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. ıaşması 

Çemberlaynın beyanatı 

İngiltere Başvekili, son askeri vaziyet 
hakkında izahatta bulundu 

~f hükômeİ ar~ındaki müteka
l Yardım muahedesi dün An-

Paris, 19 [Rad1 oJ - Ak
şamki resmi tebliğ: 

Cephede ;eni bir deği 
şiklik yoktur. Sar ve Mozel 
arasıııda büyük bir istik~af 
faaliyeti vuku bulmuştur. 

Ankara, 19 (Radyo) 
• 

1 
Letonyada ikamet eden Al 

Ankara, 19 (A.A.] •• Bu gün saat on manlarm ııakline Rigada ya 

karada imzalandı. 
1 pılaca k anlaşmadan sonra 

~kiı otuı beşte Hariciye Vekıiletinde ı başlanacakhr. 
b"'~ekil ve Hariciye Vekaleti Vekili ·or. Ankara, 19 [Radyo! 

~ .. efik Saydam ile Fransız ve lngı·liz Bü- Almanya ile Estoııya ara-
~k ' sında mütemmim ticaret an 

laşması imzalanmışlır. 

Paris, 19 [Radyo! 
Hava s bildiriyor: 

Alman kıtaatı ilk muka · 
vernet hattı ile karşı kar
şıya bulunmaktadır. Fransız 
lar bu hattı düşman elinden 
aldıkları topraklar üzerinde 
üç haftada hazırladılar. Bu 
itibarla gen mukavemet 
hatl arı önünde sağlam 

bir surette tesis olunmll.J 
bir hatta sahibiz. 

(Sonu üüçünc sayfada 
\r.. Elçileri üç memleket arasında teca-
'rttttı.e mukavemet için milli emniyetlerinin İngiltere - Fransa Kanadadan 
bi tnfaati iktizası mütekabil mahiyette tayare alacaklar 

t tnuahede imzalamışlardır. 
l Ankara, 19 [Hususi) •• Bu gün saat R it h · d ---:--- it 1 A · k 
"8.35 de Hariciye Vekaletinde Başvekil UZVe , ffiU anp enıza 1 annın men 8 
il~ liariciye Vekil Vekili Refik Saydam SUlanna girmesini menetti. 
)~Fransız Büyük Elçisi ve Britanya Bü- Meksiko, 19 [Radyo) cı, keşif ve iki motorlu bam-

~k Elçisi üç memleket arasında teca- Buradaki Fransız heyetine 1 bardıman tayareleri olacak-

ı.e mani olmak için tedafüi mahiyette ı de .. 800 ta yare alınması em- tır. 
Ankara, 19 !Radyo] -

~Sonu üçüncü sayfada) ri verilmiştir. TayareJer av Nevyorktan bildiriliyor: 

~ Kongre İngiltere ve F raa· 

ı-ı-. rk-Rus mu·· zake- sa bitaraflık kanununu tadil 
'-1 ettiği takdirde Amerikadan 

5750 tayare alacak ve bu r-e 1 er ı· n ı· n akı· s 1 er ı· nun için 350 milyon d r:ı lar 
sttrf edilecektir. 

londra ve Paris, hÜkf;;;~·timizin bu husustaki 
·. kararını takdirle karşıladı. 

