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alkan Devletleri Erka_ı Celal Bayar Bir Yugoslav Muharriri Yazıyor: 

"' h b• R . I . A Ankarada ,,, ar ıye eıs erı ~ -

karada Toplanacak.. · 
•ıısal Fmi Çakmağın 11Yaselinde Yugoslav minav

rılanndı bulunan zabitlerimize nışan verildi 

Atatürkün En Güzel Ve 
en Muvaffakıyetli Eseri .. 

Ihsan ve Cevdet ile diğer 
yarbaylara da dördüncü rüt 
beden Sentode ntıana veri l 

Türk Ordusu; Kııı al Atılüı~ün ~ık ı ~alEn tüyü~ eseıi~ü. il ~di si bu ordu ile ~a~h 
olarak mağrur olvbilir ve vatan dıhi huzur ve emniyet içinde yaşıyabilir. 

mittir . 
Ro Belgrad, 24 [Radyo] 

manya Erkinaharbtyel umu· 
miye reisinin riyasetindeki 
askeri heyet, bugün buraya 
gelmit ve doğruca manavra 
ların cereyan edfceği saha· 
ya azimet etmiıtı r . 

Yugoslavya ordusunun ya· 
pacağı manavralar, bu ayan 

26 aında bitmit olacakhr. 

B. Celdl Bayar 
Ankara, 24 (A.A.) - Baı

vel<alet vekili Celal Bayar 
bu sabah ıehrfmfze gelmit 
ve lıtaıyonda Kamutay Bat· 
kanı Abdülhaltk Renda , Rat· 
vekil ismet f nönü ve diğer 
birçok zevat tarafından 

karıılaumııtır. 

Trakya m1Jnavraları lıak· 

Ji ında ı'reme gazetesinin 
neşret/iği yazuun, aynen 
Lerciimesf Jfr. 

Manavıaya iştirak edan kıla
atın mesaisi hakkında hüküm: 

Umumi harp tecrGbelerl · 
ne müe11eı olan ve heyeti 

Ataraşal Fevzi Çakmak 

p•tla, 24 (Radyo) - Ek -
1 Ntyöz lngiliz lllıhbarat 

oıunun verdi~! bir ha be
töre, Balkan antantını 

Saadabat Paktı Mü
messilleri Cenevrede 

umumiyesi üçe münkasem 
bulunan TOrk orduıunun bQ · 
tün tetkilatının harekatının 
icap ettirdiği bütün lhtiyaç
lua tevafuk ettiği bu ma· 
navralar esnasmda dfthl ıa · 
bit olmuıtur 

il eden Türkiye, Roman-
'• Yuaoılavya ve Yunanlı 
il devletleri Genel Kur-

1 

. T o p I~ n d ı .. 
Iran Ve lrakHariciye Nazırları 
Yakında Ankara ya Gelecekler 

Tekmil kurmay tetkili.tı 
asrm icap ettirdiği yüksek· 
likte olup tıleme tarzları da 
tam maniuiyle doğru ye 
muvafıktır. ) batkctnlara, Türkiye Ge 

k.urmay Batkanı Mara 

I Fevzi Çakmağın Belgrat· 

" dönOtünde Ankarada 

ltıuıcaklar ve Niyon kon · 

'"••nda Balkan antanhna 

luı devletlerin taahhüt ey· 
1~1eri askeri huıuıah mü
~ere edeceklerdir 

~elırad. 24 (Radyo) - Ec 
1 erklnıharpler, manara 

" k.uçer mevklfnden taki 
t'-'ltlerdir , Harbiye ve 

~tiye nazm, burada ec· 
1 etkanıharplere izahat 

•t11ıı,, kendilerile görüı 
tGr. Erkanıharpler, ma· 

"t•lardan ıonra Keplıce 
·~ı.Cfl11na relmtılerdir . O· 

' istirahat edeceklerdir 
8 
~RGn Yugoıluya krala 

· İkinci P•yer namına 
ebı erkim harplere ni · 

ili 
,, 't verılmlttlr . Yugoılav-
td tecı nııanmm buyük ko· 

~rıu ~en büyük niıan ola -
1\.ı rklye büyük erkanı 

ti>, 
~ Ye reisi Maraşal Fevzi 
ilı•ğa verllmlttir. 

~ ~lbay Şefik ile diğer al 

~t~ra dördüncü rüdbeden 
~artal oltanı yarbay 

Ankara, 2~ ( A A ) 

Şark Antantı konseyi 

Cenevrede İran ha· 

riclye nazırının re lıllğinde 

toplanmıt ve Saadabad pa

ktı devletlerinin Afaanlstan, 

Irak, İran, Türkiye mümea 

alileri memleketlerinin müt 

t e re k menfaatleri itile 

alakadar olan bütün bey -

nelmilel meıeleleıf tam bir 

samimiyet ha vaıa lçınde göz· 

den geçırmltler ve her husus 

ta tam bir fı'<ir beraber · 

İ ltği mevcut bu
0

lunduğunu 
I müıahede eylemltUr. 

Irak hariciye nazırı Bağ

dada dönmeden evvel hu -

suıi C'larak Ankarayi ziya · 

ret edecektir 

lran hariciye nazara da bi

rincitetrin ayı içinde Anka · 

ra yi ziyaret edecektir 

Cenevre , 24 lRadyo) -
1 Türkiye llarlclye Veki li 8 . 

Tevfik Ruıtü Araa, bugün 

Romanya Hariciye Nazırı 8 . 

Anteneıko ile uzun bir mü 

~'lrupayı Tehdit Eden 
Harp Tehlikesi .. 

1ıııtreı Rusya kendisinideôiliorsanlarına ve Faşist 
~lıcaviziere karş ı her zaman müdafaa edebilir~» 
~Vesliya gazetesi yaı..1yor: hakkında yazdığı başmaka -

''"" Ot•an ve İtalyan harp lede ezcümle diyor kı: ... ıı, . 
t tının Sovyet ticaret 
~'lıllerıne 

taarruzları mü 
'thetile verilen notalar ı 

"Sovyet hükumetinin fa · 

tlst halyaya verd i ği notanın 

( Sonu ikinci sayfada ) 

ı 

B. 1'clJ{fk Rliştü Aras 

lakat yapmıı ve ko· 
ııUfnlalarda bulunmuıtur. 

Emir ve kumanda kadro· 
su ıeçiJmlı • e yetlfUrllmlı 

ıahsıtetlerden mürekkep 
olup muharebelerin bütün 
aafhalarmda soğukkanhlıkla
rıoı muhafaza etmitlerdfr 

Gerek ef radm ve gerek 
kat nazarı celbeden ve 
bugünkü Türk ordu -
ıunun karakterlıtlAini teıktl 

Eden 
f ransa ve Por te~iz setir

lerile görüştü 
Londra, 24 (Radyo) - in 

gtltere Hariciye Nazıra B 
Eden, bugün Portekiz ve 
Fransa seftrlerinl kabul et 
mit, uzun uzadıya müzake 
relerde bulunmuıtur . 

