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GÖRINGIN EYAHATI ENDiŞE UYANDIRIYOR. 
~lmanya-italyayı Harbe 
Sokmağa Çalı acak mı? 

omanyanın Yeniden Tehdit Edil· 
~ekt~ Olduğu Haber Ver· Jyor. 

Londra, 4 !Radyo} - Gö- yaya kabul ettirmek istiye-

AM BARGO KALKTI ring hafta içinde İtalyaya cek, anti komitern paktla 
giderek, Almanyanın yanın- 1 vaziyeti telife çalışacakhr. 

~j~t da İtalyayı harbe sokmağa Müttefikler, bu vaziyete gö· 

t 
~l etikler tarafından sipariş edilen birçok çalısacaktır. re, umumi siyasi bir taar· 

~'a "h' t d h I I k ld Aynı zamanda Göring Al ruz karşısında bulunmakta-
'4J. re ve mu ımma er a yo a ÇI arı 1 man Sovyet anlaşmasını İtal- (Sonu iiçüncii sayfada) 

Ingiltere 11 O niilyon liralık 
v. . yeni sipariş verdi. 

~YarıŞıngton, 4 1 Radyo) - cak ve bunu müteakip mu-
~~iıı \'e rnebusan meclisle· harip devletlere tayare, si 
tttikı kaldırılmasını kabul lah, cephane sevkine başla 
dıiıı :~i Ambargo kanunu nacaktır. 
'"ci0 gleden sonra encü- Mebusan meclisinde Am 
~)ttt e de büyük bir ekse 
~tı_ t kabul edilmiş ve ha- bargonun kaldırılması husu 

~- t ilan metin Reisicumhu sonda rey veren mebuslar-
~lıtı~8tik edilmek üzere ve dan 2 l 2 si demokrat, 19 zu 

•i~~nir. Bugün kararı Re- Cumhuriyetçi, 19 zu Çiftçi, 1 t• lrıhur Ruzvelt imzalaya (Sonu üçüncü sayfad~ I 
~ ııy. Of Tlint Amerika ya dönüyor 

ernı bir Norveç limanına sığındı, Norveç de 
L vapuru, mürettebatına iade etti. 

~~e 0tıdra, 4 f Radyo J bir doktor gönd erilmiş ise 
t~teÇten gelen haberlere de hiçbir hasla görülmemiş 
~lllı' on dört teşrinevvelde tir. 
~6tUiltıların Doyçlant krova· Bundan sanra Sti Oflint, 
~ ~ titrafındnn yakalana- müsaade verilmediği halde. 
Sti 0R~slarm eline geçen limanda kalmakta ısrar et 
b~~" flınt Amerikan gemisi miş ve enternasyonal kai. 
ı~t l.itı on harp gemisi le bir- delerine muhalif olarak de 
~'l: Norveç Havsint lima- mir atmıştır. 
~~f gelmiştir. Vapurda Bunun üzerine A lman mü
q~~da~ birinin hasta ol- rettebatı yakalanarak hap-

bıldirilmiş ve gemiye (Sonu üçüncü sayfada) 

Finlandiya hariciye nazırının yeni beyanatı 

Finlandiya Sovyet tekliflerinin 
üçte ikisini kabul etmiş bulunuyor 

Finlandiya - Sovyet müzakereleri 
güçlükle ilerliyor. 

Par is, 4 1Radyo1 Dün 
akşam Finlandiya murah
hasları Taner ile Pasikivi, 
Molotof ve Potemkinle, 
Kremlin sarayuıda, bir sa 
at süren bir müzakerede 
bulunmuşlardır. Bu konui
maya Stalin iştirak etme 
miştir 

Umumi intibaın müsait 
olmadığı anlaşılmaktadır. 

Paris, 4 {Radyo! - Prav 
da gazetesi Finlandiya hak 
kında gayet şiddetli bir ma
kale neşrederek, Finlandiya 
hariciye nazırına hücum et 
miştir. 

