
~~~rincikan~~ Cumartes~~939 GUNL U K SİY AS! GAZE T E 

~inıa'rldiya ___ Rusyaya 
On dördüncü yıl: 2545 

Mü-
~areke mi· Teklif Ett .i? 

~abinenin Düştüğü Ve Mütareke 
~ eklif Edildiği T eeyyütEtmemiştir 
BOMBARDIMANLARDA 200 KIS. ÖLDO 
la.ir Şehir Alevler içinde 
~Us DONANMASI HANGOYU BOMBARDIMAN EDİYOR. 
~·Ankara, 1 [Radyo) 1 söy!iyerek, Finlandiya Rus · 
ı.~t:ılindiya cephesinden ye ya ile daima iyi komşuluk 

tığını bildirmiş, ·' Memleke 
1 

timizi harbe sokmak için 1 BAŞVEKİL 
•ıı l· 

1>1r haber alınamamıştır. 

~ A.nkara, 1 !Radyo) . -
~ clsinkiden gelen haberlere 
b~~aran Rusya Finlandiyaya 
~it ültimatom göndererek 
1 "belce bildirmiş olduğu ta-
~~ ler ·kabul edilmediği tak 
i,'~d: Finlandiyayı tamamiJe 

1 
ltla edeceğini bildirmiştir. 

1
, Pilriıı, 1 (Radyo] - Fin 
il~lldiya hariciye nazırı Erko 
~nutuk 

~· Menemericioğlu 
~ğle y~meği-;;i Bri-
'ttıya deniz aşırı mü-

dürü ile yedi. 
~ .. londra, 1 [ Radyo 1 -
i ~tkiye Ekonomi Heyeti Re 
'' N M · -ı ~- uman eaemencıogıu 

~~l~ Yemeğini Britanya de · 
./'- aşırı ticaret müdürü ile 
~llliştir. 

Fransız 
~aşvekili parlamento-
~a itimad reyi aldı. 
~ Paris, 1 !Radyo! Diin 
ı;hekil Daladiye mecliste• 
>~ 5. reye kar.fı 315 itimad 

}'ı almıştır. 

miinasebetlerini devam et
tirdiği halde, Rusyanın mem 

Jeketine taarruz ederek 
açık şehirleret sivil halka, 
h:ıstahanelere bombalar at-

yapılan · ithamların aksine 

olarak biz Leningradm em . Refik Saydam Kara 
niyeti için elimizden gelen bu"ke gı"ttı"ler 
herşeyi yaptık, tavassut tek 

[Sonu üçüncü sayfada] 

1 

Ankara, 1 [Radyo! 
Başvekil Refik Saydam hu 
sabah iki otuzda Çanguıda 
iki dakika tevakkuf ettikten 

Bu akşam radyoda iktisadi ted
birler hakkında izahat 

sonra Karabükc hareket 
etmişlerdir 

Bir Alman tahtelba
hiri battı verecekler. 

Ankara, 1 [ Radyo J -

Son ıiyasi vaziyetler dolayı 
sile hükumetimizin aldığı ıııi

yasi tedbirler hakkında sa 

Yılbaşında 

Mekteplerin on gün ta
til yapması muhtemel 

Ankara, 1 [ Hususi ) -
Maarif Vekaleti yılbaşı ta 
ti!inin kaç gün olacağı üze 
rinde t etkikler yapmak 
tadır. Tatil müddetinin on 
gün olması düşünülmektedir. 

Bu, kabul edildiği takdir
de talebe tatili guruplar ha 
liade memleket gezisine çı -

karak geçirecektir. 

yın Ticaret Vekilimiz Nazmi Paris . 1 !Radyo] Ami 
Topçuoğlu 2 12/1939 cumar- rallık bir Alman tahtelbabi 
tesi günü 9.45 de radyo ile rinin batırıldığını bildirmek-
izabatta bulunacaklardır. 1 tedir. 

Almanyada petrol buhranı 

Bu buhranın izalesi için suni 
petrol yapılmağa çalışılıyor. 

Londra, 1 [Radyo] - Ni- ' geçmemektedir. 
york Taymis gazetesi yazı Almanyada petrol vaziye-

, ti Hitler hükumetinin kar,ı-yor: 

Petrol azlığı yüzünden 

1 Almanya sıkıntı içindedir. 

Bundan dolayı Almanya de-

laşbğı en mühim meseledir. 
1941 senesine kadar suni 
petrol imal edebilecek fab· 
rikalarm kurulmasına çalı 

r nizlerde ve karada taarruza şdacaktır. 



