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Bu gün Türkiye en sevinçli bir gününü yaşıyor.· 
• 

H a t a y 20 y ı 11 ı k h a s r e t t e n s o n r a 
a n a v a t a. n ı n k u c a ğ ı n a a t ı I d ı . 

Milli Şefin Başvekil• teıırafı: 

"CUMHURiYET HO
IKOMETINI HARARET
i LE TEBRiK EDERiM.,, 

A~IaŞm~,~~~···~~~sla~i° 
Dan, Baıvekil Millet Mecli•inde Franaa ile imzalanan anlaıma

yı okudu. Meclis anlaşmayı ittifakla taavip etti. 1 A _ Hatarı• aaa,.rtla ıllaalu mi 
A.akara, 2S (A . . ) I t 181• .. • Baıvekll Dr. 

mirle halletltlmıı •• ~u .. · 
tlcey; Yarmak ı,ı. ıarfeclll 
mit olan meaalyl ıltayııle 

hatırlatarak bu ••aalye lı

tirak etmtı olaalara teıek 

kir etmlıtlr 
I 8. Şolul Saraçotlu B. 

1 
~aılıll•ln dalma tekrar et 
mit oldutu bir cümleyi «Ha· 

1 tay meıeleıt halı •• lıtlkba · 
il zelatrllyen bir ••ıl ••••· 
leıldlr » Clmlealal kaydey· 
le•lt •e:«lıt• bu meHle bu 
16n kati ıurette halledtlmtı 
bulunuyor.»Demlıttr. 

Hariciye Vekilimiz nllaa · 
ledtlmeıtnden durdulu •••· 

ki tebariz ettlr•lı, • tla '-• 
laal ltl•tl• aarf el•aa• ı•J· 
retler• tıaret etlerell Itır ara-

da btlha11a HarlclJ• V eklletl 
Kltlbl Umumtıl 8. "•••• 
Meae•••clotlundan ıltaytıte 
ltahaetmlt •• Fraaıa ile Tir. 
kiye ara11ndakl ıamlml 

doıtl•i• emta balana• 
Fran11z hlkii•atlnl• ılıter 
.itil anlaıma alhalyetlaltle 
ayraca karderl••tıtlr. 

1. Maılıll aılaayet Relll 
cumhur lamel İ•l•l•I• Par· 
ti Kurulta1ıntla ı6rletl111 
nutukta T6rk- Fraaıı• mi. 
naaebetlerlal allka•ar ••e• 

(Soau İkinci ıayfada) 

aaaebetlle Reltlca•la•r •:ıea telırafa Relılca•· 
Refik s.,.ı ... tarafında• ç L-1 t••ılercltr· 

maka-•• · 
bur aıatıdakt ceHpl• ••m· 

Baı•ektl Dr lteflk Say · Ankara 

t • a ıllaals1111 
aa•a • 

Hatayı• • leyl I••• et••le •a 
ifade eden muk::,ıret Hlk6•et1DI hararetle 
•affak el.tulu tçl• Cu 18111 •• •••lyet te•I· 

M il tler ar••• 
telarlk ederim· 1 • .-faatla Wrl.,tlrm•k ıtltl •I· 
nabnı mtUI ıenf •• ~•d• relıllk ettlltnlz delerll lal· 
lam bir ılya"tl ,.,.. llall• takdlrla• laak kH••· 
kiim•t bı,ık •tllett•lsl• 

lımıt ln•nü 

k111 cı•ı"11Sı11 ııı1tıfr. 
m11t1r. 

81Şfl eflk Sar .. • tarafı•••• 
Baıvekll Dr. R ... 

tM1a11ar: 
telırafıa met•I .,. •• ylce katma: 

Reıt1ca•h•rt1•• Y alo•a 

1 V ektlleri Heyeti, t.11111 •• 
Şimdi to,la••• •• lda •• ,e11 .. 1ı dtnktlfl•I 

n 11tetdlft JO r L--•--•• 1 
asla ,. erlal• 1 __ 'P•-L•-- -- tat• .. .. _... ...... -.,--- ............ . 
...... ..-...&,, '~ - tırk ••••91

• • la•• •• 
ra ylae ltlylk • .aıcele•d•tta• •• ••l•~_. ıkt• . 

" eteri• k k ••••• , ~·-
••• mlsa er ••'batatenı• yl L .. ,ı .. ıat ıle ••••la .. ı 
ka •• 1 .. ıa •• , ... BIJI• T 

raa eden ıektld• .:.ı •••ur:eıttl•· illa •it.ahı 
I••• ıevlaçl• arsa • -ahar bula••• telt 

1 
Ylkaek ltl••tlarl•I Vekıllerl Heyeti asallL " • 

•• er• bl lk TlralJe. 
olan Baı•eklUDIS 1 1 ar• ederk• J L-L-

ı••· D lk teflerlala -
rlklerlnl •• ta• 1 reJtmt•I• blJ ılertJ• •• 

1 nla •• Camb•rlJ• d r•I altı••• dalma ti 
bı .. tl••• ıe•k •• 1 • ..1 • ••'• elarak lttr kere • · 

T • ı•a•e l ' k ...... • dal•• iyiye si ec• l aı •••arlar Ye it .. a 
ı b k itti ltatlalık an 

a •• • tılı• 
nl rl•• etlerl•r· ..1 bir laltarall elarak r•P 

Milli Şef İnönü 
·-· f . la••ra al Hayatımı• •D du1dul•• ter• •• 

•ol•JI 
ita •astfeden 86 ak Şefi•· Rt/llc S11 ydam 

t.laara, 13 ( A.A. ) -
l.a.ııı: 
lltlılr• ile Suriye ara-

11'41. •ra•I meaatltaln ka

ti ••r•tte lısallıaı •• btnn•
tıc• L1 it rıatay arazlılnln Tir 

1'•r• llhakıaı taaammun 
..ı._ •nlaımalar ~. ıüa Ha· 

~-ı,. V •kllettade, Hariciye 
•lıaıı Şıkrl Saraçoilu •e 

'·· ... 11,111 lltlıl Müı· 
,, '1aıtıll taraf ıadan •• · 
...... 1 ......... ile .. .. 

....... ı, •• iki tle•let ... -

''"" .t ••lan bu mlaa .. betle 
.. -~D• n11tuklar teati et-

ltl•reltr. 

~ 4•~ara, 23 ( A A. ) -
'•rıa Terkiye 

,, illa L 

ile Hatay Mlmeatlllmlz 8. 
Ce•at Açıkahaın Saacak 

Delege11 AlbayColletntnfrant1z 

Sefareti Baıkltibl B Roux 

aun Hariciye V eklletl erkl · 

nının , yeril•• yaltaacı mat· 
ltuat mii•eatdlerlnln hazır 

.. uluaclukları bu meraılmde 

•Hlkaların lmzaıını mit••· 
kip Hariciye V eklli B. Şilk · 

rD Saraçoilu iki taraf •I· 
naıebetlerlnl ıarımıı olan 

lalr meıeleala artık , .•.. 

'•ı. ••••• •ute4alr •uka 
I •• ••rbu•ata lau ıG• ıaat 
~·35 de Hariciye Vekilett 

tt ''•l.aae 1alela••tl• Harı -
,.._ \' elıılt Şlkrl 8 araçeilu 

"''••a11a Blrlll Elçlıl 1 . 

hayet yoktar 'I 

Baıvekilimiz Or. Refik Saydam ld 
r•t ıampaaya katlelalnl Tlrk hk ,.. . ası 1 
Fran11• tloıtl•lu ıerefln• G 3 um . 
kaltlar•ıt Te alzlerlDI tirle ece ma 
laltlrmtıttr: d Ll.A 

cBu dakika•• Tlrk·Fran· • • • ••:-•·-•-;, _ ftlflf .. 111 \ lll llıııl 
;: .. ~:~~aı;:·r::~~~=:~ lıhkôılar•1n •ırı sebpını~ ıd~ı.11r~ i1Y111~

1'11ııııt 111ıiı. lı JIJllll 
ut~:!:: ~~~c:~1•• • ıı,... a. ılııdıı. lı~i. - Oıi11 '"' ~ı: ~ . 11 g J' 
Maıı1ıı •ertltlt ce•apta Ha- kl~lf 'IJll 1111.. lıl .. 
taJ itini• kati ıurette hal· f 

" f klrlad•• Abdatıa ar 
E••elce alar ceza malake· ra a 1-•· 

otlu Zır• 56••••'• ,,. mHlnce ll6m cesaeaaa prp · 
tırdaa •• ba cesalara ita 
defa 01,ek Mıllet Mecllıte· 
c• taıclık ... çıkan Gç katt 
Ua ıdamlara ba .-• ıehrl 
•iM• ,apıl••ıtır. 

l~ıı ıdllllllf: 
idama mahl&6• edilenler 

c1- bırt 8aa•1rmaaıa Edin 
cık nalalJ•ılnla Çet•I ki 
ylntl•• 325 dolu•I• N, 
maD •il• Kara Haıaa K•
kakellatlur Kara Haaaa •r•ı 

clır . Ba••ar••••• OçoaclıO lı• 
d 

••••••• 
Eraıll kiri• •• 

Katluerdtr. 
ol\u ŞaltaD lak6•a 

Ba iki ıda• ma par•· yar ... tacı E•••r• 
ı•Y &lcllr•ltlerdır. 
.... ta•••• IO aıl• . 
Ol•ırele• le•~ •• '1satll· 
rı•cl• bal•••'• • 
le'4• zı,a• .. ,., • ..a,.ıı . 

lıSll ldıı MIMllll! 
Akta• ,.at 22 ti• C••· 

t Mı••eta•••dtlta•• 
::r~: ............ rll•lr•• 

• lal c-ıı .... , ...... 
umu Jftlel •ltr 
Mıtlerl Ha,rl 1' - .. ~ • ... .,., .. --... ..... ela ... .................. 

