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Kızılay teşkilô.tı Finlandiganın is· 
tiklô.lini m11/ıti.f-a

za etmek için 
Vilayetimizde bu çok fay dalı müessesemizin 

şubesi kuruldu 
Dün akşam yapılan toplantıda müessis heyet teşPkkül ederek 
merkez heyeti ile idare heyeti seçildi ve bütçe hazırlanarak Tek bir garanti kaldı Kurum derhal faaliyete geçti 

Bu-'garanti 7 fırkedan <miirekke~ olan 
Finlandiya: ortiusuôur .!. Oıdu 'mehllek'
tin topraklarını ve istiklalini adım adım 

Dün akşam Turizm ote· 
linde Valimiz ~ükrü Sökmen 
süer tarafından, evvelki gün 
Şehrimize gelen Ordu mebusu 
ve Kızılay idare heyeti aza· 
sından Vehbi Demir ve mü
f eW şlerden Fethi şerefine 
bir çay ziyafeti verilmiştir. 
Yüzden fazla davetlinin 
hazır bulunduğu çayda Kı
zılay cemiyetinin Hatayda da 
bir şubesinin açılması tekar· 
tur etmiş ve bu hususta söz 
alan Valimiz Sökmensüer 
harpte ve sulhta yurt ıçın 
Çok f aydah ve hayırlı bir 

olunduktan sonra, kurum 
derhal faaliyete geçmiş bu
lunmaktadır. 

62 senelik iftiharla dolu 
bir mazisi olan bu çok fay
dalı hayir cemiyetimizin yur· 
da ve yurtdaşlara yaptığı 
sayısız hizmetleri saymağa 

imkan yoktur. 
Bunu her vatandaş hergün 

ve her vesile ile görmek· 
tedir. 

Sulhta, felakete uğrayan 
yoksul . düşt!n yıırtdaşlr1rın 
imdadına koşan , mekteplerde 
falrir talebeye sıcak yemek 

nıüessese olan Kızılay teşki-

latı hakkında çok veciz bir Ticaret Vekili 
hitabede bulunmuştur. Alkış 
larla biten bu hita~den son· Dün akşam radyo-
ra_merkez heyetinin intihabı da bir nutuk söyledi 
İçin usulen 50 kişilik bir mü· Ankara 29 A. A. - Ti· 
essıs heyetin teşekkül caret Vekili Nazmi Topçu · 
etmesi icabettiğinden hazır oğlu dün akşam radyoda 
bulunan zevat derhal taah- mustahsillerimize hitaben bir 
hüd varakalarını 'doldurarak nutuk söylemiştir. Bilhassa 
nıüesses heyetini teşekil tütün mustahsill~rine hitab 

eden bu nutkunda Ticaret 
ctnıişlerdir. Müessis heyetinin VekHimiz, tütün fiatlarının 
teşekkülünü müteakip 15 ki- geçen seneden daha fazla 
şilik bir merkez heyeti ~e- fiatla satılarclk mustahsilin 
çilmiştir. Merkez heyetine refahını temin için hükumet 
ıeçil~n zevat şunlardır. çe bütün tedbirlerin alındığı 

Doktor İbrahim Savun nı, 1 lcanunuevvelde açılma· 
(Sıhhiye müdürü) göz ınuta- sı mukarrer olan tütün piya 
hassısı Doktor Zehni, Şükrü sasının 4 kanunuevvel puzar 
Balcı, lzz'!t Zekeriya, Dişçi tesine- tehir edildiğini, bunun 
Salahhattiıı Özal, tahsilat da sebebi Amerikan kum· 
nıüdürü Remzi Akıncılar, paııyalarına mensup mümes· 
dişçi Zübeyir Göçmen, Doktor ~illerin ancak pazar gunu 
Mithat Kuseyri, Bayan Saffet lzmire yetişebileceklerini an· 
ttereket, Bayan Sümer Hata) !atmış, tütün mustabsilleriııi 
Bayan Saadet Halef, kon . yeni seneyt! daha çok tütün 
d yetistirmek için teşvik eyle· 
uracılar cemiyeti Reisi Re· 

miştir. 
Şİt, berberler cemiyeti reisi Tütün piyasasının 1 ka • 
Ali, Hamid Urfalı, ismet Paşa nunuevvelden 4 kanunu ev · 
okulu baş öğretmeni Hasan. vele tecilindt~ki ~ebep, her 

