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cesaret edeceklerin vay haline ... ,, 
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Büyiik Millet Meclisinden bir celse 

Karşılıklı · yar
dım paktımız .. 

Bu hafta içinde B. M. Meclisinde 
paktımızın tasdiki beklenmektedir 

--tr-
Pari!ı, 5 ( Ö.R) - Fransız gazeteleri, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Tür· 
k.iy·e • Fransa • İngiltere arasındaki kar· 
şılıklı yardım paktının bu hafta içinde 
tasdik edileceğini ve yine bu hafta için· 
de musaddak metinlerin teatisi mümkün 
olacağını kaydediyorlar. 

Sivas, 5 (Hususi) - Dahiliye vekili 
B. Faile Öztrak, refakatinde mülkiye 
müfettişlerinden Şükrü Bıçakçı, Raşit 
Deınirtaş, hususi kalem müdürü Celal 
elduğu halde bu sabah saat dokuzda bu· 
raya gelmiş, mülki ve askeri erkfuı tara
fından karı;ılanmıştır. 

Vekilin bu seyahatini Diyanbakıra 
kadar uzatacağı ve dönüşte Hataya da 
uğnyacağı haber alınmıştır. 

Rusya - F enlandiya arasında harp 
ihtin.alleri gittikçe büyümektedir 

Hudutlarda karşılıklı 
parlamentosu diya 

tahşid:ıt 
son c~vabı 

devam 
gözden 

ediyor F en]an
gcçirecek 

Moskova 5 ( A.A) - Pravda 
gazetesi T eırinisani ihtilaline tah
sis ettiği baş makalesinde şöyle 
diyor: 

Sovyetler Birliği harp istemi
yor. Ve hiç bir kimseyi harple teh
dit etmiyor. Fakat bizi karıştır
mağa cesaret edeceklerin vay ha
line. Bize meydan okumağa cesa-

ret edeceklerin ve hudutlarımızda 
tahrikat oyunu oynıyacakların 
vay haline. 

INGILIZ GAZETELERiNE 
GôRE 

Londra 5 ( A.A) - Sunday -
Dispach gazetesine göre 8. Sta
lin tarafından Moskovaya çağırıl
mıf olan Sovyetlerin lsveçteki el-

çisi bayan Kolontai B. Stalini Fin
landiya işinde mutedil davranma
ğa ve l•kandinav devletlerine 
yüklenmemeğe davet eylemiftir. 

Daima aynı gazeteye göre va
ziyet fUdur: 

B. Stalin Sovyetler birliğinin 
zayı/lığını ortaya koyacağından 

- SONU 3 ÖNC'Ü SAHİFEDE -

250 milyonluk siparişler 

Müttefikler ezici bir hava hakimiyeti 
elde etmeğe karar vermişlerdir 

Loadra, 5 (Ö.ıt) - Ambargonun kal· 
dınlnıası bir emrivaki olduktan sonra 
Fransa ve İneailteı:e Amerika piyasasına 
mııırızam siparişlere başlıımışlardır. 

Obııerver gazetesi, müttefiklerin sipa· 
rişi 250 milyon albn sterlini bulduğunu 
7aiınaktadır. 

Gazetenin vermekte olduğu r:ıkkamın 
ımunetine rağmen bunu takribi saymak 
IAzondır .. Amerikada bulunan Fransız 
ve İngiliz mü bayaa grupları siparişlerin 
en mühim kısmını tayyare mübayaab 
tb:erinde yapmaktadırlar. 

Fransa, ııaatte 640 kilometreyi geçen 
ııürate malik avcı tayyareleri sipariş et· 
ıniştir. Bu tayyarelerden üç yüzü teslim 
edilınif olup derhal gönderilmek üzere· 
dir~ 

İngiltere ve Fransanın ilk siparişleri 
'4 milyon ıterlln lirasını bulmuştur .. 
Nevyork rıhbınım gemilere sipariş mal· 

- SONU Z İNCİ SAHİFEDE -

Stalin mesat höcresinde -, 
Roma da 
Mussolininin 
riyasetinde 

Ehemmiyetli askeri 
görüşmeler oldu 

-0--

Londra, 5 (Ö.R) - İngiliz gazete· 
!eri bugün Romada Düçenin başkan
lığındaki askeri konferansa ehemmi
yetle işaret etmektedirler. 

Roma, 5 (Ö.R) - Mussolini birin
ci ordu grubu kumandanı prens Pi· 
yemonte ile uzun uzadıya görüşmüş
tür.. Bunu müteakip yeni başku
mandan mareşal Grazyaniyi kabul 
ederek iki saat görüşmüştür. Bu mü
zakerelerde yeni harbiye müsteşarı 
da hazır bulunmuştur. Düçc büyük 
erkanıharbiye reisi mareşal Badog
liyoyu, tekaüt sinnine gelmiş olma· 

1 

sına rağmen fiili ordudaki vazifesin· 
de ipka etmiştir. 

Ankara, 5 (Hususi) - Pazar günü 
yapılan Hatay mebus intihabatında cfun. 
huriye! hali< partisince namzet gösteri
len 12 zattan Mehmet Tecirli, Bekir Sıt· 
kı Kınıt, Abdülgani Türkmen ve Hattıdi 
Selçuk ekseriyet kazanarak mebusluğa 
seçilmişlerdir. Londradan garp cephe si116 askerlerin sevki 

Norveçe karşı .• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Taarruza geçmiyorlar 
Alman ordusunun zaif noktaları gün 

geçtikçe meydana çıkmaktadır 
Paria, 5 ( ö. R) - Cephede, Alman topçuaunun gittikçe 

artan bir faaliyeti kaydedilmektedir. Yüzbeılik Alıruın top
lan F orbahı ve Sargüinün f&l"k mıntakasıru mütemadiyen 
dövmektedirler. Forbaha 250 obüs düımii§tür. Frnn!lz top· 
çu•unun mukabelesi ayni derecede ıiddetli olmuştur. Maa. 
mafih düşman topçusunun bu faaliyeti geniı ölçüde bir ta
arruzun mukaddemesi sayılmıyor. 

Observerin askeri muharriri, ayni faaliyet hakkında ıu 
aabr]an yazıyor: 

Dii§manm garp cephesinde taarruza geçmekten ııakmma-
11 askeri hazırlıklarını ikmal etmediğindeıı ileri gelmektedir. 
Polonya harbinde seri netice alan Alman ordusu askeri ba
kundan çok aarsılml§lır. Alm&n ordusunun zayif noktalan 
müteaddiddir. Zabit kadrosu ihtiyacın çok dunundadt'. AJ. 
manya mecburi askerliği 935 senesinde ilan etmİJti. 

Bu tarihe kadar on beş sınıf asker talim gönnemi§tir. Yani 
Alman ordusunun muallem efrad kadrosu müttefik ordusu 
ile boy ölçüşem:yecck haldedir. Bütün bunlara Avusturya
da cebren sili.h altına alınan fırkalar ili.ve edilirse sınıf se
bebleri bir kat daha kuvvetlenmiş olur. Alınanyanın taar
ruzunda tereddüdü Fransa ve lnailtereye a:;keri &İstemleri-

ni muvaffakıyetle tesbit etmek ve harp malzemeıl latihııali· 
hnı hızlandamak fıraatlannı vennlıtir. 

En mühim bir nokta, Fransız ordusu tedricen mo-:lernle· 
ıerek yeknasak (Homojen) bir manzara arzettiği halde Al
man ordusu harp tekniğinin tekBmülü ile hem ayar değildir. 
Almanyanın bu ıan'ati kara harbinde olduğu kadar deniz ve 
hava harbinde de kendini göstermektedir. Siyui zaaf ıe· 
beblerine gelince, Alman - Sovyet pakb nasyonal aosyalist 
partisinin içinde derin hoşnutsuzluklar uyandll"mlflır. 

