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Herhangi bir ihtimale karşı: 

Ingiliz nazırları Lond-
radan ayrılmıyacaklar. 

·········----------------------Çem~erliyoın beyan•tı Pııis ve Londıada ço~ müsait hava yarattı. 
WLWD 

132 Parça ihtiyat harp filosu 1800 efrat 
ile birlikte muhtelif üslere hareket etti. 

' 

Ingf/lz lıarp gtmlleri 
londra, 1 (Radyo) _ Baı· ferde kalac~klardır. 

"eku Çemberliyoın AYAm Ayrıca anavat n ftloau da 

Kı111eruıuda Sovyetlerie manevralara baılıyacnktır. 
otan IDQz,ker lertne ve )'•· Londra, 1 (Radyo) ~ Her 
kında Moıkovaya gönderile · yıl kabine azuı mutat olarak 
C:elı •ıkerl heyete dııır be1a kullaodıkl rı ınezun•yetlerl· 
"•tı bütüa ıazeteler tara nt ııhbi v ztyetl dol ylıtle 1
•ndaa au,,•tı uınumlyede yalnız Sıhhat Nazırı mlht••· 
lenıı bir tttlfaru Yarıldıfı na hiç t>ırı Kuııesuamıyacaa
ltl&ltode tefılr edilmektedir. lardır . 

Ta,a:aıı aıızeteıl Moıko· ' Devit Meyi gazeteel aa · 

au. Loodradan Fıgaro g· u 
tHlne bıldhiyor: 

Çemberllyn bu ıün Avam 

Kamer 11nda Molotoflfl ya

pılan ıoo mülikatlar hak 
kınd bekl"nen beyanatı ya 

pabll .. cek vaziyette olacak 

Ye ıfyui bir anlaımon.n ak· 

dini haber vermedığf lftk 
dırde h ç olmu1a Moıkova 

ya ıöoderdecelı aıkeri mii
teha1tııların lılmleı 1 ile he· 
J•Ua vuıf • ve aelahlyetlnl 

ve erada.ne kadar kalacsfı · 
nı bildirecektir 

Perıembe ıünii bir m6 
zakere daha cereyan ede 

cektır Rumi mahfU er bııt 
nkıl bu gun meclfıln erzu 
etUf• derecede ıarı h day· 
raoınadıfı takdirde perıem 
be ıünö Lord Hallfaluın 
1n•rıc.ı"' talil arereıuuu: au 
ıılıs- SoYJ•t Ruı1a anla~ 

(Sonu dördüncüıayfada) 

Yedi bin Cek 
' 

efradı toplan ı. 
M 

b 
laya donanması 
·gün lzmird~. Londrn, ı {R dyo} Ç &i-

ye.da yedt bin t:frat, 280 
zabit vazife lmıılardır. 
Gö .. üllü uıulune g6re aık • 

rl hizmet 25 seneye çıkarıl
mııtır. Efrat mevcudu 25 
bin ktıı olac ktır 

Çckoıloy ky nın Almen 
ya hrafındrm lf11 lı un 

sında ·Çek radyoıunun Spl• 
ker( töyie d mıotı: <ıOrdu 
ıılah larıoı ıeslıme mt"cbu 
kıılroıttır Fa nt çalıımeğa 
ve delmi dütım~cs kargı 
miicadele; e dev~ m ett ğl
mlz takdırde ortadan ılltn 
mlyeceğlz .>> 

lngiliz Kralı 
Lord Ha lif aksı 

habul etti. 
Londra , 1 (Radyo) - Kral 

altıncı Jorj , bu güo Pokln· 
eıırn aar yınd H rlclyc Na 

zırı Lord Halıfaluı ebu1 

etmfıtlr. Lord lfaJıf akı, um
umi vezı1 t etrafında Kr la 
malumrıt vermlıtır. 

Amasyada zel
zele oldu. 

Aınaıya, 1 (A.A) - 23 çü 
ı.w e-'\- -

aanıntuı hlıısedilmlıtfr He.· 
ur yoktur. 

- -
Do t İngilterenin bu dritno_tu 

gününe kadar iz.mır p zar 
lımanında kalacak. 

\... ____ _ 
" trdt•fl bir görünü~ 

f.m D t Müteakiben nlt, komu · 
izınlr, 1 (Huıual) - ;~. tan ve belediye relıl bu %1-

ve müttefik ıııgllter•::nıup yaretl iade edeceklerdir 
deniz dooannı ııua aat O akıam, ylllyet tara-

t yarlD 1 J 1 Malala drıtno u, t ede· fından amiral Ye mal1et er 
d 1 ı zlyare d 

on a lmrınımız ılerl erefıne ıehlr ınlooıua a 
J 1 denize ' 1 Z 

cels ve ngl iz k ılın• bir alyafet verllec kur . I • 
bOvOk meruınıle ~:ı~ d• yafetl etlencelar takip ede· 
c ktır. Mıuf r İvgl)rl gOn ukUr. Erteıl rDa. (perıem-
nlzcllerl l:ı:oılrde d be) foılllz denizcileri, ı hlrl 
k&lec~klardır ıod• ıezecelcleı:dlr Ôflf' üzeri ıdareı 

Albay Tover tu ıa Müll•hlrem Mevki Komu· 
b l M l 1 drıtııo 

u unao a a a lırnlr il tanhl ı taraf ndan o rduevlo 
at tamd obn ıbırd:aktır Drlt· de ıeml ı!ivarlıl ve mal1et1 
manın fıA ub un ıl yaklaııa· ıereflnı bir zl1afet Yeril• · 
not, ıe re lr nıl ıhlrl ••· cektlr. 
ca 21 atım top 1 f 

tad n •Y· lnırlllz denlzcderlndea mil· 
limlryacok ve k~t , l]rıt· m ır muhtelit takımı tle Al 

. cıktır. 1 b 
tiyle ıelamlaoı amir" , ıaocak shdında perıem e 
not, demtr etıncıa çıkacak. n cumarteal ılail birer 

~' He aakeı r görüımelerto k rl h ~yetfn Moıkovaya alt· 
k •tl•ınıı bulunmaııoı, Moı· mealnlo yakında itıllfa va· 

1 ov, ıı. müzakerelerin çok rılacağmı eöıterdlğlnl t'i.ve 

Bir Çin mareşali söyliyor: 
bir motörlc r.h~rn Etem ,., maç yapacaktır. 
vıla yette V tı .Pttii•tab1celll Dıltootta bir balo nrll. 
kutu ve ıılada Tnııııene · meal muhtemeldir. 11 

•&fbada oldufunu anlat etmektedir. 

t\i•rıı, fllhaklka müıterek Nty6s K.ronıkl mukabil 0 

"'

1

vaa bır deYletle mGıte tarafa ıözden zı,.ade tılerlmlzt 
r,dil hır aevk cento teablt 
' tle ._ baıuacajımızı daha iyi glh t Qılyecejlnl tli. •c etme• 
•dır . terecejlnt kaydedfyor. 

"Japonya tedricen fe
lakete sürükleniyor.,, 

1 86tüo nazırların yaz tatl 
lııaı 1 
k nııılterede ıeçlrmelerl 

' 1da deler bir hi.diled!r . 
l "'•hine azaaının hepıl lca 
Q'"d 

Parl11, 1 (Radyo) Ôı 
ıueteıl btr çok mOıküller 

den ıonra So•yetlerle an· 
laımanın imzalanmak üzere 
bulunquğunu, Çemberliynın 

Japonlar yeniden bazı yer
lerden geri çekildiler. 

._ ' he111ea Londraya d6o 
ı. elt lİıere tatili lkametılh 
.. , ... d 

l l ıeçlreceklerdlr 
.. 

0tıdra, 1 (Radyo) - 132 ı 
h lt~•dtn 111Grekkep ihtiyat 

ı '1ts- flloıu gemlıl muhtehf ı 1 er h 
8 e lreket etmlıtır . 

•ft tı le1nılerde bulunan 1300 
~Y'üle kadar ıeyrüae 

bu beyanatını yapabilme 

ılnln her ıeyden e•vel Ron
ae ıle Daladlyealn Sovyet

lerle anlaımanın elzem ol. 
dulunu Londraya bil· 
dlrm~lerlnden ileri geldtilnl 

yazıyor. 

Parla, ı (A A ) - - Boutlle · 

Londra, (Radyo) 

Hir Çtn mareıalı beya-

natta bulunftrak, J•pon 
yanın Çın de uf radıf ı mu-

vaff aklyehlzlıkler dolaylıtle 
İnaıltere ile anlaımak lıteclı-
il, bunun ne Amerikayı mOt· 
kül v.zlyette bırakmak , ne 

İtalya ordusu 
llıanevraya başladı. 

d~ Çın aleyhinde olduğu 
minaaıoa · alınrnama11 lazım 
geldtğlnl ıöylemfıtlr . 

