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Çek er h d d __ n_ta_s_h_ih. • 
1 ·stiyorlar 

.. .. h--h 1 işgal edilen Südet mıntakalarında bir 
~!!~c~~u~K~~ u~u~iıiıtin!~ları' çok şehirlerde Çekler ekseriyettedir 

Ankara, 19 ( A. A.) -

1 - Reisicümhur Atatürkün 
ııhhi vaziyetleri hakkında müda-

vi ve müşavir tabipleri tarafın
dan verilen akşam raporu ikinci 
llladdededir: 

lstanbul, 20 ( A.A.) 
1 - Reısicümbur AtaUirkün 

sıhhi vaziy tleri hakkında müda
vi ve müşavir tabipleri tarafın-
dan bugün sr.a.t 10 da verilen 
rapor ikinci maddededir. 

2 - Gec yi çok r~hnt geçir-
2 - Asabi ira%1arda hafif ve diler. Asabi iraılan zail olmak 

&fikir iyilik var. Umumi hal da- derecesinde azalmıştır. Umumi 
ha iyi, nabız muntazem 108, te- bal daha iyi, nabız muntazam 

102, teneffüs 20, hararet derece-

Ptal 20 - Hlık.Omet yeni Çek At 
matı h ıı1ndandll Çekoslovakya IFhlne 
bazı tadilat vapılmesl için Berlln hülı Q 

metl nez Jlnde teıebbüsatta butuomat-
tur. 

Pıaı hlıkumetl, ılmdlkl budot çlzıl-
ıfn( Çakoılovakya lebtae tadll eillecc
llo':J bol bulnnmaktadır. ÇllnkQ Ç~tle
ıla ekseriyeti teekll •ttt~I bir çok 
mıntıkalar, yeni Alman hududu dıblllne 
ahnm•ı bulunm~k.tadır. 

Macarlarla müzakerelere 
henuz başlanamadı 

~~ğ hükUmeti Alın~'!_ hü~~me~i~e ver~iğ! 
notada , Hitlerin bir vadini hatırlata yor 

~ sa:- • ..... 

lleffnı 20, hararet der.:-ct! sİ 36,9 si 36,8 dir. ......... ___________________________________________________ _ 
.......__ ~--- ---~---------

Türkçe konuşmak ve 
konuşturmak 

P11x. hllkuınetf, Aleın h!l'ktl netine 
verdlll :otada Hltl_eria ne Çer topraıı, r -
ne ç ~k mtılctl lıtemeıilğl bakkıadaıı:ı 0 
nut ' una fşarat etmaktcilr. 

gazet!c leı l kııbal ( derek, Muo 'h anJaı· 
!!'_Hl .aleyhinde yapılan neıxty1thn Fran· 
s nm ına s\y.u,.ıına b•ç h 1ıygııo olma· 
dığ•n•, memlekd meııfaatı bakımırı daa 
bu kabil nrırtyattao VAzg-eçllmesl muva
fık olocatını b yan ıoı mııtır. 

Ru g-D.a hartnda göre 730,000 Çe'i 
Alman hududlıırı dablllnde kalmaktadır. 
Avu~turva ve Glaz da buloaan Ç sltler 
tıe 150,000 kadardır. 

Sulhu silt\b .koru yor 

• Almanlanrı ıtmall Bob.-myıda fşıal 
1 ı•t.n~ul ma~b?a~ı, bil~ass~ Cum- jyanJış_yaı~a!ı to~hibten sc.ııra gene ettikleri p0ıtl'a ııshr ndet:t 6,096 nllf'!!: .. 

- hurıyet refıkımız, bu_ muddet· yanlış bıraluyoılaıdı. Stbtbirıi sor-1 tan atıcı\[ 149 za Alıa•ndır. « 
1 

• 

N oyork. 20 - H •rrltm ııutü g ze
tı ler, c!fl"!!IOk. rat devl11 leıln Jı r ıaoaa 
dan dıba ziyade slllblo a-ak ~ectu 1-
yetlnde ohınk.1aıını yaz'llaktadırlıır. 

!'la1>eri dil ve Jisan ~e~ ~erinde dok. • 1 Tren ve posta işleri düzeldi -
lararla durmaktadtr. Hakh olarak Ef ..ı• d d'I b.--

1 
f-{ ' Prag 20 - Südet mıntakllıı ıla Ç~ air' ti". .. d ı -d- · - f·f - 1 enuım, e ı er, ıze ta a uz _ _ 11 il muca e e e miba r o ma· etti·. . "b• L d koslovalı:ya arasındaki P"sta ve ben 

IQaı temenni ederken biz de bu rDIZ gı ı yazaca SIDIZ, ediJer. , strvls\etl temamıtD intizam dabllfne gir· 

İlhaktan zar_.r gö1·eıı müJlr<'iler 

._evıu t f d k 'tı · · · b'l ~te biz «hekem» diyoruz, ve <che-1 mlı olarak ltlemAktedlrler Sndet mınt•· e r• ın a arıaa erııJJızı ı - le - • 
1 

k . h k • 
direc .. · cm» yazıyoruz, sız mut a a « a f'm» kası d nh f ııdtıki Çek: mObanrtiılerl ve ı 

egız. . t' .. ı 1f 1 1 b 

P.ırlı 20_ - Munlh Ut laınuısı uze
rloe. işgal edf eo mmı2kdar da zarar 
gOrenlerie mQt«"cllere F.an•z 111llleJt11tlD 
yardım ~ım .. al lç n bir Jır<ft .. Jlsle,sl aç I· 
mıı ve ba buınıta b!r. bl'J Dllamo nrtr• 
dllmlıtlr. yazmamızı ıs ıyorsanız oyle yapalım. usta beş'an muvakkaten va:a o er :.· 

