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İspanyol KızJ/Jan Tarafından Bir 111;,an 
Zırh/Jsına Yap lan Taarruzda 24 Kişi Öl
müştür. Bu Hareket Ptlmanyada Heye-

can Ve fifsabiyet Uyandlfmıştır. 
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Ma~erayi Erdün Hü~.ümdarı Avrupa Sulhu yeni Bir 
Emır Abdullah Dun An-

karaya Vardılar.. Tehlike önünde mi? 

Hariciye 
Müstısan B. Numan Me
nemenci oğlu Bılgratta .. 

Misafirimiz istasyonda Blşiekilimiz, bir çok zevat 
va ~ılk taraf mden ~ara retle ~arşılan~1. 

Ankara, 31 ( Mubablrlml:ı 
bildiriyor:) -

Maverayı Erdün hükümda· 
rı Emir Abdullah bugün 
lıtanbuldan lı>uraya geldı. 

Arap b6kümdarı fstaı 

Yonda Baıvekll General lı 
enet İnönü, Hariciye Vekil 
Vekili Saraçoflu Şükrü Va· 
it ve Belediye Retai Tan
dofan, Mevki Kumandanı, 
Reııtcumhur Umumi Katibi, 
Baı Vekalet huıuli kalem, 
MüdürQ, Irak Sefiri, lnglliz 
Sef aretl erklnı tarafından 
k•rıılanmııhr. 

Muzika Erdün ve İstiklal 
marılarmı çalmııtar. Hükü · 

mdar istasyonda biriken ka · 
!abalık halkın tezahüratı ara . 

ıında Raıvekil ismet lnön6 ile 
birlikte otomobille Ankara 

Paludaki husuıi dairelerine 
gltmıı1 erdir. 

Ankara, 30 (A.A .) - Ma· 
veratıeria hük6mdarı Emir 
Abdullah bu aabah fıtan · 
bula gelmit ve merasimle 
karıılanmııtır. 

Emir Abdullah yarın An
karaya gelecektir. 

Pazar Günkii Mac: , 

Birlikliler Vurtlulara 
G a 1 ip Geldiler. 

Birlik 2-3 sayı ila davaöildın lik maçlannm A gü
meıi şampiyonu ol~u. 

1DMANBIRLIKLILER 

1 
Saat 3,50 ne evvela Bır 

~k •onra ldmanyurdu olmak 
b ıere takımlar sahaya girerek 
):llu ıelimladılar. Ve bQ · 

le btr alkıtl" karıılaodılar 
liakem 8eıtktaılı Hamlmdı . 

ç Takım kaptanlarmı yanına 
'lırdı. T etktklerlnden sonra 

OJu b ol nun aılamasıoa bir mani 
t ll'aadıiını öğrenerek saat 
lltta 4 de maça batlandı . 

) Takımlar ıu ıekllde uha 
'çılcrDıılardı. 

Birlik: 
Rafet 

Mlnir Şefik 
t Ali Htlmt Turgut 
li ll'aln Şerif Necati Hakkı 
Gaeyın 

İdrnanyurdu: 
Lltlf 

Ptteh Kadri Kamil 
liG tnet Emin Hulkı Kamil 
l'-u •e,ın Sadi Celal Mustafa 

rıut 

lı" )a •kın Birlik tarafından 
kı~ıldı ldmanyurdu 5 da. 
d,' kad•r yarım aahuın · 

il t 
'' opu çıkaramadı Rüz · 
d1/ •hına düıen ldmanyur 
tat biitiin gayretlertue 
'tlı)ttıen topa hakim kala · 
t,ll ~r. Orta haf yerini tu · 
~''* iulkt mevkllne yaraıan 
~ld ._u 16tteremiyor Böyle 1 

Ufu halde Birlik te mer- 1 

kez muhacımmın aaabi bıl· 
hasaa sağ açıkla ıol tçin 
yerinde olmıyan flyotilerl 
blr'ı<aç gol fıraahnı kaçırıyor. 

Kıaa bir zaman rüzgara 
karıı oynıyan ldmanyurtlu 
ların Birlik kalcıılnP. indikle· 
rfni görüyoruz Güzel bJr 
btr fırsatı kaçırıyorlar . 

Bunu derhal B ı rllğtn akı
nı takip ediyor. 

&ol açıktan yerinde bir paa 
alan Necati ön6nde bekleri 
ufak bir dönütle atlatıyor. 

17 dinci dakikada ilk rol 
ferini çıkarıyor. 

Bu golden canlonan İd 
oıanyurtlular üat üsle btr 
ikl alun yapıyorlar. Orta haf 
Hulkfnln yerınde durmama· 
ıı yüzünden Birlik bekleri 
nin açık oynamasına yol 
açı\1 or. Bu akmlu kolay 
lıkla durduruluyordu. 

'!.7 inci dakıkada ldman
yurtluların yerinde ve düzgün 
bir ak1nı Mtnirin çok açılması 
sol haf Alinin topa lüzum 
ıuz çıkışı aai açık Mustafa 
ya meydan bırakıyor ve ka · 
leye güzel bır glriıle bera 
bcrliğl leuı ! n ediyor. 

Oyun mütavaztn bir ıekli 
de berdevam Birlik akında .. 
Sağ açık Hüseyin düzgün 

( Sonu ikinci sayfada ) 

ispanya Sularında Bulunmakta Olan: 

Bir Alman ZırhhsınaKızıllarAteşAçtı 
Bir çok yarah Alman ıar. Şimdiye kadar 24 Kişi öldü. Almanyadı heyecan va 

asabiyet var. Alman gemileri da bazı liıoanlara ates etti. 
Berlin, 31 {Radyo)- Doy

çlant zırblı11na Kızılların 
yaptığı taarruz üzertoe bu 
sabah limandaki Alman de· 
oJz kuvvetleri takviye edil 
mittir. 

Cebelüttarık, 31 (Radyo) 
Doyçlant zırhhıındaki yara 
lılardan 20 kiti hastahaneye 
kaldırılmııtır . 

Bu hadiıe üzerine b i r 
kaç liman Alman zırhlıları 
tarafından ttombardıman 

edilmtıtlr. 

Londra, 31 (Radyo) -
Doyçlaod zıhlm kuman
danı derhal Almanyaya dön· 
mek üzere emir almıthr. 

Gemi öfle zamanı demir 
almııtır. 

Valinılya 31 (Radyo) -
Bır Alman zıhlııtyle dört 
muhribi ihtarda bulunan 
tehre ateı açmııtır. Sahil 
bataryaları ateı etmlılerdır. 

Bundan sonra Alman harp 
gemılerJ keıif bir duman 
bırakarak uzaklaımıılardır. 

CebelGttarak, 31 (Radyo) 
- Doyçlantta ölenlerin ce
naze meraılml 17 de yapıl
mııtır. Ôlenlerln adedi 24 
ü bulmuıtur 

Berlin, 31 (Radyo) 
Doyçlant zırhlm hi.dlıeıl 

hakkında Almanyanın aabrı 

tükenmiıllr. 
Cenevre, 30 (AA) Mille · 

tler Cemiyeti konaayt lıpa · 
nya itleri hakkındaki müz· 
akerelerfnl bitir miıUr. 