~~...I Llaf181 , .. a.ıt .... , ... • h........ . 
lardı . 

Macl4•1••••1 Jaatlar••· 
,., Ha1ttelaaM MldlrllM 
emirler •• ,ı,.... • ...... 11 
tertlltab aalatı1erdu. 

Nılaa,et aaat il re tleln 
Ha•lıhaH M1•1r1 1. Ô•er 
,...... biw kat J•• .. r•• .. . ... ,.. ........ ... .... 

·--~•lt ·····••a • ., •. ı .. ıe 
••tımııttr. 

ta~'leı,. 'Vekltett u.uml 

~ 8. N. Mea••••clellu 

20 Sınellk hasretten .()onra ana~"!"• Juıvuıan 
Arıt11kyad•n güıel bir gorunüı 

kır•• HacaAll••t •• Mela••' 
•• M•ıtafayı lltllrmlı 41 .. r 
iç ktıt1ltl• rarala•ııta. 

t11tM111 •• s.11ıar•at•• a •. 
bl t laar9k•t ıl•• çar11Mrer••· 

rC11•h•r•r•t 111••••· 

laaplalaaa.,. ıtr•ı· e4a ... 
ıettlt. • ııra•a laaplıM•· 
•• •• ufak ltlr ıM J•kt•, 
( .............. ,,. .. ) 
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Köyler arasında müş- '
terek yürüt_Qlecek işler L SEHİR HABERLERİ 

~~ ' ' ; • 1 ' • 

. .... 
,.. : # '.: 

Da~iliye Vekaleti ~öy büdcelerindeki paralınn sar fm~ı • • • 
çok hassas hareket edilmesini alikadarlıra bildirdi. y lldınm bır atlenın 

Köyler &rHında müıtere· 
ken yürCiUilmeal zaruri lt\e
rhı kör kanununun 47 ve 
48 ncl maddelerine mOate · 
Diden tanztmt bakkıada Da-

ıüo ve 432.3010 aayılı ta· h b 1 d 
mimle blldırildtğ( ıektl bu ma vına se ep o u. 
itlere ald paralara memur _ • 

Kepsüt yolunda 
bir otomobil devrildi. 

htlı,e Vekalettnden vllayetelere 
aıaiıdakl tamim g6aderllmtttlr: 

ların el ılrmealne Ye daire· 
teri emrinde bankaya yatı 

rılmaaıDa mOeaade buyurul
mamaet tebltil rica oJuour. 

Düşen yıldırım bir anne, bir 
baba ve bir çocuğu öldürdiJ. 

Bir kişi öldü, iki kişi de 
yaralandı. 

1 - Köyler arasında müt 
tereken ylhfltülmeıl zaruri 
baaı itleri için btıdcelere ko 
D .. tahıtaaha kanun hlküm
lert dahıltade ıallblyetll ve 
meıul heyetler ellle aarf edd 
mlyerek bazı yolıazluk ve 
feaalıklara yol açhraldtlı an· 
laıllmaktaclır . 

2 - KIJ kaaunun•a 47 
acı •addeıt; ibt11aç ve ka · 
rakterlerl bir birine uyıun 

kl,lerJa ka, kaauaunda 1a· 
zıh k6y itleri aralarında De· 
vJma birlik kurmak ıaretlle 
mlıtereken yirütmelerlai te· 
mta makıadlle tedvin edil· 
mit, 48 net madde ile de 
UJUt••adıkları takdirde bi· 
kumetln vdlyetl lmmaaloe 
lıttnaden idare lmtrler•nla 
mldahaleılae cevas veril · 
mittir. 

Bu kaauaa ald m•clp se
bepler laylhaaında (k61lerln 
blayelerlade milıterek bazı 

amur ve buıuıatta akdi 
mlıterek ve tevzii kOlfet et 
melerl llzım ıeldıkte bunun 
icra ve intacı•• eeu olmak 
lzere kanuna hOkGmler ko · 
nulduiu) 1olundakl izah ta 
LAl--A- • --• - --L --.l·-· ,._ 

1 RADYO 

-- ARIARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 
1648 m. 183 Kes. 120 Kvv. 

T.A.Q.19.7.fa. 15195Kca. 20 K-.v. 
T.A.P.~1,70.. 946.SKca. 20 Kvv. 

24 - 6 - 939 • Cumarltsi 
13.30 Proiram 13.35 TOrk 

mOzlii 1 - .... Acem aıı-

ran petrevl, 2 - Dede -
Acem atıraD beate - 1ar 
meıamı laabra, 3 - Nıko · 
loı-- Acem kOrdl farkı -
Sevdi ıöJDilm ey melekılma 
eenl, 4 - S. Kaynak-Ba · 
yatl ıarlu - Her ılnede bir 
ıam, S - .... - Halk tlr
küıil - Yüriikde yayla11nda 
6 - . . - Hüzzam tlrkü-Ak 
ıam oldu ylDe bHtı karalar, 
7 - ... - H6zzam ıaz Hma-
lıl . 

14 00 Memleket aaat •Jarı, 
ajanı•• meteoroloji haber 
lerı. 14 10 - 15.30 Mn:ıık 
( Danı m6zlil - Pi ) 18.30 
Profram ı8 35 MGzlk (Me · 
lodtler Pi.) 18.45 MO:ıık (Kü 
çük orkeıtra Şef Necip At· 
kın) 1 Franıız Lebar - Eva 

Şamlı nahlyeılala Kam· 
~allı köyladen Mehmet eflu 
Halil ile kar111 V aeftye, ol 
ullart Mehmet Alt, Hakkı ve 
e•ladlıiı Ahmet hep birlikte 
aa ltableyla erkenden erala 
ıltmltlerdır. Ôileye kadar 
açık ııdea ha va öileden 
ıoara eaat 14· 15 11raları• · 
da blrden\tlre bozul~uı, lıtar · 
daktan boıaaırcHına tlddetll 
r•lmur yalm•ia bat 
lamııtır . ı 

Bu tlddetll yafmurdaa 
kurtulmak lıttyen Halli, ka· 

rm ve ofullarıadan 16 yatların 
dakl Mehmet Alı tarla kena · 
rındakl armut aiacınıoaltıaa 
ıılınmıılardır· Ozerlerlne ke· 
peaek •eıatre 1rlbl &rUUerl 
alarak ba•anın ıaldnleıme
ılnl beklemel• batlamıt· 
lartlır. Allealn cllier oilu 
Hakkı ile evlltllıkları ~h

met de bunlardan 30 - 40 
metre kodar uzakhlltakl 
komıu tarlaıanda bulunan 
dljer bir atacın altına 11-

lınmıtlardır. Fakat yaimur 
ı•tttlıce artmıı, aak ıür 

Yolda ıellrkea Bafyert 
me•kliade za•allıya yıldmm 
lıabet etmlı ve kanlar lçla
tle Jere Hrllmlttlr. Yakup 
611 .Itır halde b•r müddet 
sonra yolda bulunmuıtur. 

Muhtar vaaıtaıJle bu hi.· 
tllıe de adliyeye blldlrllmlttlr. 

l 1 1 ••••••••• 

Devamsız ta
lebenin kaydı 

silinecek. 
Ankara, 23 ( Huıuıl ) -

Maarif V eklletl bir •eJa 
daha fazla •ektebe de•am · 
11zhk J•P•D tal•be kayıtla
rını• ılllnmelerhal ali.kadar· 
lara bıldırmtıttr. 

Afyon Jandarma Kumın
dınhğı 

Ankara Umum Jaadar!a 
Kumaadanlıtı Aeaylt Şubealn 
den laemıebrımız Bınbaıı Zı
ya Şahan, Afyonkarahtaar 
Vıllyetl Jandarma Kuman· 
danlılına tayin edtlrnlttlr 

Kepıüt te feci bir otomo 
bil ka2a11 olmuttur. Ôfren · 
•ııımtze ı5re •aka ıu teldl · 
ele cereyan etmlttlr: 

Kepıflt 6 numaralı, ılfer 
Da11 Süleyman• ahi açık 
yflk kamyonu Dununbeyln 
Katlıejlu çıftllfladea tel
ıraf dlrejt yQkleterk yola 
tıkmıthr. Otomobtl eaat 
17 ııralarıada 8eyk6yüne 
yaklaıbit ııracla birdenbire 
tlddetll bir Jalmur baıla · 
•ıtllr. Btıtla yolu az zaman 
da eeller kaplamıı, otomo· 
bıl bu y6zdea yoluna aüç
l61ı:le devam etmek zoru•da 
kalmııtır. 

Beyk6j0ne 500 metre kal· 
dıfı sırada ıol tarafta yolun 
meyllll luımından otomobil 

Belediye Mec
lisi fevkalade 
ictimaa davet 

' edildi. 
Şehrimiz elektrik ıtrketl 

de Edirne, lurH, Tekırdaf, 
Gaziantep, elektrık tlrk_etl
nln Nafıa Vekllettnce eabn· 

btrdeablre ıüratle ka1mıt 

ve iki defa takla atarak dev
rllmlıtlr. 