~ Akalliyet vatandaşları, lisanımıza 
&raaet etraf.ada en ufak bir hare

:ete tevessül etm dıkleri gibi biz d 

Görülüyor Jci mesele zannedildi· şında kalacaklı!rdır. folonya barh-lye nazırı 

'-amile likaydız. Hal \c husu i 

ğiı:ıden daha şümullüdür. Bite öyle Mültectlerf'I ·yardım Südet mıntakaaında yeni Alman J)ükrcşlc 
g,.Jiyor ki bu davayı• mihmaemken Vaşington 20 - B-rada~l Ç koslo- Bckreı 19 - Poi :Jny~ barıc· y.: ••· 

"-rette birbirile istediği lisa nı konu· 
'-bilir. Buna kimse kanşma:t . Fakat 
'ttıı bulda, umumi yerlerde, yazın 
._Purda bir grup gençlerin. çeşıt 
~~t Jiıanlarla şarkılar söyl eme.leri 

h 1 ı u ı ini teıkJlatmc vücude getirmekte olan zm Bek bu·aya g .. ımtı ve .._ .. raalmle 'lalledecek. yani lisan tesevvüşa- va1cya ıetlrl ar c ye nsırı nı n n 
- h. J • ._ aiyaret ederek, Süd•t mıntalc11ırıdan c:ı· Hava nazırı mareşal Gorin~ ı k •rttla mııt•r. Nazır tıuıün Kral rara 

ını 1
bç o n:ıusa ?ôz?en saxlaya_c~.k ua mültecllrr lçpı Amnlkan•n yardımı· fında tabul edltecek.tlr, HÜtQ-ı fUeteler, 

~ene eledıyelerdır._ Jş ODiara duşu- nı rtca etm'Şllr h lfUI yirmi dört sııattaa beri vaziyette tıu ziyaret dolay sfle llı:I memleket ara-

vor. -Mü:mkel'clcr henüz başlamadı bir değrşlk:llk olmadıllDI bildirmektedir. ııad11kl mQnasel>etleıi" aamtmfyııtfnt te-
C. B. -:-- Budapeıte 20 _ Macır sıyatf mı· Fransız dış Balmnının süı.Jeri barOı ettirmekte •• P.ılonya - M cıu 

""vgrusu Asabımızı gıcıklayor. 

, ı.t.nbuld. b .. vaziyetten şilci- Erzurumdan Kemah ~ltilık edilirken lisana hürırıebıizlik 
'd~"•da başka ıekillcrde tezahür ı • 
"

1
1or. Erzurum çarşısın• baştan ba· yO ıle An karaya 

--.. dolaıınız, bu lisan liübaliliğiai • • • 

11 •.laka göreceksiniz· HatHi da~a Bütün demiryolu boyunca yapılan muazzam inşaatı ~ti giderek diyeceğiz ki, nısmi bi-
t~.. bazılannda bile, ipe sapa göreı ler, Türk n1ühendisHğinin kudret ve muvaffa-
'1..ıeyen ya~ıar çoktur. ki yetina hayran olmaktan kendilerini menedmflzler 
~ Bir aene evvel bu sütua1arda na- Ankara 10 Birinci Teşrin de7fnce derhal sepetlmlzdek.I aeT•lelerl 
d tıdikkab celbetmiş ve Belediyt•miı- Aynı dördünde Otle vı:kh Erzuru.m- çıkarmak istedim. Eyi aşcı va kahveci 
I '-, Tiirkçeye uygun olmayan levh~ dan hareket ettik. Ak.ıamı Tercand• a-a- bulunduğunu ıôyledl. Oç türlü Jl!mtğia-
.. 'tııı indirilmesini istemiştik, buna çlrdlkten ıo~ra ertesi gQnft öğle vakti ( Arlı.a•ı 2 incide) 
'"'ha Erzlrcaııa ve orada b3t dakl alık bir Is· 
ı..; en « Tıkici », « M Fatura » gibi Cir.ııhattıın aonrct boı bir kamyonete bl•e· 
~alara sık ıık raıt gelinmektedir. rek , k.ıama <!oğ u Kemaba vaeıl olııuk. 
~ ata, Karakösede aynı vaziyetler- hl yıl ev•el g1>ne bu yoldırı, fakat 

de karı·laşmak mukadderdir. Erılrııcan VA S ıvaa üzertndeıı bir seyaha· 

FIKRAı 

işini bilmeyenler ... 
liül&u t l' .. nzl • hm daha vardı O zamtın )lenüz tnıaat Filiatindeki Arap Yahudi mü· 
~ me.' •sanın pur eşıne~ı olma 'ıkıodan Pan!ar bott zı drııllen ma- cadeleai o kadar /tanlı bir haı 
~ oda .. bır kanun haznlamayı lu- halde bir ll\I brat ol hlnHrn(lan başka aldı ki, vak tile oradaki toprahları 
8-bt 1JZ gorü!or. Merhum saylavun~z bir ıey yokta Ş mt1i ise oralar bambaı- Araplar ve Yahudiler araaında 
!tlt. ı Topraguı geçen yıl yapbgı ka olmUf. lat811l, 1 eıcanrn önthı den R'•· tak•im etmete karar vermiı olan 
~ Ut bu sebepten reddedümişti. çen Tuzla ı~yunun Karasuya kıııihğı lngiltere nihayet bu iıten vazget;· 
"-'1ı.'t kanun olmasa dahi, Belcd ye Kotfır k<öprOıunde:ı b~fl~> or. Tarlht e meğe mecbur kaldı. 
ı. ltararla, Türk gramerine ~·e do-· bnekmmklyetıl odlnnb~ulA ~ opı,unbnf n .. b,~~ılndhnkl Şimdi Fili•tin yeniden bir müa-

