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~uso DULA 1 iN~LANDi 
tAvA TAA RUZA G -ÇTi 
hELSINKIYE MUTEiDÖiT TAYA. E HO· 
CUMLARI YAPILDI, ÖLENLER ÇOK. 

W1 

Ingiliz Başve ili Avam Kamara-
sında T eessüflerin ~ 

Jl._ . 
tt tıs, 30 !Radyo) - Ge 
~· ~arısı Molotof radyoda 
it 

di bl.Jtuk söyliyerek, Finlan
Ya ·ı bnt·· 1 e Rusya arasındaki 

dii'~~ nıünasebetlerin kesil 
~nı bildirmiştir. 

d() 0 lotof Kız1lordunun ve 
l>ldllannıanın harekete hazır 

u~ . 
t1• Runu da haber vcrmiş

t. 

ı lielsinki 30 1 Radyo J -

~·tı ~abah saat 9,15 de şe-
ltde 1 • . t' ·ı . bi a arm ı"are ı verı mış, 

ı.:ıtat sonra şehir üzerinde 
~l.lt" 

Ruc; ac;kerleri siperde 

ildirdi 
arasında diplomatik miina 
sebetlerin kesildigi Mosko
vada bildirildikten sonra, 
Rus, kara, hava, deniz kuv
vetlerinin taarruza geçmesi 
üzerine Finlandiyava silahlı 
bir taarruz vukul.ıulmuştur. 

Helsinkİ, 30 ~ Ra<l) o] 
Finlandiya Cumhurreisi harp 

hali ilan etmiş, Hönerhemi 
Başkum:ınoan tayin etmiştir. 

ı11 tınen Rus bombardıman 
~iç bir bomba J 

atmadan Finlandiya körfc- ! Ankara, : O (RadyoJ 
zine doğru geçmişlerdir. 1 SovyetlerJe FinJandiyahlar 

Hk Sovyet taarruzu taya
relerle yapılmış \·e bu ha
reket 5 tayare ile vukubul 
muştur. Diğer tayare lıü
cumları bunu takip etmiştir. 

İik alarmde bütün tram · 
vay!ar durmuştur. Halk ara· 
smda hiç bir panik olma -
mışhr. 
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DALADIVE PARLAMENTODA 
BEYANATTA BULUNDU 
<c l}iisııııı ıı la rı ııı ı z I\ '' s•• l>ıı I;• ı·ı ııı ı z ı 

Helsinki, 30 IRadyoJ -
Sovyet kttaları tayarelerin 

, uçtuğu saatte Finlandiya. 
[Sonu üı,-ünı·ü sayfada) 

N. Menemencioğlu 
v 

114, 111 ll<l rfl ı ııı el il 11~ <I (~ r S('' .\t il kıt- Öğle yemeğini Hali-

h 1 1., 1 ğ- • faksla yedi. 
e C ~( CCe~ iZ.» Londra, 30 f Radyo J 

~~:":iws,. 30 [RndyoJ - Bk~-. 1 yete düştüğünü beyan etmiş- 1-Alman fabrikalan Türk Ekonomi Heyeti Reisr 
(} ug eden sonra Başve ı tir. Numan Menemencioğlu bu-
~ aıf\diye parlamentoda bir Daladiye, Almanların lah ' Londra, 30 (Radyo] . gün öğle yemeğini Harici.~ 
,...~ttık söyliyerek, cephedeki telbahir harbinden bir ne- Ham madde azlığı yüzünden Nazırı Halifaksla yemiştir. 
lt!tl\nsrı: ordusundan !tayiş- tice alaınadıklarım ve bu- birçok Alman fabrikaları 1 Menemencioğlu, Maliye, 

~~ bahsetmiş, Almanyanın nun için mayin dökmeğe kapan'llıştır. Almanyada bir 
1 

Milli Müdafaa, Müıstemlekat 
tı geçtikçe mağlôp vazi- [Sonu iiçiincii sayfada] milyon işsiz vardır. NazırlariJe de görüşmiiştür. 
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SEHIR HABERLERi 
Lik maçlannın 

FİNALi 
Pazar günü Havranla 
Şehrimiz Kulfıpleri 
arasında yapılacak 

939 - 940 Yılı Balıkesir 

bölge lik maçlarının ikinci 
denesi de geçen hafta niha 
yet buldu. 

