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lııgiltereııiıı ~:ski Ank<tra Sefiri -
Ondra Radyosunda Söylediği Nutukta Dedi ki: 

'Türkiye Samımi Ve Dürüst Siya· 
eti ile Modern Dünyanın Siyasi 

"'--Amillerinden iri Olmuştur.,, 
I Batan Gemilerin Adedi Artıyor 
'-giliz Başvekili Alman Mayin
! leri Hakkında İzahat Verdi. 
tı~lterenin üç bin ticaret vapuru bt~gün de

nizlerde bulunmaktadır. 
~kara, 21 (Radyoj -

bit ı'n: ismi gizli tutulan 
~ ngıliz kömür gemisi bat 
bi hr Danimarka bandıralı 
~ Rerni 33 kişiyi kurtar 

''~il ve f ngilterenin şimal 
ı, lcrine çıkarmıştır. Kap 
f1tı~ da başka bir gemi tara 

Londra, 21 !Radyo! 
Garbi Afrikadaki Almanla · 
rın söylediğine nazaran, Lo 
bito limanından gizlice ay
nlan Vuntok gemisi korsan
lığa başlamıştır. Bu <Yeminin 
sürati her zarnankinden çok 

fSrınu üçiincii sayfnda] 

Londra, 21 !Radyo] .-
1926 dan 1933 çe kadar in 
gilterc!nİn Ankara Büyük 
Elçiliğini yapan Sor Jorç 
Kloire dün akşam Radyoda 
Türkiye hakkıııda bir nu 
tuk söyliyerek <lemiştirki: 

"Eski ve kıymetli dostum 
Tevfik Rii.ştü Aras bu ak-
şam Radyoda "ya§aıın 

Türk İngiliz dostluğu ,, de 
1 miştirki bu temenniye bütün 
İmparatorluk hallu iştirak 
etmektedir. 

1926 da memleketimi An 
karada temsil ederken Ata· 
tiirk ve onun kıymetli ar 
lrndaşları her memleketle 
dost olmak istiyorlardı. 

Ankara, yiiksclen büyük 
binalarile bir milletin kalbi 
olınağa layık bir şehirdir. 

Bugiin, Türkiye samimi 
ve düriist siyaseti ile mo 
dem dünyanın miihim siya 
si amillerinden biri olmuş· 
tur.,, 

Bundan sonra eski sefir 
Ankara muahedesinin bir 
sulh amili olduğunu kayde 
derek sözlerini şöyle bitir 
mi~lir: 

«Türkiyenin de biıin' gibi 
her mill tin sulh için de ya-
şamağa hakkı olduğuna 
imanı vardır.» 

1-an kurtarılmıştır. 
tıflll filak o kadnr şiddetli 
11 • 1ıştur ki tahlisiy • sanda-
1ltadirnıeğe imkim olma 
Hır 

ADmaun TcayarelerB 

~ lo~dra, 21 (Radyo! -
llı:s~jf balıkçı gemi i de 

ı Yı11e çarparak batmıştır. 

t\rr·ı· t~ı ız matbuatı Ata-
l.ttkten bahsediyor. 

~ londra, 21 [Radyo] -
'\~k\irı k ü İngiliz matbuatı 
~İi l\~.iitk ihtifalinin yıldö-

Dün ingiltere l:Jze
rinde Müteaddit 
Uçuşlar Y.a tılar. 

~~Unij hürmetle yad t 
ledirle". 

Tayarelerin Hepsi, İngiliz Avcı Tayareleri Ve 
Topçu Tarafından , üskürtüldü. 

LONDRADAKİ · TÜRK liEYETİ 

t>un Parn~~ Gö1Çtia 

istasyonda, heyetimiz büyük bir kalaba
lık tarafından teşyi olundu. 

~ londra, 21 {Radyo! reisi General Kuzım Orbay 
11Riıin Türk askeri heyeti r Sonu fıçündi savf da] 

Londra, 21 [ Radyo ] -
Bir Alman tayaresi İngilte
re salıillerine yaklaşmış ise· 
de İngiıiz avcı tayarelednin 
hiicumuna maruz kalmış ve 
tayare denize düşüriıle.rek 
batırılmıştır. 

Londra, 21 ! Radyo ] -
Bugün İskoçyada Alman ta · 
yareleri görülmüş, fakat İn-

giliz tayarelcri tarafından 

kovalanmıştır. 

Londra, 21 1 Radyo } -
Bir Alman tayaresi bir İn 
gilız torpitosuna hücum ede
rek bombalar atnıış ise de 
isabet ettirememiştir. 

