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Moskovada askeri 
müzakereler· başlıyor. 

-
Ingiliz-Fransız askeri heyetleri Leningrada 
geldiler. Bu gun müzakerelere başlanacak. 
Moıkova, 10 (A.A) Moı · ı 

koYafa ıltmekt• olan loıt 
lıı - F ranııs aakerl heyeti bu 
tin Lealnıra4a varmıtlar 

dır Gece Moıkovafa hare· 
lcet eciec.klerlitr. 

Le•l•ıra4, 10 (Rsd10) 
Fraanz . lnaıllz askeri he-

Jellerlnl himll vapur don 
ite• LealD1frada ıaldl. He 

htl•r ıemlde Franıız ate· 
l••tllterl ile hava ateıHt •• 

l•gllta at•ı•mlllterl tarahD
tla• ıel&mlaDdı. 

Bu tabah taal 9 da da 
lıaınırad kurmay baıka 
ııaı, Lıatnıratıl komutanı hoı 
l•ldıaız de111ıılerdlr. 

Franııa Ye lnaıtll:ı azuı 
0lıle mlaaftr edildiler. Gece 

••at Jarımda trenle Moıko 
"•Ja hareket edeceklerdir. 

MG:ıakerelere 1arın baıla
llaııktır. 

~oılırova, 10 (A.A ) Sov 
hllır Bırllit halk lıomlHr 
!~rl, lnılltz ·· Franıız aa 
~~ . h rı eyetlert ıle görüıme· 
1
•rci, bulunacak olan Sov 

ht •ıkerl heyellnl ıeçmtı 
tir. 

Sovyet aakeri heyeti, ıu 
le., 

• ttan miirekkeptfr: 
lieyet relıl: Mareıal Vo· 

'
0 tll•f. m&dafaa halk ko· 
"'l•ırı . 

~et azuı: Birinci ıınıf 

ordu kumandanı Şapoınt

kov, ı•••l kurmay batka-
nı. 

ikinci ııaif fırkateyn ... 
taDı Kuznetzov. aakeri 
rlye halk komlıert. 

kap· 
bah· 

llıtn~I 11nıf ordu kuman 
daoı Lokttono•, aakerl ha· 
va kuvYCtlert baıkumanda-

oı . 

Kolordu kumaudaaı Smor· 
odtnov, reael kurmay tldncl 

baıkanı. 

Parla, 10 (Radyo) - fnıtllz 
Ye f ran11z aakerl heyetleri, 

bu ıfto Leolnırad mu va· 
aalat etmııler ve derhal hu 
ıuıi trenle Moıko••Y• hare 

Zvttkoulç 

VATANSIZ 
YAHUDiLER 

~ta gemi ile iz-;ire gelen 600 
ahudi karaya çıkamadan 

geri döndüler. 
~el,._lr, 10 (Huıuıl) - lçln· recileri tar fıodan karaya ça 
~, 600 Çekyalı Yahudi kuılmayınca, kaptanı kın · 

"'11ı .J 1 d 1 1 1 lı._. il ban.ıra ı Tapur ırmıı ar, zmlr lmaaıaa 

"-u '"•Qaıza gelmlttl · Yapılan ıeldlktcn ıonra karay çık · 
'U ~hıaede vapurun k6mQ · ma11 dBıünmOtlerdtr. Kaptan 
'l'-d '-hı11dufu "' maklnele · ıemt maklnelertnlo bozuk· 
t,tıı' bır lrıı:a olmadıfı an lufunu, kömür olmadıiıaı ileri 
~ .._ııtar. ıürmOtıe de bualarıo nıılıız 

''"el ''lltcielct Muaevller arala- oldulu anletılmııtır. Zabıta 
~,,,:, toplayarak erzak al- amirleri kapdanı çıjırarak 

••ıı..ı ,; içene ıuyu da alan kendlılle on metre muaf e 
''~ '- ılln K6ıtencefe ba· de• 16r81mllılerdtr. Zabıta 

tt •tİatıttr . kaptlana ••minin derhal il 
fı._~'••l&cı ıece vapurun etra· manı terk elmeıtnt bıldırmlt 
'' ' llaGteaddlt mot6r ve tir. 
~,~d,n•tla oilı memurları Gemide bulunan MuH'YI 
~'tı,. ti t d kadı• •• kızlar Kaıııyaka 

~::••• ,:,::::'Mu:::.~:.ı: npur~rı le~;~ır ~.:;::~ 
~,t~" çılunt\larıoa meyden araııo a it 

1 
k • çık 

~ •-.ı1u iırmak ıureU e aray 
~,~'llıııa r.k •- ı. 600 ••k ıatedtklerlnl yolculara 
~, • er ea, çocua d 

"''~ t altn bu Mu1t•llerl• btldtrmlılcr lr. 
'\, ''.&ı k.Gat••ceden Rodoı Tnrkly•ye çıkmaları im 

"- ll.tı, oralla halraıa 111•· kl•ı olmachiıut aDlamıılarliır. 

ket otmltlerdtr 
Heyetler, 1arın Moık•· 

V•J• •araoaklardır. 

Allkadar mebafll, müı.a · 

kerelerin derhal batlıyıcafı 
kanaatindedirler. 

Parla, 9 (Rad1e) - lnııl· 
tere n Fraoıa hikumellert 

Moıkovaya bir aakert he1et 
ıöadermealol Polooyaya tek· 

lıf etmıılercllr Polo•J• lal 
kumeti, bu teklifi kabul 
ederek Moakovadakl ateı•
mthtarlnl m6aakorelere it· 
Urake memur eylemtıtır. 

l•rılız ve f raaııs aakerl 
hıyetlerl, yarın Lınlnrırada 

•aracaklartiır 

Yugoslav Baş• 
vekili Venedi
ğe gidecek. 

Roma, 10 (A.A..) - Yuıo•· 

lavya Batvekllı ZeveUı.ovJç 

f •tlll amelealo ela vali üze· 
rloe Venedll• ıldecaktlr. 

Beıvekll aynı zamanda 
Yuıoıhnya amele teıktlah 

relıldfr . 

~Binlerce 
'l 

ta)·arenin 
manevrası. 

Londra, 10 (A.A.) - lo
ıılterede ha•• manenalnrı 

dn·am etmektedir . 

Londra, 10 (Radyo) 
Cenubi lngılterede bir kDJ 

bin tayarenta rtlraklle J&• 

pılaaakh olao hava harbi 

de•am etmektedir. Bu ma · 
aenalar yarm akıam aaat 
1 Y u kadar ıürecektlr. 

Şımdlye kadar bir bom· 
bardırnaa ta1aretl ıukul et

mtı •• içindeki 4 ktıılık 
mür Uebalı ölmüıtGr. 

30 Çek amele
si Polonyaya 

iltica etti. 
Varto••, 10 (A.A.) 

Şarkt PruıJada lıllhklmla
rın yapılmHıoda çahıttral· 
mala 1anderılen 30 Çek 
PoloaJaya llUca •lmfıl.,dfr. 

4 Şehirde dün 
zelzele oldu. 
Aokars, 10 (A.A.) - Bu 

ıGo blr otuıda Ankarada ha· 
f ıf bir aelzele hl111dtlmt1\lr 

Bır kırkta da lnloüade, 
lualtht hafif, lace61de tld · 

detll ulı.ele o1muıtur. Haaa· 

rat 1oktur. 

Japonya Rus hud~duna 
yeniden asker yıgıyor. 

.Almanya-Japonya·;;·italya a~asında as-
k ,.. b. •tt·r k kd' trafındakı müzake-
erı ır ı ı a a ı e . d · 

reler ciddi bir safhaya gır ı. 
Londra, 10 -
Tok1odaa btldlrlh1or: Bu 

rGo aileden ıoora B ıvekll 
Htranumaaıo rlyaıettnde top 

· 1aamıı olan beı nazırlar ko · 
nferaa11, bet aaat ıOr n us · 
un bir müzakereden ıoora 

daiılmııtır 
Ru konferao11 müteakip 

harbiye nazın General ita 
ıakı, C!rdu kumandanl rıoı 
yanına davet ederek, ayrıca 
tıttıarelerde buluumuıtur. 

8eı na~ırlu konf eranaı · 
nın toplantmnda, m lüm ol· 
duğu üzere, «yenl Avrupa 
vaziyeti kıırııaında Jıpun ıt· 

J&a•tfaln mühim ltlr eıe· 
leılol uıOzal re tçla» har· 
bl1e nnırı it ıaklnln tar rı 
ÜHrlac vuku ıolmlıtır. 

Domet ajaıuın göre, sa 

lablyettar mOııhldler, bet 
nazmn bu ıOnkO toplantıda 
ittr karar aldıfını ı nma 
makta ve Japon atyaaetıoln 

lıUkbaldeld aeyrl üzerinde 
katı btr teılr tcra dccek 
bir karara v rmak için bu 
konferanllD " bir iki topl eh 

dtiha yapacelını ıoyl • k
hıdlr . 