Sayfa: 'l. TURKDtLl 2 Birincikanun l~ 
---------------=------------------...-- ·.,,_,,, ____ ._. ____________ _ 

SEHIR HABERLERi 
Ş J~: HİR 

Kulôbünde 

Lise öğretmenlerinin 1 

akşam yemeği. 
Dün akşam Lise öğret

menleri tarafından , Kütah 

ya Lisesi direktörlüğüne ta
yin edil miş bulunan Enver 
Demirle, FeJfese öğretmen
liğine nakledilen Muazzez 
Demir şerefine Şehir Kulfı
bündt bir akşam yemeği 

~erilmiştir. 

Toplantı . samimi bir ha 
Ya içersinde geçmiş ve geç 
vakte kadar eğlenilmiştir 

HALK 
Gaz maskeleri 

Kızılay şubesinde 6 
liraya satılmaktadır .. 

Ankara Kızılay Genel 
Merkezi tarafından, şehrimiz 
K.rırlay fubesine muhtelif 
çapta halk gaz maskeleri 
gönderilmiştir. 

Maskeler, büyük, orta ve 
· kiiçük olmak üzere üç ne

vidir. Bunların bir kısmı me· 
raurlara . diğerleri de halka 
altı lira mukabilinde veri
lecektir. Arzu edenler her 
gün Kızılay şubesine rnüra
caa t ederek kendilerine bi 
rer maske edinmeleri men 
faatleri iktizasındandır. 

Memurluk imtihanın
da kazananlar. 

Hususi Muhasebede açık 
olan üç memuriyet e imtihan 
la memur almacağ"ını ve dün 
talipliler arasında imtihan 
yapılarak üç kişinin kazan 
dırını yazmıştık. 

İmtihana girenlerden Mus 
tafa Güner ve Necati Sa 
ymcı merkeze, Enver Bayar 
de Ayvalık hususi muhaae
beıioe tayin edilerek vazi· 
felerine başlamışlardır. 

Veteriner Fen Heyeti Toplantısı 
... 

T pglantıda hayvanların idiç ve 
enemeleri hakkında kararlar 

verilerek tatbikata geçildi. 

Bir pan ayı rda h ayvanlar 

Vilayet Veteriner ·fen he- l 
yeti, Vali Recai Gürelinin 
başkanlığında toplanarak, 
939 senesi merkez kaza, 
Susığırlıl<, Bandırma, Man
yas ve Gönen kazalarında 
damızlığa elverişli o!mıyan 
at ve sığırların idiç işlerinin 
biran evvel bitirilmesi için 
bir çalışma programı tesbit 
etmiştir . Halk ve köylü elin 
de mevcut damızlıkların mat 
lup evsafı haiz olanlarının 
tesbiti ile ıslah işlerine esas · 
h bir sistem verilmeside ka-
rarlaştırılmıştır. Veteriner· 
lerin dolaştıkları köylerde 
ıslah ve tek5ir i ş leri nde birin 
ci derec~de ehemmiyet vere 
cekleri bakım ve tağdiye 

ile hayvan hastalıklarından 

korunma çareler ve daha 
bazı meseleler üzerinde ko 
nuşulduktan sonra toplantı 
ya son verilmiştir. 

Bu maksat la, Vilayet mer 
kezinde ilk olarak at ve 
boğaların Belediye hanında 
idiç ve enemelerine başlan

mıştır. On beş gün devam 
edecek bu ameliyeye hayvan· 
larım getirmiyenler hakkın
da ıslah ve hayvanat kanu 
nuna tevfikan haklarında 

takibat yapılacaktır. 
Hayvan sahiplerinin b;; 

memleket işin e layik oldu 
ğu ehemmiyeti vereceğini 
umuyoruz. 

KIR KOŞULARI 

10 Birinci kanunda bölgemizin bütün ku
lüpleri arasında kır koşul~n yapılacak 

Bu koşulara kulôbe kayıtlı veya 
kayıtsız olanlar da iştirak 

edebilecek. 
Her sene, on birinci ka

nunda bütün bölgelerde k ır 

koıuları yapılması için ge 
nel direktörlükten bir ta
mim gönderilmiştir. 

Bu koşular, iki gurup üze
rine tertip edilmiştir. Birin· 
ci guruba (16 - 18) yatları 

arasında olan gençler; ik n
ci guruba yaşları (18) den 
yukarı olan bütün atletler 
iştirak ede~eklerdir. 

