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ümrük ve inhisarlar Veki·~ Kızılay Kongresi 1. 
l 
• • • G i Münasebetile MilliŞefimjzle .Valimiz ! 
ımızın azetemize u arasında teati edilen telgraflar Jt 

Kızılay !Kongresi münasebetileKongre namına·JVa i 
beyanatları 

., limiz Şükrü Sökmensüer Milli Şefimiz ICümhurrdsi 
n İsmet ·.f nönüne aşağıdaki telgrafı çekmişlerdir. 

S R 
t( REİSICOMHUR MlLLI ŞEF İSMET ıNONO )t 

ayın aif Karadeniz diqor ki: ıt( Ankara ,. 
+( Yurdun her tarafında şefkat ve yardım ocağı ola- 1t 

Bu kahramanlar diyarında seyahat ederkeo, mensup oldu- te rak kurulmuş ve bu hayırtı işe kendini hasretmiş >t
,, ğum milletin meziyetlerini nefsimde hissederek gurur duydum.... t( olan Kızılay cemiyetimizin Bugün Hatayda ilk kon- )f. 

· h I • t( gresini yaptık. ..., · 
ihracatına su lerıniz için Ticaret Vekaleti icabeden +< Kongre azası bu ilk toplantıyı vesile ittihaz ede· 

tedbirleri derpiş etmektedir .. , tC rek derin tazim duygularının arzına beni m'~mur 
Neşriyat müdürümüz ev· Hurda incirleriniz var. Bun denizle refakatindeki zevat ~ etti. 

t:lki akşam geç vakit, Güm- larında satın alınması ıçın Valimizle birlikte yaya olarak tH En derin saygılarla arzeyler ellerinizden öperim. 
'k ve inhisarlar Vekilimiz ayrıca tedbir almış bulunu Gümrük Muhafaza l'aburu Hatay Valisi Şükrü SÖKMENSÜER 

ı ~ayın Raif Karadenizi ziyaret yorum.Diğer nılıtent'\VVi mahsül Karargahı'"!ı, Kışlayı ve as- Wıilli Şefimizin cevapları 
. derek, gazetemiz namına lerinize gelince: Bunların keri komutanlığı ve inhisar ŞÜKRÜ SOKMENSÜER 
. f.'ndileriuden bir mülakat bir kısmı iç pazarlarda lar müdürlüğünü ziyaretten HATAY V ALiSi 

ica etmic:tir. Büyük bir sa.tılabilecek imkana maliktir. ilk toplantısını yapan Kızılay konJresinin Temiz 
~ B k d k l k sonra şehrimizden ayrılar'lk B 6 

2 nezaket ve samimiyetle neş· ır ısını .a. anc.a mem . . e et ı.::. k h d duygularına teşekkür eder başarılar dilerim. 
d d b l b 1 ...,ar u u~larımızı t~ftiş et-

tiy t .. d.. .. .. .. kabul ışın an muşterı u a ılır ç iSMET INÖNÜ . 
a mu urumuzu · miş veAyindiJfe gümrük mer · 

. ~den Sayın Vekilimiz, Hatayı pazarlarda . satılabilecekler ·~~~~--~!11!~•--!llllllml!l ... --ıımıı-.ı!lll•••llİ . 
h kk d b t H 1 kezini ziyaretten sonra Rey S h h Vı i bil 

e '''k d d ht l"f "kt" a ın a ızza atayı mü • S • · ı'la a ar e en mu el ı ısa· . . . han"ıye "d k ··,r...ı l zye e- urıyeııe 
• ,. 