Londra, 21 1 Radyo J 
Dün İngiltere sahillerinde 

!Seımı üçiinr.ü sa}foda) 
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S E H i R H A B E R L-E R i 
Halk evinde 

Köylü gecesi tertip 
edildi. Bu münasebet
le fay dalı flim ve kon-

feranslar verilmektedir 
Halkevimiz, haftanın pa 

zartesi gecesini köylümüze 
tahsis etmiş ve o geceler 
faydalı flimler göstermcğe 
karar vermiştir. 

Bu arada muhtelif mev 
zular üzerinde de konferans 
lar verilmektedir. 

Evvelki akşam da, yüzler 
ce köylü, ·Halkevinin büyük 

salonunu doldurmuş ve 
Ziraat ,Vekaleti tarafından 

gönderilen HŞap hastalığııı 

adındaki flim gösterilmiştir. 
FJimi müteakip şehrimiz ve 
teriner müdürü Selim Ya 
tağan da hayvan hutalıkla 
rı hakkında çok kıymetli bir 
konferans vermiştir. 

Halkevimizin çok yerinde 
olan bu t~ebbüsünden köy
lü memnundur. 

Kepsüt 

Nah iye kongresi çok 
hararetli oldu. 

C. H. Partisi nahiye kon. 
greleri nahiyelerimizde ha
raretle devam etmektedir. 

Dün de, Kepsüt nahiye 
kongeresi, kaza idare hey
eti reisi Vasıf Ispartalının 

başkanlığında toplanmıştır. 
Yüze yakın üyenin işti

rakile aktedilen kongre, çok 
hararetli olmuş ve vaki olan 
dilekler üzerinde münakaşa· 
lar cereyan etmiştir. Önü
müzdeki yıllar içinde yapıl 
ması gereken bazı mühim 
işler karara alındıktan son
ra açık reyle intihaba ge
çilmiştr. 

Heyeti umumiye tam it· 
tifakla, Cemaleddin Keçeci
oğlu, Ali Öztürk, Sabri 
avcıoğlu, Hasan Erkal ve 
Basri Erdeni yeni idare hey· 
etine seçilmişlerdir. 

PASİF KORUNMA TECRÜBESİ Şehrim izdeki. 

IB~-Gci;; -Ô~ie~;n Olçü ve tarti~r ~~o~ 
S@nıraı !Başlıyacalk. den muayene e~:ı1 .. 

Ticaret Vekalet• 0 ç ~ 
Herkesin soğukkanlılıkla kapalı ayarlar baş kontroıör0 o1 

v "' murlarından Şevket J(~cl rtt 
yerlere sıgınması lazımdır. lu şehrimize gelmiş, t•~; ' 

Bugün öaleden sonra şeh çıkararak yola muvazi du· hanelerle esnafın al .1 
h .. • edı'len bilüıll ..1. rinıizde havaya karşı pasif racaklardır. once tamır nıu•Yep· 

korunma tecrübesi yapıla- Yapılacak herhangi bir ölçü ve tartılarını 
caktır. tayare hücumuna karşı ge- et~eğe başlamıştı~- "'-

Tatbikata saat kulesinde- rek vazife alan tt:şekküller Üç gündenberı desao' 
k. d d .. ve Kerekse halkımız icabe- edilen muayene düo -i ... 

ı canavar ü ügünün ot 11,.r 
A k den işleri soğuk kanlılıkla ermiştir. Tadil ve t• b"' mesi ve ygörende i çanın • 

yapmaları icabeder. muhtaç ölçü ve tartısı ı."' 
çalınmasile başlanacaktır. .... 

Tecrübenin bittiği, yine lunan ve şimdiye kada~,..f Pasif korunma teşkilatın ,,,. 
d f d aynı yerlerden çalınan dü- muayene ettirmiyen e. ,·o 

a vazi e alan vatan aşlar dük ve çanlarla bildirilecek d b k .. rı ıÇ 
derhal işleri başına koşa l h k lar a şn ir aç gu lıeİ 

ve norma ayat te rar de şehrimiz gurup ıoerP .. 
1 caklar, halk en yakm yer başlamış olacaktır. "r•"' 

tere sığınacak ve nakil va- Düa, bu hususla teşek· ayar memurluğuna nıP ı.rıO 
sıtalan da oldukları yerde küllere lazım gelen levazım at ederek ölçü ve tartı ·,rPe 
kalarak hayvanlı ise der ve icabeden direktif veril- muayene ve tamir etti ·~t 
hal hayvanlarıaı koşumdan miştir. leri kendi menfaatleri 

1 

ıasındandır. . -ıı•'' 
Daimi Vilayet Encü
meninde verilen ka

rarlar. 

