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Vilayet 
Meclisl 

Bugün topianac -1k 
Vilayet Umumi Meclisi 

bu gün öğled~n sonra topla 
narak müzakerelerine devam 
edecektir. 

1 Finlerin geni bir 
mu·vaf f akigeti 

men Alman elçisini kab.ıl 
edere~, Belçika bitaraflığı · 
nın böyle vahim bir surette 
ihlalini şiddetle protesto et· 
miş ve ayni maalde bir no • 
tanın verilmesi için Berlinde 
ki Belçika sefirine taHmat 
verilmiştir. Bu protestolara 
Almanya tarafından henüz 
hiçbir cevap gelmemiştir. 

Bu hadi.lenin üzerinden 
bir kaç saat geçmeden ikin 
ci defa olarak Alınan tayya 
ruleri Belçika toprakları üze 
ri_nde uçmuş ve Brüksel üze 
rıne kadar gelmişlerdir. 
Brükseldeki hııva müdafaa 
topları derhal harekete ge · 
Çerek Alman tayyarelerine 
ateş açmış ve t.,yyareler 
uzaklaşmışlardır. 

• $ a~ 'Veıs 
~ıt liitlerle nele.. ~~ .. t martta 

ı • goru t'•? H' · 
a• Ber!in 3 (a.a) _ ş u. ıtler bır yıldırızn ta· 

ka h · · · Amc.rı- ' 
d. 8arıcıye müsteşarı v , arruzu yapacakmış. 
b~n İtlerle 15 dakı"ka su·eıs. Londra 3 (a.a) - Aıne· 
ır ·· " ren 'k h . . . ull" • goruşme esnasınd A t rı a arıcıye müsteşnn Berlı-

~ tıkanın Bertin maslah ~ .. me· ni ziyaret ve Hitlerle görüş 
e ve Alman h . . a guzarı me.,'ıı ~ 1 ·ı· . . 1 arıcıye h ·' ıe ragmen ııgı ız sıyası e zır b l k nazırı a· h r·ı· . ' 
f1 • u uıuna ta idiler V nıe a ı ının umumi intıbaı 

.1 Hıtlerden son · els, şudur: 
hı"ı' • ra mareşal G·· 
! rııw d' O· H' l -s l <'> ve ığer Almaıı fl . ıt er }.) mart cuma gü· e J ·· .. şe erı .. pi e goruşmüşiür. nu garp cephesinde bir yıldı· 
e~ Bu mülakatlarda rıın taarruzuna geçecektir. 
. konu ı 1 .. neler n .. 

S1 şu< ugunu anlam k • unun ıçııı Alınan erkanı 

Bütçe ve Maliye encümen 
leri hemen her gün toplana
rak bütçenin tedkikine dev.\m 

etın..!ktelirlur. Bütçd tedk:
kinin bir i<aç güne kadar 
ikmal edılerek heyetiumumi 
yeye 
dir. 

verilmP.sİ muhtemel· 

Anadoıu Ajansı mu- , 
ha birliği 

Anadolu \jansmrn Hatay 
muhabirliğine, şimdiye kadar 
bu vazifeyi':vekalete;n yapmak. 
ta olan neşriyat müdürümüz 
Selim Çelenk tayin edilıııiştir 

Beyrut b< şkor so
lo.~um uz 

Beyrut Başkonsolosumuz 
dün akşam 13eyruttan şehri· 
miıe gelmiş ve bu sabdh 

Valimizi mıtkammda zi)·arel 
eyiemiştir. 

Köycülük tatkikatı 

Geçenlerde .~whrimize ge 
\';!n Mülkiye son sınıf talebe 
[eri grupundnn ŞGkrü Çan· 
kaya, kafileden ayrıl.ırak 
köycülük mevzuu üzerinde 
tetkiklerde bulun uak üzerı:

köylert> gitmişti. 

Bir hafta süren bu tetkik 
seyahatinden evvelki gün şeb 
rimize dönen Şiikrü Çanka· 
ya buradan l:;kenderuna git 
miştir. O mıntaka köylerin· 
dede tetkiklerde bulunacak· 
tir. 