1 
• .. I l h kk d teşebbıslerın faahyete geçme ye gı ere o5 e yeme \:I' 

ve tıcarı mese e er a ın a 1 . ]A d D 1 ğini yemiş ve öğleden son· k J 3 O b• k f 
1 1 il . m k erı azım ır. ış pazar ar ı· ı·m ·z o ın asap ık 

L ru an sua ere cevap ver e · · d b .. t'. l ı. t h ra Hamam hududunu teftiş l 
'lllfunda bulunmuşlardır. Bu ıçın . e u un mem e.e ma h •h d 

r ~iWk t d"yoruz· sullerı hakkında olduğu gibi eylemiştir. Yakında Hatayı teş- ayvan 1 raç e e· 
a a ı aynen neşre ı . ticaret vekaleti icabeden Sayın Vek limizle refa ka ceğiz 

~ - Hatayı kŞTifiniz mü- tedbirleri derpiş etmektedir. tindeki zevht öğleden sonra rif edecek Suriye gazetelerinin hR 
ı ~~sebetiyle intıbalarınızı sora _ Buradan nereye t ~şrif Kırıkhan tarikile lskendnun Haber eldığımıza göre ber verdiğine göre, hükume 
bılirmiyim'! d "l kt" .1 da tetkik lerine d evam etmiş Sıhhiye Vekilimiz Doktor timizle Fransa arasında yapı 

b
. d e ı ece ır . H Al · · d 

- Yıllarca ız en ayrı Hataydan sonra Adana ve geceyi lskenderunda ge- ulusi ataş yurt ıçrn e lan bir anlaşma mucibince 
)aşı yan Hataylıları gördüğüm ve Mersin nn ntakalarını gö çirmişlerdir. bir t e t k i k seyah~tine m~mlt>ketimizden Suriyeye 
~aman duyduğum heyecan recek ve oradan Ankaraya Düıı akş,un İske~derun çıkmıştır. Şimdi Erzincanda 300 hin kasaplık hayvan 
tok derin oldu. Onların kur· dönecegim. Belediyesi tarafından misafirler bulunan Sıhhiye Vekilimizin ihracına hükiimetimizce mü 
1'llluş için yaptıkları devamlı * .. * şerefine 50 kişilik bir ziya- bu seyahatini Hataya kadar saade edilmiştir. Suriyedeki 
Ve çetin mücadelderi hl\hr· Gümrük ve İnhisarlar Ve fe.t verilmiştir. temdid ederek Vilayetimizin Frcınsız Ho - Komiserliği 

0 1 d B · k 1 l k"l" f d b h S V k ı· b sıhhi durumunu ve ihtiyaç- b 1 b rı il ım. enı arşı ıyan arın ı ımiz şere ine ün sa a ayın e i ımiz ugün u an aşmanın ir suretini 
Hizünde kurtuluştan ve yıllar hükumet konağında bir kabul 11,45 ekspresile lskenderun !arını tetkik edeceği bildiril· halepteki koyun tüccarlarına 

d 
mektedir . 

ta takip ettiği davayı kaza- resmi yapılmış ve bu kabul an ayrılarak Adana ve Mer tabliğ eylemiştir. 
llıştan mütevellid neşe ve resminden sonra Raif Kara sine gideceklerdir. ,_ ____ ll!ll••ll!llllllll!l!l! ... ~-

~~:ı:~n~i~:~!':ı':' a:~:~.~- Rai-' Karadeniz Finlandiyalılar 
tderkeıı mensup olduğum J V h ttımet;n meziyetlerini nefsim· Mt!murlara çok mühim di- .n.a ramanca mukavemet 
de hissederek gurur duydum. J [ -Halayın müstakbel iktisa rekff.1f er verdi e l901" ar 
di ve zirai vaziyeti hakkında y • h ·· ' t H f k enı ukumet kuruldu - Sovyet rad-
11iikumet ne dü~ünüyor'? alka daha müş i muamele yapılmasını 
-Hatay münbit toprakları ve kanunların dajm;ı yumuşak tarafları yosuna göre, Finlandiya :ordusunda is -

ve mutedil iklimi ile zengin yan çıkmış ve bir komünist hükumet 
bir diyar olmağa namzettir. nın göz onune alınmasnı emrettil~r ve 
liataylılnrın çalışkanlığı bu mühim tabşiratta bulundular tttşekkül etmiş 
ll'ıuvaffakiyet için ayrıca bir H elsinki 2 A . A. - Rus sini ve Kadmlarla çocuklara 
ltminat teşkil eder. Sayın Gümrük ve lnhi- nunların tcıtbikmda halka tayyareleri, sanayi merkezle tecavüz olunmamasını iste· 

