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Romanya Başvekili 
Kalinesko öldürüldü 

ariciye Veki· 
İmiz Moskova· 
a hareket etti. 

Ankara, 21 (Hu· 
"susi) •• Hariciye 
Vekili Şükrü Sa
raçoğlu Moskova-
= ya gitmek üzere 

1 bu gün Ankaradan 
!stanbula gitmiş
_!İr· Yann (bu gün) 

. vapurla lstanbul
dan Odesaya ha· 
reket edecektir. 

Hariciye Vekili· 
m i z istasyonda 
(Sonu Oçlhlcll Ayfada) 

Sovyet kıtalar1 
ttonya hududunda 
~ordu Rom;;;yanm Lehistan 
~dudunu tamamen işgal etti. 
~ ~ 21 ( A.A.) So• teclirler. 
~tı le•herıe tir· 1 Am•terdam, 21 f Radyo ) 

~ · -- Polonya kıtalan çekilir· 
~ ~ 21 (Radyo] - So•- ' ken tabliye ettikleri mmta
~ lırı Letoaya huda- kalardald eruk ambarlarmı 
~ hldq..aktadır. Po · tahrip etmiflerdir. 
l\ "'--.....eirleri Letonya- Paris, 21 ( A.A.] - Garp 

elıte denm etmek- (Soau ildaci A,fada) 

Bükreşte bombalar patladı. Katiller 
radyo istasyonunu da işgal ettiler. --- _____ , __ _ 

Suikasdı Demirmuhafız teşkili. 
hnın tertip ettiği tesbit edildi. 

YENi ROMEN KABINF.SINI GENERAL AR-
GESANO TEŞKiL ETTi. 

Bakrq, 21 (A.A.] - Ro- 1 miiftilr. 
muya Baı•ekili Kaliaeako Bükrq, 21 (Rad10] -
luı giln Bilkreıte otomobil- Romanya ajan•ı teblii edi
le fiderken karııaıaa çıkaa ! yor: 
diier bir otomobilde bulu- llatvekil Kaliaeako 21 
aaa meçhul phWar tara· 1 eyl61 saat 14 de al~ca 
fından rllvel•erle öldlrll- [Sonu üçincG saJfaclal 

Çemberl8ynın 
Hitlere cevabı. 

-
İngiliz Başvekili sonuna kadar 

harbe devam edileceğini söyledi. 

lngiliz Başvekili Çemberllyn 

Londra, 21 (Radyo) -
Avam Kamaramnm dlbıkB 
toplanb•ı, çok heyecaab 
olmuflur. Bltlbı mebularua 

' hazır bulundukları ve tri
banlerin bqtan bap dol· 
mut olduğu bu içtimada 
Bat•ekil Çemberliyn beJ•· 

(Sonu üçlincü Ayfada) 

JAPONYA 

Nazarlannı Çin üze-
ı rine çevirdi. 

V afington, 21 (Radyol -
Japon sefareti tebliğ ediyor: 

Japon hükumeti Avrupa 
ibtilifına sürlklenmemeje 
rayret etmektedir. 

japonyanın nazarl~n şim
di tamamen Çin Uzerinde 
toplanllllfbr. 



• 

Sayfa : 2 TÜRK DİLİ 

' 
Sovyet kıtaları 
Letonya hudu

dunda. 

İ--ŞE_H_i-RH-ABERLERi 
·------------------------------------------------------------~ 

(Baştarafı birinci sAyfada) 
cephesinde mevzii temaslar 
olmuş +e tarafeyn topçu 
kuvvetleri faaliyette bulun
muıtur. 

Gece şehrimiz- 334, 335, 336 Doğumlulann şehrimiz GenÇ' 
de şiddetli zel- lik Klübünde kayıd muamelesine başlaodı· 

zele oldu. Kendisine tebliğat yapılan her mükellef _( 
Gece saat 2 yi 37 dakika di güp. içersinde klube gelip kaydolunaCJP"'" 

Paris, 21 (A.A.] - Şark 
cephesinde VarşoYa müda
faaya devam etmektedir. 

geçe şehrimizde çok şiddetli t 

zelzele olmuştur. Dün akŞam fehrimiz Geaç-1 

Moskova, 2 l (Ra~yo] -
Litvanya hududunda vaziyet 
değişmemiştir. Rus kıtaları 
hududa yakın bütün demir
yollarırıı İşgal etmiılerdir. 