Japon Tayyareleri 
ŞanghayıBombaladılar 

A 

Japonya 23 ler Komitesi'ne iş-
tirak Etmiyeceğini Bildirdi .. 
Tokyo, 24 (Radyo) - Ja ı etmtılerdir. 

pon tayyareleri Şanghay Londra, 24 (A .A - Uzak 
üzerinde uçmutlar ve bah ııırkta tiddetlı yağmurlar 
rlye mektebini bombardıman ve Ç•n kıtaatınm gösterdi bü· 

Rus 
Manavralanm Marasıl Vo

roş llof idare ediyor 
Moskova . 24 <Radyo) 

Mara~al Voroıtlof, Rus or
dusunun yapmaya beıladığı 

mantakavi askeri manavra· 
l arı idare e tmekte ve ordu 

yük mukavemet Şangfıay 
cephesinde Japon taarruzu 
nu muvakk aten durudur· 
muttur. 

Şimali Çınde de yine şid 
detli yağmurlar ve nehtrle 
rln taıman Japon ileri ha 
reki.hm i;gal etmektedir. 

Cenevre, 24 (A A ) - J"
konya Çın · J apon lhtılaf ına 
t etkik etmek üzere Milletler 
Cemiyetinin teşkil ettiği yir 

nun vaziyeti ile yakından mi üçler komitesine tıttrak 
alakadar olmaktadır. ( Sonu üçünçü sayfada ) 

YRZRN: Milivoy P. Çolak - Rntiç 

BUyllk Şefi Tr akya Mananalıı rında Ra ,·ek lllmlı Ye Crgeneral Falırcttin 
Altaylı Birlikte Har ekAt t'zerınde GorU§üyorlar 

eden cihet gerek kumanda 
kadroıunda ve gerek efrad· 
da manzur olan modern di· 
ıfplindir . 

Türk neferi ciddidir, va
zifesini tamamen müdriktir, 
mütevaz\dlr, gayet dlııiplln 

ildir, amirlerine cldd!!n mer· 
but ve sadıkhr V "lzlfesfnl 
çok ciddi telakki etmit bu · 
lunmaktadar~ 

Her zaman ve her va2.l -
yette askeri intizam tam 
idi. 

Keıtf, harp ve bombar· 
dıman tayyareclllit munta 

zam, fedaklrane ve kara· 
dakt kıtaat ile ~ıkı bir ıu· 
rette rabıtadar olarak itle· 
mit ve çahtmıttır. 

Piyadenin, b1lha11a · hava
dan görünme ihtimal lerine 
kartı korunmak ve mevcut 
aletli ıllihlan kullanmak 
bakımından lyt talim ve ter
biye görmüı olduiu tezahGr 
etmltUr. 

SOvarl iyi hazarlanmıı 
olup muasır ihtiyaçlar lca · 
batının teıbit ettiil yükıek
liktedlr. 

Topçu gerek fen ,·(ve ıe· 

( Sonu üçQncü Sayfada) 

Pariste Birdenbire Kaybolan 

'Beyaz Rus Gen~ralleri 
Henüz Bulunamadı .. 

Şüp~e üzerine bazı kımseler tevkıf edildi. Zı~ıtı 
araştırmalar yapıyor. 

Parla, 24 (Radyo) - Orta· 
dan kaybolmuı olan beyaz 
Ruı generallerinden Miller 

ile Skoplln henüz buluna 
mamııtır. 

Paris zabıtası Parlıln her 
tarafında araıtırmalara baı 

lamıthr Dft htltye nazareti de 
bütün hudutlann ınkı bir kon 

trol altmda bulundurulma11· 
na alAkadarlara emretmlıtır. 

General Miller, eıkl Ruı 

muhrtplerinln reisliğine •e 

aeneral Koliepuvoya halef 
olmuıtu. 

Generallerin gaybubeti Pa 
r lsle büyük bir alaka uyan 
dırmııtır. 

Şüph e üzerine bazı tev 
klfler de yapılmıtlır . 

Parla, 24 (Radyo) - Dfüı 
Beyaz Rus generallerinden 

Miler ıle Skopltn kaybol -
muıtur. 

Zabitanin yaphğı tahkı 
kat, ıu neticeyi vermitllr: 

General Mıler, sabahleyin 

dairesinden ayrılırken, ya
veri Oıisktye bir mektub 
vermit ve demlıtır ki: 

- Bugün saat 12 de Al 
man generallerinden Sto
man adında birisi beni da
iresine çağırmııtır. Orada 
bazı kimselerle görüıeceğlz 

Bu davetten ben f Üphelent. 
yorum. Binaenaleyh, gel. 
mezsem, beni aramanız için 
fU mektubu arktdafım ae• 
( Sonu üçüncü ıayfada ) 

Mussolini 
Bugün Mün. ~~e ~iz zat Hiller 

taraf ın~an ~arşılanacı~ 
Roma, 24 (A.A.) - Muaao· 

lini dün akşam Almanyaya 
hareket etmlıtır. Yarın sa
bah ( bugün ) Münibe 
va racak ve orada bizzat 
Hitler tarafından kartı la · 
nacak tar . Oradan be
raberce 8erline gideceklerdir. 



SAYFA: 2 
&±±!ES 

Düşünceler: --
Halkevinin 
Hoparlörü .• 

Cumhuriyet rej mıle me· 
deni ve insani haklara ka. 
vuıturulan Türk soıyeteslni, 
ulusal karakter ve kültür 
bakımından hazırlayan Hal 
kevlerinin , yurdun her ta
rafındaki göğüs kabartıcı 
çalı§malarmı 1 milli heyeca · 
nımın ıürekli akıtma, benli· 
ğimi vererek her zaman al
kıtlarım. 

Halkevlerf; medeni Türk 
dünyasının, iman, sevgi , fa-
zilet ve milli karakter atı· 
lıyan; ilim, fen ve marifet 
sevıılıini vatandaılara tat· 
tıran birer mabedidir 

Halkı birbiriyle kaynaıtıran 
bu mabet, bu eıcak kucak her 
Türke açıktır . Oraya koıu 

nuz! Kaf alarınızm gıda lan 
mas•nı , ruhlarınızın pasını 

silmek mi i Uyorsunuz iıte 
Halkevi sizi bekliyor, iste 
diklerlnlzi vermek için ıize 
kollarını açıyor .. Evet Hal 
kevlerinin hakikaten nurlu 
birer mabet olduğu bugün 
herkesce malumken niçin 
bu yazıyı yazmıya kalktım . 
Sebebini söyltyeyim: 

Dün akıam, parklarda ve 
eıki belediye meydanında, 

her akıamkinden kalabalık 
bir topluluğuo Halkevl ta 
rafından neıredllen dünya 
havadlılertnl Halkevi hopar
lörlerinden dinlediklerini 
ııördüm ve düşündüm. Ne 
aüzel dütünce .. Halkevi bah 
çeılnde Atatürk parkında ve 
eıki belediye meydanında evi
m•z tarafından kuralan bu 
hoparlörler vasıtasiyle her ak· 
tam sayın Balıkesirliler 

konf eranı v.-: güzel müzik 
parçaları dinliyerek, dünya 
havadislerini •titerek temiz 
ve serin havada günlük 
yorgunluklarını dinlendir! 
yor lar. 