Evvela zirai bakımdan sarlar Vekilimiz Raif Kara- mümkiin olan her kolaylığın rini büyük şehirleri ve şömen mi}tir. 
saniyen Anavatana iltihakı deniz dün Vi1ayet erkanı gösterilmesini, kanunlar tat- döfer iltisak noktalarını bom Kızılordunun taarruzla· 
doJaytsiyle ti<.ari ceryanlann ile memurları kabul 'ederek bik edilirken daima yumuşak bardımana devam etmekte rı her tarJ fta Finlandiya or 

' , cieğişmesi sebhile iktisadi kemlilerile görüşmşü ve çok taraflarının ele alınmasına dirler. Birçok ölü ve yaralı dusu turafmdan püskürtülmek 
' bakımdan tetkik • edilmeğe mühim direktifler vermişler- ehemmiyetle işaret etmiş ve vardır. le ve Finlandiyalılar yurtla-

( trıuhtaçdır. Hükı1metiniz şüphe dir. Sayın Vekilimiz, hükı1- kendilerine muvaffakiyet Finlandiyalılar, karla ör rını kahramanca müdafaa et· 
~ok 'ki bu tetkikleri yapacak metin Hatay için derin bir dileğinde bulunmuşlardtr. tülü sık ormanlıklardan isti mekteditkr. 

hl! i0cabına tevessül edecek:- alaka gösterdiğini , bunun için fade ederek mukavemet et Moskava 2 A . A. -
lir. ' • başta k1ymetli Valimiz Şük· Bundan sonra Parti, Hal mektedirler. Finlandiyanın şimal münte - . 

_ ihraç edilecek bir~ok rü Sökmensüer olduğu hal- kevi , Belediye ve ileri gelen Hl dsinkidbe abçıkd yerllere basındaki bir liman, şiddetli 
l b t k b l d V k·1 H yapı an om ar ıman an bı"r bombardımandan sonra 

ltıahsullerimiz vardır. Bunları < e ütün erkanın bu mak zeva ı a u e en e ı a- Sovyet sefareti erkanı gözle 
şimdi satumı} oruz. Bum•n s a t l a s ~ ç i ı e r e k tayın bütün ihtiyaçlari!e hü· rile görmüşlerdir. Sefaretha Kızılordu tarafından işgal 
için hükumetçe bir tedbir Hataya gönderildiğini, bil- kumetin yakından alakadar nenin 100 metre uzağına bir edilmiştir. Şehir istihkamları 
düşünülüyor mu'? hassa Valimizin, Emniyet olduğunu, bütün ihtiyaçların bomba düşmüş ve sefaretha ile 3 Ru~ harp gemisi ara • 

h 11 
• d H Umum Mu""du·· rıu··gv ·· ·b· D en kısa bir zamanda tem\·· sında vukua gelen Topçu dü 

- Bu ma sü erinız en a u gı 1 ev- nenin camları kırılmıştır. 
tay mıntakasmda yetişen lii letin en mühim bir idare şu ni için mümkün olan lıer fe Amerika Cümhurreisi ellosuoda bir Rus harp ge • .. 
\ünlerinizi inhisarlar idaresi besi başından alıııarak Hata dakarlığın yapılacağını, bu Rozvelt, Finlandiya ve Sov· misine tam isabet vaki olmu~ 
ttmamen satın alacaktır. Bu ya gönderildiğini tebarüz hususta çok mühim imar ve yet hükumetlerine birer me- tur. . . Helsinki 2 A. A . - Dün 
llun için emir verdim,~yakında ettirmıştır. ihya projelerinin hazı rlandı· saı· göndererek açık şehirle· -u··-ç - şehir Sovyet tayyareleri 

