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F'inlandiyaya yaİıılan 
lngiliz yardımları 

~~~~---~~~~x*x:~~~~~~~~--

Londra mullallirimizden 
~~~~ra - Müttefiklerin Finlandiyaya geniş mikyasta yardunda bulunabil
"'iil._'b"' Norveç ile lsveç hükümetlerinin tavn hareketine tabi bulunduğu 
~l'liıı ·~~.• bugünkü tarihli «Economisb gazetesinde çıkan mühim bir ma
'-· 0 :tunü teıkil etmektedir. Bu makalenin bir hüJisaıı afAiıya çıkanlmq-

.ı....fiııla d" 
~i IQ n . 1Y~ya yardım etmek hususun- mek iizere emin ve kazançlı vazifelerini 
~ l:ıı.ı hıirnız aala 9Üphe götürmez yal- terketmişlerdir. Kanada hava kuvvetle
~fiın~rdım için bir f8rt vardır. Jlk rinin geçen harpdeki parlak muvaffalu
~, ti ~Almanyayı mağlup etmektir, yeti bu tayyarecilerin de güzel neticeler 
'İlt 1er ınlandiyaya yardım mülahaza- elde edeceğinin delilidir.> 
~•Yernizin tahakkukunu tehlikeye Manchcater Cuardian gazetesi aynı 
~ ~~ oluraak, hunun Finlandiyaya mevzua ıu ıekilde temas ediyor. cKana
'llıı '-le it Ydaaı olamaz. Ukin vaziyetin da hava kuvvetlerine mensup ilk filoyu 
?:~trjr ~de olduğu kat"i değildir. Sov- istikbal eden hava müste~rı geçen harp
~t ~ •nlandiyada düçar olduğu müş- de olduğu gibi bu sefer de hava hakimi
t"~ Uı?'anın Almanyaya yapabileceği yetinin bizde olacağına tamamen kani 
L .~r bnıebetini azaltmaktadır. Bunun- bulunduğunu beyan etmiştir. Bazı hadi
i"' l:ı:ı/r.' Finlandiyaya yardım mese- seler hava hakimiyetinin daha şimdiden 

"'1ct• ıd~r. Finlandiyanın coğrafi ha- müttefiklerde olduğuna işaret etmektc
-._llnı il flrnalde tecrid edilmiş bulun-

- SONU Z İNCi SAuiFEDE -

• Şalit B'iJlıreıe gidiyor 
Pan., 10 ( ö.R) - AJm.n hududunclua 

hildmili,or: °"· ş.ld ........... Wta 
B6knte Pleeelatir. 

_______ _J 

Moskova müzakereleri 
Helsinkide " resmı bir tebliğ neşredildi ; 

razı, Fakat istiklilleFinler sulha 
fedaya taraftar değiller 

----~--~~~------~~ 

• 
rını 

• 

Sovyetler, 
Moskova 

müzakerelerin 24 saatte · bitiril111csini istiyorlar. Finler, 

.1' abul 
ağır şart ileri sürerse 

cdecekl~rini bildiriyorlar 
x~x·----------~----

. Paris ~O (ô:/}) -.~ovyet - Fin müzakereleri başladı~mdan beri 
ılh resmı teblıg bugun Helsinkide neşredilmistir. 

Bu reımi tebliğ 'öyle demektedir: ' 
...... 11 ..... 110 , •• 1111011111111 ..... .... • «iki hükümct, lsveç hükümcünin ta
·.·.· Yakın Şarkta = •• vassutu üzerine tc>masa gelmcğe karar 

vermişlerdir: Bu temasın gayesi sulh 
: : imkanlarını araş11rmaktır. lki taraf ta . su·· yu·· k ·:_.: bu araştırmaların faydnlı olacağına ka

naat getirmi.-Jerdir. Finlandiya mümes-
silleri Sovyct hükümctinin daveti üze-

, : rinc Mo,..kovaya gitmişlerdir. Heyet 
Bir m Ü tt e fi k : b<l§vekil Riki, B. Paskivi, erkanıharp 

gencralı Rodolf Valdek ve mebus Ruy-

H : mandan miiteşekkildir. Şimdiye kadnr 

a Va E bir kaç görüşme y::ıpılınıştır. Finlandiya 
: nıümes.silleri Sovyct Rusyanın sulh s:ırl
: larına vukuf peyda etmişlC'..rdir. H~nüz 

Ordusu kurultı~o : hiç bir karar nlınmnmıştır.> 
.J r E Paris 10 (Ö.R) - Bugün Hclsinki 

: radyosu Sovyct dili ile bir neşriyat yap-
Londra, 10 (Ö.R) - Ankaradan: - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE --

müttefiklerin yardımlarını 
• 

ycnı 

Ribbt.mtrop ı•e Ciano Almatı-ltalyan anlapna.mu imzalıyorlar. 
bildiriliyor : Y akm şarkta büyük bir : 
müttefik hava ordusu teşkili için : 
Türkiye hükilmet merkezinde bu
gün .müzakereler~ başlanmıştır. 
Türkiye hava kuvvetleri tnnum 
kumandanı general Kılkiş, İngiliz 
Şark orduları hava kumandanı ge
neral Vilyaın ve Fı-ansız şark ordu
ları hava kumandanı general Jon 
arasındaki müzakereler, yakın şark
ta emniyetin temini bahsinde büyük 

Ribhentrop Roınada 
E bir rol oynıyacaktır. Üç müttefik 
: hava ordularını hazırlamaktadır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-----------*-----------

Mussolini ve Ciano ile görüştü. Bugün 
Papa tarafından kabul edilecek ~il 1\ 0 nun için büyük bir mahzur 

A.d:t1!'eai muhtemeldir. 
~ti, ~ı ıniidahale yolu ile yardım si
~' :rndilünden daha ileri götürüle-
"'cti b e, lcat'i bir netice elde etmeğe 

ıı.a "' "tına asla kifayet etmez. Petsa· •,i ~a Baltık denizi tarikile yapılacak 
lıır "' d •rdıınlarm tatbik kabiliyeti yokttç \> ~layısiyle bu gibi yardımlar Nor-

Sumner Vels 
Roma 10 (Ö.R) -- Alınan hariciye na

zırı Fon Ribbentrop ve refakatindeki 
zevat ve tck~en1er saat onda Roma
ya vasıl olmuşlardır. Roma istasyonu 
Alman bayraklariylc süslenmişti. Fon 
Ribbcntropu ıneslektaşı Kont Ciano 
karşılamış ve iki haridye nazırı aynı 
otomobile binerek Fon Ribbentropun 
misafir bulunduğu otele gitmişlerdir. 

tiJ, ~ I ııveç hükiimetlerinin muvafa
lııi.bilj a E~ hu iki memleket tarikile ya
b~'•lca;;I\ ·~er_ biz bu memleketlerin mu
l~tiltaf) • 1 ıstıhsal etmeksİ7İn onların 
lı~ cır~~111? hnld getirmek suretile ta-
"'L. - 1Rırnız . A • ~ 