FORBAH DOELLOSU 

Roma. 5 (ö.R) -Aşağı Lüksenburgta Alman ağır topları· 
nın şiddetle faaliyete geçtikleri duyulmaktadır. Alınan haber· 
lere göre Almanlar Forbah çıkıntısında Fre.neızların muhafaza 
etmekte oldukları mevkileri dövmektedirler. 

İsviçrcden alınan haberlere göre Bad ve Alzaıtan ağır top 
sesleri gelmektedir. 

Roma, 5 ( Ö. R) - Alman Başkumar.danlığınm garp cep
hesinde 90 fırka asker tahşidettiği öğrenilmiştir. Yapılmakta 

olan yoklamalar Almanların taarruza geçmek için en müsaid 
vakayı araıtırdıklarını ııöıteriJ>or. 

Almanyada büyük bir 
hiddet ve infial vardır 

Londra 5 (ö.R) - lngillz gazeteleri 
City Of Flint Mdlsesi mUnasebetiyle 
Norveç! takdir ve tAzlmle yad etmekte 
devam ediyorlar. Iskandinavya devlet
leri, dUrüst davranmasını bilen devletler 
olduklarını göstermişlerdir, diyorlar. 

Parls 5 (ö.R) - Fransız gazeteleri 
City Of Fllnt Amerikan vapurunun Nor
veç hUkilınett tarafından serbest hıra-

kılması ve vapuru yedi gazabında tutan 
Alman mUrettebatın tevkifi hadisesi üze
rinde bugün de bazı tefsirlerde bulun
muşlardır. Pöti Pariziyende Pierra ve 
Viktuvar'da Gustav Herve Norveçin ka
rarını hararetle alkışlayarak diyorlar klı 
cNorveç City Of Flinti serbest bıraka
rak Alman mürettebatı tevkif etmekle 
Almanyaya eyi bir ders ver~tir.B. Hit.. 
!er buna cesaret ettiğinden dolayı hiç 
şUphesiz bu iki milyonluk devletin boy
nunu koparmak lstiyecektir. Fakat In
giltercnin Norveçi himaye edeceğini ve 
Birleşik Amerika Cümhuriyetlerinin de 
City Of Flint hadisesinden mütevellid 
olarak vukubulacak her hangi bir taz
yik teşebbüsü karşısında Norveçi hima
ye edeceğini bildirdiğinden korkuyor. 
Almanya No,..,eçe ilişecek olsa şimdi
kinden daha ziyade tecrid edilmiş ola
caktır. 

NORVEÇ1N CF.SARET1NE 
KIZIYORLAR 

Istokholm 5 (Ö.R) - Istokholm Ti
dende gazetesi, City Of Flint hadisesinin 
Berlinde uyandırdığı kin ve hiddet hak
kından bahis yazısında diyor ki: Alman
ya, Norveç gibi küçük bir hükümetin 
bu ~e cesaret etmesine hayret ediyor ve 
iki milyonluk küçük bir millet, 90 mil
yona yakın bir Alman imparatorluğunun 
deniz hareketlerine müdahale cüretini 
kendinde nasıl buluyor, diye soruyorlar. 
Almanlann Norveç aleyhindeki hiddet• 
!eri bü:vüktlir. Almanya şimdi bu hid-
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Reminin hakkı variiı .. 
'katmı yayan, süvari .ye aro-

sruiki bir ten açar -güri 
.ibir ,,çok insanlarla dolu !idi. 

esiz fT Bu insan kafilesinden bir ihliyar aı:a-
dlclae'llilifil ir bac1ya ,Yaklaştı: 

ttmcrruhıpttmnm<ı- - "Eğer, acdi, müştcrılcrln 9-atcilik ise 
d:l:.iklmnöım He- iıamen ıgerı ıOön •• Zira Rfkamttdan göm-

lekliler eliyor •. 
Marki d'Efyot kontese eğildi: 
- Duydunuz ya madam, deai. 'Biz 

ldnn :Qsi1erin 4tnrşısına &ğrn gıaiyoruz. Fa
ıkat (hiç :ıendişe ctmey.in.ız. iManmaiilı, iıcr 

e5 Cbikikn w.m-.. ihtimale .karsı beııiın iizerimde bulunan 
ve kral ile ;i;azır Luvuvnnın ıirnznlarını 
taşıyan şu tav.siye mektubunu siz alın, 
göğsiinüzfle sa1ı:layın .• 'Eğer -pro'testanlar 
onu benim üzerimde bulurlarsa eyi ol-

;(Jİ:]ııtiiltıI?;.u l}~- maz. Bizi şayed tevkif ederlerse ben :.·a 
jan 'Kavalyenin veya (yüzbaşı Lui> nin 

- iBu .. i. nezdlerine götürülmemizi istiyece'ğim. 
Eskiden gece vakti bu yol UzcrindC' kim- ll.'am bu esnada arab cı Remin·n sesi 
e bulunınazdı. Şimdi i C' buıı ı k duyuldu. 

• • • 1 kes m~tabık bulunacaktır: 

LE 
6 somesnn oazartesı 1919 

Ankara adyosll 

Bayramda 

Bulgaristanda 

.Kopenhag 5 (Ö..R) - llüviyetleri 
meçhul tayyareler Jutlandın garbında 
uçmuş1araır. 

Araüacınm hay1mması üe 'kontes ür- 'kontes bu zabiti tanıdı 
kerek sıçrmmştı. Şövalye tlö ı:Loren: - A ... A ... dedi. Bu müHlı.im ŞaBöfo. 

- Kor.knmyuı .. dedi .. 'Yangın :.z:aı&.. - ";Q'zerinde h1ç bir silah <yarası oıyo1c .. 
Muhakkak: ki :satnlurdan .J>irj 'Ymuy:or • .Muhakkak hayvanından diişmilştü . 
Jan .Kavalyenin -yeni JJir .eseri almalı. - Efendiler.. Bu zavallı Lielikarilıyı 
Arabanın birden sarsılarak durması böyle :ve hu halde ~.ol oriasında ,ölüme 

fu:erine içindeki yolcular birbirlerine roahkOm bırakamayız .. Onu aramıza al
çarptılar. malı ve yolda ilk rastgclcceğimiz hana 

tu-abncı yerinden atlıynrak baktı .. Y 0- veya bir meskene kadar götürmeliyiz. 
lun ortasında boylu boy.una yatmış .bir :Marki v.e şövalye, nr.abac:mm dn :y.ar
a't 'gördü. 'Hayvan ölmemişti. Çünkü lkı- 'tlınıı ile zabiti yavasça kaldırarak nraba
milônnıyordu. !Yanında .da yine yerde ya ,götürdüler. Bu sırada -da kendi bu
uzanm~ bir insan varaı. Bu adam 'belki lundukları tarafa doğru gelen dört sUva
dc ölmüşlil. Çün1-U hnreket etmiyordu. ri gördliler. 'Bu dört süvariden birinin 
Arabanın kapısını içeriden açarak çı- ycaeğinde bir de boş at vardı. 

kan 'Mar1d yerde yatan adamın üzerine Şövalye: 
eğildiği 'Znmnn: - Bu süvariler beliti de bize bu civar-

- A .. diye lbağırdı .. Bu .kral ordusuna .da bir han falan gösterirler. 
mensup bir 7.abit .. 'Üzerinde üniforması Dedi ve hemen yolun ortasında dı.ıra-
var. Arabacı zabitin göğsüne kulağını rak gelenlere hitaben yffksek seslC'· 
dayadı. - Efendiler .. dedi, lütfen biraz durur-

- Monsenyör .. dedi, ölmemiş .. Kalbi sanız size ... 
f.ıyor.. Söz"nü bit"r 

ı c.':X1:>w<1 ua,ycıl!1.u?u .., .... wı.,,..,.. • .. ~. ' r ı. 1 



ra111 ASIR 

eden duruyorlar? 
Harp başladığından beri Almanların 

hareketsizliği hayret veriyor 
lngiliz gazetelerine göre Hitleriu takip etmek istediği maksatlar nelerdir? 