Halkevi idare he-ye 
ti seçimi kans d ç a ım- ha ı.,· · h 

!· ız ır. ünkü, gerek Al- r ıyesı azırlı <larınıı <le-
nıaıı ve gerek Am "k vam etmektedir, Mart "yı Nizamname muci'1ince 
h 'T erı an me· Hitl · · 0 

' • ı k l ?ıı ı miilakat hakkınd k . erın sıynsi huyatmda mü· halkevi idare heyeti ı.e ·o bır k t • a sı 1 hım rol · t 
k t: ~nııyt:t nıuhafaza e•- R oynıyan bir aydır. azaları seçiminın mar ayı 

~: l~-~ırller. Yeisin ziyareti;ıi A en, martta işgal edilmiş içinde yapılması İcab etmek-
aibcum ~!erle yazan Alnıan JA vus,turya ınart ayında İsti· tedir. 

mat uatı bu ·· 1 a o urım" · ç k } · k l 
t 1 • &un erde lngil- . .ş, e oslovakya Yeni idare ıeyetı ve o 
ere a eylıin d h yırıe martta Al I · · 
. k 1 e a a şiddetli l k . manyaya il- Şefl(:ri ile aza arının !'eçımı 

mu a eler rıcşretn1ektedirler. d~ b edıJmiştir. Almanlar şim·t "'arın akşıım saat 8 de Hat· 

S ıh •• 1 u mart a · · d f J u umid. iade bir h ·~· ıçııı e evka· 1 kevinde yapıl&caktır· 
l diri . adı,,~ beklemdcte· ' • • Ç t 1 

Tamamen suya er. Hıtıer bu maksatla lzzettın a iŞ ar 
mı mart ayında Al . mebus seçildi dü~t .L? yeni bir fa~ı· nıan .. mılletine 

r:t b . ıyel gostermek Ankara 3 Münhal 
Paris 3 (a a.) - Ameri· nıec urıxetirıde<lir. bulunan Muğla mebusluğuna 

. lı\lriciye müsteşarı "Yeis . Bu itibarla siyasi ın ·} _ l cu··ını.._uriyet HaJk Partisi nam ııı B r ,, f ı I t ı d r: 
b er ııı St'yalıatirıi mevzu- 1 .' mart ayının çok tehlike!" 1 zedi bulunıtn rpütekaid ?r· 

~ l~lıs decı Fransız ma:bua\ı hır ay olacağını tahmin edi~ general izzettin Çalışlar ıttı · 
su u uı "ti . l yor b l • 
suyu dü 1ı.1• c:_rı~ ın tamamen 1 c: fakla Muğla me us ugurıa 
.. I ştuğunu, esasen Fraı - ı: ib l d . l · t' 

s.1 ve ngilt · ırn u e emıyect'.!kter· . H't seçi mış ır. 
• trerıın tecavüze l . .. .. ııı•, ı . 1 

~grayaıı küçiik d 1 1 . erın sozune itimat edilmiye· Erb~ada ze zele 
ıstik!fı{' . . ev et erın - . . 3 A 
d ını •ad~ ve Av d cegıııı, müttefiklerin Hitleri Ankara . A. Er-

ev ıml b' rupa a t <l d d"" k" 1 ır enırıiyı•t hav or a an kaldırıncıya ka<lar baa a un se ız saniye sü -)'arat • ası h d<l L nıayaıı bir suHıu 1A mu arebl!ye devam edecek- ren şı etli uir zelzele vu 
asa 1 · · b 

erını yazmaktadır. ku ulnıuştuf. Hasar yoktur. 

Ladogada bir !io·vyet Liva
sı imhcı edildi 

Karelide Finler üçüncü müsta kem hat 
ta çe\dldiler- Viipuride ş1ddetli bir so

k :ık muharebesi devam ediyor 
Helsinki 3 A.A. - Kare 

, li cephesinde Sovyet taarru· 

zu eski şi ~detile devam et
mekte ve bu taarruzlar püs· 
kürtülm~ktedir. 

Ladoga cephesinde Fin· 
ler tarafından ihata edilt>n 
34 üncü Sovyet tank livası 
nın son istinadgahı da zapt 
edilmiş ve içinde liva Ku· 
mandam ile. bir alay kuman· 
danı olmaı<. üzere Ruslar 

.2050 clü, 15 top, 200 kam· 
yon. 28 otomobil ve he 
ı-apsiz harp malzemesi kay· 
betınişlerdir. Fınlandiyalılar 
bıı istinad noktasın ı ele 
geçirmekle hatlarını çok 
kuvvetlendirmiş ve harptan 
evvelki noktalara yerleşmiş
lerdir. 

