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J/J!idaf aa F l --~~~~---c-·· ~h=~.~~-~~f~'T~rL~~----'?'9 
~azırfıkıarz- in andiya gaşzgor, um. ur:zyetm. eini Okgara 

l F,
• ·ıı • b k •d • geııı bır eserı f,ansız Cümhurre-

Hzarlılni11 h_edeif.: tı a isinin nişanı . lR m l e l lT B rdan sulama ka Ankara 15 A ~~ . - Fran 
1z. G Yedınci ayında . nah açıtdı sız Cümhurrfhi,~Fethi Okya 
C\•re ~~~::, ıtlbtı_buçuk aylık bir Fi1ı Cümhil_ rreisi ile Mareşa ı ra, Le-jiy0n Donör nişanırıın 
ld e ırçok h~d. Tarsus 14 A .A. - inşa· 
' u, Avrll h a ıseler 'Ti A h F. .,. T Grcrnkrva rütbesini tevcih 
•im dt>ğişi~~k artasında mü- LYillnner aqm zn mz ıef İne atı biten Berdan sulama ka· eylemiştir. 

ı-tuk. D·· 1 lere şahit ol- nalı dün, Nafıu Vekili Gene 
k .. unyayı u b • b ff ·1 Kanunlarımız mucibince, 

~ luyl!I\ bu ha t~ruma SÜ - ırer eyanname neşre . l er ral Ali Fuad Ceb !SOY tara Fethi Okyar bu nişam takamı 
~rec~ğini kc .r ın neka dar fından işletmeğe açılmıştır. yncak, fakat kıymetli bir h:ı-
~uıı değildir stırınek müm . Cümhurreisi diyor ki: 1komşularım1zın hattı Aç,lış töreninde Cümhuri tıra olarak saklıyacaktır. Fet-

'l Bitarafıar. ve b· . hareketi bizi hayal inkisarına ve bu elim yet Halk Partisi Seyhan mm- hi Ukyar, bu nişandan dola 
arp haric"ı ızım gibi k"b .. tt ,,..... d • • . taka müfdtişi Profesör Ha· yı Fransız Cümhurrnisin~ le 

'b L otan d a ı ete ugra ı, '.Jarp ınt: enıyetının u eynelrn·ı I evletler san Reşit Tankut ile hükfi- şekkürlerini bildirmiştir. 
1nda kalın ~ e badirenin d;. ön karakolu f,ıfatiyJe ifa ett;ğimiz vazi- met ve Parti erkanı ve köy T • f d 
ı1uğu kada: veya rnümküıı ol feden gurur duyuyoruz• lülerden mürekkep bir'kalaba ı ngıl ere e 
fUttlarını h azb_zararia çıkmak lık hazır bulunrl'uştur. N.ı- 700 mily'1nluk harp 
ıı'tctlerinde ar ın korkunç ak . Helsinki 14 (a a.) - Fin· ramanl·klar yarattığını söyle- lıa Vekili söylediği bir nu· t h . t 

· n rn,ıh f ı ı d c h · · f' ·ı d'kt · · a sısa Çın her t~ 
1

.. •aza etm k an iya üm U'"rt!ısı ın mı.• ı en sonra emrıyevınıye tukta, temeli Ebedi Şef Ata 
j• ve rnil~~ u te~biri alm=k leline hitaben neşr~ttiği bir şöyie devam etmiştir: türk taröfından ahlan b•:ş Londr.ı 14 A·A. - Ma· 
~r il t" 1 ınudaf t beyannamede halkı bu hazin "Dü~manın 13JJ tınk senelik büyüle bir su işinin !iye Nazırı Con Simon, A\am 