Londra, 5 (AA) - Ud aydan beri ·Pii~•M"Jif$'.i 
harp başladığı halde Almanyanın hiçbir ·~~~-
faaliyet göstermemesi siyasi lngiliz mah-
filleriado hayret uyandırmaktadır de
nilmektedir. 

Harbın uzaması iaşe ve mühimmat 
ınenbalan mahdud olan Almanyanın za
rarına olduğu muhakkaktır. .Almanya
nın ümitleri bir muV?lffakıyete istinad 
ediyordu. Bilhassa Alman ordusu her 
şeyden evvel taarruz için hazırlaıuuıştı. 
BunWlla beraber Hitler vakit kazanmak 
istiyor. Ve tereddüd ediyor. Siyasi mah
fillerde hakim olan kanaate göre Hitler 
Alman ticaretine yeni mahreçler temin 
etmek maksa<lile büyük devletleri elde 
etmek ve kiiçükleri korkutmak istemekte 
ve hunun için de bir deıeceye kadar dip
lomasiye güvenmektedir. Fakat bütün hu 
nıii.taleahr Almanlar tarafından gösteri
len ataleti izah etmektedir. Bitaraf mem
leketlerde faaliyette bulunan Alman pro
paganda teş!Wibnın Almanyanın gj2li
cWı gjzlzye yeni ~de harp hazırlık.lan 
yaptığıaa dair bılberler ifae eUiği ayni İngiliz defi toplan ve avcı tayyareleri 
mahfillerde hatırlatılmakta fakat baliı· ticede bitaraf efkarı umumiyede sulh le· l:u noktalan suale 'ja}aıı bulmamaktadrr- 2 - Daha fimdjc!t'!l Ameribdan te
tik ve kimya sa.hasmda yeni keşifler ya- hinde bir h3rel:et vücude getirmek İçin lar. Her halde katiyetlt,; malUın olan ik darilc ettiii malzemecin inzÜnamı..ile b..-
paldığuaa dair elde nıalılmat mevcud. ol- tamamile tedafüi bir tabiye mi ~ull~- ıaokta TUclır: va bı.Tetlerini artıru. lqiltaaün bu 
madığı ilave edilmek.tcdi.r. Bu ıayllllarır yor, yoksa bşın yapılacak harekatın faı- I Alma ha k tl · · ka . ti sayesi.~e .Almanla.na Jaa.. 
korku tevlid e.lmek n:alcsadile çıkarıldığı desizliğini müdrik o!Jnğu için orta ve - 11 ~ ruvve ennm b-
a.ııla4ılmaktadu. ııarki Avıupada ~irlşti~i maceralara de- yen faik olduğunu iddia eden nazıdann valuda faile olmalan ihtimali cittikçe im-

Hitler müttefikleri W1a.ndırmak ve ne- ' ı>trne'-: "'; Hö ,... ') f",_.j];z rnahfill,.n hu iddialan boşa çıktLıştır. ka....z l>ir hale gdınektedir • .................................................................................................................................................................................. 

Rusya - Fenlandiya arasında harp 
ihtin.aalleri gittikçe büyümektedir 

KORKUTl\fA SİYASETİ lı:ıdcicsini teklif ettikleri haber nlınmış
Roma, 5 (Ö.R) - I!'inlandiyaya karşı tıT .. Fransız \'C İngiliz mahfillerinde bu 

korktuğu i9n bir harbe gİrişmelı Sovyet Rusya tarafından takip edilen teklifler - eğer yupıbnışsa - sulh yolu 
istemiyor. Finlandiya metin dav- korkutma siyaseti burada uzun bir se- ile hir nnl:ışmaya vnnnak funitlcrinio 
randığı ve Jıkandinav devletlerin- ferbcrlikle bu memlekc-tin mali ınuka- henin :ıail olınatlığuın delil addolunu-

d • 1 '.:J .. ,..__L;ı• d R vemetini im~tıran bir tazyik yor .. • 
en temmat a~ıgı ~c:sır '; ıu- yapmak maksadına atfedilınr:ktedir. TAARRUZ EMRİ BEKLİYORLARMIŞ 

ya taarruz etmıyecek ve bır mu- TAVİZATIN MAHİYETİ Londrn, 5 (Ö.R) - Gazeteler Balhk 
-,avaaaıt tarzı halli kabul edtte~ Helsinlti, 5 (Ö.R) - Finlandiyamn Kml01du filo kumandanı amiral Bro
m. Finlancliy• %atıl gört.,.Jiği ve vaziyeti ve karan sarahatle anlaşılmı~ genia :radyedaki beyanatını FiıWmdiya
IJuııulUuw uuletleri ele il.aranı%. tır. Sovyetlerin istedikleri hudut tasni- ya bqı ,.jHll;nş açı1r bir tehdit.--.. 
bir uaziyet takındıkları taliAli.rtle hatma ve- i!slere mukabil teTkinf dftşUn- de tefsir ed~- llmll aminıl ~ 
llıu beliti th ,;.cld.tl luırelıet dükleri arazi hiç bir stratejik veya eko- natında ~ Finlandiya .... 11erine 

- BAŞTARAF11 inci SAYFADA -

Tebliğler 
---"'--FRAJfSIZ rEaı.ıcı : 

Paris 5 (Ö.R) - Bu sabahki Fransız 
tebliği: Gece, heyeti umumiyesiyle sa
kin geçmiştir. yalnız bazı kısımlarda iki 
taraftan topçu faaliyeti kaydedilmiştir. 

Faris 5 (Ö.R) - Akşam tebliği: Cep
henin muhtelif nokta1arında, Mozcl ile 
Sar arasında müfrezelerin faaliyeti kay
dedilmiştir. 

ALMAN TEBLİGİ : 
Berlin 5 (ö.R) - Büyük karargah 

bildiriyor~ Gı:ırpte mühhn hiç bir müsa
deme kaydedilmemiştir. -------

Askeri 
~ • • nomik kıymeti olmıyan bataklıklardır. saldırmak için bir emir beklediğini biy-

lir. Hclsinki, 5 (Ö.R) - Finlandiya mu- le bir emir abr almaz filosunun Sovyet Vaz·ıyet hakkında 
rahha5 arının raporu nazırlar meclisin- düşmanlan aleyhinde harbe atılatağım 

Helsiilki, 5 (Ö.R) - Moskovadan bil- de tetkik edildikten sonra içtimaa ça- söylemişti. 
diriliyor : Finlandiya murnhhnslannın ğı.rılan parlamentoda müzakere mevzuu Gazetclet: bn sözlerin bir şantaj mı. Havas Ajansının 
dilı_ı Kremlinde bir saat süren görüşme- olacak ve hükümetin cevabı parlamen- yoksa bir bahane mi olduğunu sormak- bJ • 
lerınde Molotoftnn başka Stalin de ha- tonun tasvibine arzedilccektir .• Murah- tadırlar. le İğl •• 
zır bulun:"uş~ur. Fhılandiyanıo rnüte- haslara gönderilecek olan yeni talimat iNFİAL SEBEPLERi Paris. 5 (A.A) _Havas ajansı aske-
kabil tekliflerme Sovyet Rusyamn ce- bütün partilerin muvafakaile-i alınarak Pam, 5 (Ö.'R) - Eko Dö Pariye gö- ri vaziyet hakkmda şu maJUmatı ver-
va~ vudiji ~r .. Finlandiya tanzim C?lunacak:tır. . re, Balt •eaılebtlerinin kolay~la mcktedir : 
heye~ hu c~vap mun~ebcti~le raporu- 800 ~iN ASKE& TAHŞIT Sovyct müddciyat~na •oyun eğmelerın- Cephenin heyeti umumiycsinde temas 
nu gon?enruş olup yem talimat bekle- ETMiŞLER.. den sonra Finlandiyanın noktai nazarın- wısurlarırun keşif ve .devriye kollanrun 
mektedır. . ..... __.., Paris, 5 (Ö.R) - Jur, Sovyetluin da ısnn Sovyet devlet adamlamu im- mutat faaliyeti devam ederken Alınan 

