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A eni anlaşmalar mı? 
l'!'-an Haricil}e Nazırı şim

s~ de Moskovaya gidiyor 
rniş YetieAr, yeni bir proje teklif edecek-
··d - vu~turyada Alman askeri tah

~ı · atı y . • 
de b" ?P.ılıyor - Sımal memleketlerı 

ır ıttıf .,k akdi için mwzakere]ere 

.. Koııpehl\ haşladılar . ,. 
~oyter A· g lS A. A. - 1 ittifak akdi hakkındakı ha,.· 

ıaosı b"ld· . . · b .. 
Fin _ S 1 ırıyor : 1 berlerı, lsveç gazetelen u 

Ona erın . ovyet harbinin yük bir memnuniyetle ya·l · 
Deııı Ha .e~ınden sonra Al _ makta -1e bunu hararetle tas 
~ rıcıye N • . G 
J\ibbeııtr azırı Fon vip etmektedırler. azete -
'aya g·d op Yakında Mo k • ler böyle bir anlaşmanın za-

ı erek S s o k "d" ç·· tdarnfaril ovyet devlet ruri olduğuna anı ır. un 
lacaktır eR~ernaslarda bulu- kü Hanko limanının Rusla 
u Ve o· ıbbeııtrop ın D ra terk~dilmesi, Finlandiya-

tta A o . 1 . hJ" d •oılarla S Vrupada Al _ dan ziyade sveçı te ıt e en 
>lnıasınn ov}' etlerin hakiııı bir tehlikedir. 

ınatuf b" 
V}'et bü'<urn r lr Projeyi Helsinki 15 A. A. 

'dt'Ct>ği hab e ıııe teklif Şimal memleketleri arasında 
lr, er Verilınekte • karşıhkh bir yardım paktı 
.. Loııdru ıs akdetmek üzere müzakere!er 

~ oyter Ajansı (· .A. - diplomasi yolile ve norm:ıl 
Undan bildirrnekvıçrc; hudu bir şekilde devam etmekte • 

Fllanlar son .. ledir : Al-
Uryad .. gurılerde A dir. 

a ınuhinı . vus · Finlandiya matbuatı bu 
r tahşid et rnıktarda as müzakerelenlen bahseder -
şidatın S<>bllltktedirler. Bu 1 ken, Finlandiyaya yardımda 
h ııüz ıne -~I> Ve ınahiye- bulunan garp devletlerine 

Stokh ç uldur. 
otnı 15 A de teşekkür etmekle ve Fiıı-

Orve" D . . A. İsve 1 d" b d ta ••ıdi l', aı11rnarka . Ç, an ıyanın u yar lmt unu 
Ya ar-tsınd· ve Fın · mıyacağmı tebarüz ettirmek 

,.., a askeri bir tedir. 

c• lstcnıbuı 
R. Kardeş lrandll 

adgosu Şahinşahın yıl dönü-
lşletrn· mü kutlandı 
iç1n t~Ye •. açılmak Ankara 15 (a.a.) - Kom-

C• ubeler ya- şu ve kardeş İranın haşmetli 
Pılıyor Şehinşahı Ata Hazretihııma· 

. Ankara yun Riza Şah Pt"hlcvinin do· 
lız Ar ç Nafıa Vekili· ğum yılı Lıugün bütün İran· .ad 1 f:'!tink 

Yosu hakk aya, Ankara da parlak merasimle kullu· 
Z. lesine tnda " Ulus ., lan maktaı lır. 
nıuştur .şu beyanatta bu Kardeo: iranın bu bü)ük 
/\ 

• v 

· nkara R gününe bütün Türk milleti 1 
bir tas adyosu İçin ye candan iştirak etmekte ve 

~laııbuı Ravvurı..ıııuz varını bütün Türk gazeteleri bugün .._. adv0 ' f 
ııuen fa l" J sunun da ye kü sajılannda kardt'ş ranın 

'lllı ·~ 
8 

IYett! &Pçeceği doğ Şahinşahl iJaresinde 10 yıl 
. Aııkara R içinde başardığı büyük irıkı 
~z gibi çal adyosu L>ildigi· lapları tebarüz ettirmekte 

•şıııak dirler. •c.lyosuııu tadır. Paris 
1
as1 <loı '

1 _takatıııı arttır. lngiıiz Kralı 
uıLulda ayısıle Liıhassa ıs . 