ı ırrıa\e k aa arıııı K d k Jaddiııe kadar arşı en son akıbetten haberdar etmiştir. ve 700 tayyaresinin tahrip hızla ilerlediğini bu mesai- aınarasının Ün Ü toplantı 
tııırnakt d arttırmış b Cümhurre:si bu beyanname- eJil niş ol Ticl'i\ V.! 2J) bi·ı nin evvelce çizilen pragram sında beyanatta bulunarak 
t~rşısıı;a 1~~~r. Bu vali~~ sinde ezcümle şunları söyle· düşmanın topraklanmızııı a~- dan dclha başka mıntakalara yeniden 700 milyon İngiliz 
ıakirn; B k gazların rnutl k mektcdir: tında y~ lması sizin kahraman ve bütün yurda teşmil edil· liralık hal'p tahsisa 
82 va~iye;.1 anlardaki m .. a "Sovyetlere terkdtiğim'z lıklarınızı göstermeğe kafidır diğiııi mahfolatıımzı bit kıç tının kabuliinü istemiş ve bu 
duruınu d 

1

1 
ve .'l. kdenizdumk: topraklar. tarilıte bir kaç Fakat n '! yazık ki emelimiz misline çıkarmak için M1lli hususta izahat vermiştir. Na 

ıa.. . o ayıs,ı . e ı h kk k d" b l' d' v. • l t •• <-eııesınd b" .. <'ıh:ın rnu defa Anayurttan ayrılmıştır . te a ·u. etme ı ve u e ıın ~fin irşa<lından ilh ını alan zırın ver ıgı ıza ıa a gore, 
l>laıı Türk· uyuk bir 

1
.. Şimdi bütün gayretlerinizi akıbete uğradık. Toprakla· Cüınhur;yet Hükumetinin su ~eçen ey!Ul ayııda k~bul e· 

1et tedb· 
1
'Y .' bittab1 ro. u b f d b' k b d'I 500 ·ı l. ·ı· ı· e u acıya tahammüle sar (·l- nmız an ır ısmını ya an· işlerini tamamlamagv a azmet· ı en nu yon ngı ız ıra 

ır erı I lllın . l 
·"'ltlez a ınakta · megw e sizi davet ederim. Fin· cılara terketmek mecburiye- tigvini söylemiş ve buradan lık tahsisat bitmiştir. ng;liz !i ve tcrt>dd .. gecı· .J d k f 

· Mazirı;n a , ut ed~rnez landiya ya~ıyor, Fin milleti tinde kal,nış bulunuyoruz. sulama kanallarmm 180bin ornusunun gün eli ınasr.t 1 

a•tıııdaıı ld cı, .tatlı vak bakidir. Komşularımız lsveç Garp devletlerinin bize dekar genişliğindeki arazi- 5 milyon İngiliz lirası<lır.Bu 
ıteınıekett ·<lığı t 'Crıibeler~e. ve Norveçin bu haı pte bize göstt-rJikleri sempatiye bor yi fülayacağını ilave ederek miklar <l ı her giin arlınak-
~k ııa 'k ı are eden b karşı aldıkları hattıhareket cumuzu son akçasına kadar kordelayı kl!s~iştir. tadır. İsttni\e;, bu 70() mil· 
lbukaddzı anlarda ve u ö<ledıgv imize kaııiiz . ,, yontuk tahsisat ancak dört 
tiki eratıııı vatanın karşısında hayalinkisarıınız Nafıa Vekilir.i ı nutkJrn . . k"f" 1 kt" 

~ı. •. eıınıiş ı onıuılarına büyüktür. Fin k 'bin esi istifa mı ay ıçın a 
1 

ge ece ır. 
qlJk" o an C çiftçiler namına cevap veril- V I R "d" 

Uıııeti, k.. . . ürnhuriy .. t Fınlandiya milleti, garp nıe · e d!D cek? e s omaya gı ıy or 
ile 1 "nd '" ı. . " miş ve Cümhuriyet hükGrr.e· 
~ 11 eri h' b ısıne gh '<1eniyetinin ön karakolu sıfa· Londra 14A.A -Bi rlt>şik 
.ı. ıç İr uve · tine minnet ve şükran his-

