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Ha tayda Seçim el 
Dün Başlandı .. 

Seçim, Tam Bir 

Sükun İçinde de-

vam Ediyor. 

Hat<ıyda FeSGiyen lleınen Hiç K·ınse 
Kalmadı, llütün Tür.kle.r Şapk<t Giydi. 

Antakya. 22 ( A.A. ) -
Hatayda sekiz ıeçlm daire 
ılnde bugQo; biÇ yapılmamıı 
veyahut yanda kalmıı tntt · 
habata tekrar baılanmııtır 

Seçim her tarafta tam 
bir aüküo içinde cereyan 
etmektedir ve on ıün için· 
de bitecektir. 

Hatay da feılt hemen he · 
men biç klmae kalmamııtır. 

htaobul, 22 {Huıuıiı -
Fraoıa ile aramızda imzala
nan anlaımamn Surlyede 
huıule ıettrdlfl menfi cere 
yan he:oüz zail olmamıttır 

Bası mehafil, bu anle ıma 
aleyhinde p rop a i an d a 
yapmaktadır. Cemil Mar
dam hük<kmetı lıe, Türkiye· 
Franaa-Surlye anlaımaaınıo 

isabet ve zaruretini kabul 
ve muahede ale)htarfarlle 
mücadele etmektedir . 

Şayet Suriye hükQmetl, 
Hatay itilafını tanımana, 
Franıız parlim~ntoıu da, 
Franıa Suriye ltllifını tu
dtk etmlyecelitır . 

lıtanbul, 22 ( Huıuıl ) -
Hataym tktlıadl kalkmmaıı 

için tertibat alınmuı ka 
rarlaıtıralmııtar. Bır iktisadi 
heyetımiz tedktklerde bulu· 
calc ve alınmuı zaruri ted· 
birler hakkında bir rapor 
hazırlıyacaktır . 

Düşes V «:; Dük 
Dökend Bükre
fe Gidiyorlar. 

Londra, 22 ( Radyo ) -
Düıeı ve Dük Döl<end, Va 
ltde kraliçe Merlnln cena
Zeılnde bulunmak Qzere, 
Yarın buradan Bükreıe mü· 
levveccıhen hareket ede 
Ceklerdır. 

Httlaylılar Bir Toplantı halinde 

lngiliz Krah Londra -
ya Hareket Etti.. 
Kral hare~etrn~en evvel funsa~a ölf n Avusturyalılar 

amtmm açılma merasiminde bulundu. 
Parlı, 22 (A.A.) - Jnıll Şotan ve pollı müdürü. 

Ztyafetten bıraz ıonra 
tere Kralı bugün Franaada 
ölen Avuıturyalılar anıtını B. Lebrön ile refıkuı opo 
açmıt ve bu törende gerek 

raya gitmlıler ve eaat 22 
kendlıl ve gerek Franıa 
Relılcumhuru dostluk ifade de tiyatroya gelen İngiltere 
eden nutuklar ıöylemfı · 

lerdır. 

Kral, akıam lnglltcreye 
dönmek üzere Parlılcn ha -
reket etmlttlr. 

Pariı, 21 {A A.) - Dün 
akıam lnglltz aeflri Str Fıpı, 
akıam yemefinden biraz 
evvel Reisicumhur Lebrön 
tle refikaaının ziyaretlerini 
kabul ve kendllerıol İngllte· 
re kral ve kralıçe1lnın bu . 
lunmakta o duklan bir İalo· 
na teal etmlıtir. 

Ztyafette bılhuH ıu ze · 
vat hazar bulunmuıtur: Lla 

ladlye, Lord Halıfakı, Bome, 
birçok nazırlar, Janeney, 
Heryo, beled•ye meclisi retıl, 
general Nolle ve Gamlen, 

kral ve krallçeeinl lıttkbal 

etmıılerdlr . 

Kendilerine tahılı edllmtı 

olan locaya ıtdeo kral ve 

kraliçe hazırun tarafından 

hararetle alkıılanmıılardır . 

Bu ıırada lnailtz ve frao-

ıız marıları çalınmııtır. Par 

lak bir temaılden ıonra kral 

ve kraliçe ıaat 23.55 de 

operayı terk etmlılerdir. Tem· 

ıll eenaaında bllha11a Serj 

Löfar danıetmlttlr. 

Dün akıam bütün abtde· 

ler tenvır ve tezyin ~dılm ıı· 

ti. Ve Par11lıler haylıca mt.y. 

danlarda neıe lçlrıde dan· 

ıetmıılerdtr . 

Bölge Birincilik Maçları: KiJltür Bakanı 
Seyahatından 

Dönüyor. Bugün ldmangücü ile 
Hav an Karşılaşacak .. 
Maçlara iştirak edecek uöiiiB birincileri -olan takımlar 
~ugün saat 14 de tal ürk amtma çelen~ koyacaklar. 

Mac, merasim~en sonra saat 14 30 da baıhyacak. 
Gümeler arasında yapıla· 

Cak bölge blrlncılık maçları 
iç in dün bölge lik heyeti 
toplanmıı, dömifinal ve fi-
nal maçlarında karıılatacak 
takımları teıbıt etmiıtır . 

Çekilen kurraya göre bu 
IGntc· u maç, Balıkeılr birin 
cııı ldmanıCicü ile Efe gü 
Ilı -

l 
eıı blrtncı Havran takım · a,, 1 

8 
aruında yapı acaktır . 

uanokü maçın ıalabt ile 

de yaran flnala kalan Mar· 
mara gümesl birincisi Ban 
dırma İdmanyurdu karfıla 
ıacaldır. 

Bölge btrlocllik maçlarına 
ltUrak edecek takımlar bu 
gün aaat 14 de Ata
t6rk anıtına çelenk kona· 
caklu ve mrraılmden ıonra 
ıaııt 14.30 da İdmangücü 
tle Havran maçı baılıyac:ak 
tır. 

Ankara, 22 ( fluıusi ) 
Doğu illerinde tcdkık geziıl· 
ne çıkım Kültür Bakanı B. 
Saffet Arıkan, Trabzoodan 
Aksu vt\purlle lıtanbula 
hareket etmııur. 

Ru ·Japon Harbi 
•• 

Patlamak Uzere •. 
Japonya; Rusyaya, Şiddete Mü
racaat Edeceğini B i 1 d i r d i .. 
Hariciye Komiseri B. litvinof; Japon Elçiaine, 
Rus Askerinin Geri Çekilmiyeceğini Ve Moaho
vanın Bu Tehditlerden korkmadığını Söyledi. 
Moıkova, 22 ( A.A. ) -

Japooyanın Moıkova büyük 
elçtıt Ltt vlnof nezdinde ye

niden proteatoda bulunarak 
Sovyet askerlerinin Man· 
çuko hududundaki daidan 
çekılmealoi talep etmııttr. 

L'tvlnof bura11nın mua· 
hede mucıbtoce Sovyetlere 
aıd olduğunu blldtrmlt ve 
Japon elçtıl bunun üzerine 
Sovyet aekerlerl çektlmezıe 
Japonyanın kuvHte ve tld. 
dete müracaat ~decefint ıöy 
lemltUr 

Lttvlnof , cevaben Moı~ o 
vanan bu tehditlerden 
korkmadığanı blldirmlttlr. 

Harbin, 22 ( Radyo) -
Japon ve Mançuri orduları 
galeyan lçenlnde bulunmak· 
ta ve Ruı hudutlarını geç 
mek lıtemektedlr. 

Son haberlere ıöre, Ruı 
donanmıuı, (Poıyet) limanı 

na hareket etmtıtir. 

/J. Lflulnof 
Ruı orduıu; bütün hudut· 

)arda ıenlı tertibat almııtır. 

( Baykal ) aölünün ıarkında 
dört yüz btn kitlllk bir Kuı 

kuvveti tahtit edilmlı ve Vlad. 

YOfofya da JÜZ hin lıdttllk 

bir kuvvet hazırlaomııtır. 

Japon aenerall ( Noda ), 
iki taraf arasında baı ıöı-

teren lhUlif ıq, henüz dlplo· 
matlar1n elinde oldufunu 

ve fakat, Ruıyanın lerara 
halinde itin aıkerlere intikal 

edeceilnl ve bir Ruı· Japon 
harbinin muhakkak oldu. 

iunu ıöylemittlr. 