~~tra, 19 ( Radyo J - kiyeye gayri müsaid teklif- ı müzakereler bir neticeye 
L. l~k· lerde bulunduğunu ve red vasıl olmamış buluıımakla 
~lai 1Yenin Sovyet teklif edildiğini bildirmiştir. 1 beraber burada iyi karşılan-
~ l'ed etmesini bu sa- I Pariı, 19 !Radyo) - mıştır. Tilrkiyenin verdiği 
~lıeteler çok iyi kar- Türkiye ile Rusya arasındaki ı taahhütlere sadık kalışı tak-
L.~"i., dı; 1 = dir uyandırmış bulunmakta-

~~~· . ~ ( RadNyo 1 t' yeni Bulgar dır. Bu taahhüdlerin üç 
... ancı~ azare ı fi b' 1 ·ı 'd 

llefrederekRuı Türk k b• • tara ı ır an aşma ı e teyı 
~ "'elerilli çıkmaza sevki a ınesı. edileceği tahmin olunmak-

ş. ~~pler tamamile bi· Sofya, 19 (Radyo) la- tadır. 
. ~~lele beraber, Bqve- tifa eden Butrar kabinesini Ankara, 19 (Hususi] -
,-~it Saydamın ifade teıkije yine Köse iT.DOi me Bu günkü bütün Avrupa 

'tan Ruayanı• Tür mur edilmiştir. (Sonu üçüncü sayfada) 

Kanun fesh olunduğu tak
dirde Amerika Kanudada 
şuheier açacaktır. 

Vaşington, 19 (Radyo! 
Ruz.velt bitaraflık kanunu
nun 8 nci maddesi ahkamı· 
na tevfıkan muharip deniz· 
altıların Amerika sularına 

girmelerini menetmiştir. 

Cumhurreisi maksadın ımlhu 
kurmak olduğunu söylemiş
tir. 

Ankara, 19 [Radyo! 
Kanadada bulunan İngiliz he
yetine 3 bin tayare almak 
salahiyeti verilmiştir. Bu ta
yareler keşif, bir ve iki mo
torlu bombardıman tayare· 
leri olacaktır. 

, 
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~~· 
Ziraat Vekili

miz Moskovada 

__________ _... ~· 

İ--$-IE-ı -iR_H_Ai-ER_L_E-Ri---
Ankara, 19 [Radyo} -

Tass ajansı bildiriyor: 
Sovyet Rusya Ziraat ser 

ğisin i ziyaret etmek üzere 
gelen Türkiye Ziracıt Vekili 
Muhlis Erkmenle maiye1in· 
dek i mebus ve gazeteciler 
18 teşrinevvdde Moskova
ya vasıl oimuşlar, istasyon-

C-. H-. -Pa-rt-is-i v-ila-ye-t -1 s·---aı-ıke; yüksek tah- Gece şehriJJJİt' 
idare heyeti toplantısı. sil talebe kurumu- de zelzele old~~ 

C. H. Partisi ,Ha.yet ida- f ı· et• Gece şehrimizde saat ıcıı( 
re heyeti dün haftalık mu- _nun aa ıy .. 1. . 32 dakika geçe ot~uk;:ııele 
tad toplantısını Pertev Et· İkı seneden berı Bahkesır vctli hissedilen bır 
cioğlunun başkanlığında yap-ı yüksek tahsil talebe kurumu,, olmuştur. 
mış ve Partiyi alakadar eden adı altında faaliyette bu -- if• 

işler üzerinde görüşmelerde ! lunan ve 9 kişilik bir kadro Cumhuriyet b~~ 
bulunmuştur. ile İstanbul Nuruosmaniye ı~· 

da Hariciye ve Ziraat Komiser 
liği erkanından bazıla rı, Tür 
kiye Büyük Elçisi Ali Hay
dar Aktay ve elçilik nkanı 
tar:ıfından karşı lanmışlaı
dır. 

' Tasvir sokağında üç katlı ramı hazırlık 
bir evde oturan kurum, bu ""' Daimi Encümenin 

toplantıs1. 

roı ., 

' 

sene gençlerin gösterdiği Cumhuriyet bayra ıt'~ 
alaka ile yurd binasının da zırlıkları ilerlemiş bulufl el~ --

İngiltere -Fransa Vilayet Daimi Encümeni 
dün Vali Recai Gürelinin ' 
başkanlığında toplanarak 
devairden gelen evrakı ted
kik ve müzakerelerde bu-

Şark orduları 
kumandanları 

1 

Ankarada. I ! lunmuştur. -

Ankara, 19 f A.A.J tngH- İnhisarlar Umum Mü-
tere Şark ordusu Komutanı 

1 

.. .. ., .. , 