' 1Y~rı ordu zarnan aldat . tiyle ifa ettiği vazifeden gu· Hel.sinki 14 (a.a,) ·- Mos Amerika Hariciye Müsteşaı ı 
ıe ıc· sunun k d rur d b·ı· kovad .. k'ı Fı"n Heyetı" t"yyare leri açıklanmıştı'". V l 1 ·ı· d 1 t l 1 r up ettiğ" u retine uya ı ır.,, .. ..... e ~, ııgı ız eve ac aın u 
ı ·~ Yaratma 1 anda harika _ Finlandiya iaşe nazırı, So\ ile buraya gelmiştir. Fin ka· General Ali Fuad, Tar· rile temaslarını bitirmiş ve 
. .1~1leflini 11 b~k .. ?luktedir olan ~tlcre terkedil~n topraklar binesinin istifa etmesi bek· sus Parhnda şerefine veri- bu gün tayyare ile Pari-
J' edakar) ~ Uıoıc:::ı irade da bulunan menkul malların lenmekkdir. len bir ögv le ziyafetiı1den se hareket etmişlir. 
:ta~, 1Rına d 

• 11 11 seıa . ayuııarak süratle nakli için, Finlandiya· f .. "ransız matbuatının sonra Mersine giderek, ted Vels Pariste bir kaç sa-
bıyeti . . ınl!tı 

1
i ıçııı &etek Yurdun em daki bütün ııukil vasıtalarına neşriya h kikatta bulunmuş ve akşam· at kaldıktan sonra Musolini 
Yaprnış ve l olan her şe el koymuşh1r. şerefine bir ziyafet veril· ile tekrar gürüşmf>k uzn~ 

;atı~~:. ıer tedbiri al- Helsiııki 14 (a.a) - Fin Paris 14 (a. a.) - Fraıı· miştir. Romaya gidec,.ktir. 
Urıyanı b orduları 13aşkumandanı !\la· sız nıatbualt, Fin - Sovyet 

'~~1~ Vaziy~tin~günkü müs - ıc~al Ma n .!thaym bugün F .n sulhu hakkındaki tefoirlerine 
j U01et, tek b' e ~<tik ve ordusuna lıitab~n bir emriye~ devam etmektedir. Bu nıüta- J 
J '° v Mi Ilı Ş ~ .kıtle halin· mi neşreylemiştir. Mare~al, lealann bülasası şudur: 

t / Y~tıııı 11 ın ~ ının etrafın • kahraman Fin milletiniıı har· ··Bütün dünya milletleri 
1 bır had· u .teınel h . rban be icbar edildiğini, tarihte bu hazin ?.kıbet karşısıııda 
ııaz Lir ku;s'~sııı~ kar~ı aşıl emsaline rastlanaınıyan kah· t'lcm duymaktadır. Kahraman 
arJık olara~' b sarsılmaz bır Fin miHetinin gösterdiği bü· 

Türk r-- ekltın .. kted'ır bir semputı ile karşılanmakta k d h b 
'-l b " yü ku ret, em itaraflara 

Uis etıj·· ~~n Urİ)•eti t · ve takdir edilmektedir. Rı &Urıd b ' ees - I ve hem de diğer devletlere 
a v.. · ı eıı e · Bugünkü hazırlık arıınızın " cı Hııı<J tı, yurt- d~rs olmaltdır. Fın mucizesi 
•za · · a Sulh ht!define gelince : Bunu he-

ıçuı t'liııd u nıulıa - bdruarca taarruzun muvaffak 
Jıtııytır. Jlu s'ı . en g~leni yan. pimiz biliyoruz. Kimst-nin r ) y l" k olaımyacağını göstermiştir. 
Yıtrı 11 da d. USt>te bugün d~ toprağınJa gözümüz yo lur. 

