
GONLOK SiY ASI GAZETE On dlrdbıcl yal: 2482 

Alm nyanın endişesi: ------------········--...----------
lgfrlt hatlarının aşılmasından korku
yorlar. Almanlar Varşova önünden 

serf surette çeklllyor. 
--------··········--------

~ topçu himayesinde Garp cephesinde Sarbrükdeki 
piyadelerini geri çekmek istemelerinden şüphe ediliyor. 

~ 14 (A.A.J - Al· Paria, 14 (A.A.] Şark zemesi btrakmıtlardır. arabasını aldıklanm, elit-
~ 8afkamandaa- cepbeainde fiddetli maha Paris, 14 [A.A.) - Al- bir cephede de alb bia mew-
Poaoa,. makaYemetini rebeler olmaktadır. man resmi tebliği iH c:enu eatla diğer bir Poloaya fn-

imkla verecek bl- Polonya resmi tebliiüıe bt Polonyada arumda bir kuanın talim oldaj1ınu WI· 
~ bllanmala- nazaran Alman. tayareleri çok generaller de dahil ol· clirmekteclir. 
~tla lnmeadanlara ~arşovaf! Ye clijer muhte mak üzere 60 bin kifiyi eair, Paris, 14 fA.A.] - Garp 

lif yerlen bo~bardaman et- 1 143 top ve 38 h&cum (Sonu lçüncll sayfada) 
mif ve topçaau da VarfOva· · 

rika kongresi Y• yanrm çıkar••. g111e1er AMERiKA SEFARETHANE-
•tm11tar. Tıb enatit&sll ha-.....,..._ 

f:ylfilde fevkalade 
davet edildi. 

rap olmqtur. Otuz iç Al- sı· DE BOMBALANDI 
man tayaresi dlfibiilmüt-
t&r. V UfOVa etrafındaki 
Alman kıtaatı menilerin 
den pliakGrtGlm&şttlr. 
Pozan ve Pomenudeki 
Polonya ordalan fiddetli 
muharebelerden sonra Kut
aoydaki uıl Polonya onla. 
suna iltihak etmiflerdir. 
Ceauptaki Polonya kıtaatı 
apr mabarebelerle çekilmek 
teclir. Loclz tehrini Polon 
yalılar ıeri alm1tlar ve Al
maalar bir çok silAlı, mü· 
himmat ve diier harp mal-

Almanlar, çocuk hastah~ele
rine, halka ve müdafaasız şe

hirlere de ateş açıyorlar. 
Vqington, 14 (A.A.) -

Herald Tribllne gazetesi «ln-
ıiltere •e Franaanm maillp 
olmaması Amerika için el 
zemclir.• Diyor. 

B&krq, 14 [Radyo) Var· 
to•adaki yabanca devlet el-

çililderi Sovyet budaclm 
yakm bir tehire naldedil
miftir. Harada askeri w 
def olmamasına rajmea dla 
Alman tayareleri tehiri bom
bardamaa etmiflerclir. llr 

t Soau dördlblel aayfacla) 

--------------------------------------------------=-
Hitlerin bir emri: 

şlddetıe hareket g6sterllmesıne ald 
emri onun sukutunu tacıı ettlrmekL ten başka bl.:_:'etıce vermlyecektlr. _J 

Lonclra, 14 (A.A.] - in- yemetini karmak için bom
ptere Hariciye Nuın barclıman ettikleri tak
Halifab din Lordlar Ka- clircle Blytik Biritanyamn 
marumcla Almanlann Po- da mllnalİp addeceji her· 
loap açık telıirlerini Ye hareketi takipte kendini 
klylerini avil balkan ··- i tasaamile Hrbeat tlreceti-

ni bildinniftir. 
Loadra, 14 (RadJO) - ... 