Bu müsabakalara kulüp
lerde kayıtlı sporcularla, 
serbest amatörler İftİrak 

[Sonu üçünc ü sayfada] 

C. H. P. 
Kaza kongreleri -

açlldı 
C. H Partisi, kasa jıllJ 

greleri dün Vilitin ~ 
ve kazalarında ayni sa• 
merasimle açılmıştır. ~ 

Şehrimiz kaza keDJY":"" .. 
Vasıf Ispartalı taraf~ 
açllmış ye Atatürlıün '1#' 
hatırlarını taziz için beŞ 

1 
kika ihtiram sükiitu y•P' 
mıştır. 

Bundan sonra, kÔngr:e ti 
iıi ve kltipliklerin°? -~~~ 
bı yapılmıı ve bilaJI-e 
ruznameye göre miizakere 

devam edilmiştir. Nalıiye..,,-tl 
den ~elen dilekler ayrı.~ 
tetkik ve müzakere· edıJ ~· 
ve bu arada hararetli rll 

nakaşalar ceryan etmiştir·. 
Dilekleri müteakip par: 

mizi alakadar eden ba~ e 
ler de mevzu bahs edil111İlf ". 
bilahara idare heyeti se~ 
mine geçil iştir. 

Vasıf lspa rtah, Map.aff{' 
Uzkur, Mehmet Keklik, 

9 

mail Tiridoğlu ittifakla ye. 
ni idare heyetine ayr,J.oaf 
lardır . 

K R . . .,_ .. •' ongre eısı, seçı&ÇD . 
kadaşlara muvaffakiyet te-
mennisinde bulundukt~ 
sonra, büyülıderimi2e U~ 
tellerinin .çekilmesini te~ 

1
, 

etmiı ve bu teklif alkıtJaf 
kab•l edilmiştir. ~ 

Ruznamede görüşiıeee 
batka bir madde otmaW,, 
dan kongreye son veriJll'İf 
tir. 

Bir tayin . 
Açık bulunan Gönen ~; 

zası Veterinerliğine, ~e"f 
nos yetiştirme asistam f"liJ 
nü Yahm tayin edilerek 11 

zifesioe baılamı.ştır. 

Bir tepsi çalm ıŞ , 
Gündoğan mahallesİPde 

Ati kızı Naciyenin evioe ~ 
rerek bir çingo tepaiaial d 
lan komtuıu Veli kıı.ı "' 
riye, -7ikiyet üzerine 1•"~, 
}anarak adliyeye veril111İft' 



n mallannın ka
~~leri düşüyor. 
~a, J ( Radyo ) 

bJa iptidai madde 
•nı. dolayı8ile fabrik,Jar 
rıllda kaliteyi düşOr 

tlir. 
filizlere göre, Almanya 
Panın cunubu şarki 
leketleri Almanyadaa 
•brlana düşük mal 

lar •e Almanya ba 
leketlerden aldığı mal
ka'fd•t••ı veremiye-

Yeni mayin mın
b 

ra, t (Racl10) 
. · er Şimal denizinde 
1 lair mayin mıntakası te 
tbaiflerdir. 

l(ır koşulan 
8-t tarafı ikinci sayfada] 

İlecek ve her müıaba 
la 10•Dda iki tirli taı 1 
Yapılacaktır. Her kulôp 
' te,ekkiH bu müsaba
ra içer kifilik takım 

t -,tirak edecek •eya 
t. iiçtea az müsabık ile 
•le eden kulôp, takım 

· ae dahil olmayacak, 
~ı aacak ferdi taı

't ll1'a alabileceklerdir. 
•lct.a tunifinde her ko
Ja y.arış ltitirifi sırasıaa 

t •ayı verilecek ve bu 
tle en az sayı toplayan 

. laı ıalip ilin edilecek 

Uç ay devamedecek olan 
)>akalann şekil ve gün

l qataya yazıyoruz: 
O Birincikinunda büyük· 
İçiQ 5()90, ~iiçijlder içiıı 
~ 24 Birinci kl-

ll114a (iO()() ve 3000 met 
'27 birincikinunda Ata 

lcOfUau namı altında 
ıt Wr kotu yapılacak 

~nları tUip edecek haf 
rdı tla B. T. G. Direk-
tllc, Wlge birincilikleri 
İye kır kotuları birin· 

lerj ve en son olarak da 
•11 kır koşuları birinci-
1apdacakbr. 

