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1 tal yan manevraları Maarif Vekili 
seyahata cıktı. MOSKOVA 

~--------------------··········---------------------
150 Bin kişinin iştirak edeceği harekatta 

, 

M OZAK[R E_L ER 1 Po vadisini müdafaa tecrübeleri yapılacak. 
Fransız askeri heyeti bu 

giin Londraya gidiyor. 

R /La/yan 
01na, 3 [A.A) - Gece 

,., b 
th 111 •ılıyan ve lıtlınıi bir 

1 •1111nıyet1 haiz olan bOy6k 
t,l 
~ hn aıanevralarına 150.000 

111 lttlrak etmektedir 
, ~'D•vraların mevzuu, fr 
~'••dan 1apılın bir lıtıll 
.. ''•ket11te karıı Po vadisi· 
.. h~ 

J IDldaf aaııdır 
lb 'P•aJa harbine lttirak et 

11 olan hal1an orduıunun 
,,.,, f l 
t te erinden General Et· 
.,
0
'e Butlco, bu manevrala· 

1 
idare edecektir 

~l lJrnumi kontrol •e baH· 
to t~ tınkıdı General Alber-

1~ t •rlanı •• Gıuuppe Yal 
8 •rafından yapılacak, Pıetro 
'do lı k 1 o ile Balbo bfr çok ar 
etı 1_ 

._ er•in, müteka btlee Al-

'" M ki •e acar orduları er· 
t,ı'~ bu biye relslerl Gene
._ •lder Ye Verth ile Al-

, .. , u . j 1 "•k . 1Y1acar ve ıpanyo 
ttı h - l d11 h e1et eri manevralar-

fk 'ıır bulunacıaklardır. 
bGttl lladenberl ltal1anın 
'' bıt~ lh11al mıntakalarında 
'•ltf •ın Po ndfslnae muh 
"'•k t6ıütaaılar tahıttOd et 
'•k tedır. Hayat, buralarda 
't ,,;ti hır malal7et almııtar. 
l,t ~~dııa aıütemadlyen tren· 

, ıııı:a 
)'el llbJonlar, toplar, pi-

' l ç'"•k ' ıCharl kolları ıe· 
k,t Po ••dlılnde muvak-

'" ı,.,, d )erleıeceklerl nokta. 

8 °iru ıltmektedırler. 
ekıı " "I,._ ıu11 devam ednek 

tı.ıd11t~'0~•ra ların menuu 

~il> 
d,1.._ leçttlerlnden fneo 

ıı,,lı '" Tarlnoya doğru 
"''a 'er~(c lota.ret ve Gra· 
ı,, ltçltlerlnden Pıemon 

t,•u!'': 1 ı •e Cenevre •• 
tı~~l aflarıada ltal1an lı-
11t ~1•rını tahrip etmıı 
~ 

lı Q Ord 
•ı 0 uıunua luımı lıGI· 

"•k ı,llb 41pl an aıGdahale ede 
ht,t ._ •ra doiru harekete 
" •ıııt •tı C:: •• kati netlceyl 
1 ı>'-'tt,''1•le hattında 70 kt 
l(l t ile L 
'rıa,l alr cephede fı · 
it 1 •tttı•le çahıacalctır 

't,la -t•ftat1 da bu orduyu 
' ~d~ ttt, '•• takviye etmek 

~~t•hf Po mmtakuından 
'tt11 tGıQtamler Alplar• 
~ '1,,119rlt1ecelstır. 
ı ''• '•rala rın 6ç6ncü Hf 
~d~:Ötlendıfıne g&re, za· 
\~Ilı ~ latıfade harekltadır. 
·~ ıt,1 •, '•'k •r tekrar Alplere 
~~l larba dofru tlerlt 
~ •tdı, 

1 ,. • 
••• ela• Poi•r•· 

askulerl 
su 3 mot&rlü kolordu, 1 
zırhlı kolordu, 1 hafıf ve 

teri kolordu, 1 kendi veeat 
tine btndlrtlmıı kolordu ve 

muhteltf piyade cüa6tamla 
rından .mürekkeptir. Bunlar 

aruında 30 ılyah gömlekli · 
ler bulunmaktadır . 

Roma, 3 (A A) - Aıkeri 
mahfıllerde. eöylendtjlne 

Amerikalı 
gazeteciler 
Türk 
pavyonunda. 

Ankara, 3 (Radyo) 

Nevyork matbuat ceml'l'eti 

ne mensup 300 aza bu güo bey 

nelmtlel ıerııdekl Türk pnv 

yonunu ziyaret etmlıtır 

Bu ziyarette bütün gaze 

telerlo u.htp ve boımubar · 

rtrlert huar bulunmuılar

dır . .., 

Bu m6nıuebetle ıergl lıo 

mtaert Vedad Nedim T6r 

hır nutuk lrad ederek Tür 

klyenln ıulh ve demoluesi 

ideallerini ıenlt surette izah 

etmtıllr. 

Devlet pavyonunda davet

lıler ıerefloe bir ziyafet ve· 
rllmlttlr 

Amerikan e•set~cller. pav

yonumuzu zlraretlerf müna· 

ıebetlle meneup oldukları 

gazetelerde Tarklyeye ve in 

kıliplaramıza dair ırıy~oı dk ... 
kat yazılar neıretmlıler 

dlr 

4611 ••• 

Tarih kongre· 
si eylülde top

lanacak. 
lıtanııul, 3 ( f:luıuıi ) -

TGrk Tarih Kurumunun bft 

yük kooıreal, ei'ul ayı fçfn

de latanbulda Uolmabahçe 

sarayında toplanacaktır. 
Bu koDıre için tlmdtdea 

hazırhklara baılanmııtır. 
T6rk Tarih Kurumu kong . 

resine, A ~ rupanın muhtelif 

memleketlerlnden kırk kil 

dar tuth profeaöru ve mü· 

teha1111ları ıeltcekttr. 

ııöre bu seneki manenalar 
·ltalyan erkanı harblyeıloe 
çok mlktHda mot~rlü kıta 
luın kullanılması neticeeln· 
de elde edilecek randıman 
hakkıode btr f tklr vermeğe 
matuftur. Tahıtdatan ne ıek ı l· 

de yopılacalı, bu kıtalarin 
muharebe mıntakuına ne 
ıuretle ıevk edilerek muha· 
rebeye f§tlrak ettlrllrcejfl 
hakkıoda ltalyan erkanıhıu 
blyHI bir fikir edlnmf'k ls
temelıtedtr 

Hu hususta ltalyaoler ta 
marnlyle motörleıttrtlm't lu 
talarla tik tecrObeyt ispan
ya harbi eınuında yepmıı 
lar tıe de bu tecrübe pek 
kua ö'çüde yapılmııtır . Bu 
ıefer ltalyan gazet.,lerlne 
göre «ıeklz kilo zarfında 
12 000 QJotör ltlfyecektır. 

Tabii hava ku•vetlerl ha 
rekatın bütün eafhalnrıoda 

bathca rolü oyn1zacaklftr 
dır. 

halyan erkim harbiyesi

nin doktrinine ıöre bombar· 
dıman tayarelerfnln cephe 
7arıldıiı zaman bir çok eıh
Yalde orta derecedeki topçu 

kuY•etlertnln yerine muvaf -
Ealıly•tlo •• ı.-&,,l\lw f.,.lrlarla 
katm olmaları lizımdır. 

Lord Ha lif aks 
80.yük Elci-.. 
mizle konuştu. 

1 nglliı fla.riclye Nazırı 
Lord Hallf aks 

Londra, 3 (A A .) - in 
ıtlız Hariciye Nazarı Lord 

Hsltfalu dün Londra Biiyfik 

Elçimiz Te•flk ROıtü Araeı 

kabul etmtıtır. ___ ..... __ _ 

Fr· ıOn ~jleden ıoDr• Kremlin 
Londra, 3 (Radyo) - d Molotofla bir ıa· 

ti yarın urayın a 
aoıız ~ıkerl heye ekel atten fazla mGıakerelerde 
(bu aua) LondraJ• hır 
d k r 1 h 

uoe oıil bulunmuılardır. 
e ece , ngl iz eye b b ıkt he- MOzakerelerln lr atve 
lakı olacaktır. Her ha· d h ılerledlil ıö11eofyer. 
yet vapurle. Mosko••Ya • 1 

rcket edecektir p / l 
Londre, 3 ( Radyo ) Prens o on-

Maarlf l'tkili il 
llasan All } t"ictl Avam Kanı rıuııoıo bu ı o· d d 8 /gra 

kü toplantuında kendlıloe ra an e -
Ankaro, :i Husuıi - Me t vereli • 

&oru en suale cevap I J h k f ffl 
arif Vektlt Hasan Aıı Baıvekll ÇemherlhD O· a are e e . 
Yücel dün Eıkltehıre hare- g ılı ır: • Fransız askeı i he Londra, 3 (lhdroJ - Yu· 
ket etmtıtır Velcll Eıktıc· yetlerlnlo cumartesi "~: ı ıoılavya Kral Natba Preaı 
birde Arlfyedekl eğıtmeo pazar güoü Moıkov•Y• Pol, refikası Prenaeı Olıa 
kursunu tefllı decek, ora reket edeceklerini ı6yleınlı ~e malyetlert t1e beraber hu · 

dan f atanbula geçecektir tir f o gün Belırada mQtencclhın 
Bılihere lımlre, Tr kyaya Londra , 3 1 ~ adyo) f 