PiNI.ANDIYANIN -..~(';~ llnlandiya • ......._ miilahn bma W>- -~- topçusu atışlarını genişletmektedir .. Al-
Helsinki, 5 (Ö.R) - Fınlandıya hUkll- törile kuvvetler ol.mai üure 800 bin ki- Nimi resmi Pravdanın kuDancbiı li- man batary ı bilh h · 
ti ~daki resmt t ı~ .,.,,,.;.. ·•!:il- b' d • . . hakkınd b ı..-- _1 .v aı~ . . a arı assa cep enın mer-me aşa6• _ e :>• neşrew•;· şı... ır or u taıııpt ettikten san u J1UZ.5luu'1Jl amctıdır. kezinde faaliyet göstermiş ve başlıca 

tir : Moskova muzakeı:elerı dostane bır layaaldudan ıel• habmleri by~ Ekselsiyora göre Moskevadaıı gelen hed f l k F bach takas ı 
h · · d il 1 kt d. S tali e 0 ara or mın ını e e ava ıçın e er eme e ır. on matı rck : •Müzakerelerde bir uzlaşmaya va- haberler endişe vericidir. Sovyetlcr Fin- almısf. F b h hri b d b. k 

k tize _,_,_··-1 uf b'lmek • • d ha .. · b" h bek ...,. ır. or ac şe un an ır aç verme xe mu:cs..uı.ıa:; anmızın m as- ıa ı ıQn a musaıt ır ava - landiyanın Karclindeki tahkimatından gün evvel büyük çaplı toplarla dövül-
saı raporunu bcklıyoruz. lcnirdi• diyor._ • infial ile bahsediyorlar. Flnlandiyanın mü.ştü .. Düşman topçusu bu sarih he-

:BUGtlN MC'zAKEREl~ERİN Övrde Jcnonyev Tnbui Rus - Fin Polonyaya ve Erkonun (Bek) e benze- defi bırakarak dün bu mevki etrafıcda 
BAŞLAMASI. MUHTF.MEL müzakerelerinin neticesi h:ıkkında nik- tilmesi manidardır. hakiki bir harp ateşi açmıştır.. Şehrin 
M~ova, ~ (Ö.R) -: Finlandiy~ dele- h!nli~ini m.uhafnza et~1ektedir. Mnhar- Pöti J~r:ı;al, :aosko:va radyol~ın .-:C şimali şarkisi, cenubu ş:ırkisi ve cenup 

gelerı ile. muzakcrelerın pozartesı ak- nr dıyor kı : nFinlandıya tarafından ya- gazetelennın Fınlandıyaya ateş piıskur- mıntakasına bir çok ağır obüsler düş
şamı yemde.o ~şhya~ğı tahmin edili- p.ılnn muk~bil tekliflerin bir Sovyet ül- düklerini ve bütün bu tehdit yağmuru müştür .. Diğer taraftan Alman topçusu. 
3ıOr .. ~· ~~a~ı.n, Fınlandi~a ~murabba- timatem~. ile .karşılanması bekleniyor- altında; Finlan~iyanm cesaret v~ soğuk- La Bliosin bir kolu olan East mıntaka
sı Pasikivı ile hususi bır gQ.rUŞme yap- du" Henuz teyıde mu~taç olmakla~ kanlı-lığını asla kaybetm?:~17k sade bir siyle Sarre mıntakasında da atışlarına 
ııuştır. bu Rusların Hamlcr ılo Tutkonun !Dil- (Hayır) la mukabele ettigıru yazıyor. devam etmiştir. Forbach yaylasında Sar

Spor hareketleri 
regcınincs ile Bitche nrasınd:ı oldukça 
düz ve açık bir saha üzermde imtidat 
eden Fransız gerilerine de Almanlar on 
buC"Uklukl:ırla elli kadar menni atmış
lardır. Bu iki noktada Fransız topçusu 
dema.I mukabelede bulunmuştur. 

Her iki tarafın gösterdiği müdafaa 
harbi bu suretle bir ~ düellosu şek
rınde ~ ağır devam etmektedir .. Fa-

SARll'E J 

SON HA'BE 

Amerika Japonya ile 
nasıl anlaşabilir? 

T~ 5 (0. R) -Aaıeııibnm Tokyo biyük eiçisi. ;.p.a lmi
ciye nazın B. Namora ile uzun lııir mülakatta bulunmu~tur. 

Sefir bu gôrüpıeainde Amerikanın japonlarla münasebetini hüa
nü ıuretle idame edebilmesi için ap.ğıdaki üç şartın kabulü lazımgel
dijini aalatımfbr. 

1 - Amerika aevcad amhedelae riayet ve Çia mueleleıiniD 
hallini ümid eder. • 

2 - Amerika japonyarun Çindcki Amerika menfaatlerini halel
dar edecek hareketlerine itiraz eder. 

3 - Amerika efkarı umumiyelİ menfıeaderini balddar eden ha
reketleri kabul edemez. Japonyanın bunu kaba] etmesi Jizaada. 

Aksi takdirde Amerika - Japon münasebetlerini düzeltmek imkam 
yoktur. 

Diğer taraftan Hariciye nazın Namora Japonyanın diğer mem(e.. 
ketlerle olan münasebetlerini ıs1ah ve aradaki meaelderi h8netmck 
istecliğini eöYlemiftir. 

lngiltcreye hücum için gelen 
Alman tayyareleri uzaklaşt!rıldı 
Londra. S (Ö. R) - Bugün lngilterenin fİmali p.rki sahillerinde 

Alman tayyareleri görülmüpe de hiç bir tayyare İngiliz ,dıiTleri üzo
rine gdmemiftir. lngiliz avcı tayyareleri derlıal tahöc çıkmır}ardır. 

Almanlar Cenubi Afri-
kada tahrikat yapıyor 

Londra. 5 (Ö. R) - Singapurdan bildiriliyoc: Cavada bııLınan 
Almanlar yakın bir zamanda tecrid edilmekten korkarak lr8'mrh• 
dırlar. 

Londra, 5 (Ö. R) - Cenubi Afrikadan gelen habeTlere göre eski 
Alman eJçiainin tahrikatı ile taıki ve cenubi Afrikadalc:i Almanlar 
aruında abotaj yapmak iatiyen bir :hareket meydana çıkarılmııtır. 

S. Rusya - Romanya 
. 

Arasındaki görüşmeler hakkında 
verilen haberler mcvsimsizdir 

Brüksel, 4 (Ö. R) - Moskovadan bildiriliyor: Resmi maftfi11erde 
Rusya - Romanya arasında müzakereler başlıyacağma dair haberle
rin menimsiz oldağu eöyleniyor. Rusyanın Beurahya meseleaiııi 
tahrilc edip etmiyeceji llakkında bayük bir ~ m ııJı •&ze ..ıa. 
mektedir. 

Bir Yunan vapuru bir 
mayina çarparak battı 

Stokholm. 5 ( ö. R) - Nikola Andrikos vapum bir nayİne teea
düf ederek batmıştır. 

Londra, 5 (A.A) - Nikola adındaki Yunan vapurunun mürette
batından ..J 2 kişi bir Hollanda vapuru tarafından kurtarılarak bu aa
bab lngilterenin cenup ahilinde karaya çıkarılmif}ardır. 14 kişiden 
ibaret olan mürettebat bakayai ele l:aflra bir Iİlllana ç&.ılmlfbr. 

Hububat nakletmekte olan Yunanlı vapur infilaktan bir bç daki
ka eonra betnuştır. Bu infilakın bir torpillieme :oeticcainde mi, veya 
bir mayine çarpma tesiriJe mi vukua gelmif oldui\I un cJeiildir. 

Amiral Şer kruvazö~ü hakika-
ten Okyanosta mı dolaşıyor? 