Helsinki 3 A.A. - Röy· 
ter ajansı ~ildiriyor: 

34 üncü Moskova tank 
nın livasıyok edilmesi, Sav 
yı•tlerin yalnız 200 tank ve 
binlerce insan kaybetmeleri. 
le kalmamıştır. Kızılordu, 
bu mağlubiyetin büyük tesi 

Diğer taraftan Viipuri 
üzerinde şiddt-tli hüc·umln
ra devam eden Sovyeller, 
çok ağır zayiat vermektedir 
ler. Dün Helsinki üzeriııdt> 

26 ,0 Rus tnyydre~i uçmuş 

ve şehre bombalar atnrşldr 
dır. 

Finlandiyalıların mukave
metine rağmen, Viipurinin 
düşmesi bir saat meselesidir 
Se~rin harabolan istilıkamh· 
rında bulunan Fın!andiyu 
askerleri ÇP.Kİ(ın !:C için enıır 
bek1etnektedirler. 

Helsinki 3 A.A. - Röy
ter ajansı bildiriyor: Viipu· 
ride Sokak muharebeleri şiJ 
<letle devam eten ektedir. 

Evvelki günde cıberi üçün 
cü müdafaa hattına çekilen 
Finlandiyatılar, burasını ye 
ni nı~vzilerinin İleri bir k,ı· 

rakolu telakkı ed ·rek sonu· 
na kadar müdafaa ed ecekler 
dir. 

Sovyet tazyikı karşı'iıııda 

Manııerhaymın üçüncü müs
tahkem hatlarına yer leşrıı 
Finlerlı- Sovyetl~r ar.:ısındt1 
tenıas yavaş yavöş başlamak· 

rini görı!cektir. Fiıılandiyah· 
lar bu lirayı imha ettikten 
son a çok kuvvetli mevzile
re yerle~miş bulunuyor! r . 

.iıılii~ıijılıı!ır!'!İ!'ıl!l!'!!'!P~~~·ı• .. -.:;~:w .. mm-.a~~~--..
EN SON DA:~1K>A 

tadır. : 

En kuvveıli hatlar hala 
Finlandiyalıların eliııdedir 
Sovyet ve 

Birçok 
Fin tebliğ-le:rin göre Vrl ziy F- 2'. 
Fin şehh·l eri yenid n bom
bardıman E:dildi 

• Stoklıolm 4 A. A. - fsvı>ç gaze-teJerine Helsinkiden 
bildiril:.liR"ine g·ört:, Rusların Viipuriy doğru ilen hare· 
reketi, Fınlerin kuvvetli benl.ğini ve mdnevi kuvvetlerini 
asla sarsmamıştır. Esasen M ınerhaym hattının eıı kuv
v tli mevzileri hiila Fınlan~iyalılar111 yeı l~şligi iiçüncü 
hattının arkasında bulunmak'adır 

Mcskova 4 (a.a) ~ Dün akşamki Sovvı>t tebl ı Q-ine göre, 
Viipurı"yı muha,:,ara deva1ı · <'tın Pktedir . O gt"r bölg lt>rde 
mühim bırşey yoktur 10 Fin tayyar •si duşü:-iilnıüştiir. 

Helsirıki 4 (a a.) - Fiıılaııtliya tebliği şu<lur: K ırı-lı 
cephesinde düşman tazyiki devam etnwkledir Birç )k hü
cu nlar geri püsktirtütmüş. fakat bazı noktalarda Fın k:· 
taları evvelce tespi t edilmiş olan hatlara çt-kilrnişlt-rdir 
Dühkü muhart-beleri de düşmanın 1 IJOOaskeri öldt.in.ilnıüş,9 
tankı tahrip edilmiştir . 

Hava muharebelerinde 17 dü~oı-:ın tan•<1rPsi dıjşl\rul· 
müştı..ir. Sovyd tayyare!(>r, b:rç'>k Fııı Ş F-hirleri ıı bo n 
bardnnan etmişlerdir. 