1' evanı d k Hiç bir devlete taarruz akli Finlandiya mc..sdesi bize 
, enıdi E.b e ece tir. · bir ders oldu. lcabı::deıı le· 
~8taf 1rıdn,'l l'dj Şef Atatu" rk mızdan geÇQH'!Z. istikbalde 
ı '' L I b" · şebbüs ve yardımlatı geç 
hÖııü lı ı an ve M' ll" .Ş f ızım için bir tehlike mev · 
dıkkat lar rıfından büvü~ ı b: cud olduğunu da tahmin et- yapmamak lazım geldiğini 

ıı Ve ·r · ır · F ög~ rendik." 
y_~ıı hu . ı ırıa ile takip e<li· mıyoruz. akat l'll kiiçü:C ih· 
ltıillet· ~'Yaset bütün T' k timalleri bile nazarı dikkate Sovyetler Birliğinde 

ıııııı ur 1 k h 
tdeıı b· .arzusunu temsiı a ara azırlaıımak mecburi- bay'"am 

B ır ıd<"aldir. yelindeyiz. 
eş~ri · H <l alnbeti Yetı ve medeniyeti . ·~·er . şey :n e_vvel, milli 

tuvarla :eçhul bir uçuruma b~.rl~~ımıze g~venıyoruz. Bu 
'Sefıe ~a~ bugünkü harbi çozu~n~ftZ .b•.rhk .devam ettik
ltı . ktakıp eden Türkiyeııin çe bızım ıçuı hıçbir ll'hlike 
"a u~ı • dürüst ve sanı·ım · · ı mevzuubahis olamaz. 
# Setı b'" .. • l Si 

' utun dünyada b" "k 
uyu Selin ÇELENK 

Moskova 14 (a.a) - Te:s 
Ajansı bildiriyor: Fınlandiya 
il'! suih imzalandığı haberi 
bütün Sovyetler birliğinde 
bir bayram sevinci doğur
muştur. Bütün şehirlerde mı
tingler yupılmakta<lır. 

F.'.\J SON DA'<H-" !\ 

AlmanlJa bu uaz büuük bir 
..J ~ 

taarruzcı hazırlanıgornııış! 

HazırlılHar 

vam etmi~; 
bütün kış m ·.· dd~t ince de-1 
- Sovyet M .. clisi içtiınaa 

davet edildi 
Amst .. r~Ja·~.15 (a .~) Röytn Aj.rn sı hi lcl i ri yoı: Bura· 

da zanne iıldıgıııe ~on• , Fııı 1 .uı liy:ı f, lı ''"P nilıayd bulıııu} 
olduğundan, Hitleı, garp Ct'plı e sindt' hu yaı biiyiik h:r ta · 
arruza huırlanmaktaclır. Bli•iiıı kış Alıııaııya l.t bu t ı:ır· 
ruz için hazırlıklar yapılmıştır . 

Moskova 14 A. A - Sovydlt:'r Birliğ'i Yükse'.< Mecli · 
si 29 martta içtinıaa davet edil niştir . ~u!h ıııuah t' clt>si 

mucibince, 10 gün zarfıııda Fın ve Sovyt-l kıtaatı 
ye-; ni hatlara yerleşınış buluııacttklardır. 

40 bin Finli açıkta 
~elsinki 15 A.A. ~ Moskovada imzala.'ıan sullı ınııa· 

, tedesi tasdik edilmek üzere Finlandiya Parlanıenlosurıa 
tevdi edilmiştir. 

Yapılım tahminlere gör~,harbin tahribatı do'apsil,... 400 
bin Finli meskensiz kalmıştır. 



ispirto ve is
pirtolu içkiler 

Memlekete ne şe· 
kilde ithal oluna

bilecek? 
Ankara - ispirto ve ispir 

tolu içkiler inhisarı bakknı· 
daki kanunun tatbik surt' 
tine ait talimatnamemin seki 
zinci maddes; şn şekilde de
ğiştirilmiştir: 

YENtUON 

Ahşaı, ma
halleler 

it alga ve ln
gi ltereye 

Hava tehlikesinden Yapılan siparişlt:r 
nasıl korunacak? yakında geliyor 
lstanbul - An karadan •ge· lstanbul - ıtalya ile yeni 

len haberlere gör~. hükume( tİcdret mukavelt-lerini y;ıpan 
lstanbulun h.ıva tehlikesinden heyetimiz arasından Sdaret 
korunması işile çok yakından Müsteşarı Kemal Kavur ve 
alakadar olmaktadır. Bu iş- Z";ki Zeybekoğlu dün sem
te gözönüne alınacak en mü plon ekspresile gelmişlerdir . 
him nokta ahşap evlerin ke· Heyet reisi Cemal Ziya daha 
saf et peyda ettikleri mıntaka bir hafta kadar Romc\da ka · 
tardır. lacaktır. 