Bu mGıahttlerln tllve et
ttklerlne ıore, Japon kabl· 
aeel, A vrupeJft karıa ıl1ase 
tini ıon def olar k 5 hozl · 
randa tesblt etmiftl. Hatır· 
!ardadır kt, o zaman Japon 
hükumeti, Roma ve B rllo 

• 
iki Hariciye 
Nazırı 
göriJşecekler. 

/ialya Hariclyt Nar.ın 
Koni Cl•no 

Roma, IO (A.A) - ltal· 
J• Harl•IJ• ihzarı Kont Ct · 

••• yarın Selzburıta bek 
lenmelltedtr. Orada Alman 
HartclJ• Nazırı Rıbentrop 
ile garoıecektlr. 

Berltn, 10 (Radyo) hal· 
J&D Hariciye Nazırı Kont 

Cteno ile Alman Harıctyıı 
Num Voa Rtbentrop yarın 
1r6rüıaceklerdır. 

hal ya Hariciye Nazırı Kont 
Ctaao bu maluatla bekl n 

•ektedir 

ti 

d dakl Sovyel hudut muhafızları 
hudu un 1 ı. Rus .Tapon k- nan Alman . talya• Haerl 
ıotero p• ı 1 neı:dl de antl oırı ıçto hey ti taraf ıodan 1 eriye ı -

tının kuvvetleodlrthoeıl ~ ı rülmlı olan tedktklerl11 der· 
tu rı• ı tektıflerde buluoDJUf · AY" bal tatbik mevkllne ko•u · 

d beri 
bukt o zam n • 0 t maauu latemlıtlr. 
rupada yeni bir ~azıye • Parlı, 10 - Bır taraftan 

movcuddur Tokyoda, dil r taraftan 
Nı ı Nf ı diyor ki: . ltalyeda Como • Komo • 16· 

f t eııı ıu 
Ordunun tezıolD e IUnGn ken randa yap,lan 

dur: A,rupa mOaak re!er h•kkında hal· 
Japonyanıo yeni ki pollli · 1an emb lar1Dda •erilen 

v zlyetl kıır1111nda bunun haberler• inanmak ce.lsıe, 
ka11 ki hOk6ınetlD rınesi Qç memleket ara11nda ılya· 
hakkında bir karar d~:eıtnln ıl ye aal,erl bir itllhk akdi 

1 d Çcn h' ıtcldl bir ufhcya intikal et· .cap e r ıırttsr. 

taafty için lzenı 1 ki Al mit bulunmaktedar. 
fok)oda Tolno, 10 (A.A) - Do 

Parlı, Bırllo• ıön 
man • f irinin d• Jıpon· mel ajanıının Mançuko Mo· 
derdlil btr rapor kadar tollıton huduc:!uodan aldılı 
yanın S 6 hafla~• karar bir habere ıöre, iç ıOolDk 
Ruıyaya tlinı h•' e haberi bir f ıılıd n aonra Butr ı&· 
•erdlilnt bıldlrdlil nı el· il &l•arında Sovyel •• Ja· 

t ~ya etr ftakl neırlJ• pon tayar lerl araaında mi· 
m kt dlr . aademeler 5 aiuıtoıta tek raporun 

Alman ı Urtr.ln ba· rar bnılamııtar. SoYJ•t la· 
aıı:uıto• 1 •- d fa · da, Jııponyıtn•D • k ntle- yare fllo art mil•err•r • 

ıından beri ıbttJ•l uf Ma• lar hududu ıe~aıltlerdlr. 
rtnı aeferber tttJI ;:ırnmat Mezkür haberde, bu So• 
çuko hududuoa ro da bll- yel tayarelerlnden 74 nln 
yollamıye baıladıi• n• düılrüldftğO blldtrllmekt•· 

l d RiY yete I'- J t eıl nı-dtrl mokte ır. ti haf . dır. •İ epon Ayar 
zaran Japon h6kü~e buhı aline avdet etmemlıttr . -=-

lal rdan b rl fok 9 0 a 

M ya gem· i e veri
le su a !:!! _ _h_a i e. 

isaf ırl re ar ilen su için 6 O st rlin l~ığı nl~sılın 
Oınız yoll ıınll n bir m ur ~~hk~~~!~. ~~~!!~!~ .. 
İzmir, J O (H111uıi) - loıl· de a ,:• alaom!ftır. Hakkı 

lhı: donaomasın• 
meaıup em••• 

Hadi, eulh cau mahkeme· 
Mala a drttaotuaun llm•. 

1 d "u aırada nıma&da buıun Ua 

DeoltyoUarı ldareıface 89 

ton içme ıuJU vertlmlıll-
1 k eri (!!arak 

Mluf •rpu••r l ~· 
paraaız yerilen ıoular fçlu 

60 ılerltn para aldıiı tHbll 
edilen mOterclm ve ıeml 
mfiteahhtdleıluden 8. Hak· 
lu Hadi adliyeye yerilmtıUr. 

Vak , M11.la1 gemlıi 1% 
mir llaJ&l'llDdan harek•t et · 
mek üaare iken merdaaa 

k 1d1Jr. 1 içi B. Hakkı 
çı arı s 
tladıolo atdıtı 60 aterltn, ı 
mhaflrlere iade w.ltlemımlıaa ı 

ıln• ınlı edılmlf, f ık at .. , · 

tdmltk tevkif la• IGsum 16r· 
memııur. MDddelumumlltk-

ce tahkikat tkmal edilerek 
e:nak alikadar mahkeme· 

ye """ ohıascalr.tır. Hakkı 
Hadi e'Y'f't:lkl ıece kordonda 
reatoran barda pu•ant6r 
Hamide rutlamıı: 

- Sen iteni llıbı r ettla 
hı? Dıyerek (izerlne l.laua 
etmlı, Hamldl 1umrukla 
d&JmOıtGr. Bu ıuçundaa 
dola1ı da hakkında taktba -
ta baılanmııtır . • 
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Okullara girme ıartları: 
• • 
Qğ e e 

1 - Ge en yıllarda oldu 

lu ılbl "• yıl da 6lret en 
okullarına kaclro boılulu 
•fıbaUacle paraıız J talı ta · 
lebı hoacaktar. 

2 - lıteklll rJn fU ıutlara 
taıı aları llsımdır 

a) TGrk elmak, 
b) Uluı 1 duygıııunua aaj . 

la lalı, kar kterlnla dnaıOn· 
ıeıo Ye m11le karo• ••• · 
ıtıl •• ehlt1et derec ıl 61· 
rıtmenler kurulunun doldu· 
racalı ıtctl fit t lle tHblt 
eclllmlf bulunmak. (Bu ılcll 
fiti talebenin mezun ol dul• 
•eya tlevam etmekte bulun 
dulu okullarea Yeril• ktlr 

c) Yatı öiretmen okulla· 
ra taltmatauıaeılnla t ıbtt 
ettlll çaida ltulunmak (Bt· 
rlncl ııaıf fcln 15-19 lldDcl 

için 16 _ 20, Qç6acn için 

17-21) 

o rı 
lan 6 eyl6l ıalı ıQa n• 

kadar po.taya vertlmlı ola· 

cal&tır. 

8 _ Ôjretmen okullanna 

kabul eclılea talehe. '-lr ta 

hhlit Haedl taa•I• ettirip 

kabul edıldl 1 okula ı6Ui 
recektlr. ( Taahhüt ıcD dt 

6ra•il okutlarda meYculhır ) 
Ôlretmeo okulları, yeniden 

verilen tal benin kayıt H 

kabuller lal, kendtlerlodt'a 

taahhiH ıeaedl ahnmadıkca 
yapmıyacakl ıdır. 

9 _ Ôfretmen okullara 

tedrlıatın baıladığı ıln oku· 

la ı•l 11 ve kabul edllmlt· 

olan yeni talebenlD açık 

kli•1elerlal para ız Y tıh 
tal beye m hıuı olan cehe · 

ı~çlrerek - ıkı nüıha laa
llnde _ y kllet orta 6lre 

TORKDILI 

C. H. P. 

Vıli t ve az i~ar ~ 
y U ıinin lopl nus1. 
C H Partı•I vlliyet ida· 

re h yeti d6n ıaat 17 .30 da 
Parti Relıt Pert*v Etclo lu · 
DUD rlyaaettnde toplaomıı, 

Partiyi ılıllendirea iti r lise· 
rinde kararlar Yer ittir. 

C H Partlıl kaza idare 
heyeti de dGa kaza idare 
heyeti relıl V uıf lapartalı· 
aıa rt1aaetlade toplaomıı ve 
mubtellf Partl tılerl üserlo· 
de 16rGım lerde bvlunmuı
tur. 