:-ışır k gnyeyı manen ı:ırar etmege 
!•lip g~ .Yegane istiklal limitleri bizim 
.' lav,'. rn"rniz.e bağlı hulunan Norveç 

~'il bir ıwın .bize harp ilnn etmesi gibi ga-
'· haı"aıı.Ycte düşeceğiz. Bundan maa

::- Ilı ~11 Finlandiyaya gönderebildiği
~ tııı1rı a olsa insan ve malzeme mik
t~. ili arkasını kcsmeğc mecbur kalaca
:'" h~k:.naleyh, her şey bu iki iskandi
l~· Btı . 1tı.rnetinin muvaffakatine bağlı-
r:Q· ııı:ı rn 1 k b d rl ,...,,'ilde b cm e et iz en yar ım ta-
~İ' de·· ~lunsa, meselenin yiizü tama
k"'· Lil1.ııır .. !-fattı hareketimiz aşikar 
~t~bb~ ~oyle bir tebeddülün bizim 
~ ltı• İrnk~umüz neticesinde vuku bul
~ .. -il bir 8.n yoktur. Stokholm ve Os
e:ttcfilcJ ~avcı vaki olmadıkça. şerait 
~iti lav "tın harekatına mü~ait olamaz. 
tıı ti >'a eç de kendine has bir cMünih> 
~İbi, ~)ka.ktadır ve lngilterede oldu
~! tlık.Ja e ı laveç dedeleride daha iyi 
~.ttj ruh· Yap'.!acak daha azimkar bir 
tel l)ttj n ıkc huküm sürecektir. Biz ga
'Itı tr~k b· adar büyük bir azimle takip 
11 

11l cı' •taraflar da bir Alman istila-
rı· b il.Yak b · ı k t'l la ctdc b .. ~g ayan orkusuna karşı 
~ lardır l3 Uyuk bir azimle karşı koya
'bi IJİ,;. I un~ İntizaren, müttefiklerin 
,,, tdcn "0e sırayet ettirmek istediğini 
"'P r C""b J • ~ tder· · o e sın bu iddiasını tek-
~~ 80~ Biz .bilakis lskandinavyayı 
tıı dı~ada b~k ı:stemediğimiz için Fin-

:(. ır .fl\Üdnha)ede bulunınuyo-

il\ 26/ 2 / 1940' 
~f·ıa"•da h 
ıı11~.tııjl\ lrı ~va kuvvetlerine mensup ilk 
~ 1'etle k g tereye muvasalatını mem-

tei diy01k?~lıyan Daily Telegraph ga
' •Iııiilit, ı. 
'~llsı:t bi Iınparatorluğu, müessir ve 
~ iıl\danr ~ckilde, Okyanusların dört 
' tıı lııgiJt uvvetlerini toplamaktadır. 
~rdusu ercye gelmio bulunan Kana
~· da h:a mensup üç kafileyi şimdi 
~'Si ctrniş? kuvvetlerinden bir kafile 
~ ltafiJe) ır ~e gclmeğe hazırlanan di
~ • .._er e vardır. Yüzde yirmisi 

~ bn..._n K.a~ad" tayyarecileri 
er vill.Yetindeo celbedilmit-

Londraya gitti. Bugün 
Çemberlayn yarın lngiliz 

krah ile görüşecek 
~--------------x*x------~-

Londra, 1 O ( ö.R) --- Amerika hari- günü öğleye doğru Büyük Bitanya lmpn-
ciye nazırı Mister Sumner Vels bu sabah ratorunu ziyaret ederek görüşecektir. Salı 
tayyare ile Paristen Londraya vasıl ol- akşamı Londradan müfnrekat edecek 
muş ve hava istasyonunda dostane bir olan Mr. Sumner Vdsin Cumartesi günü 
şekilde karşılanmıştır. Mr. Vels, gazete- Amerikaya müteveccihen Artupayı ter
cilere seyahatinin iyi geçtiğini, hava yol- kedeceği tahakkuk etmiştir. 
culubrundan fevkalade ho~landığını ve NELER KONUŞULDU ? 
kahvealıısını tayyarede yaptığını aiiyle-
miştir. 

Mr. Vels yarın akşam hususi 
0

hir ye
mekte Mr. Çemberlayn ve l.ord Hali
faksla buluşarak görüşecektir. Bunu Salı 
sabahı yapılacak ikinci l;>ir temas takip 
edecektir. Amerikalı sulh adamı Salı 

Paris, 10 (ö.R) - Assosiyenin 
Press bildiriyor : 

Sumner Vels Avrupada şimdiye kadar 
yaptığı temaslarının neticesini kapalı bir 
kodla Amerika hariciyesine bildirmiştir. 

-- SONU 2 iNCt SAHiFEDE -

Kareli cephesinde 

- -
Mükeliefiyeti 

Kadınlar 
Erkekler gibi ıs ten 
65 yaıına kadar 
vazife sahibi olacak.. 
ANKARA, 10( Telefonla) - Milli 

Müdafaa miikellcfiyeti kanununun 
icap n lüzumunda tatbikine geçebil
mek için bu kanun hükümlerinin 
emreylediği nizamname projeleri 
l~rlanmı~tır. Bu nizamnameler ~-: 
timaJannı tamamlamak üzere bulu- : 
nan Askeri ~fırada miizakere edil· : 
mektedir. : 
Hazırlaaıan nizamnamelerde Türk: 
kadınına terettüp edecek vazifeler: 
birer, birer zikrulunmuş ve 15 ya-: 
şmdan 65 yaşına kadar her erkek: 
için olduğu :ibi her kadının da ya-: 
pacüı hizmetler tasrih edilmidir. : •••••• ~ ••••••••••••••••••••••••• ....-ı..-••••• 

Fin a.~kerlcri 

Saat 10,25 te Fon Ribbentrop Koni 
Cianoyu makamında ziyarette bulun
mu~iur. 

. Saat tam on ~>irde Mussolini Fon Rib
bcntropu kabul ettiği zaman nezdinde 
Kont Ciano ve Fon Mnkcnzen bulun
mnkln idi. Bu .kabul ·45 dakika devam 
"Ctm:Ş ve Fon Rfübcntrop B. Muss~ini
:ye Hitlcrin selamlarını bildirmiştir. 