Paris, 5 (A.A) - İngiliz Deniz makamlannın 10.000 tonluk Al
man amiral Schar zırhlısının Büyük Okyanusta bulunup bulunma
dığını tetkik etmekte olduklarına dair Şanghaydan verilen ve Su~ 
day - Times gazetesi tarafından neşredilen haber burada alaka ile 
karşılanmaktadır. Şanghayda bir Japon menbaından verilen bir ha
bere göre Japon limanlannda ve bilhassa Nagazalcide bulunan Al
man ticaret gemileri çok miktarda kömür ve benzin almakta fakat 
henüz limanlardan ayrılmamakt.acLrlar. 

Loit Corç 
kat ~n gün~erde vahimleşmek istidadı- Bava taal'ru.za vapdda Geçen 1aarb1n ........._ 
nı gosıermege başlamıştır Alman hatla- . " 

A ı:_ d G J b. J M ı_ b rma topçu takviye kın.atının geldilf ha- Brilksel. s <öı> - Bugiin saat on mat nazırı ne dlyol'f 

Yamanlar Doğanspora mağliip oldu Fransa ya 

n Kara a en ç er 1 r ig· i aç K a sporu t Islan u ı da ber ahnınıştır. bire doğru Fransanın şima1ine Wr Al- Londra, 5 (Ö.R) - Loit Corç bir ma-
İn1ıfliz saldUerlncle maıı bava taarruzu v-.ki olmuştur- Bu kalesinde. şöyle demektedir: 

Fener Vefa) ı, Beşiktaş Süleymaniyeyi mağlup etti 1tüıunan Alınan ~a! :::Uba~·= yapmış~~;~~~~= 
Lik ~lanna dün g{hel bir havada ü~ncil !_?lü atan ttçokun sayı a~dini olunmuştur. Hakem bay Muzafferin ida- ~eaetlef'i- aıeş Belçika hudadunda hissolunınuştur. sulhu ve müttefüderio zaferi Amerika-

dnam eclJcii. v çogaltacagı ania~ldı. Vaziyet s:.o iken resinde yapılan bu maç, ilk devrede mü- Londra 5 (Ö.R) - Kent Dukalanmn -•- mn ambargoyu kaldıırnaak hususuqdeld 
Dk ~!aşmayı saat 13 te Doganspor- hala _aynı canlılık ile oynıyan Demirspor savi şartlarla geçmiştir. Hayd sahillerinde beş Alman gemicisi- tspanyadald İtalyan kanunun kabulüne mütenklaftı.. 

Yamanlar yaptı. Doian.c;pordan l'ethi da bır gol attı. Sonra vaziyet 1-'t 2-1 ol- Askerl fabrikası çok seri olan mu- niıı cesedi bulunmuştur. Bmılar batın- eı..ı...;..a- be b --
y~kt1;1. Takım on kişi oynamak mecbu- du. Ve. nihayet 2-T de bitti. hacimleri ile soldan yarmak istiyerck lan bir denizaltı miirettebatı olduklan ~--· yana 
rıyetınde kaldı. Btınva rağmeu deha oyun Demırspor, yedi gol yemesine rağmen hücumlar yapmışlarsa da Gürbilzspor- anlaşalmıştır. Madrid. 5 (A.A) - İtalya büyük el- Kardinal verdi ye 
başlar başla~~ Dogarıspoı- l'uadm ay~- baştan ~om.ına kadar ~den oynadı. luların geçilmez bir mania olduğunu çisi general Sooio İspanya harbinde ölen 
~ı?dan ilk golu yaptı. Bundan sonra l!tır Aradakı gol farkı ancak hır tarafın fırı- görmüslerdir. Oyun sonuna kadar iki Veialılar başlamışhr~ FenerlUer Vefayı İtalyanlar için yapılan meııısimde pek Radyoda kahraman 
ıkı gilzel fırsatı kaçıran Doğanspor çok sallardan istifade etmesini bildiğini is- tarafın~ Mkimiyeti ahında geçmiş ve cok sılaştırm1$tır. Oyunun yirmi birinci çok tefsirlere yol açan bir nutuk IÖyle- 1.-eh milletine bir 
çalısmak mecburiyetinde kaldı. Yaman- pat eder. Yalnız, Said kendi başına altı oyun 1-1 beraberlikle neticelenmiştir. dakikaSlnda Yaıar bir gol fırsatı kaçır- miştir. Büyük elçi her ne olursa olsun mesaj Okudu 
lar bir penaJtt kazandı. Fakat istifade gol atm~tır. GENÇLER BffiLt(';t: _ MAÇKASPOR mıştıı; Bul'!dan sonra Vefalılar sert oy- İ~nya d~ mlicadelesin~ ~~uğu gi- . 
edemediler. Den<' bu suretle 0-1 ile hit- Haftaya yapılacak karşılaşmalarla lik Bum~ ta zevkle seyredilmiştir. Genç- namaga başlamışlardır. Çok sert geçen bı İtalya ve ispanya marksistlige karşı Parıs, 5 (Ö.R) - Bu akşam Parll 
ti.. maçlarınuı birinci devresi hitecektir. )er Birliği çok güzel oynam.ıı ağır ha!'!- birinci deTrede iki takım da sayı yapa- gelmek üzere daima beraber kalacaktır. arşeveki Kardinal Verdiye radyoda Po-

Iki.nc devı:ede Doğanspor muhacim Saat 13 te D~r. ile Ateş takımmuı rmş ve hasımlanm aorlamıst;r. Maçka- mamıştır. !kinci devrede Vefalılar 29 cu Bizim Akdenizimiz hiç bir vakit enter- lonya milletine karşı bir mesaj okuınUt
battına Emini alarak tam kadrosiyle oy- yapacağıma~ birinci devrenin iklr.ci ve lıl'ar da çok çalış~r ve kalelerine ka- dakikada Hakkının yirmi metreden çek- nasyonal deniz olmıyacaktır .. Bu deniz tur .. Kardinal Verdiye bu mesajında 
n:UU: K.a.ıandığı penaltıyı Emin gole çe,- üçüncüsüııü meydana çıkaracağı için dar. geL!n topu uzaklaştırmışlardır. Dk ~ bir şutu kurtarmışlardır. Utin denizi olacaktır. Leh milletinin kahramanlığından ve 
virdi. A:r. sonra Muzaffer kafa ile üçün- çok mühimdir. d~ Gençler Birliğinin hikimiyeti al- Fenerliler bundan sonra daha hAkinı -•- mağduriyetinden serzenişli bir llsanhı 
CÜ golü yaotı. Bundan sonra Yamanlar Ankara 5 (Hususi) - Lik maçlarına tında Te 2-0 Gençler Birliği lehine bit- oynamağa başlamışlardır. ' A •k bahsetmiş ve bu ma~dur, ve muzaffer 
yeganC' golünü yaptı. Fakat. arkadan bugün de devam edilmişti.ı:. Muhafızgü- miştir. Ikİlici devrede de güzel oyruyan Basrinin accleai yüzünden Fenerlller Japon • mert Q(I kurbanın dirilmesi için her şeyin yapı-
Muzaffer dördüncü golü yaparak Do- cO stadyumunda kalabalık bir halk kilt- Gençleı: Bil'liği oyunu 4-0 galibiyetle bi- bir çok fırsatlar kaçırmışlardır. miina•ebetlerı· lacağını söylemistir. 
~nsoor oyunu 1-4 kazandı. lesi maçtan seyretmiştir. tirmişt.ir. İkinci devrenin 38 inci dakikasında 0 SOftADA 

tl'ÇOK. - DEMJRSPOR: Dk maç, ldmanyurdu - Dcmirspor ara- ISTANBULDA: Yaşarın güzel bir şutunu Melih tamam- Tokyo 5 (Ö.R) - Japon başvekili Bulunan Yunan ve 
25 dakik~ milddctle oyun mütevazin sında yapıl'mış ve Demirspoı- 0-3 ile ga- lstanbul 5 (Husus!) - Bugün lik maç- lnmıştır. Bu suretle oyun 1 - O Fener- Amerika büyük elçisini kabul ederek 

eereya!1 ('ffi. ~ncak_b~dan sonradır ki !ip gelmiştir. Janna devam olunmuştur. Hterin galibiyetiyle neticelenmiştir. umuınt mahiyette bir görüşme yapmış- Ruınen heyetlel'l 
'ô'çok ılk golu a~b~ldı: ~vre bitmek Öğleden .sonra yapılan ve heyecanla T:ık.sim .stadında yanılan ve güntin en Fener .stadmda Beşiktaş • Süleymani- tır. Amerikanın Japonya ile münaseba- Sofya, S (ö. R) - Bir Yanan ve R•-

