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Hataya Giren Kuvvetlerimiz Antakya
ya doğru Yürüyüşe devam Ediyor. 
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Hataydaki Türk Kıtaları: Kudüsde Maraşaf San-Kay Sek 
Yapılan bir musıdımade Mühim Bir Nutuk Verdi. ANTAKYA YA DOGRU 

Yürüyüşe Devam Ediyor. 
tıdhiş~il~r~e~ dohz Çi~ ıilll lıdari; Japonları Çın tap11klırııı tırh mec~uı 

kısı oldu. ıdinciyı kadar barba dmm ıdilmğiai siylı•i. 
Kudüı 7 (AA.) - Dnn 

bir muaademede çeteler aiar 

Kuvvetlerimiz Dün lskenderunda ::t:::u::::m::;;p 81:1:~k 
B ü y ü k B i r G e çit r e s·m i Y a p t ı . . ~~·,:.:.:::::.·~~den doku· 

Hankeo, 7 (A.A.) - Mara· 
tal Şan · Ka1-Şek burada 
161ledtil bir nutukta Japon 
ları, Çto topraklarını terk 
etmeie mecbur edinci ye ka · 
dar harbe deYam edilece 

ttnt btldtrmlttlr. 
Tokyo, 7 (Radyo) - Ja

pon ıeoerallerinden Doı Ha. 
ra Çınden bura11 dönmGttOr. 

$anlı ordumuza, hududdın itihren isklnduuOI kadar aettiii hır yeıdı Hıtıy haltı Barselon Tekrar Bom-

General, matbuat mGmea· 
ıHlerlae verdi il beyana Ua; 
Çinltlerla kahramanca laarp 

etmekte olduldar1nı ı6ylemlt 
ve Çın orduıunun, ı ltaJlt• 
llyık bulundutunu lllve ey· 
lemlttlr. llrılında~göslerilen sninüermnıırı ıaiTl8diımez bir manzara arııt111tıli b ardıma n Ed i 1 d i.. 

Tokyo, 7 (Rad10)- Blr ıe 

nedenbert Japonların, Çin 
harekltında olu& altı bin 
zayiat verdikleri ve Çinli· 
lerln tıe bir mtl1on üç yilz 
bin kiti kaybettikleri Ja. 
ponya harbiye naaaretlnln 
netrettlil bir lıtatlıtlkte kay· 
dolunmaktadır. 

Antalc1a 1 7 ( A.A.) - Kıtaa . 

tunı&ı;. huduttan itibaren 
lıkenderuoa kadar olan yü 

rGyGtO HDHında her taraf ta 
halkın ıöıtumiı olduiu he
Jecan tarif edilmiyecek bir 
IDanzara arzetmekte idi. 

Kıtaahmız lıkeoderunda 
baıkonıoloıumuz ile kuman 
dan Kole ve Hatay vallıi 
ilin 6nünde büyük bir ıeçit 
reımı yapmııhr. 

Kıtaahmız bu ıabahtan 
itibaren Antakyaya dofru 
YlrlyOtOne devam etmtıtır. 

Ankara, 7 ( A A. ) -
8Q1Qk lrklnıharblye Re· 
lıt Maraıal F ev· 
ti Çakmak, lntaatamızın Ha 
t•ya ıırııı mQnuebetıle al
dddarı tebriklere kartı te · 
teld,Qrlerlnln lblllına Ana · 
dolu ajan11nı tavzif etmltler· 
dtr. 

lılrenderun, 6 ( A.A. ) -
Payaıtan relen TOrk kıtaatı 
t,111 Hat 5 de hududu ıeç · 
ltalı, hudutta iki Franıız u 

bıu tarafandan ıellmlanmıı · 
lır . 

Btraz ıonra lıkenderuo 
lcoaıoloıu Fethi Denli tle 
liatay halk parUıl relıl Ah· 
dtlıanl, Yali, parti t9rklnıo · 
da1ı bır ıurup, bütün cema
~~lerın müme11lller l askere 

QOt ıeldın,. ettiler. 

Burada aakere ayran ve 
t..,betler ikram edildi . Ve 
b•taat yolun iki tarafında 
le tru, .. ı, olan k6ylülerln a 1 

1tları ara1>nda muntazam 
tlrGyGıle Ye mart ıöyllye 
'•le lıkenderuna ilerledi. 
._ lılıenderuna bir kilometre 
•ıafede Antakya batlcon 

•ol0 ~ •u ile a1kerl mGme11tl 
d ••ı MenıOıç de huıa hu
~duQdan geçmttler lcataah 
1 lcltyorlardı Biraz ıonra 
c1''1ı konıoloıu Ye daha öte· 
•. ~ ltoloael Kole aıkerl kar· 
... •dalar. 

lelı.aderun ıebrlmlz ka 

:•····················~ ! j ~~ t! 
• • • • 70 Bina Harap Oldu. 15 Kifi 
: '8.l : 
• • • • ! Hataya Giren , ! ÖldiJ, 25 Kif i ele Yaralandı. 

p111nda Franıız askeri ban 
\ 

doıunun tempoıuna ayak 
uyduran aaker daha llerlde 
Antakya ıpor kulübQnGn 
bandoıunu 6n0ne kattı Ve 
reımlıeçlt için tayin edil · 
mit olan meydana doiru 
ilerledi. 

Burada Albay MenıOç ve 
Kole, konıoloılar, partl ile · 
rl gelenleri, franıız yükıek 

memurlar1 be klenlyord u. 

Yirmi ilci kilometreyi 42 
derece hararet altında ıeç· 
mif olao kıtaat cidden muo· 
tazam ve büyük bir çeYık· 

lıkle ıeçtl Çok allcıılandı . 

Şehir medhallnde lıkende · 
run halk partlıl re l ıl kııa 

; kuvvetlerimiz i 
! işte böyle ! 
; karşılandı. i 
• • • • • •••• • • • • • 
= \.., I = 
1 = il ~- • ........................ 

Baraeloo, 7 (A .A) - Net 
redıleo reaml bir teblıile, 
Mıllılerln Kamplllo mıntaka· 
ıancla dGfmanı durdardukla · 
bıldırı lmektedlr. 

T aleı mıntakaıında mtllı· 
ler taarruz eden Franklıt· 
lerl Ayodar lıttkametlnde 

rical etmele icbar etmltler 
dır . 

Beki auatakaaında .lüt· 
man Villa Vlejaya taarruz 
elallpe de durdurulmuıtur. 

Freokııt tayarelerl dfto l:Sar
ıeloou bombardıman etmit 
terdir. 70 Bana harap olmut 
tur, 15 (J IQ , ıs yarat. vıır. 

d ı r. frlloklıtler dlier bazı 

kasabaları da bombardıman 
etmtılerdlr . 

Pariı, 7 (Rad10) - Fran 
ktıtler, 1 eruel ve Pıaıonda 

rGzel bir hitabede bulundu cephelerinde Cumhuriyetçi· 
Aıkerl ıeçlt yerinde kurul lerle tlddetll ıurette harp 
mut H iizerlnde de: ediyorlar. 