1 
buradan hareket etmıı •• 

ve diğer brızı yerlere gide gtltcıeoln Moıbo'Vll it ır (Olverl • kadar ufurlaamıı· 
rek muhtel f maarif teıkf- Stıt ıle Fraoaız Sefırl Nıçyar 

S r~~.:!b:,:u~..;,t•..;.r=. ===="=:=~====--== latını gözden g çlrecelctlr. ve ::itr Vtlyam t~nı 

=M=o=s=-k--==o=v==m=ü=-z=-a~k=;e- ~!:~::,~";.," 
leri neden uzuyor? Ankaraya 

T ass aj~nsı-,.ı;;;.eşrettiği dik• g:~:~~~~.A 1 _ r.,,. 
kata şayan bi haber. lız Akdeniz fıloıu kuman· 

_ aanı nu gun hıau~ .. ıJ ... T-'-· 

Moıkov , 3 (AA) - Tan 
rıjaıı111 bildiriyor: 

Matbuatın blldfrdlğlne 

göre, dıı ıılerf parlamento 

k ılm ibtdeıln• meraelmle 

Terfi edece . çelenk koymuıtur. 
zabitan listell• Amiral 1araa ıabab ta1•· 

•J _ Mil re ıle Aokara1a ıelecektır . 
mGıteıarı Butler 3 J tem - Ankara, 3 [ Huıuıı 30 Al Yıoe luılherenfa Akdeniz 

h Müdafaa Vekaleti muzda Avam Kamarıuıoda 

yaptığı beyanatta, loglltl'fe 
bilkümettnln Sov)·ctler Blr 

Jıjı lle lnglltcre araıında 

mevcud ıhttlaf lruı bir an ev. 

k zabitler• fıloıuna mınıup olup lımlr· 
uıtosta terf 1 edece b 

1 ald lısteyl hazırlanı•I• 1 
de bulunan Mala7a :ıırhl11ı 

la.mııtır. · , . kumandanı ıer~fıne dGn ak s nopta yağan şi~det 1 ıam lzmtr yallıl •• bu ıü• 
t mibtahkem me•kl kuma•-

vel ortadan kaldırmak için yag-murlar ta~ri~at ysp ı. danı tarafından 6fle •• ,.,.u 
bütün tedbirleri almakt ol · 8 

inkara, 3 (AA) -
1
u verllmııttr. 

dujuou bıldlrmlıttr. Bu me 
eeleler arasında Baltık mem· 

lekctlel'lnln lıtıklillne zarar 

llÜD Hat OD dörtte SIDOP a 
baıhyan ve bir u•t de••llJ 

ı her 
_ __... ...... ~·· 

eden yalmur ar 
verip verml9eceğlmrz meıe· tllrafta seller husule ıe· 

tlrmlı ve tütün 111eıru•lına 
milhtm zararlar verUJfttlr 

laııın ve hayvanca zayi · 

Po· /ngiltere 
lonyaya 8 mil
yonluk ikraz· 
da bulundu. 

leıt de me•cuttur. 

Butler: « fiu llllklile za 
rar ver emekllğlmlz lazım ı 

dır v görliımelerdekt ıe· 

clkmenlo b tlıca ıebebt de 

bu thttllftır » Demlttlr 

T usajanıı bu müo ıebet
le fU tebltfde bulunmakta 

du: Efer Butler h ktkaten 
böyle ı6ylemlııe, So•,y t 

h6kümıUuln hatta hareketi 
nt tahrif eylemtıtlr . Haki· 

at yoktur. -
ispanyada 60 
kişi levkif Varıo•a, 3 (A.A.) - lnaıı . 

tere Po\onyaya Hklı k\hur 

edildi. mll7onluk bir lkraıda bu· 
Parlı, 3 (A.A ) - İıpanya· lunmuıt•r· 

da Talaverada yapılen bir Polonya bu para ti• in· 
sutkaed üzerine altmıt kiti •il• emt•H• ••ti• alaaektır. 
tevkif edilmfıttr 

katt elbtılafler Baltak memle· p J yaya bir çe-
ketlerının """'''•a• zar•' 1 Almanya o o°!1 . 
verilip vorılmlyecril me•e 1 vı·rme ha""eketı mı yapacak? 
le•lnde defll zir• tkl taraf ! .1. 

da bu lıUklilıo garantt -
.dıım .. ı ıt!hınded rıf!r ·dot Danzig Nazi Reisi: «Danziğin Almanyaya 

Çin kıta/arının 
Japonlara ga

lebesi. 
Londra, 3 ( Radyo ) 

Çjn ajanıının bıldtrdlflne 

ı~he: 

D6n Nıyankl tlmallade 
bir ıehlrde Japon luteları 

biiyilk bir hezimete ufra 

mıılardır. Japont r perlıan 
bir halde rical tmektedlr· 

lu 

rud•n dotruya oım11an., ta · döneceğine inanıyoruz.» Diyor. 
arrua hakkıodaki folmiilde 
Baltık memleketlerinin tı 

llkllline zarar verecek mu· 
taarrız için hiç bir ka9a. 
mak yerf bırakılmaması 
meeeleılndedlr. · MOzakerele· 
rln 1Htkmeel ~ebeplerJndea 
btrl, loıılı:r. formülünOn m•
taarrıaa b&yl bir kaçamalr 

ımklDı bıralcma11dır. 

Berfin, 3 {Radyo) Dao-
zlnıdekl Nazi teıktlltı relıl 
verdlil beyanatta demlıUr 

ki: 
_ Danslfln Almanyaya 

daneceflne jnanıyorur. Fa 
kat ne ~aman dônecrf ini 
bılmlforu:ı: Mukaclderatımııa 
Fıhr•rt terk •tmlı bulunu· 

yoruz. 
Partı, 3 fRad10J - Ga· 

zeteler mihver tle•letlerlnta 
manenalarıadaa habHt
mektedlrler. 

Dır ıazetede Alma111anıa 
harp hazırhklarınan Daaatle 
bir hGıumdan ziyade ceaup

(S••u lçlnca ••Jf ada) 
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Yeni Bar min tat~ik şe~liOlüöster n izahneme ~ütün 

devlet ~airelerine tevzi orunacak. 
Maliyf'! Vekaleti, yr n l 

dev l~t bar mi kanununun 

tatbik ~ekllnl göıterlr iz h
nameolo hazırlıiıoı bltlrmlt· 
tir. lzahname butmle.c k 
•e en k11a bir umanda bQ
Uln devlet dairelerine tevzl 
olunacaktır BtltQo devlet 
memurlarını allkadar eden 
lzahoameyl aynen aııAıya 

koyuyoruz: 
Madde 1 - 24 5- 1929 ta· 

rthll ve 1452 nyıh teadül 

kanununun 1 ncl madde
ılyle ( Hakimler ''e mual
limler dahil, ıubaylar Hke
rl memurlar hariç ) olmak 
Dzere; bilumum devlet m · 
murları fçln Qç ıerl deh l-
lı11de kabul edılmlt olın 
( J 9 ) derece; yeni kanunun 
l net maddealyle, muılı 

ve Gcretlt devlet memurları 
lıtn ( 15) derece olarak ka· 
bul edtlmtıtlr 

Eıktden mevcut olan ( A 
B C ) aerılert tle emaaller 

dn.lrelerfD gerek 1 452 sayılı 
teadül kanununa bağlı ( 2 ) 
ı yıla cetvelde göıterıleo ve 
ıerclue teıltllat kaouourıu 
yopmıo olanlar an teokll t kn · 
unl rına bağlı bulunan 

k droları yerine; k nunun 2 
ncl maddealode mevzuu be ha 
( 1) sayılı cetvelde yazılı 
olan teıkılat k&droları kaim 

olmuıtur. 

Msmurların aunacakları 
dereceler: 

M dde 3 - 1452 Sa1ılı 
tıeadQl kanununun 7 ncl 
maddealyl ; devlet memurl 
yetine bldayeten ıırmek lı· 

tlyenlerln iz mi 
14 ncü dereceye v 
bunlardan yOksek mektep
lerden mezun o 1anlnran 11 
ncl der~ceye ve y6kı le bir 
mektept n mezun olD'?ı.kla 
beraber ecnebi memleket
lerde de yükıek btr ıhtııaa 
mektebinden dlplorın el 
mıt olanların 9 ocu dere
ceye tayini rine ctv z ~ . kaldırılmıı ve emaal batıl 

ları yerine tutara ikame edil 
mittir. 