Konıey lıpanyadakt m(ica 
del-;, ye lttirak eden ecnebilerin 
bütün teıebb6ıünü memnunl· 
yetle kaydederek komitede 

yolda hlç bir gayretten ıe
rl kalmamağa davet etmıı 

ve lıpanyol muharebesinde 
hukuku düvel kaidesine 
muhalif usullere müracaat 
eden ve açık ıehtrlerin bom· 
bardımanını takbıh etmlıttr B. Numan Menemencloğlu 

Mılletler Cemiyeti kon Belgrat, 31 (Radyo)- Tür-
seyl bu içtima devresini bi· kiye Harlclye Vekaleti m(h-

aza bulunan devletleri bu tirmlttir. 
"'===--....... o===-=--===-=-ıo::::=:=====--==-===-====="'' teıarı 8. Numun Menemenci 

A 1 an A t G oilu Cenevreden Semplon m - v us ur ya er - elupreslle buraya gelmlttlr. • 1 • • A 8. Numan Menemencloilu g 1 n 1 ğ 1 r t t 1 • • Türkiye elçili H. Ali Haydar 
Aktayın misafiri olarak öbür 

Yahudi Kongreai Bu Yaz Vi
yanada Bir Toplantı Yapacak. 

güne kadar Belgratta kala· 

cak ve çartamba gün6 Semp

lon trent1e lstanbula hareket 
edecektir. Berlfn, 31 (AA.) Alman 

vusturya gazeteleri aratın · 

dakl gerginhk f azlalaımııtır 

Bir Avusturya gazetesi 

Yahudilik koogreılnin önil 

müzdekl yazda Viyana da 

toplanacajını yazıyor. 

Viyana , 31 (Radyo) -

Alman propaganda nazırının 

kiltıe aleyhindeki nutkunu 

derceden Alman gazetelerinin 

Avusturyaya girmesi yasak 

edil mittir. 

1~ HükCımet 
Arısmdı ticari an lısma 

BrOluel, 31 (A.A) Bel · 
çika, Danimarka, Finlindlya, 
Lükıcnburrve Noneç hüka 
metleri aralarında ticari mü· 
bad .. leyt arttırmak makaadlle 
bir aolaıma yapmıılardır. 

Bu ziyaret hususi mahl· 
yettedlr. 

B Numan Menemencioflu 
elçi H. Alı Haydarfa buıün 

baıbakan ve dıtlılerl bakanı 

8. Stoyadtnovtçl ziyaret etmtı . 

ve ıaygılarını bildlrmlıttr. 
Yarın akıam Türk elçl

liAinde ıerefine blr ziyafet 

verilecektir. 

·-··-·-------------------· ~ Adı Değişen Roman 1 
Hariciye Vekilimiz Dok
to_r Aras P~rise Vardı. 

1 

S O N H A T 1 R A.. ı 
t Bu romanın hakikf bir hayal ve macera romanı t 
~ olduğunu evvelce de yazmıştık. Roman nwlıarrirl· : 
e nin vaka kahramanlarının müsaadesini alarak yaz- t 
t dığı bu gılzc.l eserin bugün adım değiştirnuk mec· t 
t burlyel!nde kaldık. Buna sebep ( A . 'N.) vilayetinde it 
! bulunan romanın baş kahramanı olan bayamn gön - • 
1111 derdiği bir lelgrıJftLr. t 
~ Bayan pek haklı olarak ileri sürdüğü ue burada ~ 
t yazmağa mezun olmadıfjımız sebeplerle bu adın t 
~ rieğl~tlrilmeslni ve romana t 

Sancağın Yeni Statü Ve Ana 
Yasası 29 ilk Teşrinde Meri

vete Girecektir. ... 
Ankara , 30 ( A A ) 

Cenevre huııuai muha biri 
miz bildıriyor: 

Halayın tamamı mGlkiye 
tini temin eden Türkiye · 
Franta muahedeıl ve Tür 
kiye . Suriye hudutlarını ke· 
falet altına alan Türkiye -
Fransa itilafı M lletler Ce· 
mlyeti hat kıtabel daireain· 

de irnzalamıthr. 
İmzayı müteakip konaev 

derhal toplanmıı ve Sancak 
meıelest hakkında rapörtör 
lıv~ç hariciye naııı rnın ra 
poruou aynen kabul etnı iı· 
tır. 

Dit meselesi reımıi lisanı 

olan Türkçeye teveffuk veril 
m« k ıuratile ve her ık! Usa 
nın kabulu ile n~tlcclenmlı 
tır 

Bu suretle umumi tttlaf ın 
akdine hiç bir mani kalma 
mııtır. 

Kahul ıekllne nazaran 
Sancaim statü ve anaya. 

saaı yirmi dokuz tlkteırin 

9J7 tanhinde meriyete gi 
recektir. 

Franıız İngiliz ve Sovyet 
hariciye nazırlarile diğer 

murahhaslar bu meselenin 
, hallinden dolayi memnuna· 

yellerini beyan dmfıtir. 

Hariciye Velulimlz Pari 
ıe hareket elmiıtır. 

-.. ............. ~ -
Kamutay 

9 37 ~ütçesinin fteyeti umu
miyesini ka~ul etli. 

Ankara, 31 (A.A.) - Ka · 
mulay dün Ziraat Mtlli 
Müdafaa ve varidat bütce 
ıint ve mtıvazenei umumiye 
kanununun maddelerinin ok· 
unmasını müteakip 1937 
bütceıl heyeti umumiyeafni 
kabul ehnlttlr. 

: Bir Kadın Gülüyordu? ~ 
: fldımn Verilmesini Rica Ediyor.. 1 
; Haşlun b!} b~ ha~ı!} L~!7~ ~oİundakl idd/. ı 
" amızı bıı ad deı/lşl/r/ş/ ile bir daha açıklamış oluyoruz t ! Bir Kadın Gülüyordu! İ 
• Başlan başa heyecan dalcı ba romanda acaba bir t 
ı1 kadın hakikaten gülıiqor mu idi? Ve bu, neleri ha- t 
• tırlulan bir glilüşlü ? t 
J Bir Kadın Gültiyordut t 
ı Şimdi ( A N.) vllciyetlnde bulunan ue romanda t 
• mesleği llt adı değişen bayamn hakiki aşk ve duygu t 
t romamdır . t 
: Bir Kadın Gülüyordu! ; 
• Sadece: bir l<adımtı binblr mana taşıyan gülü· t 
t JCİnÜ saklamıyor, O/lllllla birlikle birçok g'tilüş/erf de t 
: ortaya döl\ liyor. : 

: Sabırsızlıkla Bekleyiniz.. : 
•••••v••••••••wwwwwwwwww 



SAYFA: Z 

Doktorlar için Bey
nelmilel Bir HükQmet~. 

------- - --------
Bu ~ü~Omatin ~ususi tayyareleri of aca~ ~unlar la mü

tehassıs do~torlar hervere gidip galebilecetler. 
Hollandalı meıhur bir 

operat6r bfr taraftan doktor 
lara mabıuı beynelmilel bir ' 
ldikumet teıkıl edilmek ıu 

rellyle inıaniyete daha mii 
e11lr hizmet edilmesi için 
çoktan beri yapı \m,ı olan bir 
teklif nihayet tahakkuk et 
mek Ozere bulunuyor. 

Bu tuavvur, esas Hibariy · 
le allkadarlar tarafından 

müttefikan taevJp ed ılmlıti 
Fakat doktorluk ıerbf'et hQ
k~meti içın arazi bulmak 

husuıunda zorluk çekiyordu. 
Nihayet matlup olan yer 

dahi temin edllmlttlr. Tıp 

devleti, adalar denizinde Yu· 

nanlllana aid adalerdan bt 
rinde kurulacaktır . 