Bu tabi& hak ve hareket, 
biran için gözümde büyüdü 
eıkl devri hatırladım . Türk 
milletini medeni, inıani hak
lardan mahrum barakan sal· 
tan" ta lanet okudum. Ve 
Cumhuriyet çocuğu, Atatürk 
çocuğu oldu§umu ıerefll bir 
gururla duyarak halk için 
çalıtan Halkevimiıe bir va--tandaı ııfatiyle gönülden te · 
şekkürü borç bildim. Bu gü· 
:ı:el hareket biraz daha fe· 
dakirlık yapılmak suretiyle 
aenitletilerek Aygören, lzmir· 
ler ve Vicdaniye mahallelerine 
de birer hoparlör konulursa 
bütün halkımızın azami latifa· 
desi temin edllmiı olacaktır. 

Evimizin her sahadaki 
faaliyetlerini, çalıtkan Hal
kevcılerlmizin ıönmez aık 
ve aayretlerinf tatkın sevgi 
ve takdir duygularımla al· 
kııhmm . 

V. E. 

Tunus 
Hadiseleri 

Paris, 24 (A.A ) Tunus 
hadfıelerl hakkındaki tahkt· 
kat devam etmektedir. ital
yanlarm, franaız himayesi 
altında olan Tunuıta kava
nln ve nlzamata muhalif 
hareketlerde bulunmut ve 
inzibatı ihlal etmit olduk· 
ları itiraz kabul etmez gibi 
görünmektedir. 

Bu ıebepten dolayı Fran· 
aa , ltalyadan tarziye ve mü · 
erimi erin t~cziyesini lıtiye · 
bileceh tir . 

İtalyan amiralı, Tunusu 
terketmeden evvel, teeHür. 

-
Sinema Ve Artist: 

Franciska 
Gcıal 

Hususi /-/ayalı 
Franciska Gaal son zaman 

lardA töhret kazanan bir Ma· 
car arliıtfdir . Kendisine ma· 
heus ve orijinal tavurlartle 
ıeyhcileri ıüldürdüğünden 
kendisini pek çabuk halka 
sevdirmiştir. 

Bu sevimli artistin henüz 
lıtanbulda 5 filimi göıterlldtği 
halde onu tanımayan kal-
mamıthr . Bu 5 fıltmi fUn
lardır : Paprika, Veronika , 
Küçük Anne, Dokunma Kal 
bime, Budapeıtede Skandal. 

Bilhasaa bu aon filiminde 
en meıhur Alman komedi 
artistleri olan Poul Hörbiger 
ve Lzöke Lzkal ile birlikte 
emsalsiz bir taheser yarat 
mıtlır . 

Berlin sahnelerinde bil· 
ha11a Pygmalion ve Cezar 
ve Kleopatra plyeılerinde 

töhret kazanan Franciıke 

Gaal, sesh filim ıayeıınde 
bütün dünyaca tanııımııtır . 

( Uolveual-fllim ) Alman 
müesseıeıl he1abına çevirdi 

1 
ği Veronıkadan ıonra aynı 
tirket tarafından angaje edi· .. 

lerek kendlıine "Der Casa 
nova Von Wolfgangıee,, is
minde diğer bir filimin baı 
rolü veril mittir . 

Saçları kumral, gözleri 
eladır. Doiduğu tarih 1910. 
Evli deiildir. 

Kaç ~oğumlusunuz1 
Size ~ayatımn ınlatahm. 

1 Mayııtan 7 Mayıaa ka · 
dar doAumlu olanlar için 
( iki tarih de dabtl ) 
çok uygun bir harekete geç 
mek vaktidir. Hidiıeler çiz · 
dikleri plina göre olmamak· 
la beraber iyi ve rahat ya· 
tıyacaklardır. Beklemedik
leri feylerle karıılaıacaltlar
dır. 

Bu doğumlular birkere 
elde ettikleri ıeyi bir daha 
bırakmazlar. Birçok ıeyler 

de muvaffak ol"caklar ve 
bilha11a it meseleleri çok 
iyiye dönecektir. 

1937 · 1938 Senelerinde 
büyük itler baıarabillrler . 

Her ne isterlene arkasın· 
dan aihinl~r onu elde ede· 
ceklerdir. 

Uu, ıeyvahat içın iyi bir 
ıeoedlr İçtimai mevkileri 
yükıelecektir . Kumarda lca· 
zanacaklar ve haziran ay· 
ında da ha va iılerinde mu 
vaffak olacaklardır 

Hu ıene zarfında aık me 
aeleleri baıhyacak , genç ve 
ihtiyarlar romantik tecrüb
eler göreceklerdir. Sıhhatla
rı iyidir, fakat bojaz ve si· 
nirlerl zayıftır . Mamafi bun · 
lar, ilerde mt>eut olmaları · 

na mani olmıyacaktır. 

Bir feye vas1l olmayı is
tiyenler yakında muvaffak 
olacaklardır. 

B .. B 
lerini bJldirmiıtir. 

ihtimal Roma, Franaanın 
talebine cevap vermeden 
evvel amlralın raporunu 
bekliyecektir. 

Fransız memurlara, bu 
meselenin pazartesi ııünü 

Nlyonda cereyan edecek 
olan müzakereler üzerinde 
hlçLir tesir icra etmiyec~ği
nl beyan etmektedirler. 

TOIUtDILI 25 EYL 
2 =-

Avrupayı 

Tehdit Eden 
Harp tehlikesı' 
(Başta rafı birinci sa~ fada) 

hedefı 'ftalyanm hakiki çeh · 
reılni ve müstakbel planla · 
rını bütün dünyaya göster 
mektedlr. Sovyetler Birliği 

ıulhü müdafaa için do 
lambaçlı yollardan isti -
fade etmiyor. Sovyet hü 
kumeti, diğer bazı hüku 
metler hılaf ına olarak İtal 
yanın meıulıyetini açıkça ve 
sarih bir surette ortaya koy-

muıtur. halya hükümeti, 
bütün dünyaca malum olan 
hadiseleri delilıtz olarak ıa 
dece inkir etmekle hiçbir 
tey reddetmit olmuyor Bi 
lakta Akdentzdeki korsanlık 
harekatındaki mesuiıyetint 

teyit etmit bulunuyor Bu 
suretle, Sovyet hükumetinin 
teıebbüıü daha timdtden 
mühim neticeler vermit olu
yor 

F aıiıt hal yanın maskesi 
yırtılma ıtır. Sovyet notasına 

kartı İtalyanın aldığı vazi 
yet ve İtalyan matbuahnm 

netriyatı, Akdenizdeki ba
tırma itlerini f &fiıt İtalyanın 
tertip ettiğinin isbatından 

baıka birfey değildir. 

Sovyet hükumeti, Niyon 
konferansına lıtlraki kabul 

etmekle ıulh azmini ve sui
hü takdir edenlerle itbirli

ğinde bulunmak arzusunu 
bir kere daha göıtermtıtir. 

Sovyet efkirıumumfyeıl me · 
ıeleyl bütün ıumulü ile 

ortaya koyuyor ve 
teknik olmaktan ziya-
de poletik bir beynelmi-

lel teıebbüı bekliyor Hal · 
bukl Ntyon konferar.sının ha

zırhklarır.da, ıulh taraftar· 
larını müteyakkız bulunmı

ya ıevkedeo bir takım hu· 
susal hl11olunmaktadır . 