Merkez heyetinin teşek- sene memleketimizden muay 
külünden sonra he-yet derhal yen miktarda tütün satın 
içtima ederek idare heyeti alan Amerikan şirk eti mü · 
azalarını intihap eylemiştir. messillerinin lzmire gelirken 
ldar e heyeti aşağıdaki ze· hindikleri vapur İngiliz do · 
\ialtan. mürekk~ptir. .. .. .. nanması tarafından Maltaya 

Reıs:. Sıhhıye muduru göturülmüş ve bu yüı.deıı 
~ Doktor lbrahim Savun, ikinci _ .. ·ıı · · · l 

. B S ff B k mumessı erın pıyasanın açı· t eıs: ayan a et ere et · · 1 
l 

. h . 1 ~ t "d- .. masına yetrşemenıış o maları 
ınu ıasıp ta sı a mu uru d 
Remzi akıncılar. Veznedar: 8 ~:· .. k .. . 11 t M 1 .. Loktor mithat Kuseyri, Ka· uyu 'lı 1 e ec ıs~. 
tip: ismet Paşa ilk okul baş Ankara 29 A . A. - Bu 
O •• - t · H yük Millet Meclisi bugün öğ gre menı asan. 

M k 'd h ti I leden sonra toplanmış ve mu er ez ve ı are ey~ e· 1 .. h kk c.1 k' . . . . ame e vergısı a ınua ı ye 
tının teşekkı Hinden sonra ni kanun projesini müzakere 
kurumun Lütçesi hazirlanmış etmiştir. B1ızı noksanlarının 
Ve heyetiumumiyenin tasvibi· ikmali jçirı mazbata' tekrar 
tıe arzolunmuştur. Bu sene encümene iade eJilmiştir. 
için mütevazi olan bu bütçe Meclis cumartesiye toplana 
~eycti umum iyece kabul caktır. 

dağıtan harpte müşfik sine· 
sini yarahlarımıza açarak on 
binlerce vatandaşm hayatını 
kur taran bu müesseseye 
bütün Hataylılar seve seve ve 
candan yardım edec,, ki erdir. 

Cemiyetiıı nizamnamesi 
mucibince, vilayetlerdeki 
hasılatın mühim bir kısmı 
vilayet dahilindeki hayir işle 
rine sarfodecektir. 

Cemiyete aza olmak için 
senede asgari bir lira gibi 
çok az bir para ödemek 
kafidir. 

• 
lngiliz Kralı 
Dün Avam kamara 

son nefere kadar müdafaa edecek 
Helsinki 29 A. A. -

Setvyet Rusyanın Finl<mdiya 
ile olan ademi tecavüz pak
tinı :fesheltiğine dair olan 
notasına Finlandiyanm ceva· 
bı bu sab~h Moskovaya gön 
derilmiştir. Nota bugün Sov 
yet hükumetince tetkik edi
lecektir. 

Londra 29 A. A . - İn· 
giliz siyasi mehafili, .Sovyet· 
lerle:Finlandiya arasındaki 
hadiseleri büyük bir dikkat
le , takip etmektedir. Bu me 
bafil, Sovyetlerce hudutta: 
vukuu iddia edilen hadisele
rin, Kızıl ordunun ~askeri ba: 

ya ordusunun hammalı ha • 
zırlıklar yaparak bu ha.lise· 
ler ;çin h~zırladdttını iddia 
etmektedir. 

Helsinlci 29 A. A. -
Finlandiyada? akur! biT aü • 
künet ve hwnınat&1 _biti mlda 
faa kazırlılt devam edi.yor. 
Sovyet - Finlandiya' ademi 
tecavüz paktmın {iellriaden 
sonra Fiftlaii\'firemn 'Rti,lili· 
ni korumak içi'l1 bir•tek ga
ranti kalmıştır. O dal Finlan 
<Hya otdusadur. 