Pazar günü şehrimizde 

Ege gümcsi birincisi Havran 
ile Marmara gümesi birincisi 
Şehrimiz Gençlik Kullipleri 
arasında final maçı yapıla

caktır. 

Havran gençlerinin uzun 
zamandan beri oyunlarım 

görmemekle beraber, kuv 
vetli bir takıma sahip ol
dukları muhakkaktır. Şu ha
le nazaran, pazar günü ya
pılncak maçın çok hararetli 
olacağı şüphesizdir. 

Hususi muhasebeye 
alınacak memurluk 

imtihanı 
Hususi muhasebede açık 

bulunan bazı yerlere imti 
hanla memur alınacağını 

. evvelki sayımızda yazmıştık. 
Dün, bu memuriyetlere 

girmek iıtiyenler arasında 
Umumi Meclis salonunda bir 
imtihan yapılmıştır. Üç mün 
hal yere, on beş kişi talip 
olmuştur. Muvaffak olanlar 
bugün belli olacaktır. 

,._.. .. 
Vilayet Daimi Encü

men toplantıs1. 
Vilayet Daimi Encümeni 

dün Vali Recai Gürelinin 
başkanlığında toplanarak, 
devairden gelen birçok sarf 
evrakını tetkik ve müzake 
re etmiş ve daha bazı işler 
üurinde gör.ü~tükteo sonra 
toplantıya son vermiıtir. 

Bir mebusumuz geldi 
Mebuılarımızdan Rahmi 

Selçuk, dünkü Kütahya tre
nile Ankaradan tehrimiıe 
gelmi~tir. 

Çoğalan 

BİSİKLET 
Kazalan karşısında 
Belediye tetbirler al .. 1 

malıdır. 
Son aylar zarfında şeh

rimizde sık sık bisiklet ka 
zalarının vuku bulduğunu 
esefle görmekteyiz. Hergün, 
henüz bisiklet kullanmasını 

hilmiyen çocuklann en ka 
]abalık caddelerde süratle 
gidip gelmeleri, muhakkak 
surette, bu kazaların amili 
olmaktadır . 

Onun için, belediye, bun 
dan sonraki kazaların önü· 
nü almak üzere, caddelerde 
bisiklet gezintilerini menet 
melidir. Zannederiz ki, bi
siklete binmek mecburiye
tinde bulunanlara da bir 
ehliyet vermek ve bunu sık 

sık kontrol etmek müessif 
kazaların önüne geçmeğe 
hizmet edebilir. 

Belediyemizin bu hususta 
ki kararlarını bekliyoruz. 

Belediyelerimizin 
yeni teşkilat · 

kadroları 
Ankara, 30 1 Husu&i ] 

Yeni barem kanununa göre 

hazırlanmış bulunan bele

diyelerin teşkilat kadroları · 
İcra Vekilleri heyetince tas 
vip olunmuştu. Dahiliye 
Vekaleti, belediyelerimizin 

yeni kadrolarını mahallerine 
sevketmiye başlamıştır. 

Nişan 
Lise tarih öğretmeni ba

yan Mahmure Erçin ile lise 

riyaziye öğretmeni Fehim 

; Gürselin nişanları akşam şe

hir kulübünde arkadaşlarının 

hazır bulunduğu bir toplan
tıda icra edilmiştir. 

Gençlere saadetler dileriz. 

Sucuklar 

Sıhhi şerait dahil"in
de yapılacak. 

Şehrimizde satılmakta olan 
sucukların sıhhi şerait da 
bilinde imali için belediye 
tarafından bir talimatname 
ha7.ırlanmış ve bu, bütün 
sucukçulara tebliğ edilmiıtir. 

Fenni mezbehası olmayan 
nahiye ve köylerde kesilen 
hayvan etlerinden suçuk 
imali memnu olduğundan 
bu gibi kaçak etlerden ya
pılan sucuklar evvela bay 
tar tarafından muayene edi
lecek ve bilihcre verilecek 
rapor üzerine sucuklar sa
tışa çıkarılacaktır. 

Muayene da'llgası bulun
mayan sucukları satanlar ise 
şiddetle cezalandırılacaklar 
dır. 

Hariç vilayetlerden gelen-
lerden de müsbet şahadet
name aranacaktır. 