~diği ~e~!'Yatın iyi işle. Corç'un 
&0rulnıu , · 

olnıak .. ş Vt• ... ır ted- M 1 k '. • 
JYos llZere İstanbul em e f'hnnze mn-
k tıııun l h bb •tı ara R ça ı~tırılması ve a et nürnunesi 

111 ııak·ı adyosu ııt>şriyatı • Ankara - Erzincan hava· 
tilrne '. Lsuretıle lstanbula lisindeki zelzele felaketi lıı-• St rıu d 

~1Şlit , liıı hsu~u rpiş edil· gilterede lıen~z unutulmuş 
ıtdıtn nı·· ususu mutah<tssıs değildir. İngilizler bu felake 
afıııd Ut("kkep bir heyet te alaka ve Türk milletir: e 

1 . an tetkik udilnıekt. 1 b bb 1 . . b. . 
yı 11 "'f ' • o an mu a et erının ır nı· 

de lsıa~ıbc~ a~ıdığt lak · ~ şaneşi <>larak Erzincanda bir 
lı ştırılrn u k adyosunun kaç mahalle veyahut bu ci· 

asrnı ararlnşt d b" 
ıraca var ,, ır modern köy irışası· 

sını teklif etmişlerdir.Söylen-

Mebııslarımız 
Yarın gidiyorlar 
Mebuslar.mızdan B~kir 

Sıtkı Kunt ile Hamdi Selçu
kun Aııkaraya hareket ettik· 
lerini yazrnış'ık. Şehrimizde 
kala.n Abdülgani Türkmen, 
Mehmed T~cirli ve Abdullah 
Mursalogluda yarınki eks· 
presle Ankaraya hareket ede· 
cek ve pazartesi toplttnacak 
oları Büyük Millt>ti Mec
lisi:ıe iştirak eyliyeceklerdir. 
Kendilerine uğurhı yolcu
luk dileriz. 

Vilayet 940 
büı:çesi 

Bütçe Encümeni 
mesaisini bitirdi 

Vilayetimizin 940 bütçr· 
sinin umumi M ecfüi bütçt> 
encumenine hava!e edıldiği 
malumdur. 

Bütçe encümeni, haf talar 
daııberi toplantıs:na devam 
ederek biitçe üzerinde ted
kik ve müzakerelerde bulun 
muştur. 

Bugün mesaisini bitirert:k 
bütçeyi heyetiumumiyeye 
sevk<•ylcmiştir Ba?ı tadilatı 
ihtiva eden Halayın bu ilk 
vilayet bütçesinin pazartesi 
günü toplanacak olan heyeti 
umumiyede müzakeresine 
ba~lanacaktır. 

BütçP.nin müzakere v~ 
kabulünden sonra meclisin 
tatil kararı vermesi muht~ · 
meldir. 

Koşular 
Yarın sabah başlıyor 

Beden terbiyesi bölge ba*· 
kanlığı tarafından tertip eJj. 
lr>n bisıklet ve kır koşuları 
yarın sabah başlıyacaktır . 

Evvelce de h<ıber verdi
ğimiz gibi, ilk kcşu bi.,iklet 
müsabakası olup sal\t 9 da 
Kırıkhandan başlıyarak Şt'hri· 
mi~de sona erecektir. ikinci 
koşu yaya koşusudur ve ö~
leden sonra Çıftekastaldan 
baştıy .. rak Köprü Karakolun· 
da sona erecektir. 

Koşular esnasındı1, ya•tİ 
saat 9 dan 11 e kadar Kırık
han -topboğazı ve Topboğazı 
Antakya arasında her türlü 
rıakil vasıtalan gc-çıniyecek 

ve öğleden sonru saat 3 kn 

3,30 a kadar <la Çiftekastal 
ile şehir arasında ııakil vası
taları duracaktır. 

diğine göre Erzincanda İnşa 
edilecek olan bu yeşll nıoder n 
köy haşmetli Kral hazret 
leri ''jorj" adım taşıyacaktır. 
Bu köyün inşast için bfüün 
malzem • İngilizL~r tarafm<lan 
gürıderilecektir. 