Mere·ıal; Japonyayı bir 

kuduz köpek ııbı ıaldırmak 

la tanlf ederek Çının ıtd 

det le çarpııacRAanı d tli ve 

etlerek demi ftfr ki: -ilıtıan ordu.;;Ja Polonya hu
dudunda askeri tatbikatla 

«Cephanemiz uzun zamııın 
ıürecektlr 

Harp müdt:letı uzadılcça 

~OQJ 
d •, 1 (A A ) halya. 

l düımaalarımızıo heveılerfnfn 
meşgu • auldılını uautmıyalım 

' " ~I ''lldta itibaren 50 bin 
ti"' ı ~, 

1 
il 11tlraktle maneYra ar 

~ıt•cı&cıar 
ııı lr hlfta denm edecek 

'" b '-ı u lllaneYralarda Al-

t '"tt. ·-· "' •e Macar eraanı tbı 
~'-1 h relılul de hazır 

'-ta 
~ 'ttlctır .. ,,, 

~~~ •ralarcla Franıa hu -
~. ~._d,11 11elen muhayyel 

'td - L 'tJa lutı• tatltl••' 

yapılacaktır Japoalaun tedrlcea ııayıf 
Otfer taraftan Alman ladıklarıoa ve fel6kete dof-

mChelllh kuY•etlcrl de Si ru ıGrükleodlklerlne chlr 

lez1anıo bazı k111mlarlyle D • J }'; h 
SOdetlerlD Ye Rohemya - Mo· anzıgue a u 
ra.,ya da dahıl olmak uzue Ji Jü11manlığı. 
Almaaranın cenubu ıarklıln· T 

p ı hududuna lıra Parl•, 1 (Ratlyo) - Dan · 
de 

0

1 o oya h d manena- ı:lıde Y ahudller ale,blnde dar o an ıa • a 
b 1 t yeiaı tedbirler ılıamıı •• bu lara aı amıı ır. 

it kt aün zenıınlertlen sekiz etle Almanyanrn ııma fat • Sc 
ı_ d ela hava ma- oln bfitOo eayrl mt'n ul •ı · 

mıotaanıın • ıauu.tlere etlılaıeııttr. 
a•nalart ya,ılaeakhr. yaıı 

her zamanki kanactlm daha 
kuvntlldır » 

Japonlar buı yerlerde 

tekrar ağır :z:e.ytatla geri çe· 

ktlmıılerdır 

Bir cephane depoıun" 

baakın yapan Çın kun·etfert 
m6him mıktardıı harp roal 
zemeaı ele ıeçlrmitlerdlr. 

F ranko )'eni 
kabineyi teş

lııl etti. 

Genual Franko 
Burıoı, 1 (Radyo) 

General franko, bu gOo ye · 
al kablneJJ teıkll eyl•mlıUr. 
K.ablae ausınıD kimler ol· 
dufu, yarın lntltar edecek 

••• lııtecien anlaıılacakhr. 

Mevki Komutanı Be la ı 
fufY ve Gemi pazar glaü ıe r -

ral Ruım Akto Behçet Uzu mlı.ıen auralacaktır . 1 diye Rehl Or. a T 

ziyaret edeceU'r b k 
Maarıt• ŞOrasında verilen lr arar: 

M ·r ~üdürlerine yeni sa-
aarı ,... ·ı· 

lahiyetle~erı ıyor. 

. [nsıitüsü padagojı şu~asi mezunl111 
Gazi 

~ir 
Telı~ıva _.,men ~uıslııın~a mite giımtlaı. 
yı ul ıgı l müet1uelerln btltÜD itlerinin 

Janta•- k 1 
M ıf .Şurası top arif müdOrl616 ana ın -

aar d- lerl ta ma Gl 
rında m arif sol ur T bl dıo aeçmeıl uyıun g&r -

l Gaıl er 
llmatnameıt 1 t.ı toameel müıtür. 

E - - talim• Ônümü ... dekı deu Hneal ye oatltuıu deiltm•l•r .. 
üzerinde bazı I bu de baııoda yıspılao ılk tedrisat 
yııpılmııtır. Yapı ao t ta müeueeelerıne bakan maarif 
llımeler umurol bey~ 1 k müdnrlerl Yllly~t clahtllade-
rafındao dn kabul e l e;e ki bütQn okullara bakablle· 

tatbik mevkllntı konmut ur cekl rdlr. DJğer tarııftın 
Ma rlf ınüdurlükleri tali unu ol· 

h yükHk mektep meı 
mat o meslndt; yüksek me .f. ıf m&dilrlerl ara· 

1 a n maarl mıyan maar 1 
tep mezuou o mıy d da e•ufı dellıme er 

-dorlerlDt! yalnız ,,ıflyetl• "n •, m6tHa yyerdır . 
mu 1 l mer yapı muı 
tik tedrisat ıı erly • ılk Riıoda• baıka Gazi Ter 

aul oirnaları ve biye EoıtlUbft pedaıojl ıu-elerlnln ça· 
tedrint m6•;;:~en meıul ,,., beılnden mezun olan gene; 
hıma va:ıı1e la hl ye ti •• l•rfn müfettrılık vazlfHlne mOtemetlerl ıa ili .. 
rılmektc ıdı B:o1lau~ :,ı: seçmeden 6nce bir yıl •llt 
>•et dahtlfnde u un• 

1
; men kurtlarında nzlfe ıl

lıse ve sanat okutlarınıı a rerek burada muyaffaluyet 
b k ak ullhlyetl 

ıılered I • d::O .,ek Alete ballı ıöltermelerJ eaaı tutulmuı, 
olma kı •:habere ediyorlardı. talimatnameye lllYe etili· 
0 lara m d lü'·I mittir Yeni maarif mft ür " . . 

llm tnameılode bir •I· Gazi Terbiye EoıtltGıl 
rl tatl bGtOo kültür m011· mezunu addedllecekler •• 
lly•l 

0

1 in tedrbf ve idari efltmeD kuralarında •azlfe 
ıeıe er D kl d G ' . lerlyle doğrudan Cloiruya r6rece er lr. ençıere bu 
lf t f m ü d ü r le r ı- mOddet zarfında muı'arı ııı a a r 
nfa 111,., .. ı olmaları ve lııu ilM••HkUr. 

• 
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Köy ğitme le i t ş
kil~ ı ve köy okull n. 

Terbiyeci muallim lsmail Hakkı -Baltacı
oğlu radyoda çok dikkate değer bir 

konferans verdi. 
Maarif Ş6ra11 tlk 6lret1m 

komlıJonu relıl lımatl Hak· 

lu Baltacıollu ıe~eD akıam 
Ankara ra.:t1oıunda k6y 
elltmenlerl Ye köy aıret 

en okulları bakkıada dik· 
kate deler ~lr konferaaı 

••rmlıtlr. Baltacıoflu demlt · 
Ur ki: 

y eal ttır mQe11•••DID t•
lrl mü 1 Joluadakl hamle lcud· 
retlnl 6 lçebllmek için, onu 
ı•çmltlJI• ruukayeH et ek 
llaımdır. e. muka1eaeyl 
timdi yapalım. 

Btalm Gltlr •• okul la· 

rlhlmlscle baılıca Ot mühim 
teklm61 cle•rl Yardır. Şun 

lardır: 

a) Teokraal deont, 
b) Tanzl.ıat deni, 
c) Reallam deni. 
Bu 6ç teklmOl merhaletl 

lzerlnde ıhd h iç ııkmıya

rall bir az dur ak lıterlm 
Bu Gç deYlrdea her blrlaln 
kendine are içtimai bir 
lt6n1eal, içtim i bir ideali, 
ıene içtimai kalan bir hayat 
anlayııı •ardır. Her deYlr 
kendin• uyeun ve kendine 
ıöre mGkemmel olan bir iç . 
ttmal zihni ,etin taııyıc111 ve 
müdaf aacıııdır. llım ılz6yle 
her cleYJr kendine ıt.r• nor
maldir. Anormal olan Hkl· 

rı yenide J•ıatmaya çahı · 

mıktır lpelıı b&ceflnla ıeçlr 
dlfl orıilnal Ye n• bt.rJi-1.rJa• 

ıetllmHI mGmkGn olmıyan 
tOrlG teklmll ıaf .. aları r•· 
bı 

Bu dettrmlnltt anlayııla 
mlllt ıoıyetemlzln bu Gç te 
klmll denin• bakalım . Ne 
ı6receil•? 

ftt• «Teokrasi devri• bu · 
rada kendini ıemavl bir 
dinde bulan bir cemiyet 
Y•t•Y•tı •ar Hukukun, ah
llkın, hattl teoaha ılbam 
kaynafı mukaddeı bir kt 

tapttr Ş6hretl cihanı tuta• 
Hlrl mlmarlmb:I, çeımelerl · 
aahsl, Hblllerlmlal, mezar · 
hldarda her biri taıtan bir 
dantel ııbı duran mezar 
taılarıaı, dünyaya 6z H•at 