Londra, 22 ( Radyo ) -
Japonya Uarlclye MazareU, 
Ruıyanm cevabi noktuını 

dört gözle beklemektedir. 

Alakadar mehafllden çı· 

kan haberlere ıöre, Ruıl•r. 
Mançurl hudutlarında tab. 
tldat 1apmakta devam edt· 
yorlar. 

Parlı, 22 (Radyo) - Tok· 
yodan haber alıaıyor : 

Cenevre lalısll bli· 

rosu kon{ eransında ·----- "' Bayan Afet 

ı Brühselde mil· 
li bayram. 

Ruılarıo, Mançurl hudud
larında l11al etmlf olduk· 
ları tepelerin tahlJyeıl için 
Ruıtarla Mançuko araıında 
batlı1an müzakereler, bu
rna keallmlıtlr. 

İkınci Reisliğe 
Secildi. 

Brükıel, 22 ( RadJo ) 
Belçika milli bayramı mü· 

naaebetlle bu 160 Brükıelde 

bGyük ıenllkler olmuıtur . 

Ruılar, tepeleri tahliye 
etmlyeceklerlnl btldlrmltler. 
dır. 

' Kral, prenıeıler ve prenı· 

I lerle büyiik klllıede yapılan 
ayinde hazar bulunmuılnr. 

Harbin, (Radyo) - Man. 
çurl havalialnde bir bölü~ 

Ruı aekeri Mançurl hudud 
mu haf ızlarıoa a teı etmtıler. 
dır . 

Bayan Alet 
Cenevre, 22 ( A.A. ) -

Kırk üç devletin tıtlraklle 
Cenevrede toplanan tahıtl 

büroıu konferan11nda relıli 
ğe Fran11z delegeıl aeçil -
mittlr Üç ikinci relılıkten 
birine de Profesör Bn Afet 
intihap olunmuıtur. 

Bn Afetin intihabı konfe 
ranı muhitinde gayet lyt 
tesirler huıule getlrmı1t1r . 
~-

Anadolu da 
Zelzele 

Ankara,22 {A.A.) - Konya 
da, Akal\ray ve Çanltmda dün 
gece on ikide vukua selen 1 

ve Ankarada da htuedtlen 
zelzele eınuında hiç bir 
zarar olmamıthr. 

Filistin Araplanna Pa
ra Veren Milyoner .. 

- - -----
Araplan ayı~landırmığa çahşan bu milyonar ~ir ıı~itlar 

Nıcaşiye de natdl yardımlarda ~olunmuş. 
· Fran11zca "Parlıuvar,, ga 

1 zeteıtnıo yazdığına aöre, Fi 

liıtlndeki Arap çetelerine 

btr Amerikalı mHyoner pa· 

ra vermektedir. 

Çarlz Kren Jımtndekt bu 

Amerikalı milyoner memle 

kellerinden yabancıları kov 

mak lıtlyen bütün milletlere 

yardım etmlrtlr. Trubluıta 

Sünuıılere. onlar bizzat mü 

cadeleden vazıeçUklerl gil · 

ne kadar ıtlih paraeı aön 
dermlttlr. 

Habetlıtanda Necaıı, hiç 
bir taraftan yardım aörme· 

dtğl btr ıırada bu Amerika · 
lı milyonerden para almııtı 

Kfen atletinin Araplara 

yardımı Beyrutta kurulan 

Amerikan ünlvenlteıl tle baı · 
lar . Buıünkü milyonerin 

•Banyo kralı,, iımlyle meı· 

hur babası Araplara ·o za· 
man ilk defa olarak para 

vermlıtlr . Buaün de oflu 

Arapların Yahudilere ve dl · 

fer ecnebilere kartı elin 

mücadelelerini beıllyor. 

Umumi harpte 30 yaıla 

rında bulunan Çarlz l 917 
de ılyui btr vazifeyle !atan · 

bula da ıelmlttl · 

fakat Osmanlı imparator. 
luğunun takılmt itinde Ame

rikanın da bir pay almuı 

teklıf edildiği zaman, bulun-
( Sonu iktnd gyf ad1t) 
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Vakıa ltalyan denlzalhla

rı, hafif gemileri ve taya
relerl İngilizlerin Akdeniz
deki mün kalatlarmı sekteye 
uiratabtlirler. Fakat bu itte 
muvaffak olsa dahi balyan 
hedefine bir karaş daha yak
laımıı olmayacaktır. İngiliz
ler daha ıımdiden ltalyanın 
müdahale 11haaından çok 
uzak bulunan Omıt Burnu 
tarlktle Aıya tlcarethaneleri
nt devam ettirmek için ter 
Ubat almıı bulunuyorlar. Bu 
belki de İngiltere lçlo biraz 
ııkıntılı bir lf olacaktır, fa· 
kat ltalya için açlık ve eko
nomik öl6m olacaktır. 

Fakat İtalyanın ana va
tanda, Llbyada ve Habeırı · 

tanda orduları vardır. 
Acaba bu ordular ltalyaya 

ne gibi bir yardımda bulu. 
nablllrler? 

ltalya harbe girişir gfrlt· 
mez anavatan haricinde 
bulunan orduların ltalyan 

yarımadaalle irtibatları ke
sllmlı olacaktır. l.tbyadaki 

İtalyan kuvvetlerinin Süveı 
Kanalını cebren açabilmeleri 
hemen hemen muhaldir; çün 
kü karıılarıoda iyi teçh iz 
edllmıı, iyi talim va terbiye 
görmüı ve Brıtanya lmpara
torluiuoun bütün veıaU ve 
menabline dayanan 1ngtllz 
Mısır ordusunu göreceklerdir. 
Garbe, yani Tunuı üzerine 
taarruz ettikleri takdirde çöl 
harbinde daha ltalyanın mü· 
ttehld bir memleket haline 
gelmemiş olduğu zamandan 

bert baılıyao uzun tecrübe· 
lere malik, Atlantlk denizi
ne kadar demlryolu irtibatı 
ve deniz yollarlle üslerine 
bailı Franaız Afrika orduin. 
rJle karıılaıacaklardır . 

Habeıfıtana gelince ltal· 
yan ordusuna Süven Kanalı 
yollle ıevkedlleo ordu t htı 

yaçları keallioce ve Habeıls· 
tandakl yerli kabilelere sl· 

lih ve mühimmat d ğıltılınca 

tamamlle istikrarsız bir hale 
gelecek olan haly n merke

zinden Sudan veyahut lo
glliz Somalıst üzerine taar 
ruz bek1emek abestir. 

ftolyao anavatan ordula 
rının Franıaya taarruz im -
kanları ne dereceye kadar 
varittir? Alplarda modern 
bir ordu için müsait olabile
cek ancak birkaç geçit var · 

dır ve bunlar ltalyadan Fren 
saya doğru teıaub eder; 
öyle ki, Fransa topraklarına 
geçen İtalyan kuvvetleri bir· 
birinden uzak ayrı parça 
lar haline lnkleam etmek 
zaruretindedir .• Arazinin an· 
zalı o\ması dolaylıile bu 

kuv•etlerfn blrbirlle irtibat 
temin etmesi hemen hemen 
muhaldir. İtalyan toprakla 
rında lıe bu geçitler bir 
noktada toplanır ve ondan 

,. ••••••• !. • ••••••••••• 
i TURKDILI 
: Pazarteılnden b ıka her 

: ıün çıkar. Sty&1al aazete •• • : Yıllıiı: 800 Kuruı 
: Altı Ayhjı:400 • 

sonra açık Lombardy düz 
lükleti baılar. Bu baılt coğ 

rafi hakikatler ıirodlJ·e ka
dar tarihte neden İtalyanın 
birçok defalar istilaya uğ· 
radığını ve neden Fransaya 

bu gibi alunların nadiren 
vaki olduğunu sarahtle izah 
P.der. 