İki saniye fasıla ile birbiri lik Kulübü ikinci toplantıaı
arkasma gelen sarsıntılar nı Esat Budakoğlunun baı
cpeyce müddet devam et- kanhimda yapmıştır. 
miştir. Beden terbiyesi kanununa 

Zelzele hemen bütü şehiri tare ,34, 3!i5, 336 d.o~ij ... , 
korku ve heyecana düşür- 1ulann derhal kulfıbe kaydı 

ile 'Mf batından itibaren faaliParis, 12 (Radyo) Bük-
reıtcn f;>ildiriliyor: 

ileri hareketlerine ıilrat
le aevam eden Kızılordu 
Romanyanın Lehistan hudu
dunu tamamen işgal etmiş
lerdir. 

müş, bir çok kimseler de 
k yete geçilmesi hususu bil-

geniş meydanlı lara çıkmıı- baasa tebarüz ettirilmittir. 

Londra, 21 !Radyo] 
Polonya paytahtmdaki al 
balar Londraya nakledilmiı
tir. 

Londra, 21 [Radyo] -
Royter ajausı Polonyanın 

itıalinden mütevellit meae
Jeleri ıörlitmek üzere dört 
Alman subayının Moıko•a
ya geldijini bildirmektedir. 

Riga, 21 [Radyo) SoY· 
yet filosunun Estonya liman
larını ablukaya aldığına da· 
ir olan haberleri Estonya 
lliikümeti resmen tekzip et
mektedir. 

Blikreı, 21 (Radyo) 
Alınan haberlere gare Lond-

tardır. - -
C. H. P. Vilayet idare 

helinin toplantıs1. 
C. H. P. Vilayet idare 

beyti Pertev Etcioğlu
nun başkanlıiJnda dün haf
talık mutad toplanbsını 
yapmıt ve Partiyi ilgilendf-
ren işleri görüımllştür. 

. ~ 

Vilayet Daimi Encü
meninin toplantıs1. 
Viliyet Daimi Encilmeni 

dün ValiRecai Gürelinin baı
kanhğında toplanarak dai 
relerden gelen evrak üzerin-
de göriitmelerde bulunmuı
tur. 

radaki Polonya ıefiri dlln M kt 1 1 k 
Varto•• belediye reiıine bir e ep ere a tnaCa 
:7.~::.~~crmiı ve cevabı- parasız yatıll talebe. 

Bükref, 21 (Radyo l - 1 Maarif Vekaleti, lise ve 
Alman ajansı Sovyet kıta- orta mekteplere, muallim 
larile tesbit edilen hat üze mekteplerine, inşaat uıta 
rinde muhtelif temaslar vu· ve sanat mekteplerine ah· 
kua geldiğini bildirmekte nacak parasız yatılı talebe 
dir. için açılan müsabaka imti-

Bükref, 21 !RadyoJ - banma girenlerin evrakları-
Alrnan resmi tebliği Viatill i na tedkike devam etmekte-
6nündeki muharebenin neti- dir. 
cesi~in henUz kati olarak imtihan neticeleri eylf.ıl 
tHbıt edilememekte olduğu- ayı sonuna doğru belli oca
nu, bir çok .ölü ve yaralı cak ve imtihanda kazanan
bulunduğunu bildirmektedir. 1 ların isimleri gazetelerle ilin 
Buradaki harp sahasında edilecektir. 
kadınlar ilk hatta kadar - -
yiyecek ve cephane taşı
maktadırlar. 
Varşova radyo spikeri 

Alman hiicumlarımn ne ka 
dar şiddetli olursa olsun 
Varşovanın müdafaaya de 
yam edeceğini bildirmiştir. 

Hakaret etmiş. 
Ergama köyünden 55 yaş 

larında İbrahim, köy muhta
rı lsmaile lisanen hakaret 
ettiği iddia olunduğundan 
yakalanarak adliyeye veril
miştir. 

1 Malum olduğu Yeçhile ye-

' 

ııi gençlik teıkilitı ilk de 
fa lzmir ve Yİliyetimizde 

t 
tatbik meYkiine konulmut
tur. Bu cDmleden olarak mer· 
kez ve mülhakat kulüpleri 
de kanunun hükümlerine gö 
re birlettirilerek faaliyetleri-

Kireç ~aymağı arabası 
Pasif korunma teşkilibna 

mensup itfaiyenin malzeme
sine ithal edilmek tlzere Be
lediyeniD Ankara Kwlay 
Cemiyetinden mfibayea et
tiği kireç kaymaiı arabaıı 
dün retmiştir. 