Londra 29 A.A. _ Kral re kete gtçmeden evvel bu · 
nu meşı u . rgöstermek için dün Ava:n Kamı.rasmrn fev· 

7 ıfırtidan )nütefekkil o· 
lan Fınlandiya (.;rdusu iy; ta· 
lim görmüş v#:! -MOtlem tec• 
hizata malik kuvvcflr bir or· 
dudur. 

icad edildiği v~ bunun aske kalade içtimaını bir :ıutkile 
ri han·katm mukaridimesi 

Finlandiyanın telt•Mare ·• 
şali Materhaymın' tdatesinde 
bulunan bu 0t duı '11\tanrııon 
nefere kadar müdafii ~de • 
cektir. Böyülc-ı hırrpte ve 617 
ihtilatinde Fil'ılandiyanın is • 
tiklalini i(urtaran ve n'r&difa• 
·eden Mar~şal Materfreym 
Finlandiyanırı ... tacStz krah,, 

açm ı ştır.Krcılm nut'<u bizzat 
sayılacağı kanaatindedir.) 

okuyacağı son dakikaya ka Moskova 29 A. A. _ 
J ar gizli .tutulmuş bulunuyordu. Moskova radyosu Finlandiya 
Hatta l.ordlar ve Mebuslar· askerlerinin hııduttaki teca · 
dan bir çoğu bundan haber vüzlerinin devam elhğini, 

bütün hadiselerden Finlandi 
yanın mesul 1olduğunu, ~ .26 ~ 
teşrin;saniden beri Finlandi· 

EN SON DAK KA 

sayılır. 

Sovyetlen Finlandi
ya ile mii.R<lseHtı 

dar değillerdi . Kral canlı sal 
tanet arabası yerine kapalı 
bir otomobille Saraydcan Mec 
lise gelmiş ve yollarda fev· 
kalade inzibat tedbirini a· 
lınmıştı. Merasim gayet sa 
de yapılmış ve hatta nazarı 

dikkati celbetmemek için 
Lordlar kırmızı elbiselerini 
giymemişlerdir. Bu hal lııgi
liz tarihinde misli gfaülme· 
miş bir hadise sayılmaktadtr 

Amiral elbisesini giyinmi)-
8 olan Kral, berrak ve metirı U 

kestiler 
sabah iiç Sovl}el tayyaresi 

Fin paytahtı Üzerinde .. uçtu 
SOVYETLER AMERiKANIN T /J+.VASSUf TEKt1FINI 
REDDETT(Lf.:R ~ V AZtY C.T HERAN VAHAME!ft. 

bir sesle nutkunu okumuş 
ve nihai zaferi kazanmak 
için İngiliz milletinin ener 

ji ve kahramanlığına güven 
diğini, Donan . .ıa ve balıkçı 
gemilerinin yardımı ile de· 
nizleriıı serbestisinin temin 
edilmiş bulunduğunu söyle· 
miş ve şiddetle alkışlanmış-
tır . 

·r ürkiye hakkında 
bir SU <' 1 

Toplantıda,Tür~iye hakkır.d ı 
hükumt-tten bir sual soran 
mebusla;a HariciyeNazın l!e 
vapvererek,lf ürkiye ile akde 
dilen anlaşmaların Türkiye 
ve İngiltere için iyi olduğun 
dan son derece emin bulun 
duğunu söylemiştir. 

DOGRU GiDiYOR 
Moskova 30 /J\. A. - Sovyetler 1 birliği hü~udteti, 

Finlandiya \le diplomatik mün~ebatı kesmiştir. Diıw nşlm 
gece yarıtıı Sovyet Hariciye Komiser muavini Po~nHdn 
Finlandiyanın Moskov.ı büyük elçisini davet eilerek 
kendisine Hariciye Komis~ri Molotofun \mzuım ' 'taf!Yao 
bir nota vermiştir. 