batka birde 
opau yapalacak-

lıi, buaua meaafeai 
lrİometredir. Ruaa en
'""'- 21 dea yakara 

41.•~ iftirak edecek-

"'· 

TOIUCDIU 

Ekonomi ve Tasarruf Haftası 
ayın on ikisinde başlıyacak 

Bu münasebetle, okuMarda vertte,ı ders
ler bu mevzu ile alakadar olacak. 

Ekonomi Ye Tutum haf gönderdiği piyesi temsil edi-
taıı bu yıl on iki klnunu lecekür. 
evvelden itibaren baıhya Okulda bu yıl bilbaua 
caktır. Bu miD'8ebetle yerli malı ve yemiti bafta
okullarda hazırlıklara redıl- 11na ehemmiyet verilecek 
mittir. tir. Yerli malı ve yemifo gii· 

Ôiretmenler derslerin nü için okullar ti~diden 
mevzulannı haftabaıı olan hararetle çahımaktadır. 
11 klnaauevvelden itibaren 1, ve Ziraat BankalarlDID 
Ekenomi ve Tutum mevzuu çocuklar için hazırlanmlf 
etrafında vereceklerdir. 1 oldup yeni kumb~ralar 

Hafta içerisinde her _. hakkuıda tale~ye ızahat 
behemehal bir mtlsamere vtriltce'k, birer k ..... a el· 
tertip edecek, talebe velile maları yolQQda çallfllarak 
rini de çapacaktır. bunun faydaları anlatıJ,acak-

Bu milS&Qlerede Ekonomi tır. 
mevzuu etrafında bir öiret Hava mijsait olduiu tak· 
ıaen tarafından verilecek dirde talebeler ellerinde 
konferansı müteakip (Vur- Elıoaomi ve Tutuma ait ve· 
ela giriyoruz ı mevzulu idi cizeler olduğu \alde geçit 
ıat ve tasarruf cemiyetinin resimleri yapacaklardır. 

Finlandiya Rusyaya bir müta
reke mi teklif etti? 

HBaş tarafı birinci sayfada] 
lif ettik," demiş, «Küçik 
Finlindiya milleti büylk 
Amerikaya aelimlannı pa 
derir ve Am:erikama gWer 
diti yakın alallaya teşekklr 
eder• taderile .hitabeıiae 
nihayet vermiftir. 

Helsinki, 1 f Radyo) -
Henüz burada bulunmakta 
olan So•yet erkinı yalnız 
tayare meydamna dej'il, fe 
hire de bomba dtlftliğilDI 
görmiflerdir. Bu bombalar
dan sefarethanenin camlan 
kınlmifbr. 

Helsinki, 1 1 Radyo) -
Sovyet Rusya sanayi mer
kezlerine, demiryolu iltisak 
noktalanna havadan yapta 
ta hllcumlardan maada Fin
lindiya hududunun 6ç mub· 
telif noktasından da taar
naza geçrnittir. Baıhca ta
arruz Kareliden yapılmlf 
tar. 

2 nci taarruz lmpela ve 
Ladego gllQ izerinden ol 
mUflur. Burada Finliler mu 
kavemet etmektedir. 

Rut kuYvetleri Finlindi · 
yanın şimal mıntakuında 
babkçalar yaram aclaaıaı zap · 
tetmiflenlir. Maamafib bu 
ruı fe•k•lide sopk old11-

iuadan ve kar bulundujun
dan harekita müsait deiil 
dir. Onun için ancak mis· 
temleke harbi yapılabilir. 

Londra, 1 [Radyo) - Fin 
lindiyanıa Amerika sefiri, 
bu,nn, Sovyet - Finlindiya 
meselesi iberinde görüımek 
izere hariciye nezaretiae 
gitmittir. 

Londra, 1 (Radyol - Bir 
lqik Amerika Camhariyet 
leri Reisi Ruzvelt Finllam 
ya ile Rusyaya bir muaj 
gladererek hastahanelerin, 
ıi.U halkan, çoculdarın ve ka· 
dınlann bombanbman edil · 
memelerini istemiftir. Bu 
mesaj Birtqik Amerikamn 
her iki memleketteki mi 
meuilleri tarafından ait ol
duğu makamlara verilmiftir. 

Loadra. 1 (Radyo) 
Sovyetleria Finlhcliyaya te
cariztl Amerikaa mebafilin. 
de bGyllk bir infial uyandar 
mlfbr. Ayaa meelisia•e ve 
parlimeatoda Helainkinia 
bombarclımanı heyecan 
uya•ml'llllf ve birçok aza 
Sovyet Rusya ile miinase
betleria kesilmesi arau•n• 
göster mitlerdir. 