-
Eve girmek istemişler. 

Panıımancı Mehmet Ye 
arkadaşı Zeki, Dinkçiler 
mahallesinde oturan Kep
ıiitlll Eminenin eYine teca
Ylz ettikleri iddia Ye tiki
yet olunduğundan yakala
narak adliyeye verilmitler
dir. 

Bahçeye girerek ço
cuğu döğmüşler. 

Hasene iımiode bir kadı
na aid bahçeye Yenice ma
halles;nden Şerafettin ve 
kardeşi Şemsettin girerek 
orada oturmakta olan Sami 
ismindeki çocuğu döğdükle
ri ve bilihere Hasenenin oğ
lu Halile de bıçak çektik
leri şikayet olunduğundan 
iki kardeş yakalanarak ad
liyeye verilmiştir. -

Kadını döğmüş 
Eskikuyumcular mahalle

sinden İsmail adında birisi 
Dinkçiler mahallesinde otu-

maçlarının fikıtllrtl ~;J 

edilmiıtir. Y aranki ~ 
da talimatile berabet 
redeceğiz. ---Sarkınbhk ya~~ 

Altay mahaUeaiadd 
met, Anafartalar ~ 

sinde oturan JialAaaO -~ 
girerek kainbiradetİ j 
kiye ıarkıntıbk yap~ J 
dia ve fiklyet ol~/ 
da.; suçlu yakalan~ 
liyeye verilmiıtir. 

Bir serh~eın _ ~ 
müş ve hem de lı"'" 

ret etmiş. ;, 
Kareıi maballesi~ct-' ~ 

di isminde biriıı ~ 
olarak Dumlupınar ~ f 
leıinden 20 yaşlanod ~ 
rettini döğdüğü •e ~ 
ıini yakalamak istiY~ 

1 
/ 

çi Mehmede de bak~:;; 
tiğinden adliyeye veril _______ __, 

ı•~ 
ran Ramazan karı~•.. ~ 
yı bilasebep döğduğil ~ 
yet olunduğundan t• 
ta başlanmıştır. 



TORKDIL Sayfa : 3 

Çemberıayn.ın 
· · Hitlere cevabı. 11 Hariciye V eki-

1 11 limiz Moskoy~.~: 

Son riialerde çok mühim aiyut hldis elcrin cereyan 
ettiti Bükreşten bir manzara 

•fı birinci sayfada) dılarsa taahbtitlerinde sadık 
.............. Ye ıon filo kalacaklanna ve nihai zafe 
~I p.teren bldile re kadar harbe devam ede· 
...._. ettikten IOllr• cekleriae dair teminat Yer-
• de Yam la pnlan IÖy- diler. Ôğllnmek adetimiz 1 

1 ya h~reket etti~ 
1 . {Baştarafı birinci sayfada) · .. 

1 Başvekil Dr. Refik Saydam, vekiller, me· , 

1 
buslar, ecnebi mümessilleri, hariciye mü .. 
teşan Numan Menemencioğlu, devlet ri-

, ' 1 cali ve halk tarafından uğurlanmış ve· 1 alkışlanmışbr. 
• 

Romanya Başvekili . 
Kahnesko öldürüldü: .a ......... : l değildir. Onun içiadir ki, 

it-. ordulannın Polon Almanya bizi bili a;.ıama-
'-Praldanncla ileri bare mışbr.» (8aftarafı birinci sayfa.la) ı Kiylll arabası Bqye)dlia 
1..~lamalan keyfiyeti- Çemberllyn, ondan ıoara katledilmiftir. otomobilinin kaıden ydlu-
. '91taraf devletlerde ne Hitlerin dlin gece Danzigde Eaki Demirmuhafız tqki- na kaerken diğer ot9mo-
.. te1ir ayandırdığı irad ettiti nutuktan bazı llbna mennp olan katiHer billerde .balunM fdıılar 

• ~ teaWt edilmif dejil· parçalar almlf ye lizlne yakalanm1fbr. ellerinde tabaacalar oldap 
akat ae oluna ollUD devamla tanlan ıöyleıaif- Blkret. 21 (Radyo] halele atalı illel'ek Baift)dle 
t olan bir teY yana 

1 
tir: Bqvekil Kalinelkoya yapı- ate, etmiflerdir. 