Bu bQyük insani ittn ta
hakkukuna Yunanlıtan hQ· 
kQmetl yardım ederek biiUln 
tababet Aleminin ıükranını 
kazanmııtır. Doktorlar, da-

ha dolruıu cerahlar hük6 · 
metl kurmalı i\k dOıOnen 

zat, Hollandalı operatör Eı
erldlr. Bu zat, yalnız kendi 

meılefl olan detoktorlulu 
detti, amatör oldulu diler 
ıabalarda da beynelmilel bft · 
yük bir töhret ka-zanmııtır. 

DGoyanın en büyük pııl 

kollekılyonlarından birini bu 
zat toplamııtır. Hollanda aa · 

tranç ıanıpiyonu bu doktor· 
dur. Her hanai ite teıebbOı 
etmlt tae baıarmııtır. 

Bunun için doktorlar h6-
k6mett için Yunanlıtanı yer 
vermele razı etmittir . 

Şimdi 60 vaıında olduju 

halde bir delikanh albl terQ
taze bulunan Dr. Ener um 
uml harpte büvük hizmetler 

göıtermittir. 3000 yataklı 

btr Salibtahmer haıtaneılnl 

mu vaff aktyetle idare et mtı
ti. Alır kark mecruhları ve 
mal€illerJ (lzerinde pek çok 
ameliyat yapmııtır. 

Buradan aldıfı tecrübeler 
ftzer ine tababet aleminin en 
yf"ul bir branıı olan '"BOnye
yl eakt haline koymak, yani 
terkibi beden cerrahisi,. (Al 

rnancuı: Wiederherate llcn de 
Chlrnrgie} cemiyeti mües
ıiı lerinden birl bulunuyor. 
Doktor, bu branıl geoit mi 

kyaıta büyütmek ve devlet 
ve mllllyetten •>·ırarak müs· 
takıl bir varlık haline aetir 
mek iltiyor. 

Bu maksatla bir çok ıe · 
neler çahıarak nihayet ıkl 

ıene evvel hu tababet bran 

fi için merkezi Pariıte Pe · 

laiı Royalda beynelmilel 
mftnevverlerln teıriki meıal 

( Dooperatıon lntellectuelle) 

dalreılnde bir beynelmilel 

eoıtltü meydana ıetırmefe 
muvaffak olmuıtu. Bu mü -

e11 senin adı "lnıtltut E11er 
de cbtrurgle llructlve., bu 
lunuyor. E11erfn bOoyevi ce· 
rrahlık müe11eseıi, demektir 

Cooperatlon intellectuelle· 
in retıı Okıford Qnlversiteal 
profeıörlerinden G ullbert 
Murray ve Nobel mülc6.fatı· 
na kazaoan\ardao bir çofu 
vo bOtln d6oyanıD en aO -

zlde ilim ve tabipleri bu 
enstitünün azasından bulu -
nuyor. 

Devlet ıeflerlnden bu enı· 
tlUiye ilk fahrı aza yazılan 
İtalya kralı olmuıtur. Yuna 
niltan kralı, Franaa Cumhur 
refıi Lebrun, Herrolt ve La
val daha fairl aza yazılmıı· 
tardır. 

Enıtttü çok ehemmiyet 
bulmakla beraber aerbeat ve 
büyük ameliyat hastahane
leri ve ıerlriyat için genit 
arazi bulmakta zorluk çeki 

yordu .. 

Böyle genlt ve mOsait ar· 
aziyl hükQmet ldareılle bir 
ilkte enstitüye barakılmuı 

için Dr E11er bir çok dev 
letlere ve bunların ıeflerlne 
mGracaat etmtıtt. Bunlardan 
yalmz Yunan Kralı yakın

dan allkadar olmuı ve mG
nufp bir ada ve yer arama 
ıı için Nıkl Torpido muhrt · 
nl Hollandalı doktorun em
rine vermtıtlr . 

Doktor bu aemi ile Ada
lar denizindeki adaların hep 
ıint gezmlt ve tetkikat yap 

mtftar. 

Doktorlar hüknmettnin ku· 
rulma11 tçin fntthap olunan 
ada, ıeluen kilometre mu-

rabbaandaki ICyra Panaıbı 

adar. İporad ırurupuna dahil 
bu ada, Aynarozun bir ıu · 
besi olup btr manaatırı lhtl· 
va ediyor. 

Adanın dtier ıekeneıi, 

zeytfo ormanlı klllrında yaıı 
yan yarı vahıi atlara ve ke · 

çile re bakan çobanlardır. 

Dr E11er, doktorlar hiılıO 
metini teılı için artık ver 
buimuıtur . 

Yunanlıtan hilkCimeti bu 
adayJ hükümdarlık hakkı ile 
beraber doktora bırakıyor. 

Dr. E11er tal ipler hilk\imeti 

nl kurmala neden lüzum 

gördOiünü, bu adadan d6n · 
d6fü zaman ıa:tetectlere fU 

ıuretle izah ediyor: 

" Enıtıtüm, müıtakil ve bı 

taraf olmak mecburiyetinde
dar Diğer devletierle her 

hanai ıiya1i bir bağ tle mu· 

kayyed olmaması lca.bedlyor. 
Kendt makıadana uygun ka 

nunları olmalıdır. Çünkü ge . 
rek harp, ırerek sulh zama· 

nında her tOrlü harp malQl · 
lerinin adaya serbeıtçe ıe 

ttrilmeal ve harici müdahe 
leden ari olarak bakılması 

için müıtakıl olmalı ve her 

devletle serbeıtçe milnue 

bette bulunabilm~lıdlr 

Bunun için tabipler h6kü· 
metf hiç olmazsa Milletler 
Cemiyeti ve beynelmilel kı 
zılhaç kadar lıtiklil ve ıali 
htyet sahibi olmaladır. 

Tabipler hftk6meti erkim 
d(inyan n ıen maruf opera· 
t8rlerinden teıkil edilecektir. 
HükQmetin huıuıi tayyare· 
lerl olacaktır Bununla Av 
rupanın her tarafından mü· 
taha1111 operat6rler vaktt 
kaybetmekıbin adaya ıtde· 
bilecekler ve d6neceklerdlr . ,. 
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" iliMiZDEN HABEllllER 1 
• 

Bölge Atletizm Teşvik Göçmenler 
1. 
işçiden 

Kızanç vergisi almmıyaca~ 
Kazanç vergiıt kanununda 

bazı deiltlkltkler yapılmak 
üzere Mahye Vekaletinin 
geçen yıl hazırladıfı , fakat 
yeniden incelemek üzere 
geri aldıiı kanun Jaylha11 1 

bugünlerde Mecliıin ikt11at 
enciimenlnde konuıulmakta· 
dır. 