- 4'\'l.!ı .. • !' ıe ep: e a"' es~ , r ••en n a- . . . . 
~e Turk lısanına uymayan lev- rab:lerlnln b.ıık.ıyesl gö ünüyor. lşte bu temleke gıbı ıdare edılmel• baılıı-
~ asmakt•n menedebilir. Duvar· köpı ünün yanında gay1:ıt muazzam beton nacak, gerek Arapların , gerek 
~ bembeyaz eden ve birkaç gün bir demlryo!u lıöprüeü yapılm1tktadır. Yahudilerin iatiklal emelleri zorla 
ıı..-'1e çarşının manzaracını karadan Het bur, dao Kansu vad ıs1nl tarlp ile söndürülecektir. . 
~•za tebdil eden Belediyemizin Af alcyc vasıl oluyor. Bu davanın tethiıten baılta bır 
~ itte niçin ağır hareket etti:ğini bir Dlcın karakoluodau ltlbareı> Sansar hal care•i herhalde bulunabilirdi. 
~l& ani boğazıoa glrJHyor Ha boğaz sauld bir Fakat gerek, Araplar gerek Yahu· 

Pırtı 20 - Dıı !~teri bakaaı Bono f A"'-'a•ı :, iıttrlıl• ) 

lngilizler bütün Filistin 
şehirlerini işğal ediyorlar 
Araplardan ve Y ahudilerdcn müteşekkil 
olmak Üzre, sadece idari kararlar verebi

l cek teşrii bir meclis kurulacak 

ayamıyoruz yıt eıvvelkt Ii&ızııta, tenbt lıt na aıtık diler burunlarının Jikine gittiler, 
G~ııe Cumhuriyet gazeteııiııde~i veda eder ır tımaa a canlanmıı ve bü yalnı% kan dökmeli Jüıündüler ve Fillıtinde Arap tefhlıelltri 

• 
111lde yapacak çare bulaınadıgı ton h tldadu ca her yerde muvakkat ve bundan hit; bir ıey de kazanmadı· Kudtls 20 - Fıilatfnde İBJllll kıtaab Yahudi öld6rtllmnıtar. Araplar hrillıle-
halka bu gibi yazılardan uzak- daJmi barakalar ve bloıla~ yapılmı! !e lar. Üıtüne bir de iatiklal ümitle- biç bir mukabeie görmeden Anp ıeblr- rln ba hareketini oa11l1Qz bulmakta •• 

'--1ı ve boykotu tavsiye uden bina k Stlf t1 ~UbaHa Kö:ur k?prüıutun rini kaybettiler. leıioe glrınekledfrltr. Ş• hlrlerden blrln· buna protesto mak•aıllle mGna_.all·rreYI 
')lani l k ır t . 1 . i baıına hasrcdılmlı. D kkanlaııle, • Oçftk O 1 b h l. . • • b. de bir bomba atı'mı,sa da ~11arat ol· J• pmaktadırlıır "• ye yanız a a ıye ııve nrın çıırııladl• oralarda ça ıı ı11ı ameleler fş- n arın u a ını gorunce ır • • 
til, kendi şivelerimizi de hatırla- eller memur ve müıtabdemler va ~ile· ata ıözümü.zü hatırlamalıtan ken- cıımMııtbırt.l 

0 
t 

1 
k "- Inglllz kabloealnln kararları 

~ö . .. . k. b 1 , d' . l • e er m s esna oma '°'•r•, ıo · L 
1 1 .ız. Ve 'dıyecegız J u nert lerJle f ç n 10 culı,rın bQtün lbttyıçlır: ımı a amıyorum: , birlerin hEr tarafı f"gal edılm•kte ve ondra 2~ - Dılıa tnp • an ' rıılı 

f.a_ lstanbula ait bir dava de ığil, temtn dltml~tır. İ~i~i. bilm~yea kişi, müşkül olur fA\blşçller bfo btr mo~•vamet &Os•eral- tabJDf'al, Fm.atla ••ttıleılnl• blrlnel de 
"'G •emlekete şamil bir mesule- Binfila?lm makine böyJr; bir dükklnnı onun ııı, ıeıır geç~r yazı kış•... cıen rıcat eımeUeôlrler. noe elatma1"ll ball oldaılaı• kabul 
' 'l'qracla mürettipler görelik, önüade dıırdu ŞofOr(blr az 71me1tye,.k) Bahadır DOLGER Buıüı bir ıutkaıt yap!lmıı " d6tl fAr .... J .._,.,,., 
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Radyo 
· Radyo sahibi okuyucularımızın 

şikiyetıırinl ve dileklerini bu 
sütunıarda neşredeceğiz 

A'lkllrada y~n\ hlr ra1'yo tstlı· 

yoJıu tealı edflc;i ve bu lstasyo:-.un 
Cumhur'yet bayramttıda faaliyete 2'8· 
teuıını l~!ttyorn-r. 

Eski lstuyon ba"k nda l'~relr 
Erzorumdekl, gerek bölıPmtıln di
ğer kı sım1arırdakf ra{tyo sabip~er1 n
den birçok tik Qyetltr alıyorduk Yrol 
istasyon lfc• ubtlıu be devam eltl21-
ne nez r'ln, radyn s1htbl kıırlle•fml
zln de bo yeni lstasyoıı bıt\ckınrlakl 

mütılialarını topturatı fo)d .. ıi rul
du'r. 

Bu buı ~ sta radyo lltı tli\ ası 
olan o'luyucula ı ım zın dllekJ~rlnl ve 

l 
lıt eklorlnl g-azttemlıde s ra il" nPs 
redecellz. 

Erz rumdan Kemah 
yolile Ankara ya ... 