Bakkal dükkanına 
kim girdi? 

Martlı mahallesinden F ah-
rettin oğlu Şemsettinin evi
ne bitişik bakkal dükkanı
nın camı çıkarılmak sure 

Vilayd Daimi Encümeni, 
vali muavini Abdülkadir 
Keskinin riyasetinde mutat 

, haftalık toplantısı yapmıştır. 
' tile içeriye girilmiş ve iki 

kilo köylü sigarasile 25 lira 
paranın çalındığı zabıtaya 

şikayet olunmuştur. 

Devairden gelen bazı ev 
rak tetkik ve müzakere edil 
dikten sonra, 20/11/939 da 1 
ihale edilmek üzere açık ' 
eksiltmede bulunan Manyas 
- Aksakal yolu üzerindeki 
Erkili köprüsiinün tamirine 
istekli çıkmadığından on gün 
temdidine, nafıa ve köy yol 
larında kullanılmak üzere 
1625 liralık dinamit ve 200 
liralıkta kapsol mübayaası-

na, memleket hastahanesi 
için, Ankara hıfzıssıhha mii 
easesesinden serum celbi 
için hastahaneye yüz lira 
avans verilmesine ve Ban· 
dırma - Gönen ve Balıkesir 
- Bandırma yolları üzerinde 
ki bazı menfezlerin beton 
armeye çevrilmesi işinin ek
siltme suretile taliplerine 
ihalesine karar verilmiştir. 

Ruznamede görüşülecek 

başka birşey olmadığından 

toplantıya nihayet verilmiştir. 

Zabıta tahkikata başla 
mıştır. 

TEŞEKKÜR 
Uzunca bir hastalığı mü 

teakib ebediyen aramızdan 
ayrılan eşim emekli yarbay 
doktor Cemil Öndersevin 

I 

tedavisinde gösterilen ihti 
marn ve fedakarhktan dola 
yı tabib müda visi hükumet 
tabibi Cemalcddin ile sivil 
ve askeri diğer meslekdaş
larına cenaze merasımıoe 

iştirak ve acılarımızı pay 
]aşmak sure tile teselli 
lütfunda bulunan ehibbaya 
ayrı ayrı teşekküre teessü
rüm mani olduğundan min 
net ve şükranlarımı bildiri· 
rım. 

TAHİRE ÖNDERSEV 

Aksi takdirde, bıla ~ 
yapılacak muayenede, ':: 
san ölçü bulunduran et ~ 
lar hakkında kanuni t• 
bat yapılacaktır. 

Gönenin 

Elektrik santrali i~· 
mal edildi, kasab8 

nura kavuştu. , 
Gönen, !Hususi] - _1' 1 

zamızda bir senedenberı 1
1 

pılnıakta olan ve halkın 1~ 
)arca hasretini çektiği ele 

1 
trik santralı bugün t•"' ,ı 
men bitmiş ve kasaba oıJ 
kavuşmuş bulunmaktadır'· . 

! ~-Eskiden beş numaralı 1 
1 

balarla aydınlatmak iste~, 
len güzel Gönenimiz, bu~ 
pırıl pırıl yanan eleeı' 
triklerle süslenmiştir. I• 
yüzden kasabada bir c•11b•' 
hk göze çarpmakta ve ·il 
çok esnaf, elektrik vasıt•~~( 
işlerini motörleştirmekte 1 

ler. ·~ 
Kazamızın en mübre[IJ 1 

tiyaçlarmdan birini taoa'~, 
lıyan belediyemize, biitil 
halk medyundur. 



2 iı • 
ltlıncitetrin 1939 

t. H. P. Grubunda 
&A.ŞVEKİL 
~i Şef için yaptı
acak anıd kabir 
~kkında izahat verdi. 
• 11kıra, 21 f A.A.J Cum. 