ıUiz l.tihbarat Nuaretl 
bildiriyor: 

Berlin Propapncla Naa
lSona ildaci u,fatla) 
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-----------------------------------------------/ Almanların ı• 
8 gündür alama-, • __ ş ___ !'_A_B_E_R_L_E_R_i _____ 
dıkları şehirler. Vali dün Bandırmaya Vilayetlerde polis İvrindi panaY"' 

Brüksel, 14 !Radyo] 
Burada çıkan bir gazetenin gidip geldi. kursları açılacak. 24 eyliilde ·aç•· 
Varşova muhabiri Polonya Valimiz Recai Güreli dün Dahiliye Vekaleti polis 
kıtaJarınm beş gündür çar- j otomobille Bandırmaya git- enstitüsü ilk tahsil kısmının 
plfb.ğı·nı· ve bir karış yer ver 1 miş,_ ~ğleden sonra avdet ve polis mektebinin yetit· 
medığını yazmaktadır. Mu etmıştir. , - mcdiğini nazarı dikkata ala-
babir Alman ordusu zayi- ..- rak polis tahsil boşl1uklanm 
atım bilhassa kaydetmekte, Vilayet Daimi Encü- en kısa bir zamanda dol
doğu Polonyasından gelen meninin toplantısı. durmak ve- polis mektebi 
Alman taarruzunun muvaf· derecesinde tahsil göstermek 

Vilayet Daimi Encümeni k d·ı "I" ı d 1. fak olamadığını, buna rağ- ma sa ı e vı ayet er e po ıs 
dün Vali Recai Gürelinin k } k men Alman tebliğlerinin 8 urs arı açmağa arar ver-
başkanlıg-ında toplanarak · ı· 

ıündür ellerinde olduklaranı maş ır. 
dairelerden gelen evraklar B k bildirdikleri şehirleri sekiz u ursfar bu sene An-
tedkik edilmiş ve daha ba-günden beri bili alamadık- kara, Bursa, Divarbakır, 
zı masraflara aid işler de lanm bildirmektedir. Edirne, Elazıg, Tunceli, Ga-
müzakere edildikten sonra ziantep, Hatay, fstanbul, lz-
toplanhya son verilmiştir. mir, Seyhan, Trabzun. Zon-

- --
· Okulların açıl
ma hazırlıkları. 

guldak vilayetlerinde açıla-
caktır. 

Birinciteşrinin ilk günün
de ba~layacak ve temmuza 

Yugoslavya 
üç şarta göre 
mal verecek. 
Belgrad, 14 (Radyol -

Yarı resmi bir gazete bita
raf olması dolayisile Yu
goslavyanm bütün memle- 1 
ketlerle müsavat dairesinde 
•e şu şartlar dahilinde ih
racat yapacağını yazmak 
tadır: 

Lise. orta okul ve öğ'ret- kadar devam edecek kursta 
men okullarında on beş gün- polis mckteple·r;nd~ olduğu 
den be:ri devam etmekte olan gibi zabıta kanunları, ceza 
ikmal imtihanlarile kayd ve kanunu tarih ve coğrafya, 
kabuller bu gün sona ere mesleki yazı ve hesap, sağ
cektir. Bu okullarda dersle- Irk J ilgisi, havadan korun 
re 25 eylôlde başlanacak- ma, meslek terbiyesi, beden 1 
tar. terbiyesi, parmak izi ve fo-

iık okullara bu yıl 932 toğraf dersleri gösterilecek 
doğumlular alınacak, kayd · tir. 
fara 18 eylôl pazartesi gü- ,I ___ _________ , 

1 Evvela dahil istih-
lik.in ve milli müdafaanın 
ihtiyaçları temin edilmelidir. 

nü başlanacaktır. 
Kültür Direktörlüğü 

ilk okulların açalması ha 
zırlıklarile meşgul ol
maktadır. Bu arada okul
la rm yeni ders senesine aid 
defter vesair evrakı dün 
Direktörlükte yapılan eksilt-

me neticesinde matbaamıza ı 

ihale edilmiştir. Bu evrak 1 
kısa bir zamanda yetiştiri· ' 
lerek Direktörlüğe teslim 
edilecektir. Bu suretle okul
lar açılmadan yetiştirilme 
imkanı verilmiş olacaktır. 

2 - Yugoslavya muay 
yen olmıyan bir zamana ka
dar müteharrik malzemesini 
tehlikeye sokmak istemedi
pden alıcı memleketlere 
aldıkları eşyayı kendi vaaı
talarile nakil etmelidirler. 

3 -- Eşya bedeli peşinen 
temin edilmelidir. 

Hitlerin bir emri. 

-
Papa sulh te
şebb.üsü yap
mıyacakmış. 

(Baştarafı birinci sayfada) 
reli; İngiliz hükumetinin Na
zi rejimile biç bir surette 
anlaşma yapmağa yanaşma· 

' mağa karar \ermiş olmasmı 
.Alman milletinden saklama 
ğa uğraşmaktadır. 