Belediye fen heyeti tuafın Yeni mukaveleler meriye· 
dan yapıl~n tetkikat netice· te girmiş ve daha şimdiden 
sinde bu gibi yerlerde yan· memleket ticaretine mühim 
gın bombalarının tesirlerini bir tesir yapmağa başlamış· 
azaltmak için ahşap evler hr. 
arasında geniş sokaklar aç· ltatyan piyasaları Türk mü 
mak kararı verilmiştir. Bu esseselerile iş yapmağa ha-
sokaklar 20 metre genişliğin zırlanmıştır. 
de olacak ve her sokak mu· Mukıvelelere dahil mad-
hakkak bir meydanda niha- deler üztrinde: verilecek si pa-

Şimal devlei
leri birleşigoı
Finlandiyanın tek

lifine müsbet cevap 
verildi 

Helsinki 14 A. A. 
Finlandiya hükumt!ti, lsveç 
ve Norveç hükumetlerine mü 
racaat ederek, lskandinav 
devletleri arasınd.t bir teda· 
fui ittifak akdi lüzumunu tek
lif eylemiştir . 

Finlandiyanın bu talebine 
evvela Danimark:. ve sonra 
lsveç hükumetleri müspet ş~ 
kilde cevap verıniş ve buna 
amade olduklarını bildirmiş 
lerdir. 

Bu cevaptan sonra, üç 
hükumet .trnsında bir ittifak 
müzakeresinin yakında başh 
yacağı tahmin edilmektedir. 

.. inhisarlar idaresince imal 
ve istihsali kabıl olmrıyan İs· 

pirto ve ispirtolu içkiler İn· 

hisar idaresinin müsaadesiy· 
le memlekete sokulabilir. 
Mecmuu bir kiloyu geçme· 
mek ve konuldukları şişeler 
açık bulunmak suretiyle yol
cuların berab~rlerinde geti
recekleri i~JJirt olu içkilerle 
ispirtolu kokulardan İn· 

hisar resmi alınmaz Gelen 
miktar bir lilodan fazla ise 
fazlası ve miktarı ne olursa 
olsun ispirtolar inhisar res· 
mine tabidir. Şu kadarki 
yolcu beraberinde memleke· 
te sokulacak mikt;ırlar şarap 
larda on ve diğer içkilerde 
üç kiloyu geçmez. Yakılacak 
ispirtonun miktarı ne olursa 
olsun ithaline izin verilmez. 
Kolonya sularile kınakınalı 
sular ve burıla· a mümasil ispir 
toyu havi ıtrıyan ve ziraat 
ve ,sanayı müesseselerinde 
kullanılan ve terkiplerinde 
ıspirto bulunan müstahza' · 
lar muhtevi olduklar alkol 
d .. recesi ııe göre inhisar r~smi 

yet bulacak•ır. Açılacak sa· rişler derhal kabul edilecek 
ha 20 m~tre murabbaı ka- bunların bir kısmı bir hafta ' 
dardır. Ahşap evler bi!hassa içinde, mevcut bulunmayan 
Üsküdar, Beyoglu, Eminönü ~iğe mallar da nihayat üç 
Fatih, Kadıköy kaymakamlık ay zarfında memleketimize 
ları dahilinde kesafet peyda teslim olunacaktır. 

İsveç Hariciye Na· 
zırının nutku 

ne tabi olmak şartilt! memlekete 
sokulur. 

Hırsızhk 

lskenderunun Hanıidiye 
mt1hallt"sinde oturan terzi Mu 
zaffer evde bulunmadığı bir 
sırada auahtar uy<lurularak 
içeriye giriluığini, dokuz kar· 
yola takıınile bir hamam takı 

- mıııın çalındığını ihbar ey 
lem esi ü:eri ne tahkikata baş· .. 
lanmıştır. 