Şeker f iatla-rz yükseldi 
Ankara 4 A..A. - Pancar fiatları un ve Avrupadc1n 

gelmekte oları işletme ınulzemesiniıı yüks afoı ~· i üzniııt• 
Koorelinasyoıı heyeti şek rin kilo'iUna 1 ) kuruş zam y.1-
pı1ınasmı karalaştırmıştır. E.llerind .. şeker stoku bulu 
nan topt.mcılar mevcut mı.ıllarının miktarını bir b"ycınıı .t 
me ile bildireceklerdir. 



. Başvekilimiz 
Zelzele mlntakası 

na gidecek 
Ankaradan haber verildi· 

ğine göre, ba~vek ilimiz Dok 
tor Refik Saydam zelzele 
mıntakasında alınan tedbir· 
leri ve yeni inşaat işlerini 
yerinde tetkik etmek üzere 
yakında zelzele mıntakasın· 
da bir tetkik seyahatine çı· 
kacak vebu sey'lhatin ilk 
merha!esi Erzincan c..ılacak
hr. 

1940 Beledi
ye bütçeleri 

Nasıl hazırlanacak ? 
Ankara - Dahiliye Ve 

kaleti 1940 Belediye bütçt!
lerinin ne şekilde hazırlan • 
ması lazım geldiğini tespit 
etmiş ve vilayetlere bildirmiş 
tir. Buna göre bütçelerin 
tastikını müteakip münakale 
)ere baş1ıyarak sene sonu · 
na kadar devam etmesi büt 
çelP.rin hüviyetini değiştirdi
ğinden isabetsiz tahminler~ 
istinad eden münakalelerden 
çekinilerek ve bütçelerin 
hazırlanmasında 'ilerisi dai · 
ma gözönünde bulundurula· 
Cdktır. Sene içinde yalnız 
müstacel ve fevkalade haller 
de münakaleler yapılabilecek 
tir. Daimi mahiyet: arzeden 
kanuni hisselerlt> yardımlar 
muhakkak bütçelere konula· 
caktır. Belediyeler, bütçele· 

rin ihzarıııda maaş ve ücret 
lere umum varidatbütçesinin 
ancak yüzde 30 nu tahsis 
edebilecektir. Bir seııe ev· 
velki ti\hsilat yekunları 50 
bin liradan fazla olan Bele· 
diye bütçelerinden Beden 
terbiyesi ile Merkez Banka
sı evrakı nakdiye itfa karşı· 
lığı olarak kanununa tevfi • 
kan tahsisat konulacaktır. 

1940 mali yılı bütçelerin 
den memur ve daimi ücret· 
lilere ait maaş ve ücret kad 
rolarında değişiklik yapıldığı 

taktirde bunun sebepleri 
izah olunacaktır. Üç senelik 
tahsilat miktarı nazarı itiba· 
ra alınarak varidat bütçe:;i
nin tanziminde o1aridat bul · 
mak için hayali tahminler · 
den çekinilecektir. 

Kcıradeniz 
Yine kudurdu 
Ankara 3 A. A . -- Ka· 

radenizde şiddetli bir fırtına 
'"'hüküm sürmektcd:r. Birçok 
vapurlar yolbrına devam e -
demiyerek limanlara sığın • 
mak mecburiyetinde kalmış· 
lardır. Karadeniz sahillerin
de kar yağmakta , ve: .:..bazı 
mınlakalarda yarım metreyi 

• geçmiş bulunmaktadır. Bir -
çok: mıntakalarJa kar yüzün 
<len münakalat durmuştur. 

İzmird0e yangın 
lzmir 3 A. A, - Dün 

akşam çıkan bir yangın Em 
lak Bankasına ait bir fabrika 

' yı baştan ba~a yakmıştır. 1 

Hasar 100 bin lira tahmin 
- edi lmektedir. Fabrika 80 

bin laraya sigortalı idi. 