ÇemberJaymn Avam Ka 
marasmdaki buna aid be 
yanabnııı neştedilmesine mü 

R 14 (R d 1 P 
saade olunmamıştır. oma, a yo a-

Al . Bu gün çıkan bir gazete 
pamrı manya ıle Fransa- d - 1 d kt d" 
ı . . . e şoy e eme e ır: 
ngıltere arasında yenı hır H"tl t f d k _ _ . ı er ara m an aç1 şe-

sulb teşebüsu yapacagına daır\ birlere bombardıman edilme
bazı ecnebi mecnbalarından sine dair verilen emir onun 
çıkan haberlerin Vatikan nihai sukutunu tacil ~tmek
astlsız olduğunu bildirmek· ten başka bir netice vermi
tedir. yecektir. Bu emir cihan ef-

karı umumiyesinde Hit
ler aleyhtarlığını kuvvetlen· 
direcektir. 

Dün Lordlar Kamara 
ıında, Nazilerin açık şehir
leri üzerinde yapacağı 
hareketin mukabelei bilmi
sil karşılanacağı hakkında 

Halifaksın yaptığı ihtarı 
Hitlerin gözönünde tutarak 
düşünmesi lazımdır. 

Almanyamn Polonyalılann 
çeteler teşkil suretile teca-
vür.ü üzerine askeri ve sivil 
Leh mukavemetini kırmak 
için her çareye baş vurma
ğa karar vermesi onların 
cephelerdeki muvaffakiyet
ıizliğinin açık bit delilidir. 

lacak. 
. 'İ 
lvrindi, [Hususi] - JI/' 

Eylülde nabiyemizd~ ft'( 
gün devam edecek bit 
van panayın açılacaktır~ 

Her nevi hayvan ye 
ren nahiyemizde açıl• 
olan panayır fevkalade 
bet görecektir. BilU • 
hayvan ve çeşitli tüce' 
alış verişi olacakbr. ~ 

Bu panayıra gelec ti 
İvrindinin giizel hav• ~; 
yundan kazancrnda• 
istifade edeceklerdir. .- ...1 

Bütün hazırlıklar V 
edilmittir. 

C. H. Partisi 
heyeti toplan~ 
C. H. Partisi vilayet , 

re heyeti, dün Perte" '/ 
cioğlunun başkanlığıod' ~ 
tad toplantısmı yaprttlfoıı' 
Partiyi ilgilendiren iılet oJ 
rinde görüşüldükten ~A 
toplantıya son verildllf .... 

Spor bölg~~i akf 
toplandı. . iı 

Akşam spor bölge~ ...J 
Recai Gürelinin BafP" 
ğında toplandı. J1. 

Beden terbiyeai JJJl'l;~.ıi 
fiyeti"a~mda buluoaD ~J 
leriıı adedi gözden ge ~ 
ve ka:r:alarımızda yeDİ • ·~ 
~nçlik kulüplerinin "~ 
ve yapacakları işler b ~ 
da uzun görüşmelerde? 
ra toplantıya nihayet 

Serbest gÜreŞ biri~ 
likleri Ankarada yt 

Türk;y~ll~~~~ ~ 
birincilik müsabak~l•J 
grupları 24 eylulde ~; 
ve birincilikler de 30 ef ~( 
An karada yapılacakt•~·_J 
velce İstanbulda 1•1"7, 
bildirilen birincilikler~ 
len lüzum üzerine Ao 
yapılacaklar • 



TORKDILI Sayfa : S 

~ANIN ENDiŞESİ. 
~- Wriaci anyfada) den bahsederek diyor ki; 
·~~de meYzÜ harekat Kıtalarımız evvelsi giln 

l ~ar lehinde inkişaf ilerlemiştir. Topçu her iki 
..._ -_~clir. taraftan hareket göstermek
~. 14 {Radyol - Al- tedir. Düşman bidayetteki 

'ti ~r~~•u Bqklamandan- mevzilerinden de atılmıştır. 
f'_ - clinyor: Vart ormanının ifgali 
'11lıabi Polonyada Al- bundan sonraki harekitta 

L..:' kıtaatı ıarka doğru çok lüzumludur. Harekitta 
~ektedir. Bir çok nok- düşmana müıkilit ıöeter
•. ~ Viatill geçilmiıtir. mek için işgal edilen arazi 

._.._..da generaller de hakkında ketum davranıl-
60 bin esir, 1 i3 maktadır. 