•Hatay kurtuldu... Yat• ·· General Arandanın ku-
Varol .• AtaUirk .. ,. Yazıh bG· mandaıındakl kuYYetler, on 
yük btr takım altandan ıe . aiti kilometre tlerlemltlerdlr. 
çerken meydanı, civar ıo . Madrld, 7 (Kadro) - Cu . 
kakları ve bBtGn evlerin mhurlyetçl lıpanya erduıu 
pencerelerini, taraıalar1nı baıkumandaaı General Mı. 
dolduran binlerce halk yata yaha, Allkanteden d6amGı 
ve alkıt ıealerile ortahlı çın ve Madrtd cepheıindekl or
lahyor, fotoiraflar durma · dulara tefUt eylemltUr. 
dan lt liyordu. Aıkerl; davul, Pariı, 7 (Radyo) _ Sara 
zurna ve belki 500 ze yakın ıoıa cepheaınde kain olup 
bayrak ile on bini müteca-

portakal lıtıhaal eden en bü 
vlz muazzam bir halk alaya 

yük mıntakanın merknt 
1 takip etti . Kurbanlar keııldt. bulunan Uoryana kaaabaiı, 
1 Ve uker yerine yerletecek buıan Frankiıtler tarafından 
lıtlrahate çekildi. 

========I zaptedllmlttlr. 

Çekoslovak Meselesin 
de Gerginlik Kalktı mı? 

Cumhuriyetçiler, katabayı 
tahliye etmeden evvel biltün 
büyük bina lan bombalarla 
berhava etm•tlerdlr. 

Parlı, 7 (Radyo) - Havaa 
Ajanıanın verdlll haberlere 
ıöre, fraoklıtler, Kartajen 
llmananı bombardıman et
mltler ve Cumhuriyetçi lı 
panyaya aid harp ıemtle

rlnden Lll,ertad Çervanteı 

zırhlıları ile Vahe detruye 
rint bombalamıılardar . 

Bu Mesele Şimdi Arka Plana 
Bırakılmış Görünüyor. 

Epok gazetealnde Donadl· 
eu, ıayle yazıyor: 

"Prai hOkumetlnlo müza. 
kerelerde •iar davrandıiın 

dan bazan ıtkiyet edilmek· 
tedlr. Fakat tlkiyet edenler 
itin ehemmlyeUnl, tesadüf 
edilen müıktllt Ye elcıer iya 

Almanya taraf andan ıöıterl· 
lea ıulnl1et1 be .. ba katma· 

maktadırlar. Hodza, tama 
mile kendisi tarafından ha-

zırlanmıı olan ıtaUi proje 
ılnl parl&mentoya tevdi et -

mektenıe kabul edtlmeıl lh· 
timah daha kuvvetli bir an 
laıma elde etmek için ali · 
kadar bütOn ıruplarla ıenlt 
bir lıUıarede bulunarak 

( Sonu ikinci aa1fada ) 

Baraelon, 7 ( A.A. ) -
Net redılen reımi bir tebltfde 
mtliılerln Kampllle mnitaka · 
11nda düt manı durdurdukla · 
rı bildirilmektedir. Taleı 

mıntakaaında mılııler taar · 
ruz edea Franktıtlerl A10. 

dar lıtikametınde rfcat et
meie mecbur etmlt terdir. 

Baki mıntakHında dOı 

man Villa Vtejaya taarruz 
etmlt lı• de durdurulmuıtur. 

franklıt tayarelerl don 
Baraelonu bombardıman et 
mitlerdir. 70 bina harap ol · 
muıtur, 15 6lü ye 25 1ara· 
lı vardır. Fraaklıtler dJfer 
bazı kaıabalart da bombar
dıman etmltlerdlr. 

BerltD, 7 ( RadJo ) 
Cumhuriyetçilerin, Vallnıi· 

ya halktan tahll1eye karar 
•erdikleri ve tehrln dıı ta· 
rafla randa bü10k mOdaf aa 
tıuhklmları 7•P••ia baı 

(Sonu ikinci ıayfada) 

Süveyş 
lınıh ıııur ıı ılıtı~

dııl11inin arııi. 
Port Said, 7 (Rad10) 

sa •• ,. kanala memur ve 
mlıtahdemlnln ıre•I baaı 
hldtaelere aebebl1et vermlı· 
tir . Zabıta , ba b&dlaelere 
mani olmak için tedbirler 
almııtar Bir vapur, kanahn 
ortuında bırakalmııtar. 

========--================ -=--===== 

Bandırma Hattına Tahsis Edilecek Olan: 

"Sus,, Vapuru Vakın
d a :·G e 1 i yor •. 
-------- -------

Vapur istınbul -lınduıı yolunu 4,5 ıııllı ılıcı~, 
ıran ıırif ılıri da dıiiılirilıcı~. 

BANDIRMA LiMANINDAN BiR CÖRONOŞ 
Denlzyolları için Alman· 

yada lnta edilen ı•mllerden 
lklnciıl olan Suı vapuru 
Kı,.ı limanından lıtanbula 
hareket etmlıtlr. Vepur on 
ıGoe kadar lıtanbula ıelmıı 
olacaktır . Suı evYelce relen 
Trak •apurunun aynıdar, 
18,6 mil ılratl •ardar. en. 
tün tertibat •e teılıata ıon 

alıtemdtr. Gemi lıtaabul 
Bandırma arHında ltllye 
cektlr. Yapılan tedkıklerde 
Suıuo bu meaafeyl 4,S aa · 
etten daha az bir zamanda 
alacalı anlaıılmıttır. 

lıtanbul • Bandırma ara11-
nın bu kadar kııalmaıı iz · 
mlr-lıtanbul meaafeılnl de 
anltmaktaclar. 

DeelzyoUarı ldareıl lıtan · 
bul·landarma araıı için ye· 
nt bir tarife hazırlamakta · 

dır. lzmlrden lıtanbula ıe· 
lecek ve lıtanbulclaa lzmlre 
ıidecek yolcula11n bundan 
ıoara tamamen ıOndtlalerl 

aeyabat edebilmeleri için 
denlzyollara ile devlet de· 
mlryolları blrblrlertle te · 
mH etaaektecllrler. Hasırla 

( Soau •k•-· 1&,facla ) 



.......... "" . 

SAYFA : 2 

Çekoslovak M sel in 
de Gerginlik al tı mı? 
(Baıtarafı birinci ıayf.da) 
muhtelif mtlletlerln meıru 
emellerlle devletin tstlklillnl 
telif etmeyi tercih etmekte 
dır. Bu hareket tarzının iyi 
bir netice •erip vermtyece · 
il ıtmdtden kestlrll~mez. Fa 
kat ne oluna olıun hiiku · 
met, her iki mecllıe de 
kendlı' tarafından hazırlan 

mıı olan statüyü ver~cek ve 
bir &o evvel tatbiklııe geçil· 
meılnl lıtlyecektlr. Bu proje 
muvaffak otmazıa, bunun 
hakiki meıullerinln kim ol
duiu o zaman anlatılacak
tır. 