Difer taraftan cumhuri · 
yetçi İıpanyanın bu konfe-

ransa davet olunması her 
türlü tenkidin dununda ka-

lır . Almanyaoın ıse Akdeniz 
konferansın~ davet ediltıt 

en hafıf tabirle anlatılamaz 
bir keyfiyettir. Eğer Niyon 

konferansının meıaisi Lon · 
dra Ademi müdahale komi 

tesi menisinin veçhesini ta · 
kip edecekıe, ftalyan torpil 

lerlnin siyasi bir torpil ile 
kuvvet leodlrlleceği söy lenile · 

btrlir Halbuki Sovyetler 

Birliği meıeleyi baıka türlü 
ortaya koyuyor . 

Soyyet hükumeti ıuna 
kaildir ki, bütün sulhcü hü-

kumetler ve bütün dünya 
efkarı umumiyeıl kendi nok 

tainazarma lflirak etmek 
tedir. Mütecaviz devletlerin 

harp tahriki.tına derhal bir 
son vermek zaruridir . Bu, 

Milletler Cemiyeti için de 
dalma bir vazife olagelmtt · 

tir . Avrupayı lehdıt etmek 
te olan harp tehlikeıine bi 

naen korsanlara, müteca 
vlzlere kartı 11ulhcü devlet -

ler tarafından ılddetle ha 
reket edilmesi ve mü§te 
rek bir teıebbüste bulunul 
ması zamanı artık gelmittir. 
Sovyetler Btrlıil kendisini 
deniz konanlararıa ve f atlst 
mütecavi2lere kartı herza 
man müdafaa edebilir ,, 

~n 
... 

·:t'.'~. t .~ ~- ··.~:S,.~ .-· : ..... .... ' '• ~~-- ... 

şçile 8 a 
Çahş ınla 

e F z 
k .. 

s ığırhk 
Panayiri bugün açıhyor 

- -- -- -- Susığırlık, 24 (Hususi) -
1 

Susığırhk panayirl cunıarteı 
günü (bugün) açılacak "e 
beı gün devam edecektir. 

işçiler ken~i arzularile dahi hü~Onıetin k bul ettiği ~u 
müd~etten daha fazla çahşamıyacaklardu 

Panayıra M Kenıalpafıı' 
Karacabey, Bursa,BandırP18 ' ,.e 

İkthat Vekaletince yeniden 
bir kaç vilayetten mürek
kep birer it bölgesi kurul 
mut ve bu vilayetlerden biri 
de merkez olarak ittihaz edil · 
mişti. Bu meyanda vilayeti 
mlz de Kütahyadaki Altıncı 
Bölge it amırllğlne bağlı bu 
lunmaktadır 

Bu daire ağulloı nl · 

hayeUnden itibaren f aall -
yete geçmlttlr Bölgesini 
tetkike çıkan it dairesi amir 
8. Halil Ôngen ıehrimizde 
bulunmaktadır . 

11 i.mri it kanununun tat-
bikatı, İf ve lfçf hayatı 
üzerinde dün vilayetle te 
maalarda bulunmuı ve p ·h· 
rimizde it kanunu ıumulü 
ne al ren müe11eıe ve tica -
rethanelerln vaziyetini tel· 
kik etmittir. 

Vilayet dahilinde 250 ka 
dar müeuese ve ticaret ha -
nenin it kanununun şumulü 
ne girdiği anlaıılmaktadır . 

Buralarda it ve itçinln va 
ziyetint daha yakından kont
rol edebilmek makıadile ıeh . 

rimizdede bir it dairesi tube · 
sinin açılması mdhtemeldir. 

iktisat Vekaletinin bir 
tki gün evvet yaptığı 

tebliğe göre it kanunu ıu 

mulüne yalnız bet ve daha 
yukarı itçi çalııtıran mües. 
ıeıeler değil, yapılan itın 

mahiyetine göre beı ifçi · 
d en daha az f§çi kul 
lanan müe11eıel er de ka
nun çerçi vesi dahiline gire· 
cektir. 

Haftada 48 
müddeti tcsblt 

saat İf 

edilmeden 
önce müesseselerin itçilerini 
11 saate kadar çalıttırabil-

1 
meleri mümkündü. Fakat 
İktisat Veka letinin haftada 
48 saatlik İf zamanı teıbit 

etmesi üzerine artık hiç bir 
müessese ve ticarethane ııçi

lerini 8 saatten daha fazla 
çalıttıramıyacağı gibi; işçi

ler de kendı arzularile b"i · 
le de olsa l\ükümetin kabul 
etliği bu sekiz saatlik müd· 
detten fazla çalııamıyacak · 
lardır. 

Bu ıekil. memleket dahi · 
linde bedenen ve fikren 
ç a l ı § a n vatandatlar için 
11hhat ve içtimai ha -
yat bakımından çok mühim
dir . 

Sekiz ıaat çalııen bir iıçi 

11 saat çalıştığı zamanki 
ücretini yine alabilecektir 
Çünkü kanunrla asgari ücret 
miktari tesbit edilmemiıtır. 

lı kanununun tamamen 
tatbik mevkiine gireceği 

müddet üç sene olarak ka 
bul edilmittlr Bu üç senelik 
zaman zarfında i~çiler in si
ğortaaı, sağlık durumları ve 
diğeı ihtiyaçları için lazım· 

gelen le§ekküller de kuru· 
lacaktır . 

İtçiler İf verenlerle arala· 
rında hasıl olan ihtilafları 
ve dıle~tlerl alt oldukları 

Bölge Amirliğine bildirecek · 
lerdir . 

Meıela ifçller 8 saatten 
fazla çalıthrılır veya hasta
lık ve talil zamanlarında 

it verenler tarafından çalıı· 
hrılmak mecburiyetinde ka. 
larlar veya ücretleri diğer 

sebeplerle indirilirse f~ böl 
gesioe müracaat etmek su 
retile haklarını koruyabile
ceklerdir. lı daireleri İfçiler· 
le it verenler arasında ha · 
sıl olan ihtilaflar üzerinde 
ehemmiyetle duracaktır. 

Balıkesir , dig" er nahiye a· 
köylerden birçok alıcı ve 

6 

tacılar ıimdiden Susığırlı~a 
gelmiı bulunmaktadır. 

Tünıgeneral 
Kemal Balıke-
sir Şeh imizde 

d ierli Hem§ehrimiz ve e • 
r~ 111f" kumandanlarımızdan u e· 

neral Kemal Balıkesir 11lh 
zunen dün lstanbutdan f~ 
rimize gelmi§lerdir Kedi e 

rine hofgeldiniz deriz· 

Eve Taarruz 
Etmişler 

dell 
Karaoğlan mahalleslrı t 

Hazım oğlu kasap Ah
111

:. 

ve arkadaşı Salih ojlu M~ıı 
medin serhoı olarak jlıJ 
mahalleden İbrahlnı 0 

- . . tecıı· 
Huıeyınln cvıne dO' 
vüz ettikleri ııkayet ohıll 
ğundan yakalanmııle~ 

Köy E Oku una 
K dedile er .. 

Bu Okula Girmek Üzere Mli-
racaat Edenler Arasında 30 

Talebe Secildi .• .. 
lehıı.k 

Şehrimizde açılacak olan 
Köy Ebe okulunun hazırlık· 
ları tamamlanmaktadır. Ye 
ni hük(imet konağına taıı· 

nan eıki hususimuh&ıebe 

bınası bu okul için tahsiı 

edilmek üzere Doğumevi baş 
hekimliğine bırakılmıştır 

Derslere birinciteırinde 

baılanacaktır . 