--

bslkl ti re t Erzuruma dofru gelen demiryolundaki köprülerden biri 

( B•ıtualı 1 ncldt) de blr yıla ktılmaz büJü~ lnklıa t f8 

den, bllhaua gayet lezzetle ycdltlm pl· imara mazhar olmaya istidadı Tardır. 
livından bir po si yon •'aha iste f ye Kiiçllk lstıuyonu önünde yolca v• 
mrcbur oldum. seyirci kafıl~aınden ~mürekkep bir cejla' 

mıgatir erteal ınıdi aaıt 10 36 dM b•' .. 
Suyun her lkl tarafında ıünell r, k.et eatcek tr aln mananasinı bekliyor· 

köprüler, yarmaler bOtOn u:ımrtlle gö- Nıhııyet t en hareket eıtt. Yala>Z saatti 
ze çarpıyJr. Ceblce bo2azıoa kada: Al· 25 kl'omtslroıı i'tçınlyor. Karaauyıuı ı:ıa· 
manlarm Koloual tabirini kullandıktan ıan solundan, baun Hğtodan ilerU1°t· 
bu muazzam lneut devam e dJyor. O.a- Gene tU11tHer k.öpruler başladı. JııÇ •0 

dan ıonra Erzlrcın ovaarna rtılyoruz. ıonra Pıugın boaaz.ına gııdık. .Buraıaı; 
Şehre yaklaşı ca so.umuıda Ekıt ın i'01ülmeye ~oı: değer. Yazmak.la tA"51 

k17nalının bulundotu mahalde olumyo- ve tanr tdl!ımez. ÖyJc sarp, d•J' 
ruz. Bıı leızetll ve bol akan maden su ve yUk.s k kayala uı arasından ,.e9lyo· 
yundau kana kana içiyoruz. İl•rlrle bu· ruıkl, cgu Yuoanlataı:ıın T•aalya ve t.10: 
raları daha ziyade imar edlldlkce her ra yarım adasıuı blrblrindco ayıraıı !{O 
halde bu suyun kaynağının etrafı kapa- rco.t lıtnoalını ıöıdünüzae, belki k••'" 
tılıcık. n l.laaılltı Kızılay cemiyetim ze kıyaa olr eı bulmuş oluısuouz. TUn•ıl'1' 
terk edilmek tızerc f~telerle sat.ıa,ak.tar. köpıültır devHı ecııyor. Pcıgaı TafköY11 

Eızlncudan h1rek•t ettiğimiz za. bUtuıı Kemaliye (••ki ıımı Eglndlr.) ıı.ı· 
mı• şoförQmQz1 Kemah bo>tazıııdan değ· kının tıeaı beklıdıaı lıtuyondar. oıı· 
ru şebrc lld k.Uometre bir mesafc1e lo· dan so.ııra l'ene aynı b:>taz.ı takıp ıd'" 
komıtlt' arkc.da n "' gooları ö ıde ray Karaauyuıı baHn 11tıııa1 bazın sollll' 

•• ve traversi döJeyerak ilerleyen bir poz ııçlyoruz. Kemal ye .ltaaabAs na vat"u· 
katarını göıterdl: «Yarın akıam latas- daw aatdan Kara.uya k.arıoaa Çaltı • 
yonu:ıa nsıl olur» dedi. ıun110 ıatik.1&aıeltnc büyü& bir k.öprO 11• 

Kemah bola~ı ın ID~ıatı bitmiştir. v ıeçlyoruz. 
dcm\ryolu bcrllide olmdlllk poz katarla. Bu ıuyuıı akt i• boğaza da COJ1ı 
rı lthımek~edlr. Bur.ıda bir çok lünel ve diyorlar. J:Suralıı.ı ta, lJıvr,klye "~~~ 
köpıüler vaıdır. Bllhaaea Kemth kasaba darlıtını1 ısarplğ"cnı ve dlk.Uğını mub• 

11 
1111& yakın Karaau (civar bali:ı Fm .. t d• za ec&lyor. K~mabtao Div.uıye ~ad 
bl diyorlar) o kadar darlaımıı bir bo- ollın ıüaeUed say,hm. AlctaomadııP'' 
tazd~n geçlyorkt, gayd yUkısek.tcn ge ırıli ufaklı 89 t.snu idi. 
çen yolaaa lns n artık soyu göremiyor Beıı bQlUn bu munzam ve eoıs•ltl; 
n ıuyıın aa4'ak ıürültn ile aktıaı· ı.oıaaıı ıcyr~ttık~e TUrk muh~naısıal1 

nı l1tt11or.. bayıanlıa..ıa tak.dır edı1or, ıöaaüm 1'•11'; 

Kcm•hın biricik o~ellne "indim. İıdl· .rı1or ve Gumb.urı1eı HuK.ümetımtıe f 

hım fevkalldt. BUtün yo'c ı;r için oda· o:ıun bı;ınaa bulunan ve JUkaek deba~i;: 
lır• kafi gclmlyertk yerlere şllhler H- o hUk(lauıU ldare eden Atalürıı..'u"'ıı 
rllmf11 ne yapayım? Cu111hıırlyet bayra k.arıı fükr110 boıcucııu itayı en 1ü•5•~ 
mına kadar yoıculı.r bu ııkıntıya tabam nı fc bUlyo:um. 
rnül edtcl!~. Çnıık!1 o :r.acıa :ı ha: Eız:n- ç .tıtkayadan Siv.aaa ıldea. tte~~ 
candan iıletmeSe açılacrğından, J'O c;ı- a.khrma edildikten .sonra durmadaP ~. 
tarda t rene E• zincandısn binek va o·a- VHau, Kayaulye \lğrayarak 1aat 1edlv 

da eiUc ktlr. Kemah k 8 ıa ~ a 8 1 ' t.ÜkQmet merkezine vasıl olduğ;ıJllPJ• 
yi1hek ve sarp k.ayıların uzerln _ K bU~uı 
deki tarlbf kılealnln etrğlııde ye meylll ıore emahtan Ankaraya otuz iki 

Serdarabaı barajından iki görünüı; ortada inıaat mahalline gülen yolda hazırlanan tak 
bir araz de kurulmuı'ur. Şlmdlllk Kuru- aaatta gtlm.lı oluyordur. 
nuvustaı ıekllol muiaf&za etmıkt~ ise D. Jz, 

LO 

- -----~-----·---,..-ıı-------------··-..----------------------~------------------------~~~~~~.-.. ....... ~ 
bit ıart düıturlula iktifa ıtmek ginah ımlı berıeyl lyl idi. Suçıık yedinci talimde Hayatta tayyareclllk meaıeııo• 1, 

f diye. talebeni• ıöıü ü alıotırmak v• mu17yen ı defa ııren lnaaa, bava bı.stılıfıa• tııtıı 
•E11lriktörlırl.mlzden duyduluma 