' rllmfttlr. 

Yeni babul edilen ( 15 ) 
der~cenln aa11 maeıl rı •e 
bu maaıların tutarlara aıa 
iıda üç ıOtunlu bir cetvel 
halinde g6ıterllmlıtır. 

Derece 
1 
2 
3 

' 5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Maaıı Tutarı -
aaltlerl 
L\ra 
150 
125 
tOO 

DO 

80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
21 
20 
15 
ıo 

Ura 
60] 
500 
400 
000 

260 
210 
170 
140 
120 
ıoo 

85 
75 
60 
50 
40 

Bu cehelln 1452 ı yıla 

lcanuaun l nel maddcıalae 

balla ( 1) numaralı cet •el ile 
mukayeaeılnden de anlaııla 
caiı veçhi!~ yeni kamun ile 
12, 14, 16, ı 7 5, 22, 45, ~5 
lira aall maaılı dereceler 
kaldıralmıı oldulu gibi aynı 
iamanda 15, 50, 60 lira 
mnaılı yeni der celer de ıh· , 
du edllmtıtlr 

G rek t kant muıl rınıo 
hesabında ve gerek e har 
cır b tahakkukatında ve 
muhtelif kanunlann nı eeı 
ııllarıoa taalluk eden hü 

kOmlerlnde bu cetvelin 2 
ncı ıatuouoda yazılı m eı 
aaıllara ve maaı emulı h8 
aılına aJd hO.lı ün leı dt de 
üçüncü ıtltunundekl menı 

tutarları e.aı olacaktır. 

EzcOmle 1685 aayıla 

keri •e m6lki le aüt i<anu 
ouaun 6 ncı maddeılolo 

( .. Şu kadar ki tahılı olu 
n cak tekaüt nıaeılıuı me 
nıurlyet m aılarıoın em alt 
heeılının yüzda 75 nt teca 
•Oz edemez) Fnkumdekı 
emaalt huıl yerine yeni 
kanunun 1 locf maddeaınde 
yazılı tutınıo eııaı tttlhaz.ı 

1 zam gelecektir. 

M dde 2 - Umumi mu 
v z neye dahıl bilumum 

Y enl kanunun üç6nct 
maddeılyle; emurlyete tik 
intisapla tahıll kademeleri 
göz ön\lnde bulundurularak 
glrlt dereceleri 15 ile 9 
ucu derebelu ara11ndan 
tanzim edtlmlttlr. 

3656 .Sayılı kanunun me · 
rlyetlnden ıonra maaılı me 
murlyıtlere tik defa ııren 
lerln menıelerlne •e tahıll · 

terine g6re alına bılecekl rl 
d recel r •••ö·A· .. a.tc::• ıl· 
mrştlr: 

A. Orta mektep me-
zuol rıode.n talip bulunma 
muı' dol y11lyle 788. ırıyılı 
memurin kanununun· 4 neli 
maddHlnln (D) fılnuı lllU 

clblnce mOaalaaka ile mımu 
rJyete alınacak olanlar (15) 
ncl dertceyı; 

B - Orta mektep mu.un· 
l undan memur olac klar 
(14) ~cQ dereceye; 

C - J) Vae veya muadl 
lt mekteplerden; 

C - 2) Orta tahıllle ay 

nı zamanda mulek tıbııll 
veren •e en az beı yıllık 

mektepler dev; 

C - 3) Orta mektep tah 

ı ı lınt ikmalden ıenr ın az 
tkt yıllık me1l~k mekteple· 

rlnden; 
Mezun olanlar ( 13) ncü 

d rtCC)l ; 

Lise ve muadili mektepler 
Yuk rd kı (CJ h r unıc 

(1) aasıh bendiode yazıla 

olen lıae veya mu dılleı 1 
okullar ıunlnrdıı: 

a Reami Ilı ler; 

b Muadeleti laıdıld i 
Tfirk huıu&i llıe1tr ; 

c MuıtdeleU t ıdılııı 

azgınlık Heefer ; (Rum, Er 

meni , Musevi) 
d MuadeleU tMd iclı 

Türklyede bulunen rabanc1 
liseler; 

e _, Aol,arıı, lzmlr, Is 
tan bul tıcıı rc:t lhelerty le 

Galatraartıy it et1lnln ticaret 
kıımı; 

f - Mulldeletı taadıkll 

TOrktyedelt1 vııberıcı Ilı lerın 

btrlncl derEcecie orta ıhtisoı 

okulu derecesinde olan ti 

caret kısımları, 

g Kız v öfretmen 

TORKDILI 

iye fu ol 
bir ·ncilik eri 
başlıyor. 

938.939 Yıla Türkiye fut· 

bol birincilikleri 15 eylulde 
yapılac ktır. 

Dün bu huıust bölıeml 

ze bir t mim gelmlttlr Ha· 

lth sırda Balıkeılr ıarnplyo 
nu bulunan T(Jkıpor kul6bil 

bu blrtncıltklere hazırlan 

mak r~ın bu haftadan IU-

bareD ekıeralzlerlae beılıy 
c k ve hariçle de bir lld te· 

mu yep cektır. 

Paıti vilayet idırı hayıti 
topl tısı. 

C. H. Partııl vlllyet tda· 
re he1ett din iileden aon 

ra Perl•• Etcloilunun bat · 
kaDlıiıada toplanara Par 

Uyt tlgtlendlren itler iberln 

de görilımüı, kararlar v r· 

mittir. 

Paıti nahiye teş~ilatmm 
faaliyeti. 

C. H . P rtlıl H cıılbey 
oahlyul idare he1ett dün 
topleDank ocak •e nahiye 

tılerl üzerinde ıörüımüı ve 
kararlar vermlıtır. 

ulüp aile toplantı ı. 
Şehir kulrıbO•de yapıl

makta olan aile toplanhları 
hanların pek ııcalıı: olma 
.. adan dolayı bu haftadan 
ıtıbaun AtatOrk peıkı ıa 

zlnoaunun haçuı 11cle yapı· 

l c khr. 

,- olculleıı ve muı Lı 6iıetm'n 
okulu; 

h - lataDbul , Euı aa, Is· 
mir, Adana ahaat okullaı ı 
( Oı ta ob ul h bıılııH aar
mOı olaııl rı kabul ıtmıkt 
ohıp, tahııl m6dddt trı ilçer 

1aldu; 
t - Güzel 11natlar aka 

demlılnlD r111111 ve h 1kel 
tr ıhk ıub leri mezunları; 

j - üz.el aan tlar a 
dt rn •IDID tel.) Ilı ı fj illi tle r 

ıubeıt me2unlan ( Oıt 
okul vey erk k cnt oku 
lu voya k•t: en titfhu t bıı. 
lı nzerıoc bu ıub 1 ırıp te 
meaun olanlaı ;) 

k Ankır poHe lf olle 
jı (Orta okui t&bııl nı gör
mü~ olBnltın k bul ctmeHe 
olup t hııl müddeti üç yal· 
dır;) 

1 - Bolu ve Bur.ıs ın-
t ka oı cı n oku•lr.n (Orta 
okul tabıUlnı görmüo ol ola 
rı k bul tm kte olup tah· 
ıt l ınüddetlerl üçer yıld r :) 

Orta ve meslek t&hsili v ren 
• mekt pler: 

Yukarda.ki (C) f ıkruının 
(2) eayılı bend•nde yıu.ıh 
olan orta tahaille ııym za 

ma d meslek tehsılt veren 
ec z 5 yıllık okullar ıun 

rdır: 

a Ankara, İst nbul, iz 

Dün ·r cok 
' ye ferde 

ş ·ddetli 
zelzele oldu. 

Ankara, 3 (Huıu~t) - Bu 
gtln Ank r da 14.1 da 
hafif, K6t hyada 14 30 da 
olddeth zelzele olmuotur. 

YIDo 14 30 da Uıakta 
ıarktan garba deiru, Eıklt•· 
hlrde de aynı ta tte ve ay 
nı lıtlk mette ıtddetlt z.elz.e 
1 hl• cdllmlıtır. E krıehtrde 
bazı evlerin bacaları yıkıl 
mııhr. 

in.anca zayiat yoktur. 

ŞehrimizJek · 
zelzele. 

Şehrimizde de dün ı at 
14.30 da tlddetlt zelzele ol
muıtur. 

Zelzeleol• ıtddetl bir çok 
klmıelerl heyecana dOıilr · 
müıtOr. Bir huar yoktur. 

Mektep 
kitapları 
hazırlıkları. 