Bu okula girmek üzere 
müracaat edenlerın tahsille · 
ri nazanitibara 
aralarında seçim 
ve otuz kiti talebe 
kaydedilmiolerdlr. 

Bunların adlarını 

ruz: 

alınarak 

yapılmıt 

olarak 

yazıya · 

Nazmiye Mustafa Sargut, 
Makbule Adıl Dikilitn§, Fal 
ma Cemal Eygülca ı, Afet 
Tahsin Ataç, Cemile Şerif 

Ozaner, Cemaliye Mu&tafa 

Albayrak, Şükriye 
zırt 

Torlak, Emine Mehnıet e 
Ertı' ' danca, Behzat Ken1al hif• 

Fethiye Osman ôzrıt (/ 
0·rı•o1' 

Hayriye Mustafa 1 e 
1 Naclf 

Mesude Rıza Uysa • 1 ~8 
Mehmet Elmas, Gülfah fı~ 

re~ 
fit Kolburan, Emine 1 

rll ' 
Ki lin , Yegane İzzet ~D" 51• 

Bedriye Mehmet Gu0 • .; 
. ~& 

dıka hmail Türktekill• ('<iti 

va Numan İnal, Cavide 
111

, 

Ö 
H~ 9eY 

ri zkal , Zehra il J&"' 
Gürol. Zehrll Kamil faY f'l&" 
Emine Mustafa Yıl1118 ı' ıııe 