Hava hücumuna gelince: 
ltalyanın m den endüstrlle 
rlnln yüzde 90 nı hidroelek
trik teslııatınm yüzde 75 i 
memleketin ~imal k16mında 

yant Fransa hava kuvvetle 
r~nln kolayca erlıebtlecekle 

ti mıntakalarda yerle§mlıtlr. 

Fransız endüıtrlsl fse çok 

daha dağınık vaziyettedir. 
Bundan ba§ka İtalyan demir
yollarının çoğu kuvv ti muh· 
arrlke olarak kullandıldıuı 
elektriği flmal kuımmdakl 
tesisattan temin ederler, hal· 
bukı Fraasız demlryollarmın 

yüzde 95 1 buharla l§ler. 
Bıoaenaleyh §lmaldckl ltal 
yan e\Qfdrik teılsatmın bom· 
balanmaaı ltalyan demlryol

larını ffllc e u~ratabillr. 
ftalyan ordusunun harp 

kablltyetlne gelince, modern 
manada silahsız sayılacak 

bir düımana karıı Habe ls
taoda cld ... ettikleri dereceyi 
gözönünde tutarak ltalyan 
ordusuna büyük bir kıymet 
vermek hususunda iatlcal et· 
mek doğru olmaz halyen 
ordusu lvi teçhizatı: malak 
ve kuvv 1 manevlyesi yük· 
eek bir kuvvettir . Umumi 
harpteki Ardlti yani hücum 

kıta1arının birini bugün lta -
ra gömlekli milis taburları 
tutmuıtur ve her fırkaya 

iki mtlıı ta buru verllmtıtır. 

Taarruza geçildiği zaman 
munt zam kuvvetlere güve 
nilemezse hücum kıtalnrı · 
nın bu fol baıarma8ı bekle 
nlyor. 

Fakat bar memleketin en 
seçme zümeeli slsiematık 

bir ıurette muayyen hfzmet 

lerc ıevkedlline o mem 
leketln pfy dealnio he 
yeti u m u m t y e v a s f ı 

blzzarur dOıer . Bu kara 
gömlekli taburlnr, ordu için 

de faılst partıılnin mümes -
silleri olmaları bakımından 
aynı zamanda siya i bir 
makaada hizmet etmtı olu 
yorlar ve bu da f aılst lider
lerinin orduya ltlmad ~tme· 
dıklerlnl meydnna vurmuı 
oluyor. 

Hu zayıf hareketlerin al 

tında bir de İtalyan ordu · 
sunun pekte cazip olmıyan 

bir mazisi vardır halyaol r 
Cuıtozzada 1848 ve J 866 
Avusturyalılar tarafından 

pek acı bir hezimete uğra 

tılmıılardı. Bundan baıka 
1895-96 da H beılere yeni 
len İtalyanların nihayet 
Umumi harpte Caperettoda 
uğradıkları büyük m ğlübJ

yet hala l<ulaldard" çınla
mnl,tadır İtalyanlar korkak 
değildir , fak t m ğlübiyct 

onlar için adeta bir anane 
halini almııtır . 

: s yııı : 3 • • 
·: • 
• ... 

Günü geçmlt ıayılar 

kuruıtur • 
ADRES: 

: BALIKESIR TÜRKDILI 

it (yanların bir dtğer lca 

r kterlsti~l d taktık hatal • 

0 rıdır ki buda gt-rek Capn
rcttod , gerekııe Habefstan
da bütün vuzuhllyc tecelli 

1aa •••••••••••••••••••••• tmltllr od ro h rp, t 
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Köy katipleri için vilayet 
merkezinde J - ağustosta 

bao1amak ve 10 ağu&tosa 

kadar devam etmek üzere 
bir kurıı açılacaktır. 

Kurs , kanunen memur 

olrnak eh\iyetlnt haiz 
olan her vntanda§ (Merkez 
ve k8zalerdan) tıttrek ede
bileceklerdir. 

Tedrlııot, vilayet konağın 

da Umumi Mec11ı salonun
da yapılac ktır. Dersler 1 -
eiustoıtan itibaren hergün 
9· 12 ve 15 17 ye ka· 
dar olmak üzere beş saat 
ve on gün devam edecekUr. 

Kursa tıtlrak edenlerin 

lmllhanlnrı vilayetçe tevkil 
edilecek bir heyet huzurun· 
da yapılacak, ehliyet gös· 
tereolere vesika verilecek ve 
münhalfıtta tayinleri icra edl · 
leccktfr. 

Kuua merkez kaza&ında 

arruz inkıtasız ve devamlı 

bir sfü·at ve gayret eıufmı 

icap ettiriyor. logllfz ve 
Fransız ordularmda bulunan 
metodik, devnmlı ve iyi 
sevk ve tdare, ltalyım or 
dusunda çok noks ndır. 

Vaziyeti oöyle hu as 
edebiliriz: it lynnm harp 
zamanlarında ı-zım olan ham 
maddelerde çok ekgtğl var· 
dır ve bunları atan alacak 
p rası yoktur; İtalya muha

saraya zlyadeslle maruzdur 
ve Fransız donanmasından 

kuvvetsiz ve lnglliz donan· 
masanın yanında solda sıfır 

mevkllnde bulunan donan
ması deolzyollarmı kendi· 
ılne açacak kuvvette de~ıl 

d ir: lta.lyan demlryollnn 
boşlukları doldur cak kud -
rette değildir; bir harp pat 
layınc.a Af rlkadakl İtalyan 
ordularının rınavatan tle lr
tıbnları ·tamam ile kesılmlt 

olacaktır; ltalya, Frnn aya 

muvaff kıyelle taarruz et

mek ümidini beılf yemedi si 
gibi kend!sl hava hücumla 
rına zlyadeslle maruz bir 
vaziyettedir; en kuvvet li si 

1iihı olan hava kuvvetleri 
det itibarile rakiplerinin· 

kinden çok dah azdır ve 
ltnlyan yarımadasının hari 
cinde •ıttnad edebılcceğl 
münasip üsleri yoktur 

Mussoliol, kendi maksa · 
dına hadim olması için, 
İtalyan genç1tğlnln dimağın
da İtalyanların yenilmez 
bir kuvvet oldukları ehane -
sini uydurdu Eğer Roruada 
}eni bir Ct1pnrettonun savaş 
dumanları ellıoda daha mu 
tedıl zihniyetinin hakim 
olmosı temin edilemezse 
bu efsanenin ergeç :ıeva l 
bulması mukadderdir 

Bu hakikatlerin Amerika 
lıler tnrafmdan öğrenilmesi 

ve biHnmesi zamanı gelmiş· 
tir. Almonya ti ittifak İtal 
yanın bellnt b«hbütün lcırn 

c ktır. Eı}er Avrupa demok-

• • 
1 

e 

1 

• • 
ecburi 
ler. 

müstahdem köy katiplerinin 
iştirakleri mecburidir 

Kursu muvaffaklyetle ik
mal eden köy kiitlplerJne 
nuntftkalarına göre 37 50 li
raya kadar ücret verilecektir. 

ursa tıllrak edeceklerin 
temmuz •onuna kadar mer 
kez köy bürosuna müracaat
la kayıtlarını yaptırmaları 
la21mdır. 

Yıl dırı 
imleri 

O_dürdü. 
Dünkü sayımızda Sındır · 

gı ve civarına fazl a miktar· 

da yağmur yağdığını, bu 
arada yağmurla birlikte bir 
köye yıldırım dü~erek iki 
klfiyl öldürdüğünü yazmış· 
tık 

Öğrendiğimize göre; yıl · 
dırım, Uluı ormanında bulu. 

nen Sındırgıya bağlı Umur
lar köyüne düımüş . evinde 
tııle me gul bulunan lımall 
karısı f atma adında bir ka
dınla, bir ev saçağı altmdn 
buluonn Hıuao oğlu lbrahiın 
ııdında bir adama isabet 
ederek kömür haline getir 
mtetır . --
Sm uoı j ndarma ~um n

danh w1. 
Sındırgı kaza jandarma 

kumandanı yüzbaıı B. Na· 
bir, Mantıa merkez bö· 
lük kumandanlığına, yeri 
ne de MRnfsa merkez bölük 
kumandanı yüzb §ı B İsmail 
Hakkı naklen taylo edllmlı 
lerdtr. 