38 
biicum arabası alın- Almanlar müstahkem mevki

. 18 nci Polonya fır-
da VarfOYa civarında 

lL olmuftar. 
·_"Qlan kıtaatı Şarki Prus-

•on meYki müstahke-

in aşılmasından korkuyor: 
Londra, 14 [ Radyo 1 -

Bir gazete garpta Alman
yamn ne deniz, ne de kara· 
daki barekltında muyaffak IL... hç•ittir. 

~Jaya Aöre Garp cephesi: olabildiğini, Sarrelerüchada
ki muvaffakiyetaizliğe işaret 

14 {Radyo) - Al- d" d" k" 
~~ ard B k d e ıyor ve ıyor ı: 

~ C.rpusa ıı"'· udemanF an- «Bu Almanya içi• çok 
~ cep e.ın ran- f d 

~ı._ - • • •b k. ena ır. 

j Balıkesir Askeri Satın 
i\lrna· komisyonundan: 
1 Baı1k11lr , Su11farhk, Bandırma, Kll~J• bırlıld.a 

u• thtlJaçları olan b in ,Yh•t beı loa •• kapalı aarfia elr 
eıltmefe kooulmuıtur . 

2 - Her ,ere teıll• edılecrk unların •lktarları Ye 
•uYalrkat teminatları •t•lıda yazıl.dır: 

3 - lla•la 18-eyl6l 939 ılini Het 17 d• 8ıld1Mr 
Kor S•hn A. ma ~omııyoouada Jıtpılacakllr. 

4 Enaf v" ıartlar lttaobal, Ankara leY•sım l•lı;-· 
lıil ve ko ordu ıabe alma komlıyonlan•da ılrlleblllr. 

5- EkılltmeJe koaula• 1025 ton uo toptaa teklif , .... 
lac•I• ı bl her ıarntzoaa alt mıktar için ele •Jr& •Jn ı-k
laf •e ihale yapılabıltr. 

6 - Tal•pl~rın muvakkat lemlaatlar1aı baYI teklif 
mektuplarıaı ı bale aaattoden bir 111at •••ellatt lladar b· 
mınooa makbuz 1nuk•b J tu tm etmelert lOsum• il .. 
oluaar. (Poıt•da vakt ıce lı: eler muteber deiUdır.) 

· Mu•akkat temloatl M ılctar1 Garnlaıa\I• 
Lıra Kr Ton ~ıml 

5625 00 soo B·lıke11r 
1237 50 ı sn Suttfırlık 

20 15 62 250 Baodar•• 
1078 13 125 Kltahra - -~55 2~ 102~ Yeki• 

4 1 - 279 
:-qoe erı " are atının B 1 Al üd 

'-.:..~ elci.-....,.• bil.. u yer er man m a- 8 8 8 S 1 b """' d 1 ~ •- 1 faa hattıilzerindeFrausaya ayı 1 Ug ay 1 tarım 
F • . . daha iyi bir ilerleme vere - k d • k ( • f • d 

t- • ransız tebhDı: cektir. Almanlar Fransızla- re 1 OOpera 1 10 eft: 
'1ia, 14 IRadyo) - HaYas nn muazzam mevki mlıtab- T. C z raat llankaıı Gla•• ajen11•• ballı (633) ... ,.ı, 

tı l:aildiriyor: kemleriai qmalanndan her- Souklar tarım kredi kooperatıft, kooperatıfı•lale btrlqme 
s.:-_1a1q in kıtaları tara· halde çok fazla endiıede dolayııtle tnfaıah etmtı bal•oduiundaa taıflJe edalecel4 
~- ıntllüm meYzilerin it- olmalan gerektir. Gayretler ılln olunur. 
~- enditeye diişen Marn ileri hareketini temine 3 . l 280 

mftıtahkem mevki matuftur. Şark cepbemnde 
~ kumandam bir ağır de Polonya ordusu kuvveti-

~ ·~a~;~~:1d~ık~;:~::: ;~;lduğu gibi muhafaza edi- . Bahkesir inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
~ atıl kalmamıştır. iki Diğer bir gazete şöyle 
~ il tayare hücumu son yazıyor: 
~t- yağmurlaıile müı· llerleyişlerimize devam edi-
~ uğramıtbr Buna 1 yoruz. 
~ Zigfrid battı üzerinde Sarrelerüch tehdit altın-
~ &atalan .derlemeleri 1 dadır. Burası kimür hav2a 
- etmektedır. sı ve mühim yollarile mü-
'-lanıar Yarşova önünden ı kemmel bir tarassut Yazife-

~lllleQa :mecbur oldu: sini g&recektir. 