811 ııratla etomoblldeld 
Qç kltlden tlfer muavlDI 
Kepı&tlü H6ıeyla oflu 45 
yaılarıada Cafer Jilklü tel
ıraf direklerinin altında ka· 
larak ezllmlt •• derhal 61-
•Gıtlr. Şöfer Dayı Sıley
man baııadaa, .. lier mua •in 
KepıDtlü Ali otlu 30 yaı · 
larında Oımaa da bella· 
tlea •• karnıadan alır ıa
rette yaralanmıtlardır. Hl. 
dlee telefonla mlcldelumu
mtltie bıldtrllmtıttr . llüd · 
delumumi Muavini Kadri 
T6mer ve hQkCimet tloktoru 

kaza mahalline ıttmlıler,tah
ktkatı yapmıtlardır. 

Hatay anayur
da kavuştu. 

( Baıtarafı btrlncl ıa1fatla) 

bir c6mleılnl «Hatay itinin 
halltnden ıoara Fraaıa tle 
TOrklye ara11ndakl yakıalı-
1• bıç bir kuvvet bozmıya
caktar» Ctlmleılnl hatırlat
mıı ve kadebınt iki mtllet 

3 - K6yler araıındakl 
mit terek itlerin idare tarz
ları bu madde1e ve ahkama 
me•zuaya 16re kararlaıtıra

cak tekilde olaamlanarak 
•ah veya kaymakamı• tecl
kık ve tentblyle tatbik ıa· 
haıına ıeçlrllmerl fcap eder. 

......... ...... "••••&UD~ A.. "Y•fbat 

preaıeel operetlatiea potpuri 
J 9. J 5 TOrk mOzlil (ince ıaz 

lemelerl, tlmıekler birbirini 
taktp etmf'I• baılamııtır. 

lıte bu eeoada armut .il•: 
bunu acı cıflaklar takip et· 

Hazine boTc-
1.a rı naRRındu. - ......... u. Y•"wıtn•.nu11u111et -· ....... d••• J'•lıın do•tluk 

ıerefaae lraldırmııtır. 

K6ylerle belediye ve vlll
y:et buıuıl idareleri ara11nda 
müıterelc ııledn belediye ka 
nunu•un 7 net faılındalıl hü 
kGmlere uyıun surette bir· 
lJlder teıkılt ıuretlle tahak
kuk ettlrtlmeal muYafak olur. 

4 ..__ Her lkt ıekJlde de 
muayyen itlerin batarılmaaı 
•e ta1arr11f imkanları derptı 
edıldlflnden 1J1 - 66 aayılı 
umumi tebllide blldlrtldlf 1 

•eçhlle bu rllll tılerlade mev. 
cut kadrolarla tedviri ve ye· 
al teılıı:lllt ıbdaıınd.a te•ek · 
ki edllmeıl zaruridir. 

5 - Müıterek tılerln lda · 
resine llglh kay mecltılertn
ce memür edilecek he1etle
rln daimi ıurette mQrakabe 
ve teftlt altında bulundurul 
mak ıuretlle muhtemel bata 
•e fenalıkları• 6nlenmeıl; 
mOıterek itlerden mecburi 
k111mlarıoı 16rmtyen ve 
lıtefe bajlı olmı1an paraları 
toplamıyan ve toplattırmıyao 
heyetlerine k6y kanununun 
46 ncı maddeılne ıöre ceza 
tatbiki; müıterek ıılere ald 

• maaraf larCla yolıuzluk •• fe 
nalık yapanlar lçtn de 45 ncl 

faıh)20.00Memleket ıaata1ar1, 
ajanı ve meteoroloji haber 
lerl. 20. I O Neİell plllrlar ~ 
R. 20. 15 Tlrk m6zlil 1 -· 
H6zzam peırevl, 2 - Mah
mut Celalettla paıa - Htb. 
zam ıarkı - Dellldı bayle, 
J - Bımen Şeo - Hazzam 
ıarkı-SükOala gefer 6111rOm 
4 - .• . - Hüzzam tQrlıtı 
- Ata bıneılm ıeltiı . 20.30 
Türk mQzlfl ( Erkek rlme 
he1et1) idare eden: Meıul 
Cemil 1- . . .. - BHtenı 

ıir P•ırevl, 2 Haıtm be1 -
Seıtenlıir ıarkı - Kaçma 
mecburundaD, 3 M. lzaet-

Beıtealılr ıarkı-Ga1rıdan 

bulmaz te1ellt, 4 - . ..• -
Vtyola de talntm, 5 - Le. 
mi - Htcaz ıarkl - Sorul. 

mtıtlr. Komıu 
tarlasında bulunan lkl 
çocuk derhal yıldırımın 
dtlıtGICi, anne ve babaeıle 
kardeılnln buluaduiu afa. 
cıa altına koımuılardır . 

G.Srd&lrlerl manzara çocu . 
kları heyecan içinde bıraltmı· 
ıtır.ÇGnkl, kardeılerl Mehmet 
Alı ıle anİaelerl V aeflye yıl 
tlarımın teılrlle ılm ılya h bir 
hale ıelrnıı, babaları Haltl 
ele yarı ca•aız bir halde af. 
zıadan, burnundan k•alar 
aktıf ı halde 1ere ıerllmıı· 
tir . . 

lkı çocuk he1ecan •• rlz . 
Jaıları itinde 1afmur al
halla k6ye · koımuılar •• 
hltlJHyJ olduiu aıbı •nlat . 
•ıılartlar. K61IGler Taka 
maballl ol•a tarlaya ıeldlk· 
lerl zaman Halılı de 611 ola
rak bulmuılardar. HAdııe 
telırlmlz mOddetumumJllflne 
btldtrılmtıUr. Müddeiumumi 

maaın b•na yeılm, 6 Dede 

- Hıca:ıı tarkı - Balaarın 

zamanı ıeldı. 20.50 Konuı 
ma 21.05 Temsil 22.00 Haf· 

tahk poıta llutuıu (Ecnebi 
dıHerde) 22.30 Müzik (Oda 

Cemli Altay,Sıhbat MGdDrl Jle 
birlikte vaka 1erlne aıtmlı 
ilk talaklkatı yepmıthr. 

Oç ktılntn ölümOne, bin . 
netice bir ailenin ıönmeelne 
eebep olaa bu f acla köyde 

tlertn bir tee11ür UJ••dırrnııtır · 

mlztjt- PJ) 23 00 Son ajanı 

haberleri, ziraat eıham tab · 
vlllt - kambt10 - nukut 
bouuı ( flat ) 23 20 MGztk 
(Cazband - Pi.) 23.55- 2• 
Yaraald proiram. 

- -..:.ı 1 • · -

f vlenmı 

İkinci bir kaza: 
Yıldınm bir adamı da~a 

öldürdü. 

bır emir. 
Hazinenin tllma müatenlt 

borçlarıoın lhleameıf ıekh 
hakkında Mail ye V eklletln· 
elen vlllyetlere tU tamim 
riSnderllrntttlr; 

V eklletçe yapılan tahki 
kat ıonunda: 

1 - lllmabafh borçlarıa 
ilamın katlyet keıbettlit 19• 

Denin mail olmaaı ltlbarlyle 
bu Hoe b6clceılnde borcun 
taallOlc ettlft hlamet fçlo 
ayrı bir tertip •area da 0 

tertipten, yokıa mabk4mun
bıb borçlar tertibinden ve 
Y• lht11at faelt veya maaa· 

rıfı ıa1rJ mellauzadan 6den
meıl •e tediye ıeklının hlz· 

metin tal•ük ettlil ••nelere 
atd tedf ye uıulGae ıöre te . 
mini, 

2 - Botcun, lllmın kati. 
Jet keabettlfl aene b6dce
ıladen 6denmed•il takdirde 
b6dce tahılaatı •araa buna 
rnabıuı dıyun tertibinden, 
yokaa 6denecefl sene mah· 
kftmubıh borçlar veya ihti

yat veya maıarlft ıayrl meL 
buza tertibinden, 

madde btıkmClıne r6re thtl· Vıllyet Matbaa11 eıkl mi 
yar heyetlerinden rereken rettlplerlnden olan •e halen 
kararların ahnması •• umu· G• b t k • tlb N 

• Çafıı nahlyeılnla Akyar 
k61ünden Hurııt oflu 22 
Yatlarında Y akup da orak 
biçmek üzere tarla11na •it . 
llllttlr. 

3 - Bu kabil borçları• 
faizlerine ıellnce: Borcun 
f alzlnla de ılimın katlleıttil 
Hnenfn mali olma1t utbarl1-
le ödenmede aııl alacaktan 
farklı olmadıfı, ancak faf
•la Hneltk olarak tahakkuk 
edecefl cihetle tediye ıekll 
bakımından her ıeneye ald 
faizin taalluk etllll 1eaeler 
den her birine mahıuı tedl 
Y• ıeklllerlne ayrı ayrı tabi 
olma11 lazım geldıjı nettce . 
ılne varılmııtır. 

unen za ı a 1 ecmet-
rnl bGkOmlere aykırı hare- tin Akyüzle, Gaoenden B. 
lretlerf ıörOlenler hakkında HHao kızı MürDvvetln evlen· 
da kanuni lcapların ıGratle me meraalmi yapılmııtsr. 
Ye •ladında tatbiki; 13·3-939 Tel.rlk etlerlz. 