Umumi mahiyette kan 
sızlıktan ve kalb çarp 
maaından muztarlp ve 
çok rahatsız bulunan refl 
kamı ciddi bir ihtimam 
ve l1a betli te~hlılertle teda · 

vl eden Memleket Hastahanesi 
Baıhekiml ve Dahiliye Mü 
tehassısı değerli doktorları

mızdan B Raif Demlralpla 
han ve idrar tahlilinde ıy 

metli hfzmetlerl geçınl§ olan 
Bakterlyoloğ B. Tahir Aı 
lana sonsuz minnet ve .tük· 

tanlarımıo ulaıtmlmasma 
tnvıusutunuzu dilerim 

Balıkesir Sorgu 
Hakimi 

Emin Sönmez 

rasilert İtalyayı fmperyal 
kariyelerinde durdurmak 
keruını verecek olurlarsa 
bunu yepclbilecek slliih kuv 
vetlne molıktlrler GörQlü 
yor kt , dünyayı "demokrasi 

n mana em.in bir vaziyete 
sokmak için, Amerikanın 

yeniden bir Avrupa harbine 

girmesine p k o kadar lüzuml 
yoktur,, 

ü Ci a
kemes .. 

Suçlu, yaşmm ~üçuklüöünden islif ade edere~ on 
sene hapse mah~um oldu. 

Agır ceza mahkemeılnde 

dün dört dava netfcelenmit 
tir: 

1 - 937 Seneıl kanun
evvel ortalarında Sındırgı· 

nın izzettin köyünden köy 
fırını önünde toplanan köy 
delJkanlılarından Süleyman 
oğlu Süleyman tütün taba· 
kaaını çıkarıp kurumak Oze· 
re fırına koymuş, dellkan· 
lılardan Ahmet oğlu Ta 
htr ıalca olsun diye tabaka
yı biraz ileri sürmü~, buna 
ıinlrlenen Süleyman, kızğın 

tabakasını fmndan çıkara · 

rak Tahlrln yüzüne çarpmıı 
ve bu yüzden aralarında çı

kan münazaa birdenbire bü· 
yümüı . nihayet Süleyman, 
Tahlri kama ile vücudunun 
muhtel ıf yerlerinden yaralı

yarak öldürmü§tii . 
Mahkemece; ıuçlu Süley 

man oğlu Süleymaom bu 
cinayeti , btr tahrik neticesi 
tıledığl anlatılarak Türk ce· 1 

za kanununun 448 od mad. 
desi mucibince ve yaıanın 

da küçük olmasından on 
sene ağır hapıse mahkum 

edil mittir 

15 Seneye ma~~um olan 
rd s: • • 

1 1 

Karacahisar muhtarı Meh
met Anbarcı ve eski muhtar 
Hanan Oğuz hakkında de
vam eden tahkikat ve ted. 
kıkatta mnhkemece; me· 
mur ve muhtarların sahte· 
karlık ve vazifelerini ihmal 
etlikleri sabit olmadığından 
beraatlarına karar verllmtı
tlr . 

j ISTAHRUL R OYOSU 1 

23 Temmuz 1938 CumB 
Öğle ne§rlyatı: 
12.30: Plakla Türk muıl

kisl. J 2 50: Havadis . 13 05: 
Plakla Türk musikisi. 13.15: 
Konıer: Novotniden nalden 
Vtyo\onlıt M. Kemal idare· 
ıtnde orkestra. 
Akıam neşriyatı: 

18 30: Hafif müzik; Tepe
baıı Belediye bahçHlnden 
naklen. 19 15: Konfernnı: 

Prof Salıh Murad (Fen 
müsahaberlerı). 19 55: Borsn 
haberleri. 20: Saat ayar1: 
Granvlç raHdhanesindeo 
n klen BeJma ve arkadııt -
ları tuafındao Türk musl 
kist (Hicazkar, Suzinak) 
20 40: Hava raporu . 20.43 
Ömer Rıza Doğrul tarafın
dan Arapca söylev. 21: Saat 

ayarı Orkeıtra 21.30: Nec· 
meddın Rtza ve arkadeoları 
tarafından Türk mu lkiııl 

(Hicazkar) 22 1 O: Müzık ve 
varyete: Tepeba§ı Belediye 
bahçesinden naklen. 22 50: 
Son haberler ve erteaf 
nün proğramı 

ayarı. 

23: 
gü· 

Saat 

Araplanna para veren mil
oner. 

(8a§larafı birinci eayfada) 
du~u komisyonda buna id · 

2 - Kepsüdün Eoeler kö · 
yünden llalH kızı Fatmayı 

zorla. dağa kaçırıp arzına 

geçmek ve ölümüne eebe 
blyet vermekten ıuçlu aynı 

köyden Hali l oğlu İsmail, 
Ahmet oğlu Mehmet Emin 
ve kardeıt Ahmet oğlu Hüı
nünüo, kızı zorla kaçırdıkla
rı, bunlardan lsmallln 
Fatmanın ırzına g,.çt ı~, ve 

o gece kızın, değdn "çıktn 

üıümeısile birdenbire h ~ ta 
lanaralc zatürreeye t Lhılduğu 
ve bu sebepten öldüğü sa 
bit olduğundan mahkemeo ; 
ıuçlulardan Ahmet oğ' u Meh· 

met Emin ile kardetl Ah -
met oğlu Hüsnü on be§er 
seneye, diğer suçlu Halil 
oğl u İsmail de yo~ının küçük· 
lüğü dolnylaile sekiz sene 
ağır hapse mahln1m edt lmff· 

lerdlr 

1 
l detlc itiraz etmtı ve sonra 

Bir ~ dım açn n da 
m ~ ôm edildj: 

3 Çağı§ıD Ovabaymdır 

köyünden Mustafa kızx Ce 
mile adındo. uygunsuz ve 
ahlak11z bir kadını zorla ka 
çırmaja teşebbüsünden do
la ya bu köyden İsma il oğlu 
Haaan, ıuçu Hbit oldu
ğundan mahkemec~; iki ay 

20 gün hapıe mahküoı edil

miıllr . 

eraaı e~en ir memur ile 
ı ki uM r: 

4 Sahtekarlık ve vazı 
felerlni thmal ıuçu ile nıah -
kemeye verilen Ilıca nüfus 

m muru Hatıl Erdeniz ile 

1 " styaıi tılerden çekilerek o 

, zamanlarda Hazer denlıl 

mıntalcaıını k .. ıp kavuraP 
açlık meselesini tedkik et

mek üzere o tarafa gltmııtl. 
Kalaiuklar arasmda bir' 

kaç eene yaııyan Çarlz Krell 
sonra Surlyeye gelmiş ve 
kr 1 F ys im maliye iıleriıı 

de çalı~mı~·a baılamııtı. 
Ondan ıonra f raosızlorıı 

karıı isyan eden Dürzilere 
para verml11 lrakta mülteci· 
lere Mmrdn Vefd partfsfnt• 
Fıltıtınde bundan evvelki 

bütün isyanlara paraca yor 
dım etmittlr 

Çarlz Kren bugün Anıt 
rikada bulunmaktadır ~e 
oradan Araplara para göt>"' 

dermehtedlr. Servetini bıl 
uğurda sıufetmeğe kar"' 
veren milyoner, bunun ıçlf1 

h' kızına bile mlrtutan rn 
rum etml§tlr. 
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Hukuk Sütunu: Okullara Girme Şartlan: Balıkesir Askeri Satın 
HUKUKİ BAHiSLER •. 

- -
(B(ŞINCI BAB) 

Lise Ve Orta Okullara Pa sız 
Yatılı Talebe Alın cak .• 

Alma Komisyonundan: 
29165 L ira 23 kuruf bedeli keşfi olan Balıkeıirde 

Çayırhisard .i ki topçu taburu garajının ıkmeli l nıaatı ka 
pnla zarfla ek&lltmeye konmuıtur. Evlenmenin Umumi Hükümleri 

Karı Ve Kocanın Hak Ve 
Vazifeleri. 