Orgeneral Vavel ve maiyeti durlugu Nakliyat Şu 
ile FransızŞark ordusu ko b . M'.d" .. h , 
mutanı Orgeneral Veygand 8Sf U UrU Ş8 fi 
ve maiyeti dün öğleden • d 
sonra birbirini müteakip mız e. 
iki tayare ile şehrimize gel- İnhisarlar Umum Müdür-
mişler ve Devlet Hava Yol- lüğü Nakliyat Şubesi Müdü· 
larında askeri merasimle rü Bedi Bükdaş, Balıkesir 
karşılanmışlardır. nakil ve sevk işleri, transit 

Bu sabah saat ondan iti- merkezleri üzerinde tedki
baren Genel Kurmayda te- katta bulunmuş, sevkiyatın 
•aslara başlanmıştır satın alınacak kamyonlarla 

Genel Kurmay Başkam yapılması işlerini incelemiş 
Mareşal Fevzi Çakmak bu tir. Bedi l~ ükdaş, Başmü 
rn misafirler şerefine öir dürlükte icap eden tedkikah 
öğle yemeği vermiştir. 1 yaparak bu gün İzmire gi-

decektir. 

Erzurum 1 

Şimendüfer hathnın 
açılma merasiminde 
bulunacak heyetler 
Ankaradan hare

ket etti. 
Ankara,. 19 (A.A.] - Er

zurum hattının açılma tö· 
renine iştirak edecek he 
yetler dün üç hususi trenle 
Ankaradan hareket etmiş 
lerdir. Üçüncü trende 

tlafıa, Münakalat, Maarif, Ad 
liye, lktisad Vekilleri ile 
Cumhurreisliği Genel Sek· 
reteri ve Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Sekreteri bu 
lunmakta idi. istasyonda bat· 
ta B1şvekil Dr. Refik Say 
d.am olduğu laalde Ankara-

= ====-·- --ı 

Romen heyeti Bük
reşten Ankaraya ha-

reket etti. 
Bükreş, 19 [Radyo] - Bir 

Romen ticaret heyeti dün 
Ankaraya müteveccihen ha
reket etmiştir. Heyet Anka
rada müzakerelerini bitirdik
ten sonra Kabireye gide
cektir 

da bulunan diğer Vekiller, 
bir çok mebuslar ve kala
bahk bir halk kütlesi Erzu-
rum 
tır. 

yolcularım uğurlamış-

ha geniş ve daha mükem- tadır. Komiteler . yaP:eıbİt 
mel bir şekilde büyütülme· ları işleri tamamıle 
sine karar vermiştir. etmişlerdir. 1'0ıııi 

Yine Nuruosmaniyede tu- Bu arada kutlaroa i''' 
tu lan yeni yurd binası, üç tesince de merasİPl P~00ıııo' 
katlı olup iki büyük salonu mı hazırlanmış ve ted1 

ve muhtelif odalarile banyo 1 

dairelerini, kütüphane, ya
takhane, kabul ve salon
larını ihtiva etmektedir. 

Yurdun mütalea saatleri, 
girme, çıkma zamanları, ye
mek müddetleri muayyen 
dir. Küçük sınıflara devam 
eden talebeler, fakültelerin 
büyük sınıflarına devam 
edenlerin daimi nezareti al-
tında ders çalışacaklardır. 

Dikili, Armudova ve Gö
meç zelzele felaketzede
leri ne yardıma koşunuz. 

Sayın Balıkesirli! 
Dikili kazasile vila

yetimizin Armudova ve 
Gömeç nahiyelerinde 
vukua gelen şiddetli 

zelzeleden evleri yıkıla
rak açıkta kalan ve 
yüzlerce facia kurbanı
nın iztirabını çeken 
yurddaşlanmıza şehri 
miz namına yapılacak 
yar<lım için Kızılay Ce
miyeti tarafından teşek
kül ettirilen komisyon 
faaliyete geçerek bayır 
sever halkımızın teber
rülerini tesbite batla
mıştır. 

Sayın Balıkesirli! 
Her hususta göster

diğin yüksek hamiyet 
ve fedakirlığını bu ke· 
re de eıirgemiyeceğin 
den emin olarak bu 
milli ve vatani yardı
ma seve seve iştirak 

edeceğini umuyoruz. 

muştur. d &' 
Bayram ayın 28 11

: 1' 
at on ikide başlıyac~ ~~· 
birinci teşrin paza rte5det'ıl' 
saat 24 de kadar JI' 