L6 Fııaro ıazeteılnd~n: 

Yazanı 
Vladmtr d Orme11on 
•Çekoı1ovak meıeleal, en 

kata kayıılara uyandırdıktan 
ıonra, art p1lna bırakılmıı 

ıarOnOyor. E•et, ıeçlm m6 · 
cadeleıl bltmlıtlr; bu müca· 
delenin intaç ettlil hldlıe · 
ler kapaomaıtır: Çekoılovak
ya, nizama hürmet ettirmek 
makaadlyle ıllih altına da· 
vet etmlı oldufu thtlyatları 
terhlı etmlıtır. Dıfer taraf
tan Alman matbuatının eç 
mıı olduiu kampanya da 
ıük6net bulmuıtur, Şu hal
de, ıer~nhk katkmııhr. fa · 
kat metelenln aılı olduğu 

ılbl durmaktadır ve bundan 
n çetin güçlüklerin zuhuru 

ihtimali daima mevcuddur. 
Bundan dolayı ıözlerlmlzl 

açık tutmak gerektir. 
Biliyoruz ki. Prai hükü

metl, devam etmekte olaa 
m6zakerelere eaaa olarak 
Haynlaynın muhtaraaı ile ken· 
dl lılibat projeatnl ele almıı· 
tır. Geçen hafta müzakere· 
ler Südetlerln plim üzerirı · 
de cereyan etmlıttr. Bu haf 
ta da hükiimetln planı üze· 
rinde cereyan edecektir. lkı 
ıörüı araaında zaruri olarak 
farklar vardır Zannedtldlii 
ne göre farklar ıunlardan 

ibarettir: 
Haynlayn partlıl: 1) Alman 

ekalllyetlnln mutlak mahta
rlyeUot; 2) Mahalli bir par · 
IAmento mahiyetini arzede· 
cek bir •dtyet" teılithni; 3) 
Çekler tarafından J 918 den 
bert Almanlara ika edilen 
"zarar., ların tevzllnl iste
mektedir . 

Halbuki Çekoılovafı hüku 
metl, hudud mıntakalarınan 

inzibatını yalnız Almanlara 
bırakmaiı lmkanaız telaki 
etmektedir Yalnız Alman 
fardan mürekkep bir .. diyet. 
in p,..i parlamentoıu ile bir 
hkte mevcut olmasını tahak 
kuk ettlrllmear fillen kabil 
olmayan bir temenni ıay 

maktadır. Ve nihayet, Südet 
Almanlatına '"zarar ve zl · 

yan,. taoımak da h6k6metln 
haysiyeti ile tehf olunmaz 
bir dilek mahlyttlnde ıörün · 
mektedlr. 

Bu böyle olmakla beraber 
Praf hilkümetl mQıtaldl ida
re, merkezlyetalzlık, mahal
li ve mıntalca vi aerbestlyet· 
ler. memurlar ara11nda nlı· 

bet, iki dil. .. veaatre huıu· 

ıunda kabil o1dufu kad r 
ılert ıttmeie karar vermlı 
bulunmaktadır. 

Dentldifloe ııöre Prai hll 
kQmeU ö1le bir ılltem telkin 
edecektir ki, bu ıayedı halk 

müme11llleri, devlet memur· 
lariyle birlikte kaza ve vl

liyetler baıma intihap sure· 
tly'e gelebtlecekler ve Löy· 
lece "d•yet., fikri az çok ta· 
hakkuk ettirilmiş ve bir uz. 
laıma huıule gelmtı olacak
hr. Südet Almanları da. dl 
ier taraftan, dilekleri meya · 
nında , llayn1 ynın Karlo 
vl Varide, geçen 24 Nisan 
da izah etm1ş olduğu pren -

ılbl , yani Çekoılov kyaoın , 

her feyden evvel, dıı polltl· 
kaıını değlıttrmesi Preoılhlnl 

artık ilerf sQrmemekte bu 
lunmuılardır Ani ımazlıiın 

bu mevzuu bertaraf eylcdf -
ilne göre tezler arasında bir 
yakınlık huıulü lmk oıız 
a6r6lmeyebllır . 

Şayet ıraloız Çelcoılovak 
ya hGkumetl •le Haynlayn 
parUıl liarıı lcarııya bulun· 
muı olaalardı hadbelerl . az 

çok nlkbJlthlile dikkate al 
mak kabil olurdu. Hayn· 
laynın dört aene evvel de

dikleri batırlandıiı takdirde 
bu zat hareketlerinde aer -
beet olsaydı bugün Preğ hü 

kumetl ile aolaımıı bu'una 
cağına fnanmk lizımgelir . 

Südet Almanları parttıt re 

iıt, 21 tlkteırtn 1934 tart · 
htnde Çeaka Lrpada oöyle 
diyordu: "Alman nasyonal 

.soı_yaltzml bakımından bir 
fhtlyati kayıdlar dermaya· 
nında tereddüt etmiyoruz. 

Bugün iflas etmemlı olan 
liberal devre hakkındaki 

bazı ıhtiyalt k yadlara rai· 
men ıuna blllıdıaa iıaret et · 
mellytm: Rlı llbaral ıd~al
den, yani umumiyetle lnıanlar 
ve huıuıtyle vata~daılarla 
otorite arasındaki münaae · 
betleri tayin eden ferdin 
hukukuna mutlak ıurette rl · 
ayetten kaUyen vaz geç 
mlyec~iiz " 

HayDlayn, böyle btr 
lisan kullanmak huıusunda 

ne dereceye kadar serbeıttlr? 
Südet Almanları mukad~er · 
lerinl tayin huıuıunda ne 
dereceye kadar hilrdür ler? 
Aııl da va Çeklerle ekallt 

' yetler araınnda mı, yokıa 
Çekoılonkya He Almanya 
arasında mıdır? 

Her tarafında müteyakkız 
bulunmak g~rekUr. ,, 

Baselon 
bombardıman 
Edildi 
{ Baı tarafı birinci sayfada) 
ladıkları &öylentyor . 

Madrid, 7 (AA.) Franko 
kuvvetlerinin ıark cephe 
ıtndekt taarruzlarını Cum 
hurlyetçi ku'\l vetler aerl püı
kGrtmüıtür. 

Londra, 7 (A .A.) - Ade· 
mi müdahale komlteıfnde 

haaıl olan itil" f üzerine ln
Riltere, Fransa, Almanya ve 
ltalya hü umctlerJ tik yapı 
lacak mo raflaran mukabili 
olmak üz re 12 500 z~r fn · 
aJliz liraaı vetmtılerdlr. Ko 
mtte, plan metninin lıpan
yol taraf'"" tevdt ed ldtk· 
ten ıonra neıredtlmeelni in· 
ıtltere hükumetinden iste· 
mııttr. 

• 
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Bakacak Köyündeki Cinayet: Küçükbostancı Köyündeki Cinayet: 

evdiği Kızın Babasını Karısını 17 Yerinden 
• • 

NasılOldü dü .. 
• • • 
Var lıyarak Old rdü .. 

Katil; İmamı Vurduktan Son
ra, - Bir Avuc Kanını da .Jce-

Katil Şahabettin, Karısını 
Çılgınca Sevmekteydi. , , 

Bıçakla kar111n1 öldü -
ceğim, Diye Bağırdı. ren merkeze bailı 

Bakacak kl>yönden 18 yaı· 
larmda Mehmtt adında bir 
delıkanhnın köy imamı Haaa· 
nı , kızım vermedi§I için ö\ 
dürdüiOoü don yazmııtık. 

Ôtrendlilml2e göre vaka 
ıu ıekflde cereyan etmlıtır: 

Mehmet, kızını vermlyen 
imama çok kızdıiı için ken · 
dlsinden çok acı bir ıe 

ktlde intikam almağa karar 
vermıı ve bir leavga 
lcad etmek için hayvanlarını 
almıı, imamın tarlasına 

ıokmuıtur . Bu ı ı r a d a 
kar11ı ve kızı ile tarlada 
orak biçmekte olen imam, 
hayvanların tar\uına girdi 
ğfnl görünce Mehmede ha 1 
vanları hemen çıkarmaeı için 
çıkıımııtır. Zaten kavga için 
bahane arıyan genç, hiç or. 
alı olmadığı gibi, söylenme· 
ğe de baılamııtır. Bu yüz 
den kavga büyümüı, Meh· 
met tabancuını çekt'fek 
imama ateı etmt ıtlr. 