V qiıagton 1 1 Radyo) 
Bazı siyui melaafil, R11aya 

Sayfa : 3 

Namık Kemal ihtifali 
lıtanbul, [Hususi) - Ya 

n• vatan Şairimizden Nallllk 
l(emalin 51 nci öll111 y.At 
müaasebetile Üniivenit~.&e 
bir ihtifal yapılacakbr. Bu 
milnasebetle Şairin hayatı Ye 
eaerleri iberinde muhtelif 
hatipler söz söyliyecelderclir. 

Fransız hava ~uv
vetleri 

Paria, 1 !Radyo] ~ 
haYa Na11rı beyaaatllMla, 
pek yakanda Fra•1anm ı. 
Ya k-uvvetleriaia adetce Al 
~., ı.va k•n•d.e ..... 
savi olacağım söylemiftir. 

ile münasebetleria kesilmesi 
japoaya ile Rusyanın yak 
l8fm&sİnı temiae yaraya 
bilecethll ve uuk Ş.dda 
laalli icabeden Amerikan 
meafaatlanma tehlikeye eli· 
teeeii kanaatiadedir. 

Londra, 1 [ Radyo J -
Amerikada, Helsinkiden re· 
.. laaberlerle Rlll)'enın sivil 
halkı ve baıtabaaeleri bom· 
bardıman ettiti duyulunca 
halk arasındaki iııfial atr
IDJfbr. 

Bu Amerikanın ya.lun4a 
bir 'miklahalede bulwaacağa
na delilet eder. 

Loadra, 1 ( Radyo 1 -
Sovyet hareketinin bqla
muı Pariıte derin bir infi 
al uyapdırmıtbr 

Banda, Moakovamn yal 
nız itgal ettiii mantakalarla 
iktifa edip başka bir laare
kette bulunmıyacağı üaıit 
edilmektedir. 

Paris, 1 (Radyo) - 'in
lindiya, Rus taarruzu kar
fısında mukavemet edem.i
yerek, rece saat yedide ka
bine iıtifasmı vermİf Ye ye
ni kabiae tetkil etmiftir. 

Yeni kabine, Moakova 
milzakerelerini idare eden 
Taaer tarafından tqkil 
olunmutt•r. 

Yeni kabine derhal top 
lanllUf ve Moskovaya bir 
miitareke teklif etmiştir. 

Londra, 1 IRadyo) -
Finllndiya kabinesiain 
mütareke akdetmek here 
istifa etmediği zanedilmek
tedir. 

Loadra, Fia maslahat~ 
zan Fialiadiyamn teslim 
olmadıjı ve kabiıae iltifa

[Ltltfen sayfayı çevirinit] 
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1 
KIRTASiYECi il ETIBANK 

K AD R i UZ KUR ı ı ~ Soma, Değirmi saz, T avşanh Linyit 
kömürleri satış yeri 

=eı l!ii = 
es = 1 Paşacami caddesinde her türlü kır- 1 : 

Ahmet ve İbrahim Cumalı kardeşler 

1 tasiye levazımını ucuz 

a:: edebilirsiniz. 
olarak temin 1 !: 1 : Çiviciler çarşısı No: 12 

= == Demirciler çarşısı No: 63 

Kitap - Her çeşit kağıtlar ! ! Not: İstenilen cins kömürler toptan ve parakede 

il 

1 Mektep deftri 

'- .. l/!l suretile ticarethanemizde satılmaktadır. 
mlnl!IU'-ımtm811U7 :: Arzu eden müşterilerin ev veya depolarına kad~~ 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 - Askeri ihtiyacı için istenilen numunesine gö
re 60 küçük ve 40 büyük kazan ve 500 bakraç pazar 
hlda satm ahaaca kbr. 

2 - Paı.:arhğı 4/12/939 pazartesi günü saat 11 de 
Balıkesir kor satın alma komisyonunda yapılacaktır . 

. 3 - Evsaf ve şartları her gün komisyonda görü-
lebilir. 4 - 1 - 386 

Baltkesir Valiliğinden: 
1 - Gönen üçüncü ilkokul pavyonunun 2517 lira 

24 kuruşluk ikmali inşaatına ait ihaleye talip zuhur et
mediğinden bir ay müddetle pazarlığa konmuş ve 18/12/ 
1939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de daimi 
encümen odasında pazarlık suretile ihalesi yapılacaktır. 