DünkiJ sıcaklık 
dereceai: 39 

y • 
1 o a . 1 1 

1 i • es • 

aartf ~ur smc a~ul edilen y ni talim in m nin 
bu der yılından . ili ar en t t~i~ine b şlan c k. 
aarlf Şür ıı t rafından 

lıa ul edile y~nt orta tah · 
ıll talimat am ı lal 21 •Y · 
la.iden itibaren tatbUdne 
baılaoacıktır Bu taltmataa 
m r• göre bltün Ilı •• 
ortam llteplerde e•velee aaat 
dokuzda on bet• kad r 
de•a eden derelerin daha 
'-1t1rllmeıl temin edllmlttlr. 

Derelere saat seklade bet· 
l D!lc k b heri 45 dakik hk 
b f deu yapılar k aaat on 

1 
ütt• ıon dene nihayet ve· 
rllece tir. 

edec il '9e tabıll randı a • 

nıaın yarayarsya çofala
catı mub kkak ı6rllmek 
tedır . 

Olgunluk lmUhaoı ılate · 

minin kaldırılma11 ok oh 
emmlyetll ıayılayor . 

Ort m kt pi rl bltlreoler · 
elen btll ere huıuıi tahıll 

lddıuıle m6racaat dealer 
ancak meallerinin lııerl 

bitirdikleri tarihten b ir ıe 

n ıoora 1111 mezuniyet im
tihanına &ı: bul edilebile 
ceklerdlr 

1 l AÔUS OS UM1' 

Mektep kitap
ları satıfı t li-

• 
matname•ı . 
Maerlf V lrll tl, ~u yıl 

~Ottlın ilk, •rta ve Uıelere 

att den kltaplarıaın vakti· 
nden •••el yetııttrtlmetlne 
çalııılm ktadır . 

ÜalHnlt• için de bazı 
d n kitapl rı hazırlaamakta· 
dsr. Bu yıl deitıecek mek· 
tep kitabı yoktur. 

Vekil t kitap ıatsıları ı 
tanzim için bir talimat •· 

me ile mektep kttalın tala· 

ca lara m6m ün olan b · 
tlln kol yhkbr ı&ıterllecek
llr. Maarif mu lirl rln tle 

ltop tenli hakluod" llaaı 
yaztfel r •erllmlıtlr . Talim· 
atname bu gftnlerde alllra· 
darlara latldirlleeektir. 

d) Ruhi •• bedeni • ila . 
lılı, okul doktoru veya bir 
ıatlık kurul• tarahnd • teı· 
bit edilmek (Rontıen bulu 
Dan yerlercle talebenin raci· 
1olraflıt de alınacaktır. An · 
eall Hlhk kurulu raporu ye 
radyolrafl liretmenle~ u· 
raal aca namHt ıeçlldlktıa 

ıonra temin olu acaktır ) 

tim dalrHID• 16aderecelcler 

ıonradaD ıelenlerlaklnl de her 

hafta lııaııo• JOll11acaklar 

dar. 

Şehir don de çok ııc k 
ıtınierlnden bırınt yııaclı. ÜçlincO denle dörd6acG 

------~----------------

Öğr tici filimlerin 
kontro1u. 

Ôiretlcl •• teknik filim 

lerla koatroluna dair ntı;a 

aameata merlyete konulm ıı 

Vekiller HeyetlaH kararlaı 

) Sınıfını p kiyi •eya IJI 

derea de ı çmtı bulunmak. 
(LiHlerln tlılncl •• lçOııcO 
ınııflarındaa &lretmea okul· 
laranıa muadil 11nıflarına 

ıeçm k lıtlyealer •erlldtkl • 
rl okullarda meılek denle· tm1 ııtır. 
rlnden 11n••• tlbl tutulur-
lar.) 

3 - Ôjret ea okulları 

•a ı•rme11 ••ttyeoı r mezun Devlet ve haku
.ıdu lan •ey k ıtlı bulun· 
4ulll ra okullara •Oraat ede-

ceklerdlr. 
4 - lkm 111 tale .. • la 

ml\racaatl rı lca bul edllml· 
yecektlr. 

5 - Ôfretmealer kurul• 
ylulde toplaaaralr mftra· 

caat eden talebeoln •aztye
tlnl t dklk edece Ye (LtH. 
l r 3 &lretmen okulları mH· 
leli luı ı 5 •lliye\ m r .-,
sinde ltHıl bulunan ortaokul· 
lar 2, d!fer ortaokullar 4,) 
namset ıeçere bualarıa ad· 
l rını derecelerine ı&re 11-

r hyarak, ftılerlol doldurup 
lmz lı acalrl rdır . Vektlltk 
tarafında• yapılacak aeçl -

de bu derce ler 16z önll• -
de bulundurulacaktır . 

6 - Okul cllr ktarltırl, 

ölretmenler lluruluaca • çil 
mit ola namz ti rde . her 
hlrloe ah uı olan belrel rl 
(aOfuı tlvl1et cOzd nı, aağ

lak fiti • radyolr fi, elcll 
fiti 4 fotoiraf) bir z rf içi· 

•• koyacalr Ozerlae 111a :ı • 
in adını, b batının adıaı, 

dolum yer ve yılını, 6iret • 
me 1 r kurul11nc kendlılne 

v rll n d rece aumaraaını 

yazacaklardır. Bundan baı

ka tale e•ln kft11yel rJ. e 

c n uıar ları a 16re, bu 
it• mabıuı küny cehellerl 

ıeçlrllecek dlarınıa kar 
ıılarsna terclblerlal icap et· 
tlrec k ıebepler ya•ılac k, 
ralarında ı bit çocu 1 rı 

olanlar •ana adlara bh&ala· 

ruaa kırması llalemle •ı ret 
etlllıHktlr. 

1 - Namz tl rlD ıathk r por 
1 ra ı •e belıel rint ao ıan· 
ıı• elarak ha l ola d •J• · 

met reisle inin 
. 

eş erı. 

Dilnyaaın en bü1lk I• 

paratorlulunun t ç •• taht 

tereflnl zevci ile birllkte pay · 

laıan Kraliçe Ell•abet •ıkt 

bir ailenin kızıdır. Kızhlın

da ıayet m6nz••I olaa Elt· 

z. bet tabi t lUbarlle ıay t 

aazı •e ml•e••erdlr Knl
tQrl y6kHktlr Elızabet ln
ıtlı:ı tahtına ıllılemek lçla 

yaratal ıt y6kıtk Ylcdanla 

bir kadın olduiu lçtn loıl· 
llz milletinin ıevıtıı•I kazan· 

ııtır. Vatan •• mllletınl 
çoİl ı ·nn kralfJe luahn ay-

rıl az bir tldlr. 

Madam Ruzvelt: 
Am rl a Cu burrelıl Ruz · 

v hı tl Madam Ruueltln 

ali adı Ruz• \t idi. Çfink6 

Mndam Run•elt kocaıı ın 

kardet çocuklarıntlan blrl· 

dır. Madam Ruzyelt kızla 

fında Kelomblya Oal•eul· 

tulnl ikmal et tıtlr. E•len• 

mezd n eYYel bir a•ukat 

1azıhaDeılade 11zun Jıllar 

kltıpllk denMadam Ruzyelt 

Har•ard Ye Kelombtya üol••r· 

ıttelerlnl ikmal, doktora im· 

tlhanı •erdıkten ıoara Ame 
rlkada ilk a ukat kadın ol • 
muıtur. GGzel ••• tlara 
karıı hü1Gk meralın · olan 

Madam Ruz•elt Ame-rlka 
111a en bOıyGk ıazetecl ka 
dınl rı dan biridir. YazdıAı 

( o u d6rd6 ıa)'fa •) 

Hararet derecHI 39 :ıa ka · 
liar yl~ueldı. 

Aynı 11caklık Anadolunun 
her yerinde vardır. Netekım 

dOn Edirne, KocatlJ, Kayae 
ride hararet 32, Af1enda :,3, 

Mardlnde 34, lzmtr ve lı· 
eaderumda 35, Ada.,edn 96, 

Dty rbakırda 37, Buraada 
38, Maatıada 39, Nazillide 

40 dı -···-
Su sporları 
ma abakaları 
Ayvalıkta 

yapılacak. 
Spor böl111l tarafından 

tertip edtlea •• ıporları m6 

••b kaat aaGmGzdekl pazar 
ıünQ AyYahkta yapılacaktır. 

ders araaında yarım ss.athk 
bır teoeffüı yanılacakht Tic r 

e 
., 
1 
t 

c • 

Ôjledcn ıonra mektep
ler tal b lorln denlerJnt ha
aırhyabllmelert için m6ta· 
le •• milzakerelere tahılı 
olun uıtur . 

Bu 111 blrlncl dene 
Odalar ve borsalar yeniden 

içi lhtlyaı t, ıktnel devre 
içi ecburl olacakhr. 

teşki atla dırılacaktır. 
için hazırlanan k nua l&J'I 
hası proj lerl koaırenln d• 
ta1vlbladen ıeçlrllecektlr· 

Ticaret Ye ıanayl otlalara••11 

ayrı birer oda olarak tıı 

MGtale ve mftaakerelere 
ı at on dlrtte baılaaecak 

•• on yed iye kadar deYam 
dllecoktlr . 
B mQtalealar, nöb tle 

Tıcar t odalerı konıreıl 

ltirlacl teorinin 2l nde aç· 
ıl caktır Koaııre btr hafta 
devam edecek •e Cumharl· 
yet hayra ına kadar eıa 

lılol bltlrecktır. K.oaırenla 

ç hıma prolr mı •e mftz:a · 
kere m vzul rı birer rapor 
la teıblt edtlmııttr. 