Encümen evvelki gün ll
ylhanın heyetfumumlyeıinf 

uzun btr ml\zakereden ıon
ra kabul etmlt dün de mad 
delerin mQzakereaine baı 

bat lamııtır. 
E'ocüm"en . geçen bu: alk 

milzakerede mebuslarca li
mitet ıtrketlerio de anonim 
ıtrketler gibi vergi vermeaJ, 
devlet memur ve mOstah 
demlerinden baıka huıuıi 

ticaret evleri müstahdemle 
rlnden alınan kazanç verglıl 
nlıbetlerfnin devlet memur 

larının maat ve ücretlerine 
alt vergi nlıbetleri l e bir de · 
receye aettrilmeıt. devlet 
memurlarının 20 liraya 
kadar maaılarından kazanç 
verglıi alınmadıjana göre, 
ıftndellkleri 60 kuruı veya 
daha az olan amelelerin de 
kazanç veraıaınden muaf 
tutulrnaıı ileri ıQrülmüı ve 
hükGmet böyle az ücretli 
ameleden kazanç vergfıi 

almamak eaaıına tema-
yOI göstermiıtir. Llyfha bu 
hafta encftmendeo çıkacak 

bütçe encilmenfne sevkolu
nacak tır . 

Bisiklet 
Y anşhnnda kimler kazaıdı 

HalkevJnln tertip etti il 

blıiklet koıuları pazar ıü· 
nü yapılmııttr. Handırma ıo-

za11 Qzerinde on kilometre 

ilk bir mesafe dahilinde ya 

pılan bu koıulara ıaat 8,30 
i :l bt.ı 1 an mııtır 

Koıular ıöylece neticelen· 
mittir: 

Birinci Birlıkden Mehmet, 
ikinci Birlikten Rafet. üçün-

cü Birlikten Vedad, 

dördüncü Birlikten Ahmet, 

beııncf Yurttan lımatl, altıncı 

Yurttan lımaı l, yedincı Yurt· 

tan Adıl, ıektzincl Yurttan 
Mehmettir . 

Derece alan bu gençlere 
birer madalya ve .. en çok 

puvon alan kulübe de bir 
kupa verilecektir. ............... -~ 

Ru~sat11Z tabanca 
Dtnkçıler mahalleıinde bir 

umumi evde yapılan kon
trolda Martlı mahallesind~n 

Kerimin rubsataı:r; tabanca 
taııdığı ~örüldG§Qnden hak 
kmda takıbata baılanmııtır -- -

Adliye K ôrosu 
Adliye Vekaletinden ıeh

rimlz adliye kadroıu ıelmtı · 
dtr . Yeni kadroda hiçbir de
llıildtk yoktur. 

M ü s a b a k a 1 a r ı. 
- - -----

Birçok atletin iştira~ ettiği bu müsa~akalar~a Yurt bi-
rinci, Güç ikinci, Birlik üçüncü gelmistir. 

idman Bölaesi tarafından ' 1500 Metre: 

yapılan atletizm müıabaka- Turgut birinci 1dmanyur 
larının nettce,endiflnt yaz· du, Süleyman ikinct idman 

~ıtlak~ yurdu , ZekAt üçüncQ idman · 
Müsabakalarda 56 puvan - aücü 

la Yurt birinci, 46 puvanla Üç adım : 
Güç ikinci, 24 puvanfa Bir- Kadri birinci İdmanyurdu, 
lik üçüncü olmuılardır. Edfp ıktnci ldmangücQ, Ll 

Muhtelif mOıabakalarda tff üçüncü ldmanyurdu. 
derece alan atletleri yazıyo 400 Metre: 
ruz: 

ıoo Metre: 
Ratf bfrtnct idmanaücü, 

Nuri tktnct ldmanyurdu, Hil
mi üçüncü ldmanaOcü. 

GOile atma: 

Llttf birinci ldmanyurdu. 
Selman ikinci fdmanbirlift, 
A. Mehm~t üçQncQ ldman
yurdu, 

800 Metre: 
Fethi birinci ldmangQcQ, 

Kemal ikjncl ldmanyurdu, 
Mehmet üçüncQ ldmanaQcü 

Bir adım: 
Edip birinci ldmanıOcü 

Kadri ikinci ldmanyurdu, 
L&Uf üçftncQ ldmanyurdu. 

200 Metre: 
~ 

Raif birinci İdmaogücü 
Nuri ikinci ldmanyurdu, Hll 
mı üçüncü ldmangQcft. 

Dtık atma: 
Selman birinci ldmanbfr 

ltfl, Li.tıf ikinci ldmanyur
du, Yuıuf Oçüncü idman- ı 
yurdu. 

Ahmet birinci ldmanbir· 
liğ l , Seyfİ ikinci ldmanaücü, 
Ziya {lçQncü ldmanblrltğl . 

Clrlt atma: 
A . Mehmet birinci Jdman · 

yurdu, ~ abrl ikinci İdman 
rOcü. Seyft Qçüncü idman · 
gQcl . 

100 X 4 Bayrak 
Birinci ldmanglcO, ikinci 

ldmanyurdu. 

Yükıek atlama : 
Kadri birinci ldmanyurdu, 

Ali ikinci ldmanblrUiı, Ah
met üçüncü ldmanblrllA'i · 

5000 Metre: 
Süleyman birinci idman · 

yurdu. Kemel ikinci idman 
yurdu, M. Ali ilçüncü ld. 
mangücQ. 

4 x 400 
Btrlncl ldmanblrltil, ikin · 

el ldmangücft. 
800 x 400 x 200 x 200 
Bırtnct lnınangücü . lkınct 

ldmanblrliği. . 

Pazar GünkiJ Lik Maçları 
(Baıtarafı blrlnct ıayfada) 

btr ortalama yapıyor. Ne 
cati küçük ıaodelle ıole 

tabvtl ediyor. 
Hu golden ıoora her iki 

taraf ıayret ıarfetmekte 
ve nihayet birinci haftayım 
nihayet buluyor. 

* lktoci haftayım baılar 
baılamaz İdman·rurdu çok 
canlı, Birhjı 11kııt1rmakta .. 
25 el dakika her iki taraf mü · 
temadi çırpınmakta . idman 
yurtlular rüzgarı lehlerine 

Sıça~ bulundu. 
Dinkçiler mahallesinden 

Hul~bfnin bıçak taııdığı gö 
rüldiilOnden hakkında tah 
kikata baılanmııtar. 

-~. 

Memurin mu~akemaıma ait 
~ararlar Oevleı $0rasmı 

gönderilecek 
Devlet tCırasınca birinci 

derecede karara bıs ilanması 
kanunla icabedenler nıQı 

teına olmak üzere vllAyet 
ler idare heyetlerince btrln
ci d u ecede karara baflanan 
ve de vlet ıtl asınca reıen 

ve itlrazen ikınci dereeede 
tetkiki lizım ıelen memu 
rin rnuh•kematı kararlarının 
dof rudan doğruya devlet 
tclraaına g6nderilme1l l6zu 
mu Baıbakanhkça alAkalı 

lara blldtrllmtıtlr. 

almıt mütemadi Birliği 11 

kııtarmakta 29 uncu dakl 
kad~ Birlikten sol haf Ali 
nin beklerin yanına ıokul 

mail, yanlıt bir çıkıtı penal· 
h ıle neticeleniyor. 

Celal çekti. . Gol. 

Her ıkl taraf yine ıahbı 
yeU kendine mal etmek az 
mtnde ldmanyurtl•lar o 
yunlarını ıertleıttrlyorlar. 

Mütemadi akanları orta haf 
larınm yerinde bulunmaması 
merkez, muhacimlerinin ae· 
rlde kalma1ı bir ıemer e ver -
mi yor. 

Bu aralarda soldan topu 
kapan Bırlikh Emtn kaleye 
kadar iniyor. 

topu ortahyor Tekrar p :u 
Emloe dönüyor. Önünde 
Birliği atlatıyor ve gali· 
golünü kaydediyor. 