Bir tek Finli bile 
Sovget idaresinde_ 

kalmıgacak!_ 
Fiıı/er akın haJindelAna- ' 

-----:-_ 
vatanlarına hicret ediyorlar; 

Viipuri mın{akası tahliye edildi - Dani 
marka Hariciye Na:ıırı Finladiy;\ya niçin 

yardım edilemediğini anlatıyor 
Helsinki 15 A.A.- Ha· tır. Bütün yollar askeri kam 

vas bild\riyor: Finlandiyalı- yonlarla doludur. Bir tek 
!ar, Sovyetlere mühim ara Fin bile Sovyet idaresinde 
zi terketrnek mecburiyetin· kalmak istememektedir. 
da kalmakla müşkül vaziye Kopenliag 15 A.A. -
te düşmüşlerdir. Şimdi Rus Norveç Hariciye Nazırı bu-
lara terkP.dilen ve evel<:e de gün söylediği bir nutukta, 
Ruslar tarafından işgal edi· Norveçin Fin --Rus harbiıı· 
len mıntakalar halkı kamil de bitaraflık siyaseti takfü 
lt!n Finlandiyaya hicret et etmekle , Finlanôiyaya müm-
mekte ve bu yiizJen Öüyük kün olan yardımı yaptığıııı 
müşkülat başgöstermt'ktedir. lsveç hükuınetile beraber 
Köylüler, hayvanlarile bera- herşeyden evel harbin hari 
ber akın halinae i; Finla.l cinde kalmak isteciiğini ~öy 
diyaya:ç~kiliyorlar.Yollar in- lemiş ve demiştir kı: 
san ve hayvanlarla doludur. " - Finlandiya bizden 
Finlandiya hükümeti Sovyet- askeri yardım ve miittdikll" 
lerin .ır~smda kalmak İstemi- riıı Norveç Topraklarındnn 
yen halkt :çeriye taşımak 

1 
gf•çıııesine müsaade t>lme-

için hergüa dört milyon ınizi istedi. 
mark ihtiyar etmek mecbu 1 Bu t~lebi k:.ıbul t!tseydik 
riyetinde kalmaktadır. I bu bizi büyük bir harLc sü-

Finlandiya ask~rleri Vi- rükliyecekti İsveç hükuml"ti 
ipuri mıntakasıoı ls~ ra!le Fintandiyanın talebine 3ııımt 
tahliye etmeğe başlamışlar· la menfi ce\'ap verinct', Is· 
d veçten ayrılmaınak iı·in biz ır. v 

Halen Viipuride tek bir de Finlan<liyaya menfi cevap 
Finlandiyalı asker kalmamış· Vt'rdik.,, 

EN SON DAKiKA 

Fip/andiga Parlame1ıiosu 
sulh muahedesini lastik etli 

Bu münase:betle ·bir nutuk söyliy~n Fin Baş
vekili sulh akdinin mucibsebeplerini anlattı 

Hdsinki 16 A. A. Dün h.-yetiumumiye halinde h>ı>la
nan FinlanJiya Meclisi, Mos1<ıwada imzalanan sulh rıiun
hedesini 3 muhalefete karşı 145 reyle kabul ve tastık 
eylemiştir. İkiyliz azası lmlu :ı tn meclisten 14'...' hazır 
buluıımakta idi. 

Bu münasebdle bir ııutuk söyli} en Başvr·kil 
d~ıoiştir ki : 

~zcümle 

" Bu giirıkii ınualwde il~ lıarp sona ermiştir. Eğ<"r 
bu muahede kubul edilınt"sey.li, h trhi •ı d~v ımı laıı •nJı. 

Garp Jevletl~ri hize büyiik ask<"'ri y<trdıın vadiı,d~ bu· 
lundular. Fakat yc\pılaıı lıt>saplara göre >U )'ar<lımırı 
ilk kafilesinin bir m tyıstan evvı•( Fı ılaııdıyaya varın lc;ı. 
na inıkaıı görülıııüyor<lu Dığer taraftan Fııılandiya bu 
yardımı kabul etmekle büyük bir harbe salırıe olacaktı . 