t ınübayaaya başlanacaktır. Sayın Raif Karadeniz,Ka ğmı tı!bşir etmişlerdir. rin bombardıman edilmeme- Sonu 2 incide 
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Yay/adağında 
Kızılay teşkilatı 

ynpıldı 
Şehrimizde kurulan K1zı 

Jay merkez heye tinden son· 
ra, cf!miyet vilayet Kaza 
merkezlcrınde de tı::şkilat ya 
pmağa başlamıştır. Bu cüm 
ledt>n olarak Yayladağ kaZ':ı 
sında bir ştıbe kurulmuş ve 
reisliğe hükumet tabibi Dok 
tor Ali seçilmiştir. 

Reyhaniye, Kırıkhan ve 
lskenderunda da birer Şube 
açılarak t,..şkilatı bu günler 
de ikmal oluneıcııktır. 

Yeni tayirı ve na
killer 

İskenderun Orman mesa 
ha me.murluğuna eski Ada · 
na orman ICibayet memuru 

· Tahsin Ka~uzlu, Erkek Lise 
si Fransızca yardımcı öğret· 
menliğine Hikmet Halil Ak· 
soy tayin edilmişlerdir. 

Başvekilim~z Kar&i 
bükte 

VENlüON 
o = - - ·-- - sa __ zı: ' 

A merikıılılor 
Bizden ma 1 almak 

istiyor 
lstanbul - Nevyork tica 

ret ataşemiz mıntaka ticaret 
odasına bir mektup gönder· 
miş, Amerikan alıcılarının 
Türkiyeden miihim mikdar· 
da mal almak istediklerini 
bildirmiştir. 

A.merikan firmalarının C\l· 
mak istediği maddeleri bil 
diren bir liste de mektuba 
bağlıdır. Bu maddeler ara 
smda bilhassa anason, balık 

deri. fındık. haşhaş, kuru 
üzüm, kuşyemi, maden cev 
heri, palamut, nohut, sucuk, 
pastırma, sünger, sakız: şim 
şir, tohum vardır. Bu h.abt'r 
piyasada memnuniyt!t uyan 
dırmtştır. 

"Harp bir 
senede bite-

cektir,, 
En büyük Japon 
amiralının sözleri 

Tokyodan ,,Taymis,, ga 
zetesi ne bildiriliyor: "F a.11 
hizmetten çekilmiş olmakla 
beraber Jabon bahriyesinin 
düşünceleri en sarih müte 
fekkirlerioden birisi saytlan 
Amiral Ryozo Nakamuranın 
fikr~nce Hi tleriıı Rusya ile 
isabetsiz bir şekilde anlaş 
ması Alman zaferi imkanını 
ortadan kaldırmıştır. 

Amirale göre harpten 
önce büyük Britanyanııı muh 
temel düşmanları büyük Ok
yanosta Japonya, Akdeniz<le 
İtalya, Şimaldenizinde Al-

Diğer taraftan dün ecne manya idi ve İspanyanırı mih 
bi memleketlerden piyasa ver devletlerine üsler ver 
mızda uzun müddettir buh 

mesi ihtimal dahilinde idi. ram çekilen oir çok mallar 
İnı;!iltereııin ellerini bağlı gelmiştir. Bu arada Avrupa 

harbi başl<tdığındanberi ilk yan bu vaziyet, Almany<rnın 
defa olarak mü~im mikdar- Sovyetlerle yaptığı anlaşma 

Karabük 2 A. A. nm indirdiği darbe ile değiş 
da çivi gelmiştir. Çivi fiat 1 Başvekil Doktor Refik Say miştir. Japonya ile spanya 
larmm düşeceği tahmin e· d .. m bu sabah trenle Kara bitaraflığı tercih etmişler. ... dilmektedir. 