Roma 10 (Ö.R) - F<?n Ribbcntr~pun 
Duçcye Jiitlerin bir mektubunu getir
diği hakkındaki haberler doğru değil
dir. 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE --

Fin harbi 
--~~~-~---~x*x--~-----------~-

S ov y~tlcrİn Finleri sulh şartiarını ka-
bule zorlamak için yaptıkları bütün 

taarruzlar püskürtüldü 
·~--~---~-x*x·--~----------

Paris, 10 (Ö.R) - Helsinkiden Paris Fin ordusunun lehinedir. 
gazetelerine bildiriliyor : Bugün iki Sovyet tayyaresi düşürül· 

Fin cephelerinde harp bütiln şiddeti- mil.ştür. . . 
le devam etmektedir. Moskovada mü- Paris, 10 (0.R) - Moskovada müza· 
zakcrelerin başladığı bugün Sovyetlerin kerelere başlıyan Fin heyeti cepheler· 
Fin ordusuna göz dağı vennek i~ ha- de Finlerin lehine inkişaf ed~n harp va· 
z.ırladıklan taarruzlar bütün cepheler- z.iyetinden iı,1ifade edeceklerdir. Sovyet
de devam etmiş, fakat bir santimlik bir ler tekliflerinde tevazu ile hareket eder
terakki bile müşahede edilmemiştir. )erse belki de bir nnJaşına ümidi Msıl 

Ladoga gölii şimalinde çok şiddetli olur. 
muhm;ebclcr cereyan etmiştir .. Bilhassa Fin başkwnandnnlığı bu ınüzakerele-
Kona Janide Sovyetlerin Kızıl kuvvet- rin dışında kalmıştır. 
]eri tarafından yapılan bir taarruz tar- Londra, 10 (Ö.R) -- Moskovada mü
dedHmiştir. Kölnoda Sovyetlerin eline zakereler devam ederken Finlandiyada 
geçen bir nokta Finler tarafından istir- muhtelif cephelerde harp ayni şiddetle Dünkü zelzeleler dat edilrnlştir. devam etmektedir. Sovyetelrin askeri 

Kareli berzahında Sovyetler bir karış vaziyeti Viipuride l'mniyetli olmaktan 
-•-- bile ilerliyememltlerdir. Vilpuride bu- çok uzaktır. 

Ankara, 10 (Huaust) -- Bu •balı Er- gün Fin hayratı majrurane dalgalan- Londra, 10 (Ö.R) - Ladoga sahille-
dehanda ve köylerinde hafif zelzeleler makta devam etmifiir. rinde. şiddetli muharebeler olnluştur .• 
=ur, Yine bucUıı aut 12.40 ta bir Vibcqda bazı Sovyet mtifrezelerinin Sovyet taarrmları püskilrtülmüş ve Kı
~ pbl aym dokuzunda ela iafe kollariyle irtibatlan kesllmiştir. 24 z.ıllar mühim zayiat vennlflerdir. Ladl 

-- ifadesi - SON1J 1 t)MC() SAldnDB -
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Elektr~!~:dört Ankaradaki lik maçları· FinlandiyaY~1 . 
aychı' işçilerine maaı x*x yapılan /ngı ıı 
ermlyornmf- Gençlerbirlig" i, Demirsporu vardım/arı 

Ur fa, 10 (Husu:.i) - Urlanın Ikhsa- l 1 

eli vaz.iyetini tetkik eden iktısat ıniidürü 2 1 mağluA p ctt•J - BAŞTARAFJ 1 inci SAYF~~; 
~lektrik ~irketinin dört ydan beri iş- • · dir. Şahsi bir müsademe esaasıncP bil 
çilerine ücret vermediğini t bit etıni~- x*x terilen büyük maharet ve cesaretd ~,. 
tir A k 1 O ( H A) •• • l t lıı:J it .. Heligolan ·• 

Tefrı.ka .• J3 YAZAN.• Şahı·n Akduman . l n ra, ususı - Buırun 19 gösteren Demir.sporlular oyuna hlkim m~ ~ ı etme uze~e. . ..... ıı:ıd" Urfa valisinin ri.vasetinde yapı an yu z r nd y t ğ b ke•ıf uç...,- 1 mayıs stadında Demirspor - Gençler vaziyete girdiler .. Demirspor, zaman za- u e ı e ap 1 1 ır " ·dt ı• 
................................................... bir toplantıda bu vaziyet gözden geçi· b" r ~· da L"k t .. baka dönmekteyken b~ Meaenchrrı• ,!it• 

rilmi<ı ve derhal ;.,,.i ücretlerinin &fon- lr ıgı arasın . ı maç arı musa - man kuvvetli akınlıu· yaparak Gençler ·ı L .ı '-- b. dabJı. 

H f ı 1 t
• z S it ""el ..,,. lanna devam edildi. . ·v· • . . • .. yan* e -.arıuaşan ve fa ... t u w "it .ır 

•••••••••••••••••• 
a ta ar, ay ar geç ı. aman u an mesine karar vcrilıni'!tir. Ha ğuk 1masma ~A~ bırligı kalesınt tehlıkelı vazıyetlere du• atli beı tayyareyi uzaldat~· sıır 

-•- h vanınaklılar80d 0 
.. 1_,u ra~ba~k şilrOyordu.. zasız avdet etmeğe muvaffak of•

1
\. ~-· 

A 
• H•• • A • d A O ANADA a mer an mureıuu:p .11.iU& l Bl _ı__, •• _,L ıaıe> zıze useyın YDl paşayı unuttur u bir seyirci kitlesi ile dolmu,.ttL GUnün Oywı, son derece heyecanlı devam to . enru:ım tayyareaını ZllL~e Ü ile~-Atatürk günü on beş en mUhlm spor hAdisesi olan bu maç ediyor ve her ilci taraf oyunculan da büdu. Perıembe ve Cuma pt1 fıt.Jlle' 

------x•x martta bü ...... bir seyircilere hevecanlı bir gün geçirtmiş- bUyük bir gayret sarfediyorlardı. Künlerde Almanya üzerinde vd.r ~ 
J ...- tir · • Oyunwı sonlarında hlk:im vaz.iuelte hemen Polonya hududuna b ~rı tJt 

Kaptan, yolcu biner binmez, ge- karşı duyduğu hırs ve hiddeti geç- tö nl k ti --t. ·· 1 
-dd t ··-' loa- ~ re e U ana~ Birinci devrede : Güzel ve ahenkli oynıyan Demirsporlular isabetli bir hU- mu e gcu uç...,arı yapan öStercC 

miyi hemen kaldırması emrini al- miş, fakat genç müşürün kalbini sa- Adana (Hususi) _ Ebedi Şefin Ada- umla ilk 1le . . ptılar yareleri harp kabiliyetlerini g el P 
ınıştı ran kin bir türlü yatışmamıştı . . naya ilk geldiği gün olan 15 Mart bu yıl ~yunlarGiyle ldaiınallb.akim vaziyette bu- c go rını ya ·· bir vaziyetle ltarp!qmamışl.r ıt· ,/ 

·· · H A H Ik . d b k 1 k 1 unan enç er bir ·ği devreyi O - 2 ga· Fakat bütiin bu gayretlere rağmen manya üzerinde kendilerine ~~6J 
Hüseyin Avni kamarada o dar üseyin vni padişahtan gördü- a evımiz e üyü bir törene ut u- lip vaziyette tamamladı.. Gençler birli~ oyunu 2 - 1 galibiyetle mıpa da uç1.11larma müdahale e~ıv. 