Haber aldığımı:ıa ı&re 

odaların ve borularan ye
oldeo teıkllltl nCl.rılma11 

t:ü re muallı lerfotn idare · 
ıl altında ol caktır. Vazi
yeti r l 11nıf ıeçm I• m • 
ı it olup ol adıjı talebonla 
her 6ç ayda bir tlf abi yok · 
lamal ra lıtlaadea muallım 
lerl taraf mdaa •erılen ha. 
naat notunu• Y•11ta•ll• ••. Köy p raları 
laıılacaktır. h 

EY•olae bir az karıtık l n ,ekil e a -

ktlltla dmlmaıı mukarrer· 

dır . 
ihracat y pan mer eEler 

de ticaret odalarıma v ta 
nayl tnklt f için merkesler~ 
de de ı nayı odalara ın ku· 
rulmeaı düıOolilmektedtr. 

Bu ıu ıporu müaabaka· 
rıaa Bandırmadaki ıkı ku 
16ple ıebrlmlz Tekıpor lıu-
16bü lfUrak edecektir. B n 

• olan bu it böylece baaltleı- 1 sil edilecek? 
tlrllmlt oluyor. Bu ıuıetle 

Suaığırlılıta 
pehlivan 
gürefleri • 

clırm ıporcuları cumıuteıl 
ılnl ıehrımlze ıel cekler, 

kendıl rlne burada btr çay 
alyafetl •eritecektir Bura-

dan ıebrlmlz sporcuları tle 
bırhkte mü1abakalara tıtl -

rak etmek laere Ay• lata 
ılcleceklerdır. MOıabakalar

da b&lıe ıu ıporları birinci· 
leri tHbH edtlecektır. 

ok kömü:rii 
ucuzluyor. 

icra V kill rl Heyeti, me· 
mi ket kok aarf lyatını )' r 
lı kok lıtlbaal Uınıo fevkla
de buluoma•ını ~• halkın 
kok 1'ullanm k lhtlyuıaın 

h r ıOa bir az daha artmakt 
bulunmuıoı ıöz: 6n ne ala-

rak yerli kolı ıenayll 1 muta 
zarrır tml e ek ıektide hal
luo kok tbUyacını cuza 
temin tm k ltfD kok ö-

OrGnQn to und n ahnmak
t ola 1ü01rQk resmini 7 S 

radan 2 liraya lndtrmlttlr. 
icra V k illeri Heyeti aynı 
sam nda bir lıaç ıenedlr Aa· 
kara memurlar koopetatlfl 
•erll mft olan ıdbal mlıa 

ad ılnl lı ldırmık v kok 6 · 
mürG llh lltaaa ta a CD 

Hrb•et arak ıılır. 

ektepl rde opyeclllkle 

llDtf IEÇm k ihtimali rf t · 
amile ortadan k ldarılmıt, 

bu\unac "hr 

EYHlce liı • 
t pi rin Qç ac(i 

ort ek 
llDlfİ fi ID 

ayrı ayrı lmtı an ıektllerl 
Yardı. u farkla mu mele 

ler d ortada kaldırılmıt 

diğer sınıflar ıtbt muamele 

y pal aıı •uvaf ılc ı~r I· 
Qıtlr. 

Kaoıa t notlarana 
Qç d uten muvaffak 

mıyan t l ba ik le 
kıl aktar Üçten f zl 

ı&re, 

ola-

ıra 

den-

te kft.ft ao\u k zanamıy n 
tal b ıınıft k lacaktU'. 

Yeni talime.ta menin en 
6hlm noktklarındmn biri 

de devlet tmtıh uıdır . Orta 
mektebi bitir nler hı lerde, 
llıe mezunları ıılr cekl rl 
yükı k m teplerde de•let 
ı tlha uı t 1 tutulacak 
lardtr. 

Maa afıh orta ktep 
me:ıuol ranm de•let tmtıha· 
nı ıeleıl üzerinde Yelsi· 
let be Ga t dkıkle rl 1 bitir 
mit deitldır . Bu mml rıa 
bu der• yılıoda Ul l::nr 
t tbık c.dlllp eddmlyıHli 

ralnnda belit olıcakhr. 

Y nl t llm tnaro ahı eı · 

aıları a rlf baya\ımıı.da 

... , la bir Hnlılık te 1 

K6yl rcle k6y paraaı a· 
l•y Vek !etinin übürl 

m kbu:darlyle ta ıll cdtle· 
cektlr. Bu makbuzlar muh -
tarlara in ltye mukabilinde 

• 
• rlleee , bir makbuil cildi 

bttmedikc dllerl ku!I nıl · 
mala bati mıyac ktır . 

Makbuzlar muhteviyatı 

heyet rarı altına hnarak 

aarfolonacaktır . 

Ü. t te 
nıft ~ki yıl 

kalanlar. 
Oıt Gele iki yıl aynı ıı· 

oıfta kaldıktan ıoara orta 

ektep lmtıb n tallmatna 

meılne ı&re lsendllerln bir 

veılk verilerek bulundu · 
1 rı ekteplerd n çık rılan 

t leb l rd n kaldıkları sınıf · 
luınd bir ıl dah oku-

m lı Clıere huıuai bir mek 
tebe gtrenlerfn Gç nc6 yıl 

ıonuada re.mi e -
t plerln birinde ıeçlr c k -

lerl tmtıhanl r ıonunda bü • 
Ulnleme vo engcıl lmtıhaa· 

1 rıaa alabil c klerl aarlf 
V k l llnco kar rl ıtırılmı 

\\f . 

Su11 arlıkta bu ayın 26 

acı ıOol d ıeç n ,.,ııar 
IC•· ııbı paı:aa ır açılacaktır· ., , .... 

:unın Çocuk Eılrı•m rı..IJ 
u bu Qnaaebetl P a1•· ... 

rı tklact ıGnl Kurum ille 
Qr•l1 

foaU • bir pehltyao 1 

tertip et mittir. 
h" C6reıe lıttrak ed•• pe 
.ı .. 

h•aolard a baı• 50, lt•t 
kft~Olı 

h e 25, erta a 15, I , 
ort a d 10 Ura, dıjet • 
rlne d fin ılp tkr mty•t•r 

rll ce tir. 

Dur nbey 
1 pa ayırı. J(jtı 
açıldı. ol· 

Dauuobe1de 1\ r yıl d•" 
du gibi bu 111 ela dnP ı' 

ur· 
tlbaren p nayır açılf;U1' de''~ 
A uıtoı kadar deve.ııı ,. .. 

h , •• o • ,. 
olan pa aJırd Ui ı 
tııı ıl blrlikt her tO• r 

1 crıktı 
y ahı v rııt yapı e ıd•" 

De•l t D mlrY Uar• 1,teı• · 
r ıl Balı alr • Alayoflt f''' 

•o" 1 yoaları arasanda p ~-
k osfııı 

ııtlrak edece •• i''" 
d 10 •e d' 

1 nodan ylz e 1"' 
dll rJnl cı r tlerıode chf· 
elli te stllt J•P11akt• 



•••• 

Türk iyede 
Ye i b i 
askeri 
1 iman 

Btllhere Karadealr.4ile bir 
hlo vOcude ıetırtlerelr ku 
-•adanlığına amiral Uıako 
f1ı111 tayin edlldlflnden ve o 
••111aalarda Türlclerln lJıak 
P !\fa namını verdıklert bu 
'lltraldeu titredik! rlatlen 
'-•lueclılmelctedlr . 
Ruıyanın Napolyenla har

ı., 1lrltt11eal1le Uıakofua 
fUoıtyle Alulenlze çıktılı ve 
0 &amanlarda ıtmall ltalya· 

:' bulunan bahriye nazm 
ll•orofla daimi temaata bu· 

luadui11, az bir saman 
•ttfında Korf • kaleıtnl 
•tptett ıtı •• 600 bahriyeli 
ll, 4eıaat yaparak Napoll· 

r1 ı,,.. •ttf il ve 30 e1161 
Jt7Q9 da Ruı bahrlyellıtnla 

0 11l•ya ıırdlil tzab edllm· 
•ktedır . 
b Franaa ile yapılaa yeni 
lr harp Qzerlae birinci Al· 

•lcaandırıa Ruı ftloıunu Kr. 
00•t•ttan tekrar Akdenlze 
16tıderdtit •e amiral Sena
•la kumanduındakl Ruı ı•
lllllerıııaın muvaffakıyetle At 
' 111 tllr denizine ıırerelr da
~lllan kalelerini ~la-biri ar-
.~Qc• ıukut ettlrdlil •• Tll· 

'"' S •rln laarp l l&nı Oıerlne 

~ ••t•lala alelacele ça ak-
'1• inlerlee ıelerek bura· 

•ıııa, bl 1 • oka altına aldıtı 
•ttnbulda açlık lıyanı 91k

''• l " b•z1rlarıa katleilddık 
''

1
• h&lıQmetln deflıtıiı H 

•111t ••ın Sevanlnln fıloılyle 
t'rp •t111ak lbGre Tirk fllo-
•t.arı il u IÖ•derdlfl ve bunun 
••rı Ç kk ~ ne •D• ale deniz 

, ''bt olarak T6rklerln Bof. 