edecektir. Bayramın . ~f'f" 
dığı saat kulesindeki ııı•" 
düdüğünün çalmasın! e'I 
akip fabrikalar ve şııt' Jil' 
fer düdüklerile iliP 
cektir. 

2 
4" 

Cumartesi günü 1 , 1 
itibaren Parti, Beledi~( 
Halkevi önünde, Curııh"çl 
meydanında bandolar 

caktır. d', 
Halkevi hoparlörDll lı';' 

saat 14 den batıya lı ol 
üç gün devam etnJe ~ti' 

re - söylevler verileCe 

Cumhuriyet baY~~ 
niında bir futbol "' 

yapılacak. / 
Öğrendiğimize gareı ti 

rimiz Gençlik KulubO ( 

fandan Cumhuriyet l>' f 
mında bir maç yapııı•"t~ 1 
re lzmirin en ku~e / 
milli giimeye iştir•" ~~ 
takımlarından Üçok• V ",. spor, Altay ve Dol 
kulüplerine tekliflerde 

lunulmuttur. ~ 

Bu teklifin lzmirl~ ~ 
rafından kabul ediJeeff~ 
naatindeyiz. GeoÇ ,. 
şimdiden çahtmaları.,,. 
lamışlardır. 
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TÜRKDiLI 

Zelzele f elAketze-
delerine yardım 

~apııan teberrü ilk günde 51 lirayı buldu. 
~ Dhdli kazasile vilayetimizin Altınova ve Gö
' nahiyelerinde vukua gelen zelzele felaketzede 
felek e yar~ı~ için ~ızılay Cemiyeti tarafında te
' 6.1 ettırılen komısyon faaliyete geçmiş ve ba-
1i.ac1e"er halkımızın teberrülerini makbuz mukabi-

kabul etmeğe başlamıştır. 
"- Bu günden itibaren Türkdili teberrüde bulu
' halkımızın listesini her gün netredecektir. ilk 
lit Yİ veriyoruz: 
~ Kuruş 
s 00 

s 00 

s 00 
3 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 Ol 
2 00 
2 00 
1 OJ 
1 00 
l 00 
ı 00 
1 00 
1 00 
l 00 
1 00 
ı 00 
l 00 
t 00 
1 00 

50 
50 
50 
so 
50 
50 
so 
50 
so 
so 
s ı 

50 
so 
so 
so 
50 

50 

Si 50 

00 

Pertev Etcioğlu C. H. P. Vi- · 1 

Aziz lmanoğlu 

Ahmet Güvensan 
Hasan lmanoğlu 
Mehmet Cumalı 
Kemal Aydın 
Ahmet Bozok 
Hüseyin İçel 
Halil İbrahim Madenli 

liyet idare 
Heyeti Bat
kanı 

Kantariye 
tüccan 
Sarraf 
Zahireci 
Çivici 
Zahireci 
Sarraf 
Tuhafiyeci 
Attar 

Lütfi Kıral 
Zühtü Keskin Zahireci 
İbrahim inci 
Ali Ersöz 
İbrahim izzettin Gllnq 

Şekerci 
Benzinci 
Kuyumcu 
Bakkal 
Tuhafiyeci 

HulQsi Kuyumcu 
Eyup Mehmet Tokat 
Servet Ôrmen 
Abdullah Boran 
Muzaffer Çantay 

Hüsnü Önay 
1. Hakkı Keçecioğlu 
Mehmet 

Ziya Kayacan 
lbrahim Y a•atca 
Osman Gözlüklü 
Yahya Şen 
Ahmet Gtlner 
Hasan Kırımlı 
Mehmet İçel 
Necip inal 
Haıan Turplu 
Zühtü Ôzmelek 

Riza Ar 
Ali Teke 
Mehmet Ali Gücenme 
Abdullah Çantay 
Ahmet De•ecioğlu 
Rifat Uğural 

Abdullah Gürçay 

Ahmet Bllkenman 

Yektn 

" 
Attar 
Tüccardan 
lplikci 
Kundura le-
vazımatcısı 

Zahireci 
Bakkal 

Seyyar G6zlilkcl 
Elbiaeci 
Sarraf 
Attar 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

Elbiseci 
Singer mema 
ra. 
Kundura 
vazımatcw 

Urgancı 

Je-

Türk - İngiliz - Fransızanlaşması 
(Baştarafı birinci sayfada) 

bir anlaşma imzalamışlardır. 
Başvekil Refik Saydamın sağında Fran

sanın Şark ordulan kumandanı, sol tara
fında da İngiltere Şark ordusu kumandanı 
bulunuyordu. İngiliz kumandanının yanın
da Mareşal Fevzi Çakmak, onun yanında 
da Genral Asım Gündüz bulunuyordu. 
Başvekilin yanında Hariciye Müsteşa
rı Numan Menemencioğlu bulunmakta 
idi. Büyük salonu Hariciye memurlan, 