yatağın içinde inlerken, geminin ha- ğü o ağır muameleyi bir türlü unu- lıı.nacakt.ır. O gün ve gece için zengin bir İkinci devrede ise büyük biı· faaliyet bitirdi.. tir. Ve AYUaturya ile BohenıY• iledJ 
d l 

program hazırlanmıştır. ** ____ ,.nıe 
}atlarını, zencirlerini çözdüler .. . Ko- tamıyor u. A asonyadan sonra onu Halkevimiz bu yıl Ebedi Şefin Ada- hemya üzerine sadece bey.....-:-~ r.rl 
ca vapur, bacasından siyah duman- Ciride gönderdiler... naya ilk geldiği zaman oturduğu evle lzmı·rde Ankaradak1 bı·sı·k me .. aleler de atmışlardır. Bu be~#" 

b Akd · · b b k d d (b nk ı · · • meler Bohemya ile Avusturyad.P Lif 
lar savurarak yavaf yavq Saray ur- enızın u üyü a asın a ugü ü ticaret mektebi) son ge ışın- 1 ) larımızın maneviyatını takviye ett11er•İ:!" 
nu açıklanna doğru ilerlemeğe ko- asırlardanberi devam eden karışıklık de ordusunu son defa teftiş ettiği yere et y~rJŞ art dir. Almanyaya atılan beyanoaD1. ~:_,~r 

ıd o Slrada büsbütün artmış bulunu- (Atatürk parkı önü) bu hatıraları tes- AJ o k · ı " b b ....... d' 
y u u. .. bit eden birer plaka koymağa da knt'B.r tay - ço ı e ica ı halinde diğer her hangi il' jfl 

Hüseyin Avni gençliğinin bütün yordu... vermiştir. Ankara, 10 (Hususi) - Burada 19 tin de icra edilebileceğini açık~ 
senelerini içinde geçirdiği bu büyük Hem vali vek.ili, hem de ordu ku- o gün bu plakalar da merasimle yer- k !.Ilı fŞl la Ştt mayıs stadında yapılmakta olan hl.siklet eden birer tehdittir.> 1,t 

h d 1 k l ak mandanı sıfatiyle Ciridde mülki ve lerine konacaktır. u teşvik müsabakalarına bugUn de devam Tima ıazeteainin Finlandiy•ya b'I' şc ir en ayn ır en, onu son o ar -x- edildi. 56 kilometre arasında yapılan lacak lngiliz yardunından bahteÔeM~ 
bir daha görmek istedi... askeri bütün kumandayı eline alan / Dün Altay ile Üçok takımları arasın- bu mUsabaka ~k heyecanlı ve zevkli makalesinde deniliyor ki: cF~ f':tl 

Fakat kamarasının pcnçereleri Hüseyin Avni meşhur becerikliği Arttırılacak vergi er da öğleden sonra Alsancak stadında hu- oldu .. Müsabakaya iştirak eden Askeri ~~zeme.g~~derildiğini b~di.ren "e~ 
yübekte idi. Ve kendisi yatağın- ve gözü pekliğiyle hemen işe giriş- üzerinde t~tkik/er susi bir maç yapılmı.ştır. mbrikalar gilcil ile Muhafız gücü bisik- umıt venCJdır. ~e~feketun.ıı:de dıt• ti' 
dan kalkıp oradan bakacak vaziyet- ti ... Adanın bozulan asayişini az za- 01.!;~ i: !:mkım.kato bu il~~~~ letçileri müsabakaya vı1madan sonuna naca~ ?1a!zernenın bır had~ı var~fşıl' 

d ıd manda düzeltmeğe muvaffak oldu.. ANKARA - Ba,vekilimiz Dr. Refilı.: kadar devam ettiler. Yalnız 45 inci ki- kendı ihtıyaçları~a har~çten_ı.iftı' 
t e eği i... Saydamın radyodalı.:i nutuklarınd~. Ma- Saha, havanın oldukça serin olmasına tığımız talepler muıtaccl bıt ın»'' ıılı'~ 

Basık kamaranın içindeki o dar En son gösterdiği bu büyük ya- liye vekili B. Fuat A~nlının 940 mali yı- rağmen meraklılarla dolmuştu. lomctredc Türk.iye şampiyonu Nuri zetmelttedir. Bununla beraber. "'rd~ 
yatağında zihnini hep kara düşünce- rarlık onu bir çok hucaladıktan ve lı bütçe projesinin Büyük Millet Mec\i· Hakim vaziyette oymyan Altay takı- ~u.şun bls~:ı ön tarafında ufak kak olan bir ,ey varsa 0 ela b~·~· ~ 
J d felaket bataklıklarına gömüldükten sine verilmesi münasebetiyle vaki bcya- nu karşısında Üçok.lular zaman zaman ır Arıza vu u.ştur. diier yardımların tak.ip edeceıı• c:f 
er sar ı. . . sonra tekrar yuz·· e çıkardı... natlarında izah ettikleri veçhile bazı ver- iyi akınlar yaptılar ve oyunu iyi idare Halkın heyecan içinde seyrettlli bu ten biz yeeane malzeme menb•~ Jeff 

Demek bütün sevdiklerini koy- 1 d f k 1 h d ettiler .. Çok zevkli geçen oyun, netice meraklı ya ... •lann neticesinde Orhan etmiyoruz. Fran•• d .. mal•eıoe.ıboıı .. .ıl 
H · ı..~ H·· · A · · ık gi er e u a zamlar yapı tnJlSl etra n a -..., - .. ~ pr 

nunda tutan bu bu·'yük Türk -hrin- iınlUlr, useyın vnıyı art ta- M 1 k"' 1 d itibariyle 1 - 3 <ribi az bir farkla Altay- birincı,' Nuri ikinci ve Mehmet tekerlek yor. Bitaraf memleketla dahı 1 .... ıdııf r- a iye ve ıileti çalışma arına evam ~t· ıı:ıo· 11,...-, 
den onu zorla ayırmakta idiler~ .. Bu mamiyle affetti... mektedir. Projelerin önümüzdeki gün- lıların lehine nl'ticelenmiştir. farla ile UçüncU gefmi$lerdit. pek büyük olan uberrüatda ~ l" 
J __ .ı __ --1. -L d'di L 1-----dı Bir kar 1ene evvel, rok. fena <U>rt- lerde son ıeklini alması beklenmektedir. tardır. Baza bitaraflar da tebe ~ 
~ '\i<U'fa?as;, 1 nere&. &aZaD - Y Y ~ s v 1 lu~--ın-L•a beraber malzem~ts. <I .. '-" • fini' 1_ •~'- tbe- 1 · · d ldı" f bula. b Projeler 16 martta toplanacak olan ........ AM 
gı mevs:unı. tere ' asa.erwt. rü ar ıçın e ayn gı atan u se- Büyük Millet Mediaine sevkedilmell üze- um ner e s razı olabilirler. O halde. F. gil~ 
aİni. hepsini elinden kaçumakta idi.. fer parlak ve şanlı bir vaziyette tek- re ya.kında Başvelcalete verilecektir. Pro- ihtiyacı olan krediyi temindoo lıı .s',, 