1 lıtlfada makloayı aynı hizada aürmck 1 mata mt.hk.üındur. ,ı 

ECILER l'Öl8 Muthıaayd. adlı bir makloa ıar- 'kabllıyttlnl anlama" Uzre, toµrakhn bir1 V ı>lll, bu dık ıözlQ ve blr~z tob.,r 
mıı. Bu aaklna klmllen baaıarıa sarıl- bL.çuı meuo JUkıckltııte yapllnlaa roz.I komao:not mo~örcQyü pek: ıevmeı.. ~~
ıaııtır. PJktyı rlderk:en bağtar çalgı tel- lmot uçuşu:ıo btceremedt. Maklna bayır- hraall• o.ııunla aıay "der ve hatta oOIU at 

aıcatlan f'"1ira: NiHAL y ALAZA ıerı rlbl ıeda 9ıkarmaktadır. Bu uaıllden ıardao, tepelerden lalp çıkıyo:muf gibi, tea tcsm.,,1&1 çı"arıtmaaııu ıatcrot. .F:~.
lstıtade etmeğl teklif edlyorua. Şöyl ki: rayıı muntazam, ursıla sar11ıa1 bl'lzan Hmataıet yotııtl ve Soçu,un mezlY ~ı· 
tayyartnln tlıt ile alt sathının aruına tekerlek.eri 7cre deyerek1 1'ldt3ordu. ri i la1'.dlr attı. HOlü.ltte otorıtesJD1 yu p· 

K n 1 kendi e k lınc o k d r c&· nı ıseçtlmlıtl. Öteden beri onun en:bıı- kalın, orta ve ince Hdalı teller rermeli- Tayyareclllk lisanında buna "topıağı ıeltıl. 5Hçuga komıomoı ş11oesl k4'1 

sur değildi; parışütçü'ü m 1 ğ'I onu' yük emeli tayya!ecl olmaktı .• Damlarda dlr. Tellere birer kablolu 9BDi'll yaptı· görmek. derler. Bu bir talebeni• nüfuzu uaıae acçtuo.r. ·ı~ 
bir rız korkutuyordu. Ba le in lçfn·ı çalışırken ıababtn akrıma kadar, tay- rarak, arka kablnere kadar uzatmalı. naıau o m~tlılı!!a dellldtr. Sıvçuk ayHca paraıtıtüo. tekaıau ti 
de boşun gld n bir Y vars , oda: bn-

1 
yar lerla uğuldayan ıeıhırlnl du7ardı. Kableyu çık.erk.en çıorel iner, tel röz Enstıüıı.töt 11e kAdar utraıtı ise del ıçııı Çillı,ıyerau. Hruıtalıt ona oı•B 

tn kıtada bir lek paraDtıtçn b ıoıım sı· Savçuk_ ceaaret!ol ve tıyyarec!llte rlr•aa _Tınlar, arka kabineye de bir ıöktllı&mtdl. Sıvçuk fevkalade faaliyet hıHpJarcıa l>lzzat JMrı.ıam eaıyor'1U· 
dır. k.ar~ı istidadını göstermek lç!n altı k':_t!ı oaiııoı oturtmalı. Her:-troaa_röre,_ ply.!:_ gö1teriyordu. M klnasnıı herkesten te- Atıdrey Kllnkofta Sıvç1ıl: ara1ıod; 

Sıvçuk, radly tö.Onden b şalttı1 evin saç&ğı ilaUlnde yürD:, su borusnna noda oldulu rtbl_blrer_tuş yapma~~ mlz tutar, elllrlerl harfiyen ifa ederdi. tuhaf mürıascb"tıer vudı. VolkUD • .ı~ı.-
ao d f bezl m ilstraU sildi, mu lu o iki ellle aaıılarak-:ön kere- kadar-:-ken- suretle 111üm11t;lere_resml • çttl,re, ku- Fakat bütün bu ıa1retıeıe ratmlD Sav· amdan sanr• mitlngte Audrıy• eıı ııl• 
k pattı 'fe otöıü hı ırdayan kıl fi Ort- dini indirir yo~arı kalkardı. __ ~ susi orkeatramızla oıkabllecııız. çu"u ••kteptcn çılcardılar. ele· hücüm eden T onua adıaı çııı~raı; 
tn. T yyara7I kızaklarda tek r1 k re Su9ukun b11 marifetlerinden en Sıvçuk tekllflcrlal_ga71t ciddi ola- Savçuk k.ede den ezlldl, rc:celcrl u- Sıtvçuktu. Buuuala beraber oıotorc 

h. i~r.l yerleştirdi v OrltQ, tectnbell ustalan• bile kalbi du·~c:ak: gl- rak v(büU1n ıaiöııe:-ıöyledl:-Talebelcr Jllmaz oldu. Nihayet benlmıedlkl ve SC· Kllnlıtofu S~JljOrdu. A•4rey buıııı ııe0~ 
Her ey ta amdı. b1 olurdu:._ Ark_adış,ann~, · -.!?!i!~~!!. ona tullaf bir ıd.ım_dulerdl nelerden aerl sevdltl tıyyareclltkten aalamadığı ıç.o her ihtımıle kart' 0

01
, 

Acele diyordu. Parııştıtün tecrübe- Amslyı yaparak iki k~~stOndt·D E'lıtrQl törlcrlndeD_bfrl onunla bil· büsbütün ayrılmaktansa motörcü o'ank dan uzak duruyordu. Savçuk tayyare o• 
stne p kaz vakıt le lmı~tı. Halbuki o u atlay•c ıını. ıöylerdl. haasa_altkadac_oldu. Savçuk_, miittham· kalmafa karar verdi. Bıı da bir lıkence ! ıı,.ın lncellııcr1nf bildl&i için aıı•lel 
bu ü s betl hazır dıtı ktıçük bir a. Savçu'I kendini ., pllotl mıktebtade mıCV.anlayıfh adamdı7"° ,Eıstrültör_onu idi: maklnılarla ıaatleıcı u~rıştıktan,' a:ık olan Anc:lreyl bu c hıtt~n aıaıt•d'' 
1 t h ntız bl mfşU. garip ballerl\e taaıtmııtı. M11ell- blr ma· pllotıfaberaber ıötQıGr1• çr şllll .. flglrle- onlara yeğ, benıln .. Y dlrdlkten soara,l ediyordu. 