büke gt·lmiş ve parlak mera ltalya ise harekete geçme 

simle karşılanmıştır. ----------••I mek kararını yermiştir. .Bu 
Herekede tren ka- ve vlarşandiz treninden beş suretle lngilterenin denizcl~ 

vagon hasara uğramıştır. ki derdi, Şimal denizinde 
zası 1 Trenin yağcısı vagonlar ara Alman geıillası ile karşılaş· 

Ankara 2 A. A. - He smda kalarak ölmüştür. maktan ibaret kalmıştır. 
rekede bir tren kazası 0lmuş Buyük Britnnya, şimdi 

d l l kendi zaferine kati olarak ~~ C'll'nlen iya l Q itimat besliyebilir. Hitler, ... r j vaziyeti kavramakta aciz gös 
_.... Başı 1 incide termiştir. "Bir uçurumun ke 

tarafından yeniden bombar· ı Radyosunun neşrettiği bir narıodn duran bu adam, ate 
dınıan t dilmiş ve .. bu bom · 1 habere göre, Finlandiya or· şjni mahmuzla'llıştır: artık 

· bardıman1 arııı neticesi ~or · l dusunda isyan çıkmış ve ye ırmagın öteki kıyısına varıp 
kunç olmuştur. Bir fabrika ·' 1 ni bir hükumet teşekkül ey· varmıyacağını zaman gö te 

ya düşen bombadan 18 ame )emiştir. Bu muvakkat hü · recektir.,, 
le ölmüştür. Finlaııdiyanın kiimet. Sovyet hükumetine Amiral Nakamura meto 
en büyük elektrik alimi olan müracaat ederek Kızıl ordu. dik bir surette ha va kuvvet 

. bir prcıfesör bomba ile ölmüş nun Finlandiyayı işgal etme· !erinin de muzaffer olup ol 
ve kendisine hazin bircenaze sini istemiştir. Sovyet hüku- madığını tetkik etmektı· ve 
merasimi yepılmiştir. Yollar meti, yeni teşekkül eden bu buna menfi cevap verm~kte 
mültecilerle doludur. Yeni hükumeti tanımağa ve diplo dir. Onun kanaatince Alman 

Finlandiya hükumeti dün öğ· matik münasebet tesisine ka )arın hava üstünlüğü gitgide 
leden sonra resmen teşek • rar vermiştir . kaybolmaktadır. 
kül etmiştir. Helsi nkiden 100 Havas Ajansmın bu ha· Amiral, Jtponyaya Çin· 
bin kişi ayrılmış ve bunların berden sonra verdiği ııota · deki işini Avrupa harbiniıı 
hemen hepsi yaya olarak p. göre, teşekkül eden yeni bir st-ne içinde biteceği e· 
şehri terketmişlerdir. Rus Finlandiya hükumeti Kızılor~ sasına göre, halledilmes:ni 
kıtaatının hücumları her ta· duların işgal ettiği mıntaka . t 'ıvsiye eylemektedir. 
rafta püskürtülmektedir. daki topraklarda ve Sovyet· BiR NORVE.Ç VAPU {U 

Paris 2 A. A. - Havas \erin istediği şekilde kurul· BATTı 
Ajansı bildiriyor : muı olup azası tamamile- Londra 2 A. A. - 8800 

Dün akşam Moskova Komünistlerden ıırürekkeptir. tonluk bir Norveç vapuru Şi 
c:' T d # • maldenizinde torpillenerek 
r inıa tga meselesı veya serseri bir mayna çar· 