YAZAN: 
Avukat Kasım Sami Paylı 

- 98 -
Vaz11 konunu mutlak suret 1 

le batıl evlenme ile nisbe -

te n batıl evlenmenin fesih 
sebeplerini bildlrdıkteo 

ıonra bu kitabın dördüncü 

babamda boıanma ve bo · 

f&nma ıebeplerlnl ve ayn 

hk ve bu gibi davalarda aa

lahiyettar mahekmeyl ve 

ikftmel davayı müteakip la

zım gelen tedabirln ftlthazı
nı ve ayrılığa dair tayin 
olunacak müddetin miktarı 

akde tekoddüm etmesi icap 
eden bazı meraalmin yapıl

m mıo olma11 ılk evltlık bır· 

llği ga yrl kanuni bir şekıl

de ad olunamıyacağını bildir· 

mekte ve ltbu yüzellt birin 

et madde dahi belediye relı· 

veya ntkAh memuru ve köyler 
de ihtiyar heyeti huzurunda 
evlenme akdi icra edilmekle 

evlilik btlfğlniu ka o un en 

mevcud bulunduiunu göıter
mekde olmaııma nazaran her 
iki madde arasındn muha 

lefeti ahkam mevcut değil· 
dir. 

nı ve boıanma ile aynlan 
kadının ahvali şahslyeslni 
ve boıanma hükmünde ka
bahatli olan tarafın yeni· 

den evlenmeıl hakkındaki 
memnu müddeti ve bot an 
rna halındeld tezmlnah 
maddiye ve manevlyeyl ve 
nafaka ve irad ve boşanma 
ve ayrılık glbl hallerde mal
ların tasflyeılnl ana ve ba 

ba hukuku hildmln takdir 

hakkını ve yeni hadiseleri 
ve boşanma usulü muhake 
rnesine aid ahkamı me:zuııyı 

tamamen bildlrdlltten ıonra 

karı ve kocflnın yekdiğeri · 
ne kartı olan hak ve vazl· 
f elcrfnl blldtren ( 151) ncl 

rnadde)1l vaz. etmlttlr. Bu 

rnadde (evlenme merasimi · 
nln icra siy e c.: vllltk btrlığl 

Vücut bulur. Ken ve koca 

Yekdti~rine kartı bu blrli
ğtn ıaadetlnl müttehiden 

temin ve çocuklııno lnşe ve 

terbiyesine beraberce lhti· 

ll'lam etmek huıuslarmı illi 

zam etmlt olurlar . Kara ve 

koca bir birine udakat ve 
tnüzaherctle mükelleftir) 
lbarealyle de evlenme akdi

ne dair lazım gelen mera· 

•lrnın icrasını müteakip ev · 
ltlık blrlfğloin hasıl olacnğı 
ıu ve bu ıuretle birliğin hu· 

ıulüoden sonra karı ve ko· 

canın birbirine kartı olan 
bak ve vazifelerini ve ço 
cuklarının laıe ve teblye 
•ine ihtimam ve htrblrine 
kartı 1adakat ve müzahe 
r~tle mükellef olduklarını 
bıldırmektedlr. 

!ıbu 15 l ncl maddenin 
&rzdtıflm ıektldekf tbaresl-
bl biraz incelemek ve bazı 

1 
kelime ve cümleler( üzerinde 
tevakkuf etmek icap ediyor 

İ\1addeoln ilk fıkrasında (ev
lenme merasiminin lcraslyle 
evhlık birliği vücut buiur) 

deniyor. Bu ibare ile 123 ncü 

maddedeki (belediye reisi 
Veya velcılt ve köylerde 
1 htıyftr heyeti huzurunda 

•kdedilmlt o\an evlenme 

katıuni teklllere riayet edıl -
hlernıı o'maaı sebeb! ile fesh· 
olunarnez) ıbaree oi muka.yeıe 
edecek olursak ılk nazarda 

töze bir muhalefeti ah"am 

~1"Pınakta ise de biraz dık · 

Bu suretle teşekkül ve 

tee11üı eden aile btrliğl ka 
rı ve koca arasında ahlllu 
ve manevi bir bağ'ılık olup 
bu birliğin refah ve tıaadet 
le ldamesl için karı ve ko
cadım her biri kısmen batlı 
bn§ına ve kısmen de müşte 

rek vazifelerle muvazzaftır. 
Bu münasebetle tbercdeki 
birlik kelfmes nd,.n evlenme 
merasiminin fcroslle kan ve 

kocan n bir ~ahslyeti hükmi· 
ye VCJ-'8 bir tlrket ve cemi
yet vevıı tesis gibi araların 
da kanuni ve hükmi bir 
ı~hıılyet huıu1e g~lmrı olur 
manasını çıl,ermıyftlam . Bu 

radakf biri k kelimcıi icarı 
ve kocanın ıttlhad ve lttlfok
ları ve bazı umur ve mua
melatta eyrı ayrı ve bezı· 

larmda da birleşmek suretile 
vezlfeder bulunduklarını 
ifade eden ve cvltl •ğe has 
bulunan bir tabirdir . Bunlar 

müstakil ve muvasat üzere 
çalıtan iki ortal, demek ise 
de haklarında tlı kete müte· 
allık hükümler tntbfü olu-
namaz 

Evltllk birliğinin vücuda 
gelmesiyle karı ve koca bu 
birliğ i n saadetini müttehl -
den temin ve çocukların 

laoe ve terbi yel erine bcrn
berce çalı,ıp ihtimam et 

mek husuılarını yekdiğeri 
ne karıı taahbüd ve iltizam 

etmlı olurlar Aynı zamanda 
152 ncl madde mucibince ko 
ca birliğin reisidir. Evin in 
tihabı ve çocuklıum müna· 

elp veçhıle 1 ,esi kocaya 
11lttir. 

Ve 263 ncü mudde iktiza 
sıoca evlılık mevcut iken 
ana ve baba velayeti bera 
berce ıf a ederler. Anla 

§nmazse babanın reyi mu 
teberdir. Bu hususta kuı 

ve koca aruında tahaddüs 

eden ıhtılAf üzerine koca 
tarafından lttıhaz o'unan 

karara ohtr blrltğln mf'natlini 
muhil he 161 acı ve mütea 

kip maddelerde yazılı oldu 

ğu veçhıle karı tarafından 
hakime müracaat suretiyle 

hal ve fası\ ettirilir 

915 Numaralı konuna gö· 

re Kültür 88kanlığınco, lfse 

ve ortaokullarda parasız ya 
tılı olarak okumak tstiyen· 

lerln seçme ıına vlan aıağı
dalcl esulara göre yapılır: 

1 - Seçme 11oavları bir 
eylül 1938 perşembe günü 
ıaat dokuzda başhyacaktır. 

2 - Seçme eınavlerına 

gireceklerin baı vurrnnları 

27 ağustoe 1938 cumartesi 

ğına dair nralnraoda bir mu 

kttvele aktedllroıı olursa bu 

ıart ve mukavele muteber 

olmakla buna da riayete 

mecburdurlar. Btnaenaleyh 

kara ve koca çocuklarının 
faıe ve terblyeıfne ihtimam 

la muvazzaf oldukları gibi, 
yekdlğerlne kartı da 1ada

kat •e miiZl\heretle mükel
leftfrler. Bu iki kelimenin 
ihtiva ettiği umurun lcraeın 

da karı ve koca müaa vatı 
tam meyi haizdir. Meseli, ka · 
rı, kocatma k a r f ı 

can, namus, mal huıusla 

rında sadakat görmek)~ mü 

kelle( olduğu glbJ, koca da 

kermna karı~ aynı sadakat
la mükelleftir. Koca karıdan 
daha az tıadakat gösteremez 

Kadm bir namusu mücessem 

iken kocnnm zina etmesi 
veya kadmın kıskançlığını 

levltd ettirici harekette bu 
lunması aodakat hususunda 

ki müsavatı muhil ve bin · 
netice kabahatli olarak bo · 
tanmayı mucip olur Karı 

ve kocayı yekdiğerlne karşı 

fcresı ile mükellef v ~ mu 
vazzaf tutan mezkur iki ke
limeden birlııi de mOzaharet

tfr Bu da birisinin hastalığı 

halinde veya moddi ve mn 

nevi gaile 'e sıluntıh zaman

larında veyahut gerek müı . 

terek~n ve gerek münferl· 
den v ki mesnt vesairede 
b!k'i dtğerine kartı hal ve 
moslahatı n icap ettlrdiil yar· 

dım ve muavenette bulun
malcla mükellefttr . Bu mü

kcllefjyetı ifa etmiyen taraf 

hakkında kanun kuvvel mü
eyyide olarak 161 , 162 ve 163 

ocü maddt>lcrde yazılı ah
kamın tatb kini emretmekte 

dır . Çocuklarının terbıye ve 

laıeleri gibi hususlar da ih 
mal eden taraf hakkında 

272 ncl madde mucibince 
hakim müdahale ile himaye 
tedbirleri alır. Bu müke\lefl· 

yet evlenme meraıı minin ic 
rası an ve ıaııtlnden ltıbaren 
baıhyacağmdan karı ve ko

ca maddeden blrleımemıı 
olsalar bile işbu mükellefi
yetten beri addolunamnzlar. 