Ye ıürrealtı tenat anlayı ıını 

Jayan TOrk yazılarını, J&l 
•e altınla ıch6lmüı birer 
rllyaya benalyen tezhipleri 
mlıl, ebriilerlaıfzl veren, 
TOrlrG en iıil "ıanatklr ofa· 
rak tanıtan de•lr budur. Bu 
deYlr içtimai ldHll, kudıl· 
yel alemi, reha Ye cena t
tlr. 

Bu denin okul tipi, 
medreee mahalle mektebi · 
dır . Bu devrfa tek liret im 

menuu mukaddea kitap 
okuma •e yazmadar. Bu 

de•rhı tek terbı,. metodu 
telkindir. Bu elenin tek dt
ılplln •Hıtaeı tasylk ve 

da1aktır. Bu llevrl• 1•tft· 
tlrmek lıtedlll laıan tipi, 
lblt •• zlblt ıeklınde im 
para tor fçta kuldur. r ••". 
ratlk lleYlr, tanalmatın lll
nıaa lradar de Yam eder. 

T aztmat bizde Avrupa• 
nua r6neıan11 ıtbı bir don · 
y vlllk, bir yeallık hamle. 
ıtdlr. Fakat AYrupanın rö 
neıa••• ıtbt teklmll • 

.. 

ldlılzm ve romantizm de 
bulan büt6ocfı bir ha7at 
de•rl det ıl, eskiyi 

yenmefe ç 0 l 1 1 • • 
her muYaffaklyc:tınde JeDl
ltie bir adım daha atan, fa 

kat her mall i'ıblyetlade e&· 

ki ile yeniyi boıun• utlaı 
hrmaya çapahJaD telifçi. 
eklektik bir devir . Bu de 
vltde yan yana dur D •e 
btrtblrlnl it•• sıt mOeueıe 
ler vardar: DQnya ile ukba, 
ka un llf" fetYa' mektep ile 
medr se, ıllm tle inanç. 
Tanslmat bir tezat ileml 

dır . 
Meırutlyet hiç ıüphe yok 

ki tanzlmahD eol dolan 
çocuiudur. Mt'ırut11ette de 
•J•ı tezatları, aynı ıarabet · 
lerl bulu vor•z: Din ile Hım , 
lıkolaetlk tle tecrGbe, med 
reee ile mektep. Burada da 

çarpı111orlar. 
T nzlmaho t rblye idea· 

lı; bu tezatları nehlnde ya 
ratmaja ılctl yeten btr 
muıtarlp lnıan ıdealtdfr. 
Tanzimat, büt6n mu · 
hafasaklrlıklarıoa •e 
bCUOn irticalarına rafmtn 
röaeaaa11mızın •• yıaya liylk 
~lr tıçlıl oldu: ilim ıettrdt, 
teknik ıetlrdt, litk bir 6i· 
retlmln hiç olmazsa parça· 
larını ıetlrdl : Jımnutttı. 

reslml , elitini, mfizlil ıettr · 
..l t il 
"' .. Jl~l'~'ıcaf"bubıar1 yan ya 
•a koydu, kay •thrmadı. 

Şımdl «Realızm devri» ne 
ıeçehm Bu devir yaratıcı 

mebdetnl halktan ve halkın 
yarahcu kudretinden alan 

bir deYlrdtr. 
Sa Ytlll dınleylcılerlm; 
lıtaobuldan hare&ıet edt 

alz, la Edlrneye kadar, ıl 
1ab elmaıtan yapılmıı gıbı 
parhyan aıfaltln üzerladen 
ılerle1lnlz. Alpulluva yakın, 
etrafı bir yandan tepeler, 
bir 1andan jeometrık bir 
llemln salııolerl r•bı ııra 
lanm•ı 16çmeo eYlert1I• ıüı 
leomtı bir nolctuıÖda lluru 
nuz; topreiın iki metre lçhı 
de büyQk b•naların temtl · 
lerlnt koyan, tufla harmanı 
Japao, artezyen kuyuları 

kasan, ıeaç. ylfıt, de• la 
Halar g6recekılnlz Bunlar, 
k8y ve k6yl6 ıevılıl taıı · 

yan, ilim, makine, lıttbıal, 

refah •tklyla yanaa yaratıeı 
bir neelldır: efltmenler •e 
ölretmenler· Eiltmen tipi •e 
köy öjretmen tipi niçin 6z 

Türk t ipidir? 

Milletlerin yakın tarihine 

dıkkat edersek çeııt Çf'f lt 

6fretmenler tipleri ııörece

tız: Komiteci öfrelmenler 

politikacı öğretmeoler zira· 
ıtcl ölretmenler.Blzlm milli 

61retmen tf plmlE haoılıl 
olacaktır? Ttırk kellektıf 
zlholyet tart hini ana 11fha · 
larında koyalarHk bu ıuale 

6nce « hl~ biri » dl ye ceyap 
•erec•ila Türkan nmnn ve 
meklada deftımlyen ıabıt 

kalan milli karakterleri 
bir - yandan yıpıcıhk •e ya 
ratıcılık bir yanllaa dı kol 
t8rcQIOktlr. Bu iddianın ıa-

(SoaM ~lrdGncG ıayf ıda) 

Ş h İ iZ 
b yı ki 

li e • 
1 
1 

• 
1 
rı . 

Bu yıl Liaed n 69 ge ç 
mezun oldu. 

Şellrlmiz. Listsi 

Şehrimiz Llıeaf fen • ede 
blyat kolundan bu yıl 69 
ıenç diploma alarak mek

tepten mezun olmuı'ardır. 

Mezun olan gençlerin lılm
lerlol aııiıya yazıyoruı: 

Fen kolu: 
Fahri Erg6n, Muhterem 

lçel, M hmut U.ıman , Ntıcl 
Ôzk lber, Mustafa Aytaç, 
Vahit Kumb11ar, Salih Al · 
tlnbıı, Hul<ık Cökhan, Sa 
dık le •••cılr ı ...... ı C:.-·v'·ı· .... ,.r~~, , M. l\.emal ~o • 
daı. 

Edebiyat kolu: 
Halil Türkoflu, Cihat Ku

yucuoilu, Hüıeyln Adeaur · 
oflu, Zekat Gönen, Arif 
Yüksel, Halı t Huar, Hüıe
Jln Çıban, Şerif D•kmen, 
Mehmet Dedeoğ! u, Nedim 

Göknıl, Hoı yln Güven, 
Pahrt Duyıuo, Mehmet Ka · 
upoğlu, Zafer Şt nf'r, Mu 

Bisikletcıler 

lstanbuldan 
geldiler. 

28 Ye 30 temmuz tarih· 
lertnde .lıtanbulda yepılan 
Türkiye bi ılklet blrlnctllkle 
rlade bölgemizi temıll t 

mek Clzere gönderilen Sabri 
ile Mehmet ıehrtmlze dön
maılerdlr. 

BlılkletcllHlmlz aılrdlk 
lerı •Orat -Ye mukavemet 
Jarıılarında d6rdünc6 kata 
aıorıye kadar k zanmıı
lar Ye tem derece alac kla 
rı vakit Sabrının laıtlll P" t 
lamıı •e Mehmet de mthaba 
kıyı terk etmtıtır . 

28 Bıııkletcloln ftt lra k et 

tıft bu lroıuda bJtlkletctlerl 
mlz ıırf f an11ızlık yüz6ndea 
kaybetmıılerdtr. O da, bl 
ıtkletlerloln bozuk ve iyi 

olmama11ndan il rl gelmek· 
tedfr. 

H lbukl dıter bölaeler, 
hdhabalıaden bir hafta, on gön 
••Hl ıelerek koıu mahal 

lınde antre•man yapmıılardır 
Böyle olmasına ratmea b1-
ıılıletc 1 lerlmlz ikinci Ye üçün· 
cQ ıellrken blıtkletlt'rl bo
zulmuıtur. 

Bu ıenç arkadaılare böl
ı• aamıaa birer lılklet ah· 

e mmer Nartur , Şerafettln 

Gürkan, Hamdi Alıncaa Sa· 
mi Deveci, Tahsin U§ur, 
Cemal Ôzkan, Şerif Üçeri, 
Ôrner Akpınarlı , Raıf Söz 
DJen, Ümit Erolar, Tarık 
Aktoz, Yuıuf Atı lgan, Zcy 
D' P Kama, S~ tı Baran, Ba. 
haddin Şemln, T cettln Ôz. 
kemer, Ahme t Tokıo , Oı-

• ' n A1kut, Mllh t llılhan 
Osman Ac r, Şnkran Yarı· 

c lıı, Muzaff r Baıeran, Ce•-
. . .. & Utiı~u~. Mc:eul GU rı, 

lbrahlm Ôz r, Mu ll zzez Ay 
tunç, Vehbi Aşıroğlu, C ohtt 
lç6r n, Ahmet Ô:ıo~lu , Ha· 
lll Vural, Hul üıl Altuner, 
lff t Ôıak, Basri Tulu , 
Hılmı Kanburoflu, lı ll 
Erg6a, Kemal A çay , Saba· 

hat Tü:ıün, Cemile Naciye 
Tuzun, Cevat UnHI, Satme 
Gökdenlz, Muanez Coılıun, 
Melahat Dukıat. Gençlerl 
tebrik ed rlz 

Su spor arı 15 
ağu toıta ya