Bu notada, Finlandiya ordusunun mütt>madiytn ~ov • 
y("t arazisine akın yapması karşısında Sovyet Rua,anm 
Finlandiya hükumeti ile normal munasebati ida111eye •hun 
dan böyle imkan göremediği ve Finlandiyadaki aiyaıi 
Sovyet memurlarmın geri çağrılacağı bildirilme-ktedir. 

Sovyet Hariciye Komiseri Molotof dün ak~am bütüıı 
Sovyet radyoları tarafından neşredilen bir nutu~ söyle • 
miştir. Bu nutkunda Molotof, Finl~ridiya ile normal siyasi 
münasebatın kesildiğini ve bunun s e b e p 1 e r i n i 
Sovyet · Milletlerine ah1atmıt 

Sonu 2 ri s\fYfaHadır 
,...ı 



Sayfa - 2 -· 
Et _es: =szı::::z 5 C L 5 o • 

llarbe giden Güvercinler 
M&jino hattındaki asker güvercinlere 

Q 

çok mühim vazifeler verildi 
Majino hattına 100,000 gü Fransızlar 1915 de Aras 

YENiüON 
ZX .. 2 -~E 

Denlzlerde 
İki Alman vapuru 
müsadere edildi 

Paris 29 A .A.- Alman 
!arın biri 6 bin , dileri4500 
tonluk iki vapuru açık 
denizlerde Fransız donan· 
ması farafından yakalanarak 
müsadere edilmiş ve Fransız 

= !2SZ -- 1 

Çağlayan lokantası 
Temiz ve ucuz yemek, muntazam servis 

Saray caddesinde yeni açılan Çağlayan loka nlasın· 
da nefis ve ucuz yemek ile her çeşit içkiler v.tr· 
dır. Temizlik, ucuzluk ve munt.&zam servis. 

Bir tecrübe i.>pata kafidir. 
Sahibi : Bekir Atahan 

vercin gönderildiğini Paris muharebesi esn~sında. Tarjet .. 
gazeteleri yazıyorlar . köyünü zaptetrr.1şlerd~. 50 .~o 

Senelerdenbt!rl kafeslerde nüllüden mürekkep bır muf 
beslenilen ta!im ve terbiye reze Suşe doğru ilerliyordu 
edaen bu güverc;nler hasır Bir çiftliğin yakınınd: düş· 

tl · · d cepheye va· manın taarruzuna ugradılar sepe er ıçın e , "f . • . . 
zife görmeğe gittiler. ve hem~n çı tlı~e gır~ıler. 

limanlarmdan birine sevko· l•-----miiiiilmle lunmuştur. _ .. ___________ _ 

Bunlar, güvercinliklerde Anca_k hır ~.aç saat ededılect.~k 

t k k l daki askerler cribi lerdı. Duşman kuvvetlen 
Alman-Sovyet mü Cepht!lerde Gazetemiz 

Yarından itibaren 
sabahları çıkacak 

Gazetemiz yarından itiba 
ren sabahları saat 9 da inti 
şare başlıyacaktır. 

ap ı ış a ~ ··h· d" ·dd l h .. 
tal

. ·· .. 1 t mu ım ı ve şı et e ucum nasebatı iyi değil Sükiınet hüküm 
ım gormuş er, ayyare d" ... . d d 

ı ·b· t .. b ı · e ıyordu· eğer ım a gel· 
er lgıdı uçBu~ ecrku ke. erı lyeap mezse teslim olmaktan veya 

Londra 29 A.A.- Röy· suruyor 
mış ar ır . ır ço ımse r .. . 
"Ad J d k olmekten başka çarelerı yok 

ter Ajansı Amesterdam vası Paris 29 A. A. - Garp 
tasile Bnlinden şu haberi cepht>sinde yeni bir hareket am sen e ra yo var en 

tu· 
' bunlarla uğraşmanın faydası 

. ne·? diyorlardı. Bunlar, bazı 
.. mühim anlarda radyodan is · 

tifade kabil olmadığını mu· 
haberelerin ancak güvercin· 
ler vasıtasile temin edildiği· 
ni bilmedikleri ıçın böyle 