Çünkü birlcımezden evvei 
vuku bulan vefa tüzerine 'sağ 

kalan diğerine variı olur. 

Ahkamı sabıkada birleımez· 
den evvel koca, karmıo 
lnf ak ve laıc ve •akan 
murafJan Jle mükellef de 
ğildJ. Hatta vefat eden ko 

casından msıf mchfr alırdı. 
Kanunu medeni lıe evlenme 
mer81tminln icrası ile kan 

ve kocanın )'ekdlğerlne knrıı 
bütün hak ve vazifelerini 

ifa ıle mükellef tutmuıtur 
llul&sa: sadal~ t müzaheret 

atlıce bakılıp tedkik edilin
ce her tkıs nln de aynı ahkam 
"e gayeye matuf bulundu
iunu derhal anlıuız 123 
nch 

u IDadde belediye reisi ve· 
Ya kh 1 h oy erde ihtiyar heyeti 
llıurunda evlenme aı,d 

•dU11aı1 olduktan ıonra bu 

Karı ve koca kudreti mıı.ll· 

yeleri ol betinde terbiye, faıe, 
ve ılbas huııurnnda mü~te 

rek bJr mecburiyet altında. 

dırlnr. Aynı zamandn boıan 
ma ve ayrılma gibi hallerde 
bu mecburiyet mürtefi olmaz. 

Karı ve kocanın baıka ev 
lenmcdcn hasıl olan çocuk 

larınıo d~, kendilerinden olıı · 
cak çocuklar gıbi bakılaca 

karı ve koca ara11nda ah 

laki rabıtayı temin ve aile 

yuvasını tarııln ve saadetle 
ldamesine hadim iki kelime 
d!r. 

-- SONU VAR 

saat 13 çe kadar l<abul edi 
lecektir . lhn lesl 1 8 938 pazartesi günü saat 11 de BalıkHir 

3 - Seçme sınavlarına 
rlreceklerln dur~mları ve 
gösterecekleri belgeler dl 

rektörlerce gözden ieçlrile 

cek, gerektlırse Bakanlıkça 
araştırma yapılacaktır 

4 Seçme sınavlarına 
gireceklerin şu şartları taşı· 

malan gerektir : 

A ) Türk olmak. 

B ) Ltse ve ortaokullar 
talimatnamesinin her ıımf 
için saptadığı yaşlarda t-ulun~ 
mak . 

C ) Bedence ve ruhaca, 
illetli, sakat ve kusurlu ol
mamak, 

D ) Okutamayacak kadar 
baba ve anası foktr olmak 
(belge örneği okullara gön 
derllm!ıUr. 

E ) Zekası, çalııkanlığı, 
ahlakı talebeıl bulunduğu 
okuldan alacağı fotoğrala bir 

belge ile saptanmak, (belge 

örneği okullara gönderilmft 
tir) 

F ) Sınıfında kalmış ol 
mamak, 

5 ) Dördüncü m ddenln 
(A) ve (8) parnğrafları nü
fu hüviyet cüzdanı ıle , (C) 
parağraf ı okullara veril mit 
olan rapor örneklNine göre 
sınavın yapıldığı oltu1u, bu 

lunduğu ilin hükümet dok · 
toru tarafıodan yapılarak 

bakı sonunda alına 
cak raporla, ı D) parğrafı 

uraylardao, k6ylü ise köy 
ihtiyar heyetlerinden alına 
cak belgelerle,(E) pnrağrafı 

'Okuruocfao alınaceğı öğret· 
menler kurulu tutulgasile 

saptanacaktır. 

t) - Sınavları yepacak 

olan komsiyon baıknnı usu 
lüne uygun olan dılekleri 

kabul ile fartlnrı tatı ı yanla

rın adlarıoı ve küny lerlni 
tesbıt ederek kendilerine 
fotoğrl\fh bir belge v • her 

hangi bir yanht ' ığa mt!ydan 

verilmemek üzere birde sıra 

numara11 verecektir Uu tn 

ra numarası 11nava g iren 
talebentn her türlü işlerinde 

kullanılacaktır Ancak bu 

'fotoğraflı belgeyi göıt ren 

lcr 11navlara kabul edilecek 
lerdlr. 

7 Seçme smavlara her 

ilbaylık merkezinde bulunan 
l ı ıede, lise bulunmıy n yer· 

lerde ortaokullarda, kaza 
lardakl ortaokullerda ve or 
taokul bulunmıyan il mer· · 

kezlerlndeki l· ültür dlrektor 
lüklerlode ynpılccakllr. 

8 - Seçme soruları her 
ıınıf için ayrı ayrı olmak 
üzere bakanlıktan gönderf 

· lecektir. 
9 - Sınav komlıyonlorı: 

Okullarda okul dırebtörü 
nüo, kültür dairelerinde kül 
tür direktörlüaünüo baıkan · 
lığı altmda üç öğretmenden 

teşekkül edecektir Ll&e ve 

ortaokul bulunmıyan llbay 
lıkta ilkokul öğretmenleri 
veya ilkokul lıpekterlerl ko 
misyonlara almır. Komisyon 

baıkaoı gerekli görürse kom· 
fsyon üyelerlol çoğaltabilir. 

10 Seçme sınavları 
(Türkçe Edebiyat),' (Mate 

matlk), (Tarih • Coğrafya) 
derslerinden ynzıh ola.rak 
yapılacaktır. 

J 1 Bakanlıktan ıönderl· 

kor satın elma komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat 
teminatı 2137 lira 40 kuruştur 

Plan, fenni ~artoame ve birinci ketif tliıiktır . Taltplerln 
kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde yazıl ı vesika
larla var ise yaptığı bu gibi işlere ait ehliyet vesikası 
göstereceklerdir Taliplerin ıhale saatind~n bfr saat evveline 
kadar tekl ıfinl komla yona vermeleri 4 1 -230 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Mevkii: 

Çmarlıkuyu nam diğer 
Kepeuekllaltı 

Cinsi: 

Tarla 
Hududu· 

Doğuııu Vacip damadı 

ve kısmen Demirhan 

ve Mehmet Afi, bat111 

yol, poyrazı Buuah 

Muıtafa, kıbleıl dere. 
Hudut vesalr vasıfları yukarıda yazılı tarla senetılz 

olarak Karaoğlan mahalleılnden Hantumanlı damadı Ha

aanın tasarruf ve zlraatinde iken 318 tar ı hinde ölümıle ev· 
!atlara lsmal l ve llntıceye münhasıra o1up bunlar da 

aynı senede n ralarında yapmı§ oldukları taltslmde Hatice 
payına düşen içi mevkılnde 10 dönüm ve Kiremitlik mevkt

inde yine on dönüm olmak üzere ıkl parça tarla alarak 
bunlar da Batlcenln halt hayatında Kürt Oımana aahlmıt· 
tir işbu tesçlll fstentlen tarla da fımaıl payma ayrılmak 
eureUle b•'an za ve hüınüniyetle tasarrufunda ıl<eo 321 de 

ölümlle varisi oğlu isme.il Kırdaka kaldığından namın• ıe· 
nede bağlanmaımı istendiğinden .bu yer esuen senehfz ol· 
masından mahallen tahkikata iktiza etme1'tedfr 25 7 938 