Pravd a «Hariciye nazırı 

Erko Finlandiyayı harbe sü 
rükliyor. 11 d emektedir 

Helsinki, 4 !Radyo! 
Hariciye na zırı Erko yerli 

[Sonu üçüncii sayfada 1 

İngiltere Balkanlarla 
ticaret muahedeleri 

aktedecek 
Londra, 4 fRadyo J 

Ticaret Nazırı Avam kama 
raıında beyanatta buluna
rak, İngiltere ile Balkan hii · 
kl'ımetleri, arasında ticaret 
görüşmelerinin ilerlediğiai 

söylemiş, fakat tafsilat ve
remiyeceğini ilave etmiştir. 

Ankara, 4 [A.A. j İn-
giltere ile Sovyetler arasın
da yapılmakta olan ticaret 
müzakerelerinin de her iki 
tarafında bu mii za k ereleria 
me mnuniyet verici bir neti 
ceye ulaştırmak arzusunda 
bulunulduğu bildirilmekte
dir. 



• 

- H 1 RLE 
Manyasda yeni 
hükumet kona
ğının resmikü
şadı yapıldı. 
Manyas, [ Hususi 1 

Kazamızda yeni yapılan 

hükümet konağının resmi 

küşadı cumhuriyet bayramı

nın ikinci günii memurin ve 

kalabalık bir halk kütJesi 
huzurunda merasimle icra 
euilmiştir. 

Merasime İstiklal ~arşile 
başlanmış ve ihtiram vazi-

yetinde dinlenen marsı. 

kıymetli idare amirimiz 
kaymakam Talat Bahaoğlu-

nun kısa ve fakat veciz bir 
nutku takip ettik ve bi
lahare açılma töreni yapıl

mıştır. 

Cumhuriyetimizin ('Serle
rinden biri olan bu muaz 
zam binayı gezen binlerce 

halk takdir ve bayranlıkla· 

rını gizlememişlerdir. 

Konağı gezen davetlilerle, 
halk ve mektep talebelerine 

makam salonunda şeker ik
ram edilerek merasime nı 

hayet verilmiştir 

İlkmektep mezunla- ' 
. nnın künyeleri. 
Maarif Vekaleti, lise ve 

orta mekteplerde olduğu 

ıibi, bundan böyle ilk mek 
tepleri bitirip de orta mek- ' 
teplere yazılan talebenin 
de ilk mekteplerdeki kün
yelerine hangi orta mekte 
be girmiş olduklarmın işa· 

ret olunmasını kararlaşbr
mıştır. Orta mektepler, kay
dolunan talebenin çıkmış 
olduğu ilk mektebe mal~-
111at . verec~klerdir .. - -----

Bir terfi 
Şehrimiz orman müdürlü

iü memurlarmdan Zeki Tun· 
itan, terfi müddetini doldu
rarak. 40 liradan bir dere · 
~e terfi etmiştir. 

İlerliyen bir nahiyemiz: --------------
K rucu. 

Nahiyenin on bir köyünde 
okullar açıldı. 

• 
yenı 

Korucu, 4 [Hususi! Bu · termişlerdir. Vilayetin en 
sene Korucu nahiyesinden uzak ve kültür bakımından 

on bir genç Manisanm Ho en geri kalan bu nahiye bu 
roz köyünde açılan eğitmen teşkilatla bilgi ve kalkınma 
kursuna iştirak etmiş ve 
hepsi de muvaffak oJarak 
nahiyeye dönmüş erdir. 

Bu eğitmenler nahiyenin 
~n büyük köylerine birer 
birer tevzi edilmişler ve 
ikinciteşrinin birinci günü 
her köyde açılan okullara 
yeni talebe kaydına başla 

noktai nazatmdan diğer na 
hiyelerimiz arasına katılmış 

bulunmaktadır. Şimdiye ka· 
dar teşebbüs ettiği bütün 

işleri muvaffakiyt-tle başa

ran nahiyemizin çalışkan 

müdürü Kasım Karaca da
ha iJk hamlede teşvikatta 

mışlardır. Bilaistisna her bulunarak fakir olan nahi 
köy halkı bu teşkilatı se
vinçle karşılamış ve çocuk 

yemizden eğitmen kursuna 
on bir genç göndermek su
retiJe nahiyemizin bu kültü
rünü yükseltıneğe çalışmış 

larını bu okullara kaydet
tirmek için adeta müsabaka 
edercesine bir tehacüm gös· tır. 