Maarif Vek&letl, m k 
tep ktt pları me elul için 
mühim tedbtrler almııtır . 

M ktepler açılmadan evvel 
mektep kltaple.ra yerlerine 
ve bayilere ıöoderlleuk Ye 

bu 1 Veklletlo bazı ıu

h•I r mGdürlcd altılıauar 

ol caklardır BayJler, kn p 
ların QzerlDdek• ftattan 
fn:z!ay kltop aatamıyacak 

lardu. Bayilerin huıuli mil 

ı ade alm ları lbım g l 
mektedır. 

Mektep kitapları tab ve 
aatıılaıına alt bh tahnıat 

name hazırlanmııtır. Bu mO. 

hım mevzu, bir tHaa bal 
1 nmak üzer dır. 

mir, K İ!a o u, Dıyarbalur, 
A1dı , Bura , Edırn~, Kon· 
1a mıot ka 11nat okulları 
( ilk o ul ta hıtl l ni ıör m Oı 
ola oları gabul etm b te olup 
tahıll müddetleri beter yıl
tlır) 

b - Ankcra lım~tpııa, 
Adana la et İnönü, Suna 

Necallbey, lıt obul Kadı · 

l:ı.öy, . lıtıınbul S fçuk, lıt n
bul Üıküdor, lzmh cumhu· 
rıyet , Edirne , Elazığ, Ma 

ol ismet lnöoO, T1abzoo 
kız nıtıtüiuJ, ( lılt okul 

tnhııtllnı görmü~ olanll'ırı ka 

bul etmı: lıte ohıp t b ti 
mOdd tlcı 1 brşer yıldır ) 

YulrerdaLI (C) fıkrrıaının 

3 sa yılı beodlı:ıde y zılı olan 
ort okul tehsllınl görmüı 

o!ıınları kabul etnı~kte olup 
rn z iki yıl t he l ver o 

met ek of.:ulları şunlardır: 

a Naha tekol oku 
lunun f n memuru kumı 
(ort okul tahıllfnı görmüo 
ol nlnra luı bul <'ln kte olup 
tohıll müddeti 11<i ıldır) 

b lstenbul ve Çorum 
küçük ıanat mera1urleırı okul 
lnrı ( Orta okut hhıll nl 
garmü~ olanları k bul eot 
mektc olup tahsil müdd t 
lerl tklt r vılriır.) 

SONU VAR 

, 

Spor bölge i
n ·n akşam 
toplantısı. 

• 
ı 

Akııım ı at 21 de ı pot 
bölgeat Tayare Cemly tinde 

1 
Vali Recai Gihellnln başka 
lıjında topl narak bölgP-nln 

f aahyetl ha kında görüıme 
1er yapmıı ve bu arad 
15 aiuıtoıd yapılacek 1üz
me blrJDclltklerinln profra · 
mı ile eylül ayı l9erlılade 

TürL iye futbol birincilikle
rin tıtlrak decek Tekıper 

ulübilofin muntazam bir ıu· 
rette çahımaları hakkında 

bir proir mın ihzara ıörQ 

ıülmüıtOr. 
Ôfr«ıodlğlmlz.e göre, ıpor 

böl eıl T yare Cemiyeti Ilı 

nanoda •erilecek bir odaya 
8 çr cektır. 

Me~tupçu mezon. 
VılAyct Mektupçuıu Sü· 

leyman Sam\ Alemdar me
zun o dün Kayıerlye ııtmtı· 
tir. 

Devlet kinini
ni bayiler sa

tac k. 
D vlet ktnınlerlnln bun 

dan böyle lobta rlar ldere 

ılnce ıatılma11 kar rl ıtırıl 

mıotır. Pu tı için Sıbbatve 

içtimai Muavenet Vekille 

ti Gümrük ve lohlı rlar Ve· 

lttyle müıt r ke bir t la 
mat ame h zulamııtır T 
ltmatnamay ıare de.let 
ktnlnleri Sıhhat Ye içtimai 

Muavenet Ve~llell tarafın 

d n hazırl nen ıektlde ... .,.e 

ftzerlerlnde yazılı fıatıy le 

aatılncBktır . Devlet klnloJe 

rlnl aplaraodan çıkararak 

tane ile veye üz rinde ya 

ıı:ılı flatten fazla fJatla aat 
mak yaıak olacaktır. Dev 

let ktolnlerl baydu tle aey· 
yar bayii r ve muhtar ba-

yiler tere fından ıatılaca • 
tar. Klnlnler bayılere aatıt 

flatındao yOzde on tcaE ıl lt· 

ile Ye pef o para tle verile 
cektır. Devlet ktolnl aetao 

lar "Burad devlet kinini 

anlılar" lbarclı bir levhayı 

dü kani rına uma~ mec
bur tutulac lılardır Bayiler 

klololerl hav tnlrlerlnden 

bozu1mama11 lçın rutubet 

ve güneı zlyo ına maruz 
kalmıyacııık yer erde muha 

faza adecekl rdlr. loblaarlar 

fdue 1 lüzumlu mil. tard 

kin ol vlinyet, haza ve ıca· 
bıod nahiye m rkezlcrlndc 

bulundu, ca tir. 

Bir t .ca üz iddiası 
lvrlodiol Yağcı! r l:ö vüo 

den Hüııeyln fııaıınde bir 
şahıs ıcrhoı olduğu halde 
Dl lıçtlf'r mahalle inde otu 
ran r oçb r Ahmedln evine 

g rerelt bıçak çe~Uğl iddia 

v ıtkiy t oluoduğundırn 

euçlu ha ıoda t hklkata 
baılanmııtır. 

4 AtUSTOS 1939 

İdam e nasın
imler bua 

lunac k? 
Adliye Vekal u, ölüaı 

cezalarının na11l yerine ıe· 
ttrllectll ve bu ıırada kim· 
lerln bulunacığı laakkıada 

cumhuriyet m ddelumuml· 
lıklerloe bir t mim ıönder

mııttr 

Adliye Vektllmls 8. Fet
hi Okyarın lmz.aaıaı taııJaD 
bu tamimde, ceza muhake · 
melerl uıulü kanununu• 
398 ncl maddealnde «61ChD 
cezuı mabkem b yetlerıo· 

den bir z t ile, cumhuriyet 
müdd lumumtıl, tebtp, za 

bıt kAttbı ve haplıhaneler 
ıdareal memurlarından biri 
hazır oldukları halde lnf aı: 
olunacaiı ye mahkumu• 
menıup olduiu dinin ruhani 
ııf atına haiz bir zat ile mah 
ktimua mOdafll de hl ceza 

nın infazında hazır bulun• 
bilecekleri» hükmO izah ed 
tim kte ve bundan sonraki 
tdaml r için de ıu direktif 
fer verJlm ktedlr: 

« - Meblyetl icabı bu c• 
zanıa her UirlO heyecan •e 
ıOrOltildeo azade olarek mu 
tltık bır ıilküo ve itidal fçe' 

ı·fılode infazını arzu edeo 
.&az11 kanunun lnfez 11ra11nd• 
kimlerin hez11 buluomeaı IA' 
zım geldiğini ve kimlerlo bu· 
lunmaıına müıaade oluna· 
blleceAlnl bu euretle mad 
dede haere;.ı tadat ve tasrih 

ettiği ıörOlmektedır. Eaaıe" 
ölQm cezal rımn gece 1 rı' 

ıodao ııonra fecir vakti 1P 
fazı lıuıuıunde mtieuu tetl 

mQl de v Zil lu~DUDUD b" 
makııadınt temine matuf· 

tur. 
G çenl rde lıtaobulda bfl' 

idam bOkmO lrıfaz olunur 
ken öncedeo h\lkmün ıof• 
zını haber almıı olaO 
ı zetea.ıler ile bir hak kill 
leıloln fofeız mahallınde b& 
zır bulundukları ve ga:ıete· 
cll rlo mahlıümun ıon deo>· 
lerlne on jeıtlerlnlo fotol 
rafını çekttklerl ye balkı" 
da bu jutlerl eAlıoce •''

1 

k' leıl ıtuh z ederek gntdO 
l~rl öğreollmııtır . Buod.e" , .. 
böyle, bir manzaranın 

kerrürüne aet çelmıt k 1111 

yorum. 