1 ~
1• •vıade m6dlatı bir hea :•le uırattltiıiı alkroluD 
lltttdar. 

'd~ •hllıaçe1e ıörle de Yana 
-•lrtedlr: 

•'f ..J '•ı •alaen bir harp çıkm . 
"d )le lıılrlncl Nıkola tarafı-
'' '' 1829 ıeaeılnde Seaa-

'' , tekrar Balt ı k ftloıu 

8~1''llıt1na tay:n etltllyor. 
t 1 

''•ıl •ne ıonra Porhmuta 
~lr ~ 0laıı amiral fıloıunda 
,,1 

11Dı ı nı Akdentze ıand 
~t:•r. Burada lnıılls ve 
- .. ,tl•ır. ıe11tllerlrle btrleıen 
~~ l•11all.rı Navar körfetl · 

--~· bulunaa 60 p rçadaa 
\ti' '•ldcep TOrk ftloıunu gr 

ı._b •ına11nda tamamJyle 
l • •diyor. 

~ 829 s 
"' ıaeıl 14 may111nda t,., ''kutı. namındaki ve 18 

teırln 1853 de Ruıların tam 
bir ıaltbıyetlle netlcenea 
meıhur :Sinop bar bl vuk ua 
ıellyor. Bu harpte J 5 Tfirk 
ıemlıl imha edılmf ı ve ya 
lulmıı •• Tlrk amlrah Oı
man Paıa eair edllmlıtlr . ı 

Buadan ıonra 1854 ıe· 

Deıl eyl6Juade bıfhyan Si· 
vutopol muharebeıtnden, 

buharla ltllJen dGııman ı• · 
mlferlae kUfl harbe rlre· 
mlyea Ruı gemilerinin ba · 
hrıldıfıadao, Sıvaatopolua 

müdaf aa11aı k"manda he
yeti tarafından 1evllen I& 
kin ••rayın hChn6 teveceü· 
l.üaden lıttf ade edemi yen 
amiral Nabtmof un idare 
ettlllndeo, yine aynı zam · 
anda Uzak Şarkta amiral 
Za voyko nun lcumandaıın · 
dalcı Ruı flloıunun amiral 
Prayı ve amiral clepuant 
kamandaaındakl lnılllz ve 
F'ranın: donan•aılle harp 

. •ttlilnden Ye mOttef ıklerln 
bütla harekltının mu•affa. 
klJetalzllkle netleeleameılle 

lnııl ı z amlrah Pray11n fntı 
hor ~ttıflnden ve Frnnnı: 
a•lrallnln de ftloılyle A · 

merlkaya 1ıttıflade11 bah 
aedılmektedlr. 

1877 - 1878 Ruı Ttlrk 
harblade b6t6n cıhan ftlo 
laraaı• zarblı aldufu halde 
~aradenlzdeld R•ı ftlosu 
aua ıayet zayıf lııalmu ı na 

raf men Ruı babrlrelllerlnln 
teçhla edtlmtı romorklrlerle 

eldeki Tftrk zırhlılarına bi 
li faaıla hOc•mlanyle Sel· 

fe aamı•dakl ıemlyl ltahr
dıllları ve ltu Ruı aıkerle· 

rl•la Tu•adaa Kartı J•ka · 
ya ıeç•elertn! temi• etttlr 

feri kaydedilmektedir. e. 
muharebede Uclacl me .. le. 

aln Turlı ftloıuaua Karade 
nlzde HJrlhefer hattı tbl&l 
etmelı oldufu ve bunun da 
amiral Makarof D mını al -

an ı~nç mlUlzımın bir pro. 
Jeıt1le Batum, Sulln, Caıra 

ve Sahemdakı T6rk r•ml. 
lerln• yapılan ani hlcumlar 

netfceılade Türk 
paralıze etmek 

elde edlldıtı •ıaret 
ktadır. 

ftloıuun 

ıurettyle 

oluama· 

Tarıh~enln bundan ıen · 
rakı kısmın.ta 1904 Jap•n· 

Ruı har hile 1914 19 J 8 clhaa 
harbinde Ruı denanmıuının 

•• btlhau bıhri yelil erlo Jn 
rlıterdıklerl kahramanlıklar 

dan bahıedllmektedlr. 

l&iu '-••ı bir Ruı ıemlıt 
t~ tapl lllaltk bir kaç TG
~, :•tı>tet:vle harbe ılrJılyor 
~ıtl1 ' 11lı cleılk olaa bu ıe · 
~,c " lcehramaDca ıon bu 
d,,~'-u lıarımada TGrlcJer ı----------
11.._,~'._•Jarak ıerlye çek 
>l)tl '-'•cburl1etlnde kalı •r 
ıts3 

'1,
111 

• 1856 Sınelerfnde 
~'~ 1{1 rı111 barbfade amiral 

~-t:~of dGımaoı arıyarak 
~l,t a '•l~de dalaııyor Tir 

~'-'ı, ~llo\, llmanıuc:la ıtzlcı -
,t~ r uluauyerlar. Nahı of 

'bı,~ lloıunu üç gemiyle 

~I,._ ~ •dı, r. ikinci ıQnl 
'''ta 1

1tr iç ıemtyle ılct 
'\ ~ l'Grlıı; fH•ıuaa hGcu ,,, 1 

r ••rlrer. 18 lda•I 

Sıtıhk iV 
&elıılku1umcular mahalle. 

ılade Çaata1 ıekalıada Çaa 
tayoilu Eaada afd S numa 
rah hane eatılıktır. 

Ôç kat (berine ıekl• oda, 

bir kiler, lr .. odrum ve or· 
ta katta bir r mutbah, kısma 

ha•••· kuyu H tulumbaalle 
bir miktar ha vluıu vardsr. 
Taliplerin Ç tYlct Mehmet 

Vebbl Ône mGracaatlara 

TOR&DILI 

Rad o körler içi • 
1 

keşfedil 7 • 
1 • mış 

Ken~ilarini acındıracak ıarida bir nutuk söyiıyen bir 
nazın kir ıılebılır ııh~lı tezyif etmişlerdir. 

Körler laer za•an merha-
meti en faıla eelbedea 
betbabtlardır . 

Fallat itte, anatlaa doi 
ma k6r olanlar bu merha
metl lıtemlyorlar . 

Onları ta çocuklukların

dan bert aormal bir tneaa 
ıtbt y•Uıttrea m6eaıe1eler 

olduiu l9ln, h• anadaa do 
icna k6rler de kendilerini 
dlier lnaanlardan f ark11z 
tellkkl ediyorlar, Bizim için 

en kıymetli t•J olaa ııajı 
hiç tanımamıı oldukları için 
içlerinde oauu haaretl ve 
onun ekıllııllilnl du1mu 
yorlar. 

Bizim ıazlerlml:ıin zevki 
ve mlaa11 olaa bu ıtık, 

oaların tçfnde ve ruhunda 
yerleımtıtır. ODiar ı~hme 

dıklerı için bfttün hııler da 
ha uyanıktır . Blztm göıle 
rlmlzle ıörd6iGmDz ıerlerl 
onlar ht11ederek anlarlar . 

Eıklden onların ılnema11 

kooıerlerdl. Bu ıOn hem•• 

Bu mektep hemen heme• 
Jarı yarıya kör rahibeler 
tarafı•dan idare edilmek· 
tedtr. 

Kör çocuklara dere vere 
bu muallim rahibelerin blr 
cofuda taleb lerl ılbl .. ,~ 
ıııiı ıörmemlılerdtr. 

Mütebe11lm bir kör çocu 
lun ıene enun gtbl tatlı 
bir tebeeltlmle kendlıloe 

tlera •eren kör mualhmtnl 
cllnlemeılnl 16rm k baklka 
ten çok hazla bir manzara 
oluyor. 

Pranıada anadan dofma 
k6rlerln hayatı normal in 
aanlaran haya1ından hemea 
fatklt deilldlr denilebilir. 

Bır kasa netlceıl olarak 
veya bir hutalıkla k6r 
ol en! ra gellnce: Onlar da 
lk,, üç aeoede bir çok ftıJ· 

ler öiretllebtllyor . 
Fakat tabii onlar ııı lı 

tanımıı oldukları lçlo öte 
kiler kadar meıut olam ıyor· 

lar . 

SAYJ'A ı 1 

1 gi eredeki suikasd
ar1 tertip eden kim? 