60 Y aıındakl zavallı ıhtl 
1arın kanlar içinde yere 
yuvarladığını gören katıl. 
büyük bır heyecan, teliı ve 
korku geç,ren tmaman kızı 

na, karısına, tarladakf diğer 
kadınlara: 

Bu adamın bir avuç 
kanını da lçecejlm . Diye 
bağırmış ve bir müddet ıu 

f.trtuz bir halde dolaım•ı · ıon · __ _._ ..... _ 
''Sus,, Vapuru 

ra birdenbire orhdan kay
bolmuıtur 

Yaka jandarma ve müd· 
detumumlllğ haber vcrtl 
mtı , katil derhal ranme a 
b•ılanmıı ve vakadan iki 
aün ıonra Çanakkale yolu 
üz~rlnde yakalanmııtır. 

K.üçGkboıtancı köyünden 
Talip oğlu Şahabetttn adın · 

dakl katli hakkında tah"l · 
kat derl nleıtlrllmektedlr. 

Yakanın aebebl ıudur: 

ŞahabetUn; bir ıeneden· 

beri ayrı yaıadıfı 20 yaıla 
rındakl karııı Haticeyi çıl 

Bir Çoban Derede Vü~ 
z e r k e n B o ğ 1 d u .. 
Ar.kadaşları Evvela Şaka Zan 
ettiler, Fakat Sonra Zavallı
nın Cesedile Karşılaştılar. 

Birgün önce Gökköy de
r"ıfnde bir kaza olmuı ve 
bir çoban boğulmuıtur . 

Gökköydıen Aziz. Muıtaf a, 
Ahmtt ve Hü1eyln oğlu lı · 
mail adında dört çoban ha 
vanın çok ııcak oldu~unu 

görerek köye bir aaat kadar 
mesafede bulunan dereye yı 
kanmak üzere gıtmiılerdir. 

Çobanlar koyunları gölge· 
lık bir yere yatırdıktan ıon 
ra &oyunmuılar ve dereye 
glrmıı1erdlr . Btr müddet 
yüzen ve eflenen delıkanlı · 

lar bilahere balık tutmak ar 
zusunu göıtermlıl erdir. 

Bu maksatla Hüıeyln oğ 

lu lımaıl bir aralık arka-
daılarmdan 

fakat derin bir 
uzeklaımıo, 

akıntı yere 

r ılle.dığından birdenbire 
kendJol ıuya k11ptırm11hr 

Arkadatlflrı bu ıuretle 

ortada görünmiyen lamallt 

muziplık yapıyor ıanmışlar, 

fakat aradan epey bir 

zaman geçttğl halde ıö 

rünmcylnce teliıe düş 

müılerdlr. Merak ve he· 
yecaola ıuyun akıntı tara

f ınıı doiru koıan dığer üç 
çoban derenin alt tıırafında 

söğüt ve kavak ağaçları 

ara11nda ıuyun içinde ıtı 

mlı ve morarmıı bir halde 
zavallının ceaedlnt bulmuı 
lardır 

Hadıae jardarma ve müd 
deiumumlllğe haber veril-
mı ıtır. 

ganca 1evmektedır . 

Yakadan az öoce Şaha, 
bettin, karmna tarladan dö 
nerken raıtlamıı. evine dön · 
meıt için rica elmlıtlr . Fa· 
kat kadın katıyen muva· 
fakat göıtermedlilndtn 
Şahabettln buna fena halde 
lçerlemJı, yanında taııdıfı 

bıçaia çekmlı ve Haticeyi on 
yedi yerinden afır ıurette 

yaralıyarak öldiirmüttür. 
Vakadan birkaç ıaat ıon· 

ra bir tarlada yakalanan 
katti ıorgu hlklmlığlne ve-
rllmlttfr. 

ihtiyarlann kavgısı 
Aygören mahaHeılnden 60 

yaılarıoda Bayram adında 

bir adamın, bu mahalleden 
Sadık oğlu 67 yaılarında 
lsmaill döğdüğü ve ayağm· 
dan yaraladığı ıikiyet olun· 
dufundan yakalanmııtır 

- .-:.ı- 1 

Pazar günü 
Yapılacak. 

Güreşler. 
Spor Bölgesinin tertip el· 

tığı ıerbeat ve yallı ıüreı 

ler pazar 1ıünü yapılacaktır. 
Davet edflen pehlıvanla -

rın bir kıımı bugün gele · 
cekttr. lzmlrde karıalaımı · 
yan T ektrdailı ile K.a 
ra Alinin bu güreı· 

lere lttlrak edip etmlye-
ceklerl henüz belit deilldlr. 
bu cihetin buıün belli ol · 
muı muhtemeldir. Vaziyet 
anlaııldıktan ıonra Spor Böl 
gf"ıl güreı proğramını oo• 

Yakında 
Geliyor .. 

Tersane 3 Se- ı Maden Tahsili Tınıii #' 

nede ikmal ne Talebe Gön· ı . ISTANRUL RADYOSU_.... 

göre tanzim edecektir. 

( Baıtarafa birinci sayfada ) 

nacak yent tarifelerden ve 

Suı ıeferlere baıladıktan 

ıonra sabahları saat 8 de 
lıtaobuldan hareket edecek, 
yolcular ıaat yarımda Ban 
dırmaya varacak ve oradan 
trene bıoerek akıam saat 
,dokuzda İzmlre inmiş ola 
caklardır. İzmlrden İatanbu · 
la gelecekler için tkl ıekilde 
tarife tatbiki düıünülmekte· 
dır. Biri i l mirden trenleri 
gece kaldmnak ve aabahle· 
yln 8andarmadan vapura bt 
nen yolcuların öğleye doğru 
lttanbula gelmelerini temin 
etmektir ikincisi lzmfrden 
sabahları erken kalkacak 
tren yolcularını , İltaıibuldan 
ıab h saat 8 de kalkarak 
yarımda Bandarmaya va rrı. 

c k Suı vapuruna btndlre. 
rek akıa m üzet i lıtanbuta 
aetlrmektlr. 

Bunlardan ikinci ıe klln 

kabul edtleceil zanoedll · 
me ted ı r . Her nasıl o luıaa 

olıun Bandırma İstanbul ara· 
11 bugün ekiz ı tte kale 
dtllrken, Suı vapuru il y 

rı yarıy kı alını lacaktır 

Edilecek. derilecek. 
Yeni tersanemizin lnıasa 

için Haliçte uzun zamandan· 
beri Alman ve Türk mü 
hendtılerl tarafından yapıl 

makta olan tedkıkler ve ıon

dajlar tamamlanmııtır . 

Alman müheodt&leri ya · 
kıoda memleketlerine döne 
rek kati projeyi hazırlaya 

caklar ve Oeotzbaoka gön 
dereceklerdlr. 