. f;(ll 
yıme Mustafa Berk. J\1tJ 

~~~~~!!"!'"""' ........ 4~~!M!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Ya oya Ôzmen, Hayri Ye !'f1t1'' 
harrem Demir, Ayşe Er' 
tftfa Kürkcü , Cenıile ,ı\llkifl• 
gör Hüsniye lsmail 'fe 

Leman Ahmet ŞoylsP · 

1 - , Vann Dil Bay r m 1 n 1 Yaramaz ~ir çocu~ mır 
w kepten tekme ye~i 

1 Kutlulıy 
Dil bayramı yarın bütün 

memlekette merasimle kul
lulanacaktır. 

Yarın saa t J 8 de Ankara 
ve lstanbul rndyola rı birle§ 
tirilecck ve Türk Dıli Kurumu 
adına bir söylev verilecek· 
tir. Hu ıövlev ıehrlmiz Hal· 
kevinde yapılacak toplantı 
da da radyo vaııtaaile hazır 

g 1 Z e • Çay mahallesındell 1 Y~,.. 
sarı• 

c 
bulunanlar tarafından takip larındakl Ali oğlu 1 tll 

edilecektir. nettin, ırğntmaÇ lıırtı 61 '"til 
Hılltevim lz Dıl bayramı 

nı lay ı k olduğu fek ilde kut 
lula mak üzere bir proğram 
hazıriamıştır Bu münasebet 
le Halkevlmlzdc yapılacak 

toplantıda Dil devrimini 
an latan konfernııa verilecek 
ve birde temıil yapılacaktır 

go 
rafından otlatılmıığn dtf 

' l ra6ırı 
rülen hayvan arın ° ıır' 

ıle ~ 
ki bir merkebe soP" ftt 

bir çı 
muıtur Merkep de cfllf'I 

k sı~111 

ataral< çucuğu a et•" 
ı ço 

yaralamı~tar. Yararrııı ur 
haıtahaneye kaldırılrrııf 

1 
f 
1 

il! 

~ı 

>ı 



TÜRK.DiLi SAYFA: 3 

Bir Yugoslav Muharriri Yazıyor: 

Atatürkün en Güzel Ve 
en • 

eserı .. Muvaffakıyetli 
lür~ Ordusu; Kamil Atıtürtün hakikaten büyük eseridir, Kendisi bu ordu ile hı~h 

. olıra~ mağrur olabilir va vatan dahi huzur ve emniyet içinde yaşıya~ilir. 
( Baıtaraf ı birinci aayf aada ) 
ltlcrnıl cüzütamlann talim 
•e terbiyesi metin ve esasla 
bır tarzda icra edi lmiı bu 
hırırnaktadır. Bilhassa dik
telc tabiye bakımından çok 
1tl talım görmüıtür ve en
dthtın ihzar ve icrasında 
btttün asri usulleri tatbik 
ttınektedlr. İstihkam usule 
'-uv6f ık bir tarzda kullanıl 
'-•ıtır. Fen kıtaatı iyi çalıı · 
taaıılardır 

~ Motörleıme iti orduda 
11ll•~n tatbik edilmlt bu· 

1"rırnaktadır . Bütün manav· 
t, hizmetlerinin icra ve in · 
f•tında usule muvafık ola 
r,lc: çalııılmıı ve muayyen 

~'mantarda matlup mahal· 
tre, arızasız gecikilmelui 

~lıı . il . . 
erıı mııhr . 

~ Ordunun teılıhat ve teç· 
blıat.ı gayet modern , olup, 

1 
arbıo asri tarzda sevk ve 

1
d•rest noktai nazarından 
lı11n gelen bilcümle ıeraite 

11>'aundur. 

Hu bakımdan Türkiye en 
.-.~ 

Uterakki o rdu ları takip et 
"'ekte, teslıhat ve teçhizatı · ....... 
U"ernmelleıtirmek ve ta · 

"''rnlarnakta devam edegel · 
"ıtktedir . 
~ ~•keti teçhizat tam ve 
"•urıuzdur . Şöyle ki , her 

~t · 
taırı , gGn eıten ve kumdan 

llerinl muhafaza edebil· 

::•ı için bir gözlüğü var-

, fiayvanatın vaziyeti "ta· 

11"rıı memnuniyet ., cümlesi 
f ~ lf •de edilen vaziyetin 
ı'\>klnde idi. Topçu hayvan· 
,,, b 
'd irinci aınıf hayvanları 

ı . A. d .. i 
,
1 

"Ynı zaman a suvar 
~ 'Yları beygirleri mitralyöz 
t ~ 

" cuıütamlardaki yük ha · 
I\>' 1 ._ rı arı mükemmel blr ma· 
"ti \ b t teıkil etmektedir ki, 
ı,11 da, orduda tam bir an 

~~,'• 1.n ve .iyi bir intizam 
d~ dısiplinln vücudunu ifa· 

~·~;Danalardan alınan 
ders nedir? 1 

1111' - Taarruz halinde bu 
llıG ' 11 muharebe arabalariyle 
t,~ıterek harekatta buluna

tılll ollln tayyare kuvvetle· 
t~b" hGcumlarını ya muha 

t . 
~, llrabalarıyle bir anda ,,b 
t11' Ut ınuharf'be arabala · 
~:" hücumundan pek az •tta s,• Yapmalarını temine 
1. •tttı k 
1111,, • laz ı mdır . Tayyare 
hcı~etlerinln müdahalede 
'''b llıeler ı ve muharebe 
~ıı •larının hücumundan 

ta 
~,,,k ortaya çıkma l arı mu 
~ 0 lllmaz. 

dıı,._ Otomobillerle nakle
>,,t kıta1ttın iıtlcallnde ta 
~ ~ k 
t tt uvvetlerinin vakit 
~~,1 ltıanında birlikte bu lu· 
~, lb'rı labüttür. Harekat 

~''• "'•catın emniyeti, bil 
lı~ı ' iündüz ihraç olund-,.,ı 
11lıın taınanlarda , temin 

3 ~-'•dır. 
~ '•tı._: l' opçuya kumanda 
) 11(1 1 • 
ı ı._ o rnahdır. Kumanda. 

''keıleıtlrmek veyahut 

4 ihata hareketi esna - 1 

smda tesirde bulunmak üze · 
re iatinataız ceoahda kulla 
nılacak olan süvari kuvveti, 
kendisine ilhak edilmit bu
lunan btndirilmit piyade bir· 
liklerinin ve muharebe ara · 
balarının geri alınmaaı ıu · 
retiyle zayıflatılmamalıdır. 

Çünkü bu suretle zayıflatıl
dığı takdirde kendisinden 
Leklenen neticeleri veremez. 
Bu gibi vazifelerle tavzif 
olunduğu bilhassa piyade 
muharebesi yapmak üzere 
beyg;rden inmek mecburi · 
yetinde bulunduğu zaman . 
tarda süvarinin beygire ra 
kip bulunan aksamı zaten 
nisbl!t~n zayıf bir l<uvvet 
teıkıl ettiğinden buna dikkat 
olunmaaı lüzumu daha ziya· 
de mütebarizdir . 

Geçit resmi 
Geçit resmi, Türk ordu· 

sunun filen kumandam bu · 
lunan Genel Kurmay Baıkanı 
S . E . Mar .. ıal Fevzi Çakmak 
huzur unda ya pılmııtır . Ken
dileri KRmi.1 Atatürkün hl · 
rlncl ve en sadık it ortak
larından biridir . 

Manavrada bütün askeri 
heyetler ve yabancı ateıe 
militerler dahi hazır bulun · 
muılardır. 

Manavrayı seyre g~lmtı 

olan halk, muazzam hir 
kütle tetkil ediyordu. Halk 
kesir mtkdarda kamyon , ot· 
omobil ve araLaJ ardan isti . 
f ade ederek geçit resmi 
mAhalltnden elli kilometre · 
den ziyade uzaklıklarda bu · 
gayri merkezi toprak vazl · 
yetinin, cephe gentı l iğinln 

ve benzeri ıeylerin lcabatı · 
na göre yapılmalıdır 

lunan yerlerden aıelmifU . 
Geçit resmi 1aat ] 5 ten 

18 e kadar devam etmittir. 
Bütün kıtaat her bakımdan 
mütekemmel bir tesir yap · 
mıı ve mana vra esnasında 

tezahür eden güzel meziy
etler geçit resmi esnasında 

da tebarüz etmiılerdir. 
Mana vra sahaaında hal
kan ordu muvaceheıindeki 

vaziyeti fevkalade samimi 
idi. Türkiye Trakyasının mü· 
tevazi ve çalııkan ıekeoesi 

vatanına sadık bir unsurdur 
Trakya halkı manavra mü 
naaebetile de, her tarafta 
heyecan ile karııladığa 
orduya kartı beslediği his
leri izhar suretiyle, orduya 
kar~ı l!ldakaUni tebarüz et 
tlrmtıtlr . 

* * "' Bu manavralardan hasıl 
olan umumi intiba Türk or 
duıunun modern, met n bir 
surette organize edilmiı , ga· 
yet mükP. mmel bir tarzda 
teçhiz ve terbiye olunmuı 

mükemmelen dislplinlJ ve 
sağlam askerlik ruhu taıı· 

yan ordu olduğu intlbaıdır . 

Türk ordusunun beynel· 
milel sahada haiz bulundu 
ğu ehemmiyeti dahiy.ane bir 
surette takdir eden Kamil 