Bu hayatı dıiÖıı ıil~iş hiiBkeUeıi yapııkla ııçmiı 
' Rumi iıminda bir lılindılıdır. 

b 1 utka· a.iam frl&nda cumhuriyet· 
laglltereyl bo~ 'ı \:odah çllerl•ln retılchr. laıılıaler 

ıtl r le alt üıt e en ' ld • keadtılne «bombaların ark-
ı ._ 1 1 bfr relıf o u 

ıu autçl er n tmtı aııadakl adam» diyorlar. 
fuod n e•velce bahll 
ve Ru&Sel lımlndekl bu adı 
mıa maceralarını da lcıa••• 
olatmııtık. 

aaıet•· Son ıeleo ATrupa • 
me· 

lert bu gQa dünyanın en 
oa karı · 

ıhur elmaları arı•• 
l retıtol• 

ı n bu ıutkaıtçl er 
h ayati hahkıadı tahtlit ye· 

rmekt d lr Bombalı ıuıkaatle· 
ı old· 

rln Sean Ru11ellP 11•' b 
ufunu yazdıktan ıoor• u 

Sean Ru11el halen nerede 

bulunmaktadır. 

lıte bltOn laıılterenla •• · 
dit• ile ıordutu Ye Skotla · 
ad Yardın cenp verm•I• 
çahıt•i• bir ıual. 

laıtlterenıa en kıymetli 
momurlarındao Kaanlı yır· 
mi bin lılıtotn blltına ıeçe· 
relc tedhııçllerle mOcadele1e 
T• Ru11ell ele ıeçlrmek tH 
rGbelerJn• baılamııtır. 

Sean Ru11el ıon olarak gazeteler ıöyle dı1orlar: k 

S 1 k dır' Artı 
eao Ru11e ım · b (Soou d6rd0ncü ıayfada) 

bntno dünyeıun taoıdıi• u 

Anne deii!_ canavar!.. 
B

. çlil(teki hatasının mahsuıu ... 
•r anne gen 1 ne müdhi ;şgence er yapıyormuş. 

Ş cııı al&kadar ol•1or. M6ıyo Jo · 
Fra n 11 d a yür•kler k• bea ıımfodekl bir doktorun 

b f d 8 çı m•I• 
lr acla mey an Q 16 karnı çocu§u almak lıll1or . 

hemen bir çok klmıcler için l=:;::===========I 
radyo ıinemanın yer lnl al- RADYO 1 

ı iz :vaıındakl oğluo• t dr D Tabii buna kınuaen lm"ln 
1 l bir ka 1 

zu üm er Japan udi edil · yoktur. Eıaaen ıı:allm aane de 
Qç a y hapıe mahk çoculu vermiyor. Mada• 

maba baılamııtır. Sanki•------------...:..-
radyo körler için keıfedıl- AlllAA RADYOSU -
mit bir ıey def ıl midir? 

Bu ıOnkA anadan dol· 
ma körler l~ln pek m\lkem · 
mel mektepler 1'ardı r. On
lar dtfer lnaaolar ıı bı tah
ıll 16rmekted&rler. Hallerin· 
dea mumaundurlar. 

Bır kaç zamaa ev•el k6r· 
ler mektebinde tevzii mQ 
klfat ml•ıebelde verilen 
bir mlıamerede kendılerlal 
acınd1radak tarzda nutuk 
ılylı1ea bir auurı kör tale 
beler 111ıklarla te:ısrlf etmtı
lerdır 

Anada• doar.aa körlHJ 
tıpkı ıörea inaa•lar dere. 
ceılnde yeUıtırea mektep · 
lerl lnaaatyet Franaaya 
medyuadur denilebilir. Bu 

tıte lllr adı•ı ataa lnıan 

1745 te Satat Juıtte dol 
muı ve 1822 de Parhte 
6lmlı olan Valetlndlr. Bu 
atlam kirlere mahıuı ka -
barak harfler( icat ehalt ve 
ilk kar mektebini tHlı etç 
mlıtlr . 

Valentloden ıeara 1880 
de Coapnrayda dolmuı. 

(852 de öl üı olan Loufı 
Bralllela bu tıe pelc bGyQk 
hl•aıetl olmuetur. 

l<endlıl ilk 6nce kirler 
wekteblntn bir talebHl ol 

muı, ıoorn da ayaı mak · 
tepte mu lltmlik etmtıur. 

Keadf llmtnt taı ı yll• ıt•rf 
harfler, rakamları •• notayı 
bu adam laat etmlt .,.. bil · 
Ula tlüaya k6rler lçta bir 
teılrlı uıulünl kabul etmtı · 
tir . 

Leule 8rallletılen eonra 
Caan fakAlteet•c• profee6r 
olan 8tene Vdle1 Ye Maa -
rtce de la Slaerana lııtbl ıok 
lıurmetll lmalar1• bu 1elda 
••k mOhtm hizmetleri el 
muıtur. 

Şimdi lıı6rler iti• bir çok 
mektep Ye mle11e1e •ardır. 

Bunlarnan en ıayanı dik· 

kati: 
Eaole dea Seure anuıleı 

~. alat - Pa •idi. 

Dalga Uzunluğu: 
1648 •· 183 Kes. 120 Kvv. 

T.A.Q.19.74m. 1519SKca. 20 Kvv. 
T.A.P.51,70.. 9'46SKca. 20 Kvv. 

iı 8 . 939 Cuma 
12 30 Profram 12.35 Törk 

mlzlll PL 13.00 Memle· 
ket uat ayarı ajanı ve me · 
teorolojl haberleri. 13 1 S · 14 
M&zık { Karııık prolra 
Pi. ) 

l 9.00 Proğra 19.05 MQ· 
sik ( Danı müzlfl - P i. ) 
19 30 Tiirk mQzlil { f a11l 
he1et1 ) 20 l 5 Konuıma 

(H•ftaltk ıpor ıenlıl) 20.30 
Memleket aaat ayarı, ajan• 
ve meteoroloj i ha beri rl 
20 50 Türk müıl ğl . 

1 - . . . . . . - Karcığar 

pepeyi 2 - Mahmut C ll
lettln paıa - Karcılar fer 
kı - V b m yuıl 1'11 hndtr 
3 - Lemi -- K.arc ıair oar 
kı - H&ınOne et•arına 4 -
K.arcıalr ıarkı - Çeımam 
o mehveıl• 5 . . . . · 
Kemençe t•luiml 6 - Sall · 
hattın Pınar - · Karçıglr 
ıarlcı - Sana ainOl ver· 
dıın 1 - Udi Mehmet -
Hüszaaı ıarln Açm 
açmam ıö1llyemem çQnkt 
8 - K mani Sadi - Scı-
glh ıarkı - Ruhu da &len 
9 - Ahmet R111tm - Se
ılh ıarkı - Benim sen 
aemıln oy d ilber . 

21 .30 Koouım 21 45 Ne 
ıelı p llklar - R. 21 50 Mfizl 
(Rı,aactl Cumhur bandoıu 

- Şef: lbun Kftnçer ) 
1 G . Vettese Re•· 

mi e•ılt 2 - O l'etr.. -
La moren• fıpaeyol valeı 
3 - Albert . V Ketel e1 
- Claal Roaıaao 
4 Mendel11ohn 

uverUir6 
l tkba. 

har tark111 5 Ma11eoet 
- MaDOD opera11ndaa faa . 
tazı . 

lZ.40 MOzlk (l:azband -
Pi.) 23.00 Son aJ•nı haber

leri, slraat, e1ham, tahvllit, 
kambt10 nukut borea11 ( fı 
at ) 23.ZO MGstk ( Caa 
band - Pl. ) 23.55 24 Ya 

ruakt prolram · 

mtıttr. Joben kadına: 
Pler La yo lıDJfnde ıekllı - Bu kGçGk Pler, ılr.dea 

k 11aıılJ • 
1 ıında bir ço a kopmuı bir parçadır, diyor. 
bir ilkte kilçOk bfr evde ya Dtferl ıükiloetle ce•ap H · 

ıamaktadu. d D rlyor: 
Bır ana komıularJD :. - BtD bu ıeeulu •••mi· 

Ma dam Vılo ı1111ınde d r yorum. Madam Onu hlt bir 

kadın Cl·v·rda bir fptlt~ hu- O b 
.. 1.,.ı a· aaman Hvmedlm. ana 

JUJor. Merak ecl11°~ pıırlD kızhfımıa Jadfılrıdır . 
y t bu ı eılerln kOçO 

1 1 ıa· O zaman facia anlaııhyor. 
oturduiu evden gıld~~:,,ar KüçGk Pler ıayr! meıni bir 
lı yor . Yaklaıı yor. la· çocuk. Aeı bi r hlhra•ı• J• 

· d karJO 
pencereden, lçerf e at dıelndır . 
nın Qzerlue yadkoyull 

1 
k Madam Joben: 

d bir çocu 
mıt ıeklz 1aıın 8 - Verin bana bu çocu-
lnllyor. ju.. Bızde ylylp lçıtn . Bea 

N Pl"fı 11tçlD fD 1 d - e var .. ona elblH .a~ a mm lyor. 
llyoraun? fakat çoculu almaaına 

D iye ıoruyor : Çok ımkln olmayınca: 
ll.I ...... 