Projenin tasdıkinden ıon· 
ra, bu yıl lçtnde muh•kkak 
ıurelte lnoaRta baılaomıı 

olacaktır. Denlzbank n bu 
yıl bütceslne lnıaatın ileri 
k11mı için tahstaat konmuıtur. 

l ı k olarak teuane se.haaı 
nın rıhtımlarınm yapılmaıı 

na baılanacalchr . Tereane· 
nln ancak üç ıenede tamam· 
lanab ıleceii zannedilmekte 
dır . Tersanede üç kızak bu 
lunacak . bunların ikisi kü · 
çülc. biri bn:vnk· vapurlara 
mahıuı olf!cakhr 

Almanya }& ı&marlamıı 

oldufumuz 14 gemllık parti 
tamamlandıktan ıonrn tlca · 
ret filomuz t mam n yeni 

leıttrılec kur 

Maden tedktk ve arA n u' 

enıtltüıli halen Avrupa ve 
Amertkada, en&titü beaabına 
tahıtlde bulunan talebelere 
ilaveten yeniden 20 talebe 
göndermeğe karar vermııttr 
Gönderilecek talebelerden 
on ikisi maden tılerl ve ma· 
den endüıtrllerlle alik,.dar 
muhtelif ihtlıasları, diğerleri 

ise jeolojık Utmlerl t ıt hıtl 
decek !erdir. 

Madenlerde çalıımaları 
için 11hhatlarının meıeid ol 
masa ıart bulunan bu ıeoç 
ler ltt'e veya koll~j mezun 
ları aruıntlan ıeçllecekttr . 

Gönderilecek ıençlerden 

mühendl ılik lahııl edecelcle· 
rln alk sekizi dofrudan doğ· 

ruya müheodıs' itfn teknlk 
branı\armda çalııacaklar, 
dlierlerl ticaret ve organ!· 
zı.ayon mllhend1al olarak ye 
tiıtırileceklerdlr . Bu ııra, 

müıabaka lmt(hanındakl it · 
yakat dereccler ı ne aöre lt!r 
tip edilecektir. 

imtihanda k zauanlarm en 
zly de 111 ot raflarına ehem-

8 Temmuz 1338 Cuıa 
Ôğle neptyatı: 
12.30: Pfakla Türk muıl · 

ılkt. 12 50! Havadlı. 13 os: 
P!ikla Türk muılklıi. l J.30: 
Muhtelıf plak nefflyatı . 

Akıam neırtyah: 

18 30: Plakla danı muıi· 
kısi. 19. 15: Konferans: Ali 
Kimi AkyQz (çocuk terbi .. 
yeıl) 19.55: Bona haberleri· 
20: Grenvlç raaathaneıtnde" 
naklen ıaat ayarı 20 C\2: Mo 
zeyyen ve ar"adatlart: HO!: 
ı:am, u11ak, kürdili. 20.4"· 
Ha va raporu. 20 48: ÔOJet 
Rıza larllfından Arapf~ 
ıöyle ' . 21 : Orkestra 21 30· 
Muzaffer İlkar ve arkad•f .. 
ları: Şataraben . 22.10: re 
pebaıı Belediye bahçeaJodt:. 
naklen: Veryete, mü~lk · 2 
50: Son haberler ve erte•: 
günün proğramı . 23: 5•' 
ayarı . / 
ı-----------mtyet verilr.cektlr. 

lmUhanh\r, ajuıloıuD zg 
le• ' ve 30 uncu günleri AD 

B ıJI' 
rada yapıl"cakhr. orı 

1 
lçtn 24 ağuııto.5a kadar e"1J 

'" tıtüye müracaat kabul 0 

nacaktır 
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Türkiye Ve Yabancı Gazeteler: 

Türkiye Ve Romanya .. 
•Boğazlınn ana~tanm elinde ~ulundu an Tür~iyenin 

dostluğu Romanya icin ço~ ~ıymetlidir.>) 
•Neue Freie Pre11e,. - Vi 

yana - gazteılndeo : 

(Makalenin baıında Kral 
Karolun çok umulmadık bir 
anda ıayanı dikkat bir ge 
zinU yaptığı hatırlatılarak, 

Atıtürkle lıtanbuldakt müli 
kah eıouında Romen hü
kümet erkanından ktmıenln 
yanında buluomayıııoın bir 
ıey ifade etmtyeceğl, zira 
l J ıubattanberl Romanya 
talıtntn münhasıran kralın 

elinde bulunduju temin olun 
makta ve müteakiben oöyle 
denli meLı:tedlr: 

11 Balkanlara ald herhangi 

bir meıe1eolo bu ziyarete 

aebep teıkll ettfifnl ummu• 
yoruz, zira ıu ııralarda eö 
rüıülmeıl btlha11a zaruret 
Lı:eıbeden htçblr meıele yok 
tur Varımada her bakım· 

dan aaktndlr ve :bu ıükune· 

tini muhafaza edecek gibi 
aörünmektedır. Buna muka· 
bil Türkiye ile Homanyanıo 
Ruıyaya mücavir olmaların · 

dan mütevellid bir çok me
ıeleler vardır. Bu arada 
TOrklyenfn Montrö kon 
f~ran11ndan ıonra Boğazla 

ran anah\umı eline almıı 

o 'maaı, Akdeolze baıka bir 
yerden çıkmak tmkioıoa 

maltk olmıyftn Romanya 
fç ın Türk doıtlujunu bllhu · 
1a kıymettar kılmaktadır. 

Bükreı. Ankara He Mos
kova araıandakl münaseba · 
tın eıkiıi kadar umımi ol 
madıjı kanaatindedir An 
cak 1imdıltk, iki devlet ara
sında bir mukavele mevcut 
olduğuna göre vaziyeti ol 

dufu ıibl kabulden baıka 
çare yoktur. Romanya, Ruı 

ya He hem hudut oluıundan 
katiyen memnun değildir 
ve bu itibarla halihazırda 
tehlikede o lmamakla bera 

ber lıttkrarıoı ka ybetmıı 
olan muvazeneyi yenldPn 

iade edebilmek için kurula 
cak herhangi btr beyoelmı 

lcl rrupmanın teıktltle ziya· 
deılle alakadardır Bu hu
ıuata Polooyanın Kusyaya 
lcarıı takip ettiği ılyaaet 
ona örnek olabilir. Polonya 
da aynı vaziyetten müıteki · 
dır . Polonyanın da ıarkda· 
ki Ruıya hududu geniş ve 
rnüdaf aaaızdır ve · Roman 
Yaya ntıbetle kuvvetli ol· 
lbuına rağmen Rusyaya 
kuıı zayıftır Bu yüzden 
Polonya aeoelerdeoberl l<en 
dtıfnl beynelmilel btr fhtili
f a ıürükllyecek her türlü 
Politikadan kaçınmaktadır. 

E\lba1 Bek, Sovy~t Ruıya
Yı hem .lıplomauk, hem de 

'•keri bakımdan merkezi 
A.vrupadan uzaklaıtırmağa 
ç•Iaımaktadır ki , bu telakki 
lıuUeıkonun ılyaaet aahaaıo, 
dan uzaklaımaaıodanberl 
8ükrf'ıte büyük bir alaka 
UJanmııtır. HükrPıte öyle 
'tılar olmuıtur kf, bu eına 
d, Polonyanın t~airl, mue-