Saat f 6 ııralarıoda ılddet-
IJ Jaf mur yafmala baıla 
Jınca, Y akup k6ye dinmek 
üzere yola tılrmııtır. Hazine ale1hlnde fer• da-

bu tlrketlerl mahallerlndekı 
belediyelere denedecektır. 
Beledı1eler bll&here Vekl
lete talultle tealıat bedelle
rini ldlyeceklerdlr. 

Bu mGbayea dolaylılle ev
velce elektrik tlrketlne Ye . 
rHmıı olan lmt11azaa feıht 
icap etmektedir. Belediye 
Umumi Mecllıl bu makeatla 
ayın 27 acı eah ıünü ıaat 15 
de fevkalade hır toplantı 
yapacaktır. 

Bu toplantıda eıkl muka . 
•elenin fealıı de btrlıkte ha. 
kümetçe ıatan alma keyfi· 
Jetinin kabulQ •e bu huıuı· 
ta Beledl1ece yapılacak tı 
Ukraza ald aaliblyet maz 
bataıınıa tanzimi ftl ıörüıG· 
lecek ve karara bajlana . 

Edremidde 
dikiş sergisi. 

Edremld, (Huıuıi) - Bu
rada ortaokul aakıı - dikit 
6iretmeal Bayan Hacerln tda 
reılnde bulunan biçki-çiçek, 
dikit yurdu btr eenellk f aalı· 
Jetini 16ıterlr bir eerıı aç 
mııtar. 

Seraı kazamızda alaka tle 
karıılanmıı ve bir çok halk 
tarafından ziyaret edllmtı· 
Ur. 

Jreılnde takip edilen alacak 
ların tabılllnden bu surette 
yapılacak muamelenin icra 
memurlarınca da blllnmeıl 
faydalı ıör&ldlfüadea takip 
araıında mGıkOlAta maruz 
~aldıkları takdirde, Jukarı· 
dalsı tebllfat datreılade mu 
amele yapmak üzere maliye 
memurlarına müracaat et· 
melerl bfldtrJlmtıtır . 

lkı btıkCimet mtlme11llle· 
rlnfn bu ıamlmi temeanıle 
rıae meraıtmde hazır bu
lunanlar da kadehlerfal 
kaldırarak candfta lttlrak 
eylemtılerdlr. 

Bu kadar ıamf aı t bir ha
va lçerlılntle geçen bu l•
za meraelmlnlD akabınd• 

Harici ye V eklletı UmumlK&tıbf 
Numan Menemencloflu ıms• 
eddmıı olaa metlaler hak· 
kında Anadolu ajanıına ıu 
izahatı lltfetmıılerdlr: 

«Şlmdf fmza edtlmft ola• 
•eılkalar bir anlaıma, bir 
protokol, iki Jlhılra •• bll 
proıeverbol ile •ki mektup· 
tan ibarettir. Bunların eı•• 
larına 16re 1921, 1 9~2 •• 
1930 mukavelelert1le teshil 
edılmlı olan hattı hudut ta•· 
bıb edilmek ıuretıyle Hat•1 
TOrklye arazlıtne ılhık ol · 
unrnaktadır. 

Hata1 ile Surı1e araııo
dakl hudut eaaeen btr rorlı 
fraa11z aakerl heyeti tar•~ 
fından tahdit edllmlt bul11•· 
makta ıdl· 

Bu tahdit iki, iç nokt•"' 
nın çok ufak bir taablhl il• 
yeni hududa teılı11 edec•"· 
tir . 

Veılkaların dlfer bükOııP" 
lerı bir takım emval buk111ı 

' l ve men af ı me1elelerlnlD b• · 
lıne mGtedalrdlr . MukaY•1' 
taıdlknamelerfn teat•ı•11' 
merlyete girecektir. Fak•t 
bu taadlkaameler eo ıri 
23 temmuzda teati eJd,..11 

bulunacaktır. 

Praaı z aakerfnln Hat•f' 

"'' t_ahllyesi ve f ran11z 111• JI 
matının devir ve teıltOJ1 1 
en ıeç 22 temmuztia Jklll'' 
edtlmtı olaealatır.t 
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INGILTERE 
• 

DE KADIN 
ASKER! 

1 
Yazan: General A.. Nissel 
Franırz ihtiyat Kadrosunda 

ı-~-------
«Ctba• barltl •••aaıntla I•· 

ıllız kadınları ıinGllG ola · 
rak hattalaa .. lertle llaıta 
ltakıcılak rapm11lardır. laıt 
ita lrath•tarı Jalma laıtltue 
tlabtltnde tlefal, ordu mınta · 
lralanada ela aıkerl •••lfe. 
ler almıılarclar. 

Yardımca terltorJal .. r•I· 
•iade ••zlfeler alan lnıtlla 
lıaclıalarıadaa lttrltkler teı 
kil etlll•lt• ltualana baıla 
raaa salttl rGtbeeaacle kaclıa 

lı._aatla•lar ı•~rll•ltUr. 
Um .. ı harpte, laııhz er· 

.t..lar1Dıa ardcı k•••etlerlnl 
ıe-ıer, •a•I .._brtr• eliti · 
.. 11, zabit kırafetlade bir 
tok kadıalar 16rm61 olduk· 
laraaı hatırlarlar . lnıllterede 
katlıalar harp •••anında 
•••leket tlahtlı .. , t6f •r· 
ltk de etmııler, otomoltıl, 
"••ro• ııbt aakıl •a11tala · 
'••da erkeklerın rerıaı al· 
••ılartlar. Bu ıuretle it ıl 
'•• kadıalarm taJııı cıhaa 
llarbtala ıoauada kara or· 
""•uada 11000, ltabrırede 
4.100 • ııkmııllr. 

b61Gkler ha linde kadın za
bitler tarafıadan idare edil
mektedir. Kadın zabitler za• 

••••• muka11•t deflldtr. 
Bazılara d&rt tenellk muka -
••le ile . btzmete girmekte. 
dır. Katlınlar zabtt ta,ın edl· 
lince 16 lira kadar bir teç
lataat lteclell ahrlar · Dıfer 
katlınlar lteda•a glydlrtllr
ler. 

Kadıalarıa lalformalara 
daha •••el laarpte hizmet 
etmıı olan kadınlardan mi· 
te .. kktl bir komlıJon tara
fı•daa lroatrol edilir. Elbı-
Hler hlkı renktedir. Yalnız 
elblHler defli, ıamlek, kra. 
••t •• çoraplar da halcı 
re•ktedır. Şapkalar, Hçları 
lçlae alıcak derecede realf 
rapılmııbr Ceketler zabit 
caketlerl biçimindedir. Cep 
lert blylktGr. Bellerlnde ku· 
maıtaa birer kemer vard1r. 
Eteklerin ucu 1erde1a 40 
HDtlmetre kadar Jukardadar. 
Arakkaplara ılJah meııadea 
rapllmııtır . 

TOaubJ SADA ı 1 

I ASKERLlk __ J!AHJSLERI: 1 

MiHVER VE DEMOKRASiLE~ 
Hitlercilerle F aşistier;·bir harp olur ise ezı

leceklerini pek iyi" biliyorlar · 
Bugünkü Alman ordusu,··;;;:;, askerlik ve gerek~lde . teç-

. lk. ordu değı ır. hizat bakımından yirmi sene evve 1 Pru•J• . ... ,. .... ıopı • .ı ... 
1 

1 
. ~ ı l etti Halduada· • agtlı z-Fran11z - Ruı it· Yazarı: Andre Frıbourg orallDI ... • 

R i I tetkık!erle kı1•etl ltlr blrhtı meıeleelnde, bazıları Erki Fr ınıız Harlciyt Encümtni /Kinci es ki tond h taHf ola• biri•· 
bunu dabılı ıtyaıet zavlJ•· kere a • ar 

•••den r6rmeeelertll, teretl- R il 18 baslraD ı 887 cı Ruı wduı• kumaatlaD&, 
cerl huıl eder. Ba nld bir UIJ• e d k f Şar 

dit bile 16ıtertlmezdl. Al- ıl meJI r• • ... ral R••••• ••P ' · 
atalar ı6zldGr, fakat bu gOn maahedeılnl ,e• • 91 1 ı GI bta· 

man - ltal•an totaliter h1oku kabil 18 ki PruıyaJı • •lf • 
,. tekrar ballrlamanıa tam 11· dedıyor, buna mu f k aı d d t IUbartyle kn-ltunlaran ••laıı na zari re •• 

laarelretlerl, bltOD dlnJ•J• 
karıı ıa •urdukları harp teh 
dıdı karııeında lntlllep edile. 
eek YHatalar1 tayinde tered 
dOt olmaz Kendilerini ••h· 
ti bir harvana Jem •'mak 
tehhketlnde r6ren blttln mal 
letler, neflılerlnl mldafaa 
için. bırl•ı•ele mecburdur· 
lar &titrler ki, kurtuluı an. 
eak kendi kuvvetlerine baf 
lıdır. Ku•vetlı tıeler, Ja daı
man onlara hOcum etmez, 
J•hut htlcum edene mall6p 
olur. Kuvvet de ba ••hıl 
ba1•ana karıı ııkı 11k1 blr
leımekle •lcuda ı•ttrllebl· 
lir. 