2 - Teminatı 188 lira 80 kuruştur. 
3 - Bu i~e ait dosya daimi encümendedir. 
4 - Talibin nafia müdürlüğünden almış oldukları 

ehliyet vesikasını göstermesi. 
5 - Talibin birinci maddede yazılı gün ve saatte 

daimi encümene müracaatları ilan olunur. 

smdan haberi bulunmadığı 
nı söylemiştir. 

Kayıp şehadetname 
930 Senesinde Ayvalık -

Alibey nahiyesi ilk okulun 
hududunda askeri faaliyet dan almış olduğum şehadet 
yektu. namemi kaybettim. Yenisini 

Stokholm, 1 [Radyo) Fin 

. Helıinki, 1 1 Radyo 1 1 alacağımdan eskisinin hük -
J~~ d~~a, ~iri_ sab_a~leyin, mü olmadığı ilan olunur. 
dıger ogleym bırde, ıkı teh- İzmirler mahaUesinden 

= .. d ·ı· B d · h · d hteh ;;;;;;; gon en ır. u meyan a tacaret anemız e mu - · e 

1

, !5 cins kömür sobalara, inşaat malzemesi ve de1111' 

;= müteallik eşya satılır. 

'ıııonıııınııııuıın•ıwmınnıın•mıııU11m111mmıııııuu 
~1}.~lf.:~~~~~~ 
~ 

DOKTOR 
Fahriye· Altaylı * KADIN HASTALIKLARI VE DOGlJM 

~ BİRİNCİ SINIF MÜTEHASSISI 
~ 1 
~ Muayenehane: Millikuvvetler caddesi No: 134 
~PAZAR GÜNÜNDEN BAŞKA HER GÜN SAA'f 
if 15 DEN 18 ZE KADAR HAST ALARINJ KABıJ{., 
m . VE TEDAVİ EDER. J ~, 
~1+1~~l+1ö:Eö~~~..a!:IÇ§.J+3~ıt:Mlf~, ~~ 
4'1lınuıııtm11ınaım•1111aıauıııııııınıııu11111111111uı•111ıııwııu 

i TÜRKDİLİ MATBAASI 
e = = 
iE 1 Vilayet matbaası, TürkdiJi matbaası adı altıı1d9 

l
e gazetemizin idaresinde faaliyete geçmiştir. 

' 14 Seneden beri muntazaman çıkan ve kariJeri11e 
:: hizmet eden « TÜRKDİLİ » gazetesi bu suretle dahJ 
;g eniş bir şekilde çahşmağa başlıyor: 

1 
~ == 

TÜRKDİLİ MATBAASI 
like itareti verildi . Ağır 
Rus bombardıman tayarele
ri şehir üzerinden bomba 

ölü Hüseyin oğlu 330 :;;; 
doğumlu Haaan Yıldırım 'E=' 

== 9 

Ucuz, temiz ve süratle herkesin ihtiyaçlarına ce' 
vap verecek, herkesi memnun edecek bir şekle k0 ' 

nulmuştur. atmadan geçtiler. 
Loudra, 1 (Radyo} - Hiç 

bir Rus kuvvetinin karaya 
çıkmadığı zannedilmektedir. 

Kopenhag, 1 !Radyo) 
3 Rus krovazörü Hango is 
tilıkimlarmı bombardıman 
etmi,lerdi~. Şehir öğleye 
kadar düşmemişti. 
Petıamo alevler içiadedir. 

Hels;nkide yangınlar devam 
etmektedir. 

Dünkü bombardımanda 
iki yüı kiti ölmüştiir. 

TORKDILI 
Günlük siyasi gazete 

Sahibi : Balıkesir mebusu 
HAYRETTİN KARAN 
Neşriyat müdürü 

FUAT BİL'AL 

== = ~ 
le 

1 TÜRKDİLİ MATBAASI 
B Her yerden sipariş kabul eder ve istenildiği şe' 
~ kilde hazırlar. 
~ . ~ 

= DJKKA T-: Matbaa işlerife alakadar her türlil 

il muhaberat için şu adrese müracaat edilmelidir: 
l5i 

Yıllığı: 800, altı aylığı 400 kr. 1 
Sayısı (3) kuruştur. c::a Türkdili matbaası • Balıkesir 

Adres: B:ılrkeslr Tiirkrlili ~mm11U1ımnw•maaııomıııuıınııuuuııuuııuııllllilnıuunıııı11•1w __... 
Ba11Jdıtı yer: Türkdıli matbaası-Balıke$iı 