Fazla olarak İsveç ve Norveç hükünv·tleri k<-ndi top· 
raklarıııdaıı geçecek garp oHlularıırn silahla rnukal>elt" 
edeceklerini Dildirdiler. Er;as .. n biz bu harb h:ızır de· 

ğildik.Binaenaleyh bu sulhu kaimi nwcburiyetinde kuldık. 
Bundan sonra bir elimizde kılıç ve bir elimizde çapa ol· 
duğu halde harbin yaralarını sarmağa vı: m .. mlck!'li ima· 
ra çalışacağız~ 

Harbe yalınız başımıza başladık ve yalıııız bn~ııııızw. 
"bitirdik.,, 



Koordinasyon Sov,qef zayi-
Y eni iki kararı atı çok ağır. 

Ankara - Koordiııa.)yon 
heyetinin iki yt>ni kararını Kızılordunun pres -

ln.giltere ile 
ltalgtı ara-

sında 
vekiller heyeti tasdik etti Bu t\ ji çok sarsıldı 
kararlar şunlardır: Bir ınüzakere ha şlı-Lllndra 14 A. A. - Tay 

7 sayıh birinci karar: Dev mis gazetesinin askeri mu . yacak 
let demir yolları ve limanla· lıarriri şu satırları yazıyor: Lo .. dra 15 (a.a.) - lngil 
n idaresindeki i~ yerlerin~ " Arkadan vurulan küçük ter~ ile İtalya arasında ikti-
Milli Korunma kdnununun bir devlete, büyük bir dev sadi bir anlaşma için yakın· 
19 uncu maddt>si hükümleri !etin arzusu zorla kabul etti· da müzakerelere başlanacak· 
dail'esinde fazla ma.:<.ıi yapıl· rildi. Buııun neticesi Finla~ tır. Bu husustaki hazırlıklar 
masına müsaade edilmiş- diya için felaketli olmuştur. hemen bitmiş gibidir. 
tir. Fakat, Finler bütün Kızılor· "VELS., AMERİKA 

Müttefiki er 
Finlandiyaya ne ka
dar silah vermişler? 

Finlandiyay1 Müttefikler 
tarafıııdan yapılmış olan yar
dımlar nedir? Aşağıda vere 
ce~imiz liste İngiltere ve Fran 
sa tarafından Finlandiyaya 
gönderilmiş malzeme ve mü· 
himmatı göstermektedir. 

405 tayyare bunların 67 
tanesi bombardıman tayya
residir. 916 top, 2,300,0;JJ 
mernıi ile beraber. 

Bir heS Cn 

Alman ihraC~iiJ 
kay bediyo 11 

l ondra saHihiy"'1 S 
fillerinin itimada ş 
dukları Alman ihr~ 
şı tatbik ettiğ; ınii 
birleri bir hesaba 
tetiklerin her aY 
milyon marklık eııı 
t>tmesi muhtemefdit 

8 sayılı karar: ithalat tacir dunun kıymet ve kudreti hak YOLUNDA 
!erile toptancı ve yarı toptan kında dünyayı tenvir etnıiş- Roma 15 (a.a.) - Am eri · 
cı tacirler ve sanayi erbabı lerdir. ka Hariciye müsteşarı Vels 

5000 makineli tüfek. 
124 ağır makineli. 
150 tank dafi silahı 
450.000 bomba. 

Bu yekun deniı 
gayri bir tarikle g 
sine imkan olınaY' 
ihracatının kıyme~ 
etmektedir. 

ara5ında ticarette tağşişiıı Rusya"" o kadar ağır zayia burada Musolini ile görüş 
meni ihracatın murakabesi d 

ta uğramıştır ki, bunu tela- tükten sonra Napoli en va· 
ve korunması hakkındaki ka k · 

fi etmek için uzun zama - pura binerek Ameri ·aya gı-
nuna ek kanunun yedinci d k M J 

na muhtaçtır. Sovyetlerle ece tir. artın son arına 

1.050 denizaltı maymı. 
10.000 hücüm drabalarına 

karşı kullanılacak kara mayı 
m 

Müteessir olan 
sında, f talyaya go0 

maddt!si hükmiınce birlikler k 
Alm&nlal' arasındaki anlaşma doğru Vaşingtona varaca 

teşkili için ticaret ve iktisat bir karşılıklı yardım paktı , olan Vels, mufassal raporunu 
Vekaletlerine salahiyet vnil- 1 c·· h · R it 