Dahiliye Vekaleti 
Belediyelerin gelir kaynakla

rını tesbit ediyor. 
Dahiliye Vekaleti, beledi 

yelerimizin varidat kaynak
larının gözden geçirilmesi 
işine devam etmekte, bir 
taraftan da hazırlanmış bu 
lunan belediyelerin gelir ka 
nunu üzerinde etüdlerine 
devam etmektedir. Vekalet 
belediyelerimizden varidat 
kaynakları hakkmda bazı 

malumat istemişti. Bu ma
lümat da peyderpey gel-
mekte ve tetkik olunmak
tadır. Gelen malumatta be-
lediyelerimiz belediye hudu 
du dahilinde yol vergisi ve 
renlerin sayısmı, hunlardan 
kaçının nakdi ve kaçının 
bedeni şekilde mükeltefiye 
tini yaptığını, belediye hu· 
dudu dahilindeki otel sayı· 
sını ve bir senede bu otel· 
lerde kalanlarla otelcilerin 
bir senelik gayrisafi kazanç 
miktarlarını, tenvirat ve ten· 
zifat vergisi alınmamakta 
olan resmi binalar sayısı ile 
bunlardan vergi alandığı 
takdirde bir senede tuta
rının kaç lira olduğunu, be 

İlk tahsil ikmal 
imtihan lan 

İlk tahsili bitirme imti 
hanlarında ikmale kalan ta-
lebenin ikmal imtihanı bir 
hafta sonra yapılıyordu. 
Müddetin azlığını göz önü
ne alan Maarif Vekaleti, 
ikmale kalan talebenin ik 
mal imtihanının bitirme im
tihanından on beş gün· son· 
ra başlamasını kararlaşhr
mı~tır. 

lediye hududu dahilindeki 
orman, tarla, bağ, babçe, 
koru, çayır ve meralardan 
senede alınan arazi vergisi 
miktarım, belediye hududu 
dahilindeki mebaniden ka-
çımn yangın sigortası yap· 
tırmış olduğunu, sigorta be 
delinin tutarını, belediye 
hududu içinde yenilecek, 
içilecek maddeleri imal eden 
umumun yiyip içmesine ve 
yatıp kalkmasına temizlen-
mesine, eğlenmesine mahsus 
yerlerde çalışanların sayısı 
m, belediye hududu dahilin· 
de ve bir senede kapalı 
zarf usuliyle yapılan arttır· 
ma eksiltmelerin miktarını 
bildirmektedirler. 

SARIKÖY 
}lıl' 

Nahiyesinde CuJ11 ~ 
riyet bayramı 7° de 
parlak geçti ve b•:ı01. 
fudbol maçı yaP cıı111• 
Sarıköy, (Hususi! --: ..,jı' . hıyeıv 

huriyet bayramı na ~ııl' 
de coşkun tezahüratla 

landı. G 0ç!ı~ 
Yeni kurulan .e yaP' 

Kulfıbünün, bayraın içıo eSıııİ' 
tığı elbiselerle geçit r 1~,~ . . k t i hl1 ·~ ne ıştıra e mes • tiSI 
çok alaka ve seınP11 

kazandı. f 11o'0 

Gece gençler tara 
1 

si'' 
yapı!an muazzam feneNııbİ' 
yı da entresan old0 · fi' 

d aeÇ 
yenin meydanın a !:1 ol'' 
kitlere kadar milli o~t~ya~ 
oynamak suretlle. 
bayram tesit edildi. t1ııl> 

Bu mesut günü k~sııb' 
makta birbirlerile ınU ·ve 

hl.lrı. 
ka eden halk, Curn tile 
alanını doldurmak stır;ş~ı· 
Cumhuriyete ve o~u~ şefe 
si Atatürke ve MıJl• b~ 

. karşı olan bağhhklarıtıı'~ıı' 
vesile ile bir daha ~ç 
mışlardır. 