Damcı han Savca ııı bıye heyeti- yıs bayram komfsyonana blrtıkrlr ver rı alııtımdı. l:ıüttıı rüa st rtta bııkılarnıın uçtukla· 
nln nstbl üıerl c:ı kert p· ot m tebl- mtıtl. Havacılık mıkt•bf için 7abııı n•· ~--- lııfaklna ldıreıslııl varıncaya kadar ı nnı seyıetmekl 
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HAY T VE SIHHA 

a ki Arsenik 
Ara nlği b g~n h ki lerfn e lndel t bli olarak hatıra gılmlftlr. Bu arış· 

pek 6ne il bir il ç oldu n u bilirsiniz. lırmaların netleeıl olarak, timdi bfllnl 
csilzamnn h 1 leılnln kull ndı Jar mns- y r ki 'ücadumnz~a bir mlllrıramın 
hll lllçlardan zl7 de ş'mdfkl h timler bin e 6-6,5 o kadar arsenik vardır. 
arse ildi na l rdnn kull nırlar. Blr rlva- V kı p k, pek az ama, fş1n eheamiye
yıte gör , b h hckl 1 rfnfn bn iki tQrlü ti iktarda dclll. arsenltf n hayat lçlr 
ille:: ayn ayn lan1dıklıınndan p çoi: üzu undadır: Ar enik haydtımız için 
öne zamanlarda, Hl t v Çln beki lerl azot ve kürt kadar lüzomlu1ur. 
bu lann ikisini do bir 11raya getfrbl!!r Bu miktar rsenlk en z'yade saç· 
H müshil llA ları rs nl 11 t stller f inde larla, kılhmo t klblnde, ıonra dırldı, 
bir müdd t tuttutt ıo::.r hı:st Yarına kemiklerde, beyfn~e. tiroit gnddeslnde 
lçlrlrl rml . v çocukhıkt 1 timüs g-uddestade bulu 

Eıkl J1lD n h lm1 rl - ikisi de nur. Bunlardan her gün az çok arıeaik 
araenlkll olan - ırm.ızı v sarı zır ı . ç ktığından kaybolanın yerini doldurmak 
lan bir9ok h ıt lıkl r karşı tıaç dly için ıdalanmız raaında günde bir ml
taıuthktan sonra bJz " hmetli ny k llgıra ın binde beıfnden on iki bu9ak•· 
İbni Sina d onl r ehemafy t vermff, n k dar ars nlk bulma~z lAınmdır. 
bir de uıenlgi aşağı an ıırı a ile v r· Fakat kadınların muıyyın günltrlrde 
••k uıulGnl icat etml ti. Fak.at d b kanlarındaki arsenik nfıbetf, bir litre 
ıonraları _IUiıın f zl sıad il rl g l n kand bir mlllrıramın 9inde 280 1 dere 
sakatlıklar çofal Jş olacak ki arı nlk c sine çıkar 
azıuı asırlarca b klmlUr.t un t 1 uı v Arıenllln vücudumu2da gördüğü ff 
dua sl1ad kuvvotll ve, kokusu o a· 1 dly kadar hillndlflne röre derinin 
dıtı için, gizli bfr zehir diye meşhur ol- v sa~ların r ngl ile rosellftfnl vumek 

oe o 

fnrkiye iş Ban kas 
1 9 3 8 

( 0 Ç 0 l C l_RJ HE S l P L l 8 
ikramı ye plt\ ın 

mnıtu. Snm dikleri ki ,el rl bu dün- çocuRun büyümesine yırımık, bir ele 4 ad•~ tOOO Uraht - 4000 Ur 
yadan kaldırmak lste7enl rln çoğu us . b ylnde a9k duygusu b111l etmektir. Bu I • 
ilik kulla.aırludı. H le ltnlya'da meıbtır son fşlnl lıbat rden şey, kuş~arın ışk 

500 • 4000 • 

Borjlyalann lçlrdlklerl ars lkll iU 0 mevsiminde kanlarında tlıima fazla ar- 16 • 250 • -:"'.'300 • 
HhJre ıOhret ver fıtl. senlk bulun asıdır. Kimyacı hı.ıdmlerfn 7f • 100 • 7600 • 

Mtdınty t llerleylp d 1 insani r ara· flklrhı~lne göre, ışk. dUJ~OSU beyinde ao • sc • 4000 • 
11ndı, aevm dltf ki ıeyl glzlfce yok et· rsenıtln lasltlnle kuışmasından vıkır. 200 • ts ... sooo • 
mek Adeti az Jdıkoa arı nl yaniden Etki Avustıaıyanuı 1ıtlrya tarafla· 8ft4 • 28600 • 
neklmlerla elinde iyi bir lllç olm şsa da rında dağlı lnsanlann ııaınlk yedikleri Ku .. ~arı 1 lla.n, 1 H.ıı:lı-.n, ı Ey· 
ıtmdl blldfğlnfz derec d ynyıım sına 6 • v tlsnna da yedfrdlklerf eskldenberl ıeı, 1 Blrlaal klana t ::lhlnde k.Jlecektlı. 
lttp, r•feR asnn sonun doğru çılca a billnlr ve kendilerinin arsenik yemeleri 
cıkh bir blk y olmuştur. Bu hlkay yl dağ'lar tırmanma lç'n kutvat bulaıak, i •• ı\ll lira nduı'ı buhıua hı 
'911ecıtJ iz fçln kısac hıtırlatacığım: ati rına yedirmeleri de onların tQylerl· aaplaı karalar1 •itil lleco~ltrdlr. 
Fransada B rde ı hrl de ir czacıun nl gnıcU ıtır t istemelerine hamlolu· (No 47f) 
kansı blrd nblr ölür, halle kocaSl onu nurdu. Y IDız arsenik yiJeD daflıluın 
ar11Rfk.I :1 hlrlıdl diye rivayet çıkarır. h P genç olduklarıaa her nkıt dikkat 
Kadının tanıcd Uya hekimi ars nlk dllmfştl. Arseniğin vücudumuzda rOr· 
bıılar. Ecz cı mabkOm lur, uz k bir a- dllğQ fı-.klmyaca ötrenlldiflnden beri 