Oyun bu aolden sonra 1 O 
dakika daha devamla he-

men hemen ldmanyurtlula 
rın ' elinde aeçtt Hulklnln 

bozuk oyunu bütiin gayret · 
lerl boıa çıkardı . Ve n lba 
yet hakemlnAw.düdQğQ oyu· 
nun bıttlfin l haber verdi . 

Hakem ovunu dlizrün 
ıdııre!'.) etttfi aıbı çok ta 
tatlı ve zeykle s~yrloe yol 
aç1ı. Se)"ircllerln alkıt l arın• 
topladı . :;.. 

Ü)uncularJan Birllkt~u 

Şefik, Rafet, Necati, HüıJeyln 
ve ı Hllmt çok aüzeldt. 

ldmanyurt lulardan Celi l 
ve Mehmet Emin tyl idiler . 

Bera~erlerin~e ne şekilde 
kereste g~tirehilecekler 
lıkan kanununun bazı 

maddelerini değlf Ureo kanu · 
nun tatbik ıeklınl ıösterlr 

tahmatname Bakanlar Heye
tince kabul edllmittir. Ta
limatnamenin lhtiva ettill 
uaslara aöre muhacirlerin 
tıkln genel direktörlüiO 
emr.ne terketmek üzere be
ra berlerinde getirecekleri 
kereıteler Sallık ve Soıyal 
Yardım Bakan lıjınca teıbtt 
ve ilan olunacak evsaf ve 
ebadda ve mamul btr halde 
bulunacak ve muayyen bir 
nlıbet dahilinde getlrtlecek
ttr. Mubadrler beraberle
rinde getirdikleri kereıtelerl 
iıkan emrine verip verme· 
mekte ıerbeıt olacaklardır. 

lıkin emrtoe vermedikleri 
takdirde bu kereatelerlD 
g6mrük reımlnt verecekler 
ve hfikumetçe yapılan na-

ı kil muraflarını da 6deme
le mrcbur tutu lacaklardır. 
Muhacirler getirecekleri ke· 
reıteler için mahallJ kon
ıolosluklarımızdaa birer be· 
yanname alacaklar ve kon· 
ıoloıluklarımızda tanzim 
olunacak menıe ıehadetna· 
meıfne, her karametre ke-
reıtenln çıkım lakelealnd~kt 

o ııilnün rayiç ftatı üzertn· 
den ker~ıte ffatları derco· 
lunacak ayrıca muhacirle· 
rln Jıkelede kereate ıahiple· 
rl tarafından ödenen hama· 
Jiye, ıGmrQk lıkele reıınl 
ıibi yapılmuı zaruri maı· 
raflarla tahmil masrafları d• 
yazılacaktır . GQn rük •• 
lıkele resmi ıı• b · ecnebi 
memleket remt m•kaml• · 
rına ödenmlt olan paralar 
için konıoloıluklarımız rea · 
mi makbuzu llliyeceklerdtr 
Kerestelerin paraları kon· 
ıoloıluklarımızca menıe ıe· 
hadetnamelerlne yazılan •• 
yapılan maaraflar ayrı ayrı 
göıterllen ve Türk liraıı tu· 

tarı da İfaret olunan mllı · 
dar Qzerlnde verHecekttr· 
Bu kereıtelerln çıkım fske· 
lelerinden TQrklyeye tllJ 
girme iıkelesfne kadar ol•" 
nakliye masrafı hükdmetç• 
ödenmeınlt ise bu n,.kltY' 
ve tahl iye masrafları rlı 
maliyet fıatı ile blrlikt• 
mubaclr lere ödenecektir· 
Keresteler Türkf yeye glri11> 
kapılarında iıtentlen evıaft• 
olup olmadıkları muayerı• 
edilerek makbuz mukabl 
ltnde teılfm alınacaktır ge· 
reıte paraları, keresteleri" 

1 teıltm alınmaaını mOteaklP 

1 

derhal ödenecektir. 
--~ 

· Resmi e vra~m yok edif mı 
1 sekli üzerindeki ç3lısmıl-

Resmi evrak ve defteri•' o· 
den IQzumıuz olanlar1n Y 
kedı lmcı l tarzı hakkın~~ 
merfyete giren nlzamn•'°' 
lertn yerine, muhtelif nıeat'19 
leketlerde tat bık edtlt 

1 
uıullerln tetkikinden ıo11' 
TOrk T~rih l Tetkik ·({ut". ,o 
mu tarafından yeni bir P f 

d• 1 
je hazırlanuacıya ke 

1
,. 

remi evrak ve defterl•~ı 
hiçbir ıuretle yokedilrrıed' 
kı rarlattırılmııtır. 
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Hatıralar: 

Sarı 
Yapraktan 
Parçalar. 
S~bret 
Yalvarıyorum .. 
Suı Ziya, artık yeter, ye· 

ler diyorum, çıldıraca 
iun. . Görmiyormuıun ıöz
lerimde renk, a6lüıümde 
'lefe kalmadı. 

Hali beni yoruyor, eller· 
lerlnıl kuıturuyoraun .. Yal· 
Yarırım Jarar etme mecalim 
kalmadı takatim yok . Kud
ret.izim. Dermanlarım ölü .. 
Vallahi ıende tnıaf denen 
tey yolı .. peki diyorum . . 

O yıl.. Senden ayrılmıı, 
elemden eleme akmııhm . 
Ruhumu içecek aaımıyen 
)ollarıma bira~ · nete döke-• 
c:ek, avuntuyu arıyor . 

Kaptan11z bir gemi gibi 
.enrtn dent:aln dalgalartyle 
Çtlrpıııyor , nereye ne için 
littıflmf bile bilmiyordum. 

Ribıirlar önünde ıenem 
leıen bir böcekten daha 
llczdtm. DalgalaD1yor, belki 
de bofulacakhm .". 

Zira.. O ıevaiıt dağlar 
"•dar yüce rözlerin ihaneti 
benı uçurumlara ıürüklemif . 
Çıplak kayaların bağrına 
leke.: çimensiz bir yoıun
dan farkım yoktu . Her an 
her •aniye n iıyanlarJa baı 
baı• kalmıf, kavalının ıeti· 
it kendini avutan yetil ova· 
"

111 çobana gibi göz yatla· 
'•rnla kendimi avutuyor· 
durn. 

Çurnk .. Ezilmiı dudakla 
ır, ikrah aaçan bir meyva 
rtbıydım . 

1 
Gönül hasta, ruh içıl, ıöz

:'lnı .. Karrmzı aüllerin mer· 

1 
'l'rletaızce saçtığı perdeler 
e dolrnuı .. Hıçkırandım . 

GöynQ deli.. Hıalert sar· 
"-•takların ıçtnde kaybol 
tbuı ıürüklenendim . 
. İıte böyle bir ıünde onu 
•çlı b b lr yolculukta karıımda 
, ul

1
durn . Gözleri kalbinin 

cı •rıoı gizlemiyor. Afl ı 
tor l " bı ' çal ıyordu, hem oyle 

t 
r Çaalayııı vardı k ı mua 

•rıp d lt,ı uyıularımao hakimi 
•1lladım yanına ıokuldum. 