Ordunun büyiik kuvvet
leri pek uzakta değildi. As· 
kerlerden birinin sırtındaki 
kafı·sde bulunan üç güverci· 
nin ayaklarına alüminyumdan 
küçük birr tüp bağladıhr, 
birer çeyr~k ara ile salıver· 
diler. Bir saat sonra bir Fran 
siz taburu imdada 1 yetişti, 

alıyor: Sovyetlerle Almar.lar olmamış yalınız keşif kolla· 
arasındaki iktisadi münase- rının mutad faaliyeti kayde· Şimdıye kadar akşamları 

intişar etmekte olan gazete 
miz gecenin en son haber 
lerini alara.k sabahları çıka ! 
cak,_ve bu_suretle sayın okuyu 
cularına haberleri düha erken 
vermeğe çalışaktır. 

(ıöylü,orlardı. 
Bu 100,000 güvercımn 

1 
hepsi askeri güvercinlikler• 
de yetiştirilmiş, talim ve ter 
biye edilmiş değildir. Fran· 
sada bir çok .:güvercin mu· 

~ bipleri foderasyonu,, vardır. 
Harp vukuunda güvercinleri 
.ni ordu emrine verirler. 

Bu federasyonlardan biri· 
nin reisi anlatıyor: 

''Güzel havalarda: Pazar 
ıf unleri müsabakalar yapılır. 
Güvercinlerin en iyi uçan]a· 

: n seçilir. Bunların tıpkı cins 
yarış atları gibi şecerel~ri tu 
tul ur. Bazl güverciıılerin kly 

~ meli yükse~ tir. Çifti binler 
ce franga aıınır, satılır. 

- 1yi bir güvercini y~tiş· 
tirmek için bu müsabakalar 
kafi mi 't 

- Hayır! Bunun için uzun 
müddet çalışmak lazımdır. 
J-ler güvercin "askeri hiz· 
m~t,,e yaramaz, bunlar bir 
hey~t tarafından tecrübe olu 
nur, seçilir, Temmuz ve A· 
ğustos . aylarmda talim ve 

bat hiçb!r tekamül eseri dilmiştir. 
göstermemiştir. Havas Ajans1 cephedeki 

Akdedilen anlaşmalar ve harekat hakkında ~u tefsilatı 
yapılan müzakerelere rağmen vermektedir: 

Düşman kaçtı, müfreze de 
kurtuldu. Güvercinler vazi· 
felerini yapmışlardı ; bunlar 
dan ikisi, alay karargahın· 
daki güvercinliklerine gitmiş 
\erdi: Uçüncüsü, hiç şüphe 
yok ki bir düşman kurşunu· 
na b.ırban gitmişti· 

Majino kattına gönderilen 
bu 100,00 güvercinin, 1914 
18 dekiler gibi hizmet e-de· 
cekleriııe şüphe yoktur. Gü 
nün birinde sr.mada tesadüf 
edecekleri sulh güvercininin 
kendilerine: "Haydi yavrula 
rım.. Beyaz kafesinize dönü 
nüz. Hup bitti, sulhu iade 
için bana ettiğiniz hizmet<! 
teşekkür ederim,, diyeceği 
muhakkaktır. 

Fransa - ltalya ara
sında tren seferleri 

tatbikat Almanların istediği 

şekilde olmamış ve bu yüz· 
denBerlinde büyük bir hayal 
inkisarı doğurmuştur. 

Belçikada yün 
ihracı yas ak 

Brüksel 29 A.A.- Belçi 
ka bükiimeti ham yun ih 
racını yasak etmiştir. Mağa 

za ve depolarda bulunan 
yünler de hükumetçe müsa 

dere edilecektir. 

Fransız Parıaınen
tosunda 

Paris 27 A.A.- Başve 
vekil Daladye ve Başmuavi 
ni Şu tan yarın Toplanacak 

olan Ayan ve Mebusan Mec 
!islerinde uzun birer Nutuk 
söyliyerek umumi ~·aziyeti 
izah edeceklerdir. 