Hileli yağ satan kadın 
S elmiye köyünden Ahmet 

kızı Ayşenin pazarda sat
makta olduğu tereyağları
nın hileli olmasından şüp · 

helenilmiş ve belediye zabı
tası mezkur yağları müsa 
dere ederek tahlil ettirmiş
tir. 

TahJil neticesinde, yağla 
rın yüzde 31 ri fireli ve acı ı 
olduğu anlaşıldığından Ayşe 
hakkında tahkikata baş 

1 

lanmıştır. ----NEŞR İ YAT: 

Yeni Adam 
Yeni Adamm '257 nci 

sayısı dolgun bir şekilde 
çıktı. Yeni Adamda lsmail 
Hakkı Baltacıoğlu, Hüsa -
mettin Bozok, Sadettin Ve
dat Koçer, Yunus Kazım 
Köni, Nebahat Karaorman 
imzalı yazılar, muhtelif ya 

Emniyet 

Mensuplarının 939 
kıdem tablosu ha-

zırlanıyor. / 
Ankara! 30 1 Hususi J ,.ıa 

Emniyet işleri Umul11 tı1' 
dürlüğü yeni teşkilat k• ,,-_ 
nuna göre, emniyet ~e tio' 
lis mensuplarmm terfi.le ~ 
esas olmak üzere 193' 11, dem tablosunu bazırlaıtl 
başlamıştır. 

Maarif Vekaleti 
25 Lira asli ına~ 
çalışan muaalliın~e~: 
30 lira alması .çı 

çalışıyor . 
Eski barem kanunu 111~1 

bince 25 lira asli ıua•f İf 
. . edil"' memurıyete tayın lı' 

olan bir kısım yüksek ıııt 
1
, 

~ıar 
tep mezunlarının ınaar. ıe 
nın veni barem kanun•1 ... 

- bl ... 
30 liraya çıkarılması tal• 

müracaatlar mucip olıt1U~·Jı 
Bu ınüracaatleri nazarı 1 tı' 

k"fe kate alan Maarif Ve 8 .,_ 

eski kanuna göre 25 li İf 
ile tayinleri icra edi!ıl'~ 
olanların maatlarının 30-"' 
raya çıkarılması hustı9~ d., 
Maliye Vekaleti neıdiD ot 
tetebbüslerde bulunınutt , 

Maarif Vekaletinin bu ti 
lebi, haber aldığımıza ~~ 
Maliye Vekaleti tarafı od , 
tetkik olunmaktadır. lıl•~ 
rif Vekfıletinin bu tale

3
,e 

nin, kanuni mevzuata ~
isaf edilmesi iktixa et. bl' 
tedir. Maliye V ckaletı ·f 
günlerde cevabını M••" 
Vekaletine bildirecektir· 

iki serhoş ~1 
Ege mahallesinden H-" 

isminde bir şahıs, f aı!~, 
serboş olarak komşusu . bancı dillerden çevrilmiş 

ilmi tefrikalar, İstanbul va
lisi ve yollar adlı bir tetkik 
yazısı ve haftanın bütün fi
kir ve sanat hidiselerinin 
tarihi vardır. Güzel bir ka 
pak içinde çıkan bu külttir 
gazetesini bütün okuyucu
larımıza tavsiye ederiz. 

cere hakaret ettiği ve H•~., 
diye mahallesinden AIİ111 , 
de aynı hal ile maha ile •''ıı 
ralarında bağırıp çağır~ 
suretile rezalet çıkar J,I 
görülmüt ve iki serbOf .

1 
ı yakalanarak adfiycye ~eti 

miştir. 
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zincan mıntıkasındaki zelzelede 
45 Ev tamamen, 831 ev 
ısmen hasara uğramıştır 
6 Kadın, 21 çocuk ölü, 57 yaralı var. 
-ıtara, 30 (A.A.) -
reami raporl•r• g6re, Rotnen Hariciye Nazırı Türkiye lngiliz ~-

b mıntakuanda YU- ' 

~t.:ı:·be:-:n°=~~~ Romanyanın Siyase- kerlerine tütün yolladı 
lekiz yilz otuz bir ev TA ~~dr~, 30

1 .11~ady~) 1
-

L • 'k' Ü • • tı·nı· izah Ett•ı. uraıyenın, ngı iZ aıaere· , oın ı ı y z yırmı ev · 'iri d k tü'tün ..a.. 
.. nDe ı san ı .--&urctte hasara uıra- d reli~ d-L- ..a .. d _ 

Al k ..ı • • bi • •• •e .... •- ueee tı ••m, yırmı r ... 
llmllf ve elli altı ki Londra, 30 1 Radyo ] - Gafenko, Türk-Ru mü· il haber almmlfbr. 