Fudbol maçı ,bi 
Merasimden sonra. P 6ii 

yemiz Gençlik Kulübiiı /ti' 
dıı 

nen sporcularının b'' 
·· · G·· 'derelı uzerme onene gı ôıf 

fudbol maçı yapmışla'. et 

Çok samimi bir ha vı.ı ıÇ j~ 
simle geçen maç, her' ,~il~ 
tarafın birer sayı yapııı 
nihayet bulmuştur. t~ 

Sarı nahiycJiler, pe~.,{er 
olmalarına ragw men go 5e .. ., 
dikleri çahşkanlık bütU (1~1 

yircilerin dikkat naı' 
çekmiştir. -----Rezalet çıkarıt11ş bil 

Ulus otelinde ot0r~-' 
dellalhğı yapan sabıka 1 bİ 
kımından Bilal isminde 01' 

risi, dün akşam serboŞ. 4~ 
duğu halde otele gelJllt'~-~ 
misafirlerin rahatını bot 6 f 

~ ı l' 
suretile rezalet çıkardıJ 0Jı • rülerek yakalanmış 'ile 

ı yeye verilmiştir. 

·l', 

3 

t 

\ 



J\ TA TÜRK İHTİFALİ 
,ekteplerde nasıl yapılacak? 

•arif Vekaleti, Ebedi 

''ti Atatürkün ölümlerine 
~ 1>'an acı gün ve acı 

'ı~ . Yıldöniimü olan 10 
Cıteşrin 1939 cuma gü-

td •aat dokuzu beş geçe 
c~kn her tarafında yapı
tıfaı·o~an tazim ve ihtiram 
qıı •nın mekteplere ait 
bı· .. Proğramını alakalılara 

tt ıg etmiştir. Mekteplere 
t ~: olan programı yazıyo 

L,l, l
0

ht'fl .. ' 
"it~ ı a , muessesenın 
~b~ rnensuplarmı istiap 
I~ 1 

ecek bir salonda ya
~ Caktır. Bu büyükl5kte 
o~ı Salon mevcut değilse 
t antı gruplara bölünebi-