Vapurun hareketini, hu.role gelen rar kavupnUJhı... jelerin Büyük Millet Meclisinin ilk içti- nin kaçmmıyacaima m~ de ~1 
sanıntılardao, o dakikada yatağın- işte onu lıtanbula getiren vapur, malarında müstacelen müzakere oluna- x*x bakılabilir. Canüllü baıeltetiniıı teJI". 
da aezen Hüseyin Avni dişlerini gı- Sarayburnundan kıvnlarak limana rak kanuniyet kcabetmcşine çalışılacak- L d B ~~ni ~-~ttid:k}'F haıt~71 ;;~ ~ 
cırdattı ... Kendisini bu hale koyana doğru ilerlemekte idi... tır. -*- 00 raya gı• ttı• • ugu•• n ı:~n• 0:e::mı. ~iri~ var~ır. a rd~ e<f'; 
karıı duyduğu kinin derinliğini an- Hüacyin Avni 0 dakikada gemi- Yurdumuzdaki ölüm edenlerin büyü~ bir ltısnu a.sk~~ı ~ 
latan titrek, iniltili bir 1Ctle: nin güvertesine çıkmıfb. Yıllardan mükemmelen haiı:di ve e~rı9'soıı ır 

ve doğum vukuatı ç b 1 1 · ı · meselelerde tecrübe sahibidır. ,".! 
- Hadi bakalım .... deıdL Bugün beri hasretini çektiği bu büyük bel- Ankara - NUfus u. müdürlliğü tara- em er ayn yarın ngı iZ panyol harbi iyi asker yetiım~"" Jo! 

kuvvet ve kudret tende .. istediğini denin gözler kamaştıran güzellikle- !mdan 1939 yılı içindeki nUfus vukua- olm1.11tur. ispanyada biribiılerıl• ~ 
yap ... Fakat günün birinde şimdilci. rine bakıyordu... tına ait istatistikleri tesbit edilmiştir. k 

1 1 
k ıen lngilizler timdi Finlandiya d bU'° 

vaziyet dcğitcbilir. Birdenbire ilci iri yaş damlası göz- Bu rakamlar nüfus idareleri tarafından . ra ı 1• e go•• ru•• şece harp etmek için Fin ırönüllü k•
1 

Hü1eyin Avninin yine yaman bir !erinden yuvarlandı... tanzim olunan ta11 istatistiklerden çıka- ıuna yanyana girmefctedir.> 
nlmıştır. u-- ~1f 

adam olduğunu, kendisine yapılan Ne olmuştu?. . Bu sert ruhlu as- 1939 yılındaki nüfwnunuz 1938 yıb- - BAŞTARAFI ı inci SAYFADA - .suk hiç b1r şey öğı-enmij değildir. Kalay 20 llradall ~ l 
fenalığı aıla unutmadığını, i~e o ker, aevinmcai icap eden böyle en na nazaran 250.148 fazladır. 1939 yılın. Hatt.i Pariate bulunduğu dün altpm Swnner Vels tarafından yapalım an- kurusa düftil- c~; 
valcıt ıen görürsün. .. ferahlı bir gününde, neden birden- da 348,958 doğum vukubulınuştur. 1939 Am.erikaya tahminen 6000 llelimelik bir hetin neticeleri hakkmda ilk tezahilr btanbuf _ Avrupa. wbindeSI ~ 

Vapur Hüıeyir. Avniyi Antalya- bire müteessir olmuştu).. . yılına hazanın 1939 yılındaki doğum telsiz teaTAf Köndermiftir. . Pariste olmuştur. Amerika mıı.teşarı kilosu 27S kw-\11 olan blay bit ,,, 
-'-- d B 33.837 failadır. ölüm miktarı ise 938 Bu telanfuı mlnaaı ıudur ki. Yeis dünya ekooomisinib yeniden tamimi 20 liraya kadar Ulaelmişti '' 

ya Çı&.ar ı.. içareyi oradan da. yi- yılına öre 23.487 noksaniyl~ 218.504 ~Xax uıaya. Avnıpadan verilebilecek hakkındı;. Amerika nokt.ai naz.armı bil- Son günlerde ~çteıı beweP ~ I 
ne muhafaza altında lspartaya sev- '!f;!~~.C,.A;. ! tür. erler bulmUftur. Hider VeIK ıayet diren bir muhtıra \·~tir. Bu ınuhtl- purla mOtemadiyen kalay ~~ ~ 
kettiler.. 111 nazikane mukabele etm.İ§. kendisini ağır ra Paris, Londra ve Vaşington ara.anda cesiode fiat1er dOmıiit ve dil1l ";,..u' 

Hüseyin Avni öz memleketi olan SUDAN ŞEYLER Kazaya uerıyan •tmıf ve sulhu arzu ettijinden Lahset- taıu bir görilf mUtahakatiııl bildirmek- ruşa kadar inmiştir. Dün der 
J1partada (bu da geçer yahul) diye --&-- vapurların tahkikatı meJtle beraber pek: yenir yutulur bir sulh tedir. 10 ton kalay gelın.ifUr. /. 

d 
T AZAN: l;cz&cı it'.. Klmil Akı., Istanbul _ Deniz.yollarının bir 1. ~A fllrtl ileri sürememi~tir. Mwısolini i.e ~~ 

.unun .. Aredan haftalar, aylar ~- ......,. Am - ·L- - •• •-, div · ı_ •• - • • .,......, ay içinde karaya oturan ve lcazay,. ug~ - en&.1U11n gosu;T gı mısnu nıyete ıta· 
tı .. Zaman Sultan Azize Hüsevin s bilm .. t tm. f - ı. t L - -b· ·· - -..:.."' Gö diifıl .s-- S ,.,.llıJ -:ı -' • uyu . em nedendir istihfaf eder rıyan b~ vapuru hakkın.da talık .Ut re e l,f. llill nar lD onune itCJWUMe• ,. er..n- ez. er•fft: 
Avniyi unutturdu .. Ona karşı duy- bir söz. yaratmı.şız, s udan .şey demek yapına.lda olan ınütehassıslardan ~nü- s~ ?'alan senelerde >:_e~i. ve daha bü- •• 
duğu öfkesini yatıştırdı. .. basit. mayası esası zaif manasına geli· rekkep .komiıryon azaı;ından Münakale ~ bıı: ~a~bı:_yof ac;acaırı ı.çın buna..Ame-