Mulıarebe 
Hitlercilik ortan kal
kıncıya kadar devam 

edecek 
Londra 3 (a.a.) - Dün 

akşam radyo ile İngiliz mille· 
tine hitaben bir nutuk söyliyen 
maliye nazırı Con Simon, 
harbin altı ayına aid vaziyeti 
tetkik etmiş ve demişdir ki: 

" - Geçen altı ay içinde 
mühim harekat olmamıştır. 
Bu hal bizim için çok fay· 
dalı olmuş Vt! hazırlıklarımı· 
zı tamamlamamız için bize 
fırsat vermiştir. Yine bu al· 
tı ay içinde Fransızlarla ara· 
mızdaki iş, kumanda, si· 
yaset, maliye ve iaşe birliği 
bir kat artmış bulunuyor. 

• Almanyaya gelince: Tek 
başına ve dostsuz kalmıştır. 
Almanya için yalniz bir Rus 
ya var. Rusyanın dosth•ğu 

da hakiki bir dostluk deği!· 

dir. 
İngiltere silaha sarılık·ken 

birçok sebeplere istinad edi· 
yordu. Nihai zaferin kolayca 
ve ucuz elde edilemiy('ceji· 
ni biliyoruz. Alman taarru· 
zunun mesuliyetinden Almafı 
mılleti hariç değildir. Al· 
manyada . hoşnutsuzluk çık· 
mık üzeı e olduğuna dair 
çıkarılan masallara kulak 
asmıyoruz. Eğer bu doğru 
ise ne Rla. Biz mücadeleye 
şiddeti~ devam edeceğiz. Bu 
mücadeie ancak Hıtlercilik 
ortadan kalktıktan sonra ni· 

hayet bulacaktır.,, 

1940 Almanya için 
kati netice yıh imjşl 

Berlirı- Alman gazete· 
cilerine beyanatta bulunan 
matbuat bürosu Şefi, 1 1940 

senesinin Alm,,nya için ka· 
ti netice yılı olacağını söyle 

miştir. 

Romanya Kralı Ro
maya git miyecek 
Bükreş - Ro ma .ıya Kra 

h Karolun Romayı ziyar~t e
deceğine dair Alman ajansı 

tarafından verilen haberler 
Romanya hükumt!li ~ tarafın· 
dan resmen yalanlanmakta· 
dır. • 

İtalyada yen 1 asker 
toplanıyor 

Roma 3 (a.a ) - İtalya 
hükumeti 935, 936, 937,938, 
939 ~40 sıniflarını sllah 

' 
altına çağırmıştır. 

Çingeneler göçe
belikt~n vazgeçmişler 

k.iga-Çıngenelerin tari· 
hinde ilk defa olarakÇingene 
ı~r kendiliklerindt>o göçebe 
lik hayatından vazgeçmişler 
dir. 8,000 Çingenenin reisi 
olan "Kral Janis Leimamis,, 
maiyetindekileri Lt?tonya ma 
kanılarının emrinde olarak 
bundan sonra ziraatle meşgul 
olmaya ikna etmiştir. 

YENIGON 

Garp cephe
sinde 

Şiddetli hava muha
rebeleri oldu 

Paris 3 (a.a.) ~ Havas 
Ajansı bildiriyor: 

Garp cephesinde dün 
şimdiye kadar vuku bulan 
hava muharebelerinin en şid· 
detlisi olmuştur. lngili z ve 
Fransız tayyareleriyle A!· 
man tayyareleri arasında 
vukua gelen bu muharebe· 
lerde üç Alman tayyaresi 
Fransız toprakletrı üzerine 
duşürülmü~ bir Atman tayya· 
ı esi de Alman hatlarına in· 
mek mecburiyetindt' krıln11ş 

tır. \ıtüttefik tayyareler bir 
hasara, Uframamışlardır. 

Ren mıntakasında da dün 
oldukça şiddetli keşif müscı· 
demeleri olmuştur. 

Bir Alman vapuru 
daha yakaladı 
Londra 3 A.A.- Am~

rikadan Almanyaya dönmek 
te olan "Haydelberg,, adlı 
Alman vapuru, İngiliz Ab· 
lukasmı yararak geçmek is· 
terken İngiliz donanmas• ta
rafından yakalanarak esir 
edilmiştir. 

Bununla beraber İngilte
re tarafından esir edilen AL· 
man vapurlarının sayısı 29 u 
bulmuştur. 

Holanda üzerinde 
yabancı tayyareler 

Amsterdam - Holanda 
toprakları üzerinde son gün 
!erde birçok yabanı!ı tayya· 
reler görünmeğe başlamış • 
lır. Alman olduğuna şüp · 
he edilmeyen bu tayyareler 
üzerine Holanda dafi topla 
rı tarafından ateş açılmakta 

dır. 