2 
~ >'......_ Toplantı yerinin ve-
\IJ· erlerinin münasip ma· 
~~~11b.Atatürkün bir büstü 
t b ır fotografı konacak 

t 't~u ~öşe Türk bayrakla 
•. Çıçeklerle süslenecek 

3 
• Toplantıya müesse· '-llt. . 

~ •rı reislik edecektir 

Oringin seya
hatı endişe 

· . Uyandırdı 
~:,' tarafı birinci sayfada) ar 
~, · 

~"l lllllnya şimdilik büyük 
~d ttlerle uğraşmakta, Rus 

" k" k d 1 l ~ti . Uçü ev et erle olan 
~ 111 halletmektedir. 

~İl 0ttıanya yeniden tehdit 
~ıı~lllektedir. Romanyanın 
'~ flra elçisi Bükreşe git
~~tke derhal Ankaraya dö 
~~ Türk hükfımetile mü 
ı, .. :relere başlamıştır. Bul 

~•t:ta.n üzerinde de tazyik 
~ a.ktadır. 

~ti ~ttllnya, Balkan devlet
~1 llıerinde Rusyanın yap 

t~i bu tazyiki tasvip etmek
\tlt. Diğer taraftan Al 
' Ya., Rusya ile Japonya
\~t~ra.ıını bulmaia ve bu 
\i e Japonyayı da kazan 
~a Çalışmaktadır. 

P cephesinde sü-
~ künet 
'r' tt, c ıs, 4 [Radyo! - Ge· 

\"1 tpfıede sükunet hükfım 
~.tii r. 

Toplantı gruplar halinde 
yapılıyorsa tali gruplara 
reislik edecek zatlarla işti· 
rak edecek müessese- bü 
yüklerini müessese amiri 
ayıracaktır 

4 Tam saat 9,05 de, 
vazifeli kılınacak bir zat 
Atatürkün o gün, o dakika 
da öldüğünü kısa ve veciz 
bir ifade ile haber vererek 
hazır bulunanla;ı ayakta 
beş dakika saygı susmasına 
davet edecektir. 

5 Susmanın sonunda 
bir muallim tarafından Ata
türkün hayatı, memleket ve 
millet için yaptığı büyük ' 
hizmetler hakkında kısa bir 
hitabede bulunacaktır. 

6 - Hitabeden sonra 
aynı muallim veya başka 
?ir zat tarafından MilJi Şef 
lnönünün, Atatürkün mu 
vakkat kabirlerine tevdi 
edildikleri gün millete hita
ben neşrettikleri beyanna 
me okunarak, merasime ni
hayet verilecektir. 

Finlandiya hari-
• 

cıye nazırının 

beyanatı 
{Baş tarafı birinci sayfada \ 
ve yabancı gazetecilere Sav· 
yet müzakereleri ve Prav 
danın makalesi hakkında 
beyanatta bulunarak demiş
tir ki: 

«Pravdadaki hücumlar 
ikinciteşrinin birinde söyle 
miş olduğum sözlerin yan
lış tercümesi üzerine mües 
sistir. Finlandiya murahhas 

larile Sovyetler arasında mü 
zakereler yeniden başlamış 

bulunmaktadır. Finlandiya, 
Sovyet tekliflerinin üçte iki
sini kabul etmiş mevkidedir. 
Yalnız kabul edilmiyen, Sov
yetlerce istenen deniz üssü 
dür. Buna sebep de şimal 
memleketierinin ve Finlan 
diya bitaraflığını bozmak 
istemiyeşimizdir. 

Akşamki görüşme esna· 
suada Stalin bulunmadığın · 
dan bir dahaki müzakere 
tarihi tesbit olunmamıştır. 

Finlandiya hüsniyetini göster
mek bahsinde bütün buhan-
lan vermiştir.» 

TÜRKDİLI 

ZİNGAL 
Şirketinin Türk Hava 

Kurumuna yaptığı 
teberru. 

Ankara, 4 [A.A.] Zin· 
gal şirketi Ayancık işletme
si idare heyeti Hava Kuru
muna bugüne kadar yaptığı 
elli altı bin liralık )'ardıma 

ilaveten,' bundan sonra şir
ketin işliyeceği kerestenin 
beher metre mikabından da 
yirmi kuruş teberruda 
bulunmayı karar altına 

almış ve keyfiyeti 

Sayfa : 3 

AMERİKA 
• 

Birleşik Cumhuriyetleri atlan
tik ve Okyanosa devriye ge

mileri çıkaracak. 
Ankara, 4 !Radyo] -

Amerika harp gemileri Bü
yük Atlantik sahilinde ve 
Okyanus Şimalinde devriye 
gezmektedir. 

Amerika hariciyesi bunun 
hiçbir bitaraf devlete mü
dahale olmadığını bildirmiş
tir. 