Cerek Vükela ve gerekse saray ri- yor, öte taraftan da su gibi aziz ol sö- vek!leti fen heyetinden Behçet b" kı- nka reısmm on ayale oltnllllDI tavsıye et
cali arasında bu genç ve muktedir zünü yine hU icat e~ oluyoruz. Sulu &m tahkikat evrakile Ankaraya g~~ş- re~ştir. dD:dy~ ise ~ııbü~n abiııe 
müşürü sevenler, onun zekasını ve kelimesinde özü az mnnıısı olduğu gibi tir. Heyetin diğer azalan da raporlannı dar elt ederl -~erbe ml~steoanna 

mecazda da ağır ba.Şlı olgun değil :...Ahı bitirip önümüzdeki hafta Ankaraya gi- osya ar o u•u muus t ma umat vs· 
faaliyetini takdir edenler de vardı. vardır. Suyu bir taraftan lwpalar. ~- deceklerdir. miştir. 
Ve hunlann başında Fuat paşa bu- kar ederken oôir taraftan abıhayat ta- ıı Faris, 10 (Ö.R) - Fransada teınas-
lunuyordu., birleriyle tı.ayatın kendisi olduğunu söy· Orta mekteolerin larmı ikmal eden Amerika hariciye 

Fuad p~ Sultan Azizin neşeli lemiş oluyoruz.. Suyun dünyanın dörUe yazı dersleri müsteşarı Sunıner Vels bu sabah Fran-
bir zamanından istifade etti.. Hüıe· üçünü kapbmnsı da tabiatın suya ver- Maarif vekaleti, orta mekteplerin ya- sız avcı tayyareleri ve İngiliz keşif tay-

diği bir kıymet olsa gerelc .• Su bünye- zı ~--1en" .__LL.-~- ----=• müd' .• ı ··k- yareleri himayesinde •Bir sulh mafre· 
yin Avniyi affetmesi irin _ o meshur · kurar u=ı;.ı ~Ulllil LU.doiUU uru zesi halind Lo d har ,_ t • ..,.;.,_ -y--. mızin esasını , kanımız suludur o lerine yeni bir tamim yapmıştır. Bu ta- • e n raya eK.e e--.-
talakatiyle hünkara bir hayli dil dök- suyunu kaybettiği gün biz de henliğjnıi- mlınlııde Maarif vekaleti ezcümle ··yte tir. Fran.c;ız tayyareleri İngiliz sularına 
tü.. tl kaybetmiş oluruz. içme sularmın de- demektedir: şo kadar Sunuıer Velsin bindiği tayyareye 

Ne yaptiyse yaptı, onun affı ira- recelcri suyun içim b.-ıkımındau lezzeti- dlk mektep programımıufa yazı öğ- refakat etmi-'1erdirö . • 
desini elde etmeğe muvaffak oldu .. ni ifade eder. suda ne kadar kirec:. tuz: retimiuin hedefleri ve bu öğretimde göz 1 Lodndra, lO ( .R) - Veb Pariste bu

ve mürekkebatı varsa o su 0 derecede önünde tutulacak e.sadar izah edilmis un uğu sırada Fraı~sız maliye nazm-
Sultan Aziz Fuat pa~ya : ağır bir lezzettedir. Susuzluk iştiyakla- temel har.fk..rindeu başlarnnık bitişik na bir muhtıra takdim ederek Aıncri-
- istanbula gelmesin.. Fakat rın başında gelir. onun eksikliği ne si- harflere kadar hangi yazı şekilleri üze- kanın taraftar bulunduğu ban mali 

taşrada ordu kumandanlıklanndan garasızlığa ne bilmem nesizliğe, hiç bir rinde durulacağı da programa eklenen noktaları hatırlatmıştır. 
hirine tayini mün iptir... şeye benzemez., hayatın.da derin bir su- bir levha ile gösterilmiştir. Bazı mek- Fransa. maliye nazırı Daladiye ile ınü-

D suzluk ile karşılaşmış az insana tesadüf tepler bu yazı şeklini değiştirmekte ve şavere ettikten :ıı-0nra Fransanm ve İn-
iye emretti... edilir. Bir t iki saat nihayet bir gün cocultlara ayrı yaz.ı gösterilmektedir:. gilterenin bu pcensiplcn- taraftar oldu-

Fuat paşa, eski serasker kayma- su bulamamış olanlar vardır, bundan 28 Orta mektepler ilk mekteplerin drvamı ğunu bildirmiştir. 
kamını Alasonya ordusu kuman- sene evvel Yemende tabw· eczacısı olduğuna göre bütün tedrisatta olduğu Paris, lO (Ö.R) - Swnuer Vels Ro
danlığına tayin edip Yunan hudu- idim, üç gün bir daffila su bulamamak gibi, yazı tedri.atında dn m uallimlerin ma ve Berlinde hükümet reisler.ile g(). 
duoda bulunan ordu merkezine felakl"tiyle karşılaştım. nihayet taban- ilk mekteplerde Lalebcnin b:ı.andığ.ı bil- r~~r~e d~~~~ e~1~mumyiesi 

·· d · · caınuı kurşunlannı ağzıma koyarak ça- gi, ıneh.aret ve itiyatları tekamül ettire- mu ereı.w-in ıwwlJeti 1l4;UJ..Aında mev-
gon ermısb. .. kıl .. L..·ı bir klilc O da da ç wr..w • • 'n • · temin edebildiği- cck bir yolda y ürümeleri, mekteplerin iNrf RAR EDEu 

ra bir çok yararlıklar gös- ıni yoz.arsam hayret etmeyiniz., su çok verimi ve teşkilat bütünlüğünU m uha- " 
tererek hünkara eski öfkesini büs- az.izdir çünkü hayatınuzın desenini su faza OOkuıundan zaruridir.:. Bir Alman gemisi daha 
bütün unutturmağa ve yeniden teşkil ediyor, onun nedreti hayatımwn Vekalet, tamime ük mektep ınualli.ın- ~. 10 (Ö.R) - Ha.nover adı.nda ve 
onun teveccühünü kazanmağa mu- en büyük eksikliğidir. suyu sudan l::a- lel'int: a it yazı şekillerini gösterir bir 6500 tonluk Alman ticaret gemisi San 

ff k Jd bul etmiyellm. büyük nankörlük olur, izahname de e~tir. Orta tedrisat Doıniru1m ile Porlnriko arasında İngiliz 
VI\ a 0 u. .. su en hUyük a7.i7Jmitdir, aziz suya hür- ınuallimleri bu yazı şekillerine göre gemileri eline düşmemek için intihar et-

Sultan Azizin Hüseyin Avniye met... derslerini vereceklerdir. miştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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CE4A VE tNTtKAM BAŞLIYOR 
Ek%ilinin yeraltı meleeinde, Faribol 

u. müştereken oturduğu odada Mistuf
le çizmelerini temizlemekle meşguldu. 
Çünkü bir gün evvel Mödona gitmiş ve 
orada eriyen karların yap kan çamurlu 
yolları Uzerlnde kralın oğlu ve veli.ah
dinin gündelik hayat tarzı hakkında ma
IGmat toplıyarak lvona getirmişti. 

lvon, müthiş intikam karar ve plfuıı
n oo dördüncü Lulnin oğlunu hedef 

. ı. - .•. ' ı ı-

Çianeleriniu temizlemesini b iti ren 
Mistufle arkadaşına döndü: 

- Beyaz. tavşan otelwe gidip ha.ı.•van
lar.ımı~ı t im.ar etmemiz zamanı gı:>Jdi, 
dedi. 