D .. b t t f · J • parak batmıştır. Vapurun unya mat ua ınıu e sır erı mürettebatı bir İtalyan ge-
fngiliz gazeteleri. Sov· yesini hatırlattığım, Sovyetler misi tarafır.dan kurtarılmış· 

yetleriıı tarruz metodunu, Finlandiyayı Polonya gibi tır. 
, .. Almanyaya benzdmiyt"c ·ği i~gal ederlerse, Molotofun MOSKUVADAKI FiN· 
.. iimidini izhar etmektedirler. iddia t:Uiği sulh eserının LANDIY A ELÇiSi 
Firılandiyaya karşl İngiliz temamea ~ahvolacağmı ileri Moskova 2 A. A. _ Hü-
Sempatisi çok kuvvetlidir. sürmektedırler. kumetindt·n Mosk~vayı terket-

ı Fakat bu se~~?tinin son Amerikan gazetelerine 1 mek emrini almış olanFinlan 
, Sovyet tec~vuzu k~~şısında göre, harbin başlangıcından- ı diyanın Mosk ova sefiri, pa· 
nası l tebaruz e~~cegı merak· bc:ri hiç bir hadise ~lkarıu· saportu varilmediği için M0s 

ı la bFeklenmektetbır.. d l . mumiyeyi bu kadar isyan kovadan har~kf't edememekte 
ransız ma ua ı a ngı- . · · 5 t R d' 

1. tL t · · ·f d ettırmemış!ır. ovye usya lr. 
ız ma ua mm aynı ıı ı a e A .k t t k 

,. k d' F I 1 k nın, merı anın tavassu .e · ----------"etme te ır . az a o ara . . . b . A ·k d 
[Frarmz matbuah, Fi.ılandiya·ı lıfını ka ul etmemesı, merı an umumiy~nin Finları iya hadi· 
- n Sovy~t\, re bir tehlike devlet adamları arasmda sesinden duyduğu derin infi 
.. nı · t· l k teşkil edeceği bahanesinin hiddet, nefret ve ın la uyan· ale tercemar. olma ta ve 

uydurma olduğunu ve bunun dırmıştır: bu hareketin bir tecavüz ol-
meşhur •'kurt ve kuzu,: hika- 1 Belçika matbuatı efkarı duğunu açıklamaktadır. 

: ::zse: -- 4 

Çağlayan lokantası 
Temiz ve ucuz yenıek, muntazan1 servis 

Saray caddesinde yeni açılan Çağlayan lokantasın· 
da nefis ve ucuz yemek ile her çeşit içkiler var· 
dır. Temizlik, ucuzluk ve muntazam servıs. 

Bir tecrübe i.:ıpara kafidir. 
Sahibi : Bekir Atahan 

Hollaııdada Amerikanın vaziyeti 
Vaşington 2 A.A.- Fin c~sus nıemul'la r 

landiya meselesinden dolayı 
tevkif edildi 1 Amerikan siyasi mehafilinde 

Amesterdaın 2 A. A. ki infial devam etmektedir 
Ntşredilen resmi bir tebliğe 1 Parlamento mehafilinde 
göre, Hollanda Hariciye Ne- 1 Sovyetlerle siyasi münaseba 
zareti memurlarından iki ki· 1 tın kesilmesi fikri gittikçe 
şi ve bunların kanları ca· 1 kuvvet bulmaktadır. Fakat 
susluk suçile tevkif edilmiş mutedil siyasi mehafil diplo-

ı 
!erdir. Bunlar, öted~nberi matık siyasi manasebatın ke 
ecnebi bir hükumete meyilleri silmesine tarafdar değildir. 
olmakl.ı meşhurdular. Çünkü böyle bir vaziyet Rus 

İngilterede yeni -Japon .yakı?lığım do~ura 
1 cak ve bınnetıce Amerıkanın 

asker toplanıyor aleyhinde olacaktır. 
Londra 2 A. A. ~ İngiliz B~yle bir .ihtimalin, Sov· 