Dıkilide yapılan 
evlt-r 

Londra - Fransa ile 
İtalya arasında tren seferleri 
tamamile muntazamşekle Ankara 29 A. A. - Di 
girmiştir. 'kili F elaketzedelni için 

Harbin ilanından sonra, I Dikilide :yapılmakta olan ev 
bu seferler kısmen azaltılmış lerin inşaatı ilerlemiş ve ev 
tı. lerin çatısı örtülrnü}tÜr. 

Düııdenberi cephenin 
sükunetini yalınız iki taraf top 
çusunun arada sırada yaptıkta· 
rı ateş ihlal etmektedir. 
Fransız keşif kolldrı, ağaç· 

lıktan istifade ed.!re Alman 
hatlarının iki kitometre ileri· 
sine kadar sokulmuş ve hiç 

Al manga
daki Vapur 
/arımız 

bir zayıat vermeden mükem· Sigorta edilerek 
mel malumat toplıyardk geri getirilecek 
dönmüştür. 

Havalarda İstanbul-Alma.n~arın Şi 
Londra 29 A. A. ___ l . ~al ~e Balt_ık deru~ınde ~: 

. n nış bır mayın harbıne gırış 
gıliz tayyare-leri dün ani ola· ı . 

k Al t hı lb h
. 

1 
. . melen Almanyada bulunan 

ra man a e a ır erının . 
·· ·· h"' t . l d" vapurlarımızı memlekete getır 
ussune ucum e mış er ır. ğ k IAk d H·· d 1 h. me e arar veren a a a ar 

ucum e e n tayyare er ıç I t k t dd .. d d .... 
bir zayıat vermeden ve hiç arı e rar ere u e uşur 

müştür. 
bir Alman tayyaresinin hücu· 

Her gün 7 - 8 vapurun 
muna uğramadan güneşin 

mayinlere çarparak battığı 
grubundan 29 dnkika evvel denizlerden vapurlarımızııı 
üslerine dönmüşlerdir. 

geçmeleri çok tehlikeli ola 
Müsadere kararları caktır. Buna rcığmen lngiliı: 

Londra 29 A. A. _ Al sigorta kumpanyaları vapur 
!arımızı ve mür,..ttebatını si 
gorta etm~ği kabul etmiştir. 

Y almz sigorta Primi çok , 
yükse olakcaktır. 

Bir vapur için 150 : bin lira 
dan fazla bir sigorta parası 
varilmesi İcab edecektir. 

Alakadarlar vapurlarımı 

. 'terbiye edilir. Evvela 5 kilo 
metrelik dairede uçuş tec· 
rübeleri yetpılır. Bu mesafe 
her gün biraz daha arttın· 
lır. 300,350 kilometreye ka 

......... ~~-
So'vgt- Fin münasebatı kesildi 

manyadan çıkacak malların 
istisnasız müsaderesi hakkın 
daki Fransız ve İngiliz hükii 
metlerinin kararı 4 birinci 
kanundan itibaren tatbik edi 
lecektir. Bitaraf memleketler 
den yapılacak ihracat eşya 
sının da menşei tetkik edile 
cek ve Alman menşeli mallar 
da nerP.den ihraç edilirse 
edilsin müsadere olunacak 

zın Alman limanlarında 
bekleyip durmasına karşı bu 
masrafı g )ze almışlardır. ~dar çıkarlar. Bu tecrübeler 

katidir. Bunlarda muvi'\ff ak 
oldnlar ordu hizmetine alı· 
t 

: 1nır. 
- Ya askeri güvercinlikler"~ 
- Mazur görünüz, bu hu 

susta bir ~ey söylemem. Bu· 
l rada yetiştirilen güvercinler 

için 500 kilometrelik oir u· 
çuş,, ~fak bir gezinti gibidir. 
Bilhase gece uçuşlarına alış" 

Ltırılır. Fakat uzun bir mesafe 
elde etmek güçtür. Çünl<ü 
güvercinler gece uçmak iste 
mezler. Ekseriya b r yerde 
konuklarlar, gündüz olması • 
nı beklerler. 