• 

d 1 ler lttı a ı 4•• e • e 
raea. marmn a ç LtaD o ti• bir Al••• or· J 914 d 

' 
1 R 

'
.,. a$1• ....... • 

e r•••• ile lluı1a reni e1or, •• ••• d tunu ••tl6p etmııtıı. 
•btteflktller. 1ıt1Je lıtlye açıl• tebdıt edırer, • 8

8 
•-erin• Al•an er-

lla ar•••• unun - , 
mi? Hiç tle detıll llıı h61nl Fra•N••• k• n isi•• harbiye relıllll •• ı•· 
metl, hemen hemen taltlata att1or. ki ortada aeral Ven Moltk• eadlt•J• 
mahallf olan bu btrleımer• Demelr olu,or • Marn mubarebe-

1 •- ar• d09l1or • tecaYlzklr,_ t•hdltlılr Ye hl• eıaa O ara• fU y • ttyaal aea pekas eY•el, ıarp 
kim •azl1•ttekı bir Almura RuıJa ile fraa .. , lkıtl 118 h ııaden lf lrolortlu ile 
meebur etmııtt. bakımdan, iki lrutupta.b· I 1ae cep 

1
• 

1 
fırkaıını prka ah· 

d bir r '-lr ı •ar 1860 da cumhurlJetçl Pr- de her nokta • R ,a 
1 

Bu k••etler tehlike 
·- il L d E •" •• , JOf ar. anıa, •r• ıa A•r•paaanı en •••r1s ır . •• Fa- ..ıı ıarp Hplaeılade Vo• 

d dl d D Al il ıtteflkttr. ama•a, ..ıı 
•t•Je ıthGJor u. urup •••r• • • ıra• arttai• Klackl• eUatl• lt•luntaJ••ı 

durup taçları, tahtları Jerln· kat AlmaDJa, tlat fra... alta lal~ll•l•r aatıl ltlr cer-
den Hrean bu ebedi ıbttlll için RuıyaJı ••••11 &&af ac I d? 

1 1 ile bu a- JAD a it 1 
el milletten berlıeı lıerku ile, ıo•r• •ıt ter• R ardusuıuı OJllJl~lıaıı 
yordu. fraaıa bir ••rrı •I ka •e•kedı,or. uı 
baaırladı, krallar bu eerıtre • R . fol,. 
ltUrakten kaçınıJorlardı. Pranıa, lnıtlter• ye Ulb R•• erduea •• ,.111 ltlr rol 

Bitin lrrallar içinde, de· raaıa ı•ne Al•••fa ... ~. oraıraltıltrdı? 
lnıılla kadıalarm•ın baıp· 

te 16ıter•tı oldukları J•rar
laklar ~ kadar çok elmuı 
tar kı, harpten ıonra da H
lıerı kad.. teıktlltlara mu
laaf aaa edilmek lıteamtıttr. 
Şı•dl IH, laı•lterede mec 
b11111 aıkerhk luzmetı kabul 
•dllelt bert ıOnde 2.lJCO ka 
tlan, aakerl teıkulta ltUb .. 
•a terıtorJal ordu1a ı ıtırlk 
....... b8flll'IDııtar . Gladea 
llae de bu tehallk artmak· 
tatlar. 

Talim Ye terbı,e, ıllr ... 
nede en az 11 Hattır. Her 
tene nlha1eUnde 8 •eya 15 
aOnlOk Itır kanıp •ardır . Bu 
dersler bt p kadın zabı tler 
tarafından verllır. LOzum 
bı11edıhue bu Hkerhk hız 
mett daimi olarak kalacak 
br. O zaman bUl'ada aalrer 
hk J•pan kadıalara bir Gc· 
ret •erlleeektlr laıe •e lba 
telerl meccanendlr. Kara or· 
duıundakl yardımeı icadı• 
lt61Gklerıat• miktarı arttmla

, ______________________ __ mokrHIJI temııl edea Praa olarak, ılJHI alsa• •r; Praa1&• orcluıu ıtltl IJI Itır 
Ayni ıebepl.,, a1nı neti· ıaya en fazla dOımaa, hı,. ınd olmHına ral•e•• te rar Lıltl• mlıalllh, mlcehhez 

... l ıu"· ıe• R 

8Q Hne lt&flDda «milli 
.. tYlı» lıml altı•da Itır reh
'-•r latııar etmııtar . Burada 
letelc aıkerl, ıerek •••ti ••· 
.. 

1,•tte, J•palaeak •ıler 16· 
~••ktedır. Rehber.le Çem-

l&111ıa •lhlm bir meNjı 
~ Sır Joba Hadenoau• 

.. akadtlımeıı •ardır. 
~ •rdımcı terltor,al Mnl ti L 

' .... ,. ord•ıUDUD ıa1rı 
~'-laarıp ııaıflaraacla MJa 
t '•• orduau..ta, ı6fer, lll · 
l~:· diler umumi ııler, aıcı · 
cA. •• ••lr itleri ııbl ııler-

' lr•dıDlara erkeklerin r•tlQ L 

l>ı • ••I• kll .. la çahıan 
t ..,•ittir. 

te~q IUretle hizmet ede-
1 •laa lra•haları• ekıerlıl 
lt~~•llıtla deala •tarı memle
ta •rcle de •aalf e almarı 
fa~•lalaıt •tmıılertlır. Mamaa . 
.... ' 1•ılltz kara ortluıuada ...... lı 
''illtı ••ıraa kadınlardan t•· 
.._ l •tınıı '9aaı birlikler· 

-~. "•dıalara e•lerlnde r•ı•· 
1 ' llGı•ade edil mittir. 

~.:•11t•r•de bu tarlı teıek
ll. ere .. lııa.cak lıatb•lar 18 

ıl. 43 
,...,.._ Jaı araımtla olanlar· 
~•lbafıla mahalli blsmet· 
~ """••ılacak kadınlar· 
' IQ '•t•Da lradar ola•
'~ •h••aktad1r. Belrlr· 
""- ııltı tart dahlll•d• 
'' ~Jorlarıa ••lllercle aJ· 
~' dahilinde kabul 

~ '· 
'•Ilı lla4ın pruplan 

caktır. 

Havı kunetl: 
lnillterede muntazam •e 

Jardımcı Hkerl ta,arecılık 
teıekkOllerlnln J&nında bir 
de «ıl•ll ha•• bekçıhfl» dı · 
Je bir teıelıkOI l&u,ulmuıtur. 

Bu teıekkCUden makaat be 
de•en emre hazır harpte •• 
harp tehhkeılnde dalma biz 
met edebılecık erkek 
•• kadından mltııekktl 

bır ku•••t bulundurmılıta
thr. Bu ıuretle teıekkkOl et
m lf olan bırlıkler bafaf tay 
rarecllık kul6plerlne baila · 

narak memleketin laer tara 
fına takılm etlalmıı lerdlr. 

Bu birliklere, erkek de ka · 
dıa da 11 ite 50 r•t araıın -

da olanlar kabul edilmekte· 
dır. Yalnız bunlana plletluk
ta aranalaa flzlk enaf ı ltu· 
lunmHı ıart koıulm•ıtur . 

Harp el.lala zaman bu 
birliklerde bulaaaa erkekler 
••Y• kadınlara 1tllot rapmak 
için taabblde .alrltllmıı de· 
••tir. fakat bira• Jlktek 
8eret •alrat.ılıacle baalara 
pilotluk aıret1lecekt1r. Selle 
ilk bir miktar mauaf veril 
dikten elblM •• •lr •••af 
lara da çektikten ıoara pek 
&il pllotl•k a1ret1lt1or. 

Yukarıda ıarletltilml• ıı 
bl yardımcı terltoryal HrYlıt 
laa•• ku••etlerl ııtade ka 
dınlardan mlt•.ıekkıl b610k· 
ler meJdana ı•tlrlJor. Ta
fan blllklerl de tıpkı kara 

b610lrlerl ı•bıdır Yalaız bun ıüpbeılz, Ruı çara idi Oçln blrlblrl•• 1akla1tık arı ..a •• kumaaclah olaaJtlı, •• 
1 cRuıya•a• ı ae lar, laıllterede hariç, deniz el .llekHndr franı•J• kar · rada Itır çok ar1; lıf~blr ordaı• Almaa1arı ç • 

aıın iilkelere gönderilmek· ıı durduiu «nefreti• açıkça umu•i barbde ltt• a •••el matl6p e4elllllrllı. 
tedır. Kadın taJarecllerın 161lemektea çeklnmeml9t1. farda 16rmet1Jk, ,.,.. Halbuki ••u•I laarpt• 
hıvacllıkta en çok kullanıl 1885 e kadar fraaNnı• Pe bize bir fayda11 .aoku•••J•• Ruı laarlllr• aazuı ı•••HI 
dıl&ları J•rler, telıraf telefon tenburıd•lıl eefaretlade• cak» dlJ•Dler yardır· Sabomllao•clu. Sarar eatrl· 
fotofraf •• deılnat&rlGlr içeri ayalr atmımıı, 1189 o, •• içi• ıu -Uerl ~r· kalanada utta olm•t olaa 
ııbı hizmetlerdir. . eerglılne tıtlrak etmemlftl, mıra llzum bafll oluJO'• b 6e 