Fiıis•in Arapları 
İngiliz ordusunda 

Kudüs - Filistin Arapla· 
rile Yahudileri, Almanyaya 

karşı harbetmek üzere İn 
giliz ordusuna gönüllü yazıl
maktadır. Bunlardan ilk ka 
file g;ırp cephesine sevkedil 

miştir. •• 

Begrut Uni-
versitelerinde 

Türkçe tedrisat 
kabu edildi 

Bey ru t-Beyrultakilf r an
sız, lngiliz ve amerikan ~ni-

•versitelerinde Türkçenin de 
tedris edilmesi kabul edil· 
miş ve programlara Tükçe 
Lisan dersleri idhal olunarak 
tedrisata başlanmıştır. 

ilan 
Vakıflar idaresinden: 
Süveydiye Nahiyesinin Cll· 

liye köyün de Şeyh ibrahim 
lvakfına ait gayri menkullerin 
birer senelik icarları açık 
arthrmaya çıkarılmıştır. iha· 
lesi 11,3,940 pazartesi günü 

N · t M .. dürü· saat 14 de vakıflar idaresin 
eşrıya u . 1 1 k . kl'I . -S · ı· ÇELENK ıı::.:.c de yapı aca tır, ıste ı erın e ıın ,.._.. . A 

C.H.P.Matbaasında baslmııtiı müracaatl•rı ılan olunur. 

Finlandiya 
mağlup olursa 
Şimal men1lek"!t

leri de tehUkeye düşer! 

Pariste çıkan "lllüst:-asyon,, 
mecmuası rıdan. 

Sabık İsveç Hariciyt! Na· 
zırı Sandler geçenl"!rde bir 
nutuk söyliyerek şayet Fin· 
larıdiya Rus istilasına uğrar 
Vt' Fin halkı ~sarete düşer· 
se Skandinavya milletlerinin 
ciddi bir teklikeye maruz ka 
lacaklarını anlatmıştı. Finlan 
diya istiklalmin mulıafazasi· 
le doğrudan doğruya alaka· 
dar oları memleketlerden ya 
pılan yardımlar kesildıği tak 
dirde, bu tehlikenin derhal 
kP.ndisini hissettireceği mu
hakkaktır . .:$imdiki halde bu 
yardımların arkası pP.k kesi
lecek gibi değildir. Mac> ma· 
fih, lsvt!Ç ve Norveç böyle 
bir ı laket karşısında bulu· 
nurlarsa vaziyet ne .ola
caktır~ bu cihetin tetkiki 
faydalı görülür. 

Ruslar mutad olan hare
ketleri veçhile bu memleket 
lerin bünyelerin~ bir takım 
tefrik ve taksime uğratmak 
isteyeceklerdir. Fakat bu de· 
fa Stalin bakalım Hitl eri 
taklit ederek t>kalliyetlerden 
istifadeye kalkışac"k mıdır? 

Bu uğurda bilhassa Ber
lınden sarfolunan gayretle
rin hedefi, Rus - Alman an
laşmasının kıymet ve mahi
yeti hakkuıda fikirlerde uir 
müphemiyet husuie getirerek 
vaziyete göre bazılarını bu 
teglikenin hakiki olduğuna 
i11andırmağa, bazılarında ise 
tamamen bunun aksine bir 
tesir yapmağa matuftur. Fa· 
kat biz. hilafı sabit olu11 ca· 
ya kad~r şuna kaniiz ki: Ru.ı. 
ya ve Almanya insanlığın 
hürriyet haklarını <;iğnemek
te mutabık kalmışlardır. İki 
devlet arasında yapılan an
laşma cümlesinden olarak 
Susya ve Almanyanın bir 
gün gelip kazandıklarını a· 
ralarmda taksim eylemeleri; 
veyahut hadisatın ~eyir ve 
inkişafına göre ikisind~n bi· 
risinin her şeyi yutmağa kal 
kışması ihtimalleri yukarıda 
i~aret etmeK istediğimiz leh 
likeyi asla bertaraf edemez 

Rusyanın Norveç şimal 
mınlakasına göz dikmiş ol· 
duğu evvelcede yazılmıştı. 
Bu göz dikmek yeni bir şey 
olmayıp ökdeııberi . tel'.ah Ür 
edegelen eski bir Rus eme· 
ıi<lir . 