50 60 milyon piyade tüfe-
ği mermisi.. 

kömür, uzak şark• 
Amc>rikaya ve fber 
adasma sevk oJurı' 
ne ve kimy~vi rıııı 
dır. 

değil, adt>mi teı:avüz paktı -
1 

um urreıs ozve e ver.~· 
mi~tir. dır. Bu itibarla Sovyetler cek ve bu rapordan sonra 

He rriot' n un birliği, Almanyanın değil, ev ~ sulh imkanları tetkik oluna· 
vel emirde kendi menafiini caktır. Umumi kanaate ~öre 

SOn kon/ eranSl nazarı dikkate almağa mec- 1 Rozvelt yeni bir sulh teşeb 
H ·b M f K burdur. büsune başlıyacaktır. atı , usta a e-
mali ve eserini ta Yeni hudutlar Fin'andi- Göringin nutku 

ya için ciddi bir tehlike teş Bedin 15 (a.a.) - Mare· 
zimle andı kil etmemektedir. Finler şim- şal Göring Alman milJetine 

Paris Meclis Reisi Her· di bütün gayretlerini Lado- ' hitaben bir nutuk söyliyerek 
yo, Türkiye hakkında üçün- ga ınıntakasırıda istihkam 

1 

harp • sanayiiııe yarıyacak 
cü ve son konferansını: ver· inşasına sarfe,leceklerdir · 1 her türlü maden parçalarına 
nıiştir. Hatib, bu konferansın Şimal memleketl~rine ge- ' malik olanların bunları hü· 

""
4
da modern Türk!yedt>ıı bah· lince : Bunların vaziyeti bu· kumetin emrine terketmele· 

' setmiş, meşrutiyet rejiminin d k d v • • 

gün en sonra ço egışmış rini istemişsir. 
Mahmut Şevket inkılabını an· tir. Bu devletler, Sovyet B I 

1
. d 

!atmış ve Fransız Türk suite tehlikesine karşı koymak U gar mec ısin e 
fehhu-·111ünü teessür ve teessüf t · S f 15 (a a) llulgar için birleşmek mecuurıyetin- o ya · -

'le kaydeylemi~tir. Hatib, mü dedirler. meclisinin dünkü içtimaında 
teakiı'en Mus•afa Kema!in ha Amerika finland i Krahn nutkuna verilecek ce· 
yatından ve eserlerinden uıuıı vap münakaşa edilirken, bir· 
ui'adıya bahsederek kendisi· yaya harp levazımı çok hatipler söz alarak hüku-

• ııi tazimle anmıştır. Heryo, vıerecek metin bugünkü bitarafhk sı· 
n:hayet, Tiirk Fransız yaklaş t' · · t · · 

Nevyork 15 A.A... - Ame yase ını tasvıp e mış ve bu 
masının n asıl husule gddigi- siyasetin Bulgar milletinin ar· 
ni ve Ankarn anlaşmasının rika Haricıye Nazın Hal, b d 
nasıl ıınzf!'andığıııı hc1.tırlat- Finlandiyanın Sovyetlerlt' sulh zusuna muta ık ol uğunu, 

k akdetmes.111e rag· men,Amerika 8ulgaristanın hak ve menfa· : nıış ve sözlerini Tür mille 1 · d'l · d 
· \" " l"v · .. kd' ııın bu memleketeharp levazı aat arına rıayet e ı eceğın en tinııı 1 urust ugunu ta ır ve \ ümitvar olduklarını tebarüz 

!lltebcil ile yadederek bitir- mı vermekte devam ede 
ii ettirmişlerdir. 
miştir. ceği ni, yeni Rus- Fin hu· 