Atatürkün Türklyede icra 
edegelmekte olduğu yeni· 
leme hareketinin t"n güzel 
ve en muvaff akiyetlf eseri 
Türk ordusu olduğuna ıüp 
he yoktur. 

Türk ordusu hakikaten 
Kamil A tatürkün büyük es· 
eridir, kendisi bu ordu ile 
haklı olarak mağrur olabi
lir ve vatan dahi huzur ve 
emniyet içinde yaııyebilir 

Millvoy P. Çolak antlç 

İngiltere Redif Ordusun 
da Mecburi Hizmet.. 

- ---~-- - ---
lngiltere~e 18 yaşma giren bütün gençler senenin mu-

ayyen zamanlannda orduda talim görecekler. 
ay Ref eree gazetes · 

inde okunduğuna göre, İn · 
giltere redif ordusuna mec 
huri hizmetle asker almak 
keyfiyeti , askeri turanın 

muhtelıf azaları tarafından 

harbiye nazırı Beliıa nezdln· 
de iara rla teklif edilmekte 
dir. 

Bu gf'nerallMin noktai 
nazarına göre, her genç, on 
ıeklz yatma geldiği zaman, 
redif cüzütamlarından birine 
kendi meıleğl tle uygun ol 
mak ıartıyle kaydolunacak· 
tır . 

Şöferler , makiniatler veya 
inıaat iti ile ufraıanlar, or· 
dunun bu gibi meslek saha . 
larma veri lecek, bazı katip· 
ler de, levazım kıaımlartna 

kaydolunacaktıı 

Teknık i htisas l arı olmıy 

anlar, piyade ve süvari ıın 
ıflarına ayrılacaklardır. 

Efradın iki sene kadar bu 

ıekilde hizmet ettirilmesi 
dütünülüyor ki , onların si 
vii vazifeleri haleldar olma
malı ve sanayi sahası da it 
çl buhranına uğramamalıdır. 

Acemi efrad, her hafta 
muayyen talimlere itUrak 
edip, hafla sonu ekzeralzle
rinde bulunduktan baıka 

her yaz on bet gün kampta 
kalacaktı r. 

Planı ileri ıürenler, bu ıe 
kilde hareket edilirse İogil · 
terede birkaç sene içinde 
bir milyon talim ıörmüı ef · 
ra l temin edileceğini söylü · 
yorlar. 

Fakat harbiye nazırı Be · 
llıa kabinenin diğer azaları · 

le deriden derine görüıaıek 
zaruretindedir. Çtnkü Böyle 
planı kabul etmek, lnıilte· 
renin askeri hizmet sahasın 
da ı t mdlye kadar ittihaz et 
tlği milli ılyaıetf d~a•ıtlrmek 
olacaktır 

General F ranko lngil
tereye Bir Nota Verdi .. 
Asiler Malagadaki Fransız Ko

nsolosunu Tevkif Ettiler .• 
Parla, 24 (A.A ) - General 

Franko nasyonalist İspan · 
yada f ngillz konsoloslarının 
bulunduğunu nazarıdlklcata 
alarak İngiltere hOki'ımellne 
bir nota vermit ve lngllte 
rede bulunan konsoloslarının 
tanınmasını istemittlr 

Parla, 24 (A.A .) - Sa
lahiyettar mehaftlde Mala · 
gadaki Franaız konıolosunun 
konıoloıhane binasına r ran 
kist memurlar tarafından 

tevkif edllmtı oldufunu te • 
yit edilmektedir 

Bu tedbirin Troncoıonun 
( Bu adam ispanyanın C. 
4 tahtelbahirini kaçırmağa 

teıebbüı edenlerdendir . 
mevkuftyetine kartı muka
beleı bilm ııli olmak üzere 
ittihaz edi lmit olduğu be· 
yan edilmektedJr. 

Troncosonun karıımıı ol
duğu itlerle bir Fransız kon· 
solosunun vazifesini ifası 

arasında bir mukayese had· 
dt bu!mağa imkan yoktur. 

Eler Troncoıo iıtlcvabın· 

don ıonra serbest bırakılır· 

ıa mesele kendil i ğinden hal· 
ledilmfı olacaktır O zaman 
Malaga memurlarının Fran· 
ıız konıoloıunu mevkuf tut · 
makta devam etmeleri için 
hiçbir sebep kalmıyacaktar. 

Dış 
Ticaretimiz 

Ankara, 24 (A A) - Son 
dıı ticaret istatistiklerine 
göre 1937 seneııl ilk yedi 
aylak ihracatımız 59 880 000 
liraya yüluelmfıtir . 1936 
Senesinin ayni aylarına na · 

1 zar an , yükıelıı farkı 13 -
660 · 000 liradır . 

1 Bu artııta Almanyanın 
hissesi bir milyon doksan 
dört bin liradan ibarettir . 
Kalan 12,570,000 lira da 
diaer memleketlerin ht11eıi · 
ne lıabet etmektedir 

Deniz 
Müzakereleri 

Paris, 24 (A .A .) ·- Fran· 
sız . fogillz İtalyan deniz mü
tehassısları önümü z d e k i 

pazartesi gOnünden itibaren 
Parlste içtlmalarına batlıya· 

CAktır. 

Almanya da 
Hava 
Manavraları 

Pariste Birdenbire Kaybolan 

Herlln , 24 [Radyo} - Bu 

rada yapılan tecrübe ma 

navraları sona ermlttlr. 

General Göring, tayyare 

lerloin büyük bir muvaffa 

klyetle kullanıldıfını bi ldir -

mittir • 

Beyaz Rus Generalleri 
Henüz Bulunamadı .. 

Süpha üzerine hali kimseler tevkif edildi. Zabıta 
araştumalır yapıyor 

{Baıtarafı birinci sayfada) 

neral Skopline veriniz . 

filhaklka t General Miler, 

akıama kadar dairesine dö· 

Japon Tayyareleri 
SanghayıBombaladılar 

nmemiıtir. Bunun üze. 

rine , Yll v e r i m i r a l a y 

Osuıki, generalin bırakmıı 

olduğu mektubu, beyaz Ruı 

generellerlnden Skopline gö-
-

Japonya 23 ler Komitesine iş-
tirak Etmiyeceğini Bildirdi .. 

(Baıtarafı birinci sayfada) 

edemiyeceğini btldlrmittir. 

Londra, 24 [A .AJ - Oeyli 

Herald gazeteainin verdiil 

bir habere göre , Almanya 

Çine mühimmat ve silah 

göndermeğe baıla mıtlır. 

Nevyorktan alman habt>r 

le-re göre, Amerika limanla· 
rında teslim ıartile, bütün 

A merlka silah fabrikalarının 

Çine istediği kadar ıili.h ve 

mühimmat satabileceklerini 

bildir mf ılerdir . 

Londra, 24 (Radyo) -

Nevyork Taymiı gazetesinin 

neırettiğl bir makalede Ja 

ponyanın Çinden sonra Ruı 

ya ile harp etmek f tkrlnde 

olduğu kaydedilmekte ve 

ilkteırinin sonuna kadar ti 

mali Çlude Japon nüfuzunu 

tamamen hakim olursa, mü· 

teakiben Rus Japon muha 

rebeslne baılanacağı ilave 

olunm1ıktadır. 

Pekin, 24 (A A.) Çin 

kumand&nları arasında bir 

ihtillf çıktığı ve bu yüzden 

ıimali Çtnde bir anartl hu

sule reldiji haber verilmek

tedir. 

Kumandadların bu ihtlli . 

fından lıtifade eden aeker. 

ler, bir hafladanberl cep 

heyi terkederek çapulculuğa 

baılamıılardır . 

Şanghay, 24 [A. A.] 
Japon tayyarelerinin yapm11 

oldukları ıef erler Nanklnde· 

ki Çtnltlerin kuvveimane · 

viyelerini kıramamııhr Çın . 

itlerin her zamandan ziya · 

de mukavemete karar ver 

mit elduklarını Amerikanın 

Nankindeki sefiri bir tele · 

fon muhaveresi esnasında 

Royter muhabirine söyle· 

mittir . 

Sefir kendi vaziyetine ve 

bu bapta , verilen mütenakıs 

haberlere naklikelim ederek 

, pazartesi günü sefarethane 

yi terketmlı ve dün avdet 

eylem it olduğunu söylemtıtir . 

Mumaileyh Luzan gam · 

botonu ancak N a n k i n in 

harap olmaaı takdirınde 

hareket ettirmek niyetinde 

olduğunu ili.ve eylemi ıttr . 

Parla, 24l A.A. ) Şanghay 

dan alınan ıon haberlere gö 

re , Japonlar, bugün Nankln 

ile Kantonu tiddetli surette 

bombardıman etmiılerdir 

Japon t11yyarelerlnln at

tıkları bombalardan husule 