Günü mahı1llinde tahkıkat yapılacağından bu yer ha"km· 
da herhangi bir suretle hak iddia edenler varsa bu müd· 
det içinde Tapu Sicil Muhafızlığına veya o gün mahalline 
gelecek memura müracaatları ilan o 1unur. --------lecek o lan soru zarfları sı · yat ıma vı 1 eyliil - 1938 
nav komisyonlarınca talebe per§embe, matamatık ıınavı 
önünde tam saat dokuzda 2 - eylfıl 1938 cuma, Ta-

açılarak talebeye btld irı lfr . rfh - Coğrafya 3 eylul 1938 

ı 2 - Soruların cevap ları cumartesi günlerinde yapı· 

bu sınav l ar için göoderilmlt !acaktar. 
olan kağıtlara yazıl ncaktır Sınavların kaç saat ıüre· 

J 3 _ Sınav kağıtları mü ceğ! soru zarf ları üzerinde 

hürlenmlyeceğl gıbt , hiçbir yazılır. 
suretle de iııı.retlenm l yecek l6 - Bakahk, numara 

ölçulerlnl birleıllrmek ereUr. 

14 Seçme sınavları 

~öyle yapılacaktır: 

A ) Soru zarfla ra nçılma· 

do.o önce komisyon her ta· 
lebeye bir l<ağıt dağıtacak 

tır. Müıvettellk kağıt kulla-

oılmıyacaktır. Yalnız mate 
malik sınavı için müıvette · 

ilk vertlebtlır. 

B ) Her talebe kendi ka

ğıdının ıııı.ğ köşeılnJekl yere 
ndını, sna numara sını sına 

va girdiği okulun adanı , sını 

fını yazdıldan sonra komls 

yonun bakımı altında kapa 

yıp yapııhrncaktır. 

C - Kağıtlerın köıelerl

nln her talebe taraf ından 

tamamen yapııtıraldığı gı bi, 

belli olduktan sonra ıaptan 
mış olan saat zarf baıkan 

tarafından açılacak ve soı u 
lar komlıyon üyelerinden 

biri tarafından tahtaya yn • 
zılacakhr 

D) Talebeye d ıkte elt ı rı 

lecek soru çıkarsa t htaya 
yazılmayıp doğrudan doAruya 

talebeye yazdırılacal<tır 

E) kağıtları her iki tara · 
fı cevaplarla tumamen do

lar ve yeni bir kağıt lazım 
olursa ikinci bir kağıt veri· 

lecektlr Birden fazla kağıt· 
!arın bir birine tğnelemesi 
gerektir 

G) Smava kaç talebenin 
girdiği, ıoru zarflarının :za 

manında açılıp açılmadığı, 
sınavın nasıl cereyan eltfğf 
bir tutulgada saplanacaktır 

(T utulga örneği okullara 
gönderllmlttlr ) 

15 - Tqrkçe Edebi-

ğıle srnav kaiıtlarını bir 

komisyon tetkik ettirecektir 

Bunun için her sınavın ıo
nuda cevap kağıtları bir 
zarf içine konarak mühür 
lenecek ve resmi taahütl(i 

olarak o gün orta öğretmen 

genel dırektötlüiüne gönde

rfleçek ve zarfın üzerine 

paraaız yatılı talebeye alt 

olduğu yazılacaktır. (Dlier 

evrak okulda kalacakhr ) 

17 - Komisyon batkanı 
son ıınav kağıtlarlle birlikte 

talebenin adları ve baba ad
larlle geçim durumlarını er · 

l<ek veya kız olduklarını 
gösterir bir ltete He not ya

:zı)mağa mahıus listeyi ha

zırlı yacaktır. Birinci listede 
başkan her talebenin geçim 
durumu hakkındaki kanaa· 
tını da yazacaktır. 1 Ltıte 
örnekleri okullara gönderil· 

mittir.) 

18 - Yukarıdaki ıartlar 

fç iode para11z yatılı 11na•la· 

rında kazan&nların adları 

gazetelere ilan ed•lecektlr. 

19 - Sınavlardan kazan 
ma dereceleri bir olanlar. 
dan ıehlt çocukları üetün 

tutulacakhr. Bununu için 

llıtede ıehlt çocuklarının 
adları kırmız1 kalemle ayrı
ca gösterilecektir. 

20 - Kanndıiı okullara 
tebliğ edilen talebe okullara 

a) rıc& gönderılmlı olan ra
porları 11hhat kuruluna dol

durtacak, radyofrafl de al

dıracak ve uilem olduiu 
anlaıılmıa birde tu hhütna · 
me tanzim ettirerek kabul 
edlldfjl okula aıdec~kttr. 
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SAYFA : 4 TORK.DlU 13 TEMMUZ 1931 

Balya Belediye Riyasetinden: ı~~~~~ ~~~~~~ıı~~~~~~~~~ 

olduğu ve hayata umumiye üzcriode tehlikeli bulunduklara it. il Aıaiıda isimleri yazıla, eıhaaa alt evlerin matlı fnhldam ~ E M L M A R o T 1 ı Re çberl e 
anlatıldığından mezkur evlerdeki tehlikenin 15 gün zarfın · ı 
da kaldırılma11, akıl takdirde ' '8eledı ye yapt ve yollar ka ').I K J f '"' ( 
nunu,, mucibince muamele yapılacağı tlln olunur. ~ ~ açı ı·ı nıa z 1 rsa 

l - Boınak Raı t oğlu Is am ·~ ';ti dl! 
2 - Yeni pazar muhac rl rindcn Mehmet lf JJ; 
3 Çanakkaleli fıtı~ damadı kahvf'ci Aziz . ~ 1 
4 - Erzincanlı Kamer oğlu Ahmet Çavuı . ~ 

5 - Çalova köylü Rüstem karısı Ayıe. ~ ~ 
6 - Erzincanm Yaatmler l<öyünden Mehmtt oğlu Sefer ~ ~I 
7 - Kocaclı köylü Kara Hatice kızı Cemile . § ~ 

4 - l - ~33 dl! ~ 1 

-8--1-k ___ A __ k ___ S__ ~ ~.--· ~- 11 

a ı esir s eri atın ı ~ 
Z .. ' ~i Alma Komisyonundan: urra. Kullanılmıı ve bilihere tamir edilmtı ~ 

eıkt Trly6rlerdtn aakmırıız. ~ 
Suııjarlaktakl topcu alay hayvanlarının senelik 160 ton 1 Menfaatlnfz nıücedded, 938 ıeneal malı, fabrika- ı 

:::::::::~~:::~=~ .. ~~.:~~~~=~~=:·~~~:~::~01~~:~ır:~: 1 :~~ orijinal ( aoıl) ambal•jlı Trt,örl•rlni hllanmak- ~ ~-'-.-- • 

Evıaf ve ıeralt komisyonda görülebıllr Tallplerin muay· it Dünyonın en meşhur 2 parçalı 4 Bis ~ ~ . " 
yen gün ve aaaue &comııyona müracaatlara '"" EMiL Mfi!~OT hBkiki ve 938 senesi~~ (EMiL MAROT> MARKALI ~1 4 - l - 229 il. ~ ~ 

1 mamülafJ Triyörlerini(Ekin Kalburlannı) -:z1 #!. BUGDA y QALKALARI 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Suaığırlıktakl topçu alayı bayv~nlarıoın 280 too yulafı 
kapalı zarfla ekılltmeye konmuıtur. lhaleai 5 8 938 cuma 
ıünü ıaat 1 1 de Bahk_eılrde kor ıatın alma komf ıyonun 
da yapılacaktır. Muvakkat teminatı 1260 liradır . 