2'-re ıken 'Oçok ıkincıyı attı. beki~ Kınkkale - Gürbüzspo!' - As- mfihim oyunu olan Fenerbahçe - Vefa ye arasındaki m~ 3 - n Beşı~ Jta. tını alakadar eden meseleler gazden ga.. mea ticelet heyeti So~a lı .a ,J,-Jldmei hmm..~ Jmri . . r 



SAHJFE4 TENi ASlft 6 Sontesrın pazanesı 19 

ltalyanın Yeni Sulh Politikası 
ltalya kendi etrafında bir sükftn ve itimat havası yaşatmak ve Balkan

larda olduğu kadar Akdenizde de sulhu tahkim etmek emelindedir 

lngiliz gazetelerine göre Amerikanın harp bölgeleri 
Romanyanın da bu politikaya Yuna
nistan 2ibi iltihakı ihtimali mevcuttur .. . 
Romn, 5 (Ö.R) - İtnlyan radyosu haf

talık vaziyeti şöyle hillasa ediyor : 
Garp cephesinde loşm hulQlü hasebi

lc nskeri harekat tevakkuf devresinde
dır .. Buna mukabil diplomasi cephesin
de geçen hafta çok büyük faaliyetler 
kaydedilmiştir. 

Sovyetler hariciye komiseri Moloto
fun beyanatı dünyadn büyük akisler 
ynpmıştır.. Demokrasiler için 'nahoş 
olan bu beyanat Sovyetlerin Almanya 
ile nskeri ittifakını ilfuı etmiş değildir .. 
Molotof Helsinki ve Moskova arasında
ki müzakereleri ifşa etmiş ve ihtilafın 
vahim mahiyetini göstermiştir. 
Şimdiye kadar hiç bir toprak meselesi 

mevzuubahis olmndığını zanneden Fin
landiya umumi e!kfın bu beyanattan en 
büyük heyecanı duymuşlardır. Diğer 
taraftan Finlandiya başvekili Finlnndi
yanın Rusya ile münasebetlerini iyileş
tirmek hususundaki arzusuna rağmen 
liizum hasıl olursa bu memleketin istik
Ifılini ve toprak tamamiyetini silahla 
müdafaa ve muhafaza edeceğini söyle
miştir. 
Haftanın en mühim hadiselerinden bi

ri de Amerikanın bitaraflık kanununda 
yapılan tadilfıttır. Bu kanunun süratle 
kabulü Ruzveltin ve demokrasiler le
hinde olan partinin zaferidir. 

İtalyada ayni haftn içinde Nasyonal 
Fa.şist partisinde bazı tebeddüller ol-
muştur. Bunun sebebi hüktimete genç lngilizlerin hiicıon tayyareleri • 
ve yeni unsurlan getirmekten ibarettir. mindeclir. İngiliz gazeteleri Balkanlarda Yunanistanla iş birliği siyasetini tahlil 
İtalyan siyaseti doğrudan doğruya Dü- İtalyan politikasının ehemmiyetini kay- ederken diyor ki : Arnavutluğun işgali 
çenin idaresindedir. İktidar mevkiine detmekle ve Romanyanın da bu konso- akabinde Yunanistan büyük bir endişe 
gelenler direktif ve ilhamı ondan alır- lidasyon siyasetine iltihak edeceğini içinde idi.. Düçc Yunanistanın toprak 
Jar... kaydetmektedirler. tamamiyetine hürmet edeceğini temine 

İtalya kendi etrahnda bir sükQn ve ltalyan - Yunanistan nnlaşmasmın mecbur kalmıştı. Son haftalarda İtalya 
itimat havası yaşatmak azmindedir. Ankara paktına bir cevap teşkil ettiği Arnavutluk hududlarındaki askerlerini 

Yunanistanla teati edilen notalar bu- hakkındaki iddialara gelince, Fransız geri çekti. Bunu takiben dostane notala
nun delilidir. Bulgaristanla imza edilen ~azeteleri bunun asla varit olmadığını, n~ teatisi şümu1süz değildir. 
ticaret mukvelesi Balkanlarda bir sulh Italya - Yunanistan arasında son gün- Italya - Yunanistan arasında dostluk 
ve tarsin politikasını takip eden İtalya- lcrde neşredilen notaların 30 eylCılde Balkan sulhu için mühim bir h1\disedir 
nın ticaretini kuvvetlendirmek gayesi- imza edildiğini, Ankara karşılıklı yar- "'e bütün yaltın şarkta istikrarın bir un-
ne matuftur.. dım paktının ise bundan sonra imzalan- suru olacaktır. 

İtalyan siyaseti ya1nız Balkanlarda dığını kaydediyorlar. Bahusus ki Yunanistmun Ankara ile 
değil, Akdenizde de sulhu tahkim az- Pariste çıkan Tan gazetesi, İtalyanın münasebetleı·i çok mükemmeldir. 

Balkanlarda sulh arzusu 

ilan edilen bu bölgelere Amerika 
vapurları giremiyeceklerdir 

Vaşington, 5 (Ö.R) - Amerika reisi- en büyük istifadeyi temin edecek olan nacaktır. 
cü.mhuru Ruzvelt, denizlerde harp böl- İtalyan seyrisefain kumpanyalan ola- Vaşington, 5 (Ö.R) - Amerika bari-
gesini tayin ve ilan etmiştir. Bu bölge, caktır. ciye nazırı Kordel Hull hükUmetin her 
İngiltere, Fransa, Norveç, İsveç, Dani- Roma, 5 (Ö.R) - Amerikada silah şeyden evvel Amerikanın bitaraflığını 
marka, Almanya, Hollanda, Belçika ve ambargosunun kaldırılması endüstriye muhafaza azminde olduğunu ambargo
İspanya sularını ihtiva etmektedir. Ame- muazzam bir inkişaf hamlesi verecekse yu kaldıran yeni kanunun buna yardım 
rika gemileri bu bölgelere giremiyecek- de seyrisefain kumpanyalarının büyük edeceğini söylemiştir. 
lerdir. zararlar göreceği anlaşılmaktadır .. Altı Londra, 5 (Ö.R) - Alman gazeteleri, 

Akdeniz ve Karadeniz limanları ile kumpanya daha şimdiden faaliyetlerini Amerika cümhurreisi B. Ruzvelte ve 
Büyük Okyanus ve Atlnntik oyanusu, tatil etmişlerdir. 6000 gemici işsiz kala- dünya matbuat hayatında ilk defa görU
Hint Okyanusu harp bölgesi addedil- caktır. · len bir şekilde bayan Ruzvelte hücum 
mem.işlerdir. Kanada sahilleri de bu böl- Maamafih İngiltere ve Fransanın ta- etmektedirler. 
geye dahil değildir .. Harp bölgesi Ka- tili faaliyet etmek m~cburiyetinde ka- Ayni gazeteler, SovyetJerle Finlandi
narya adalarına kadar uzanmaktadır. lan kumpanyalardan bir çok vapurlar ya arasındaki mi.inasebctlerin veharne-