pılacak. 
B<Slge ıu ıporları 1 S •iuı · 

toı tarihinde y pılecaktır 

Ajanlık bu huıuıta bir proğ 
ram hazırlamaktadır . Genç
lerimiz bu yüzmeye ıımdı . 
den hezırlenm (da.dır . 

. Y arııların nerede yapıla 

cafı da yakında belli ola 

caktır. 

Gelenler, gidenler: 
Büyük Mtllet Mecl ı ı Ev 

rak MQdOrü Muzaffer Miıt· 
tecaplıoflu dün ı hrfmlze 
ıelmııtır . 

Tayinler. 
MallJe t hııl ıubetl vezoe· 

darı bmet Nazmi Topa, 

25 lira m aıla terfian Gö· 
nen tahııl memurlueunı, 

Aydın ltkln memuru Cevat, 
35 lıra maaı' a merkez lıkln 
memurluiuna ye ıebrlmlz 

tıkan memuru İrfan Ulu· 
rel de 35 l ira maaıla terfian 
Nilde llkln mQdiirlüğüne 

dtlmııterdır. 

n ceık oluna ılerı e müıa· 
bak larda d h Jyl "netice 
alacaklarım za nedtyoruz 

.c=..:-__ ____ 1{!' . •• 

.... •. _ _...,-.- . ~ -

1939 

nb y yırı 

çllacak. Oağ t 
Afyo n~ağ çıkarmak üz iBlüYk bir t siıhanı y • 

pılm için t şeb~üse eçildi. 

Dursunbeyin umumi gorıinüşü 
Duraun'bey, 1 (Huıuıt) - d n kalma&tDı mucip olu· 

Kezam ızda J O eğuıtoıda yor. 
bOyük bir h yv n panaym Bu t ıebbftt fitle çıktığı 
açılacaktır . Ş t mdld~n h11z1r· t kdlrde bGıy6k bir ıhttyaaa 
lıklar v tnıaat b ıl mıohr. ceYe p verll lfl lf olacak •• 
Penaytr münuebtıtlle Ço- yağcılık fabrlkalaınuı bulu-
cuk Eıtrgeme Kurumu men- n caktır Mezkiır fabrika 
faatlne p hllYan ıü· nın pelamut ve un 111mle · 
rt'flerl tertip edllmlttlr (I• flftl lhllYB decek letkllit 
v r köy v nahlyelerdea da olacağı ı6Jl nmektedır. 
n mdor pehltvanların gele f t · 
ceğı tahmıa edılmektedır. ldmanyurdu HliYB 8 geçı-

lyl bir teşebbüs: riliyor: 
K zamızın mftteıebblı 

tüccu larınden blrlntn bOy6k 
mlky ete bir t ı t rhan• aça 
ca ı h b r elınmııhr. Hal· 
lumızın tam bir ekaerlye 
t i n PJlf ihtiyacını temin eden 
hafh&f lan eakt uıul, elle 
11lulan cenderelerle •e bin 
müıkülitln lutr edtlmekte· 
dır . 

Bu cenderelerle it ap 
mak hem aftç ve h em de 
köyl6mQzün günlerce lı n 

Halkevi temsil 
kolu Balyaya 

• • 
gı ıyor. 

5 Ağuetos cumarteıl ak · 
ıamı Balya Kızıl y Cemiyeti 
yuer1na bir münmertı •er 
mek Uzer ıehrlmfz Halkevl 
tem il kolu davet edllmlttlr. 
Gençler provalara beılamıı 
)ardır. 

Oo~tor Nafi gel~i. 
Memleket hıutahanetl 

bakterlyoloğluğuna layfn edi · 
l • Doktor Nefi Manlıadao 
dün ıehrl oı lze gelmlıllr . - -
Eğit en ~urslanna ~edatı 

r zi veriliyor. 
Öğretmen yetrıtlrmek tize · 

re Maarif Vekilllil tarafın · 
dan köylerde açalmıı v çı· 
lacak öjrelmen okullartyle 

i ltmen kurslarına llr.ım 
olen bei, bahçe •• ~fftlık 
gibi ra zı Vekiller Heyeti 
kuarlyle ilcrehlz olarak 
verilecektir. 

Her kun lç1n de 20.000 
lira müteda•ll ıermaye ve 
rılecektlr 

M h~um oldu. 
Rüten adında biri lımatl 

adında bir çocuğa çlrkfa 
bir f klld tec vQze kalktı 

tığı iddlaalyle yakalenmıı, 1 

dü yapı lan muhakemeıl 

ıouunda 25 lıra •itr para 1 
eaaıına çar tıralmıılır 

Üç aenedea bert gayri fa · 

al lllr halde bulunan kaza· 

mıa ldmanyurduııun yeni ele

manlar tinde faaliyete ıeç 
me l için çalııılmaktadır . 

nu m kHtla yepı lan bir 
topl atıda eskl ve yeni üye

ler g&:ıden ıeçlrtlerek 1enl· 
den teıblt dı l mlıtır. 

Gençlik için çok l6z.umlu 

olan bu teıebb ıft memnu· 
niyetle karııtarız. 

Kollej mezunıı 
polisler. 

Dahiliye Veklletl, Ank• · 
radalıd pollı kotlf'jlntn tale · 
be mevcudunun arttırılma••· 
na karar ermtıtır . oll,.j• 
ıırenlere iyi bir d dekt.ıf 
olmak fçln lizım ıelen 111a 

lüm t veriliyor. Bundan bat· 
ka bir ıarp ve bir de ıerk 
1 aanı öirenllmeıt mecburi· 
yeti konul muıtur . Aroa•ut· 
caya verıncıya kadal' btr 

çok d ı ller göıterllmtktedlr 
d •• 

Ecnebıler l e temutar •" 
ya ecnebi ıuçlulann ukl 

l r· binde bu btlıılı memu• • 
k .. 

dan çok istifade edılcce 

tir . 
d•' Ko\lej ılk mezunlarını • 

1 cek tf'De verecektir. 
0

, 
Bunlar lıtaobul ııbl o:>.,, 

hlm merkezterde hıtıhd• 
b•'" edil cek Ye böylece :ı.a ıtf 

memurları ar ıında tedr l 
10 

ve esrulı bir tıufıyeJ• ll' 

açıtmıı olacak, kö1lej oıe• , .. 
nu olmıyanlar mnhllll rıı". 
kezlerde lıtıhdam edfh1>IY 

ceklerdlr. 
ı:ı>trl'' 

Kollej mezuolauoı •" 
leket ıhttyacını kar1ılı1•0 r' ,oo 
kadar arthrdıktaD t• 
memleketimizde pollıllk ,lf, 

1 I•' mamlle bir lhth•• tı 0 
eti 

ıtmdıkı ııbı muhtelif OJ ıı 
• 9 bfP 

ıelerdekt müracaat 1 
1ı,· 

rlolo zabıta meılef•ıı l ı1' 
meelne imkan barak• 11.1 ı"" 
caktır . Kollejdeo ıtk· rtJ,:,,· 
olacak luı rD 50 kiti 

0 

i• u uhıyor . 
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''Kap,,taelm skaçakcılığı---' -~;a~:o~ Meşhur sinema artisti 

11Kap• aomrü~lerin~e elmas eça~cılığının önüne geçme~ için yolcuların elbiseleri Dalga Uzunluğu: 
1648 m. 183 Kes. 120 KvY. 

e a Durbinin tıpkı 

baştan aşağı sö~ülür va arıstumı yapıldıktan sonrı tekrır dikilir. T.A.Q.19.74m. 1S195Kcs. 20 Kvv 
T.A.P.!t,70.. 946SKcı. 20 Kvv 

bir benzeri bulundu. 
AfrJkanın cenubunda Jn-

alllzlerln Kap mfiatemleke
ıı Jer JGzünftn en zengin 
•hnaı madenlerin nblpttr. 

çıkarılar. E 1 b ı ı e 1 er 1 n 

baıtao •tıiı ast rlsrı 
2 · 8 9.19 Çurşamba t ıl fevk• Parı-Suar ıue e 

haudıı ilde m raklı bir 

vermektedir. 
JatlıtlrAmerikanın •O• 

tarafıntla tarar ediyor •e 
katlJen mGballja elmaclıiı 

01 yazıyor. 

Dünyada bir ıeae içinde 

her satılan clmaıın yOzde 
87, 5 f buradan çıkarılır Cu 

llle1nleluıtteo fılenmemlt 
ha1n elmuın çıkarılması ıl 
cletle JHaktır. Bu m mau
l1eu lcootrol etmdk ve d . 

~aan ettirmek için m(htem -
1•1.e pollıl, rümrQk m muru 
hafiye ve muhbir olarak 
latnlerce lı:ltlden mQrekkep 
bılc ı kı bir ordu beıl r. 

ı6kll6r. Sonra ıökülen as 
tarları dikmek için nncl 

t~rzller, ıçıkteo duren ma 

lılnelerln ba§ına reçcnler . 