İngiliz ve Fransız Elçilik erkanı, yerli ve 
yabancı gazeteciler doldurmuştu. 

imza merasimi çok samimi bir hava 
içinde cereyan etmiştir. 

Türk - Rus mü- i Çemberlayının 
zakereleri beyanetı 

{Baş tarafı birinci sayfada) (Battarafı birinci sayfada) 
matbuatı Türk Rus müza Paris, 19 (Radyo) Fraa· 
kerelerinin ikametini ele sız cephesinin kahn zırhlar-
alarak neşriyatta bulunmak la himaye edilen altı pusluk 
tadarlar. tanklar tarafından tehdit 

İtalyada Fon Papanın edileceğine dair olan haber 
müstacelen Ankaradan ha buraca ehemmiyetli görül 
reketi bu mesele ile alika memektedir. Bunları topçu 
dar görülmektedir. muz kolaylıkla yok edebile 

Romen gazeteleri de Tür- cek haldedir. 
kün dinlemesini bildiği gi . Kitle halinde hücum ya
bi ondan sonra da «Hayır!» pacak tayareler de Poloa-
dem~ği bildiğini yazmak yada olduğu gibi bir iş ya-
tadırlar. pamıyacak, bunlar mitralyöz 

Romanyada, bir Balkan barajı tarafından dütürüle
antatının teşkili ile Bulga- cektir. 
ristanın da l.u antanta ahn- 1 Londra. 19 ( Radyo ] -
masanın iyi olacağı kanaati 1 Alman tayareleri Skape Flo-
bikim bulunmaktadır. ı ya yaklaşmışlar, fakat bom-

Yugoslavya siyasi meha ba atmamışlardır. 
fili de bir Balkan anlaşma- 1 Londra, 19 ( Radyo ] -
ıından bahıetmekte ve Tür- Sovyet Ruıya Letonya ara
kiye ile Buliaristan arasın- sında 1940 seneai için bir 
da bir elbirliği lüzumu ileri ticaret muahedesi imzalanm11-
a6rmektedir. tır. Bu anlaşmaya göre Rua-

- ya ile Letonya arasındaki 

Yunan _Yugoslav 1 ticaret üç misli artacak. 
Sovyet Rusya Letonyaya 

ticaret anlaşması 1 bazı şimendüfer batlarıaclan, 
tehirlerinden ve bazı Kara 

Ankara, 19 [Radyo) - deniz limanlarından iatifade 
Yunanistanla - Yugoslavya hakkı verecektir. Buna mu· 
arasında mütemmim bir ti- kabil Letonya da kendi top 
caret itilifnamesi dün imza- raklan &zerinde Rusyaya 
lanmııtır. buna benzer haklar taD1ya 

- caktır. 

Kirahk değirmen 
Çift taşla Meodebure de 

iirmeni bahçe, dutluk ve 
arazisile birlikte icara veri
lecektir. Taliplerin sahiple
rine müracaatları. 

Pariı, 19 IRadyoJ - Bu 
sabahki harp tebliği: 

Heyeti umumiyeaile gece 
sükunet içinde geçmiftir. 
Hava yağmuriudur. Bazr 
mıntakalarda vuku bulan pi· 

ı Lütfen sayfayı çe•iriniz) 
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DOKTOR 
KADRİ YETKİN 

1 

m ı DAHİLiYE MÜTEHASSISI ~ 
~ 

PAŞA CAMİİ KARŞISINDA ~ 
Muayenehane: iGNECi SOKAGI No: 2 m 

IHRB~li~~~.:ş ... 7+I~JtJ~~~~~~ 
yade hücumları tard edil
miştir. 

Brüksel, 19 l Radyo 1 -
Belga ajansı haber veriyor: 

1 doğru olamaz. Harbin sürp 
rizlerini nazarı dikkate al · 
mak lazımdır.,. 

Şimal deni.zinde sabahtan 
beri bir donanma filosu ile 
deniz tayareleri arasında 
şiddetli harb devam etmek
tedir. Tafsilat yoktur. 

Tayarelerin 12 ve gemi
lerin altı parçadan ibaret 
olduğu tesbit edilmiştir. 

Londra, 19 [Radyo] 
Avam Kamarasının bu gün· 
kü içtimaında Başvekil Çem · 
berliyn son askeı:i vaziyet 
hakkında beyanatta bulun· 
muş ve şunları söylemiştir: 

Bütün dünyanın bjzim
le beraber olduğuna şüp 

hem yo~tur. Harbin deva 1 