Kralı Saltanet Meclisine ri- yetıerı~ Amerıkay~ ?l,m b?rç 
· 2 d k' larını odememelerını de ın yaset etmış ve 2 ıaşın a l t d v• • d l 

b ..•.. l .1. 1 . 'l"h l ac e ecegını e zan ve naz4r 
u.un ngı ız erın sı a a h· dikkate alan Am<"rikanınSov-

na çağrılması hal:ckındaki yetlerle münasebatı kesilme· 
kararnameyi imzalamıştır. ğe mütemayil bulunmadıgı söy 

Frans;z Ayan Mec- le;~dir. rz-

lisinde İlan 
Paris 'l A. A. - Ayan 

Meclisi, dün seri bir müza· 
kereden sonra hükumete 
mutlak salahiyet veren ka· 
nun layıhasını 23 muhalıf 
reye karşı 259 reyle kabul 
etmiştir· 

Alman tahşidatı 
Ame.!ıterdam A. A- - Son 

Vakıflar müdürlüğün den: 
Vakfın, Hıdırbey ve Kabu 

siye köylerindeki vakıf tarla 
larla bahçe, portakalhk ve 
de~irm~nlerin icarları açık 
arttırmaya çıkarılmış hr. lha 
lesi 4,12,939 pazartesi günü 
saat 14 de vakıflar idare 
sinde yapılacaktır. isteklile 
rın müracaatlara ilan olu., 
nur. 

günlerde AlmanlarırıLüksen· 
burg civarmda çok şiddetli 
bir faaliyet sarfederek Mo· Gündüzde 
ze1 ve Sar boylınca tahki · Bu akşlm CiCl ~ANNE 
m1 t yaparak mütemadi ha· F ransızça ~sözlü ;çok ~neşeli 

. reket halinde buluneukları şaheser bir film çeviren , 
haber verilmektedir. (Dangol Daryo) 
------------~lı.::llmm ____ _ 

F inlandigadaki 
mulıarebege dair 

Birbirini tutmayan haberler 
MUHTELiF KAYNAKLARDAN VERİLEN HABER· 
LERIN HOL.ASASI - FİNLANDIY A İSTiKLALiN· 

DEN FEDAKARLIK YAPAMIYACAK - BiR RUS 
HARP GEMiSİ BATIRILDI 

M~skova 2 A. A. - Sovyet harp teb!iğine göre, Kı
zılordunun ileri hareketi devam etmektedir. Finlandiya 
askerleri ç'ekildikleri şehirleri ateşe verer .. k halkı ceb -
ren götürmektedirler. Harp başladığı iki gündenberi 15 
Finlandiya layy . .ıresi düşürülmüştür. • 

Londra 2 A. A . - Finlandiyadan geltn haberlere gö
re, Finlandiya ordusu, KıZll o::-dunun işgal ettiği yerleri 
geri alarak Sovyet kltaatını pi' skürtmüştür. Bir_ Rus 
muhribi batırılmış ve Sovyet donanmasının H eJsi nkiye as- J 

ker çıkarmak için yaptığt teşebbüs akim kaldığından 
Rus. donanması çekilmeğe mecbur olmuştur ... 

Berlin 2 A. A. - Sovyet ordusu Finlandiya ordusu
nu çevirmek istemiş, fakat mü~emadiyen püskürtülmüştür. 

Heısinki 2 A.A. - Fi:ıland iya orduları Başkumandana 
Mareşal Man:ıerhaym Finlandıya ordum.ıa bir hitabede 
bulunarak FrnJaııd iya istiklal muharebesinin devam etmek 
te olduğu ve son nefere kadar muharebeye dev.anı edile 
ceğ-ini bildirmiştir. 

Finlandiya Başvekili de radyo ile Fmlandiya milletine 
hitab edt!rek, Fınlandiyaııın Sovyet Rusya ile muallakta 
olan meseleleri müzakereye hazır olduğunu fakat istik
lalinden ve rejiminden zerre kudar fedakarlık yap:nıyaca 
ğını ve Rus tahakkümüne boyun eğmiyec~ğini bildirmİf· 
tir. 
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