'v~a. 14 (Radyo) - Bir karış Fransız toprağı 
~ ••dan bildiriliyor: çiğnenmedi: 

'illan kıtaları Varfova Paris, 14 (Radyof - Pöti 
'1r den silratle geri çekil Pariıyen: Tek bir karıt top· 1 
\,_, ınecburiyetindc kal w Al 1 · w t 
l~'dır. Polonya kıtaları ragımızı · mail ara çıgne -
" medik. Buna mukabil Al-
~-• ta.nk ele geçir .:'fit d manyanm şimali şark mınta-
!'l._ r tr. 3 Tayare düşü kas·ndaki topraklarını kıtala-
s::tür. Motorlu Alman nmız çiğnemektedir. işgal 
~ ın.ın Leopoliye yap· edilen yer Vart ormaumda 
' · '1 hücum durdurulmut-

art ormanınm:işgali 
h. mühimdir: ... , . '1 l'ia, 14 (Radyo] - Jur 

' .... ~~~teai. garp cepbesin
~ edilen askeri uul-

bir kaç kilometre derinli-
ğin dedir. 
Düşman topçusu şiddetli 

mukabelededir. Bu Sarrele
rüchın şarkı şimalindeki Af .. 
man piyadesinin' çekilmeai 
için olaa gerektir. 

Balıkesir İnhisarlar Bqmüdürlük binasile müştemillta
nın bulunduğu arsanın arka cephesine yapılacak ihata 
duvarilt: yan ceph•lerine çekilecek tel örglinüD İDf8Aı 
8 - 9 - 1939 gününden itibaren 20 gün müddetle ebilt
meye konulmuıtur. 

İsteklilerin plin ve izahnameyi görmek ve kefif bedeli 
olan 1168.90 liranın °/0 7.5 teminat akçasını yatırmak 
üzere 27 - 9 - 1939 günü ıaat 16 ya kada.r Balıkesir ln-
laisarlarına müracaatları. 4 - 1 - 292 

-------------~------------------------------
Bahkesir Vilayet Daimi 

Encümeninden: 
1 Açık eksiltmeye konulup on gün temdiUi 11/9/-

1939 pazartesi günü ihale edilecek olan Balıkesir ve Ban
dırma merkez okullarına alınacak 50 ton ve beher tonu
nun muhammen bedeli 30 lira olan sömikok kömilrüne ta
lip zuhur etmediğinden 12/10/1939 tarihine raıtlıyan per
şembe günü saat 15 de pazarlıkla ihalesi için bir ay uza-

tılmııtır. 
2 . lbale muayyen gün ve saatte Viliy t maka-

mında mütqekkil Encümeni Dııimi huzurunda yamlacağın
dan isteklilerin muvakkat teminatı olan 112 lira 50 kuruı 
yatırd·klarma dair makbuz Yeya banka mektuplarile Dai
mi EncGmüne müracaatları ilin olunur. 

4 - 1 - 300 
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Sayfa : 4 

Fransız harp kabine
si teşekkül etti. 

Paris, 14 [Radyo) - F ran
sada Daladyenin riyase
tinde yeni bir harp kabinesi 
tetekkül etmi,lir. 

Amerika Setaretha- 1

1 nesi de bombaland1. 
(Bqtarafı birinci sayfada) 
çok siviller ölmüş ve yara
Janmııtır. 

Vatington, 14 [Radyo) 
Amerikanın Polonya sefiri 
gönderdiği raporda töyle ı 
demektedir: 

Alman pilotlarının hedef
lerinin hüviyetlerini bilme 
den bomba attıkları işikir· 
dır. 

Dün benim bulunduğum 

köşküml~ komtumun köş

küne taarruz edildi. Sana ı 
toryom tahrip edilerek 10 
çocak telef oldu. K1%1lbaç 
ipreti taşıyan yerlere bom· 
llalar abldı. Kamp kızlarına 
aid aığmakta 22 kız telef 
olmuştur. 