Devriye gemileri, bitaraf 
mıntakalarda gezecekler ve 
muhariplere ait bir gemi 
görür görmez haber vere
cekler, Amerika Cumhuri
yeti de gemilerin hükumet
leri nezdinde teşebbiisata 

girişecektir. 

hava kurumuna bildirmiştir. 
Türk hava kurumu genel 
merkezi Zıngal şirketi işlet. 
me idaresinin milli havacılı · 
ğa karşı gösterdiği bu yar 
dımdan dolayı şirkete mu · 
rassa tayare madalyası ver 
miştir. City Of Tlint 
Ambargo kalktı Amerikaya 
(Baş tarafı birinci sayfada) 
19 zu İşcidir. 

Ayan ve mebusan meclis· 
leri 3 Kanunsanide normal 
toplantı için karar vererek 
dağılmışlardır. 

Vaşington, 4 (Radyo} -
Bundan sonra Ruzveltin ye 
ni kararlar vermesi beklen
mektedir. Ruzveltin harp 
gemilerinin Amerikan sula 
rına girmesini mani için bir 
karar vermesi muhtemeldir. 

Londra, 4 !Radyo] 
Birleşik Amerika cumburi 

yetleri reisi Ruzvelt beya
natta bulunarak ayan 'e 

mebusan meclislerinin am 
bargonun kaldırılması hu
susunda verdiği karardan 

Dönüyor. 
(Baş tarafı birinci sayfada) 

sedilmiştir. 

Londra, 4 [Radyo] - Sti 
Oflint gemisi Norveç ma
kamları tarafından Ameri
kan mürettebatına iade edil
miştir. Gemi Amerikan bay· 
rağı çekmiş olduğu halde 
Atlas denizine açılmıştır. 

Bratislavda kanşık
hklar 

Ankara, 4 [Radyo! 
Bratislavada yeni karışık

lıklar olmuş, halk Macar 
partisine girmiş, gazete ida· 
rehanelerine hücum ederek 

dolayı memnuniyetini bil- camlarını kırmıştır. 

dirmiştir. 
Londra, 4 [ Radyo ] Birbirlerini döğmüşler 

Bugün, Amerika Reisicum Ege mahallesinden İsmail 
buru Ruzvelt - İngiliz sa ve aynı mahallede oturan 
atile 6 da ayan ve meb· Haşim kızı Ayşe ve İbrahim 
usan meclislerinin müttefik- kızı Fatma arasında dün 
lere silah satmak hususun· akşam bir kavga çıkmış ve 
da verdikleri kararı imza· nihayet iş tokat ve tek 
lamıştır. meye intikal etmiştir. 

Vaşington, 4 [Radyo) ~ Kavgacılar yekdiğerlerini 
Müttefiklerin Amerikan fab şikayet ettiklerinden, hak
rikalarına ısmarladıkları bir ı l~rında tu!ulan ~vr~kla ~d
çok tayare, mühimmat. si· lıyeye teslım edıJmışlerdır. 

lih; kanun cumburreisi ta-
rafından imzalanır jmıala• · 
maz ıevkedilmeğe başlan· 

mıştır. 

Londra, 4 ( Radyo J -

Harp levazımı nazırı beya· 

natta bulunarak, İogiiterenin 
ye•iden 110 milyon lngiliz 
liralık harp levazımı sipariş 
ettiğini bildirmittir. 



Sayfa : 4 TÜRKDILI 4 İkiı:ciı!!ri~ ' 
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Nf.SRIYAT: 

Çocuk 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

tarafından çocuk için haf 
tada bir neşredilmekte olan 
bu mecmuanın 161 nci sa 
yısı renkli bir kapak içinde 
intişar etmiştir. İçinde kü· 
çiikleri alakadar eden bir
çok yat:ılar, resimler bulu 
nan bu mecmuayı yavrula
rınıza okutunuz. 

Çığır 
Bu Edebi mecmuanın Bi

rinci teşrin sayısı birçok iç· 

timai, Edebi, Tarihi, Felse
fi makaleleri ihtiva etmek· 

tedir. Okuyucularımıza tav 
siye ederiz. 

Beden terbiyesi ve 
spor 

Beden Terbiyesi Genel 
Direktörlüğü tarafından çı 

karılmakta olan bu güzel 
mecmuanın 11 nci sayısı da 

gayet bir nefis bir tarzda 
intişar etmiştir. Bu sayıda 

birçok değerli yazılardan 

maada papye kuşe fü:erine 

basılmış Cumhurreisimizin 
ve BaşvekiJimizin fotograf 