1
a

11
atlakl Nlon ı•••-

1 1 b h · 1 d B b k Ruı1anı• t915 de bize alı ılıudarıı• bir a.lamdı. ngl iz 1 rıyas 1 ı: lr de ok17oıua 1 bu dl ...... •• b ~ 
Taymı ıazetHln•D razdı ı iki kutup birbirine Jaklaıı faJdHı dokun•• 1 1 Yalaut bir haindi. Ya ut • 

lına ı6re, lnı&llz harblJHI, yor •e bırleııror. mu? • l •J ıkt1dar1ı• Itır hal•tll. 
Hkerl hıametlere kad,nlar1 1 BGtGn Ruılar1n hlklml, Ruıra harpti• a• ' 0 Harpte• ••••illi J•cll •••• 
da kabul etmektedir. «Mtlll 1 demokraıllerl• tlOımaaı, til- ••mııllr? iti· sarfında ••il6bl1•H haz1r-
ıenlı• ın çıkarmakta oldu· zanı lm1taraterlarını• halefi, Ne ııbı bir rol oJ••Ja la••ıll. Harlı elacalını ak · 
ıu mecmua,a ılre bir harp JUmrukla bGklm ılHn ollu lirdi? .. dı? ima bile ıetlrmes, er.IUJU 
Patlar patlamaz harblre.&e, Jlrmlnal Harda bıle aJnl Bu rolü ••J• oJDA ılllb ye •lblm•atla tethl . 

k ce••P tle klUp, huap memuru ıten · uıull tatbik edeeek olaa Hunlara •eril••• d ze hl,. r•••ımaztlı. 1914 
t IÇID e ,.. -ı.n il oiraf, dakuJo, aıçı, hizmet Çar, Franta ile el ııl111or! . 1939 dakl vaz!Je tetkll mermi ımallb l(ıla MJ7 • 

1 
• 

çı •e baberet olarak 1.500 Numara11 •JDI olan fraaH a,aı ıualler• ce•aP JO• altın ruble Ja•I • 1 -
katlın htzmete ahaacaktar. ala11, tle Ruı aları , her iki edecektir. yar frank lttr tahılNt ••r-
Ba itlerde ı.,ııı. kadınları memleketin beledı1elert, ti · Rusyıım uıuıl bırpdı yır· dar fakat ltundaD biç lıtlfa· 
datma erkeklerin J•rlnl dol- caret odalan birbirine tel- dllRt lllU~Ur. de etmlr•r· 
duracakbr. Bunlaraa miktar· ıraf!ar çekı1or; St•aıtopel 

1914 
de RuıJ• btae 1ar- GueralSalaemltao•, mal· 

lara ıl•den ılne arttmla. ahalııı, ıehrl• meıhur mu· l6bl1ettea •••ra, cll•a•ılaar · 
caktır . hHara11 •••Hıada kaleleri• dım etti . fmtoı be çekllmlı •• ebedi hapı• 

Eıuea daha 11 • R dıbıae ili clOı•• fra•11a •• · 1 mH• ile mabla6m edllmlttlr. •• Sıhhiye işleri: 
laıllterede aıkerl 11lahıre 

it lerlade kachna libu• du -
ruluaca bu ıbu,acı iç mO
.... ,. temin edecektir. Bu 
üç mle11e1eden blrlıl in· 
ı•ltere kızd baç cemiyeti
dir. 18 ile 65 1aı ara11n· 
dakl batOn kadınlar kabul 

edıll,or . MGteharrlk bızmet
lerde ancak 1 Y ile 45 J•t 
araıında olanlar kullanıh · 
JOr. 

Bu 11bbtye teılılertacle ka· 
danlara rardım~ı haıta ltaln
cılak •• 11bı.aı kon•• bal· 
sııı s6ıterllır. Bualera de 
••• e.lea kadıalar he,. •
ae •thayellade ha• .. •11ım 
da ı•hıtılana ondaa bir im· 
ulaa .. t&ltt tutulurlar. Bu 
kadınların, mGeıHIHI•• 16 
re, ya ber ..... ralaut iki 
H•ede bir bıaaat ke•dlleıı 
ntn mua•e•elerl J•pılmakta 
her an •azlfe1e hasar olup 
olmadıklara ·tetkik edilmek· 

tedır. 

1892 aıkerl aD •f llAbt tini ltu kerlerlnln mezarlarına çele- t. «fnn .. J• orduıunun ma u fe 
nkler ko,uyorlar kararlaıtmlmıf ı.AlmaaJaD&D adam tek batına ısaba kl . 

Alman'a ••J• DalaHı •ar. Yapalaa tade- I 1 taarruz fıdır. 
•ardımı ile ta 1• L • b btre relıl ce iki hlk6met ara11nda Itır ,. R a bitin Ruı er.aaı ar 

anlatma deX.11, tiri mlffetlD edecek olurta UIJ Oa•llOY harp akademeılacle 
• k•vvetlerlrle AlmanJ•Ja 1r el 

itlıfakıclar. Halkın ılıtercltil hficum edecektir » «Ruı1a· yetıımlf, Draıom o• •• 
he1ecaa Petenburıdakl ka- Al de11 ıormlt bir kumaadaa• 

J• Alma•Ja ••J• man· d Suho•llno•• eltlu•a ... dar Parlıte de, Moıko•ada- d ıl A•uıturJa 1• .. _ .. ,,. 

'anın •ar ımı e 1 .Ja Jı .... 
ki kadar Taaloada da tok ,. F bt, D••

1
• ·~~- .. , .. Llar .. ı• taarruz eclecelr elaraa r••- --.. -

bilJlkttlr. 1891 de onu Pe .. batla 1ııuv•etlerı1le Al ::;.rr.•:ıdufu, 9lokl aeker· 
terhofcla, Amiral :,eHalı •e maaro de harllMleoelrUI',• l•rf• ma•e•IJatı•ı aulttılı 
kendi zabltlerlle beralter, D•ter taraftan, •r•I ••· ıtreıllmlttl · 
ke•tll malaafı• ala1m .. mı 1 laımaaıa ıkıacl ••cldeat ele Dt .. amlrav, Mrl atetU to · 
zıka8IDı• ... aldıfı Praan• •I • ba, maklDell tlfel• dlıma•-... 1 k t6rle dıror: 
it marıı, •r••t• dıa er •• •O,ıer ıtt•fakı, ••J• o•- dır. cmltralyoz bence nor · 
•6r•r• .... · lardaa laer laaa•I biri ,.,., mal ıeıkdlth bir ortlu iti• 

•a •-admez muclzeJI ta. berltk ıllo ettıfl ıakdtrtle mleaıız bir t•Jd•r» der O, 
laakkulr ettin• ter aeclır? tra•ea ıle Raıya ııler•al •• telefoa - tel.rafa da dGı 
imparator Vdbel•·· ayal aamaacl• ordular1eı H· ma•dar «banlar ta•aml1le 

Btı•arlr, Fraaıa ile Ruı 8 Yardımcı •Hıtalardm Mı-
d ferber ecleceklerdır • a 111 · yanı• anlaım•11• •• dalma 1 1 300 000 fdtlhk bir .. ıcbet teıfıl Ye raporların 

eadtıe etmlttlr· 1898 ele .. rel • · 8 1 iri 
1 

b t ı 
fr.Dıız erduıu ıle 7 mı · •a 1 iç • aı vaıı Hı n-flr Rrıofa «Alma•1•r• kar L d ı l k L 

foDluk a,ır R•ı orclaıu vlr· ••• •r •• nıa n o ara • • 11 bır ıttıfalı ,apılmHıatla• la Lt Dı t 
1 .... 11 hulunacakt r ca. 1r.» ye Jazmıı " · korkarak ldeta klb•ılar ı• * 

J U•aml barpde de Ruı,a, 
çlrdlflnf» 

16
' ••itti. ı bı bl ı Buau11 için, Suhomltnoır Ayni Rut Hflrlai 1890 tla bu aala.-• m•c nce r n . 

Valbet.. ıerl ıilMlerlJor, el ye tk&ael orclalarlDI Şukt (Sema d6rdlDCI aa1fada) 
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SAYPA ı 4 

Gece 3 mahkQm sıldı. 
(Baıtauft btrtocl tayfada) 

bütOn mabktlmların uykuda 
bulundufu aolaıılsyordu. NI· 
bayet malakumlar eYYell Zt
ya Sönmezyalçınla. btlabe
re Şaban Kutluer 
çıkarıldılar . Henüz hiç biri 
idam edtlec~klerlnl bilmiyor
lardı. lktıhle tecrld edildi· 
ler. Daha ıonrada Kara Ha
••• Korkakoflu içeriden Ha
plıhane Müdlr6oüo odaaına 
gettrlldt Cftçlü kuYYetlt ol
an bu mahkamun mumaue 
at göıtermeat ıhttmall d0-
1GaOld8fQ tçfn •eziyete bir 
talıkıkat yapılıyormuı htaal 
•erJlmlftf. lu eıoada arlca · 
11•da bulunan jaaclarmalar 
••11zın Kara Haaa•ın ellerlnl 
tutaralc kelepçeledtler. 

Kara Haıan ozamaa idam 
edlleceilnl anladı. 

Anaf artalar caddealnla 
ltlUl• ıokak baıları pohı, 
aalrer, Jandarma tarafıadaa 
tutulnuııtu . idam haberini 
tıtten halk ıaatln tlerlemealne 
rafmen ıokak baılarını dol
tlur .. uıla rdı . 

Sehpalarda• Biri Pata ca 
mil clYarındakl 

tadırnaın yanına,dlierl eıkl 
Belediye meydanına, 69ftn 
eüıO Anaf ıartalar eaddeıln· 
deki yeni yapılan kltüphane 
bloaeıaın tam karı111na 1 
kurulmuıtu. 