Kum~ş hırsızı 

etmektedir. Hazırlanan pro- Diğer taraftan bir müddet 
jeye göre sokakların ve mey vvel Londraya giden tecir-
danların açılması 6 - 7 ayda erimizin bir kısmıda dün döu 
kabil olabilecektir. Bu iş 22 müşlerdir. 
miiyon liraya ihtiyctç göster Bunların teşebbüsleri lngi· 
mektedir. Bunu da Vilayet liz piyasalarında müsait su· 
ve ~elediye bütçesile başar· rette karşılanmış, bilhassa 
miya imkan .olmadiğmdan ~üku demir mamulatl'la ve mani· 
met bu hususta meclise bır ka 
nun layihası teklif ederek faturaya ait taleplerin ekse· 

risini yerine getirmek müm· hem tahsisat istey~cek ve 
1 kün olacağı neticesine ven 

lıem de kanuna bu sa!ıalar· 
mışhr. daki istimlak işlerinin sürat· İ 

Ik siparişler yakında şeh· le neticelendirmesi etrafında 
hükümler kPnacaktır. rimize gelecektir. 

lstanbulda pasif korunma Bundan başka lngiliz sana 
f · yicileri mümessillerinden mü gruplarının reisleri it aıye 

rekkep üç kişilik bir heyet grup merkezlerinde açılan 
.J k 1 bu gün eltspresle gelmiştir. kurslara nevam etme te o -

duğu gibi ay:ıca her kaza- Burılar da piyasalarımızı tet-
da halk için zehirli gaz kurs kikten sonra mal satmak ni· 
tarı vardır. yetindedirler. Harpten sonra 

Muaın"' le vergisi ka· lngiliz kadın artisti bugünkü 
nunu değiştiriliyor ekisprcsten çıkmıştır. Pat 

H:tydi adını taşıyaı1 bu lngi\ılaıiye Vekaleti, muamele 
vergisi kanununu tadil eden liz şantözü lstanbulda iki ay 
bir kanun projesi hazırlamış· kaldıktan sonra müttefiklerin 
tır. Projr, mevcut kanunun şark ordularınw eğlence ih 
tatbıkında görülen bazı nok· tiyaçlarım karşılamakta olan 
san ve hataları düzeltmekte artisltere iltihak etmek üzer<:: 

• -"' Kanwğaç köyünden Hii· ve muamele vergisinin tarh, Filistine gidecektir. 
..,. 0 r.ıu Yusuf ile arkatl 1şı tahakkuk ve tahsil işlerini Hollandanın İran elçisi seyın ., . .. ... h . 

1 
.. 

Süleyman lbrahim, lskt·nde· 1 b~gmıku ı t!yaç ara gore ye- de bugünkü ekspresin yoku 
runda ınanıfaturacı Hüseynin 1 m v~ kolay ır şekle sokmak- lan arasındadır. Buradan 
magazasmdan bir top rnınaş tadır • Toros ekspresile Tahrana 

aşır<l ıklarınJan herikisi de Y.aka' Afyonda Pasıf ko hareket edecekt:r. 
lanar k adliyeye v ·rilmişlerdir 1 runma iecrübeleri Arap hükumetleri 

Hırsız· kapıcı Aııkara 14 A .A.- Af arasınd':lki ihtilaflar 
lskendPrun Sümer s ne 

nıasında kııpıcılık yap<rn 
Necip oğlu Ahınt"d, Siııema· 
cı Sait oğlu Baykahıı para 
çekmecesine anahtar uydu
rarak 4150 lira parnsıınçal 
dığı an\aşılJı ~ı ·ıd n suçlu 
yakalanarak mahkemeye sev 
kedilmiştir 

Yaralama 
Dörtyolun Çaylı köyün· 

de oturan Ali .oğlu Gazi Gü 
rel, köyde yapılan bir dü-
gün esnasında tabanca ile Ah 
med oğlu Bekir Akçayı aya· 
ğından yaralaclığındön yara· 
lı berayı tedavi hastaneye 
knldırılıııış suçlu ha1<kmda 
takibata Saşlan .. ıştır. 