- H ıtayılll (fi• - Bari onu dövmlyecell -
canım acuror: 

- Nen yar? 
b llıyılllı 

- Karyolay• • el · · 
ftlbaklka kOçOk pıer dall 

l 
klarua 

erJnden ve 111• tel 
d ı lerln• karyolanın •IB r bu 

il ba lanmııtır. H•lll Is 
vaziyet yeal ddlldlr· ~=~;. 
altı ••neden beri bu f kıt 
tahammül et•ektedJr. • kte 
çocuk bu kere inleme 

hal<lıd1r . k a1kh 
- Bu kere pek ço 

d iyor 
Bu f ela ılc kırtılaıan 

Madan Vılo çocuju kurtar· 
alı fçla her çar•J• bat.,. Vli"' 

k' il& ~·-ruyar. Fakat 1111 D • 

p h çocuk ııkı ıık ı b ih. 
Nıh Y t ı kloaaıhk içinde 
kalan Madam Vtlo Jandar
m ya nıilracsattan baık• 
çere bulamıyor Zal:ıuta ço· 
aufun feci yaslyetlnf g6rl· 
yor. Bu ııraci• çocufu it 

k e 16rla6· ence yapan •D• 
yor. Gayetle ıakfn bir aeıle 
vaziyeti Jsah ediyor: 

- Bon çocufu ı•at dlrt 
te ıerbeet brralırQc:alı.tım za-

ten diyor 
Çoculu ~6aGyorlar, ktlçlk 

btleklerlDID ince telle keıll · 
nı l t olduiuou ı~hilyorl r . 
Jandaraı• derhal za.,ıt taa. 
ı:tm ederek z llm anneyi it· 

bam ediyor. 
Vaıl1~t ıa1I olunca bG 

tOD kaıaba halkı, nka de 

nlzl veya a:ı d6veceflalzl 
blsl eaıln edin. 

DIJe rlea edl1or. BerJkl 
a1•• ıojakkenlalılda: 

- D6Ymem•I• ıa1ret 
ederim. diyor. Fakat bu 
vaat tutulmuror. ~ütGk 90· 

ouk ara 11ra Madam Jobea· 
lere attt•i• bald• halinden 
tlkAy•t etmiyor. Fakat kl

çOlln hıJ•h•• tedklk edea 
komtular, ODU'D daha mQt. 

hlt ıılrenc ler• marua kaldı · 
l ıaı ıörüyorlar . 

Bir gOn eoeulun T6ıudua· 
da 1ara izler& ıarlllGyor . NI· 

hayet bu izler arh1or, ~o
culuo v6cudu deltk deıık 
o luJor . K.afaaında da •a1•· 
ıı• ,arıklar 1arıae1or. ~o 
911 

lıo•ıu tekrar ıvaslrete 
mldaltale edı1orlar. Madam 
Jobeaala koca11 dektor Jo · 
ben 1t!ha1et ~ocuiu kaçm· 
-,~r .,.. vaıılyetl J•nlde• za
bıtaya blldlrlJer. 

Y ealden zabıt varaka11 ta• · 
sim olunuyer. Ve •alim aa
ne mahlsemeJe verlll1or. 

Zavallı klçlfQn "8alyetl· 
ol tedkık eden malalıeme ka 
clını Gç ay bapıe ve anne
lik baklar1nıa reflae karar 
veriyor. 

Bu t•kllde adelet btr az 
g ç yerini bulmuı •• •• 9al . 
lı kilçGk tık needea kurtı.I 
•vı olu1or. 
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lngilteredeki 
uikasdlar. 

( Baıtarafı 6çüoc6 nJfada) 
Am rtkada ıörGlmOıtür. 
Fakat Amerllladan kovuldu· 
lırtaa ıonra izini tam••e• 
lıı:aybettlrmeie munffak ol· 
m111tu. Acaba A•rupaJı •• 
ı•l•ltU yokta. tekrar Ame· 
rllraya d6nm~i• mu•affak 
olmuımay.lu. Bu beaüz bir 
ımlır. 

Vasi yet ne ol ursa olıun 
Ru11el ıayanı dikkat lıttr ıa· 
hıtyettJr. 

RuıHl ftzlkl balumdan ela 
1.86 ltoJU, ı•nfı omuzları~ 
le bGyGk bir Is••• t aOmu· 
•eti ars etmektedir. Elll ya· 
tında olmaıına ral••n ıpo 

ru hiç bir zamaD terk etme· 
•lı oldufuadan vOcudu ell
ltlklJetlol muhafaza edı1or, 

Fakir bir atlenln çocui• 
olaa Ru11el tahılllal Dudlln 
lal••rtftHfnde yapmııh· 

Şehlre bir çeyrek muafe 
deki Itır kuabada da ı kı bt· 
rlderlyle blrlllrte oturan 

•• oalarıa dü"klnları l~ID 
habçe le•azımah ba•ırla · 
malllrına yardım eden Ruı
ıel bir ta raftan propal• nda 
yapm ktan ıerl kalmazdı . 

Pollı, Ru11elın ılyuf f aa· 
hyetlle alakadar olup •vlal 
bir çok ıt~h yerleri bu1un· 
«lul••u lceıf•ttl · 

Bılha11a ha11yo dalre1t• · 
deki ayuanın arkuında bu · 
luean bir dGlm•Y• buıldı
jı saman btr kapı orta,a 
çıluyor •• lauadan klçilık, 
pencerHhc, mobllJHla bir od· 
•1• ı•çlltyordu . lıt• 5een 
Ru11el burada çalıııyordu · 

T edltltçlllie baıladıiı za • 
man Rt111el henls Jlrml beı 
Y•tında tdt Daha (ial••ul
teden çıkar çıkmaz cumu· 
rl1et rddrlerl 1 benhnnme· 
memtı ola Ru11el cumbu 
rl1etçller arasında der hal 
hır •••ki kaza•mııh · 

1916 da Dudlln lhtlllltnd• 
Ru11el h pae atıl nların da 
ı fi bulunu1ordu 

1920 d hareketle en ıa· 
1••• itimat ıahıl1etlerl ara· 
ıın ıtr•n Ruuwl Ohlm· 
mal dırekt6r0 ••zlfeılnl 
16r6rordu. Bu vazife onun 
ıutkaıtlerl tertip •• taaztm 
etmHlnl mOmkan kıla1ordu. 
Bombal ran Hrflyataoda o 
mHuldO. lngllf zlerlD burun 
lara dtblnd d6rt taae büyGk 
n>ftblmmat amltarı fetlı et
mtı kfmıenl• rubu bile du· 
yn:aamııtı . 

U~26 da artılı her ıer ha . 
~ar olmuıtu . Bunun Gz rln• 
rn ıhur Dubltn yaofıları 
lnftllkl rı baıladı. F k t 
llunl ra rajm n Ru11el po· 
llıln elinden ka~m•I• mu· 
•affak ol uıtu. 

Bu ••kalardan ıonra Ru· 
... ı bir mlddet f aall ette 
bulua•uyormuı g6rlldl •• 
ılmale ~ekilerek it htı•anh 
fa ltaıladı Pazar rerlertn4ie 
domatH, marul satıyordu . 
Bası klmteler onun uılan
mıı olclulu•a btle kancl.lar. 

Pakat o ltu Hatllmen çlf· 
tol rolGnü 1928 den 19ll 
ye kadar de•am ettlreltlldl 
1932 de Volera •••lıtt dı • 
tıdara ı UDce Ru11el Vole· 
ra tl an ııımaJınca y old 
•D todhtı hareketleri tertip 
etm•I• l»aıladı Eılrl adam · 
larını topladı Ve bir Hhah 
uyanaa Dudlt ahallıl du 
•arlara 1apııtmlmıı ela• 

TO 

r----------------------1 BALIKESiR 

AKIN KITAPEVİ 1 

1 Oflc;~~EHf.ı·~E~~-;~ü~rı 1 
1 ARADIGINIZ HER KiTABi 1 
1 • • 1 AKIN KITAPEVI nde 1 

1 B u l a b 1 l l r ı 1 n 1 z . 1 
Aşağıdaki kitaplar Türkiyenin her yerine 0 ,, 20 1 

1 tenz.illtla gönderilir. 
1 BERNARDEN DÔ SENPfYER BU GÜNÜN iÇTiMAi 

1 Pol ve Virjini MEZHEPLERi 1 1 T Qrkçeye çe•lren 50 Kr. 1 
1 KEMAL DEMIRA y MEHMET .A.KIF 1 
1 l5 ICr. Ferdi •• lçtrmal karakteri 1 

1 15 Kr. il 
Meıhur ço•ulr romanları: il ROMEO •• JOL YET 25 1 K . Koıtantıno• ROBENSON ltR0ZOE 25 1 