Elblıe Jeolden dikilerek ıa 
hlblne ver ilir. 

Umal ıelfr. Ve J•nl bir H 

}·ah&tı arefesinde glmrOk 

ldareıl kati çareye bat vurur. 

Amerlkahya polıaın ı6zün0n · 
de fazla mlkt rda kuvYetll 

bir mihhll lçlrlllr Bu ıuret
te Amerikalının mldeılade 

J 2 30 Profrem, 12.:Js Türk 
mGzljı, - Pi 13.00 Mcmle 
ket eaat ay&rı, ajanı ve 
meteoroloji beberlerl, 13 15 

- 14 Müztk (Karııık proğ 
ra• - Pi.), 19.00 Profrnm, 
19 05 Mfizlk ( Bır konHJrto 

- Pi ) 19.~0 TQrk müzf§I 
(F aeı! heyeti) 20 15 Konut 
ma, 20.30 Memleket saat 
ayara, ejanı Ye 1Det orolojt 

enç ıfoe• dlAI en meıhur ve 1 
DurbfDln ma artııtı Deanna 

Hakiki Deanna ile bense · 
rfnlıı posları ve •Ocutları 
ıt bJ aeılerl de eıtır · Y ant 
Maear kızınıa ela Deaana 

ıtbl fe•kal&cie gUzel tatlı 
H ıaluak bir ıul vardır. 

Fe.kat yOr yfizün6n her 
lırafında oldu§u gibi bura

elı da btr kaç bin lira ka -
••1ıtnalr için kanuni mem· 
•uı1etlerl hiçe Hyan ceıur 
"e cürotkir ka~akcılar nr
clır. Dualar mütemadiyen 

1(1 Ptaa ham elmaa ka.~ırı 
'
1
" Reıml lıta tlıtdılere 

~~:ı.~3h1a çır:;~1n ~::•in :ı• 
~•ııa kıymeti 108 mllyoD 
l r•blıı:tır ( 90 Mılyon TOrk 
1 rııı.) 

GI rük ae kadar llÇtk 

aiz eluraa elıuo lca9alı:eı 
dalma ıümrük memurun 
deıo daha açık a6zd6r. Bu 

hususta mel6m olan kaçak 

eılık uıuller•nın bu tcklfne 

mor caat eder. Kap ıOm -
r Qk miidQrQnGn, bir F ran11z 

razeteclılae ani ttığı ıkı ka · 
çakeılak valrıuı haylı garip· 
tir. 

Birinci valca: Kap pollıl 
aylardan ber' bir Amerıluılı 
dan fOphe etmelı:tedır . Bu 
Amerikalı 11lc ıık Kap ile 
Amerika aruıoda aefer eder, 
evrakı muota:umdır. Her ıe · 
ferfnde •tJHını ltlaa ile ara
tır , hatta kunduralarını• 6lr
çelerl dahi ı6külür, fakat 
hı~ bir ıey bulunamaz Nl 
hayet pollıln hatırına bir hı 

Bu raka1ndan çıkan ml· 

:' f<•pta lcaçakçılı§ın 11tma 
ti •dar nrl Ye mGateıtr ol T A 8 J A T 

ı klanan ıkı yGz kır t ajır· 
lıf ında .ham elmH parça11 
meydana çıkar. 

ikinci maeera: Kendi•• bir 
loglllıı ıporcuıu ıOıti veren 

bir zata aitt ir. Geçenlerde 
Dürban tehrfne ıelen bu 

zat ıehlrlo en m~kelle f ot•· 
ltne lndt. Barlarında dol ı-

tı, ıolf meydanlerıoı Ye le· 
alı kortlarını zlraret etti. 

Bir ıGD t•hfr civarında ıe 
urken brr kasa neticesi 

olarak attan dGıtG. Baceiı 
kmldı. Otetlae nalcledildı 
Çafmlan doktor kmlan ba
calın al91ya ko:1ulma1101 

zaruri ıördQ Ayak al91ya 
kondu Seyyah bu vaziyette 
Afrlkada kalmak latemedl. 
laglltereye hareket etmek 

(Sonu dördüoca sayfada) 

U•udur. 

1 1( ICapıa idare merkez i olan O • k b kJ h 
'Pt••n tthrlnde bir ıey - 1 unyayı 8 U Ü ayvan. 

hla bı h 1 
~thy r ara, yahut bir ar meydana getirmiş! ~ 'haneye oturur otur-

• '• •hdında bir takım in· 
'"1•r d 1 & 

1
• o a11nafa baıladı· 

••nı .. 
t•b1a Rorır. Bunlar seyyaha 
.._ k erltk, tercOmanlık Jap 
' . •tt •ya ufak tefek eıya 

tıoo."'•'k veııleaıle yaoaıır'ar, n,,, .. b 1 
d, .. lr laanla Avrupa 

Şayanı dıkkattar ki de 
nlzlerde bulunan en bHlt 

ve en iptidai bayat ıeklllerl 
arzımızın tetekkü16oe, •ü· 

cude aelmeılne en biiyQk 
amıl olmuılardır. 

Bır med Ye cezir hldlae· c11,~0k Pahalı aahlan m(j 
'''b L d d l ıfoden ıonra denizin kumf uk '-e vura a traı e ı . 

"''t bı nhllı boyunca gezerken ek '•tıl<t r halde gayet ucuz aeriya kumlar üserlnde be-tltlı •tını anlatırlar . Ve 
el yaz izlere teHdüf ederiz. ''•I lhaı tGccarlarının ad-

erı1a1 Tebeılre beazlJf'D bu par t,~lır,.. •erirler Seyyah llu 
,, .. çalardao bir miktardan alıp v, cazfbeıtne kapılır 

t':tlı · kunetll bir mlkroıkop al-)'" ticarethaneleri zf-
et •d hoda tedkık edersek bunla· ll•u~ b erek hakllcaten (ok rın ıayet ufak fakat mü 

''t'" 1
' fıatla ham elmaıı 

P ''''· kemmel kabuklu ha1Yanat '"•t b of dutunu ıörürüz '•,.tlhl u ıuretle ecnebi 
)' k •r ••ııtulle Anupa-
k •çıtıl 
'ç'~ an elmaı. yapılan 

lltr, Ctlıtın pek uf ak bır 
~u,\l:;•dır · A ııl kaçakcılık 
t'l>ılı tebekeler tarafından 
'' e"·1 

8
u tebekeler bılh .. . 

~ 'çık H '-'•rı1c •, ollanda ve 
t,~,, •dalcı ku1umcu ma · 
' 1 'tıaı b 
1 •ı fı ealerler Elmıu 
·il( •taa 1 •t,11d 11 1t •Ddlkten ıonra 
'• •tı 1 1 ''•el ç n bu tı bu mü· ı,.. etıa ._ 

llft, ('\., Çoııı; lf'ne relmek t, \.UQlıın b 
~ a, • .. u ualer bıl&he . 
it 'uı IJ 

1 ~ı... '•Ja satacakları 
it ... ,, p 
r ' tlb •rça,ını yirmi 1
'tJ, t çolr ucuz bir 

t'~c:ıı.1t'"tıaafırlar Bu ka 

Bunlaren çofu beyaz Ye 

ı•yrl f!ff f, k11mı lzamı da 

inci renglndenlm ıeff o.f ve 

satıhları aayet tuhaf tekıl 
lerde çlzıtlldhfer. Bu zarif 

•e küçük kabuklu hayvan· 
lar, bıldiğlmlz ha1at tekil 
ininin en lptldalıl, en ba

sittir. Bunlara f aramlolffre 
derler kı, luıat mlnaaı (de

lik taııyan) demektir. Pllj 

ların çofu bu mlkroıkoplk 
maddelerle doludur. 

lündekı hizmetleri laaklnnda 

bir fıkır edinmek için bu 

rGa AYrupanıa cenubunda, 

Afrika Ye Aıyanın ıtmalln 
de ıörOlen büJük ka1al1k· 

tarın 1&y11ız aenelerd•u beri 
denizi !!tin 1atajıaı ttıkıl 
t-der.ı foramlnıferHer tarafın 
da• vüeude ıeUrtldlflnf bıl 
mek lrlf•d ı r. Hatta dlyebl · 
ltrız ki M11ırllakf ehramlar 
bıle k'ımen bunlardan mü· 
ttıel-kıldtr; zıra ehramlarıa 
lntaaında kullanılan teılar 
pek eski bır denfzla kuru 

muı Ye ta~ keallmıı ~amu 

ruadan ltaılca bir t•J defıl
dfr. 

Filhakika arzıo bazı al · 
çak mıntakalarnula ••ktly 
le denizler bulunduju Ye 

bunların bıl•here çekıldtil 
•e denlzlerln çektldıfl yer· 
lerde bu kuyruklu ha1nna 

tın tepeler •e Yadfler teıktl 
ettığt malamdur. 

Foramlnlferllerfn en ıOael 
6rneklerl ııcak denizlerde 

bulunur fak at bu örnekle 
rl elde etmek sor bir ıey 
deffldlr. Bır ıftnger alınıa, 
ııkıp tozlarını bir klfıt ilse 