~ 1!et Halk Parfsi Büyük 
~k! Meclisi grubunun bu· 

U toplantısında Başve 
f ~efik Saydam Ebedi 
k ~tatürk için yaptırıla-

~~'rııt - kabrin bugüne 
\ " ceryan etmiş 
\ 

11
• muamelesi etrafın-

~ 1laha t vermiş ve bü 
~ "1uamelatmm ikmali ile 
~ ~a geçebilmek için bir 
~ senelik bir müddet 
~· olacağım söylemiştir. 
'ı 'll.e Başvekilimizin ver· 
\~rı izahatı müteakip bi 
~ Büyük Millet Meclisi 
~ 1rıdan muavenete muh 
~ 0lanlara münasip şekil 
b/~rdım edilmesi esas 
~~1 ~ıl~ kabul edilmiş ve 
\t r •gın yapılması hüku-

ije tevdi edilmiştir. 
~~~l'İciye Vekili Şükrü Sa
~1..,1~ da g~çen haftadan 
"-h •ıyasi ahval hakkında 

'l vermiştir. 

1 r!lkik seyahatine çıkan 

~hisarlar Vekili 

~~n Malatyaya vardı 
~ 11kara, 21 [A.A.J -
~tt~c vilayetlerinde bir 
tG 1 

.. seyahatına çıkan 
~r~k ve inhisarlar Veki 
~d 'Yıf Karadeniz refaka. 

~o ~ Gümrük Muhafaza U. 
d"iltlutanı ve mahiyetleri ol
ttı~. halde dün Malatyaya 
~ •ştir. 

t~ "Yet • Jkpon tica
llıüzakereleri akim 
~ kalıyor . • 

~,, n~ara,21 {A.A.J- Ha· 
~ld·aıansmın Moskovadan 
,,,;rdiğine göre siyasi me 
-.~ SovyetJerle Japonya 

t • 1.nda ticaret münasebet 
\~~ırı inkişafma maddeten 

ilrı görmemektedir. 

1\ Doğum 
~t .bhalık zir~at memuru 
-~" crnterimiz izzet Onurlu 
' alcşam bir kız çocuğu 

{•Ya gelmiştir. 
--d •lesini tebrik eder, Nev
~Jı'll uzun ömürlü olmasını 

tiz. 

İTALYA 
... 

Şarki Akdenizde ge· 
mi seferlerini fazla

laştıracak. 
Milaoo, 21 [Radyo) -

İtalya ile Şarki Akdeniz li 
manları arasında seyrüsefer 
işleri inkişaf ettirilecektir. 
Yeni tesis olunacak hatlar 
arasında Ege, Karadeniz li
manları da vardır. İtalyan 
yeniden işleteceği 23 ıeyri 
sefain hattıdır. 

Şark vilayetlerimiz
de şiddetli bir 
zelzele oldu. 

Ankara, 21 [Huıusi] 
Bugün öğleden sonra Erzu
rum, Erzincan, Gümüşhane
de şiddetH yer sarsıntıları 

vuku bulduğu bildirilmekte· 
dir. Hasar yoktur. 

B ·ı . 1 atan gemı erın 
adedi artıyor. 
[Baş tarcı fı birinci sayfada] 

fazladır. Gemi karşıdan İn 
giliz gemilerini andıracak 

şekilde boyanmııtır. Bu kor
san gemhi 8577 tonilatoluk 
Vecilind vapuru tarafından 
iaşe edilecek tir. 

Londra, 21 [Radyo] -
İngiliz lmiralhğının bugün
kü tebliğine nazaran: 

1 - Bugün İngiliz tica · 
ret filosuna mensup ve tec
hiz olunmuş üç bin gemi se· 
fer halindedir. Bunlardan 
yalnız yedi. danesi batmış 
tır. 

2 Filoya ilave edilen 
gemiler ise 24 bin tonila
todur 

Bu rakamlar gösteriyor ki 
Almanların İngiliz ticaret 
filosuna indirmek istedikle 
ri darbe müessir olmaktan 
çok uzaktır. 

Londra, 21 [Radyo] 
Son günlerde batırılan ge-
milerin adedi on birdir. Bun 
)ardan beşi bitaraf, beşi İn 
giliz, biri Fransız gemisidir. 

Londra, 21 [Radyo) 
Alman radyosu, bitaraf ve 
İngiliz gemilerinin Alman 
lar tarafından batırıldığını 

iti raf et mittir. 
Londra, 21 [Radyo) -

Bugün Çemberlayn Alman
ların beynelmilel kaideler 
hilifın!l denizlere mayın 

dökmesi etrafında beyanatta 
bulunmuştur. 

TÜRKDIU 

Londradaki 
Türk heyeti 

[Baş tarafı birinci sayfada] 

Parise hareket etmiştir. Or 
baya bayanı ve heyet refa 
kat etmektedir. İstasyonda 
geçirmeğe gelen pek çok 