Bu ııebep 1e b deme 616: 
l)PIJ 

cez.alMının hıfazı 111rı ıı 
dtP 

:yu rırıd t ml geçen er 
• &§IJ 
maadeaının ıcJtU telV e 

belli" m lu dtyle lof az ma ... 
d 01ıı .. 

glrmelerlve muee e iLi 
m moıı tam men teblf~ 0 

nur» 

Neşriyat: 

Y ni 
O cı •" 

Y ~mf Adar.om 24 "tscrı'ıl 
yısı çlklı Bu 11ayıd "4' 
H kk B ltacıoğluotJP ,,o 

d · rlr 
arıf Şuraaına ver 1 1 

" 
f e'' run metni, r dyo kon 
5

,det' 
ıı, Supbt Nurl 1ıerl. ,,of 
tin Vedat Koçer, Nuri ı•''' 

... ye 
Rüıtü Ataf Şardagın b•f~' 
rı vardır Bunlardao ıde 

ktı 1 
ııoıyotojl metodunuD 1ef' 
1 rl, tııotı tarlsdaıd ""' 0 ,1e 

dıt • " kat rı, iç ıosyet~. btılıJ 

te, kültOr h ber erl tfl~,ıf' 
maktadır fi r retle 

d rlz 



4 AGl!>STOS 1919 

UY 
MISIR 

8~ gün.kü Mıs1r hadiseleri yakından ta
kıp edıyor ve durmadan silahlanıyor. 
1 Le ,., oirden 1 
Genlı bir nnd 1 Nılın üse. 

rinde kayıyor, semaya, de 

•elerln ıtlüetlerl vuruyordu 

Bunlar Mmrın ezeli hayal
ler!. Binlerce senedenbcrl bu 

trııaılekette hiç bir ıey ye · 
~inden lumıldam auıtı: Ne 

Öy ve ne de imanların ta 
biııtlerl . 

Y a.ldızla ıemayı birden bire 
bır KihültO doldureu Alır 
boınbardıman tayarelerlntleo 
'tılirekkep bir fılo kanala 

~01ru dofruldu . Artık haki 
•lle karıı karııya gelmıı 

tı11a. 

lıte hakıkat. Mııır uyanık 
bir halde duruyor •e bir 

IG11 kendlıtne yapılabllecek 
Ani teeavQze karıı durmak 
içi• bazulan17or. 

T, hdit tdllen Hindistan yolu: 
b Bunda hiç ıOphe .,ok ki, 

d lr harp vukuu oda Libya 
ln ltalya ve Almanya ta

rlfuıdan Mmra doirudan 
do~ sruya tecavüze geçıle-

~~lctır. Bu gOn Llbyada 

b O 000 k#§I tccemmü etmlı 
1
' haldedir. Napolyon ln-

tllt 
1 

er YI buradan vurmak 
•terrıııtt, mesele b liı . ay 
Qıd,, . 

FH•akı Mmr Akdeniz · 
ı.ı, ' 

rrı ve ıark ılyuetlntn 
'''•I b Clh 1 lr P rça111dır. Diler 
L. ttteo, Süven kaoalıb .. ,~, 
f in of au ve onu mü da 

\:ı'~ edeo uf eri ht p elinde 

b~ Undur ce ktır . Eier y rın 
~ harp oluna bir çok 

ti '-he.rbe meydanlarından bı
ı,'1 de M11u olacak. ve ıllAh 

•111 t, mukadderatı orada 
710 edtlecektır. 

,._,~ııır Hıodlıtan ~olunun 
~(i flrıd1r ve Knal Faruk 

,, ~ltf ıkı olan in ılterenln 
~' •lbı ile onu cebinde tut-
''•n )ot · 1 mükemmelen bili . 

t,ı 193
6 da yııpılen lnıtlfz

ııır 
~. muahedesi mucıblDce 

•ır,11 lf 
teQıl 8 • eri müdafuıiını 
cf,. " etmek için lorılız or · 

"'"' d 1\1,, ' onenmeaı ve tayareııl 

~,l •r hGlcümetlnlo emrinde 
'ce ltt ~'lld ır Kahlrede ve la 

lıı k ''1Jene bulun o lngl 
, lle.ları tedricen Mısır 
'•~ııı 1 

,ollı il terk edecek, Hınt 
lt~,~~n haynU çı arını mü 
huı\l Ytn k ntrol altında 

~'" ~durnıak için Sünyı 
)e,ı' 11 hlllerlne kati olarak 
~ıll~ft!ceklerdtr Gitgide 

t,h~l<Ordu kt:ndt kendine 
k.t ul edecektir 

1 
.,il k 

lıı t nl!lrındo lüks bir ote· 

"'" ~')!et Çtıında Mmrlı bir 
) tcı it b l ı. Qtd k t; fr '"' te otur u 
ft1

111 
u · Ooa, puıf müda-

.lllı tl 1~1s&m o\up olmeıdı 
lı; •ordu . Ban tz h et 

~''t Bı, haya tehlt"e ine 
~ 1 le lrt,.. ap eden bQtüo ted 
1'ltbk. 1111 nttıı1t r, dedf Şu 
'Q "tııl ~ '-t.ıt"> arı vörüyor mu 
l ı~ l. F~kat ht'psl bu d Ati 
\1\ Oad ~ ''t. ra ve P rlste kul 
~ıı,llll fllCid f lıtemlerlnf 
~ 1Yo ~'ile rt.ız Şehirlerde otu-

ıra bır ha•• hQcu-

muoda hıhltyulnı, ı z mu 
keıl tevzllnl, liöprOlerln hl 
mayeılnl dütündük. 

Aroavutluia ynpılan dar 

be, en nfdılleırln bıle göz(i 
DO açtı. Sız Avr upada Ar· 

navutluk darbesinin Arap 

memleketlerinde uyaodırdıjı 
memnuniyetsizliği bılmeıul 

nlz. Muuoltoı lılimlarm ha 
mlıl deilldlr. Meuıel G6-

rlng Trabluıu ziyaret etti. 
Ltbyadakl hudutlarımız Oze . 

rinde ltalyan kıtaİara •e harp 

m!llzemelerl temerlcOz ettl

rıldı Bunlar bizim için iyi 

bir tef deill 

Hıç ıOphe yok ki hayat 
nhuı nazarlyeıt Akdenlze 
tatbik ediliyor Bu eaha, 
eıkl Roma imparatorluğu 
hudutlnrında kalacaktır 

Çünkü Süvcyt kanalı, 

Kızıl deniz, Uab~ıtıten ve 

Libya, ltalyanın tabii ge 

oıı1eme mıntakalarıdır Ro 

mahlar zamıuuoda olduiu 
gıbı, M111r1 gene de bu im 
paratorluk denen f ırtınenın 
sahası olacaktır. Artık, thtt 
ydlı h reketlerlmtzın ıebe 

bini ve dereccı'ol §imdi da 
ba iyi anhyonunuz ya? 

Kartımd kı, zeki ve kol 

türlQ btr Mısırlı gençti. Ye· 

ol M111r milletinin hakim 
fıtıldat ıevcr, totaliter rf'jl 

mler lıerııuoda eiılmez bir 

mOmtuılı idi. 

B ız koouıurken bir boru 
ı el geldı. Arkadaııma ıor· 

clum: 
- M111r lntalera mı? 

Y ooo, lnallız aıkerlerı 

bıll Kahtredeler mi? 
- Öyle icap ediyor. ÇOn 

kO kera, dl'!nfz ve hava 

müdnfoalaramızı lhm l et 
medtk. 

Tayarc flloıu kanel üze· 

rlnden uçtu Hlndltıteo yo· 

lu havtıdBn dıı geçiyor. 

Şarkla garbı blrleıtıren 

her yı ~ O mtl)on ton mar· 

ıondlı, 6000 g•ml yutan 

hakiki yolu, o hazım boru· 

sunu g6rmeye gittim Ka · 
naldan her gQo Aıy pet · 
11.olü Btrmenya plrlncf, 

Avusturalya_ bu~dnyı, Japoo 

pamuğu. Cav kauçuğu, 

Hınd ma4oanezl 1 Afrıka 
bakm geçiyor. 

Kanalın aüdafaası: 
Sır kaç gQn lıma llyede 

SOveyıln y rı yo1uodn kal· 
dım. Bur eı, çiçek, ıu, y l · 
dızh ar.armaıık1ar beldeıldlr. 
Kırmızı ç tıh vıl altuı "e 
hurm arı Vl\r. iımelllyc de· 
oen mucize 1915 den uıba
ren 74 milyon küp metre 

toprak çılce '" n 300 bin ki· 
tinin lçmul için geUrllt>n 
ıu oayednd tah!ıkkuk et 

mittir 
Dün Cebel6ttarıkta yerıo 

Slogepurdft Bınd yolunun 
eski bekcllerl oleo impara

torluk teknlıyealerı, hu gün 

de muırda b.ekllyor 

Kan ida her türlü 
vu: Pty de, topçu, 

kim, hOcum lutalıuı 

ınıf 

htıh 

ve 

TORKDILI 

• 
gresı 1 c··celer k Kngız ~a~ sanatı. 

\ 

Uzuo tarJht eınuında 
RADYO 

RA RADYOSU 
Dnlgn Uzunluğu: 

1648 m. 183 Kes. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.74m. 15195Kcs. 20 Kvv. 
T.A.P.31,70m. 9465Kcıı. 20 Kvv. 