1& FranHnın Vf'!\ıa küçük 
'ndlaımanın teıtrlnden çok 

dtha kuvvetli bir ı~kıhle 
du1ulmuıtur 

Senelerdenberi Polonya 
ile hu meof aat blrllil mev 
tut olduiuna ıöre, aynı ıe· 

yln bugün de Türklyeye 
kartı duyulması pek tabii 
dır . Dtğer taraftan Türklye
nln bugün ycnl bir doıtu 
vardır, daha doğruıu, harp
ten evvelki lngtllz dostluğu 
tekrar tazelenm l ı gibidir. 
Ancak İngllterenln de, t ıp 
kı Romanya gibi M~ntrö 
konferan11 netlceıtnden 

memnun olmama11 mümkün· 
dür, nitekim Londranın Bo 
ğazlar koof eranıı esnasında 
ittihaz edilen kararlan ne 

kadar ıüçlükle taavip f!ttlğl 

hlli hatırlardadır Hiç ıüp 
hesiz Türkiye dah i, Boğaz 

ların kapanmatının temin 
ettlfl emniyetten . mukabl · 
ltnde ıtratejlk faydalar elde 

etmedikçe. ferağat ~yll1e· 

mez. Ancak dentz harpleri 

nln gemilerle de~tl. daha 
ziyade deniz tayarelertle ya
pıldığı bu zamanda, ıahll 

tahkimatı yerine daha eliı· 

tıki bir ıilah olan deniz ta 

yarelerlne baıvurmak ıure 

tıle Türkiyf', buna da bir 
çare bulabilir. Bu fı~, Ro
men deniz erkanıharblyeıl 

nfn bazı taallvvur ve plan· 

larına ztyadestle uygun rele 
cekUr 

Mfııt~reken hem Türkiye 
nln, hem de Romanyanın 

elinde bulunacak bir müda· 
faa ve emniyet silahı, Ka -
radenlzde yepyeni bir mu. 
vezene temin edece" tir Yal
nız derhal bu müıterek ıl

lahın Sovyet Ruıya aleyhin 
de çevrllecefini ıanmamalc 

gerektir. Ztra ·ı ürkiye ile 

Romanya arasındaki müna
sebatm çok dostane olması
na rağmen. hirlnclnln Ruı
yaya karıı aktif bir lttif ak 
politika ııoa girmeıl muhte
mel deitldir. Fakat Roman 
yanın bitaraflık ıiyuetl 

isminin de gösterdiği gibi · 
aktif gayeler peıtnde koıma 
maktadır Şu halde böyle 
bir karaıık politikanın çok 
etraflı btr huırlığa muhtftç 
olduğu ne derece muhak 
kak tıe, Kral Kerolun ani 

surette istanbula gidiıi de 
aynı niıbette tabiidir ,. 

Bir mamut bulundu. 
Vrenael adasında · edebi 

buz mıntakaaında bir ma 
mut naıı ke-şfedilmit olduğu 
malümdur. Halen, bir heyet 
bu mamutu Mo kovaya gr.

tlrmeğe hazırlanmaktadır 
Bugünlerde l:u İf için Vla

dlvoıtoktan V rangele hare
ket edtcek olan ıemtde. hu 
ıuıi frtıorlflk teılıat yapıl 

mııtır. Gemi, pek muhtemel 
olarak mamutun bulunduğu 
cenup u htlıoe yanaıamaya 
cağınd'ln, hevet üç ıalope 

üzerine hüyük bir ııal kura· 
cak ve aahile bu sal yana 

ıacaktır. 

Şimdiye kadar konıerve 

halinde kalmıı olan marr U· 

tun naıı, bu sal üzerine yük. 

lenecek ve bu ~uretle ıeml 
ye alınacaktır. Mamut, Vla 
dlvoıtoktan Moskovaya da 
husuıi f r l gor ıfik vaion ile 
yollanacaktar. 

'l'ORXDIU SAYFAı l 
az seza 4 - :ez naz 

Hatay Davamız Ve 
Fransız Gazeteleri .. 

ı/spirtizme Yolu idama Mahkum 

ı 1!.~n•~l~u~o~:/ıb~·tl- '?.~~~ti~~,~~~:.:_ 
1 carethane uhıbfnin oğlu 

Bir Gazete, Fransanın Şam Hü:
kumeti ile Yeni Mukavele Yap
mak icap Edeceğini Yazıyor. 

olan Ş 'n l Mutonl, allesınl 

bl rhaylı üzüntüye uğratan 

bir delikanlıdır . Geçenlerde 
pek huıuslyctli bir hır11zlık 

itinde alakalı görülerek mah· 
kemeye verllmııttr . Kendtıl 

Jour gazeteıl diyor ki: 
" Bu münasebetle h.tır 

latalım ki Parlı ile Ankara 
arıuındaki dostluk bir flra 

tehlikeye düıtü ise bunu 
Müıyö V ıenooun 1936 vılın 

da yaptığı franıa - Suriye 
muahedulne borçluyuz O 

tarihte Franıanın halk cep 
hesi hükfımetl henüz ku• . 

vetten dOımemlıtı ve MOıy& 
Vleno Suriye "demokrat. 

larını memnun etmek endl

ıestle muahedenln akdinde 

lıtlcal aödermlıtf, bunu ya
parken de Surlyedekl Türk 

halkının Franıız ldar~ılne 
tahammül etmeatne mukabil 
sırf ıarka haı ıebeplerden 

dolayı Şam memurlarının 

Hitlerin Maca
ristan Seyahatı. 

Berltn, 6 (A.A.) - Natp 
Horty, reımi bir zıyarette 

bulunmak üı.ere ağlebı thU 
mal Berlioe 20 Ağuatoıta 

gelecektir. Mumalleyhe lm 

redynlo refakat edeceii ıöy

lenmcktedir Naip Hortynlo 
ziyaretini iade etmek üzere 
Httlerln Maculıtana ııdece 
ğlne dair dolaıan ha herler 
menlmılz addedilmektedir. 

vlsayetlnl kabul edemlyecek

lerinl düıünememtıtt . 
Ankara bunu daha evvel 

haber vermitll, hatta 1936 
temmuzundll bir gBrantl 

nln lıplrtizme yoltle hınız 

lık ettiği, bu suretle birçok 
ıey aıırdığı iddia edilmek · 
tedlr Bu delıkanlı, henüz 
16 yaıındadır . 

muf'hedcıi teklif etmtıtt amma ş M 1 1 1 ü bbi 

1 
ar ıu on n o m re 

Müsvö Vıeno istemedi 1 G t D k- it bf 
Sı as OD u un il lO r 

Ve ıu acınacak Hatay ı 
ıaaUot enarenglz bir tarzda 

meıelt"ıl ortaya çıktı, Öyle 
aıırdığ ıtddiaaı tle karıılaıılmıı· 

bir meıele ki , rnecltıln hart . tır Kendlıt uzun zamandan 

clye encümeninde henüz beri doktor tedavlıloe tabi 
müaatd bir raportör bulama 
dıiı için uyuklıyao taadtıulz 

111uahedeye •ıılanmıı ol rak 
çekmlttlr . • 

Bel&rı bu nokta üzerinde, 
vapılanlaran hepılnl bozarak 
Şam hOlcdmeU tle klmbillr 
hangi ıeralt altanda v~nl bir 
muahede yapmak icap ede. 

cekttr." 

Sov1etler Bırllğl film aka· 
demolnin, ıtratoaferde koz 

mik ıualar ü-ıerfnde tetkikat 
yapmak için bir vetrol ıe 

mllf ile hattıüstüva mınta 

ka11nll glden ilmi heyeti, 

sekiz ay ıüren bir ıeyahattan 

ıonra Moıkovaya avdet et 
mlıtlr . 

Odeaadan Vladtvoıtoka 

kadar, yol üzertndt", bu he 
yet, manyetik hathüıtüva 

ya yakın noktalarda ıha· 

tosff"r~ balonlar uçurarak 

ıoodl'j ameltye1erlnde bulun· 
muıtur Stratoıfere ksdRr 

çıkarılan aletlerin verdiği 

tıaretler, aıaiıda gemide bu · 

luoan ahize makinesi va11ta · 

ılyle v~ aynı zamanda kort· 

fon ıtıtemlnde bir grafomon 

vasıtaaile l<aydedılmtıtir. 