insan vardı . Teşyie gelen 
ler arasında Mareşal F or 
morg, deniz, hava general
leri, Fransız generali Lomon, 
hariciye nezareti erkanı ha 
zır bulunuyordu. 

Alman tayarele
ri dün İngiltere . 
Üzerinde uçtular 

[Baş tarafı birinci sayfada l 
müteaddit Alman tayareleri 
uçmuşlardır. 

Likin bu tayarelerden hiç 
biri bir muvaffakiyet temio 
edememiştir. 

Akşamleyin de Londra""da 
tehlike işareti verilmiş ise 
de, Alman tayareleri geri 
dönmek mecburiyetinde kal 
mışlardır. 

Sabahleyin Alman taya 
releri İngiltere üzerinde uç-

muşlar, lngiliz topçuşu ve 
tayareleri tarafından püs- J 

kürt ülmüttür. 

Üç sarhoş arkadaş 
Aygören mahallesinden 

Mehmet, Demirci İsmail ve 
İnönü mahallesinden Fay 
toncu Sami isminde üç ar
kadaş, evvelki akşam fazla · 
ca içmişler, çarşı ve mahal 
le aralarında rezalet çıkar 
tacak derecede bağırıp ça 
ğırdıkları gibi, bunlardan 
İsmail, Millikuvvetler cad 
desinde rastladığı Raşit is
minde birisini de pıçakla yü 
zünden yaraladığı zabıta ta 
rafından görülmüş ve her 
üç serboş arkadaş yakala · 
narak adliyeye verilmişler

dir. 

Evden hindi çalmış. 
Kasaplar mahallesinden 

İbrahim dün Martlı mahal
lesinde gezerken bir evin 
kapusunu açık bulmuş •e 
içeri girerek avludaki bağlı 
hindilerden birisini alarak 
götürmüştür. 

lbrabim evden çaldığı hin
diyi dün akşam üzeri ucuz 
fiatla çarşıda satarken za-

Sayfa : 3 

Rusya ile Japonyanın 
ticaret anlaşması ne

ticesiz görülüyor 
Paris, 21 (Radyo) Ha-

vas ajansı Moskovadan bil
diriyor: 

Siyasi mehafil Rusya 
Japonya arasmdaki ticaret 

anlatmasına imkan göreme 
mektedir. Ancak siyasi ma · 

na üzerinde iırar edilmek
tedir. 

Rusya Japonyaya petrol, 
Japonya da buna mu· 

kabil gemi, !!lektrik teıisa tı 
verecektir. 

Yalnız şu varki, Rusya 
Almanyaya da petrol vere· 
cektir. Halbuki daba şimdi 
den İtalya bile Ruıyadan 
petrol temin edememekte· 
dir 

Hollanda hududunda 
Alman ftrkalar. 

Pari.s, 21 (Radyo! - Pe
tit Pariıien gazetesinin yaz· 
dıiına göre, Almanyanın 

Hollanda hududunda birçok 
fırkalar bulundurduğu teyit 
etmektedir. Bu gazete, bu 
fırkaların kısa bir zamanda 
ya çekileceğini veya bir ta-

arruz hareketine geçeceği· 
nı bildirmektedir. 

TORKDILI 
Günlük siyasi gazete 

Sahibi : Balıkesir mebusu 

HA YRE.TTİN KARAN 

Netriyat müdürü 

FUAT BIL'AL 

Yıllığı: 800, al tı aylıtı 400 kr. 

Sayısı (3) kuruştur. 

Adre.s: Ha/ıke:'fir Tıirkt/ili 

bıta memurunun nazarı dik
katini celbetmiş ve hiraz 
sıkıştırdıktan sonra, İbrahim 
hepsini olduğu gibi anlat 
mıştır. Bunun üzerine yaka
lauan İbrahim evrakile bir · 
likte adliyeye verilmiştir. 
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Sayfa : 4 TORKDILI 

Askerlik Şubesi 
Başkanheından: 

1 - Piyade, muzıka, harp sanayii sınıfından olup da 
şimdiye kadar askerlitini yapmamış 316 doiumlu da 
hil 335 doğumlu dahile kadar olanların bu kere sevk 
leri yapdacakhr. 

2 Bedel kabul edilmiyecektir. 
3 - Bu doğumlulardan bu şeraiti haiz olanların 

şimdiden hazır bulunmaları ilAn olunur. 

Memleket hastahanesi baştababetinden: 
1 7"" Açık ekailtmeye konulan iş, balıkeıir Memleket 

hastahanesi Su yolları için mübayea edilecek demir boru; 