1 BAŞIBOZUK- VATAN SORCONO IO 1 

i
l . LAR ~LAYI CAl'tLI TARiH 10 1 

Çevıren: A.T!ŞLER iÇiNDE 5 1 
1 ZEKi TUNA.BOYLU 10 Kr. iNCiR AGACI 25 1 
1 GENÇLER... MEKTEPBAHÇ!LERlr-DEI 1 8tU6n milnev•erler BiTMİŞ IENFONl 26 1 
1 KOPUZ Oku1or. ŞiiRLER.. . .. 1 

1 
1 
1 
1 
1 

15 Kr. 

BOLŞEVIKLI~ FAŞiSTLiK 
•• 

DEMOKRASi 

E1at Adil Müstecaplıotlu 
iLiM Ye HAYA. T SERiSi 
SOSY ALIST ŞEFLER •• 

SOSYALiZM 
1 50 Kr. 40 Kr.J 

~---------------------~--
8ıltkısir ticarıt Y 

sınıyi odısııdan: 
Bahkeılr •tllyetl merke · 

&inin KaJa~ey maballt1lnde 
3 t au•at•lı baaede oturan 
T6rkty cumhurtyetl taba · 
11ndaa olup Ca•Ukeblr cad. 
.leıtndekl 21 o•marah dülı 
klnı ıkametılhı Ucut ltU . 
ha• ed rek 93g yılandanberl 
bo1acıhk ticaretti• tıtııal 
etttflal beyaD eclea SGleJ 
mftD oİlu İbrahim K6ıeot 
lunun unvanı tfearatt bu 
kere (boyacı lbrahlm Kö 
ıeofla) o•arak tHçll edtldı -
11 gibi bu uo•aaıa imza 
ı•kltde T6rkç• el J•:ı111Je 

0(lbrahlaı · KIHollu) olarak 
ticaret kaDUDUDUD 42 nel 

maddesine . 16re Balık ılr 
Ticaret • Sanayi odaaınca 
10 8 9:i9 tarlblade 1095 ıl
ctl ıay111n• ka1ıt edlldlfl 
ıllo olunur. 

Devlet ve hiJ.ku-
met reislerinin 

eşleri. 
(IJaftarafı tkrncl Hyfade) 

r6portej!ar bltQn Amerika· 

hltaıar afından merakla 

okunmakta .,. muhtel( A • · 
rupa ıazetelerlncle 

maktadır. 

buıl · 

nln Amerikayı ziyaretinde 

Madam Ru:uelt Parlıte çı · 

kan Parl - Suar 

fa hrl olarak 

yapmııtar . 

ıazeleatno 

muhaltlrllk 

Kraliçe Yuınna: 
Demokrat bir hukOmdar 

olaa 8ulıar Kralanın •ti 
Kral!çe Yuanna t.ıtap oku· 
mayı ıHer iki çocufunun 

lerblyeıl ile blzn t ıne11ul 
ıl&nlard o , afıılerdea tedhıı 
h reketlerlnln ıenlden baı . 
ladıfıDı 6jrendller. olur Koca11nın ayralmaz 

Bundaa aonra Ru11alın bir arkadaıı o1an Yuaaoa 
tdareıtndekl tedhtıçlltr lnı açık •• .,,. rene• meftundur. 

lltereye, lrllndedan çelrtl Hayar ıılemHlnl Hver; .,. 

mHIDI de teklif ettiler· V • boı •akitlerini hayır cemi 
bu telıdlfteD ıonra ıe~•• 12 yetlerln• tahılı eder. 
klnunuıantden itibaren İn 
i•lterede m6thlı ıuılr .. tler 

baıladı . 
SONU VAR -

i i A~USTOS Ut!49 

ııınını ıınıınnıııııııııı nııunuuuıın nıınıııııı mnıınııııı unıııuı u 

Türkditi matbaası 
VtJ yet matbaaıı Türluilll matbaaıı adı altında ıa:aetemlzln ldarulncie faaliyete 

ıeçmlttlr. 

14 Seneden beri maatazaman çıka ve kutlerlae hizmet •~•D «TÜRKDILb 
aazetHI hu ıuretle daha rentı Itır t•llllde çalıımala baılıJor. 

'riirkdili uıatbaltsı 

Ueuz. temiz •• dbatle berkeıla lhtlyıçfarı11a cenp ••renle, heıkuı memnun 
edecek bir tekle konul•uıtur . 

Reıml •e huıaal mG•tttıelere ald defter •• her tGrll eed,; Her, makbuzlar, 
da•etlyeler. karhlatler, urf •• kllıt bathkları, zarif tekilde labedıllr. 

Kttap •e mrc•ua buılar, cılt1apılır . 

Türkdili matbaası 
Her yerden ılparlı lrat.ul etier •• lıtenlldlil ıekılde baaırlar. 

Dikkat : Matbaa 1,ı.,11. allkaclar her tarlü muaaberat içi• ıu adrHe mü· 
racaat edllmeltdtr: 

Türkdili matbaası - Ba/Jkt!sir 

ınııınıııı 

UlUUltlllllllllll 

KIRTASIYECI 
KADR UZKUR 

lllflRIUllllHllll111111 

Her türlü kırtasiye Paşa Cami caddesinde 
Her türlQ kırtasiye levazımını burada ucuz olarak 

min edebilirsiniz. 
te-

Mektep defteri - itap - Her çeşit kağıtlar 

ııııuıııııııııınııııııııHııııııııııuoıuıııııııuııııııııuıııııııııııııııııııııııınıınııııuıııııııııııı ıııımıuuıııııııııınnııııııııııııııııııııuııııuıouınıınııııııoıııınıı~ıııııınııı 1 
~~~~~~~ ~~-~~ ~~~ 

Sayııı hemşehrilerim 

. ı BANDIR ALI ARA! 
f'ıt11türk caddesindeki şubemde f'ıyva/Jk ve E.dremidin nefis 

zt1yfinyağ ve snbunlan toptan ve parakente satıhr. 
3 Seıwden heri aca~ılası huluudu~uıu ııınmleketirı en nıaı·uf 

fa hrikatörii Edremidli Karagözoğl u Ali Hiza Bey fahrikasmın 

1 
«KAH ~IARKA» en nefis saf w~ tabii u•vıinvni! ,.e salmnlarım. Ba-
lıkesirin ıaufis ıerc~·uğlarmı ~atışa ~rı 'eu i ;u. , 

Sayın hemşehrilerime bıldiririm. 1 " H~iç~n t•P~Bc~k siparişlerde de har türlü ·ol ylık- gösterilir. 1 
1 1 - Balıkesil' Esat Bakkaliyesi sahibi llaııdıl'nıalı Esuı ,\karsıı 1 
;; 2 - Baııdıruıa ~U))esi Atatiirk caddesiııdu yuğ ~abuıı satış yel'i.:~I 
«~~~~~ ~~~~ .»liı~ ~" e .. tOD harek•tl için Ru-

11elın toplam•t <'}dulu lru•· 
•etler ıunl rdan tbarettfr . 

1500 kiti Dublln cınrı 

Balıkesir ı•. T. rl". Susurluk Çocuk Esirgeme 
Kurumu Başkanlığıntlatı: 

ncla. 
Müdürlüğiinden: 

5000 Kiti ıımalf lrl•ndada. Mu•akkat 
JCOO Kiti larılter• .,. lı Ctlaeu Ne•l: Mulaam•en bedeli temloah 8 yü~ pehliv n güreılıri ,,,,, 

ko~Jada. Bahkeı!r Sındırıı Oto 600 Lira 45 Lira 

Bundan maada bombıcı . ıt Kepıüt » 400 » 30 • 
lık •azlfealnl tlo 69 yOı kiti » Ça•akkale » J 800 » 1 JO » 
yapmaktadır. » Edremit » 800 » 10 » 

Bundan Gç af evYel Am· ı AJYalık » - 1800 » 130 • 
erlk•J• ııtmlt elan Ruı•el Yukarıda elbett, 11e•I, muhammen bıdelt •e mu•Alıat 
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Ba:aı klmHlar • un Lon· 
drada olduiunu da 1&1lem•· 
llteıılır . 

B ı~•tm•, T bakban ler, Park et• rında tahmlaen 821 
araba kıdar ıtltre htlm6zarede ıahlaia çıkarılmııtır . Tek 
araba flah 10 karuı •• clft araba flah 10 kuruılur. Ta· 
llp elaalar1a alaıakları ıll re aktarı a ılre ka ual I · 
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3 - Te•al edılecek ikramiye miktarı 250 Uradır · u•t' 

b hU' 
4 - Gele•els olan btl umwm pehlı anları• _er / 

memllnun edecekleri tlln o\unur. ~ 

poılto yatırmaları lazımdır. e-· 
lhale•i 18 8 939 cuma ıGol ı at J 6 da Belecllfeıu•"" 

l.J pi t 
oGmenlode yapı\acaktır. Bedeli tlaaleyl aıtıte•••P ıa_.' 
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