yondcı bugün ikinci defa o· 
larak h,tva hücumlarına kar- Kahire 14 A.A. - lbnis-
şı Pasif korunma tecrübeleri suud ile Irak hükumeti 
yapılmış ve bu tecrübeler arasında çıkan ihtilafı hallet 
de civardan gelen köylüler· mek üzere Bağdatta bir ko· 
de hazır bulunmuştur. Tec· misyon toplanmıştır. 
rübe esnasında Pasif korun- Bu komisyona Hicaz na
ma kursun :la ders görenler mına, lb·ıissuudun Lo-ıdra 
~azifelerini . ~ükemmelen Elçisi iştirak etmektedir. 
ıfa eylemışlerdır. A .k Rus a a 
Seker ihtikarı yapan-

1 
merı a Y Y 

lar sürgün ediliyor manevi ambargosu 
İzmir - Urlada baklcal Nevyork 14 A. A. - A· 

Ragıbın 300 kilo şeker sak· merika hükumeti Rusyaya 
ladığı anlaşılarak mahkemeye karşı tatbik edil'n manevı 
verilmi~ ve 500 lira para ce- ambargonun ilennihaye de · 
zasına "e iki sene Aydın vi· vam "tmesini kararlaştırmış
layetine: sürgüne gönderil- tır. Amerika !efkarıumumiye 
ınesine karar verilmiş, sakla- si, Sovyetlerin Finlandiyaya 
nan şekerl,..r de müsadere tekrar taarruz edeceğinden 
oluunıu~tur. endiıe duymaktadır. 

lstokholm ,14 A.A.- İs
veçin Finlandiyayı tazyik e
derek sulha icbar ettiği hak
kında"dolaşan şayialara ce
vap v~ermek· üzere lsveç Ha
riciye Nazırı.bir nutuk söy· 
miştir .. Bu nutkun hülasası 

:şudur: 
"-İsveç hükumeti, har· 

bin başındanberi Finlandiya· 
ya sempati göstermiş ve mem 
lekete zararlı hadiselerden 
tevakki ~ylemi~tir. 

Sulb için Finlandiyayı 
hiç bzyik elmt>dik. Alman· 
yanın bu )ususta )azyık, etti
ği iddia edildi. Böyle bir şey 
olmamışhr. 

İsveç m\lleti .Finlandiya· 
ya elind~n gelen bütün yar· 
dımı yapmıştır. 

Bundan fazla ileri giden 
bir siyaset pek muhtemel ola 

rak lsveçi bir harbe sürükli 
ye bilirdi. Harbin lsveç top· 

raklarına sirayeti ve sıklet 
merkezinin yurdumuza naklini 
tek nir lsveçlinin ~tasvib P.de 
ceğini zannetmiyorum . 

Finlandiya bu hareketi
mizden hoşnud olmadı. Fa
kat esasen Finlandiya, yanlış 
hesaplarla hıt r be girmiştir 

bununla beraber bugijn 
bu harpten istiklal ve şerefi· 
ni muhafaza ederek çıkını~ 
bulunuyor. 

Kömür 
meselesinde 
İtalya ile Almanya 

uyuştular 
Roma 14 A .A.- Muso· 

Ji,ıi ile Ribbentrop arasında 
kömür meselesini halleden 
bir anlaşma imzalanmıştır. 

Bu anlaşma mucibince 
Almanya, ltalyaya senedt! 12 
milyon torı kömür verecek 
ve bu kömürlerlP. beraber, 
halyada istihsal e~ilen 2 
milyon ton kömür, ltalyanın 
senelik kömür ihtiyacını te· 
ının edecektir. 

1 

Almanyadan: her ay 1 
milyon ton köınhün trenler 
le ltalyaya nakli 1akarrür ey 

' }emiş bulunmaktadır. 

. 
Elbise &:;~;! 