rint ıerlnb, bu tozları bir 
mtkroıkopla tedktk edene 
nlz btr çok örnekler ı6r6r -

j buluomuı tıpkı bir benıer 
inin ya tur Fr ıız gazete• 

z111 ıudur: 
1 1 ye• Deao•a Durbln ° 

ı veri· 
bir ffllmfnln ilk ıeceı b _ 

haberlerJ, 20 50 Türk mGztll 
l - Neneı - Mu hay · 

1er tarlu - Can koYuıtu 
2 - Tanburf Cemli - Hü 
aeyn• ıarlu -- Görmek lı
ter 3 - Lemi - Hüıeynl 
ıarliı - O güzel gözlerle 

len müırımerede baıır u 

lunan ıerlrcıler ılne01aaın 

'9akmaaını btl 4 
Saadettin k ynak Mu 
ba11er tftrk6 - Batan gOn 
kan" benzl,or 5 - ... .. . 
- Suzinak peırevt . 6 -
Arif bey - Suzinak ıarkı 
Çekme elemi derdini 7 

Ahmet Ra1ım Suzinak 

ıarlu - Pek revadır ıevdı. 
llm. 8 - Udi Ahmet - Su
z tnak ıarlu · Bir giınah 
etUmıe cana 9 - . . ..• -

GGllzar halk t0rkih6 - Si

nemde bir tutuımuı . 1 O -
. . .. - Htheynl saz ıema

lıl 21 30 Haftahk poata ku

tuıu 21.45 Neıell p 1aklar -

R 21.50 Müzik ( M.,lodı · 
ler - pj ) 22.CO Müzik (k6 
çük orkeıtr - Şef: Necip 
Atkın) 

1 - Rudolf NQtzlsder -

haydi bana bir hava d1tha 

çal. 2 - Franz Lehar - Çö 
cuk preoı operetinden me
nuat dao11 3 Mozart Re 

major dlvertlmolodan me
auet danıı 4 - Eaımerlch 
Kalman - Hollandalı lca -

. dın operetinden ( potpuri ) 

5- Pepi Müller - Lnpalo· 
ma ıarluıı 
6 - Ztebrer 
çük lr,z 

üzerine potpuri 

Vlyeoalı kü 
23.00 Son 

ajanı haberleri, ziraat, es
ham, tahYlllt, kambiyo -
nukut beuuı (f lat), 23.20 
Mfizlk (Cazband) Pi. 23.!55 
- 24 Y arınkt profram. 

~11ııı11ıı---

(;,,n~·st•~rler 
-·~·-Nevyork sokaklarında güpe 
gündüz 

Dünyanrn en meş~ur not 
tabıini mitralyözle ördür

~ülu. 
Geçen ıGn, Nevyorkta be

t6n Amerikayı beyeeana ve 

ren müth•t bh ranııterlık 
vaka11 olmuıtur . 

z• ııı ları yanar ytınm• • 
ta ken - lıte De ona11ın 

dlıl dlve b fırdılar 
f euı&DID Bütün baılar 1 n 

en ukalarından blrlııde otu 
1ı01ı1tl· ren ıenç kıza çetr 

1 D n•• ora. Fılhakık rüze ea dol· 
da oturuyordu. Saf<'DU 

d buluaan duranlar ara11n a 
hem•• binlerce preıUıklrı d I 

Deann nırı etrafını al 1 ar· 
Ktınlıl hatıra olarak bir •;· 
yiol almıı, klmlıi onu; 8 

yalnız bir kaç kelimecik • 

auımalr fettyordu 
11 , .. 

En•ell ne olduju•u 
h t· ran ıenç kız ol nye · b 

1 en 
~ Beosetlyoraunu ' 

"Hm dl1• Deanoa Durblo de.ı ' 
kekeledi. Bu-

Hcrkea dona kaloıııtı • 
f teaDIJOr 

na klmH inanmak 1 

da tanın· 
du Fakat bu aır• ltlrl 
mıt fılım rejlıörlertnden 
kızın y oın ıeldl ve: De-

Sız dedi ftlhıld~• F . 
d i1 ı ıaıı. • aona Durbln e 1 k 

kat oaa keadııı•d•o ço 

benzlyouunuz t itti 
ı ıını a 
tin bundan ıoor• kııı 

R J·ıı6r aolamııaınızdır. t .. 
1 ır&tOrOJu ' 

hemen ıtld101a k teo· 
kıaa bir f ıltm çevırtert 

1 le aes, 
riibe yapmıt, reı 111 

fılım Oze
Yelhuıl her ıeyln Durbloe 
rinde de Deann• Bu
benzedıll .anlaııl11uıtıro!ll•U· 
ouo üzerine hldlıe H luı 
da btldırılmlf ve ıenÇ ti• 
derlul ıüzel bir kootr• 

dıhnlıtır. Hollhuta davet e ate 
Orada haktki Deaarı• ele 

ıl e 
ıkt kız kardeıt teın• klerdfr. 
re!.: bir fılım çevlrece 

ip tara· 
Fakat itin en ı•' netice 

fı 1apılan tahkikat olduiu 
ılnde hallı Macar 

Deann• 
aalatılan bu kızın 

1 il iiat•· tle a yoı yaıta o D'lll 

!ik de a fDI güod• aJDI ıa 
atte doimuı olmuıdır. bu 

F ranaız gazıeteıl 1110 

k ye b tklo 
yolcularının o•ı ıo 

nazarları 6nünde ıene ıes 
ıfzce uzaklaııp ııtmfıtlr 

Etraftan yetııeoler henüı 
ölmemlı olan yaralıyı haatahıa . 
neye kaldumıılar .. da s• -

il d 111 tt>k kelıme s67 Ya ı a • 
f( k olmada• lemefe muv• • 

Şımdl Deanua Hollvutta 

beaserlnl heyeca•la beklt -

1ormuı 

okullara glrmı şartları: 

Hava o~ulu 
H••• okulları tallmatıaın 

S6 neı madde.iade yazılı 
ıartları -ıtalı tıtekltler dilek 
kAfıdı •• nıikaları Jle te 
mmu:ı baı'•nııcından afuı
toı ıoouna kadar okula bat 
vururlar Okulun bulunduiu 
Jerfn dııında bulunanlar 4ı 
Jek kifıtları ile nııkalarını 
poıta ıleı okula 16•derlrler 

ve alacakları karııhla ıibe 
hareket ederler 

Madde 86 Han ıedlk-
h k11mıaa ılrme ıartları 

ı••lardır: 
A ) TOrk olacak 
8) Orta mektep ( LIH 8 

nol 11.,f ) tabıılını bttlrmlt 

•• aı 17 ye en ~ok 20 ya · 
tında olmak, e•l• bulunma 

•• k. 
C ) Sıhhi vaziyeti uçucu . 

lukta ye uçuı tılerlnde kul· 

laaılmal• elYerltlJ olduju•a 
dair m6teba11ııl•r tamam 
olan bir baetahane ııhhat 
he1•tl raperu olmak. 8&1 

t.56 dan •ı•I• olmı1aoak • 
tar. 

Oışarda bulunanlar 
Bulundukları Jerfn Hker· 

lık ıubealne müracaatla mu 

ayeneye göaderıltrler . Tam 

teıkılltlı ııhbi heyet lsul•
aaa yerlerde o yerin ea lte
yGk komutaolıiına mllra -
caatla muayeneye ıöaclerJ · 
lirler . 

D ) Ahlllu aajlam oldu

iuoe H bir ıurette ıuçlu 
ve uıahlulm olmaclıtıaa tla 
lr hu ,unduju 1erln emnlyel 

m6dür1Glünden veya pollı 
imlrUğfnden tudıkh nıllıa 

g&ıtermek: • 
E ) Okula alınacak okuyu· 

eular gedikli erhaı okulun• 

dakl 2605 ıu1h ka•un mu

cibince ~uamele c&recek. 

lerlnl, mektebi bltlrJıklerln · 
de 12 yıl mtiddetle ha9 a 
ıedlklt erbaı olarak vazife 
ıröreulrlerlnl taahhOt at . 

mek 
f) Okulca yapıl41 c:alr se' 

me lmtlh•a•aıfa kaa:anmalr. 

r·ıkt._,, tçın ekseriya 
lt h ., d 
~ ıııu, 1 b allar kullanı 
'•ıt •r b l 't •ııJ • 111: avlanmak 
~·~·~ı,,.; ''ılırlar. Ve ka
• hl ellbaaı bu maluat 

Bir parça deniz yoıurıuou 
deafz ıuyu ile dolu calJ\dao 
bir kaba koyauak bir takım 
mlal mini lelııtletfn yoıua · 
dan ayrılıp JGzdilclerJnl gö · 
r ür üz Bunlar canh f araml 
nlferllerdlr. (Amıfe) fer de 
bualara benzer. 

ılnüz . 

S6o•eı lo tozlar1aı bir bar· 
dak su,a dökeeek olursanız 
foramlolferllerla ıuda yOz 
düffinn s6recelulalz . . 

Yalnız AmerJkanın delll 
hattl düay•aıa en hGyllr 

musiki notalar1 tlbll olan 
lrYID• Fen 6fleden ıonra 