Yarım saat sonra iki arka~. Bastil 
karşısında olan basık kapıdan çı1unışlar 
ve oraya ·yakın bulunan beyaz uw~ruı 
oteli Ü;tikametini tutmuşlardı. 
Kapıdan ·çeri henüz ginnişlcrdi ki 

oteki kendilerini k ,.,,-şıladı: 
Ef ndilerim, dedi siı.in 

yolcu sizi ~ydenberi burada bekliyoe. ve Faribolwı gözlerinde parlak savt ve 
Fnı:ibol derhal anladı. asabiyet ateşini görünce endişeye düş-
- Kuyruğu Jrtopsun, ckdi. Muhakkak tü. 

mülazim Şadofödür.. - Yc>ksa... dedi. yoksa Madam Ivonu 
Otelci: bınıkmadıbr mı? 
- Efendim, dedi. Bu zatın :.i:ıin dos- FarihOI cevap verili: 

tunuz. Olduğunu ben de tahmin etiiği.ıu - MM2 m lvon serbesttir ve slhhai-
için onu sizin odanıza götürdüm. Şim- tedir_ Kendisi ~-e çocuğu Ekv1infn keşf-
di oradadır. eclilmesj jmJdnsn olan giz:li bir melce-

Farlbol: iDde bulunuyor. Sizi yanına götüttbili.. 
- iyi ettin d um... riz. 
Dedikten sonra yukarı hta ç•kao - O halde muhterem cloit&km mon-

merdiveM atıldı. senyör Luinin bir felibt gelmq 
Bil' dakika sonra Jan dö Urinyesin olacak 

i~ııkt olan genç mlilazimfe karşı karşıya Faribol - Yaralı bir arslan aıôi ıtif· 
gel mi.ş ti. ı.di: 

ilk sevinç sayhaları \·e ıueııınuniyet - Evet_ Onu yakaladılar v~ Basti1r 
el sıkın:.ıları çabuk.. biU.i. MüW:iın sivil b dılar.-
giyhımişti. Fakat arla mndaki ~lbr nin ülhim Sadolö sarardı. 
zarfını asilzaıdelik hüviyetini meydana • Çürikii o bu ~ zrncfanm içinde 
koymağa kôfiy·di. , kaç yüzlerce kişinin bir daha hürriyet 
Delikanlı bu el sıkma \'e hatırlaşma yüzünü görmeden öbür dünyayı boyla-

rrterasimi ron unda: dığmı biliyor ve monsenyör Luiyi on-
- Şimdi, dedi. bana monsenyör l.ui Y attıran kuvvet ile sebebi çok iyi tah

ve muhterem rftilr.a.51 madrun Ivon hak- min ediyordu. 
kında tuınat verlniz... Nac;ıllar? iyi- Fan1:ıol. • · ağırlaştıranık devam 
IC'r mi •. r..hatlar mi?_ t'lti· 

•••••••••••••••••••••• 

Kanatlı insanlar 
------------x· *x------~--

ŞAllİN AKDUNAJ' 
Eek.iden nakliye vasıtası atlara, caterlere, develere münhasırdı·· 
O zaman lokomotif, otobüs, otomobil ne gezer?.. ~ 
Uzak mesafelere hep bu canlı ve dört ayaklı nakil vasrıasına 

giderlerdi ..• 

Uzak yerlere yaya olarak. gidildiği de olurdu ya? ... ~ 
Pek çok kimseler, Osküdardan baflıyan o mc hur Baida.d cad V' 

tutturup ayaklariyle tıplf tıpış yürüyerek ta Fırat ırmağı laylbıfııll 
dar ilerlemekten çekinmezlerdi .. 

Y .. ·• b ··ı·· bu de . ___ .:.. ı.. Uefl gel• ayan yurumeye ta ammu un receaıne pfm(UlliUI.. eıu 

mez. .. . ?" 
Şeyh Sadinin bu mevzua dair Gülüstanda m~hur bir hikaY~1 

dır : ~ 
Fakir hir derviş yaya olarak bir kervana katılmış.. . Zavallı 111" 

ayak, ~ı kabak.. . i# 
Kuvvetli bir devenin üstüne oturtulmu süslü bir mahfanırı ıç Je

seyahat eden zengin bir adam dcrvi~in o halini görüp acıyarak 008 

mi ki : ·di>'O"' 
- Bo adem .. BöYfe yaya ve çırçıplak yola çıkmı§, nereye gı 

sun~ 

Hemen geriye dön .. Yolda dütüp öleceksin... . ~,ı 
llk mubaleye gelmifler .•• Brr de ne bale.arsın? .. Dervi defll

1
' 

sağlam! .. 

Devenin üstündeki zenginin llie ansrzm nefesi tükeniverıni '{~tıii' 
Eakiden inaan1ann hayvanlara gördürdükleri i~ler, bugün 

canlı bir hale getirdiği demir makineler tarafından yapılmaktadı'ieftl 
Bu~n öyle uzak yerlere değil, şebir içindeki iki adımhk rneSl' 

bile hep bu canb makinelerle gidiliyor ... 

r"& 
Eak:iden lzmirin o dimdik tepelerine çıkmak ne müşkül, ne f

0 

bir ifti-.. ~, 
Bugün ise o rahat, k otobüslere kuruldun mu, bir solukta eıı ı,e!lİ' 

aek bayırlara kadar ulapyorsun .. Medeniyet insanları rahataı reıt 
ğe o kadar alqtudı kiL. 1' # 

Nakliye vasıtalaruım ne kadar çabuk tekamül ettiğini anla1f11\tı1ıı~' 
tarihin kaydettiği şu üç mühim inkipf nolctası göz önünde tutll 

dır: 
iki ayak ... Dört ayak. ... Ve demir makineler... ı:.o"' 
Bugün ayaklanmıza demirden bir makine taktık . . Mazot ,;e 7 

dumanlan rak karada, denizde, büyük bir süratle hiç tiıff 

koty~ı:ız.·b·!~_ .ı _ bü - . I b _ L • • d w .laJI çıi~~ 
e guııun uwac tun ın.san ar u maıuneyl c ayagıno JJiP'" 

kollanna çelik bir kanat takaaıılc .. Her sene, bu ayda yurduın~ 1J"f' 
fuliğe gelen bahar müjdecİ9İ leylekkr gibi gök yüzün<k uçırı 
hyacaktır ... 

Bana bugünler pek yakın gibi geliyor ... 