Roma, 5 (Ö.R) - Vaşingtondan alı- satın almayı düşündükleri ve bu mak- tinden şimdi Amerikayı rnesul tutmak 
nan haberlere göre reisicümhur Ruzvelt, satla bau görüşmeler yapıldığı da ha- istiyorlar. Glıya Amerikanın Fitilandiya.
yeni bitaraflık kanununun dünyada ya- ber alınmıştır. ya sempatisi sulh yolu ile bir anlaşma
pacağı muau.am akislerc intizaren par- Vaşington, 5 (Ö.R) - Amerika hilkü- yı imktınsız kılmağa ve Finlandiyalıları 
Ifımento tatilinde Vaşingtondan ay,nl- meti donanmasını büyük ölçüde kuvvet- kışkırtmağa saik olmuştur. Alman gaze
mamağa karar vermiştir. lendirrnek için bir çok yeni harp gemi- telerinin bu neşriyatı Almanyarun Fin-

İtalyan bahriye mahafili, Amerikn ti- leri inşasını karar altına almıştır .. Dört landiya davasına altıkasızlığını Avrupa 
caret gemilerinin Avrupa sularına sey- senede ikmal edilecek olan programa harbini mevzileşlirmek arzusuna atfe
riseferden menedilmiş olmalarından göre üç tayyare gemisi, sekiz kruvazör, diyor .. 
memnuniyet izhar etmektedirler.. Bu- 52 destroyer, 32 denizaltı, 31 yardımcı Hakikatte ise bunun çok daha kuv-
günkü şartlar içinde bu memnuniyetten gemi ve 32 kabili sevk balon inşa olu- vetli sebepleri vardır. 

Çe oslovakya dirilecektir 
Sabık Çek Cümhurreisi Beneşin 

bir lngiliz gazetesine beyanatı 
Londra 5 (ö.R) - Eski Çekoslovak 

Cümhurreisi B. Bcneş, Sundey Taymis 
gazetesine mühim beyanatta bulunmuş
tur. Beneş şunları söylemiştir: 

Tamamen kaniim ki Çekoslovakya ih
ya edilecektir. Sekiz milyonluk bir mil
let esir edilemez. Harp, bir seneden fazla 
sürecektir. lngilterede bir Çekoslovak 
hükümelinin teşkilini dii§ünüyoruz. Bu 
hükilmet, istikllUimizin mutlak bir şc-

kilde iadesini temin edecektir. Mütte
fikler, Çckoslovakyarun istiklalini iade
de mutabıktırlar. Harbın henüz üçüncü 
ayındayız. Neticeden emin olabiliriz. 

Roma 5 (ö.R) - Alman gazeteleri 
Bohemya ve Moravyada yapılan nüma
yişlerin mahiyetini mühimsemiyen neş
riyat yapmaktadırlar. Nasyonal Zay
tunga göre Beneş taraf tan bazı Çek 

gençlik te§ekküllcri büyük bir hareket 
uyandırmağa çal!§mışlardtr. P olis sia.. 
ha müracaat ederek bu teşekkülleri da
ğıtmıştır. 

NOT - Alman gazeteleri Moravya ve 
Bohemyanın tam bir sük\ınet içinde ol
duğunu artık iddia edemiyorlar. Bu te
villi itiraflar bile Çek milletinin fırsat 
buldukça müstevlilere karşı ayaklanma
ğa çalıştığını göstermektedir. 

B. Çörçil Garp cephesinde 
ltalyanın sarfettiği gayretler hakkın- Ingiliz 

da muhtelif gazetelerin tefsirleri vekili, 
Fransız karargahlarını gezdi. 

ve donanma kumandanları 
ve 
ordu 

Fransız Baş
ile konuştu 

FRANSIZ TEFSIRLERI 
Roma 5 (ö.R) - Ingiliz ve Fransız 

gazeteleri Italyanın Balkanlardaki faa
liyetinden ehemmiyetle bahsediyorlar. 
Deyli Mail Romanyanın Sovyet Rusya 
ile kat'i bir anlaşmaya meyyal olduğu
nu İtalya ile Balkanlarda bitaraf bir dev
Jctler bloku teşkili içhı işbirliği yapmayı 
arzu ettiğini yazıyor. 

Fransız gazeteleri, Italya - Yunanis
tan arasında teati edilen notaların An
kara paktına bir cevap teşkil ettiği hak
kında Alman gazetelerinin iddiaları asıl
sız olduğunu yazıyorlar. Zira bu nota
lar paktın imzasından evvel hazırlanmış 
olup bazı siyasi mülahazalarla neşri te
hir edilmiştir. 

BULGARtSTAN TEFS:tRLERt 
Sofya 5 (A.A) - Son Italyan - Yu

nan anlaşması hakkında Sofyada mün
teşir Slovo gazetesi yazıyor: 
Yunanistanın politikası Akdenizde 

deniz tefcvvukunu haiz olan devletlerle 
daima eyi münasebetler idamesine ma
tuf bulunmuştur. Bu tefevvuk evvel 
emirde Ingiltere ve Fransaya aittir. Mü
teakiben Italya geliyor. Hudutları için 
Ingiltere ve Fransaya garanti aldıktan 
s6nra Yunnnistanm Italya ile münase
belkrini tanzim etmesi tabii bulunuyor-

Norveç 
Alma. pr. testolar ru 
re de ti ... 
Londra, 5 (Ö.R) - Norveç hüküme

ti, Alınanynnın gerek City of Frint va
purunun serbest bırakılması ve gerek 
Norve~tc mevkuf tutulan Alman bahri
relilerinin tahliyesi hakkında verdiği iki 
protestoyu Norveç hi.ikümeti reddetmiş
tir .. 

du. Her halde yeni Yunan - Italyan an
laşması Balkanlar için bir barış unsuru 
ve gittikçe daha sarih olarak belirmekte 
olan yeni bir diplomatik faaliyetin baş
langıcıdır. 

Belgrad, 5 (Ö.R) - Bugünkü gaze
teler, son günlerde Jtalya jle Yunanis
tan arasında teati olunan mektuplardan 
uzun uzadiya bahsetmektedirler. 

Vreme gazetesi, Budapeşte ile Yugos
lavya arasında ba~lıyan iyi münasebet
lerin İtalya ile Yunanistan arasında da 
devamını memnuniyetle kaydetmekte
dir. 

Vreme mütalaalarına şu suretle de
vam etmektedir: 

Yugoslavya, bütiin meselelerin açık 
bir şekilde halli için elinden geleni yap
maktadır. Arzusu dn Balkanların harp
ten uzak kalmasıdır. 

(Politika) gazetesi, bugün İtalyada 
neşredilen bir tebliği neşrederek halyan
Yunan münasebetlerinin Balkanlarda 
yaptığı İyi tesiri tebarüz ettirmektedir. 
Bükreşten gelen haberlere göre, Rumen 
siyasi mehafili de bu anla§mayı memnu
niyetle karşılamakta olup Balkan antan
tı üzerinde iyi te.cıirleri görüleceğini 

ümid etmektedirler. 
Atinada çıkan [c;tia gazetesi, ltalyan -

Yunan anlaşmasının İngiltere tarafından 
tasvip olunduğunu ve muahedenin Ak
deniz ve Balkanlarda sulhun tar!'lini ve 
bitaraflık cephesinin teşkili demek ola
cağını yazmaktadır. 

Bulgaristandaki tesir de oldukça mü
saiddir. 

Yugoslavyadan öğrenildiğine göre 
oradaki Almnn ekalliyetlerine mensup 
gazetder Alman nüfusunun mübadele 
teklifleri neticesinde Rayba dönmeğe ic
bar edilmesi imkanından dolayı hayli 
telaş göstermektedirler. 

Baltık Almanlarının muhaceret şekl i 
hatırlanırsa bu tela~ hiç de şaşılacak bir 
şey değildir. Bnltık devletlerinden gelen 
haberlerden anlaşılıyor ki Baltıklı Al
manların nakli gerek hükumet gerek hal
kın kendisi için bir sürpriz mahiyetinde 
idi. Muhaceretin organize edilmesi aon 
derece sür'atle ve Baltıklıların karar ver
meğe icbar için günde bir çok defalar 
evleri ziyaret eden bir sürü ajanın merha
metsizce tazyikleri ile yapılır. 