Blrinciteşrinde Nevyorkla yapılacak kongreden cüceler ne bekliyo? 

K~ngrede- cücderle ğlenenle-

Kırgız m\lletlnlo kendtılne 
ruahıuı yazılı bir dıll olma

mıı ve profeıyooel 11natı 
bu mlllett hiç taoımamııhr. 

Asırlarca müddet, bir 

4 · 8 Y39 <..umu 
l 2 30 Proiram 12 35 Tnrk 

müz ğl - Pı 13 (O Memle

ket saat ayarı, 11j • nı •e me
teoroloji haberleri. 13 15 14 

Müzik (karıDık proğram- Pi) 

rin şiddetle cezalandı~ıl· 
maları i tenecek· 

kamptan öbOr kampa ıı-

den halk uz ı&lrlerlnln. 
akınların ıarkıları, Kırıız
lar için kJtep, tiyatro, ta
rih ve her ıeyln yerini tul-

1 Q 00 PıoAre m J 9.05 Mn 
ztk (bafıf mOzlk ·• Pı.) 19,30 
TOrk rnüzlil (Fasıl heyeti) 

20 15 Koouıma (Haftalık 
ıpor ıervlıt) 20 30 Memle 
ket ıaat ayarı, •Jaıu ve me 
teoro1ojt haberleri. 20,50 
Türk müziği 

Budopt'fledrn yazılıyor: 

DOoyad mevcut bütün cü 

celer önOmQzdekl blriocltet 
rln ayı içinde Nevyorkt 

bir kongre aktedecckler 

dlr. 

1 - Tatyoı K.ürdıllhıcaz• 

klr P~ırevl. 2 - Udi lbra

hlm - Kürdtlı hıcezlrlr ıar

kı - Sıneler aıkınla inler. 

3 - Salihattln Pınar -

Bu haber bOtün cOceler 
6zerlnde çok büyük bir teıtr 

yıpmııtır. ÇQokü nihayet 

d6oya c6celerlnl btr araya 

toplıyarak ihtiyaçlarını tee 

bit ve lıtıkballerlni temin 

meaelealnlo hallı yoluna gl 

dıldiğl görül meli tedfr. 
Bır kaç seneden bert, en 

celerln en b6yük emelierl 

olan bu koogreden tekrar 
babaedllmektedlr 

Kürdılıhlcazklr ıarlu Ner 
den ae•dım o zalim kadın1. 

4 - ..... - Takılm 5 
. . . . . - TOrkü - Alltl· 
mtn katları kara 6 - .... 

Türkü - Köıllüm var 
deryaya kuıı 7 - Saadet 

tin Kaynak - Nıhavent 

fl'rkı GönQI nedir bilene 

8 Saadettin Kaynak -

Nıha vent tar kı - Kerplkle. 
rlolo ıolgeal, 9 Artakl 

- Nıha•ent tarkı - Kok
lasam uçlarını . 10 _ f alz 

Kapaocı - Nıhavent tarlu 

- Gel güzel güzelim çam
lıcaya . 

21.30 Koouım8 21,45 Ne 
teli p 1aklar - R 21.50 Mo 
zık (Klyeaetl Cumhur blln· 
doıu Ş~f: Ihsan Küoçer} 

1 Saloı - Saenı -
Mart 2 ...ı..... Tıchaıkowıky 
Güftcalz farkı .3 Meyer-

bee~ «Le pardon dl'! p'o 

erınel» operuıodtn fantezi 

4 - P. L 1ncke - Serenad 
5 - Leo Deltbeı «Lak
me» operuından fantezi 
22 40 M~zık (Opera arya 

lar1 - Pi.) 23.00 Son ejıoı 
haberleri, ziraat, eıham, ka 
mblyo - nukut borsaaı (fıat) 

23 20 Müzik (Cubaot Pi.) 

23 55 24 Yarınki proğram 

arabalan, tayar den l•orun

ma tertlbatlıırı ve bluat 
tayrır .. İogtlız tarzı malum. 

Kuvnt görünmez gıbıdır 
amma her yerlere farlı edile 
btlır . 

M111r toprekluını yaran 

oaıl&ton mOdftfaa etmek kift 

de~ıldır. Yakın Şerk, Aaka
r&nın Londra ile yaphfı 

lttlfakt n ıoora lo~ıltz fra
n11z terafıoıl geçmlttlr Ve. 

zlyet garb dönmü§IOr V 

M eır bu gün garbı göıetle 

me tedlr Her ne keder Mı· 
sır, ıark href.odcı propaja· 

nda t hlıliea ne dıkktıt ede 

cekıe de M11ır lıtılclallol te· 

ladlt eden yeg6oe tehlike 
Ltbyadan gelfyor. 

f ogtlb. Fı·acıı:r. donan 
me11 Mıa rın aahıllerlnt L-o 
JU)Or hal eı'atand•n gel~cek 
bfr tehi k,.den, Sudım ta 
refandan da korlculmez, 

ıarlıte epdfıe vohlll Tunuı 
hududunda J 65 008 kroılık 

bir kuvvet toplnnmıo bulunu
yor. 

Çölün. maj oo hattı oldu 

Au ııöylcnmekte l•e ne M" 

reıal Ball ıen'n dltndc- rtıo 

törlü fırkalar oldu~unu 

uoutmomaluhr L byad ııe 
f ri ko ordular vor Bunlft

r1n ııllhlan kuvvetli, ea11-

Fakat bu aüoe kadar bu 

projelerin h•pıl mu•affakl· 
yetaızhkle netlcelenmlıtı 

Bet sene ••vel gayet tık 
glylamlı, aizında dalma bir 

ıltar• bulunduran kıber bir 
zat Budapeıtenlo bQtün bü. 

0

yiik yc•ml gozetelerlnf do· 

leımıı bu ziyaretleri büyük 

bir ıürprlzle karıılaomııta .. 

Çünkl bu çok ıık •• ki · 
bar zahn boyu ancak 80 
santimdi 

lıml Jüt Gu olan meıhur 
cüce o zaman kırk yaıında 
bulunuyordu Fevkalade zen 

. ılndı.. Möı) ö Jüt Gu bir 
fie:ıe evvel 6lm0t olduğuo

den bu proje de unutulmuı
tu 

Fakat bu gün bu fikir ye· 

nldeo ortaya etılmıı bulunu· 
)'Or Dünya cüceleri b ynel 

mılel ıer gl münaıebetde 

önümüzdekj bırtocttcırln 

nyında Nevyorkta toplana 
cııklar. 

Halen Budapeıtede ve bü

tün Macarlıtandakl cücele-

rl~ relıl vaziyetinde bulunan 

Möıyö Gereneer bu konare 

lçıo Nevyork ıerg ıl tertip 
heyetıle muhaberalt bulun· 
muıtur 

Möıyö Gerenıer ıergl tda
re heyetinden biUQo dftnya 
cüceleri için davetl•e elmJf 

olduğunu, hatta bir kısım 

bıletlerJn de 16oderllmı1 

buluoduiunu bıldlrmtı. bu 
konıreolo cQceler için el 
zem oldugunu ı aveden ıon· 
ra, ftkrtnt müdafaa için cü 

celer hrıklıımde fU karıula 

rın Utıhuının m cburl oldu 
ğunu bıldJrmııtır: 

1- Cücelerle normal boy-· 

dskt lnınolnr aruıodafıt iz
divaca mani olmflk. 

2 - Evlenmezden n•el 

mecburi ııhhi muayeneye 
tabi tutulmak. 

3 - Tren, vapur, trem 
vay Ktbl va11talarıoda cGce 
lerln tenztlatlı tarifelere tii 

bl tutulmalnra 
4 Kalabalrkta cücelerin 

hay tlan tcblıkede olıscaiın 
dan cücelerln poıta daire 
leri gibi resmi datrelerde tı 

takibinden men edılmelerl. 
5 -8lnemalarda, tiyatro 

lardft ve dlAer eğleııce }erle 
rinde cücelrrlD de çocukla 

ları ve malzemeleri çoktur. 
Bunlar, btr hamlede uzun 

uıesııfc katedecek v b n-

dıstl\n yolunu arka den vu 
(Sonu dördüocn sayfada) 

re yapılım tcnztlatlardan l•· 
t ı f ade etm lerf d 

6 - Merkezi Budapeıte e 
cüceler 

olmak üzere bir 

blrlıaı tetkıll. 
7 ~ Bütün cürelerln yar-

dımlle haata, ıhtlyar, yeyı 
11kat cüceler için bir hu 
tahane açılmuı.· 

8 Cficelerle eğleoenle. 
1 d ıla>ala

rln tlddetle ce:ıa aD ır 

rı. 