evJoe •itmek 6zere NeYyor 
kuo ea büyOk bir caddeıln 
dan ıeçerken ba,ak •• gü 
zel bir ıl1ah otomobil aea
ılzce kaldırıma ıokulmuı ve 
yarı açık kapılardan uzanan 
iki mltral1öz zanllı tabiin 
iizerlne kurıuo yaldırmıılar 
dır. 'Fen yere düıer dGtmez 
perdeleri ındlrllmlt olan oto 
mobtl, oldukları yerde do· 
D1IP llahaıt •lau dlier ıekalı 

aa ıonra almüıtDr. 

Bu mGtblt ıaeı•terllk et 
d 1 zabıtaya rafın a gasete er 

k Amerika atef pGıkürOr en. it 

H ) f ttek!i adedi çok ••J• 
ımtthu:.ııaı kazananlar ah· 
nuak miktardan faala olur· 

I lll bunların ltfnclen rf yaslye 
bflgllerl daha iyi Y• 1abaa
cı dil bilenler yenlenlr. Ha -

" '" "•tltl "•Purlara açıklar-a ... 
• ,, il •1.ı • 

ı, l\ıı,d:ttle ıümrOk dal 
'd, •lıaan tedbirler 
~ "et 

'- •s. aG "'•aıektedlr. 
t,~' ~'ç lcllırGlcletınde el 
l,1 ~'k ' cılıfının 6n6ne ' ı,,._ J '11~ '~ • ınan tedbir -

'" ,, ••ltıdır Ekıerlal 
' .,''- IOtnrGk idare -

•lıtları• elblıelerl 

Aralarında hrç fark yok
tur ikisi de en iptidai ve 
en bult hayat ıaklllerldlr. 

Ve uzuy)ardan mahrumdur 

lar 
f aramlnlferHer ta biatle· 

rinde bulunan karbonatla ki 
reçll 1a1et rlzel bir kabuk 

vücude getirirler. Denizde 
bunların muhtelıf örnekleri 

~ardır. Bu baaıt ve iptidai 

hay•anatın auı• teıekkü-

Pf'k eakl zamanlarda baı 
l.yan bir hldlH bu ıün de 
de·nm etmektedir. Denizle 
rln baZ1 taraflara bu ufak 
hayYaaatın mllvoolarea ve 
hattl mllyarlarcaıı ile mea 
kQndur . Ölenler denlEln 

dıblue inmekte Ye orada 

1üılerce kadem kalınlatıada 
bir tabaka teıkıl etmekte-

diri er. 

molyet teıkılAtı da gece 
e - d&islfi katllferl aramakta guo 

dır. b LI 
Btlhaua clna1etln ıe ea . 

tırarak katıllerln l.u · 
nl ar•t d 

" ümld edlllyoraa a luaae••1 

klo ve çekfoıe• 
9ok •• b I& 

d _ olan maktul a 
bira a .... 
hında fasla bir ıey 6iren -

._ bllhaua btr ipucu elde me•, 
k mümkün olamamıı etme 

lir. 

•• okulları oku1ucuları H · 

ker i llHler okuyucuları ılbf 
yedlrlllr Ye ıeydlrlllr . Kitap 
ve dtjer dera l~ln llsım 
olaalar para11z Yerilir. 

V) Haya okullarına lııa · 
bul edllenlerdea birinci ıı 
nıfı muYaffaklyetle bltfrea . 

ler ara•ıadan, kabthyetlerloe 
r6re uçucu, maklnlıt, telılıl, 
fotalrafçı, atıı Ye hombar-

4ilı•aaaılıta •1rıhrlar. 
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lngiliz 
Nazırla rı 
(Baı tar fı btrlncl sayfada) 

maaının kati olarak akdini 
bildirecek nzlyette olacafı. 

nı kUYntle Oıml l etmekte 
d ırler 

Ordre aazete1tnde Pertt· 
aalu yazıyor: 

Staltn mGıa •lrlerl , Balhk 
devletlerlnde rej m Yeya ka
bine deiltlkhklerl vey b.ad 
dlplomatılr müzakereler bu 
meml ketlerde Almanyaoın 

, hlkl bir ıurette nGfuıEDDU 
teılı edecek mahiyette ıö 
rlldQfOı takcllrde harekete 
ıeçebtlmelı için kendilerine 
açık kart vertlmeı!nl teli· 
yorlar. lttedıkl~rl ı•Y· me 
ıell Danzıede yapılae «hu 
l~U• e oenser vaziyetlere 
kartı koymaktır Ftlhaklka 
Avuııturrada, Bohem yada, 
Memelde ve Danzııde ıa• 
hlt olan Httler teknlfl bu 
talebi bCh6k mfky"ıta hllk
lı görülmektedtr. -Köy 
eğitmenleri. 
(8aftarefı lktnel Hyfada) 

hıterlal aözlerlahı: 'e 16rmtk, 
lıleraealz bu ıOnlıa halka 
k6y llye balunız. 

A - K6yl0, ne miii'teel, 
hatıl De de muhafaıaklr 
itlr lnHa detlldır. Köylü ha 
yatını yakındın ve realtıt 
bir akıl He tedklk edenler 
ı6rmGtlercitr ki : K6ylü ıoı · 

1etealaln icap ettlrdlil bütün 
l•at •• ibda kablltretlulnl 
lfl•de ltulunduiu teknik aa 
rur&tlerle Ahenkli bir ıuet 
te taıımaktadır 

B - KaylCI; içinde bulun 
dufu tabiat i '•mlne teknl · 
ilol •e ku•vetlef, tecrObe 
lerderden, yani müıltet •• 
akil traYaydan alerak IDtl · 

bık etmetlnt lttlen adam 
dır 

C - Kaylü; realite ile· 
mlyle dofruda11 doiruya te
mu eden •e tabletle hor 

temaslarını lcaybetmlJt!D, 
lıaattl kozmopo1 ıt blr b•ya
tın 11nırları lzerlnde bulun
madıfı itin 6z kOltQrün kay · 
naiıdu. Mıllr mimariye ilk 
bQoyetlnl kaaandıran, milli 
mlzlfe melodıl~rlnl veren, 
mılll bir fefaefenln, milli 
bir bayat anlayııının ilk ıu 
ürunu ıunaD, yaratıcı meb · 
de hep odur. 

lıte •••ıllı dtaleytctlertm! 
Eiltmea ve kay okulları 
teıktllta kaynafı olan halk! 
Bu kf\ynafa yaldaıtıkta pe 
daıojt de TGrke doiru ıl · 
deeektlr. Pedagojide TOrlre 
dofru, ç6nl&Q yalaacı, haıta 
•e yapmacık bir pedaıojt · 
Din zararından ancak ltu H · 

yede kurtulabıleceftz 
B&flrtlealere, cleYe di-

kenlerine yurt olan daf Ye 
yamaçlarına hrmanma1tnı 

Dilen yeni bir n11tl. .. 
K6ıtebeklere, tarla fare-

lerlne JUYa olan toprak 
katlarını alt lıt etmesini 
l.llea yeni bir •••il .. 

Kartalların, kara kuıların 
kanatlarına deetelr olan ha. 
valarımızı TOrkkuıunua ka· 
natlarlyle dl••n yeni bir 
neıll . 

Raylarımııın devir mln · 
haDllerl lsertnde tertemiz 
mabıullert•I koıtura• yeni 
hlr DHlf .. 

Tepralırta•, taıtan, r•rla, 

YO &DiLi 2 ACUSTOS ıs:,ı; 
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1 AKIN~~'!.~~Evi l;;; T .. r li aası 
I Gfl~~~E ~~ta~E~~~~i~~fl 1 
1 1 I ARADIGINIZ HER KiTABI I 

1 AKIN KİT APEVİ nde 1 

1 
Bulabtllrılnlz 

Aşağıdaki kitaplar Türkiyenin her yerine 0 20 il 
tenıilitla gönderilir. 

1 BERNAHDEN DÔ SENPİYER BU GÜNÜN iÇTiMAi 1 

Vı l i.yet matbaaeı 

ıeçmtıtır 

Türkdtlt matbaıuı adı oltı da aauteml:ıin ldar ılnde faally te 

~ J4 Seneden bert muntazemAn çıkan ve knrllerlne h•zmet eden 
a gautcıl bu ıuretle daha g o 'ı bir ıektldc çalıımafa bnılıyor 

«TÜRKDILl:t 

lllillh<tllS 
1 Pof ve Virjini MEZHEPLERi •, 
1 50 Kr. Ucuz, temiz ve ıih8lle her emin lhttyeçl rınrı cevap v rccek, herlu•ıl m•mnun 
1 Türlrç~ye çeviren 1 = d 

MEHMET AKiF 1 § e ecdc bir ıekle konulmuıtur 1 KEMAL DEMİRAY ı ıo:: 1 f .,dı •• fçtlmel karakteri 1 ~ Reımt ve huıuıt m61111eaelere ald deftH ve her türla cedvellcr, makbuzlar, 