,_.•lanmlf, yüz yirmi bin Romanya Hariciye Nazırı zakereleri hakkında da be- tir. Halbuki Finliler butlat
\Yiyecek ve tohumluk mecliste Romanyanın bupa- yanatta bulunarak, müzake tan ukerleriai çekmetf Ye 

bin lira kıymette bay ktı vaıiyetini izah etti ve relerin inkıtaa uğramakla ibtilAfb meseleler içbı IMr 
t •nkaz altında mabv lngiliz - Fransız garantile- beraber Tlrk-Ruı doatlut- komisyon tctlrUini kabul et 

.l_ · r · rinin kıymetini tebarüz et- nua devam ettitini s&ylecli. mitlerdi. 
:"lllcara, 30 [A.A.] - d R f 8 1 d b f l>ilcilide 4 saniye zel- tir i. omanyanın bitara · u garistanın a itara Ankara, 30 (Radyef 

ol hğa devam edecetini bir lıta devam edecetinı kay- lnıiltere htıkômeti, Fin me 
llluştar. kere daha tekrarladı. detti. aelesi hakkındaki noktai --

Y~ -Morevyada Rus Ordular1 FinlAndi-
Bın Alman • 

skeri Var yaya Taarruza Geçtı. 
'1nız Prağda 70 

1 _bin kişi vardır. 
lı'"'-dra, 30 (Radyo] -
~Ya ve Moramyada Al 

.. keri faaliyeti devam 
.:-tedir. 
~daki kuvvetler iki 
aa..elli bini seçmektedir. 
(.~ Pratda 70 bin uker 

• Bu miktar asayifi 
ettirmek için çok 

~l~r küçOk Çek ordu
Alman kumandanına 

0

11de ierar etmekte-

[Baş tarafı birinci sayfada] 
bududlarını ıeçmittir. 

Helsiaki, 30 IRadyo1 -
Ôjleye dotru yeniden Sov· 
yet tayareleri tehir Ozerinde 
uçmuşlardır. 

Saat 11 de dart tayare 
liman üze.rinde uçmUf, Fin
IAndiya daff topçuau tara· 
fıDdan atq açılmıt iae de 
tayarelere lıiç bir teY ol-
mamııtırbr. 

Helıinki, 30. [Radyo) -
Karalide topçu clüelloau vu 
kubulmuıtur. Krunıtaddan 
topçu ateıi yapıl1D1ftır. 

Hehainki, 30 (Radyo] -
T ayareler tehirdeki V aru 
meydamaa yanııa botaba
lan a tmlflardır . 

Ôtleye dotru 13 SoYyet 
tayaresi Helıinkinin cenup 
mahallelerini bombardıman 

etmittir. 
Helıinki, 30 (Radyo) -

Buradan Ruı donanmasını 

ıCSrmek mlimkündlr. 
Denizden topçu atcti iti.

tilmektedir. Hudutta tele· 
fon hatları keıilmiıtir. 

mllft&r. 
Heleinki, 30 IRadyo) -

Finllncliya, iki Sovyet taya
resi dllf0rm6tlerdir. 

Radyo, balkı sokaia ~ık 
mamağa davet etmektedir . 

Halk sakindir. Hava ,a
zeldir, eemada bir bulut bi 
le yoktur. Kadınlar, çocuk
lar tabliye otob&.lerine bin 
mektedirler. Hiik6met mer
kez• pek yakında tahliye 
eclilecektir. 

Londra,. 30 1 Radyo) -
Sovyet taarruıu Denizin iç 
noktasından vukubulmakta
dır. 

Bir k11ım kuvvetler Ku 
ladan garba ilerlemete ça
lıımaktadır. ikinci taarruz 
Suo Carviden vukubulmak
tadır. 

Üçllnc&ıü Leninırat ti 
malinden yapılmaktadır. 

Leniall'at ile Laduıo fi 
Ui aruınclaki Heçuki ka• 
basına bombardım~n olm111-
tur. 