Güvercinlere gönde rildn 
telgrafların nasıl yazıl<lığı gü 
vercinin vücuduna nasıl bağ 

~ landı~, sonra bunlaı ın nasıl; 1 
halledildiği hakkınd.ı çok şey 
ler söylemek kabitJir.' Fakat 
askeri esrardan olduğu için 
mazur görünüz· 

Yalnız, geçen harpte üı; 
güvercinin hizmetinden bah 
ıedeceğim, 

llo.şı 1 cide 

Hükumetin almak mecburiyetinde bulunduğu askeri 
tedbirleri izah etmiş ve nihayet K\zıl ordu ile Kızıl do 
donamanın her ihtimale karşı koymak içn hazır bulun· 
mak emrini aldıklarını bildirmiştir. 

Helsinki 30 A. A. - Bu sabah saat 9,14 de üç 
Sovyet tayyaresi arkasında bir bombardıman tayydresi 
olduğu halde Helsinki üzerinde uçmuşlardır. Tayyar ele· 
rin görünmesi uzerint~ Helsinkide tehlike işareti verilmiş 
fakat _tayyareler hiç bir şey yapmadan bir müddet sonra 
geri dönmüşlerdir. 

Moskova 30 A.A.-Sovyet hükumeti, Finlandiya ile 
arasındaki ihtilafın halli için Amerika hükumeti tarafından 
yapılan tavassut teklifini reddeylemiştir. 

Helsinki 30 A.A. - Sovyet hükumetinin1 Amerikanın 
tavassut teklifini reddetmesi Finlandiyada derin tesir bı· 
rakmıştır. Bu halin Amerikadada derin akisler uyarıdıra-
ca~ı tahmin edilmektedir. 

Vaşingtondan gelen haberlere göre, vaziyet da.h~ çok 
v~hamet kesbettiği takdirde Amerika Cümhuı reısı son 
bır teşebbüste daha bulunacaktır. 

Finlandiya gazeteleri, Sovyetlerin siyasi münnasebatı 
katetmesini hiç bir m~talea dermeyan etmeden neşret
mektedirler. Bitaraf mem~kellerin ve bilhassa Amerika 
da Finlandiyaya gösterilen sempatr, Finlandiyada derin 
bir memnuniyet doğurmuştur. 

hr. 

MenE:mencioğlu İn-
giliz hükumetinjn 

misafit'İ 
Loııdra' 29 A .A.- Dün 

akşaıı Viktorya istasyonunda 
karşılanan Nüman Menemen 
cioğlu ilt! refakatindeki Türk 
heyeti, İngilterede kaldığı 
müddetçe lnıiliz hükumeti· 
nin misafiri olacaktır. 

İlan 
Vakıflar Müdürlüğündt!n: 

Saray caJdesmde Rum 
Ortodoks vakfuıa ati 38 dük 
kanla ayni vakiaait hane ve 
arsaların lt"Slimi tarihinden 
itibaren mayıs 940 sonuna ka 
dar ıcarları açık arttırmaya 
çıkarıllfüştır. thalesı ı 1 t ~39 ' , 
cuma günü saat 14 de icra· 
olunacağmdan ıstekliıerm va 
kıftar iuaresiııe müracaatla· 
rı ilanolunur 

Münakale Vekaleti mese 
leyi son vaziyet üzerine :ye 
niden tedkik dmektedir. Bu 

günlerde kati bir karar veri 

lecektir • 

Almanya 
Şu niyetini açık

layor 
Amesterdam 29 A.A._. 

Almanya·lngiltereye~.karşı aÇ 

tığı mayin harbini idame et 
meğe ve bunun için, sevkul 
ceyş bakımından lüzum gö 
rülen yere mayin 'dükmeğe 
karar verdiğini , bu"1 husus , 
ta hiç kimseye ihtarda bll.,.... 
luumağa mecbur olmadığını 
ilan etmiştir. 

Diğer taraftan Almanya 
lngiltenmin Almanyaya yap 
tığı gıbi, bütün lngiliz mal 
larını müsadere etmeğe \le..., 
mukabdei bilmisil . yapmağ• 

·karar vermiş ve bu kararını) 

da ilan eyleıniştir. 


