından bir saat evvd telıı"' 
lif mektuplarını kor"' ıatın alma komisyonuna ' verDJelerl·~ 

lkendl mılW 
1 

menfaatlerloe neırettiğl bir nıakelede, ıulh 

•haneli ve mütearıızın mer- muahedelerlnln kabaca yır
hametıne sığınmayı terctb tılmaaı, lttlfaklara ve taah 
etmiılerdlr. Yukarıdaki sua· hütlere riayet edilmemesi, 
le verilecek· en tabii llzabat araziler üzer,nde tashihler 

önünde tutmaları icap eden .. 4 - 1 - 359 

bundan •barettlr. l d l yapı mesı, ev etler arasın-

Maamaflh ıuou da kaydet daki hududlnrın ebedi olarak 
mek lizımdır~kl,[onlar dört teabitloden sonr reyiamın 
ler kooferanaam çaiırmakla knbulü gibi, zaiflt:r ÜZf:rınde 
h rp tehhkeslni tamamlyle derin tesirler bınkacnğı fÜp

bertaraf etmlı olmuyorlar, hesiz bulunan hadiseler kar 
ancak bu tehl ı keyl pek kısa 11111nda, blzzo.t kendl Ynrlık· 
bir zaman için uzaklaıtarmıı larının ve davalarının kud 
oluyorlar. Dörtler konferantı slyetlne iman edllm"ılne ve 
Avrupada sajlam bir barıı müdafaaya hazırlanalma11na 
caasıaı teklif edecek~ diye ltaret ederek, ezcümle fÔJ

ancak ahmaklar veya safdil le diyor: 
insanlar düıünebtlır. "Davamı:ı:ın doğruluğu, ya 

Dörtler konferansı haki· al, memleketimizin buıün 
kat halde ~ vrupayı HUlerle kü hudutlarının bir hakka 
Mu11ohnloln arzuların ne UJ- lıtlnad etUil Aılkardır. İıbu 
ıun bir ıurette yeniden kur hudutlarımız, Romen rntlle· 
mllkla meıgul olacaktır. Bu tinin tarihi ve etnik ebedi 
koof crauı;l" dt:K' , bu konf e hakia.ııom layı.ndığı yerle -

• 

tıbu hakikııtlerdco sonra, - ~ 
hadiseleri soiuk kanlılıkla, -===---===-=====~=====~~~~~=~::=~-=~~ 

vekarıa karıılıyabıloıe1~,• Balık esir İnhisarlar 
jçlo bizzat kendi kuvveU ... 

mize temiz bir kal ble ıurnrı rl • B•tşınüdu·· rıu·· g"" 0 .. ndeıı: etmemiz lazımdır • 
- SONU VAR - Merkez emanet an barında kanunen kalma müdcietlr>f 

..-- -:.-------1 TURKDILI 1 

1 
Pazarteeioden baqka her 1 
:ıün çıkar. Siyasal cezete . . 1 1 Yıllığı: 800 Kuru o 1 

ikmal eden 14 ekiciye ald 935 mahsulünden 42 deokte 
540 kilo tütün 1701 sayılı kanunun 34 ncü maddesi ..,u· 
clblnce 15 gün müddetle açık artırmaya konularak ıatat• 
çakarılmııtır. Satılacak tütünler-in evsafı hakkında Ba11116 

dürlük ziraat ıubesı amlrllilnden malumat alınabtllr it 
tekllierin 27 -10-938 gününde BaımüdürlGiültlüzde satıl )ıo 
misyonuna müracaatları ilin olunur. 1 Alt ı Ayhğı:400 1 

1 Say111: 3 • 1 4 - 1 - 363 

1 Gilnü aeçmti ıayılıır 2sl --------------------·----,...,.,......-
1 kuruıtur. 1 1 ADRES: 1 
LBA_':~-ES~R fÜRKDILl 1 
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