** 
oı Otıunla ebedi arkadat 

1 1111 uı hayatın sonu gelmez 
ç 1 l 
d,

1 
Yo larının derinliklerine 

Sa 711tık Ôyle ki söylüyor . . 
bn. Y edıkce dalgalı saçları 
"'•b"ta tGr(" u n dalgalanıyor, bir 

'i ll hayat yolundaki e lem 
b:t kederlerini döke, döke 
te lrernıyordu . İnan kı biti 

rnenıı1u 8 . 
bı en zaten yaralı hasta 

.. k 1 
~I •·p taııyandım onunla 

"' old .\tı urn . Dalıalarıdım .. 
•dam 8 . 

i)el lr zarnan geldi ki . Dili 

doı~ekfeıu . Gözleri yatlarla 

rtıe,b ·· KQçüldü Sonra 
'"tık ltoet dtliyen bakıılarla 
fQ b~nt yorma . TeHıdü 

" •rlc d du a aıı demek iatlyor-

Sllat k O 
t(tl)\ u · One lanet dök· 
1.,

1 
• Nıçın kalb i aır, b•k•t 

"lcd tQerbametle dolu bir 
't 'tt •nı ça~ladıjuu anlarda 
.... _;• benını karııma çıkar 
ll'r~ 1 

diye , koll arımı ıök· 
tı.,1 Yük11elterek lıyan et -

O 1' 1• hır lı1andı kı . til 

TORKDILI SAYPA: 3 

Büyük Sovyet Kutup Sil~hlan a Vanşı Ne
Sef erinin İlmi Hedefleri reye oğ u Gidiyor? .. 

Körler görebi
lecekler mi?! 

Bir Rus doktorunun mü· 
him keşfi.. 

Kutup mintakuı, hava- kt bazı faraz lyelerdfr. Ru-
nın en çok değiıttği ve le nun ne derece doeru oldu-
ılratının en aentı ıuretle iunu, ıefer heyetinin tah · 
her tarafa yayıldığı bir mın ktka; tı gösterecektir. 
lakadır. Hava hakkınaa Bundan 44 ıene eYvel, 

uzunca bir mGddet için her Şimal kutup aoktaaına var 
hangi btr tahminde buluna· mak emeliyle .. fram,. ıe -
bllmek. bu mmtakadakl ha misi üzerinde ıevahat yapan 
va defitlkltklerlnln ve bun Nanıen , çok eotereaan bir 
laran doğuılarının earıuını hadise- keıfetmifti Nanıen , 
iyice öfrenmeğe bağladar . burada, 200 ill 700 metre 

Sovyetlerfn hazırlamakta araıında , ıfrnal bu7. Okya. 
olduğu muazzam kutup ee- nosunun sularından fazla 
ferinin bCly6k hedeflerinden tuz!uluk ve fazla sıcaklık 
birisi, itte hudur ile tefrik edilen atlantlk 

Filhakika tayyare ile Ro- mahiyetini haiz kuvvetli 
doif adasana oradan koca bir su cereyanı bulmuıtu. 
Şimal Okyunoıunun ortala Sefer heyeti , bu cereya 
rma giderek bu mıntakada nın Ştnıal Buz Okyanoıunun 
yürüyen buzlar . üzerinde merkezi havzaaına ne mtk -

• kıtlıyacak olan dört kiıilik :f darda nüfu} ~ylemekte' ol 
ilim heyeti, kutup mınta· t dufunu ve aynı zamanda 
kasındaki meteoroloji vazi- ne ıuretle ve ne kadar de-
yetlerfni bütün btr ıene rlnltklere dağılmakta bulun 
müddetle daimi aurette tea dufunu teıblt ede-cektir 
bit ~decektfr. Bu cesur ilim Dünyanın her noktasında 
adamlarının oturacakluı kü- ma1um oldufu üzere, bir 
ç6k kulGbede huıuıl ıurette o'mıyan arz cazibesi hak 
yapılmıt bütün levıazımı ile kanda da fill tetkiklerde 
tam bir hidro meteoroloji bulunulacaktır. 
iıtaayonu mevcud buluna· Kıılıyacak olan ilim 
caktır. adamları, aenlt miknatfsfyel 

Sefer heyeti ayrıca bü. tetkikatı da yapacaklar ve 
yük pratik ehemmiyeti , ıle ıt mal ountaka11oın vazih ve 
tebarüz eden baıka faaliyet tam bir mlknatisiyet harita-
lerde de bulunacaktır. 1101 çıkaracaklardır . Bu ha· 

Şimal kutup Okyanoıu · rUa. Şimal Buz okyanoıu 
nun merk~zi ha•zıuanda de m1ntakalarında uçuılar ya 
nizin vaziyeti hakkında in- pacak tayyarelerle sefer fc. 

1anların elinde hfç bir ka- ra edecek aemi lere kı) aa 
ti malumat yoktur. Elde kabul etmez yardımlarda 
bulunan fCY, burada, derin bu 1unacaktır. Ztra, bu mın 
lifin 4 ili 5 bin metreyi takalarda mlknatiı lbreai, 
bulmakta olduğu hakkında hakiki tuldairelerinden pek 

li clferlerlmde acıları hal · 
kalanmıı duruyor Ajlıyan · 

lar da aldatırmıı . Diyerek 
bu sefer ıon acımın aldatıcı 
yollarına feryat ediyorum. 
Ne yazık ki düyan bikes 

ıunum ve karanlık, aünle 
rtm oluyor . . 

faz.la lnhlraflar ıöıtermek · 

tedtr 
Bu sefer heyeti, bu Ok 

yanuslaki ve buzlardaki hay· 
vanat ve nebatat üzerinde 
de genit tetkiklere glriıecek 
ve Okyanoiun muhtehf ta 

bakalarmdan nümuoeler 
alacalı gibi kutup havza 
ıındaki mikroorganizmler 

B. Mussolini söylediüi Tır nutuUa «Bunun önüne 
geçilmezse bir harp muha~kakrır. )) Diyor 

Nevyork, 30 ( Radyo ) - ıevikltğln, lıpanyada yer 
Nevyork Herald gazetesi; tutmamaııdır Böyle bir ha-
Amerika matbuat ıendtka.ı rekete hiçbir zaman müsa· 
namına B. Vilyam Simılo ade etmlyeceğiz. 

B Munollni ile yaptığı mü &o -

lakata neıretmektcdlr . Televı·zyon 
B. Mu11olini bu miUikat 

ta demlftir ki: 
- Düny1t si lahlanıyor. Bu 

vaziyet bu halde deva m ed 
eree, teve ll üd edecek olan 
alya&i ve tktiaadi muhtc. rılıu 

çok büyük ve tehlikelf ola -
caktar. Bu yüzden harp çık
maaı ihUmall kuvvclidfr Bt · 
naenaleyh, buna m ani olmak 
için, ailahlanma faa 1Jyetine 
derha1 n·ıya yet vermek la 
zımdır. Zira biraz daha geç 
kalınacak olursa, hiçbir fay· 
da vermtyecelctır. 

B Mu11olini ıözüne de· 
vam ederek ıunları ilave et· 
lem ittir: 

İtalya Amerika ret11i· 
cumhuru B. Ruzveltin, ıila 
hlanma f aaliyettne nihayet 
verilmesi hakkında. büyük 

devletler nezdinde tetebbü-
' sa.ta girltme11lnl kabul eder 

Biz, daimi bir ıulh iat ı yo · 

ruz. Maahiza , icbar edlhr 
ıek, tclbıidir ki, harpten ko· 

rkacak değiliz. . 
Silahlanma faaliyetine ni · 

hayd verilı i o dedıflmiz za · 
man, ıtlahları büshütOn ter 
kedelım demek it temiyoruz. 
Zira buna ~imdilık imkan 
yoktur, Yalnız yapılacak 

if, ıllahlanma faaliyetinı 
ı o!dufu yerde bırakmatadır. 