ları bulunmaktadır. İzcilik 
ilavesi de mecmua ile veril 
mektedir. Fiyatı 15 kuruş 
tur. 

Kayıp tastikname 
332 - 333 Senelerinde Ba

lıkesir muallim mektebi bi 
rinci smıfmdan aldığım tas
tiknamemi kaybettim. Yeni
sini alacağımdan hükmü ol
madığı ilan olunur. 

Türkiye Şeker F abri
kaları Anonim Şirketi 

İstanbul bürosunda 

DİKİLİ, 
Altınova ve 

Gömeç zelzele felaketzede 
lerine yardıma koşunuz. 

Sayın Balıkesirli! 
Dikili kazasile vila-

yetimizin Armudova ve 
Gömeç nahiyelerinde 
vukua gelen şiddetli 
zelzeleden evleri yıkıla
rak açıkta kalan ve 
yüzlerce facia kurbam
nın iztirabını çeken 
yurddaşlarımıza şehri 

miz namına yapılacak 
yardım için Kızılay Ce
miyeti tarafından teşek
kül ettirilen komisyon 
faaliyete geçerek hayır 
sever halkımızın teber
rülerini tesbite başla

mıştır. 

Sayın Balıkesirli! 
Her hususta göster· 

diğin yüksek hamiyet 
ve fedakarhğını bu ke· 
re de esirgemiyeceğin 

1 

den emin olarak bu 
milli ve vatani .ya.rdı- ı 
ma seve seve ıştırak 

edeceğini umuyoruz. 

TORKDILI 

~ DOKTOR 
~ Fahriye Altaylı i 
~ KADIN HASTALIKLARI VE oo(;Vr.1 
~ BİRİNCİ SINIF MÜTEHASSISI 

~ Muayenehane: Millikuvvetler caddesi No: 134 
1 

~ PAZAR GÜNÜNDEN BAŞKA HER GÜN SA~~ 
~ 15 DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI KAB 
~ • VE TEDAVİ EDER. 

I~ ~J 
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TÜRKDİLİ MATBAASI 
=== ---er .. ._ ....... ..,.,,...._. 

!ii d' 
~ Vilayet matbaası, Türkdili matbaa5ı adı altıll 
= • gazetemizin idaresinde faaliyete geçmiştir. .

11
e 

- k ·1er1 
= 14 Seneden b~ri munt~zaman çıkan ve arı a.b' 
= hizmet eden « TÜRKDİLI » gazetesi bu suretle d 
ii5 geniş bir şekilde .. çalışmağa başlıyor: 
ili 

e5 TÜRKDİLİ MATBAASI ----= 5 ~ 
= Ucuz, temiz ve süratle herkesin ihtiyaçlarına c . 
:a::: vap verecek, herkesi memnun edecek bir şekle kD 

~ nul~Ö~KDİLİ MATBAASI 
;;; 

Günlük siyasi gazete ~ · şe· 

1 
Her yerden sipariş kabul eder ve istenildiği 

kilde hazırlar. 
Sahibi : Balıkesir mebusu - İ .. rJO 1 D KKA T: Matbaa işlerile alakadar her tıı 

HAYRETTİN KARAN 

Neşriyat müdiirü 

FUAT BİL'AL 

Yıllı~ı: 800, ıı ltı nylı~ı 400 kr. 

e muhaberat için şu adrese müracaat edilmelidir: 

1 Türkdili matbaası - Balıkesit 
= 
~llllHlllllll!HHllHllllftlllHlllllHllllH•H .. lllHlllllllllllMlftmlllffllllllllffllUll . 

Sayısı ( 3) kuruştur. ,mHllllYIUllHUUllUllUmıu•nııııııı•11~uıuıınıııuıı11w111111~ 

i I KIRTASiYECi Adres: lfallkesir Tiirkrlili 

Cemal Mutlu.. -
1 

~~ K AD R i UZKUR r :AUJr .• ~ •. ·L~~~~~~~~~~w~~~~~ı~i 
~~~lY.i. '" • .. :vl~~Yi~:-r,:v:~~~:v.;;:y..._y:y;. ' !I 

~-1 V.A T ANDAŞ ! * ! ~aşacami caddesinde her türlü kıf" 
• f1 

olarak tef111 ft, ~ 1 tasıye levazımını ucuz 
IAıl Gökten gelecek tehlikeye karşı iyi ~ """"' il hazırlanmak, "milletin bütün fertlerini $.; edebilirsiniz. • 

!j ayrı ayrı düşündüren bir davadır. Bu ·.Y ~ Mektep deftri _ Kitap _ Her çeşit kağıtlar 
~ mevzua hiç bir Türk vatandaşı kayıtsız -:v. ' = kalamaz. ~ n•1111nnıın•ıumm•mmı1t ;·,ı: .. OllUUl!Jllil!!UI'. ımlRIRll * ~ __..~ 
JııM~tfl~~~-ı};~~~~~~~~toi• .. ~+.1t:~Jti~ .. ~:+;~ Basıldığı yer: Türkdıli matb~ı-Batıkesır 
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