~ •Jlllb 17 nde bu· - Hitler, fimdiye kadar laa ıuikucl f6yle cereyaa Bat•ekil katiller tarafıa-
...... ~ PÇen Rm kıtalan· defatla a6ylediklerini bir etmiftir~ daa ablaa on bir kUl'fuıda 

.tala Leh toprakların· kere daha tekrar etmif ol· Saat 14 ele Baıvekil oto- delik dqik olmUf, kUilaD-
~IDekte deYam ettik- dutu için, don akpmki mohille eYinden çıklDlf, yol- larclaa ikisi Bapekilili yl· 

•~ · nutku bize yeni bir ıey li· ela iç otomobil ve bir de aline isabet etmif tir. 
~~ ordulannın Polonya retmif olmıyor. Bu günkll kaylO arabasına rutlamıfhr. Tabanca aealerine topla
~l'IDI geçmeleri· biç mukateleleria yeglne meıu · k . . rtad k ld k nan halk korkunç cinayet 

'

-•- k. •h·' b. lil olan Hitler ln-=•tere ile . ~ 0 .•n . ~ lı~a. ka11ııında kaçm1flarclır. 
va ı, mu ım ır t ' •" ıçın harp ettiklennı nıiliz il •• ekilin IDda L--•----

tqkil etmektedir. Franıamn, ltalya tarafından d nın demz: de Al E .-.• yan ~ 
--· il · - ldif • · onanması · maiyet Mildtlrii ele ölm~ ..... erde MoskoYa mat- en aurllen aulh te lennı t btelb '-! l n·nı· imha .xf .. ,_._ __ 

' 

d .1_1 • • I f man a amr e r er agır yar.-nunııılfbr. 
llefriyabna dikkat re ettı1Uenm ~iy iiyor; a · ederek, deniz aerbestiaini Katillerin birisi vaka ma-

\..... ~' Ruayanın Polonya ~t, ~eamt .•eaaık bu a6zl~ temin eyliyeceğini, Fra1111Z- halline yetifen polia tara 
~arına ordu gönder- 1 " lfıklr. b1r .surette tekzı· j ıann, Garp cephesinde her landan yakalanmıı " cliier 
...:__~ rtıalerden beri ha. be kilidir. B~z, her zaman gün bir az daha ilerledikle- katiller otomobillerle Bük 
L~ anlaphr. Bu hl· su_lb~ korumag~ çalııtık ~e rini, Polonya ordusunun Gç reı radyo iıtaayo~upa 'ıele · 
~- cltlnyanın takbih ve elım.ızden ge~enı y~ptık. ~ıt- yerde mukavemet giıter- rek kapı~yı yaral~Jflar 
~i da•et etmiftir. Rus· ler ıae, harbı tercıh etb.» mekte olduğunu aöylemiı ve ve radyo ıle Başvekilin De-

.• Polonya topraklanna ÇemberlAyn, mtiteakiben Varıovanın müdafaasını tak mirmubafı~Jar tarafıntlaa 
L_ 'lıtylflerini muhik Almanlann Polonyada sivil dirle andıktan sonra: .beya- ö!dllrilldüjilnü bildir~er 
l......,.._k · · il · li dük balkı öldilrmek için d6nya. nabnı fU sözlerle bıtirm~- dir. 

IÇID erı 1 r - ti . B da s-k '" "ki t lehe 1 ·d d ğ'ld. nın nefret, ikrabını celbe- r. a una u reşın ı 
&.. P er •an e ı ır. - Müsaade ederseniz Po- cihetinde de balkı heyecana 
~,.. bnkA t• R - decek derecede gaddarane ' . . 