B Mu110Unl; İtalyanın 
lıpanyada ve bilhaatıa Bale
"' adalarında gözü olduğu 
hakkındaki ıaylalar hakkın · 

da da tunları ıöylemiıtir: 
ltalya, lıpanya için 

h içbir emel beslememekte 
d1r. Bızlm maksadımız, bol-

Ozerinde yeni arastumalar 
Datly Ekspreu gazetesinin 

Roma muhrıhlri bu mevzu 
üzerinde Markoninlo kendi· 
ıtle görüımüı ve ölüm ıuaı 
dtye hakikatten bir ıey bu 
lup bulmadığını sormuıtur: 

Markoninin verdfii cevap fU 

·dur: 
Laboratuvarımda bu 

ıahada çalıtmaklaiım ancak 
ıöy le bir netice verdi lcad 
ettiğim bir karııık aletle 
ancak bir metre ötedeki fa
reyi öldürebi ldim. Ve bun· 
dan sonr11 bu tecrübeden 
vazgeçtim . 

Eğer bir ıey öldürmek iç
in onun bir metre arkasında 
pahalı muazzam ve kurul
ması gayet ince bir dikkat 
lıtivr.n bir alet koymağa 

mecbur kalacakıak, tercihan 
bir tGf enk kullanınz; ve bu 
daha ucun mal olur. 

Ben ıtmdi televizyonun hı
tikb11 li için hayati ehemmi 

yeli olan ultra k11a ve mtk · 
ro radyo dalga lar araotır 

makla meteulum. .... 
Rontgen 

Sualanmn canh unsurlar 
üzerinde yap~ıüı tesir. 
Rontıen fU1tlarımn canlı 

uzuvlar üzerinde yaphiı 
müthit teıtrler malumdur. 

Rontgenle uğratan mütehas· 

T aı Ajanıınan Odeıadan 
verdiği bir habere aöre, 

mezkur ıehirdeki, göa kli· 
nlği ıefi profesör Fılatov, 

ıayanı hayret btr ketifte 
bulunmuı ve bu keıfı ıaye 

tinde, "glokom11" 
olan 400 kitinin 
teda vt et mittir. 

dan kör 
aözlerlni 

Profesör öHUerio gazlerln
den çıkardığı .. karniye,. lerl 

hutalarının ıözlertne ithal 
etmekte ve bu suretle on
l arı i yil eıtırmektedir . 

Bunun için, haatanın gö· 

zünde 4 milimetre kutrunda 

bir delık açmakta ve bura 
ya bir parça berrak .. kar

niye.. yerleıttrmektedır. Bu 

ölü "karnlyeıl,. bfr kaç aOn 
luk olsa bile , göze mükem · 

melen yerleımektedir Ayni 
zamanda berraklığını da 

muhafaza ettlllnden' kör, 

görmeAe baıhyor. 

Profeaör Ftlatov bir ölü · 
den alınan "Karolye.,.nin 

canlı adam ın gözünden alı

nan .. karni,,den daha mü. 

e11ir oldutunu meydana çı

karmııtır . 

Diğer taraftan, profeıör 

çalıımaları esnaamda ıu ne

Uceye varmııhr: Centlerln 
ı göz bebeklerindeki hayatiyet 
1 

belki de ceıetlerln nHcinde-
kt bazı k111mların hayati-

yetlertni 6lümden aonra de· 
vam ettlrltlnin bir deltltdlr. 

Bunun {berine deri vere· 
mine tutulmuı bir hastaya 

gene bir ceıetten Çlkarılmıt 
deri parçuını kaynatmak 

lıtemlıttr . 

Köylerden kendisine yü

zl çıbanlarla •tınmıt ve 

ııımlt ve büUin haaaaatyeti· 
nt kaybetmtı bir kadın ıe· 

Ziya .. Halit Ziyam Daha 
ıonra seni Ankarada gök 

lere y6kıelen bir heykelin 
vamacında .. Gözlerde acılak 
bırakan pejmürde geyi 
nlıl mle kollarımda buluyo 
rum .. Daha ıonra telefondan 
kulaklarıma akan buıe sea· 
l~ri senin ıakrak dillerin 
beni büsbütün harap ediyor. 
l lep bir yolda . Çatlıyor bu 
günleri doiurmağa koıuyor 
ken.. Benim gidltlm ümit 
lerıme tabaka, tabaka kara 
levhalarla yerleılyor . 

Qzerlode ilk derin ve raıyo 
nel araıhrmaları yapacak· 1 

tır . l 
Aıtronoml hakımmdan da I 

keı.i kıamında mevcudifeti 
kuvvetle tahmin edilen da 
irevi hareket mıntakasına 
düıeceğini tahmine etmekte 

dır Bu ikide::n hangi fikir 
doğruca çıkarsa çıkım, bu 
nun timi tetkikat üzerinde 
fazla bir teıirf olmıyacalc, 
yalnız ayrıcl\ baıka bir meç 
hule d e' cevap verecektir 

ııeların kanaere tutulması 
da bu meyandadır. 

Birkaç yıl önce maruf 
fizyolojist Profeıör Müllertn 
bu aahada yaptığı tecr6be 
ler çok dikkate değer neli" 
celer ver mittir Bu alim, 
muhtelif ıtneklerin yumur· 

Urmtılerdt Çıbanlardan bi
risi kestldikten aonra, bu. 

nun yerini, bet günlük bir 
ceıetten alınan bir dert 

Nihayet .. Hayatın!.. Bu 
ıonsuz ctlvclerlnin çalıımak 

ı ta değli.. Teaadüfün açacaiı 
yollarda aıüleceli kanaatini 
içiyorum.. Ve ıonra ıeo 

den de k11a bir zamanda 
ayrılıyor gftmdan denizlere 
dalıyorum . KOlçe vOcudum 
la herıün tıi r-0z daha ümlt
aizliie kapılıp çürüyorum. 

Sara yaprak . Son acıları· 
mın Olerhemt oluyor dalma 
ona hlcranlarımı . Perlıan 

6nırüm0 gömüyor, kendimi 
teaelltye dolduruyorum .. 

Susuyorum Ztyft . Yalva 
rarım ıabret dAha çok içit 
ferye.tlarımı. dtnliyecek 
aünlertn olacak aabret, yal · 
varıyorum aabre t! 

Ntlım~t ALI Kayman 

ı koordinatlar tam ve daha ı 
sık olarak teıbit edilecektir. 

Beyetın bütü ilmi veJen· 
ni levazımı, Sovyetler Bir
liii Artik Enıtitiiıünün la 
boratuvarlarmda ve imalat
hanelerinde tecrübe edile -
ı·ek hnıuıi ıurelte ve büyük 
ittnalarla yapılmııtır Bu le· 
vazım ve Aletlerin en m6 
him bariz vaafı , hafiffiklert 
ve kıılıyacak ilim adamla
rının ç•hıacakları mmtak• 
hava ıeraitlne ve soğukluğa 
uygun bulunma11dır Uu su 

retle aletlerin bozulmaaı ih 
tlmallerJoin tam aurette 
nüne aeçllmit olunmaktadır. 

Kutup mıntakaaında don 
mut deniz üzerinde kıılıya · 
cak aurubu bavi mütehar· 
rik buz parçasının :ıamanl a 
hangi istikamete doiru ıı
deceji kati aurette belli df'! 