Yunanistan ve f .. nnsa dudunu tanıyıp tanıınakmak Çek işgalinin yıl dö-
lzınir fuarına iştirak için heııüz bir karar veril· nümü 

edect-kler j mediğini söylemiştir. Londra 15 (a.a.) - Çe-

Ankara 15 (a.a.) Fran- lsveç gazetelerinin koslovakyanııı Almanlar tara-

: ~a ve Yunanistan hükumdleri neşriyatı fından işgalinin birinc:i yıl dö· l 
20 agu~losta a<;ılacak olan lstoklıolm 15 A.A. - ·'Gö nümü münasebetiyle İngiltere 
Oılununcu beynelmilelJ lzmir 1 F d b l Ç ki nüllü asker,, aJlı sv~ç ga· ve ransa a u un an ı:: er 
fuarına iştirak e<lecekleriııi b .. L .. ··k t' l t ı· 
hükfimetinıiz .. resmen bildir- zetesi bugün siyah çerçeve ugun uyu mc ıng ~r er ıp 

ler içinde rıkmıştır. Bu ga· etmişlerdir. Bu münasebetle mişlerdir. " 1 H d 
V k I zete lsveç hukumetine mera ngiliz ariciye Nazırı Lor 

ergi an un aıın- H ı·f k ç k ·ıı · h' 
ret dolu bir lisan kullan- • a 1 a 5 e mı etme ıta-

da yapılacak ben bir beyanname neşrede-
d.11 makta ve şunları yazmakta-la ı er rek, müttefikierin Çekoslo- 1 dırlar. 

Maliye Vekaleti, 1940 vakyanın istiklalini kurtarın- 1

1 
mali yılı bütçesindeki Leva· ''İsveçli gönüllüleri fela· crty:t ve yeni Avrup1 kurulun-
zünü temin dolayısile Lazı keti mürikdirler. ;,Bu sulh cay.t kadar harbe devam ede-
vt>rgi kaııuıılarıııda yapıla - neticesinde Sovyetler İsveç ceklerini bildirmiştir. 
cak olan tadiline ait kanun hududuna yaklaştılar. İsveç, 1 d 
projelerinııı hazırlanınasını kardeş millete verdiği sözü ngiltere e et ve-
ıknwl ctnıiştır. Y cııi proje - tutmamıştır. Fakat, Finlandi· sikayCJ tabi 
İt>r açılma günü oları 18 b ı l 

yanın büyük ir vatan o a· Londra ~ ııgiltered~ marttan evvel Büyük Millet 
Cag-, gu"ıı g .. lecektir et vesikaya tabi tutulmuştur. Meclisine sevkedilmiş bulu · '-· · " 

nacak~,,._ Sulhun neticeleri Heradaoı hafıadd ancak22pen; 

Macarista 1 a fındık ne olacak lik ( bizim paramızla 38 ku 
ruşluk ) et satın alabilecek · 

ihracatı Paıi8 15 A.A.- Paris tir. Lokantalarda vesikasız 
A k 15 M . matbuatı, Fin - Sovyet sul· ki ·1 b'I k · 11 ar'! (a.a) ı acarıs- et yeme eri yenı e ı ere tır. 

tana dün 40 toıı iç fındık hunun nel-celerini ara.şhrarak 
satıln:ıştır. Diker taraftan şu mutaleayı yürütnıektedir
İııgiltcn:ye de fmc.lık satışı ha· lcr. Şimdı Almanlar, Sov
rarellc devam etmekte ve fi· yet1ere mamul eşya vererek 
atlar mGteınadiyeu yüksel- bunun yerine ham madde 
mek tedir. almak için uiuşacaklardır. 

Ayni zamanda Hitler, orta 
Avrupada iktisadi Hegemon· 
yasını tahakkuk ettirmek 
için Balkanlarda faaliyet 
göst+:reccktir.,, 

Bu mulumah veren Fran 
sız gazetesi Fransız hükume
tinin Finlandiyaya yardımını 
şu •akaınlarla tespit etmek 
te: 

175 avcı tayyare.;i 
496 top: 70).000 mermi 

Si ile. 
5000 makindi tüfek {ha-

fif). 400 denizaltı mayını. 
200.000 bomba. 
20 milyon piyade fişeği 
Ve Finlandiya mücadele 

ye devama karar verdiği tak· 
dirde Fransanın da her veç 
lıile yardıma karar 'vermiş 
olduğunu ilave etmektedir. 