Dokuz kflo aıklet iode bu 

lunan al~t ler, salkım hahn 

de yanyana getfrtlmit ıelciz 

kauçok balon tarafmdan ha· 

vaya çıkarılmııhr. Bu alet 

ler, hem lrtif aı, hem de ay 

ni zamanda kozmik ıuala 

rm kuvvetini kaydeylemiıtlr. 

Bu ıoodflj amellyelerlnde en 

yükıek irllf a olarak 20,000 

metreye balon çıkarılmııtır. 

Bu tecrübeler aabtt oldu 
ğuna göre manyetik hattı 

tistüvaya yakın mınhkalar 
da ıtratoıft;rde kozmık ıua · 

lann kuvveti, Lentograd se 

vıyeılnde olduğundan dört 

miıli ve KarAdenlz mında · 
kuı seviyesinde bulunduğun 

dan tkl miıll azd1r. Kozmik 

ıualar i le arz dereceleri ara 

undaki bu münuebet bu 

ıuaların dünyanın manyetik 

1ahaıında ıtddetll inkiaar et 

mealnden dolmaktadır Bu da 

tlratoıferdekl kozmılc ıuala 
rıo elektfrikle dolu zerrecık 

ler halinde bulunduğunu 

göıtermektedfr . Kozmik ıu 

alar tanıiyonu da. 10 milyar 

volt olarak teabtt edllmtıtır 

Bu heyetin keıtflerf, atom 
nüveılnlo fizik mahiyetinin 

tedldklude büyük bir ehem 
mlyetl haizdir. (Tas) 

tutulmaktadır; asabi gör\lnen 
ofluna dikkat etmeleri için, 
zengin baba11, thttaaıh bir 

takım ~damları tavılf etmlı · 

açıyor. 

Delıkanh, muhakemede 
gayet ıoğukkanlı ve heuplı 
devranarak ıöz söylüyor. 
ıöyle diyor: 

- · Hayır, ben ne ruhlar 
la bir muahede &kdederek 
onların yardımtoa ne de 

onların yardımlle veyahut 
da yardımıız 1aat aıırchm . 
Ben ruhlara, ılb irbazhğa 
filin inanmam! Eıaıen zen 
gln bir aılenin çocuğuyum . 
babam bana ~ol bol c~p 
harçlığı verir Mürebbimln 
aaatloe tenezzül eder miyim? 
Akıl almaz ıey! 

Hakim de, o Lı:"naattedlr; 
dava mev.rnunu uzun uzadıya 

tetkikten ıonra, Şarl Mart
oninln beraatlne bükmedi 
yor . Ve beraat kararı eıba · 

bı mucıbealnde, "ıah11 Salia 
lerln bu 16 vaıındaki deli 
kanlının bir medyum oldu
ğundan bahıetmelerlnln hır 

ıızlıkla bir alakıuı olmıya · 
cağına ıuçu bu yolda itle 
diğı de aabit olmadığına ay
nca tıaret ediyor. 

Fakat, delıkanlıyı tam 
yanlardan pek çoğu. haki 
mln kararını kanaatbahı 

bulmuyorlar; onlar, bu gen· 
cin mutlaka ıevtanla bir 
alikaaı bulunduğuna kani 
dırler! Giıya , uzun zaman 
danberl ıurada, burada ha· 
yaletler dolaııyormuı ve 
hayaletlerin dolaıhğ& yer 
ler de hep bu del ikanlının 
bulunduğu yerlermiı; hatta 
gene Şarl Martonınin bu ha
yaletlerle konuıtuğuou ftlt 
ttklerl iddiasını ortaya atan 
lar bı e vardır! 

Onların iddias ı nda aöre, 
delikanlı iıplrllzma kuvvetly 
le kıymetli ıeyleri aıırmakla 
kalmıyormuı; bfrkere de 
evin l<öpejlnl büyülemlı, kö· 
pek birden bire kayıplara 

karıımıı ve ancak aylarca 
sonrll meydana çıkarılabll

mıı! 

Diier taraftan, doktorlar 
Şarl Martonlnln asabi mi · 

dan sonra İngilizler tarafın 
dan Salamon ben Jozef (Ya· 
but Süleyman bin Yuıuf) 

ıımınde bir Yahudi idama 
mahl.l'ım edildi Ru haber 
bütün yahudı alemini heye · 

cana düıürmüı ve kurtaral
ma11 için teıebbüı' erde bu · 
lunmuıtu. fakat, Yabudinfn ~ 
cezaaa haf ıfletllmedı de idam 
eodıldı . 

Bundan ıonra Jozef Yahu
dılerln oa Zft rında mukaddeı 

bir ıahaiyet hlllinl 11ldı. Çüo · 
kü, bir efıane ıle bu hadlııe 

birbirine son derece tetabuk 
ediyordu 

Efsane ıudu: 
Y ahudılert eıa retten kur• 

tarmak üzere ıkı Meııh ae 
lecekUr Hunlardan biri Sü 
leyman bin Yuıuf . dlierl de 
Davudun oğludur lık Me. 

ılh Süleyman bin Yuıuf, 

Armeluı tarafından öldürü· 
lecektır . Bundan ıonra, aııl 

Meııh yani Davudun oilu 
gel t!cek ve Y ahudilerl kur 
taracaktır 

Bugün Y ahudıler bin ıe· 
neden fazla bır zaınandan 

beri bek ledıklert bu Meıthln 
gelmek üzere olduiuna lna· 
nıyorlar . Çünkü bu iki Me · 
slhlo birlnclıi Süleyman bin 

Yuıuf, efsann ınln dedl~I 

gibi, dünyaya gelmtı, fak at 

bir düıman tarafından öldü 
rülmüıtür. 

Y ar111 doğru çıkan eha 
nenlo bundan ıonra lama 
mıle tahakkuk edeceiine 
inanan Yahudiler timdi kur
tarıcılarını bekliyorlar. 

Gırip tesadüfler. 
Hayatta vukuu beklenml 

yen hadtıelerl lza h etmek 

üzere sık sık kullanılan bir 
kelime vardır: 

- Tuadüf .. 
T esadüfüo içinde hiç bek · 

lemedıklerlmtzl y11hut ıu 

veya bu farkla olabılecefinl 
sonradan düıündüklerlmlzl 

de "garip tesadüf!. veıalre 

suretinde ifade ederiz. 

Garip te1adüften biri ıon 
günlerde Parlate olmuıtur. 

Macarlıtanın tanıomıı edip 
lerinden biri ol& n Edmond 
Hovathe blrlıf: 

- Sakın Pariıe gitme . 
Orada bir ağaç baııoa dü
ıer de ölürsün . 

Demtı olı1aydı, ıüphe yok 
kı, bu romancı omuzlarını 

ıtlker ve güler geçerdi. Hal · 
buki te1adüf bu yolda ol 

muı ve tanınmıı romancı da 
bu ıuret1e ölmüıtür. 

Edmond Hovath, ıon gün 

lerde Parlıe gltmlıttr. Şıın 
zel l ıedeo geçerken bir fırtı 
na kopmuı. ve oradaki ağaç · 

lardan biri kökünden çıka
rarak romancının baıana 

düımüı ve derhal ölümüne 
ıebep olmuıtur . 