Krzurum Vilayet Daimi 
Encümeninden : 

4ada siirıüne rO•d rlllr. o dathların da.arseoltt afç1n yedikleri Zührevfye naataneslnla btr senelik 
811 adlly heldml, p k mühl b!r daha fyl anlaıılmaktadır.{ Baz(aem!eket- lbtlyıcı ola• azami 7000 atğarl 6000 kl· 

111 laıa n kanı da rscnlk oldu uau l rd evi n cek delfkanlılann dltunden b k k 
- ' - b" k ı - d LJ t lo am e mı ve azamt 3500 aslart 
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Doğu illeri ile ilgisi olan bütün 
miJesseselerin azetemi:z vasıta

bölgeye ile kendilerini bu geni 
tanıtm lan menf aatl rinin 

ilk icabıdır. 

1 
doğru' 

ıoıterıcek ir u ul bulduga halde za· onoe ır ç gD.n t muı ye ı .. er de on· 
valb 111 h lyetl 1 8 lıyamaz, kadı· d n ols l'erettir. 3000 kilo ııtır ti 19·9·938 güntınden K ı h• J M•• k•t 
aıa.kanındakl r e iğin ctnay t r1 Fakat, tablldlr ki, herkes onlar rlltl itibaren 115 ınn middttle aflk eksiltme· arS 0 JSar ar USta 1 
olduluna hükıned r .. Bir k ç yıl sonrıı halis arı nlkl yemez, OllU gıdalarından ,. k.onulmuı ve ihale rünü taltp bolun- Mu·· du·. rıu·· g"' u·· nden . 
kimya hoc ıı · GoU1e insanı k aı alır. Onan bize en .. çok retlren rıda 'tlZ- madığında.a ihale müddeti on ınn azatıl- • 
da hiç z hirl nm d - r ı:ılk bulu du- dar. Bir kilo tuzda bir mlllgıramın binde mıı lsede yine talip bolunmaıhğmdan 1 - Şll•tn me v p rojesl mııctblnc s Kıı rsta yapılacak !darı bl!!ası tnıaaiı 
tunu meyd n çıkarır. Bu u d ba öıoc otuza. Sonra ,balıkl r: Bir kilo bahk bunların lbıleıl artırma ve eksiltme ka- kapalı zmf uıutlle ei.slltmeye k.onulmuvtur. 
baldutu halde anlıy y n zavallı b - tfnd bir mllfgıramın blndı altmııına - 2 - Keşif bedeli ( •0237 Ura 20 kuruş) muvcıkkat teminatı ( 3017 Ur 79 
kl•e bir y y pmul rsa da rzıcı stır- adar ... Balık etinin Otedenbarl btlyük nunon ' 3 üçuncil maddt1lne tnflkan b~r kuııııtur.) . 
ltıadcn ı tlrlllr ve b s f r beraet ka· şöhr linin sebebi ılmdl 4ıha iyi aıllışıl- ay lçlade p1Zarlık.la Vlllyet dalmt enc:u 3 - Erslltme 31-10·938 Pazartesi günU. saat 14 de Karı lohlsarlar miiı' kil 
.ıanır... maktadır .. Etlerini yedltlalz kara bay- memlnde lıteklfslne ihale ıdllecektlr. mUdOrlütünde 18pılacakhr. 

Hlk47erıln dah ani rında pek 11, o da arıcık lop et· Muhammen bedelleri 1085 lira muvakkat 4 - Şartnam,sl ve projeleri 201 knruı bodelle Kars lohl rlar ldaraslle lstaır 
ıl uı aiti kanda bııluadu u 1 ıılınc lerlnd : Mlllgıramın ancak binde albıı- tem.lnab 82 liradır. Banlar ayrı ayrı ta- bul .,.. Ankara Baımüdürltılderlndea alabilirler. 

kün olııceğına na k dar. F.tkat kuıunun gerdanından llplered• ihale olon'b'llr. Şeraiti ınla- 5 - Elı:ııiltmey it Irak. etmei: istenyenlerln N ruı nkil tinin 12-8 938 'f/f 
.mantkça-htlkm dll ıJ ve bun n üz rl· çıkarılan et suyu tıbU müstesna. Onda k. 

1 11 1 1 
167 sayıh tamimi m clbloc11 cblly t veslkuını haiz butanmaıı llıımdır. 

ae-ııdl ını şOph iz bfldlğlnls-us nfkll datha bdyük:_allbelte arsenik vardır. mı steyaa ta P er n Encllm1n kalemi· 6 - MühQrlü teklif mektubunun anuni vesalkle · Nafıa vekiletfndcn abnı:cai' 
ve blıçok türlü y nl 1 fi rı ic t dil· Bir de :rumurtadı: Bir yumurtada ne mlrı:caat etmeleri lltn olunur. ehliyet v slkesını, yftzde yedi buç11i:: güvenme parasını weya te at mektnbOJIP 
•Hl olauıtur. lllgıra ıa binde ylrmlılae kadar. Ba- (No: 128) lbtlva edecek olan kapalı zarfların kılltme ıo.no en geç sa t 13 çe kadar J(atf 