Ve kasket yapt llanl 
Iacak kuı 

1- İskenderun gii 
leri Başmüdürlü'i-ü ko 
rı için evsaf ve ., şaraitioC 
re 11 takım elbise k 
diktirilmesi Başnıiıd 
satınalma komisyoııu 

tile açık eksiltmeye 
muştur. 

2 Tahmin edı[eo it 
li 1 32 liradır So 

3 - Açık eksiltme 
15 -3 -940 cuma gün~ rni 
14 tedir. -:;id 

4 - Eksilt ne lskeııJ de 
gümrükl~ri!Başmüdürhl~ 
nasında satın almıı J<oıll 
nu marif etile yapılaca~ K 

5 ~ Muvakkat teııl'~öyte 
yüzde yedi buçuk hesi Fit 
9 lira 50 kuruştur. Ona 4 

6 -istekliler şartrı• Darı 

her gün Başnıü<lürlül\ Ribb 
zım şefliğine müracaat1' 'aya 
rebilirler. ldanı) 

J/an ancak 
H t G.. ..k ııb' U Ve a ay umru m • 

1 taburu satına ima konıi'1 >l•Hı 8 

.d- ıııas _ an: 

Tabur ihtiyacı,için' ~ı 
k ~ ı. rot Ct< 

ilo zeytinyağı açık ~~ 
usulü ile 21 ') 940 per~t ' , L 
günü saat 14 te ihale' .. 
caktır. Behe( kilo~zeytı ~~ıY~e 
için takdir olunan fisl ~ 1

) .. . ~ııan a 
kuruştur. Bu husııstak• \ı 
name kornisyonumuzd• ryad 
gün görulebilir. Istek1 r .ta 
yüzd~ 7.5 muvakkat ıe ıı'l ~ıd 
akçası olan 54 lira 60 

1 
en 

İskenderun veya A0 Stok 
gümriik veznelerine vei' Orve 

saudıklarından birisirıe ~ ' 11diy 
1. . 1 k . ~ ını .. etmış o ara me1• ,__ 

ve saatte komisyonJ 
caatları ilan olunur. 

ilan 
Dörtyol Beledi yesirıcl 
1 - Santrislı su ile 

harrik Elektrik inşaat ' 
sisatı kapalı zarf usıılile 
siltmeye konulmuştur, 4-
gün·; olan 29, Şubat 9 

9
, An 

şembe günü talip çıkıJ'I~ ~iz Aı 
dan 2490 sayılı kanuıı .ady 

. · ı.· et os ıncı maddesı ıııucıuıll llzet 
~ubat 940 tarihiııdeıı}~ hını~: 
bir ay müddetle pas Aııı 
konulmuştur. ı l>ir ' 

2 - Keşif .bedeli; 219, ıta 1 1 Lt: 
liradır, ilk teminat 20 id n f 
dır. J Q rn,

1 
; 

3 - Pazarlık müJ A 
hitamı 1, nisan 940 J''; .111 

si günü saat 16 dır. ~ gıb 
4 ' Pazarlık DörtiJ ' Yos 

tediye dairetjinde bele ası d 
11 rıı1 ıııb.ut<l imi ~ııcümenince Y r ledıği 

tır. tr 
1, ı· l . lcd~ C)lr 5 - a ıp erın "'Jy 

yazılı vesaikle birlikle uık 08 

•. 1 il ta 
me6e muKac~r arı . Lt' ıra rıa~ 

f 
. eşı name ınıı l!tilrrı 

enm şartname Vt'. P ~ li~ı · 
l. h ' ·1·t.-1ıı y it Jec ıye mu aseoecı ı!i e ır<J . · 

.. 1 · 1· 1 . t rı• ijıı ru eıJı ır. ıarıç en a. f 
J to• '"a ıııd talep vukuun a şar 1 . 

keşifoame sur ! ti eri P ltd Yıl 
. t (! 

reti talep edene a~ " •lı~ı · 
.. d ·ı ·ı Jı• y ltı ı üzere goıı erı me~ 

11 
dür, keyfiyet ilan olLI 

Neşriyat Müdürü: 
Selim ÇELENK 

C.H.P.Matbaasm<la b 