mı için Inıiltere ile Fransa j 
arasında tam bir ittifak 
vardır. 

Almanların, bitaraf mem
leketler nezdinde yapmakta 
oldukları propağandadan 
bir netice çıkmıyacaktır. Bi· 
taraflar, vaziyeti aşikar bir 
şekilde biliyorlar. 

Alman tahtelbahirlerinin 
batırdıkları İngiliz vapur 
larından husule gelen zarar, 
tonaj itibariyle yüzde ya 
rımdır. 

İngiliz ordusu, Fransız 
cephesinde muayyen olan 
yerleri almış ve fırkalar 

Çembe;liyn beyanatına 
devam ederek, Almanların 

işaa ettikleri gibi Huddi
retnotiyle Repolis zırhlısına 
hiç bir zarar olmadığım söy 
!edikten sonra düşmanın sulh 
için takip etmekte olduğu 
taktiğin malum olduğunu ve 
fakat bunda muvaffak ola 
mıyacağını beyan etmiştir. 

Londra, 19 {Radyo} 
Alman tayareleri, bu gün 
Orfat adaları üzerinde iki 
saat uçmu.şlardır. Düşman 
tayareleri, iki grup halinde 
uçmuşlar ve bombarlar at
mışlarsa da hiç bir zarar 
yapmağa muvaffak olama
mışlardır. 

Londra, 19 l Radyo J 
Alman tayareleri tarafından 
dün İngiliz sahiline yapılan 
akından ıonra İngiliz muha 
rebe tayareleri sahilin şi 
mali şarkisi açıklarında iki 
Alman tayaresi görerek bun-

lara taarruz etmişlar ve iki
sini de denize düşürmüşler
dir. Bu tayarelerden birinin 
mürettebatı kurtarılmıştır . 

İngiliz avcı tayareleri üs 
lPrine dönmüşlerdir. 

TORKDILI 

Bahkesir Askerli~ 
Şube inden: 

Bu güne kadar hiç askerlik yapmamış 3!~ 
(dahil) 333 (dahil) doğumlu topçu nakliye. ;ıı 
tihkam, muhabere, ha va, jandarma, demirY0 ~' 
harp sanayii, tank, kimya, orman, süvari sı0~. 
ları askere alınacaktır. Ba sınıfların toplantı g 
nü 23 teşrinevvel 939 pazartesi günüdür. 1 

Yoklama kaçagw ı baka ye olmayıp norllla 
1ıa· 

olanların bedelleri ?.7 /10/939 cuma akşamana 

~---d_a_r __ a_hn_a_ca __ ğı __ i_la_n __ o_l_u_n_ur_. ________ ~~ 

Balıkesir Askerlik Şubesinden: ~· 
Yedek subay hakkını haiz olupta yüksek ehliyet ~eft 

liler 1111/939 da yedek subay okulunda bulunıuak oj1,i 
sevk edileceklerinden nüfus cü.zdanlarile ve iki fot "'d'f 
larile ellerindeki vesaik ile 27 /10/939 akşamına ~ıs· 
şubeye müracaat etmeleri, etmiyenlerin cezalandırıh•'' 
n ilan olunur. 

TÜRKDİLİ MATBAASI 

Türkdili 

mevzilerini kurmuştur. 

Düşmanın tayarelerle 
Günlük siyasi gazete r ı .dff•lllllllllllBBmllm•lınmml•I 

I; K 1 R TA s ı· y E c ı· son yaptığı taarru· 
zun nt:ticelerini bilirsiniz. 
Sahillerimizi bombardıman 
eden Alman tayarelerinin 
mühim bir kı~mmı düşür 
dük. Ev~elki gün gelen on 
dört Alman tayaresinin se
kizi düşürülmüştür. Mütea 
kiben gelen dört ta yarenin 
üçü de dafi bataryalarımızın 
ateşi ile aynı akibete maruz 
kalmıştir. Fakat; vaziyd"tin, 
daima böyle devam edece
ğini ve talihin, her zaman 
bize güleceğini zannetmek 

• 

Sahibi : Balıkesir mebusu ~ 

HAYRETTİN KARAN 

Neşriyat müdürü 
FUAT BİL'AL 

Yılhtı: 8oo, altı aylığ'1 ~00 kr. 

' ~ 
il ~ 
il K A O R i UZKUR 
1 Paşacami caddesinde her türlü )Of' 
il ·~ 

edebilirsiniz. 1 
tasiye levazımını ucuz olarak ter1'1 

Sayısı (3) kuruştur. l!i!! 
--~ - \ mı Mektep deftri - Kitap - Her çeşit kağıtlar 

.ldres: Ralık•sir T;Jrlulili J '··· 