1 15 

Kr. 15 Kr. l ı d Vfltlyeler . k rtvlztler, zarf ve klftt bat1ıkları, z rlf tıekllde tabedılır. 
1 Meıhur çocuk romanları· il R OMEO ve JÜL YET 25 1 ı e K<tap "Ye mecmu b 11lır, elit yapılır. 
i l K. Koıtantıno• ROBF.NSON KRÜZOE 25 l j =: 

1 BAŞIBOZUK- VAT N SÜRGÜNÜ 10 : · E Tiirkdili matbaası 
1 . LAR ALAYI C41'Ll TARiH 10 : ! 
1 Çeviren: ATEŞLER iÇiNDE 5 1 ~ il .r \1erd n ılp rlt kl\bu1 eder v iatent\dığl ıekılde hnıtl t 

1 ZEKi TUNA80Yl.U 10 Kr. iNCiR AGACI 25 l ı E Dikkat : Motbaa ıe l rllc llkadu h r tOrlü o:ıubııbeıat çın ıu ndrHe mü· 

1 GENÇLEK... MEKTEP BAHÇELER it, DE l ı ~ r ca t edılmelldlr: 1 BtıUin münevverler blTMlŞ SENFONi 25 : , ! Türkdi/i matbaası - Baltkesir . 

1 K o p u z Ok u ':;. K r. ş '!:~~i; Mii•lecaphoQ"I" : '1ııouıııııııııınıınııııuııııııııınınııu ııınıınıııınuııııııııııuııııııııııııııunıınmumıııııoınnuuıunııııuııuııııııuııuuuuııııomuııııınnııııınııınıııııumınllllllli 
1 BOLŞEVIKLI~ F AŞf STdK. tUM .-e HAYAT SERlSt : 
1 ve ~OSY ALIST ŞEFLER ve 1 
1 DEMOKRAS l SOSY ALIZM 1 
1 50 Kr. 40 Kr. l j 

~------------------------
Susığırlık Çocuk Esirgeme 

Kurumu Başkanlığından: 
Büyüt p~hlivın güreşleri 

1 - Suııeırlık kuaıuıda hf'r .ene 25 ajuıtoıta eçılea 
panayırın bu eene de aynı ıüade açılmesı mukarrer bu
luaduiuadan bu veatle ile hasılatı kazadaki Ç . E K. 
menfaattne m6nha11r oltnalc 6zere 27 . !ljuıtoı - 939 pa· 
zar 1606 bOyük pehltvab ı6reılerl yapılacaktır 

2 - Baıa 50, baı altı•a 25, orta1a 15, k6ç6k orta1a 
JO lira Ye dıterlerlİıe de münaalp miktarda ıluamlyeler 
verl lt cektır . 

3 - Tev:ı:I edilecek ıkramlya miktarı 250 liradır. 
4 Gelecek olan bı umum pehlıvanların her hueuıtll 

~ 
5 
::::ı 
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A 
Her türlü kırtasiye Paşa Cami caddesinde 

Her türlQ kırtasiye levazımını burada ucuz olarak te
min edebilirsiniz. 

Mektep defter· - it p - Her çeşit kağıtlar 

n .ııııııııınıııııııınııııııııııııııııııııııııoııııııııuıııııııııııııııııııııııınııııımuııııımıııı~ uııııııııuııııııııııuıııııııııııııııııııııııııııuıuııuııııııuııııunınnıPnınıııııııuıı 
memnun edilecekleri tlln eluour. 

~ ~~~~e: ~~ ~ ~~~~ 

Hayvan panayırı 
Dıırsıınhl~)' Bcledİ)1C 

Riyitsetin,ıen: 
Kaıabamızın baJnn panayırı n"Ye'. kt .eneler ııbt Lu 

aeoe yla• 1 O afuıtoı Ptrtambe ıünQ açılacak, 14 ağuıtoı 
pasar ıüaü kapanmak Ozere beı ıün devam edecektir. 
De•let Demlr1olları ldaruı Bahke1ır- Ala yunl eıruında 
olmak üzere panayıra ltUralr edecek e1nafların malların 

dan ylsde 70 ve kendilerinden yüzde 50 tenzilat ~ yap· 
mııtır. 

4 - 1 - 235 

Satılık ev 
lzmlrler m•halleılnde hayvan pazarı clvuıında ıara~ 

Kadir oflu lımatl vereıelerlae ald bit eY ıatılıktır . 
Bir •ı•iıda iki yukarıda 6ç oda bir miktar ha•lu bir 

kuyu itlr hayvaa damını mGıtemtldlr. Talıplo ı• Ar.efaılalar 
cadde•lnde arzuhalcı Altıparmak Huao Beye mClracaatları 
illa olunur. 

~atılık ev 
Karaoflan mahalleaınde Orta mektep bıa .. ıının altında 

sarı boyalı merhum eıcı Alt uıtaya atd altı odayı iki ıo
fa11 btr mutbahı ••miktarı kifl a•lu) u mGıtemll 2 numır&· 
lı kane ntıhktır. Talfp olanların avukat Ahll>et Vehbi 
yazıhanealae müracaatları . • 

3. - . 1 - 236 

Sa)rın hemşehrilerinı 

IR ALI R ' e 

fltatürk caddesindeki şubemde f1yva/Jk ve Edremidin nefis 
zeytinyağ ve sabunlan toptan ve para kente safi/Jr. 1 

I fa 1 ı:. i ~~ ~ ~::,. ~d 1,'.: ~ıiı i ~; ;a ~: ;~ ~;::~~ ;~ 11~\'; 1 
;; ; ~'.,111 ~~;~ i ıı fa ;,','.i k :: :•,' ::: : :· 1 

«KAH ~L\HK .\,, tın nefi~ saf ve tahii Zflytirıyağ ve ~ahuularmı, Ra- 1 
lıkesiı·irı nefis lere~a~larını satışa arz ettim. 

l 

Sayı he şehri/eri e bıldiririm. 1 
Hariçten yapllaca sip rişler~e da ~er türlü ~of aylık gösterilir. ; 

A D R E S : ~ 1 1 Balıkesir E~al BakkaliyN~i 1'ahihi Baııdırmalı E~at Akar·. u. .~ 
~ 2 Bandırma şuhesi Atatürk caddesinde ~aA ~ahutı satış ycrı:~~ 
«~~~~~~~ ~~~~~ ~ ~~ ıt-' 

'' ap,, tiı elma 
kaç cılığı. 
(Baıtarafı üçüncü aa1f ada) 
üzere btr vapura ne.kledıldt 

Lükı btr kamarDya yer· 
leıtt Fakat vepur h rekel 

etmeden evvel bir do tor 
malnetlnde pollı1 erle bera· 
her vapura ıh dl. loaıtllze 
11hhat ve aflyat temenni~ 

ettıktep ıonra alçıların mu· 
ayene edtlecejfnl ıöyledıler 

Hut anın proteatoıuna 

rajmeo alçılar muayene 
edildi, ve tabının edildtit 

R«tl ıkesi ı· 1\skeri Sa t.111 

Ahua Koınisyonunda••: 
•• 

J - B odırma blrlıklerfolo ihtiyaçları ol n 80 
100 

in eli kRpalı zufl elulltmeye konu1muıtur 

2 l ahmıo edilen bedeli 20 000 lira.dır. 
3 - Muvakkat teminatı i 500 liradır' • 1ıo' 

1 "''ır 4 - İhale 8 8 9 J9 ıalı eünü ıee.t 17 de Ba 1 

satın alma komlııyonu blnacında yapılacelıtır. ~ıı'' 
>,t1 ,, 

5 Eveaf ve ıartlar herıiln (iıte.nbulda •e tcolf' 
M. M. ve levezım imhlill "Ye Balılretlr utın alOJ& 
yoolennda) görGleblllr. 

1
.,,tl-

"

k t t•"' tı'' 6 Tallplerln belit belgeler ve mu•• a ç _.. 
D gc JIP" 

rını havi teklıf mektuplarını ihale ıaatınde• e bili t"' 
-------·---------------1 1rlbl lçeulnde on bin tnıtltz Hat e•.-eltne kadar komlıyona makbuz: muk• 

1
,w.J 

etmeleri. {Poıtada nkl ıeçtkmeler muteber defi 
4 havanın, denizin altından, 

Chtünden korkmıyan yeal 

neıll... 

Kö1lerl ı•hlrlerln mede 
•IJ•tl•e uleıbra•, ıehlrlerı 

halk ruhuna ulaıtıran yeni 

neaıl. .. 

itte, ııt• . . Eiltmealn,k6y 
lfretmenloln yaratmall llte

dlll ..... 

lıruı kıymetinde kaçak el-
.. bulundu Mahkemeye 

Yerilen :oıtllz ıeyyahı on 
ıeiıı:ls y vo ıuç ortalı dok· 
tor ita ay hapH mahkfim 
edtldılcır . 

ıı 

4_/ 
~~--~--~~~------~~-------

Buıldı ı yer: TOrkdılt malb Hı lahk••!! • 