9 - Bir cüceye fen• aıu· 
amele eden veya oDU •

0
t 

kal nzlJctlere ıo 
keolırın 

da ıtddetlt ceıalır• çarp 

tarılmaları. 
111e1e· 1 O - C6celer bu 

lelerin ballı ı çln beyoelaıl
lel bir jQrlola aıevcudıyetl 
ol de lıtemektedlrltr· 

Son madde ıle arıulırıo•D 
ifade 

ıa yet kati oldujuou 
eden M. Gereıuer eöıüne 
ıöyle deum ediyor: biz 

- Göıüyonunuı ya 
cücelerin ıhtlyaçları heo> cld 

"dl Yolu• dl, hem de hayatı r. 
d·nya· 

btr zamanlar bOtüD u bl 
da me•zuu bahıolduiU 11 

1 tranı 
bizlere küçük ev er, 

ak bo· 
vaylar, arabalar yapdl 

ı huıu 
yumuza göre yapı 00 

1 1 verit 
at maiezalardan 1 1 

tmek blrez fantaııdJr. l 
Biz cQceler ha1atıı:oııı 

1
° . 

toııD a 
dukça gOç kezao•D 

ek mec 
rız, ynrını da düıOnlJJ 

muıtur. 

1920, den ıoora bir alfa· 
beye 1&hlp olan Kırgızlırıo 
hOilümet merkezi olan fru· 
nze, ıehrlode blllhere mü· 
zlldl dram tıyatroıu halın• 
,oıuelen ılk tiyatro ıtüd · 
JO•U, 1925 ıenealnde açıl· 
mııtar. Halen, Kngızlıtında 
ı 7 tiyatro, bir fllar mool, 

bir ıenfontk orkestra YemO
teaddlt mOzlk m

0

ekteplerl 

vardlf · Bundan baıka bir 
çok 11t1datlı Kırgız ıençlerl 
Moıkova ve Lenlaıraddalıl 
danı, müzik •• tiyatro mek· 

teplertode okumaktadır. 
Son zamanlarda Moıko•a

da yapılan ICırgıs ıaaatl ıen

llklerl çok bOyfik bir rai· 
bet g6rmüt -ye herkes Kır1ıız 
ıaatının ylkaelııındekl bft

yOk hızı nnlamııtır Bu ıen 
ilklerde ılk K1rgız operatını 

teıkll eden Ayçörek eıkl hfi· 
rafelere dayanan bir .,ık 
mualdır. 

e<Ôlüm deiıl hayat» plye

ıl inkılabı anlatmaktadır. 
«GGıel genç kız Çınar» da 

yeni kolkhozou Kıraız aenç 
kızı Upiol ıöıtermcktedlr. 
Bntiin bu eıerlerde Kırgız 
halk müzlll m<'tlflerlnden •• 

halk daıularandan çok mG· 
kemmel bir ıurette iıtlfade 
edılm1tt1r. 

Aburt/yetıodeyız folonyaya bir çevir-
manya . k' 

h keti nıı yapaca · me are ) lularıD Ozerlerınde ve e•-
f•d• ıuç ,_ 1 

( Baıtar fı birinci ı•Y ı 1 de bulunan nıl•• ar 
e•lnn• er D l 

tan Polonyaya bir ç 1 bunların Alman tjanları t e 
ıhtlm• d I hareketi yepmuın• mOnaeebntta bulun u unu 

vermektedir. Al luıtl ıurette tıbat eylemtı-
Bır ba•kn aaıete de dp ti 

~ e 1 te • r. 
dağlarında elın'P aıkeı d Parh, 3 (A A.) - Beu-
'blrlerfo Ruıaada, f raııtıa 1

1
' Londrada fııaro 

3 aıo . telleau, 
Moılıo9eda muko.bll e gazeteıfoe bildlrt1or: 
yet t~dhırlul elaıU'"' ıcaP logıllz harfclJe tılerl ko-
ettlreceğlnl kaydeto>ekte· mlteıinde yapılan mOzalıere 
dtr oda •alnız Moıkova 

eınaıı 3 

V erıove, 3 (A.A) - D:n 
1 

yeya Toklodakl l gllıı. bn-
tzlaer Vorooıten gaıe eı ,ok elçilerine aönderllecek 

«Polonya, Danıtil Leh Da~· talimatın ıörütllhnüı olma· 
zfg d;onomık caıııınıınıo e dığını kuvvetle zaonettlr•-

lııdt:n clmek IPI iıtl1or?ı Ba ıehfpler mevcuttur. 
t tt"i bir cek b l tlel 

ılığı altaod pef't 15 Lort Halı fak"ı eyue m 
o Amad d umumi ynzıdo PolonYanı 

0 
vezlyet b-kkın a 

ük kontrolün f brıke11 gQo;r k izahatta bulunma • mur 
k ldnma11nı D ozlğln ° d d ıı: ' ol edılmiı\tr. Naıır, ııru • 
oomtk fcabatıne o>UaBf•r 

f b ikanın Po· kl loglltz m6me11ıllerl tara-
dutunu, zira • r 
fonyaya mılyftrlarca golden fıod D keodlılae aöoderll:a 

yiyecek maddeıl ıhrıı ç etm· mOhtm raporlara aöz 6o1D ~• 
k çeD .eaeDID a7DI 

ekte olduiurıu bıldlrl1or ye tutar•, dıee ki ıouhad•D dahil 

d k i devre• n 
l7or : aıkbfn bir fottb• vereın• 
«Buna binaen, Poloo,.anıa 

d D ,1 111•· mJıtır. 
btedıft ıekll e •DZ Umumi dılı:kat bıllııaua 
hna boykol•J yapılmuc ye l 
ot bir ekooomlk ıetlk•met Dauzıı Ozertnde lop andıiı 

J O. h.ldel hakikatte Alman1a· 
a ranma•ını ve A manya -
oz g gümrOk hududunun ka- nıo filen kontrolü altında 
idırılmaıu muvafık olup ol- olan Slovakyaya mühim 
mıyacafının tetkikini intaç miktarda Alman ajanl rı 
edebilecektir girmektedir. Alman plim, 

Varıova , 3 (AA 1 - Leh Almaaya tarafından mut-
aaıktunlerı, ıon zamanlarda lek tekabOl nlaıma mu-
B. U N. tethlr teıkılita ıız· k&bllınde, Slovakya topr k-
cuındao bir çok Ukranyalayı !aranı Mecarle\ nn •erm k . 

PolonY• aleyhlnde ve Hıtler tir. Bu ani ıma mucibince 

ff!hırıde tahrJkfıt yapmak ıu- Alman kıtaatı Romanya hu 
çuodaP tevkif tıylemlttlr duduna kadar M carlıt nda 

Verilen malumata g&re, (LCitfea aa1fayı Ç••lrlnlz) 
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IAYPA ı 4 TOR~DILl 

------------------~----------------------------------
Hem fabrika r--------;:~;;~~---------, 
hem y ksek 1 AKIN KITAPEVİ 1 
teknik mektebi 1 Günlük-H:Jt:1ık -:;1ık- Bütün 1 
Lentnıraddakt Staltn ma 

tlen1 tnıaat fabrtkaaı Soy 
yetler Bırllilntn yeni 11nt 
ralları fçto muazzam buhar 
veyahut hldrohk tOrbınler 

vOcude ıetırmelıtedı,. Fak at 
bu bü16k fabrikanın ateltye 
Ye laboraruTarları, yalnıa 

makineler çıkarmakla ıktıfa 

etmemektedir. Bu fabrllsa, 
enerjetlk mübendııle!l •e 
rnaktalıtlerl yetlttfrmekle de 
meıhurdur . 

ı GllZETE ve MEC ~Ufj farı • ı 
1 ARAOIGINIZ HER KIT ABI 1 
1 . . 1 
1 AKIN KITAPEVI nde 1 
1 

8ulabtlfr•fnfz 1 
Aşağıdaki kitaplar Türkiycnin her yerine 0 

l 20 ı 
1 tenzilatla gönderilir. 
I BERNARDEN DÖ SENPIYER BU GÜf\ÜN iÇTİMAİ 1 
1 Pof ve Virjinı MEZHEPLE~l 1 
1 füı"çeye ç~v re n 50 Kr. I 
I KEMAL DEMIRA y MEHMET AKiF 1 
il J5 Kr . Fndi •e içtlmet karakteri ı 

15 Kr. 
1 M~ıhur çocuk roman ' arı · il ROMEO Ye JÜL \'ET 25 1 1 K . Koıtant •nov ROBF.NSON Kk ÜZOE 25 1 

ftlhaktka bu fabrikanın 1 BAŞIBOZUK- VA TAN SÜRGÜNÜ 1 O 1 
yanı baıında, bu fabrtkaya 1 LAR ALAYI C4f\LI TARlH JO 1 

4 ~GUSTOS l93~ 

'll!llllllllflflllllllllll\llllllllllllllUllHllllllllllllllllllfilUllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllll rJfilllllllllllllllllllllllllllllllUIDlllllllllllllRllllDllllllllllllllllllllllDUIWlllUlllf ~ 

dıl at ası= 

V ı l ayet matbauı Türkdill matbauı adı altında ıu.eteml:ıln trlareıtnde faaliyete 

ıeçm~ıtır . 