Amerika sefaretinin yer
leftiği Polonya şehirinden 

•• gelen telgraf ta da mü· 
d a f a a • ı % kasabanın 
10 ve 11 e y l fı 1 d e 
4 tayareden mürekkep hava 
filosu tarafından bombar
tlıman edildi ve 12 bomba atıl
dı. Sefarethaneye 300 met
re mesafedeki caddeye dü
feD bu bombaJar 11 kiıinin 
alümüne, 40 kişinin de •i•r 
yaralanmasına sebep olmut
tur. 

TORKDILI 
Giinliik. aiyasi gazete 

Sabibi : Bahkesir mebusu 
HAYRETTll KARAI 

Neıriyat mlidilril 
FUAT BIL'AL 

Yıllıtı: 800, alb ayhtı 400 kr. 

Sa)'ISI (3) kuruştur. 

TÜRKDILl IS Eylül~ 

Türkdili matbaası 
••• 

vııı,.t matbaa11 TIJtkdlll matbaa1t adı altıada ..... t••tZIJ\ , ... ,eaıade faali,... 

~m~~ ~ 
14 Seaed•• beri maataaamao çıka• ve karilertne hizmet eden «TÜRKDI 

ı••eteıt bu ıuretle daha ıenlt iaır ıekllde çalıım•I• baıhyor. 

Türkdili matbaası 

-Ucuz, temiz •• ılratle laerkeıfa ibtlJaçlanna ce••P Yerecek, laerkeıl ••-
eclec•lı bir tekle lıo-l•uıtur 

Reıml •e huıuıl m619N .. elere atd defter •• her tirli cedveller, m• • .,.;' 
da••tl,el•, ltart•lstler, sarf •• kllıt baılıkları, . sartf ff!lsllde tabf'tllltr. 

Kttap •• me•m• baıılu, clltJapıltr. 

Turkdili matbaası 
Her JHd• ılpartı kaltul eder •• lıtenddıtı ıektlde hamrlar. 
Dikkat : Matbaa ltlerlle allkadar her tiri& mulla'9erat ıçt• ıu adr ... t1' 

racaat edilmelidir: 

Türkdili matbaası. Bahkesir 

KIRTASiYECI 
KADRlUZKUR 

Her türlü kırtasiye Paşa Cami caddesinde 
Her türlü k1rtasiye levazımını burada ucuz olarak 

min edebilirsiniz. 

Mektep defteri - Kitap - Her çeşit kağıtlar 

'l'ürkiye t_;ıııııhlıriyeti Ziraat 
Bankası Balıkesir Şubesinden: 

Kı,ı Me•kll M ktara / Ctna Hudut . T•po 1enet borçlu 
d•kar M. No 

Kara çeltik 143 364 tarla Şarka a Hacı 42 Karaç•plf •• 
çeplı alaaı Alt •ereıeıı. fl· Oıner ofla 

••len lıoc:a t•Y 
asmak orm•ahk· 
ıuben tabııldn 

Ahmet cenaMn 
etlıı:ı plrt•,l•k b8rln 

2814 No: lu kano• ıum6
1

lne dah•I 259 no: lu takıttleadlrll• f borc•na •••••••• 
etmecl•l•ndea yulsaııda ••ıafı J••ıh ıanl mealnıller tahı ıU emval JOltJI• •iP' 
çıkaralm•ıt1r Arthrma 26 •iuıtoı 939 taralaıade -baı'•••k izne rır•I bir , .. 
IS eyl61 9J9 tarıbtnde cuma ıilol qat 15 te bırı•cl ılaaleaı ve o• ıl• ... ra da / 
11a , 1 .. ı B•lıke .. r Vı lJet Eaclaa.aınde ,ıpılaca•tar. Talıplerın dı•• f• z a 9111••1 ~ 
• "" •• P•Y ılr•ek lan• )iade .. temıaat ••ca.aı. Balılıeatr T c z.,... e ........ :, 
lt•ı ••rmalar1 llaa•dar. De·l•hJ•, feraı laarcı ve .. ır ••araflar •lıterlJ• aıtur. 
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---Buakhtı yer: Tiirkdili matbaHı-Balıkdı' 