Londra, 30 (Radyo) -
Molotof, Fialladi1a cevabıaı 
ve Amerika Reiaiaambanı 

zarını aaat 18 de Ava• 
Kamara11nda bafvelril 8. 
Çemberllynm atzile Wltli
recektir. 

Londra, 30 IRadyo) -
Saat 18 de bqvekil ç.. 
berliyn AYam Kamara...a. 
beyanatta bulunarak, FiDli
lerin harbe sebebiyet v.,... 
mediklerini, sulh yolile ihti-
llfı halletmeğe çahştıldanaı 
saylemiftir. 

Çemberliyn kliç&k mmta
kil bir memlekete teca•lde 
halkım aefalete slrllde•e
ii uefle kartılam11br. 

Ankara, 30 (Rad1ol -
Londra1a Berlinden bilcliri· 
li1or: 

Almanya, Finlindiya llA
diseleri kart11ında HJini 

. vaU,etten aynlmıyacakbr. 
Londra. 30 {Radyo) -

Buglln bitiln dbya matlta-

ab Fin meMleaile alibclar 
dır. Amerika Ye ltalya 111 
diaeleri iyi karıda•yor. 

Londra, 30 (Radyo) -
Son relen haberlere ılre 
Sovyetler, Finliadi1adaki 
bombardıman sabaaını ge 

1 niıletmektedirler. 

Tayare bicumleri saat iki 
buçuta kadar devam ebaİf • 
tir. 

Helainkicle Malmu tayare 
meydanına atılan bombalar 
binaların çok yakınına düş-

Tayareler inftllk bo•lla-
Ruıveltin tavua11tun11 din larile yan11n bombalan at-
lemiyerek harekete ıeçmif. 1 [Lotfen sayfayı çevirinis) 
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1! TÜRKDİLİ MATBAASI )11 ETİ BANK 
• ~ İ ; Soma, Değirmi saz, Tavşanlı Linyit 

Vilayet matbaası, Türkdili matbaası adı altmda E k'' " 1 · İ • 
gazetemizin idaresinde faaliyete geçmiştir. = 1 omur en sa iŞ yen 

14 Seneden beri muntazaman çıkan ve karilcrine ! == Ahmet ve İbrahim Cunlalı kardeşlel' 
c:= hiz~et. eden . « TÜRKDl~i » gazetesi bu suretle daha ı == 
sg enış bır şekılde çalışmaga başlıyor: 

1 
e Çiviciler çarşısı No: 12 

il .. . . = E TURKDILI MA TBAASJ ;: . Demir~iler çarşısı No: 63 de 
~ i5 ~ N.ot: ~stenilen cin~ kömürler toptan ve parake 
= U t · ·· ti h k · 'hl' l = = surctıle tıcarethanemızde .atılmaktadır. s cuz, emı7. ve sura e er e!lın ı ıyaç arma ce- = = k da' 
- vap verecek herkesi memnun edecek bir şekle ko- ~ ~ Arzu eden müşterilerin ev veya depolarına a 1 f 
E J uştur ' il gönderilir. Bu meyanda ticarethanemizde muhte 

1 

§!§ nu m • -= _ · . .. .. . . d jre 
~ ~ __ cıns komur sobaları, ınşaat malzemesı ve eırı 

1 TÜRKDİLİ MATBAASI 1 \;;;;::n::;~~~::~nımnnnı1ııaımwıununmıunmm•."'~tf.tıı.j .. 
5: :a ~'SXJ.~~:E~-:Xr:K.tK:Ji..,~'"UT.:.A:.~U:..."":A..f.K~A"'!A.: 
~ Her yerden sipariş kabul eder ve i stenildiği f e- 55 ~.;:v::v-.. Y.~Y-.Y.N:~'l'f"'".;v;N':.'lY.M'N'".;v-:.-.v:'N'.W'.'N'r.Y.· • 

~ kilde hazırlar. le ~ 
e DİKKAT: Matbaa işlerile alakadar he r türlü ıe ~ D Ü K T Ü R 
İ "?"h.beraı için ş u adrese müracaat edilmelidir: !E , ~ fahriye Altaylı 
i Tiirkdili matbaası - Balıkesir 1 ~ l'-l)M 
e == ~ KADIN HASTALIKLARI VE DOu 
~lllllllllRWllHllHHll111111DIUIUllUlllllHUUHIOllHMllbllllllllllftll!llBlllHlllHlmuııııııuHrf' ~ BİRİNCİ SINIF MÜTEHASSISI 