::= l 4 Seneden beri muntazaman çıkan Te kartlerlne hızmf't eden 
~ razetul bu ıuretle daha geoit bir tektlde Çllıımafa baılıyor . 

«TÜRKDILI» 

,.l,ii r .kdi 1 i l)}(l t bıı (t s 1 

Ucuz, temf:ı ve ıOratle be rkeetn lhtlyaçlarma cevep Yerecek, her ktti mtmnun 

~ edeu k bir tekle konulmuttur = 
- Reaml ve buı .. ı mGe11uelere ald defter ve her türlcı oednller, makbuzlar, = 

davetiyeler , karhl&tler, zarf Ye kliıt batlakları, zarif tekilde tabedılır : 

Kttap •e mecmua basılır. clltyapıhr. 

Türkdili matbaası 
merbut olarak çalııan tür 1 1 
btn lntaah enltltQı(i adında 1 Çeviren: ATEŞLER iÇiNDE 5 1 Her yerden ılparlt kabul eder Ye lıtentldtit t«:ktlde hazırlar. 
bir yOlueli teknik mektep 1 ZEl<I TUNA.BOYLU IÜ Kr. iNCiR AGACI 25 1 Dikkat : Matbaa tılerlle allkadar her t6rlü muhaberat içi• ıu adreıe mü· 

vard1r. Bu enıtltOnGa, ter 1 GENÇLEt<... MEKTEP BAHÇELER it-. DE 1 racaat edtlmeltdır: 
motekatlc ve hldromekantk 1 BGtün münevverler P.1JMIŞ SENFONİ 25 1 

5 
. Türk dili matbaası. Ba/Jkesir 

olarak Jkt fakftlteaf mevcut- 1 K OPU z ·Oku:tor. ŞiiRLER. 1 g 
tur . K end 1 janrında bir 1 cık 1 15 Kr. Esa t Ad il M üs teca plıoğl u 1 ~lllUllllllUllllUl\llUHllllllllllllllmllnnıunımnıınıııııııııııınnıııııııınıııııııııı~ııııııııınııııııııııııınmıııııııııııııııııııııııııııııunııııuıın1111111111nuııı11ıımn11ınuınuı 
olan hu enıUtünQn t•lebeıl, 1 1 1 
f • brt kan m muhtel ı f ate l ye - 1

1 
BOL ŞEV l K L ~~ F A Ş t S T l ht ~l ~ ~ y9

: L~ S ~ YŞA :F ~:: l ~ ! 'ı .dlllllO\lllllllllllWll\llllOllllllll\IUlll\llllllllUlllllllllllllllll\llUllllllllllllUllllllUlllllllllllllllllll!flllUUllllllllllllllllllllll~UlllllmRftll\lllllll\llllllllllllllllllllllllllll\\llWOUI~ 
lerlnde çalıtan yüluek inli· l!ftJ e 
teli tenlyecl , tornacı, ma- 1 DEMOKRASi SOSYALiZM . ~ . - • a:::ı 

~:~'.'' ....... atbı lıçıler- L.-------::~--------~~~J 1 K 1 R T A s 1 y E c 
Bu mektepte tahııl müd- Halık esir , •. T. ""f. 

dett bet ıenedtr. ilk ıkı ... MÜdÜrlt.İkiindeıı: 
n tçınde. talebe ıenenln ~ 

bet a1ını fabrikadaki itini 
ihmal etmeden derelere de 
de•am ederek ıetırmelcte 
dller bet ayını IH 1alnız 
derelere haareylemektedlr. 

Son üç ıene he ıırf dereler 
le ufraıılmaktadır. Talebe· 

nln taıe •• tbateal11e biUftn 
tahıtl mGddetl esnasında, 

bük6met .. akmaktadır. 

Bır ıe .ı• ltçl teknık bllıt 
ılot derialeıt t rmektedlr Ve 
aynı zamanda umuftli btlıı 
ıtnt yülneltmektedlr. 

Bir kuratan 6bür kuraa 
ıeçen talebenin f abrtlıadakl 

iti ele deifımekte •e yQk -
aelmektedtr. E.nıtltüde tahıl ( 

tanda orrantze edtlm ııtır 

kl talebe teorik btlıııını 
hemen derhal fabrikada 
tatbik aaaatında denlyebıl
mektedlr. 

- SONU VAR -

(ÜçüncO aayfanın dev mı) 
urb ıtçe dolaı•btlecekler-
dtr. 

86,le bir hareketin ıtra· 
tejlk ehemmiyeti kolayca 
anlaııle btllr. Bunun hedefi 
Romanyadan Polonyaya her 
tGrlCl milze herete Macarlı 

t nda her türlü lıyan hare. 
keline mant olmaktır. Bu 
vaziyet bılhuıa Alman kı

taatına bOytUı bir hareket 
kablllyett temla edecel&tlr. 

Jurnal ıazetealnden: 

Muvalrkat 
Ciheti Ne•f: Muhammen bedelt teminatı 

Balıkeıl r Sındırgı Oto 600 Lira 4'5 Ltra 
» Kepıüt » 400 l> 3o » 
>> Çanakkale » J 800 » 130 » 
» Edremit » 800 » eo » 
' AJYalık » 1800 » 130 » 
Yukarıda ciheti, nevi, muhammen bedeli ve mu•alıat 

teminat mtkdarı yaztlı poıt• ıürGcGlükleıl 2 8 939 dan ltl· 
haren 16 8 939 ıünfi aaat 15 de ıhaleat yapılmak üzere 
15 gün müddet i ~ elu 1 ltıne,e çıkarılmıttır Şartnameler 
meccanen verilir I.teklılerln P. T. T. MCidürlüğüne müra 

caatlare. 
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Uyanık Mısır 
(Baıtarafı üçGncü sayfada) 
racak kabiliyettedir. 

Fak at bütün lnl taarruz. 

lara kattılamak lçıo. Mıaır 
lutaları ıarp ç6llerlnln mu 
htehf merkezlerin• onak 
laaaıı, mOıtalıll bir kumın~a 
ile kuvYetlerl ıkt kat ertmıı 
Ye teçhiz ed•lmıılerd l r . 

Mııır . korlluof ıhttmal . 
lere kartı kendi mukadde. 
ratına kendlıl ıahlp olmak 
lıtlyor. Kral Faruk ve Mı · 
aır halkı mtlii bir ordu v6· 

cude ıettrmeyl düıunQ 
yorlar. 

Mıaır~n genç Haıblye Na 

zırı Sırrı Paıa derhal 50 

bin kltllık faal bir ordu ile 
500 muharebe tayareıl •ü 

cuda ıet1rl7or . loı&lter~. Fr 
aoaa ve Amer•"•Ja top , tank 

•e mühimmat ıamat lamıı · 
tır . Tayare ıö,delertle ha· 

fıf mühimmat, ı•z maık11t 
Ye teçhizat lakenderlye ve 

Kabl re civarında kt fabrika 

iare.la yapılıyor . 

Mmrıa yükıek tahıtl ıenç· 

ltjı tayartclltie ve pllot-

luia henıltdır. • 

• Şopheatz, bütan bu ha 
zırhkların ıayeat ıulhu ve 
memleketin htlklillnl ko 
ru&naktır Mısırda bir vatan 

atin hlttl dojmuttur . M111r· 
laların bütQo 16zlert timdi 
kendi kıtalarıoın ı•çltlnl 

takip ediyor. Çocuklar u 
kerl mQı:tk öireolyor, köy
lüier Abukırdekl büyük ba · 

laryalard o he1ecanla bah 
aedtyor KOçük kah•elerde 
mühimmat müfettlıt 

ylzbatt Abdül 
mecld Oımanao Kahtreye 
döolıGnde• bahsediliyor Bu 
yQabaıı. Fran•aya büyük 
top ılparltlnfn tHellümü fçla 
gltmtıtı . 

Konuıtuium bir Mııırla 
zabıt bana ıöyle dedi: 

- Gerpteo tlddetU bir 
darbe ile kartıla11uek ton 
bir çareye bat vuracıfıs: 
dGımanın ıeçeceğt yolu keı 
mek ! 

KADRi UZKUR 
1 Her türlü kırtasiye Paşa Cami caddesinde 
= i Her türlQ kırtasiye levazımını burada ucuz olarak 

min edebilirsiniz. 
t~-

Mektep defteri - Kitap - Her çeşit kağıtlar 
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~~ ~~~~ ~~-~ ~.~ 
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