Bereket versin hadiseler 
henfö. bu raddeye gelecek 
kadar inkişaf etmemi;;tir. Fin 
landiya düPyanın hayran ol· 
dugu kahramanlıkla komşu· 
lan lsveç ve Norveı,;i şimdi
den istiklallerini korumak 
için silaha sarılmak mecbu· 
riyeti ııden kurtaramştır. Rus
lar Skandinavya yarımada

sında ilerleyecek olurlarsa 
müttefiklerin süratle ıııuka· 

bil tedbirler alacakları şüp-

Tic<1ref ha~ec.:: 
Ve dükkan ~ahıP üJü 

lerinin nazarı dik· 115.nl 

katine 5 ku 

Han, Pansiyon, bekar d' 

ları işletenlerle, banka b' 
ger dairelerini, ikraz 'le 

tikraz müesseseleri irnti~• 
lı ve imtiyazsız. Anoniıtl• 

operatif, Limit, Kolektif 
sair şirketler her nevi 1~ 
retbaneler tüccar yazı h~5 l 
leri fabrika v~ ımalath 
Del>o, Antiripo,, ardiye, 
ğaza ve dükkanlarla ı-iat A 
neler, dini vesair umuırıi. 
esseselerin müdür veya' t'll 
leri velhasıl ticaret saıı•1 Y 
açılan bilumum müesse 
idar .! ede:nler, 1704 saY1 

nunun birinci maddesi Hari 
cibince bu kanunun sil lind 
tatbikına dair talimat111 şeflf! 
nin tarifi veçhile bir f Bala 
iki üç numaralı beyaoıı• Loz 
yi polise vermeğe meC Çar 
dur. kat 

Bu hususta hazırlana11 

ter dosya zarfı ile beY" "T 
meler köprü başında gıf ~ıu 
b .. Al' H . . d. ı.~ tıoi ayn 1 ayrının u~ l 0 

da satılmaktadır. 
1
rt, 

1- 3 940 ·h· ~' eri :>, , tarı. ıne . 
kanuni mecburiyeti ifa; ~~e 
yenler hakkında bu k• ~ 
sekizinci maddesini def . 1~ ren 2099 sayılı kanuoıl ~1 .a 
c\ m a d J e s i 11 ıçırı 

k· yazılı ceza kanununuıı,, ü 

üçüncü maddesi ahk8 B 
göre cezatandırılacağı~1 d 

0 

koııan müddet içinde (f" de 
da) merkez karakoluııll rf 
beynnamelerini doldıl 

1 
ııav 

vermeleri ve badema tri 
den dükkan açacaklar Pol 
rethanesiııi kapayac8~ 
24 saat içinde beyaıı ~ Ma 
vermeğe mecbur oidıJ Vt:y 

ilan olunur. kaeı 

el 
hesizdir. 

Fakat, Finlandiyanıfl ti Ier· 
yacağı hezimet bir tB lid 
Rusyaya diğer taraftarı 
manyaya Skandinav)'8 . ları 
leketleri üzerinde gayr Hi 
bili tahammül tazyikle~ çiı:ı 
srna yol açmıyac.:ıl.. 

Hitlerin. zaman za018'' 
landa ve Belçikayı, bıt, 
Balkan devletlerini le 
tehdid etmesinden · 4 

bu devletlerde bir akS" 
vücude getirmektir. 

En ufak sarsıntıdan 
Skandinavyanın bilh8~ 
katini çekmek isteıt! 
ve bunlara karşı fillıd 
kelin ciddi netiçeler 
cağı düşiinülüyor ınu'l 

Hadiseler bu vazi)'e 
rüldüğü takdirde, rn°~ 
rin ve finlandiyanııı 
defleri müşterektir· 

şimdilik hakiki harP 
Finlandiyadadır. e 1 
Başka milletlerin S f 

namına ıstırap çekefl 1 
tefikleriıı muhik da~, 
takdirin fevkinde .!e' f 
lar gösteren küçuk 
ya milldi hakikatell 
tür. 