• u ume ı, us as . . . lonyanın bnyük kumaadaa- ( Lntfen sayfayı çevırın J 
ın Leh hududlannı hareket ettıklerını, masum 1 d b. . . . --•-..!...: 

arın an ınsının 10&1en111 s ilzerine komıu bir çocuklara varıncıya kadar llatırlatayım. O kumaaclan kadar harp edecekler. Onun 
~ il toprağına iltica ıivil balkı mitralyöz ateşine demiştir ki: içindir ki, bOyük bazırlık-

f'_.e lllecbur kaldı.• tuttuklarını söylemiş ve in- «Harp edeceğiz, hatti lar yapmışlardır. Harp ede· 
~berliyn, müteakiben giltere ile Fransanın insani kendimizi feda edinciye ceğiz ve zafere u1'şmak 

'\ıi -....,. ordusunun göster kaidelere uyarak harp ettik- kadar çarpışacağız. S~z de için biç bir fedakarlıktan 
~ "lc.braaıanlıktan bahset- )erini, zafere susamış olan bizimle be.rab~r ol~rsanız, çekinmiyeceğiz, asla geri 
~ e IC>zlerine devam ede- Hitlerizm ise barbarca harp zaferden hıç şuphemız yok- dönmiyeceğiz.» 

......_ C)İlbittir ki: ettiğini söylemiş, demokra- tur.» Çemberliyn, bu sözleri 
~Ola.a Ogiltere ve Fransa, silerin Avrupayı istila et- Evet, İngiltere ve Fransa söylerken şiddetle alkıflan-

)lya yardıma koıama- mek istiyen Hitlerir:m tebli- nihai zaferi elde edinceye mıştır. 



Sayfa : 4 TORKDILI 

Bir İngiliz tayare ge
misi batınld1. 

Londra, 21 (Radyo] -
Bahriye Birinci Lorda Ç6r
çil A•am Kamara•ıacla ite· 
y-tta bulanarak d6rt la
pa tayare pmisinden biri 
ola• Karam harp ıemi•İDİD 

bir Alman tahtelbahiri tarafın
dan Mbnldıtını .ayle•İf· 
tir. 

TORKDILI . 
Ginllk siyui gazete 

Sahibi : Bahkesir mebusu 
HAYRETTİN KARAN 

Nepiyat miklürü 
FUAT BIL'AL 

Bahkesir Askeri Satln 
Alma Komisyonundan:,,_ 

1 -Kep•lit birlikeJeriDİD ilatiyaçlan olan ı3t fOll 
açık ekliJtmeye konulmuttur. ti' 

2 - Lahmin eclilen bedel ( 982 lira SO kur.. "" 
•akkat te•İDab 73 lira 68 kul'Uftur. . J 

3 - ha.le 'l9/9/939 cuma giali •at 11 ele .......... 
kor Nbn alma komisyonu bina•ında yapılacaktır. ..ıll 

4 - Enaf ve şartlar her ıh komi•yoncla ılı~ 
S- Taliplerin belli belpler ve muvakkat temid 

birlikte komi•yona mliracaat etmeleri. ...-
• t v 

Yıllıtı: 800, alta aylıtı 400kr. 1ı----------------~ 
tllflrmek için bombalar 
ablmıftır. 

B&kret, 21 [Radyo) -
Yeni Romen kabine•i eıki 
Başvekillerden Miroa Kri•tia 
kabinesinde Harbiye Nazırı 
bulunan General Arpaano 
tarafından tetkil edilmiıtir. 1 

Sayısı (3) kuruştur. 

.4dre.'I: Balıkuir Türkdili 

Balıkesir sulh hukuk 
hakimliğinden: Yeni kabine yemin etmit 

ve Kral Karolun riyaaetinde 
ilk toplant .. ını yapm11br. 

Bahke•rin Kurtuluş ma
hallelinden Ali Kayab ev

---------ı litları lbrahim, Hakkı ve 
Balıkesir ticaret ve Ahmet ve Cevdet ve Naci-

sanayi odasından: ye ve kargı Gül•üm ve di-
Balıkelir viliyeti merke- ğer otlu Tevfijin t6rekian 

ziDde Milllkuv•etler cadde- mutuarrıf oldukları Babke
aincle Ankara otelinde otu- •İrin Kurtuluş mahalleaiade 
ran Tlrkiye cumhuriyeti ta- kiin doğuıu aahibi ••et 
baaaından olup Ankara ote- Alinin diğer evi ve bat .. ı 
linin (1) numaralı oduını Çolak Osman ve Kezban 
ticari ikametgAb olarak ya- oğulları ve Mehmet evlit
ubane ittihaz eden Ye 19l4 ları ve poyrazı sahibi aenet 
ydından beri taahhüt itle- 1 bahçesi kıblesi yol ile mala-