ğlldir 

Akademı azaaındaıı meı 

hur arktlkçi Şmit, ajlebi 
ihtimal, bu bu:t. kitlesinin 

Amerlk aya doiru yollana 
cağı fikrindedir . Sefere it 
tırak edecek olan tanınmıı 
hidro btoloa Şirıov lıe, üze· 
rinde bulunacak buzun ıt 

mal buz okyanoıunun mır 

Buz okyanosu orta11nda 
ı dünyanın en timalinde, tim 

diye kadar hiçbir lnıanm 
k 11lamodığı yerlerde kııh· 

yacak olan dört iltm adamı 
ile aıkı ve m6kemmei telaiz 

rabıtası olunacak ve bunla 

rın hayatı ile çahımalarmın 

ehe mmiyetli neticelerinden 
dainıi ıurette haberdar bu 

lunacaktır Esaı rabıta, tay
vıueleri ile ve her türlü 

teshah tle Sovyetler btrliğt · 

nln en tlmalde klio kftra 
paı çaunı teıktl eden Rodolf 
adaamda mevcut imdat üeıü 
ile yapılacak ve buradaki 
telsiz lıtaıyonu, heyet faa · 
liyetlnln ıürd6iü mOddetçe 
bir dakika fuıla11z, müte 
madl ıurette tlnıal olcyano 
ıunun ortasında hareket ha 
Undeki buzlar üzerinde bir 
sene kalacak ve karııhya

cakların verecekleri telıt:z 
tıaretlerlnt dinl iyecektlr. 

ları olmuıtur. 

talarını rontıen ııığının te
sirine tibl tuttu . Bu yumur 
talardan çı\ıan ılneklerln 

bünyelerinde büyük tahav
vüller husule ıeld ığl görül. 
dü Bu aineklerin muhtelif 
uzuvlarında , deflı ı klikler 
ıöze çarpıyordu. 

Daha bi rçok alimler de 
profeıör. Müller in yolunda 
araıtırma la ra d evam etmlt 
ler ve yalnız rontıen ııığı

nın delil, ültraviyole ve 
radyom •ııklarıoın aynı haa 
saya malik olduklarını h 

bat etmıılerdir . Bu ıııklarıo 
tesiriy le neba tlar üzerinde 
de bazt de l ltiklikler husule 
geldiğ i görülmütlür 

parçasl aıılamııtır . Btrkaç 
gün içinde hastanın en bQ. 

yük çıbanları Zilil olmuı, 
ve ancak haftf izleri kal-

mııtır Bu deri veremi te -
daviai için, bir cesetten is

tifade edilmek ruretlle ya· 
dılan ve ıayanı hayret neti 

celer veren tik tecrObedfr . 

Muhasebai hususiye 
müdürlüğünden: 

Huıuııl muhaıebeden ma· 
aı alan emekli ve öksilzle

rln 937 senesi birinci altı 
aylık yoklamalarımn yapıl 
ması vekaleti celilenin emri 
tktıza11ndan olmakla ıaH
tenizle ti anı ı fca olunur . 

--------------------------------------Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kor merkez birliklerinin ıeneUk ıhttyacı fçin 11500 kilo 
kuru ıofan 14 · Haziran 937 Pazarteıl gOnü aaat 16 da 
açık eksiltme auretile ihale edilecektir Muhammen bedeli 
460 liradır . Muvakkat teminatı 34 ltrll 50 kuruıtur lıtek. l lile rln ıartnameıtni ıörmek Qzere her eün ve adı ıeçen 

1 

rün ve aaatte teminatlarlle Kor aatın alma komlıyonu baı 
kanlılına maracaatlorı 

4 1 - ıg4 
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Kepsüt erlerinin senelik ylhtlacı olan 12,000 kilo 
11aır eti açık eksiltmeye konmuıtur. t.ksilmeai 8 6-
937 sah saat l 1 dedir. Muhammen bedeli 3000 liradır. 
Muvakkat temJnah 225 liradır. lsteklllerin ıartnameııinl 
görmek üzere her gün ve adı geçen gün ve saatte temi· 
natlarile kolordu ıatın alma komisyonu baıkanlığma o: ü 

racaatları. 
4 1-184 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kor merkez birltklerintn senelik ihtiyacı için 20000 ki· 
lo taze'! f asulyaaı 14 Haziran - 937 Pazartesi günü saat 
15 de açık ekılltme ıuretile ihale edtlect·ktir. Muhammen 
bedeli 1400 liradır. Muvakkat teminatı 100 lira 50 kuruı· 
tur. lıtekUlerln ıartnameslnl g6rmek üzere her aün ve adı 
geçen gün ve saatle de temtnatlarlle kolordu satın alma 
komisyonu baıkaolıfına miiracattları. 

nur. 

4 - l - 193 

Ç/11 €MALI HASl\N 
~ . 

• -\ \ DEMiR. HIRDEVAT 
--~-· ,, • . 8 OYA YAPI 
1l:Jl..i Ruı ınu~ vuzE Ni 

TORK.DILI l HAZiRAN Yl7 

Balıkesir Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

·~~~~~~~~J'Jl:l!l~~'l'll'-· 1 Nar T ecimerin En Büyük Dileği: 1 
Bandırma Noter muavinliği mür.ıhaldir lmtıhan11z olarak 

bu vazifeyi görebilmek ıartlarıoı haiz taliplerin btr ay içinde 
y6kıek Adliye Vekllett hukuk itleri umum müdörlüjüne 
veya memuriyetlmlze m6racaat etmeleri ilin olunur. 

1 Satış Sürümünü lrttırmıkıır. 1 
1 t~ A K A T 1 

• 

• • • 
TÜRKDiLI 

Pazarteıinden baıka her 
gün çıkar. Siyaıal gazete .. 

Y ılhğı: 800 Kurut 
Altı Ayhfı:400 ,. 
Sayısı: 3 .. 

Günü geçmıt sayılar 25 
kuruıtur . 

ADRES: 1 

BALIKESiR T0RKDILİ 

"REKLAM,, DIR . 1 
.._ ~ 1 Herhalde Reklam Ediniz.· 
Dünkü un ve· za~ire f iallan ~ , ~ 

uN~~!',; Azami İ Ve Bu leklanı larınızı ~ 

55 Randıman 8~ 8:~ ~ ( TÜRKDiLi) ne \'(•riniı ~ 
60 • 850 860 » 1 
~~BULA y J.~LJ1g 1 T o R o 1 L i ~ 

Santim.. u · ~ 
Yerli Sert 3 75 4 75 ~ B / k . . B . . .k G t 'd' j 
Yumuıak 4 75 5 ~ a I esınn Jf/CI aze esı /{ ~ 

Yumuıak Sert it. j 
Oııardan 5 75 6 75 " Her Yerde Okunur· ~ 

Santim Santim it. . ~ı 
Mısır 3 3 25 ·~l'P.t~~ ·~~~'JPi/~~):Pil,r-
M rpa 2 50 2 75 ./ -------------------------------Çavdar 4 
Stıam 14 
Afyon 11 5 
Nohut 4 5 
Kumdara 2 

4 
ıs 

12 
5 
2 5 

İyesl ve ~~aıyazmanı: Balıkesir ıaylavı H KARAN 

Çıkarım Genel Otrektör6 FUAT BIL'AL 

Basım Yeri İl Ba .. n evi 