Kan karışması dolayısiyle kimin haki
ki Alman olduğunu tayin meselesi ise 
müthiş karışıklıklara sebebiyet verdi. 

• • go 
rl r 

Londra, 5 ( ö. R) - lngiliz Bahriye 
nazırı Vinston Çurçil bugün garp cephe
sinde evvela Fransız karargahına ve son
ra da İngiliz karargahına gitmiş ve ora
da İngiliz kuvvetleri başkumandanı Ma
reşal Cort tarafından karşılanml§br. 

Londra, 5 ( ö. R) - iki gündenberi 
Pariste Başvekil Daladiye, Bahriye nazı
n Kampanki, amiral Darlan, general 
Gam len, general Guillmin ve Fransız 

abloka ve deniz ticareti nazırlan ile mü
zakerelerde bulunan lngiliz amirallığı 
baş lordu Vinston Çurçil aıkı bir teşriki 
mesainin en güzel neticeleri ile karşılan
maktan mütevellid memnuniyetini izhar 
etmiştir. 

Parla, 5 ( Ö. R ) - lngiliz amirali ık 
baş lordu Viston Çurçi) Fransız Bahriye 
nazırı Kamp inçi ile Fransız filosu baş 
ıımiralı Darlan arasındaki görüşmeler, 

müttefik donanmaların iş birliğini her sa· 
hada tam ve karni] Lir şekilde temin el· 
miş bulunuyor. 

En son sistem bir çok zırhlılan, on l>ir 
l.:ruvazörü, 32 hafif kruvazörü. 79 tab
telbahiri, yüzlerce modern muhn"bi ve 
muavin gemileri ih tiva eden Franız de
niz kuvvetlerinin müdhiş bir kuvvet ola
rak müttefik filoların deniz hakimiyetiot 
sarsmaz bir hale koyduğu aşikB.ı-dır. 

Alman denizaltılarına karşı 
' 

Mijttefikler 
gibi ikiye 

Amerikaya tahtelbahirleri ortadan ustura 
ısmarladılar biçen binlerce takip gemisi 

Londra, 5 (A.A) - People gazetesi
nin verdiği malô.mata göre müttefikler 
Amerikadan mühim mikdarda denizaltı 
•Şasörn avcıları satın almak üzeredir
ler. Bu şasörlerin tesir sahaları Atlas 
denizinde muadil bir mesafeyi geçmele
rine imkan verecek derecede büyUktür. 
Şasörlerin ustura şeklinde yapılmış olan 
ön kısımlan bir denizaltı gemisini ikiye 
bölmektedir . 

Faris, 5 (Ö.R) - Pöti Pariziyen silfıh 
ambargosunun kaldırılmasını müttefik-

lan cinayetin cezası kalmadığını göre
ceklerdir. 

Eko dö Pari diyor ki : Almanlar şim
di bUtün gaYretlerini Amerikan endüst
risinin faaliyetini sabotajlarla körletmc
ğe hasredeceklerdir. Von Papcnin 1914 
1918 harbindeki faaliyeti unutulmadı-

ğından Amerika icap eden bUtiln ted
birleri almıştır. İngiltere - Fransa ve 
Amerika sabotajlara karşı müştereken 

faaliyette bulunacaklardır .. Filhakika bu 
şekil ağır bir iştir. Bahusus ki Sovyot 
ajanları diplomat süsti takınarak faali
yet serbestisine maliktirler.o 

Askeri harekittaki dur
lerin zafer faktörleri arasında sayan g 
yazısında diyor ki : •Diplomasi vaziye- ~ 

tin Hitlcr için hiç müsait olmadığı ~ir Londra, 5 (A.A) - Meşhur askerijgünkü durgunluk mantıki olarak başka 

n uk s be i nedir? 
Bcrlin, 5 (Ö.R) - Hnriciye nazırı kenzen, Fiihrer ve Ribbentropa İtalya- zamanda ambargonun kaldırılması Hıt- muharrir Garvin, Observer gazetesinde türlü izah edilemez. Bu harpte de büttln 

fon Ribbentropun l\Tl)skovaya ve mnre- nın vaziyetini anlatmıstır. Bu izahatın lerin endişelerini yeise tahvile kMi de- yazdığı bir makalede diyor ki : harplerde en salfıhiyettar bir tavsiye 
şal Göringin Romaya gideceği hakkında Nazi şeflerini tatmin edecek mahiyette ğil midir?... Sorulabilir.. Vaşingtonda - Askeri harekAtta bugün görülen olarak kabul edilen şunu unutmıyalım : 
yabancı gazetelerde uzun tefsirlerle ve- olmadığı muhakkaktır. Romaya kim muzaffer olan adalettir. Adaleti muzaf- durgunluk miinhasıran şundan ileri ge- Her şeyi göze almış olan müthiş düş
rilen hnberler tekzip edilmektedir. Mos- gönderilirse gönderilsin Mu.ssolini hattı fer kılmak için cesarete, sabra ve oto- liyor : man hiç bir şeyden çekinmez. Bu düş-
kova 9büyük elçisi Şulenburg bugün hareketini değiştirmiyecektir, Alman riteye ihtiyaç vardır. Bunları temin Almanlar Polonya harbinden sonra man ümitsiz oyununa elinde ne varsa 

Amerika silahlanı Ol' Hitlcr tarafından kabul edilerek uzun erkfmıharbiyesi İsviçı::cı üzerinden bir ta- eden Ruzvelt sadece bir politika adamı bilhassa hava sahasında hazırlıklarını koymuştur. Binaenaleyh Naziler İngil.. 
Vaşington, 5 (A.A) - Birleşik Ame- bir miiluknt yapmıştır. arruz yapmak niyetini besliyordu .. İtal- değik!ir .. O büyük bir devlet adamı~ır L>itirmcğe çalışıyorlar.. Düşman duru- tereye tevcih edecekleri muazzam dar-

.rika bugünkü müselHih kuvvetlerine . .. .. . . yanın vaziyetinden sonra bu plfından vaz da ... Ingıltcre ve Fransanın Amerika yor .. Fakat bunu daha iyi hazırlanmak beye daha büyük bir kuvvet ilave et-
pck yakında üç tayyare gemisi, 8 kru- Parıs, 5 (0.R~ ~ Mareşal Gorıng~n geçilıniştir. Göringin Roınnya seyahati fabrikalarından satın alacakları harp için ynpıyor.. Başka bir şey için değil, mek için hazırlıklarını devam ettiriyor 
'azör, 52 destroyer, 32 denizaltı, otuz Romaya seyahatı hır çok defolar tekzip iki teşrinisanide yapılacakb .. Sonra bu malzemesi daha az kndının dul kalma- düşmanın munzam kudreti artiyor .. Ha- ve hareketi geciktiriyor .. Her an geniş 
bir ,ardımcı gemi ilave edeceği gibi 52 VC' teyit edildi haber tekzip edildi. Önümüzdeki gün- sına, zaferin dalın süratle elde edilme- va harbine gelince bundan da tasarruf bir Alman taarruzunu bekliyebiliriz. Bi-

h v rl n d 1 1' f' 'l'r :Had T~bui bu haber hakkında di- lerde vazh·eti daha sar<ıh t1c> kaVl"amak sine yarıvacaktır. B undan dolayı Amc- ' apıyor, arttırıyor. Muamma olan her zim için simdilik yapacak şey İngiltere-
,,_...~..-.....--~e...,·n_c_u_m....,cn n .. t 1 U jU da matbuat mumessıllerıne be) natında ~a· 1 J\merııcarun narl>C ışuraıo Dır gun mc.se- .Kc:s muı&uu-.. uwuuu1..cın..U&. -- -., --o- - • · -- ~ • ~ 
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