. rile iftigal ettiğini beyan dut hanenin en çok teklif 
edea Ahmet oğlu Salih Ey- yapan talibi uhdesine ihale 
linia unvanı ticareti bu ke- yapılmak üzere 15 glin 
re (M&teahhit Salih Eyli) müddetle ilin yapılarak 
olarak tescil edildiji gibi açık arttırma yapılma•ına 
ba unvanın imza ,ekli de karar verilmiş olduğundan 
Türkçe el yazııile (S. Eyli) artbrma ıartnameıi ıörül
olarak ticaret kanununun mek üzere bu günden iti-
42 nci maddesine göre Ba · baren ve açık artırma için 
lıke•ir ticaret ve sanayi tayin olunan 5/teırinenel/ 
odaıınca 20/9/939 tarihinde 939 perıembe günü ıaat 15 
1098 sicil ıayısına kay- de yüzde yedi buçuk pey 
dedildiği ilin olunur. akçesile birlikte arttırmak 

için Balıkesir sulh hukuk 
Edremit asliye mahkeme•i kalemine müra-

mahkemesinden: caat edilmesi ilin olunur. 

Bfirhaniyenin Gömeç na· makla davetiyenin ilanen 
hiyesinde mukim Adalı Ce- tebliğine karar verilerek 
mal hane•inde mukim Tab- muhakeme 26/10/939 per 
taköylG Ali kızı Zeynep ta· ıembe günü saat ona bıra
rafından müddeaaleyh aynı kılmış olduğundan müddei
nahiyeden Cafer oğlu ma aleyh Mebmedin vakti mez
ranıoz Mehmet aleyhine kürde ya bizzat relmeai ve
açhğı takdiri nafaka daya· ya bir vekili kanuni gön
sınm icra kılınmakta olan dermesi relmediği ve vekil 
muhakemesinde miiddeaaleyh de göndermediği takdirde 
namına çıkanlan davetiye- muhakemenin gıyabında de· 
de müddeaaleyhin nerede vam edeceii davetiye ma · 
olduğu belli olmadığı meş kamana kaim olmak lizere 
ruhatile iade edilmit ol- ilin olunur. 

Bahkesir Askeri Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Bandırma birlikleri bayvanabmn ihtiyaçlart JI 

75 ton yulaf açık eksiltmeye konulmUfhlr. ti' 
2 - Tahmil edilen bedel 3562 lira 50 kurut .e 

vakkat teminab 267 lira 18 kW'Uftur. J 
3 :- ihale 29/9/939 cuma günü saat 16 da Balll""' 

kor .. bn alma
1 
komisyonu binasında yapılacakbr. _ J 

4 - Ev .. f Ye şartları her giln komisyonda ~ 

lir. tJI 
5 - Taliplerin belli belgeler ve mavakkat te•İ"' 

rile birlikte komiayona müracaatları ilin olunur. 

4 1 - 'l'J1 

------~----------------------~ 
Bahkesir Vilayet paimi 

Encümeninden: 
1 Açık eksiltmeye konulup on gün temditli 1~ 

1939 pazartesi gtlnü ihale edilecek olan Balıkesir ve i,,11. 
dırma merkez okullarına alınacak 50 ton ve beher ~ 

nun muhammen bedeli 30 lira olan sömikok kömlrltl' ~ 
Jip zuhur etmediğinden 12/10/1939 tarihine ra•tlıy .. , 
şembe günü saat 15 de pazarlıkla ihalesi için bir • Y 
tılmıştır. • _14 

'l ihale muayyen gün ve saatte Vilayet ~ 
manda mütetekkil Encümeni Daimi huzurunda yapalac'~ 
dan iıteklilerin muvakkat teminatı olan 112 lira SO f1ll 
yatırdıklarına dair makbuz veya banka mektuplarile 
mi Enclimline müracaattan ilin olunur. 

________________ ··_-__ ı~ 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan:~ 

1 - Kor ihtiyacı için 130 ton un pazarlıkla " 
alınacaktır. i ti 

2 - Taliplerin 23/eylül/939 cumarte•i pn6 ~ ,t'' 
da .. tın alma komiıyonuna mliracaat etmeleri illlt 
nur. 

' . 2 - 1 

-----------~~~~ . Basddıtı yer: Türkdili matbaaıı-Balak,,,. 