Evaaf ve huıusi ıartlar baflıdır Taltplerln muayyen 
ıüode ihaleden bir ıaat evveline kadar teklif mektuplarını 
komlıyooa vermeleri. 

tercih ediniz. ~ ı 1 
Bunlar bütün Trtyörlerdeo, hatta ukı Emile Ma· SAYIN ·MÜŞTERILERlMIZE; 1 

rot Trlyörlertndtn üstlirıdür. Hıçbir )abencı madde Yukarıda reaminl gördüjünüz dQnyanın en meı 
kaçırmaz, gayet ~ullanıılı ve ıailamdır. bur ve maruf Rençberlcr ve Değirmenctlerlmlz tara· 

Toptan ve perakente satış yeri: fından ttcıübe edılmıı ve tanınnııı , Türkıytde bü)ük 

« B. N. KAZAI\CİYAN » ~ 1 rajbet ve taraftar kazanmıı olan Emil Marot 1 
~ ~ marka Buiday Kalbur Makinelerini her sene olduiu 

Ziraat makintltrl wl 74- 89 Tüııtl caddt si Galata. ıl « gibi, bu mevıimde de satmaktayız. Ruımde gördüiü· 
İ S T A N B U L ~ ı nüz tek parçalı makinenin lkt parçalıları da mucut ı 
Kurulu tıulht: lSSS olup ( 4, 6, 6) numaralıları da yani her boyu vardır. 1J 

Tele;oo: 41888 1 Bu makineler büyük haeılatlı olup aıaiıda ıörecell ~ 
6 - 1 - 235 

. 1 "11 mal çıkaranıdır. Hu makineler mahıultt ( 9 ) k11ma 
-------------- ~~~~~~~~~~~~ ayırır Şöyle ki: Bu§dayı üçe, Arpaya üçe, Delıceyİ 1 
B l k • b { J • R • • d bire, Bakla ve Ot tohumlannı btre, Ot, Saman ve Tat 

a l esır e e ıye ıyasetın en: ········••1t••·--·····~--·· ~ parçalarını bire, kı ceman ( 9 ) kısma ayarmıı olur. 
itfaiye için (20) ltra be deh tahminli Jki amir ve ( l 4) • •• .it f?, Fıatlarda bu mevsim için fev kalide tenztlit yapılo.ııı· ı 

Ura bede:ı tahmini& 13 itfaiye eri elbisesi mevcut nGmu · • ~'5 M U J D E ! • Ji tır . lıtanbuldakl hatlardan yüzde 20, 25 ekıtk flata 
neıtne ıore pazarlıkla yaptmlacaktır . Pazarlıiı 3·aiuı- 1 1 ~ satmaktayız Bu k•çırılmaz bir fırsattır. Her h•lde 

toı 938 çarıamba günü aaat 15 de Belediye Encümeninde il STA OTOBu•• SLERI• Si ~ bu ele geçmez fınaltan fıtıfade etmeyi Rençberlert 
yapılacaktır. Taliplerin mezkur gün ve saatte Belediyeye I! PO Sİt ftlı mlze, trı.öyıülerımıze •e Buğday ıılerile me1aul olan· 'ıf 
mllracaatları tllo olunur. 4 _ 1 234 1 · , !I i ~:~.:!:a~::::,:;,.7:~::~;:•1~~::1~ır d•f• da. m•i• i 
ı····· !l!i!Hii!•!i!••• •••••••• ULUS OTELiNDEN •ı MAKINELERINYAPTl~l iŞ MIKTARI: 1 

No: 4 5 6 
500, 600 

• BİGADiÇ HİSAR ILCASI En Kuvvetli • Her ıabah otelimizden Bursa, Çanakkale, Bandır · • ı kilo mahsul çalkar. 1 1 Kükürtlü • llıcadır· ! ma ve Edremlde otobib postalan kalkar ve akıam 1\ 11 /b h. C / K d 1 il • ·· mı lara gelir . ı flhmet ve ra ır:ı . u_ma ı ar .eşıer .'-
Romatizma uesair hastalıklara en birinci dtua. I} Postalar karııhklıdır ~ Balıke•ir. Çtuict~er Çarşısı ı\o: 12 

• d1r. Miışlerllerlmdtn gördüğüm ltueccliiılc ılıcamız il il lzmlr avlzoları için Balıkeılre uğrıyacak sayın mi . ~ ~ Demirciler Çarşısı No: 63 ıJ 
lft bu defa daha munla:.am bir hale gtılrilmfş uı jl. aafırlerlmlze her zaman temtz yatak bulundurulur. Si ~ ~ 

gelecek haslalarrn her tiirlıi istlralıatları temin ;te I! Eıkt Dtyunuumumiye otclı namile maruf oteli bu it dl~~ ~~»liıt ~ ~~ 

1 edilmiştir. Bilhassa otobüs ve araba yollan çok gti · •• kere ' 'Uluı Otelı,, lımıle açtım Yeni mefruıat, muıam it •'l.'l.f.~:lf:~:l'l.f.f:lf:lf:l:l:l:f:l'f:l'f:l~ 
, zel tJt dii.:giin yapılmışltr. • • ba ve mükemmel konforu halz ı temlzlıtı taeavvurun Si V. ~ 

• it• fevkinde ve flatlara çok ehvendir. lıtlrahatları temin • )\ .. . . • • ~ 
.. Ban~·o. hamam dahil olduğu halde hir ı • edılen müıtertıertm, yol yorgunluğunu otelimızde 1 ~ Turkıye Cumhunyetı Zıraat Bankası ~ 

odanın geceliği yüz kuruştur. • W bihakkın dınlendlrecektlr . Ulus Oteli Müdürü it = '$ 
MÜSTECiRi: ı = Eıkı Telgraf MüdOrü l} llJ K apitaJ:. 100/)00,000 Türk Li:11s1 ~ 

Necip • Febmı Aılan it lfJ Yurd lçınde 261 Şube Ve ff1ans ~ 
•S1t1S1•••• IHI il• • • !llt it ,.. l!IHtUtHtHIHI Wtlllt IHiUllHtHlf 'it ı 1t · = Dünyanın Her Tara!Jnda Muhabirler ~: 

·~!!~l!!~l~~~!~l!!!~]!ll!!!~!!!!ll!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!ll~~J~l~!!~!!~~!!!!!ll!!!!!!~!!ll!~!!~!!ll@i~~l!!!!!!!!!!li~!!!!l~!ll!!l!!!!!!!!!l~!!m~ıı~!!!!!!ll~~!!!~!!~J!!!!!!!ll!!!!!!!!!!ll!~!!!!!~~!!!!!!!!!m• ; • ınet~:: ·:~~~:·::~~~:::~:· ~'.~:;.kb•~:~:ı:; . ba nh mu- ~ 
!~ K R 

1
. u · z K u R !• ~ mly~;~:."'• l•Hrruf •• humbara h•oaplarında ikr • · ~ 

::::;;:::~ . ~ = : lkrwnlye: Miktar/: lkramiyl'lıin tutarı: ~ 
=:: s'E3 *' ADEDi LiRA LlRA ~ 

' K ı r a s i y e M a ğ a z a s ı ~;; :J ·~ıg '~~~ ~ 
~E i = . 25u 250 ~ !§.. ANAFARTALAR CADDESıNDEKİ ~= ,,.ı . !~ ı~~ :~~~ ~ 
;-; K A D R 1 UZ K U R r ~ 30 40 1200 ,~ 
~4 . " t== *' 40 20 800 ~ 

~ K ı r t a s i y e M a g"' a z a s ı ~ *' ıos suoo ~ 
-~~ • .. A • • .. • • • r *' Bu ikramiyeler /zer LIÇ ayda bir olmak ü:.ere. se· ~ 
~~ Eskı Hukumet caddesının açJ/ması uzenne bu defa Paşacamı caddesınde Ba/Jk· ~ ~ nede dört dtfa bu miktar ıızerinden kura ile dağıiı 'fi._ 

{ '~ hanı altındaki büyük beton mağazaya nakledilmiştir. ~= ~ lacaklır ilk kt·şlde 1 Eylıil 938 dedir. ~ 
~~ flradığınız her çeşit k1rtasiye levazımını en ucuz ve en JYİ şekilde (Kadri Uz- t==: ~l-l-l-J.'il-"i"il-l-i-'il-l-l-'i"il-i-l-l-"i-i-"*J 

. ~J kur Kırtasiyesi Mağazası) nd a bulabilirsiniz . : - ' S"htbı ve Baımuharrıri : Balıkesir Mebuıu H. KARAN 
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