gelen zarar, akıllara hayret 

verece k derecededir Nankln 

caddeleri , cesetlerle doludur 

Hertaraf, bir enkaz haline 

gel mittir . 

Ôlülerln, binlere baliğ ol . 

luıu söyleniyor. 

Kantonda da vaziyet f e 
eldir Mültecilerin ııAındık· 

tarı mahallede atılan bom 

balardan üç yüz kiti ölmütUir 

Gerek Nanktn ve gerekse 
Kanton, bugün lkfıer defa 
bombardıman edilmlttir. 

türüp vermittir 

Geoeral Skoplin mektubu 

I açıp okuyunca, Milerin , AL 

man generali taraf mdan davet 

edıldiğinden haberdar olma

dığını ve mamafi lıizımgelen 

araıtırmalarda bulunacağını 

söylemit ve dairesinden çı

kıp 1ııtmiıttr . 

General Skoplin da iruin · 

den ayrıldıktan sonra o da 

bir daha dönmemtıtir. Bu 
hadise Parlste umumi bir 

a laka uyandırmııtır. 

Franaız zabıtası, Parlıln 

her tarafında araıtırm~lara 

hatladıit tibl, dahiliye Dil• 

zaretl bütün hudutlarda ter

tibat aslmıı , gi~ip çıkanla · 

rın d ikkatle kontrol edilme

sini emreylemlf, kaybolan 

Beyaz Ruı generalllerloln 

fotoilarını tamim eylemfıtlr. 

Pariı, ~4 (A .A) - Eski 

Ru• muhrlplerinin rehliilne 

general Koutlepuva halef 

olmuı olan general Millerin 

dostları zabıtaya müracaat 

ederek dün akıamdanberi 

tkametgıihından kaybolmut 

olduğunu haber vermııler

dir. 

Parls, 24 (A A.) - Ge · 

neral Millerin gaybubetln· 

den sonra diğer bir beyaz 

Ruı aeneralintn, af'neral 

Skoblineln de ortadan eay. 

bubet etmlt olduğu zabıtai 

adliyeye haber verilmittlr. 

Nanktnden hicret eden 

binlerce halk, e nkaz alhn 

dan kurtarabıldi~I etyayı ala

rak , ıaıkın ve acınacak bir 

halde yollara dökGlmiltlGr. 



SAYFA: 4 TOR.KDILI 

Defterdarlıktan: 

Defterdarlıktan: · 
Mahalleıl Sokaiı Cinai Bir senelik icarı 
Umurbey Cumhuriyet Mağaza 100 lira 

Yukarda evsafı yazalı mağazaya müzayede ve temdit 
müddetleri zarfında talip zuhur etmediği cihetle bir ay 
müddetle pazarlığa vazedtlmlıttr . Taliplerin, pazarlığın 

yapılacafa 21 -10·937 tarihine müaadif perıembe aOnü 
ıaat 15 de yüzde yedi buçuk pey akçalartle defterdarlık · 

ta içtima eden komiıyona ve fazla malumat lıtlyenlerln 

de Balıkesir Mtllt Emlak müdürlüiOne müracaatları. 
4 . 1 - 408 günü tıkan müdüri}etlnde müteıekktl 

da yapılacaktır . 

T aşkend Mensucat Kombinası 
4 - Pazarlığı mQteaklp ihale bedeli üzerinden yüzde 

J 5 teminatı katlye alınacaktır 

Taıkendde "Staltn" men 

ıucat kombinasınm ikinci 

k11mın1n ioıaatına baılanmıt 

tır. Bu müe11eıe, Merkezi 

Aıyadakl pamuk yetlıttren 

mıntakan10 ortasında yerli 

iptidai maddeleri itliyecek 
ilk fabrikadır 

dır ve 283 muhtelif deıen 

de bez dokumaktadır Kom
binanın bütün makineleri, 

5 - Pazarlığa girebilmek için talibin bu işleri baıa
rablleceğine dair nafia dairesinden alacağı veslliayt ibraz 
etmeıl mecburidir. 4 - l - 41 O 

en ileri teknije uygundur. 
Tezgahlar ile makinelerin 

ekıerlıl de Sovyet malıdır. 

Özbektir. Çalıtanların 1000 

kadarı da kadındır. 

Bu kombinanın ilk kumı 

bu ıene tılemeie açılmıvtır. 

Halen, kombinada 112. 760 
iğne ve 3 264 tezgah var · 

Bu muazzam kombinanın, 

halkın kültürel ıeviyeıtnln 

yükıelmeslndekl ehemmlye· 

ti çok büyüktür. Kombina 

da çalııan 7 .000 e yakın iı 
çinin mühim bir ekıeriyetl 

Bu kombinanın ilk kıımı 

nıoın tılemeğe açılmasını 

müteakip, burada çalıımak· 

ta olan ifçilere 26.000 met 

re murabbaı gentıllğtnde 

mesken verilmittlr. Halen 

de ayrıca 10.000 metre ge · 

No: 

31 

563 

36 
560 

87 

Defterdarlıktan: 
MeYldi 

Karaojlan mahallesinde 
Balık pazar1nda 
Börekçiler mahallesi 
Nimet ıokafı 

Haffaflar 
Martlı mahalleıl 
Nafıa daircıt kar1111nda 

Cınıi 

Dfikkan 

Ev 

Dükkan 

Ev 

~ahnlıar mahallesi Tahta pazarı Dükkan 
Karıirler Börekçtler mahalleıi Dükkan 

Mnıtemilltı 

o 

üıtte üç, altta bir 
oda bir antre 

o 

üıtte iki, a ltta bir 
oda bir antre 

o 
o 

Bir ıenellk 
icar bedeli 

48 lira 

84 il 

36 il 

48 " 
18 " 
50 .. 
50 kurut 

Yukarda ya zıh gayri menkullerin kiralanmaları 21 ·9 937 tarihinden itibar ~n 15 
gün müddetle müzayedeYe konmuıtur. Taliplerin ihale günü olao 5 10-937 ıalı günü 
saat 15 de Defterdarlıkta içtima eden komisyona yQzde yedi buçuk pey akçelerile, faz 
la malumat almak iıtiyenJcrin de BalıkeıJr Milli Emlak müdiırlüAüoe müracaatları. 

4 - 1-407 

nltliiinde yeni evler yapıl · 
maktadır. 

Bu muazzam menıucat 
kombinasının yakınında ffçl· 

lerln çocuklarma mahıuı mü· 
kemmel bir mektep kurul-

muı bulunduğu gibi ayrıca 

3 tane de çocuk bahçesi ve 

gene 3 tane çocuk bakım 

evi açılmıttır. 

Gerek ltçiler ve gerek ai
leleri efradı için bir hastaha 
ne ile bir de poliklinik mev· 
cuttur. 

lıçiler kulübü dahilinde 
gece dersleri verilmekte ve 
tıçller ara11nda ıpor teıklla · 
tı da yapı\mıı bulunmakta 
dır. ,. ...................... ~ 

! TÜRKOİLI ! 
: Pazartesinden baıka her : 
: gün çıkar . Siyaıal gazete .. : • • : Yıllığı: 800 Kurut : 
: Altı Aylıı}ı:400 .. : 
• s 3 • • ayııa: .. • • • : Günü geçmio 8ayılar 25 : 
: kuruıtur. : 
• ADRES: : 
:BALIKESİR TÜRKD1L1 : 
.......................... 

25 EYLÜL 937 

SATIŞ DEPOSU 
Memduh Özinan ve 11hmet Kumrulu 

oğlu Türk Ziraat Kol/ekti! Şrrketi Qa/aliJ 
Tünel caddesi 83 İstanbul 

• 
BALIKESiR ACENTESi 
SABRl SARFAKLARLI 

~- , .. :-, .:: \ . . .. 

Balıkesi Orman 
Başmühendisliğinder1: 

y t~{Jtl 
Artırmaya çıkarılan partilerin beherinin mtktaJI tl'I 

J(ert 
Ctnıl Adedi Kental 

1
00 

Meıe kömürü 14 50 1111 · 

J - · Bahkeıir vilayeti merkez kazasının SavaftePe 111ır l t or 
hiyeıi Hıdırbalı köyü cıvarında Karadavulga del' e pıır' 

nıodan 700 keotal meıe kömürü elliıer kentallik 

tiler halinde ve 14 partide ııatııa çıkarılmııtır. ıor 
aısr 

2 - Satıf elliıer kentallik partiler haltnde iç P de•ıııd' 
da 1atılmak ıartile orman kanununun 18 ncl Pl•d 
yazılı köylü ler arasında yapılacaktır .. ytO 

3 - Satıt 8 - 10 937 cuma günü saat 15 de (<O 

ler arasında yapılacaktır. , 
t u . 

4 - Heher kentalin muhammen ffatı 30 kuruf ôOrl>e' 
5 - Şartname ve mukavele suretleri Orman 01il 

tinde görülebilir. ,ut•Ll'' 
6 - Her parti için muvakkat terrin&t 113 ku 411 

• 4-~ 

1 yeıl ve 8atyazmanı: Balıkesir saylavı. H. KAt<~ 
Çı karım Genel Direktörü: FUAT BİL' AL 

Baıımyeri : İl Basımevl 