Kara Hasgn sehpa önünde: 
Kara Huan iki tarafın· 

da ja•darmalar •• arka11a. 
da ıünıllü yine jantlarma 
•eferlerl oldufu halde Pa · 
ıa eaml cl•arındalıd ıelapa 
yanına getirildi. 
Mlddeıumuml Cemil Al

tay mahlı6ma yalrlaıarak 
adını ıordu . Kara Haaaa 
afzıadalıl atfara11•ı çekerek 
ıOlcunetle ce•ap Yeriyordu. 

Bir dlyıce!lm yok: 
Miiddelumumtnln: 
- Sen mahlcem•ce lda · 

ma mahkdm edildi• Bu 
mahk6mtyetln Bthük Millet 
Mecllılnce ele taadık edllmlt, 
Bir dlyecefln, ailene hır va 
ılyerla ••rmı? Diye ıordu. 

Kara Huan: 
- Aileme, çoluluma ço 

culuma btr ı6yllyecellm 
1ok ... Allah ı•limet venin .. 

Dellt . 
Bir sabıt lrltlltl Blylk 

Mıllet M e o l 1 ı 1 n 1 • 
karar1nı okudu . Mahküm 
ıeulz dlnledl ÔIOm1e kar
ı• karııya bulundul• halde 
ıofuk kaolılıfını muhafa
za ediyordu imam dini 
meraılml yaph Ye 1ehpa 
ya yalıdaıtırıleh 

Belediye çöpcGlerlnden 
Ahmet ipi çekdt. Malak um 
idam edtlmııtt. G~fıQ 

Btllyouun defll mi? Demeıl 
ne karıı Şaban : 

- Hayır .. Ben tdama mah 
küm olmadım Diye cenp 
Yerdt lkı jıuıdarmanın or 
taıında ayakta ıüç ciurdu 
iu belit idi. Müddeiumumi 
bu ce•ap üzerine: 

- Satıcı Eımayl öldGr· 
müııün Mahkeme de tana 
tdam cezaaı yermtı, Temyiz, 
daha ıonra d BüyOk Mıl. 
let Mecllıl taadlk etmtı 
Ôyle deitl mı? Diye ıorun 
ca; Ş'lban aynı ıekllde: 

- Beal mahkikm etmedller. 
Bir alacak ylır:Onden hapıe 
koydular.M•kabeleılnd bu. 
luamuıtur. 

Haplıhane MOdlrG, atır 
ceıa aza11 malak6mun ken 
dlıt oldufunu 16,leylnce bu. 
defa: - E•et &yle oldu, 
61Gm cezaıı •eulller. Diye 
haldkah ıöy1emlıtlr. ima· 
ann dini meraıtmlnl müte 
akıp 8 Cemtl Altay: 

- Şabaa ailene, ço\utu
aa ,çocufuna bir dtyecefla var 
mı? Kararı yerine ıetıreceilz, 
Demlf. 

M•lakdm: 
Ekıik olmayın Bır 

çocutum var. Görm~k lat r 

dlm, amma olmadı . Ne 
yapahm .. Kader böyle lmtı, 
demlf . Ve ıehpaya ılerle 
mtı; tdam IDf u: olun-
muıtur. 

Şabamn ıöiıüoe a11lan 
yaftada ıuolar okunuyor-
du: 

Seyyar ıatıcı Esmayt p~ · 
raaına tamaan öldürdtUderln 
dea dolayı haklarında mah 
kemece verilen ölüın ceza
ııaın infazına Türkiye Bü· 
yük Millet Mec fılnce ka· 
rar verllmtt olan Bandırma · 
nıa Erıılı kövündeo Ra 
mazan otlu Şaban Kut luer 

Tıyzasinl öldüren Ziya idam 
sehpasında: 

r.ıhayet teyzeıl Esmayı 
par•tıoa taol!lan öldüren 
Zıyl!I :Sönmez1alçın kütüp
hane bıouı öa6ndekı sehpa. 
ya ıet1rılml1tlr · MGddet· 
umumi bu mahküma da 

idam hftkmüoü teplıl etmııttr. 
Zıya ıerek MOddeıunıuml 
ı6ylerken, ıerek zabıt lcltı. 
bt Macllı ka"rarını olcurk"a 

- E•et .. E•et. 
Diye taadık ediyordu. 
Bar yaılyetl olup ol..,adı 

fı ıoruldu.Su t9melc tıtedfil · 
al ıö1llyerek arzuıu Jertne 
ıettraldt . imam dini mera 
ıtml yapmak lıterken: 

Bea ıöyllycylm. . Sen 
dlale demlı ye ıoora ken. 
dlıl tma1111D 6nftnde lcelt· 
asel tahadet ıetırmefe baı-
lamııtır . 

Bu meraalm de bitince ıeh 
paya çıkan Ztya, ip bofa-

ne trl harflerle ceza11 bildirilen 
t• Jafta a1Ildı: zına ıeçıoce: 

- Taaıam . 
Baadırmaaın Edınclk na- Diye balırmııtır . 

hl1eılnln Çetml köyftnden Bu ıdam mahkü11>unun 

Kara Melamet, Hacı ~h~et ve \berine de tU 1afta uılmııtır: 
Mehmet YeMuıtafayı oldurmek .. J 
ve aç 1cı1t,ı d. yuaı~maktan Zlyamn uzerine ası an yafta: 
dolayı hakkında mahkeme- Seyyar ıatıcı Eımflyı pa 
Ce Yerilen 61üm CezHIDJD raaıoa tama&B öfdürdülde 
infazına Tlrklye Bt!ıyük rlndea dolayı haklarında 
M ıllet Mecllılnce karar ve mahkemece •ertleo ölüm 
rtlmtı olan aynı köyden 325 cuaaının lnf azına TQrlıtye. 
doiumlu Numan oflu Ka Büvük Millet Meclııtrı ce ka 
ra Haaan Korkakoilu . 

Ban idama mahkOm olmadım: 
ll&lad olarak Ramaza• 

oflu Şabaa Kutluer eakl 
belediye meydanındaki ıehpa 

öoOne ıetlrtldı Mütldet 
umumi adını ıerdu S6ylelil. 

Mftd.lelumumtnln: 
Sea bura.la mahkemede 

••••• •alalul• e.lll•ltıln? 

rar verllmtı olfln Suı ğırlığın 

Gurafa k6yündrn Abdulga 
fv oi1u Ztya Sön•ezvalçıa. 

Saat yarımı bet geçerken 
telam hükümlerinin tofazı 

bltmtı bt1luauyordu 
idam mahkumları b• g6n 

eehpada eaat 10 na kadar 
teıhır e.lıldtktea Hora kal
lluılacalııtır. 

tORKDILI 

Mihver ve demokrasiler 
(Baıtatafı üçüncü ıayfada) 

da tayyareleri çocuk oyun · 
cağı aaymıı, ordunun mer 
mi mUıtar1nı fazlalaıtırma· 
mıthr. Almanya muharabe
nln batında her topa 3000 
mermiyi kif 1 ıörmezkeo 

Reoo~nkampfıo toplarına 

ancak 120 merme dlıGyor · 
du! 

Çartn birinci orduıuna ça • 
iırılao thtlyd efradıaın eltn• 
birer tüfek verllmlıttr . Fa 
kat bunlara kurıun 1'oyma · 
aıa ıwkaaı yok . .. ÇünLü o 
de•trde yeni btr flıek kabul 
edtlmıı, tOfekler lıe &uımeD 

.ief lttlrllmııttr . 
Ke•nenkempfa ıelt•ce; o, 

her topa 420 mermi dOıUI 
IOnden tllrl,et ediyor Ken
dtılae bu . mGhtmmatı har
bin yar111na ka.lar devam 
eder diye ce•ap •eriyor· 
lar. 

Halbuki Reanenkam,f 
bunları yalnız Cumblnnen 
mubarebeıtnde Hrfedlyor. 
bunun Ozerllıe ıtmall ıarbl 
cepheıl mOhlmmat kuman
danı derhal harbiye nezare 
tine fU tef"braf ı çekiyor: 

« Htrlocl ordunun eon d 
ree ı ıddelt muh rebeleri 
bihlik bir muhlmmat aar 
fına thttyaç ıö.termlttlr. 

General Rennenkampf 125 
btn mermi tle 56 milyon ff 
tek lıtlyor Kendtııne ıon 

lhtlyatımız olan 3 bin mer
mi ile 7 milyon flıeıl •erl
yorum!.» 

* Baıkumandan aeltnce, Ruı 
- J pon harbindeki boz 
ıunlarda olduiu gibi 1914 
harbinde de onun hüyük 
meaullyelı vardır Hakiki bir 
kumandan olan general 
M rt lmov oodao ltahıedf!r 

ken fÖyle der: 
« ı\1ri bir lokantft, Paten 

burıdakl daireler, ıaraylrırın 

ıo lanları: itte Ruı kum n 
daolarının büyük btr k11mı 

buralarda y•tlt!r 
« Yükıek bir me•kle geçe · 

bllf!n bizim kumandanlar bu 
me•kllerl kendileri Itır mü 
lcifat telakki ederler •e Ya
zlfelcrlyle, ancak se•ahtri 
kurtaracak kadar me11ul 
olurlar. 