Zabıtaya karşı gelmiş Başkasın~kuml~ını ~ Muayenehane: Millikuvvetler caddesi No: 134 
Dün gece saat 23 sırala- kendi evine taşıyormuş ~ PAZAR GÜNÜNDEN BAŞKA HER GÜN SAA'f 

rında Dinkçileı mahallesin- Kurtulu~ mahaHes~nden ~ 15 DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI KABLJf., 
den Mehmet isminde birisi, Ah d d b. · · ı if; 

met a ın a ırısı , nönii ~ VE TEDA Vi EDER. 
fazlaca serhoş olmuş, bağı- mahaltesinden çiftçi Hasa· ~ 
rıp çağı rarak istirahati umu nın dükkanı önünde bulu tri~~~~"!.A_~~:.lı..:!A.."WtAJ~WtA.".WtA..r.A:~t;.t,.; 

_1 b ~v;.,:v;ı:;yw~.-r~-~~...,.-~r,:vr-.. ~y;.~~'7'f:iY.W".W• 
miyeyi se l bettiğinuen za ıta 

._. nan kumlarını, arabasına 
taratmdan yakalanmak is
tcnifmiş ise de, onlara da 
teca'viiz ve haka"ctle bu
lunmuş ve bilahare , serhoş 

Mehmet zorla karakola gö-
türülerek hakkında tanzim 
edilen evrakile birlikte ad 
liyeye verilmiştir. 

Bir teneke bal 
çalmışlar. 

koyarak evine götürdüğii 
görülmüş ve :rabıta Ahmedi 
yakahyarak adliyeye vermiş 
tir. 

Kayıp şehadetname 
9J6 - 937 Senesi Susı-

Karaman köyünden 'lO 
yaşlarında Hüseyinle arka
daşı aynı köyden 15 yaşla · 1 

iırlık ilk okulundan aldığım 
~ebadetnamemi kaybettim. 

1 
Yenisini alacağımdan hük
mü olmadığı ilan olunur. 

" 

rında Mustafa ismindeki · 

Susığır ! ık Sultaniye 
mahallesinde Yöriik ' 
Mehmet oğlu Musta 

şahıslar, diin zehire paza 
rında Edremitli Arife ait 
bir teneke balı çalarken ya
kalanmışlar ve adliyeye teı 
lim edilmişlerdir . 

mıılardır. Sokaklarda zayi
atın fazla olduğu tahmin 
edilmektedir 

Bir şehir hastahanesine 
düıen bombalardan birçok 
kişi ölmüştür. 

Lonara, 3 !RadyoJ 

fa Apaydın 

TORKDILI 
Günlük siyasi gazete 

Sahibi : Balıkesir mebusu 
HAYRETTİN KARAN 

Neşriyat müdürü 

FUAT BiL'AL 

Yıllı ~ ı: 800, altı aylı~ı 400 k ı . 

Sayısı (3) kuruştur. 

Balıkesir inhisarlar 
başmüdürliiğündeıt: 

Kabili tezyit ve tenkit olmak şartiyle ve kaıı>l 011 

larJa Bandırma inhhrnrbrı bakım e vlerine taşınacak Sı" 
dırgıdan 150.000 ve Biğadıçdan 20.000 kilo idare ~-e 
yaprak tütünlerin nakli işi mevcut şartnamesi mucib111~tı 
25/ 11/ 1939 tarihinden itibaren 20 giin rnüdddetle şÇ 
eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin 15/12/1939 tarihine müsadif cuma giitl 
saat 14 de kadar Sındırgı inhiscv:lanna müracaatlırı 
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1 KADRİ 
Ei = 

UZ KUR 
:: Paşacami caddesinde her türlü kır-

1 tasiye levazımını ucuz olarak tefllİJl 
== i edebilirsiniz. 
E!r 

( Mektep deftri - Kitap - Her çeşit kağıtlar 
Ruslar Ha ng o limanına as 
k e r çıkarmağa teşebbüs et 
mişlerdir. 
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Buıkiıtı ver: Türkdili matbaas ı-Balıke•1' 