Bir Alman vapuru d~
ha zaptedildi 

Londra 15 (a.a.) -· Ame· 
rikadan un yüklü olarak Al
manyaya dönmekte olan 8600 
tonluk bir Alman vapuru İn
giliz donanması tarafından 
yakalanmıştır. 

Fransız ve 
lngiliz 

Kumandanları Ada-

Alman ihracatırı1 

sı Af manyaya ya,J Ba 
aylık mecmu kıyııı da 
yon markı aşan 1 t 
lay, bakır ve nikt lin 
Ja azalmasırıı intaç ııe 
gibidir. Hakim ol• 1 " 

naata göre, iıhalst 
ligv naku~ esliha s.trıB} 

mühim şubelerini ~ ce 
keyfiyet bakımında' ile 

h d Ço rını ta ir e icb~ 
...-~ ol 

ilanen teD &e 
ço 

Vilayet idare h şa 
Vazifei mevdussı' 

mak ve esbabı JJlf lik 
karet etmekten sıl 
sicil muhaf&zlığı eJ 
rindeıı Zekeriya )' 
kikat üzerine idari 
ce hakkında 9,2,9$ sp 
15 No: ile lüzuııı11 

meıirıe karar veril to 
lig için mumaile)b 
mış olduğundan b 
lu muhakemeleri ış 
tevfıkan tebliğ fil la 

ra 
şu 

olmak üzere ilan <le 
Müsabaka if11 su 

1nbisarlar Hatai 
nadan geçtiler dürlüğünden: 

Kısa bir müddettenberi An B d ı ··~d 

nı 

D· 
aşmü ür üğümu" 

karada bulunan lngilterenin müsabaka imtiharıt 
orta şark Hava ordu!; rı Baş ve kabul muaınelt 
kumandanı Villiam G. S. Mit olanların imtilıaııl'ı 
cht>il ile Frarısanın Şarki Ak çarşanıba günü ssd 
deniz Hava Kumandanı Ge- müdürlük binasınJ• 

de 
17 
Mu 
10 
Yet 
rna 

neral Jauneaud dün Toros eden Heyet huzı.ıt 
ekspresiyle şehrimize gelmiş lacağı ilan olunı.ı~:~ cac 
terdir. Garda Vali, Belediye ıJI' <!(' 

Reisi, Parti Reisi, Tümen er ' Kayıp 111 spc 
kanı harp Reisi ve birer kı- • "Mustafa Rasif11b 
ta asker ve polis müfrezele- r adına mahkuk ıJlıl 

' l 
leri tarafından karşılanmış- / bettim. Hiç kimse) 
lardır. yoktur. ~ 

Aziz dos:umuz ve müttefi Mustafa Rasirı1 

kimiz İrıgiltere ve Franc;ızla. 
rın kıymetli Generalleri trsn 
den İnP.r inmez dogruca ha
va meydanına gelmişler ve 
orada da bir kıta jandarma 
tarafından selaınlanmışlardır. 
Hava mt>ydanırıda hazır bu· 
lunan :ıususi tayyarelerine 
binerek evvela Sir Villiam 
G. S. Mitche!I ve bilahare Gni 
jatmeaud azimet merkezleri· 
ne müteveccihen uçmuşlar
dır. 

Neşriyat Müdürü: 
Seliı~ ÇELENK 
C.H.P.Matbattsıuda baslmıştir 

//atı 
Hahy VilayetirıJ 

• e 
1 Ndfıa dn1r 

teneke benzin flltl 

eksiltmeyP. konulıJI 
şif bedeli (680) Jİ' 

2 -- Talipler }1 

Nafıa M~ meyı 

görebilirler. 
3 - Eksiltme 1, 

ksi günü saat P 
ya hükumet ko11~ 
men odas&nda Y8 t 

f 4 Muvakkat 
~ liradır. 

sor. 

}' ( 

liıı 
20 
ttlt 
sar 
)fit 

8111 
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