Bir tadtan da kanda arsenik. b lu - lığa 7umurtaJ1 l'arnltür yapmı1a da biç •. inhisarlar müstakil müdürlü üne makbuz mu\c.ablllnde verilmfı olmaıı ve roıt 
dulu anlaıılıııc vücudun başk 1eıle· bir 8Diell olamas. D O c) U ile l'Ö derllecek m ktopl rın da bu a tta k:o fıyoada bulundurulması lazımdlf-
rlade dı bulunup bulunm dılı ı ra ak G. A. Poıtada olacak ıeclkm ler kabul edllmeı. ( No. 113 ) •-3 

gilnleri 
An a a .. t nbul Posta tarifeleri 

Gldft S at Oellı Saat 

Pa1ar 15 Camartul 1. 80 

Sah 18 Pazartesi 14 - JO 
Perf8mbe 18 Pe19mller 1'. 30 

, 
K rs - A rı po t ları 

Paur ı - 13 PHU 11. 17 

Sah 13 • 13 Salı ıs - 17 

C1lllla 1 • 13 Per~mbı 13 . 17 

Oltu - Tortum postaları 
Cumart s1 10 Puar 15 
Sah 7 Çarpmba ıs 

ç t postası · • 
C mar 9 Cuma 14 

Post 1 rın har eti K r tr n po tal rını takip edecek 
ahv l dol ı il ( aat 21) r dd lerine kadar intizar ede
cektir. .. 

ık. Da 
~ ... ızıt, ı.. 

•• alla r 

r u Vil et tba ıınd• --- -. 

TABI 
ıüraUe Hazar •'1llr 

IL.lN TARiFESi 
1 .... Hbllde uatlal 25 kuq imar Birliği Başkanlığından 
7• •• 50. o 

ı - Ilıca Dahiye merkaıladeld buıroların merdt•enlerlnl tamlrll etraf ıJI• 
6 • • • 71 • Tretunr inıaıı ve bahçedeki buuzun tamiri p ıarlık aıullle eksiltmeye kooııl· 
5 • • • 100 • 
4 • • • 150 • auıtur .. 
1 • • • 

200 
• 2 - Kııtr bedeli 1422 lira 60 kuruıtor. 

ı • • • 251 • 3 - ılk teminatı 106 lira 70 kııraıtur. 

1 ,00 
4 - Pazarlık 31 lllt teşrin 1938 PBI rteal ınııtı ıaat 15 de Belediye bfDal1 

• • • • dahilinde imar blrlltl f darı heyeUnce yapılaaaktır. 
illa nıeeık 1tı ... ıer DOQU Gue- 5 - Kııtr Ye ıalr avrakı imar birliği übendlsUğtnde görfileblllr. 

tul idare Mlcllrllllbe •llraout etlle- 6 - lsteldller tlear t odası ve bu kadar it yaptıtına dair Nafıa vıkll•t~sa· 
lldlrler. IMn•b llb!ar lıla lı• il la· den alllllllıf vesaik lbrazır; mecburdur. ( No. 111 ) 4: - 3 
rlf• taütllr. ltllllr. 

ICınumlı lllnlard 
faılalll• abau. 

taılf e ~lr alıll Vilayet D imi Encümeninden: 
Aclıeı detlıtlra•k 

retı ta~ldlr. 

25!ktın1lak lo· Hodson marka'ı Vilayetin eskl otomob'lt 17-10-938 gllnünde itibaren oil·· 
beş gün müddetle açık ıtırmaya konu muştu~. 

DOCU Abo • tarifgj Bu otomob\lln ıaıate t 2-ll-938 Çrr~ar.ba günü sut 15 de Viı8ytt daiınierr .. 
cümınlnrte yapılacaktıl'. Muhammen bed ll bin lira ve muvakkat teminata 75 Jlradlr 
lat kitlerin mezk.tlr run ve saath vilayet daimi encllınentne müracaat etmetcrl fi a.uuıı 12 Ltıı 

Alb •Jhl1 'l • 
Ut •Jlılı 4 

1 
• 

Ilı arhlı 1.)0 • 

ECNEBi UEMLELEKETLER iÇiN 
S.aıllfl 
Altı •Jlıtı 

24 
14 

Lfıı 

Hususi il olar için ayn 
tarife t tblkedilir. 

S bip H Baı.muharrlı 

c.IBAD BA AN 

U.11111111 aJ1rl1atı ldıroiH yul lıltrl 

llO•örü: Bahadır DÜLGER 

olunur ( No: H9) 4-1 

Vilayet Daimi Encümeninden : 
Vlltytt otomobili i~ln a ınııcak 182 teneke Sdaodart benzi..i 19-9-938 gnoü:ı~ 

deu ltıbır n onb : ş gD.n müdd tlo açık eksiltmeya kon11lm11ş v~ lh.de gftnü tal b 
bıılunmadı~ından ihale midditl 011 gün uutılmlş o!dutu. hılde yi ıc isteklisi çık-
adığ1Ddan artırma ıksı t::ne kanununun 43 üncü maddesi muclb!nce bir ayfçfııde 

Villy t daimi encü11 ninde pazarlıkla iste~llye ihale etlil c'ktlr. Mulaamınen be
deli 600 L'ra muvakkat temtnttı 45 liradır. 1eteklilerln V!llyet dimi encümen ıı:a-
lf mi e müracaat etmeleri ııan olunur. (No: 127) 

Karaköse Satınalma Komisyonundan : 
K fızman için 40000 kilo &iğır qtl yen1d n kapalı zaıfl ekslltme1e to11

; 

m121tor. Tabmla edilen bedeli 6400 Ura ilk temloıtı 480 liradır. Eulltmeıl 5 11·93t 
ar -Cuınadeıl saat onhlrd A~rıda ııs ıi tıo lma komisyonunda yıpdacakbr. f 

naaerl bar gün komisyonda l'örül blllr. Teklif mektupları ihale saahndan bir sı· 
at ıvv l komlıyoaa verllmlf ol lıd1r. (No: 125) 4-1 