ı lkHrlıl ıtlihtan anla · 
lamaz Aıkerltktekl terek 
kileri takık lüz~munu gör 
mezler, kendilerini hazır}a 

mazlar, kıtalarını talim et
tlrme:aler. Çünkü, mevkileri 

Bıhkısir ticaret va 
sanayi o~asm~an: 

Balıkeılr vıla1etı merke 
zloln Çay mahalleıtnde Sa 
karya ıokalında 20 011ma · 
ralı hanede oturan Tiirklye 
Cumhuriyeti tabaa11ndan 
olup aynı haneyt lkametıa
hı ticari lttlh z ederek 931 
yılından bert ıa Jakcılık net· 
blıecı l tk ttcaretıle tıttıal et 
tlitnı beyan eden Abdnlka 
dtr oilu Zıhnt V ardarın 
uo•anı ticareti bir kere 
{Şayak •e elb!ıeci Z ı hnı 

V ardsr) olarak teeçll edtl 
dlll gibi bu un•anın imza 
tekit de Türkçe el 1az11tle 
(Z V ardar) olarak ticaret 
kanununun 42 oel madde
ıtne ıöre 8alıkeılr ticaret 
•e ıaaa 11 oda11nca 2l·6 939 
larlblade 1087 ıictl ıay111•a 

kay.ielltltllil lll• eluawr. 

emniyettedir. lıtedllderinl 
r•parlar. •hmallerlol, cebat· 
letlerlnl, luymetalzlllıderlnl 

lrapıyacak her türlil dehli 
ortaya koyarlar, aakerlarden 
en mi.aa11z ıeylerl lıterler 

Fakat yatları tlerlemedlkçe, 
•eya tedavlıl kabil olmıyan 
bir hutahfa dilçar olma· 
dıkça me•ktlerlnden çıka
rılmazlar. Bu sıbt hallerde 
çıkarıldıkları zaman yükıek 
mecllılere aza tayin edlltr · 
lar . 

BGtOn bunlardan çıkara· 
cağımız netice ıu; 

1914 de Ruıyayı, barhlye 
aezarett ılllhıız bırakmıttır 
M llltaamat ıtoku yoktur Ha · 
ktkaten mühimmat Japacak 
ne fabrlka11 •ardı, ne ııçtıl, 
ne de nakliyat fçlD 101. 
Ruıya llyılu tle bir ltat · 

luımaadanlılrtan .la mahram · 
dur. 

20 milyon aaker çıkara 
bilir, fakat onlara ne ıllib 
•erebilir, ne de kumaada 
etmlye muktedirdir 

Dünyanın «en kalabalık, 
en ı,ı ıllibh, en iyi kuman 
danh orduıu lıe Almanyanın 

elındedfr Ellı aenedenberl 
geoçlar ordu fçln ıon dere · 
ce iyi bir ıeklldle hazırlan · 

mııtar Alman1a ıon Gç harp
ten muuffer çıkmıı bulunu
yor. 1870 deki Franıaya 

kartı kazandıiı zaferler· çok 
b6yüktOr. Almanyanın ıe · 

rek maddi gerek manevi 
kuv•etl mukaYemet edilmez 
rlbl ıörünüyor. 

Netice: 
Bugün hiç tlpheelz Alman 

orduıu ne techlzat utbarfy • 

le, ne de aak~rllk itibariyle 
bundan yirmi ıene ~•ellrtne 

yaklaıms ktan pek uzakhr 
Erklnıharblyeat. zabttlerl, ıb . 

tı1at zabttlerı . kıtaları. ta
lim ve terblyeal , ltchtzatı, 

ııli.hları umumi barbtn baı
langıcındaktndcn ıon derece 
aıafıdır. 

Almanyanın bugü• kuv 
vetlnl teıkll eden ıeye, kar 
111ındaktlert zayıf davra•· 
maaıclır. Almao harbiye ne 
saretl de buau ~tlmtyor de· 
ııı. 

Buna mukabil Ruıya bü 
yük bir aıaat de•let oldu . 
Ha•• ku•etlerlnln, korkula
cak bırıey oldulun11 herkea 
teıllm ediyor. 

Şüpheafz, Ruıyanan bu 
ıOnki aıkerl ku.-veU her 
ne kadar kafi delil ae de, 
yirmi bet aene eYelklnden 
ıon derece üllündür. 

Diler taraftan, buıün 
Franıa, logıltere Ye So•yet 

ler Btr itil aruındakt birlik 
ku•Yeth bir Tilrlltye ile tak 
•iye edılmlt bulunuyor. T6r 
kiye de, kendtıl için Alman 
ve ltal,an tehlıkeelnl ht11e 
den meml~ketlerdea biri 
dır. 

Bundan bsıka, miitema 
diyen tayyare •e zırhlı tnıa 

eden lngıltere harp zama· 
nında iki aene olacak olan 
mecburi aalcerllil de kabul 
etti 

Hüllıa, mlh1'erle demek 
raıller araıındakl fark çok 
b6yC&ktOr. Hatlercllerle f•tlıt
ler pek ill btllyc.rlar ki bir 
harp oluna milthıı eztlecek
lerdır .» 

- (La Trllııtuoe 

dH Natteaı) 

• 

!4 HAZIRA'fll ltlt 

Satıhk ekin mağazası 
vekirahk kargirdükk~n 

Sallbattln mahalleılnde Malmllllr6sade biraderlere 
ald eki• mafazaıı •amile dört anbar •e maa aalo• Ye dıı 
bahçeıl ıatılıktır. 

Bundan baıka zahire pazarı karımnda klrılr manlf •· 
tura mağazaıı da klra1a Yerlleceliadea taliplerin her ıl• 
MalmGdtlrlzade Rulme müracaaatlan 

Balıkesir Askeri Satın 
Alnıa Konıisyon1ından: 
1 - BalıkHlr laı~ltklerlnla btr ıenellk ihtiyaçları elaa 

JOO ton kuru ot kapalı zarfla ekılltmeye konul•uıt•r. 
2 - Tahmin adilen beclell 6000 liradır. 
3 - Muvakkat temlaah 450 liradır. 
4 - llaale 3 7 939 pazartHl ıln\1 ıaat 11 .ie lahlre

ılr Ker Satın Alma Kemlıyonu t.ıauı•da 1apılacakbr. 
S - EYHf •e tartları her ıla komlı1onda ıirileltı!Ar. 
6 - Taliplerin belli belıeler •• mu•aklıat t••laatla· 

naı havi teklif mektuplarını ihale aaatt•den en ıeç .,lr 
ıaat ev•ellne kadar makbuz mukabili tHltm etmeleri 11·• 
aumu llln olunur. (Poatadald ıeclluneler muteber deftl
dtr.) 

4 J - 153 

• 
Balıkesir Inlıisarlar 

B•ışnıiidürlüğündeıı: 
Mayıı 940 ıayeatne kadar muteber olmak iizere Ban· 

dırma lohlaarlar ldareılnln 4350 ltra muhammen bede1lı 
Bandırma-tehir chıhlll, 400 Ura bedelli Bandarma • GöneD, 
650 lira bedelli Band1rma - ManyH aakllyah 1 6 939 daa 
15 6 939 za kadar açak ekılltmeye konulmuttur. 

Talip zuhur etrnemeıl dolay11ıle bu müddet 30 6 939 
tarihine kadar uzatılmııtır. 

Mu•akkat teminat akçaıı y6zcle Yedi buçuk heıablle 

427 lira 50 kuruıtur 

lbale 30 6 gJg cuma gGnOncle Bandırmula yapıla· 
caktır. 

Şartnameler Baıaı1idürlük merknlle 
• lüiüne miiracaatla görülebıllr . 

Bandırma mücliir. 
4 1- 160 

l)urak ııa.hiyesi Seçköyü 
ilıtiyar heyetirı<len: 

Köy6müa ıabıt1et1 mane•tyeıl namına a~ılan lılremtt 

ocafının btr eeaeUk icarı açık arttırma ıuretlle mlzaye
deye konmuıtur. Talip olanların ihale ıftnG olan 5 7.939 
ıünaae kadar meakdr k6J ihtiyar heyetine mlraeaatları 

tlla eluaur. 

4 - • - 164 

ı-B-a-lı_k_e_s_i r-8-el_e_d_i y_e ____ __.,,, 

Reisliğinden: 

Çay derealnde yaptırılacak kanallzaayonun birinci 400 
metrelik k11mına alt Yerilecek profd •• tıtlkamete •"'' 
m••cut lıeııf •• ıartnameıt mu~lblnce 16 6 ·939 tarıhıad•' 
itibaren 15 ıüa miiddetle açık ekılltmlye koaulmuıt•r· 

ı •. 
hale 5 7 939 tarthtne teıadnf edea çaıtamba ılnl • 

at 15 de Belediye enclmenl•de yapdacaktır. 
05rt yüz metrelık miktarının bedeli keıft 4300 Jıt• 

dır. 

Y ahrılacak teminat miktarı (322) lira 50 kuruıtur· dl' 
Tallplerln ve fazla maldmat almak lıtfyenlerln Bel• 

yeye mtiracaatları llan olunur . 
4 . ı-t56 

----~~----~_______,/ 

Şelıir t\leclisi , 
Reisliğindefl; 

Etelltrlk teıtıatını BeJedlyece mubayaaatle •er11•1f 
0,V,r, 

k• tmtlyazıa feahı hakkında ve hOlıdmetce aa hn al•• ed•-,ı'. 
yetinin kabu\Qoe dair karar lttthazlle bu huıuıta Bel ıl 
yapılacak lıttlrrasa• atd aallhlyet mazbata11aı• ta••1.,

1 ıı' 
Şehir Mecllılntn 27·6 939 tarth ıalı 16n6 aaat 15 d• 
kalide olarak içtima edeceil illa otuaur 

---------~ 
Baııldılı yer: Vtllyet Matbaaıı-S.lıkeıtr 