Edmon Hovath, en ıon 
yazdığı romanının Fransızca 
tercümeıl ile me11ul olmak 
ÜZf're Parfıe gltmtıU. • 

Dediğimiz tarzda öldü. 
Bu, onun hayat romanı · 

nın da ıonu oldu. 

za çta olduğunu tudlk et -
melde beraber, bu gibi 
anormal kabtllyetlerlnln mev· 
cudlyetfnl teyld etmiyorlar. 
Ve bu gencin vaziyeti, Tu 
loz ıehrlnde hlla earıır~nglz 
bir meıele hallndedlr!? . 
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ılntn bacır altına alınması· 
na dair yapılan muhakemeıl 
oetlceılnde mumaileyh Mah 
mut Turguduo kaza netice
ıinde viladi belihatle mal-nl 
bulooduiu etibbanın vermlı 
olduiu mOtterek raporun
dan ve dinlenen ehlivuku
fun beyanatından anlatılmıt 
olmaeana nazaran Mahmut 
Tur&'udun karm Nazmiyeyi 
kendlıtoe vaıl tayin edllmtt 
ve mumalle~ h mahkemece 
hacır altına alınmıt olduiun
dan kanunu medeninin 355 
ncl maddeıloe tevfikan ilin 
olunur. 

r-----------... I KADRi UZ~UR I 
1 
KIR. T ASİYE 1 
ıv.rAGAZA.SI 1 

1 An uf arialar CaddtsindtKi 1 
1 Kadri Uzkur 1 
1 K1rtasiye Mağazası 1 
1 Bu defa Paıacaml cad 1 
1 dealnde Balıkhını altın· 1 1 dakl büyük beto• mağa 1 
I zaya nakledllmı1tır . 1 
1 A radığanız her çeı ı t kır · 1 
1 tulye levazımım en ucuz 1 
1 ve en i y ı ıekılde ( Kadri ı 
1 Uz kur Kırt asiye Mağazası ) I 
1 oda bulabılfnlnlz. 1 

~-----------"' r·······~··············~ 
: TURKDILI : • • : Pazarteelnden batka her : 
: ınn çıkar. Styaıal gazete.. : • • : Yıllıiı: 800 K.uruı : 
: Altı Aylıfı:ıtOO • : 
• • • Sayııı: 3 • • 
u • 

• Günü ıeçmlı ıayılar 25 • • • • kuruıtur. : 
: ADRES: : • • 
: BALIKESlR TÜRKDiLI : 
........................... 

yıllı iki yüz elli ltra kıy· 

metinde bir bap hane tle 

Karaafaç köyünde Karayer 
ler mevkUnde doiuıu Alı, 

bah11 yol, poyrazı Haaan, 
kıbleal tevzlj barlcl ile mab. 

dut 1580 lira kayme 
tın.le yüz kuk ajaç ze1tınlık 

petln para ile ve açık ar
tırma ıuretlle aatılaia çıka . 

nlmııtar. 

Birinci artırmaaı 5 ajuı 
toı 938 cuma günü ıaet 

l 4 den 15 te kadar mah
keme kaleminde yapılacak 
hr. Bu artırmada en çok 

artıranın üzerine lhaleıl ic
ra muhammen kıymetinin 

yüzde yetmtt beti elde edı. 
lemezıe en çok artıramn ta-

ahhüdü baki kalmak üzere 
ikinci arhrması 20 ağuıtoı 

938 cumarteıl günü aaat ıe
klzden on ıklye kadar ayna 
mahalde tahta devam olu· 
nacaktır. 

Dellil1e reıml, ihale ve 
fer ağ harcı ve teıltm maa• 
rafa müıterlye altur. ipotek 
ve trtlf ak harcı alacaklılar · 

la dljer alakadarlarm it bu 
gayri menkuller Qzerlodekl 
haklarını ve huıuıtle f alz ve 
masrafa dair olan lddıaları
oı evrakı müıbltelerlle bir · 
ilkte ylrml gün içinde bil· 
dlrmelerl, alnı halde hak 
ları tapu ılclllerlle sabit ol -

TOIUCDILI 

Kepsüt Beled~·ye Riyasetinden: 
Kepıüt Beledl1eat tarafından yaphrılacaiı ve 3U ha 

ziran 938 gününde thale11 ilan edilen hamam bınuına la 

lıp çıkmadığ ından 1 1 temmuz 938 gününde eluıltme ıha 
leıl yaptlmak üzere 10 g6o Uzataldığı ilan olunur. 

mıyanlar ıatıt ve bedelleri· 
nlo paylatmaaıodan hariç 
bırakılacaktır. 

ltbu &'ayrı menkuller hak· 
kında fazla malumat almak 

ve on gün evvel doldurulup 
herkeıe açık bulundurulan 

ıartnıımeılnl okumak tıtl 

yenlerln 188-) 14 doıya No. 
ıtle Borbanlye mahkeme baı· 
kitıplljlne müracaat etme 
leri ilin olunur. 
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ilan 
Diğer müekklllerlmto hak 

lar1oa taarruzundan dolayı 

Yenice mahalleılnden Hacı 

lımall oğlu Abdullah kar111 

ve oğlu Ahmet veltıl Nuri · 
ye Okllıln umumi veklllık . 
lerinden lıtlf a dtlğtml ilin 
eylerim 

Avukat 
Ahmet Hdml B ılecen 

8 TEMMUZ 1931 

1 - Ekılltmeye konulan tı: Bahkeılr Bandırma yolunun 
O-t 000-0 +-270,40 ve Balıkeaır Sındırgı yolunun o+ooo 
- O t·50 ocl kilometreleri aruındalıı parke kaldırım lota · 
atı olup 18· temmuz-938 tarihine raatlı)'ao pazartul günO 
saat 10 da ıha ıeıı yııpı lmek üıere 15 gün n.ıüddetle aç ı k 

ekııltmeye konmuıtur. 

2 - Bu lntaata ald ketıf bedeli (8826) lira ( 42) ku· 
rut ve muvakkat temaoatı l66 l J lira (98) kuruıtur. 

~ - Bu ite ald evrak ıuolardır: 

A - K~tıf hulasa. metraj cetvelleri, ftat bordroıu 

8 - Huıuıi ve fenni ıartoamelerle eksiltme tarto• 

me11 ve bayındırlık •tleri genel tartoameal , 
C MuKavele örneil, 

lateklı ı er hu evrakı hergün Vali.yet Daimi EocüaıeP 
kaleminde veya Nafıa daıre•tnde . görebilirler. 

4 - Bu ite gırebılmek için ıartnameılode 1azılı oldu· 
ğu ve~htle 938 yala için muteber olmak üzere Nafıa Ve· 
ki.letınden alınmıt müteahhıtllk veıtkaaını veya bu lf lçlP 
Nafıa MüdürHifüoden, ekıı ltmedeo en ıon aektz ıün evvel 
müracaatla ahnmıt ve11kaoan ibraz edtlmeal Dlf'fruttur. 

5 - lıteklller bu veııuki ile birlikte aıuvakkat temi· 
natını ma leandığma yatırdığına dair makbuz ıeoedl Vf'yah11t 

tayanı kabul banka mektubu Ue blrlıkte muayyen vaktıo· 

de Vtllyet Daimi Encümenine milracaatları ilin olunur. 
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Sahibi ve Baımuharrlrt : Balakeılr Mebuıu H. KARAN 
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