hafriyat ve ferıiyatı olup ketif bedeli 999 lir• 90 kuruş 
Ye muvakkat teminatı 75 liradır. 

2 - ihale 27-1-1939 tarihine raılayan pazartesi g811ll 
nat 15 de vilayet makamında müteşekkil daimi encllmen 
hu2urunda yapılacaktır. 

3 - istekliler yukarıda yazılı gün ve saatte muvak 
kat teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya banka 

• 
mektupları ile encUme"i dlimiye ve ke,fini g&rmek isti 
yenlerin Balıkesir memleket hastabanesihe milracaatları 

lizımclar. 
4 - isteklilerin bu itlerle uğTaştıklarma dair Balıke· 

air Nafıa mildürlüiünden ihaleden liakal sekiz gün evvel 
almış oldukları ehliyet vesikasını ibraz etmeleri tartbr. 

4 1 360 
• 

· Bahkesir Tapu Si eti Mu haf ızhğından: 
Viliyeti: Mevkii: Cinsj: Hudu•u: 
Bahkesir Köseler Bağ Doğusu hafız Mustafa, 

batısı hafız fbrahim, kıb
lesi Abdülgafur ve kıs
men Mucib kansı, poy
razı Kürt Mehmet. 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı bat, Hiaar 
içi mahallesinden ibrahim oğlu Manyaslı Mustafanın ıe
netaiz mali iken 341 senesinde ölümile veresesi karısı 
Hafize ve evlatları Mustafa ve Fatümetüzzehra ve Zeli
ha ve Emine ve Rabia Bedriyeye kaldığından bahisle 
namlarına senet almak istediklerinden bu cihetin tahkik 
Ye tetkik için 2/12/939 gilnü mahalline memur gönderi
lecektir. Tasarruf iddiasında bulunanla_rm bu günler 
içinde yazı ile vilayet Tapu Sicil muhafızlığına veyahut 
mahalline gelecek memura milracaatlan lilzumu ilin olu
nur. 

------- -------·--··-·-- --·----
Kayıp şehadetname 
Bandı~ Rüşdiyesinden 

324 senesinde aldığım me 

zuniyet şehadetnamem Ban· 
dırma harilcinde zayi olun 

duiundan yenisini alacağım
dan zayi olan tahadetname 
min hükmü olmadığı ilin 
olunur. 

Bandırmanın Ceneral 
Halit caddesinde 

kayıp şehadetname 
328 Seneıi Pizren ilk 

okulundan aldığım şehadet 
namemi kaybettim. Yenisi
ni alacağımdan hükmü ol 
madığı ilin olunur. 

Susığırlık Posta mü 
vezzii Riza Anıl 

-~~-----------------
40 numaralı hanede 

Mustafa Eryılmaz 

ETİBANK 
Soma, Değirmi saz, Tavşanlı urıyrt 

kömürleri satış yeri • 
Ahmet ve İbrahim Cumalı kardeşler 

Çiviciler çarşısı No: 12 
Demirciler çarşısı No: 63 

Not: istenilen cinı kömürler toptan ve parakecli 
suretile ticarethanemizde satılmaktadır. difİ,_ 

Arzu eden müıterilerin ev veya depolarına k• 
giinderilir. Bu meyanda ticarethanemizde nıub • 
cins kömür sobaları, inıaat maJzemesi ve de 
müteallik efya satılar. 

TÜRKDİLİ MATBAASI 

Vilayet matbaası, Türkdili matbaası 
gazetemizin idareshıde faaliyete geçmiştir. !Alİ 

14 Seneden beri muntazaman çıkan ve karii~ 
hizmet eden « TÜRKDILI » gazetesi bu suretle d 
geni, bir şekild~ çalışmağa başlıyor: 

TÜRKDİLİ MATBAASI 
Ucuz, temiz Ye süratie herkesin ihtiyaçlarına 

,·ap verecek, herkesi memnun tdecek bir şekle l 
nulmuttur. 

TÜRKl>iLI MATBAASI 
Her yerden sipariş kabul eder ve istenildili 

kilde hazırlar. 

DiKKAT: Matbaa itlerile alikadar her tO 
muha~rat için ıu adrese mllracaat edilmelidir: 

Türkdili 

' KIRTASİYECi 

KADRi UZKUR 
Paşacaıni caddesinde her türlü 

tasiye levazımını ucuz olarak tenıi 
edebilirsini~ 

Mektep deftrl 