Italya Ingiltere ile anlaştı 
----------'W'l~·-~~~~~---------

y oldaki kömürler Italyaya girecek, 
artık Alman kömürü almıyacak 

l"Pliiö80 .... 
Bütün harbeclenlere 
30 günlük mütareke 
teklU ve tavüye 
edlyo.._ 
Vaşington, 10 (Ö.R.) - Senatör, 

hariqtye encümeni !'tisi Pitman dün 
• Ct°" :rady~ @öylQdiği bir :pu\~'8 

Mr. Sumnel' Velsin Mister Ru:ııvelt 
tarafından bir sulh ta\'assutu vazi
fesiyle Avrupa payitahtlarını ziya
ret etmekte olduğunu lli1lemiş1 fa
kat ~diye içadal' "lınan ne~n4ı 

--------~---•-----------· müsbet veyıı menfi olup almadığım 
Londra, 1 O ( ö.R) - Bugün Lond- hükümeti buna mUsaade etmiıtir. tilı: bir ne;lcedlr ve ltalya bu suretle in· söylememi~r. il 

tada ve Romada neoredilen aynı mahi· Londra mehafili vimdilik hadiseyi ka- gilterenin teml'yiillerine uymasını bil~i~- Senatör Pitman e<ı:cüınle demistir : 
Yettelci ilci reami tebliğde ihtilaAı kömür panmıı saymaktadır. Yolda bulunan on tir. kl : . 5 
~atı meadcainde iki hük.ümetin bir üç vapurdaki kömürlerin bedelini ltalya Londra. 1 O ( ö.R) - Almanlar ka- - •Ben şahsen Avrupada başlı-: 
;ıeti bal bulduldan bildinlmektedir. Almanyaya ödemiftir. radan ltalyaya kömür venneğe çallŞA- yan harp halinin önü alınınıyacak.: 
ftal~anın Londra ıefirinin bu huauıtaki Paris, 1 O ( ö .R) - ihtilaflı kömür caldarını bildirmi,lerdir. Almanyada va- bir afet olduğuna kani değilim .. Bu: 
.ı~alıyet ve. gayreti lngiliz tebliiinde tak- meseleıinin hüsnü suretle halli PMiı si- gon fılı:danı o kadar eiddetlidirki huna kanaatim insanların hAIA aklı se
Qırle hahMdiJmektedir. yui mahfillerinin büvük bir memnuni· imkan görülemiyor. liınle hareket etmek arzularından 

Ablatınaya cöre ltalya bundan ıonıa yetini uyandınnıttır. Bu anlaıma, iıtik- Roma, 1 O ( ö.R) - lnıi}terenin Ro- mülhemdir .. • 
~lrnanyadan kömür ithal etmek için hiç balde ltalyanın komür ihtiyacını temin ma ııefiri Sir Berı L~ren bugün ltalya ha- B. Pitman Avrupa milletleri an
lt~ ltalya vapuru göndennemeii teah- huıuıunda bir teahhüdü tatmin etmekte riciye nazırı Kont Cıyano tarafından ka- sında sulhun tesisini teminen cere-
.ut etrniıtir. Buna mukabil lngiltere hah- iee de fimdilik vuiyeti kurtarmıı sayılı- bul edllmiotir. Y altında ltalya - lngiliz : yan edecek müzakereler için otuz 

''7eeine, hllen yolda bulunan on üç kö· yor. müzakerelerinin tekrar başlıyaC4ğı ve : günlUk bir mütareke teklif etmi§ ve': 
j~' Y'Glı:lü ltalyan vapurunun hamule- lngiltere ve ltalyanın vardıkları neti· bu defa umumi ~ir ~ekilde. bütün ek_?- S sözlerine şöyle devam etıniştir : S 
;nne bir zarar iru edilmeden ltalyaya ee, aralarında çıkan meaeleleri müzakere nomik me.cleler uze~ı?de bır anlaşmaga - c'Muharlpler ne için harbeıtik-: 
5nnıeleri için emir verilmiştir. lngiliz yolile balletrnelt fırsatını veren demoha- varılacağı tahmin edılıyor. lerlnl pek Ali blllyorlar .. Biz de hl·! -... __ _:, _____ ..:_ _ _.:;._____________________________ liyoruz.. Bkce muhariplerin böyle: 

R d bir mütarekeyi kabulden istlnklf S Ribbentrop Oma a etmeleri akıl almaz bir işür. Böyls ! 

-----~-----JWww*ıww---~~----------

M usso lini ve Ciano ile görüştü. Bugün 

• bir mütarekeden sonra milletlerin : 
: her halde anlaşmak istiyeceklerin- $ 
: den emin olabiliriz .. • : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Papa tarafından kabul edilecek 
LONDRAYA 
Giden Yugoslav 
sanayi heyeti... 
Londra, 10 (Ö.R) - Bir Yusoslav sa· 

nayi hayeti bugün Lond.raya gelrniftir, 
~ ann ild memleket uuuıde ticart mu. 
badeleltl' için mUzakerelere batlanı~
tır .. İngiltere Yugo~lavyaduı aatuı ala· 
cağı ban maddelere mukabil Mnayl 
maddeleri verecektir. 

----------------.tıı#w•.,.~-----~--~ - ~ARAFI ı tNct SA.llb EOB - Cunıale Ditalya. bu anlqmadan sonra milel vaziyetin fevkaladeliği kar-ıaında 
:ı.._P.ans 10 (ö.R) -BO.tlln Avrupa mer- Italyanın Avrupa harbı karşısındaki !!&kit kalmasını temine çalışacaktır. Hal
-z!eri ve bilhassa Londra ile Parlsin gayri.muhariplik vazlyetinln Ribbentro- buki ne Ciano ve ne de Mussolini Rib
~eri Romada Italyan ve Alman naıu-. pun Romaya yaptığı ziyarete ratmen bentropun böyle bir manevruıruı llet 
'Vl arasında ıörUşülecek mevzulara değişmemiş kaldığını illn etml§tlr. Maa- olmıyacaklan kanaati vardır, 
~. Rom.ada şu iki meselenin mafih iyi haber alan mahfillerin kanaa· Roına 10 (Ö.R) - Foıı Ribbentrop 
lii~Wecefl zannediliyor: tine göre Alman hariciye nazın, gerek yarın Mussolini ile jkinci defa lcon~-

-·-
1 - Italyaıııo. Avrupa muvazenesin- Kont Ciano ve gerek MUS90lini ile te- caktır. 
~ henUz sarahat lcesbetrnlyen vadye- maslannda Italya noktai nazannda Al- Italyan gazetelerinin Pari.tteı:ı aldık-

Köylerde il aören 
1ehlrlUerclen de 
salına abnacak 

• manya lehinde harbe girmek için bir Iart haberlere eöre Fransız eiyllJii mıüı-
:ı. ~ - Berlinin Romayı Fin - Sovyet detifikllk yapmıya çalışacağı tahmin fillerinin fikri, Almanlar Sovyet - Fin 
l.(\tılfüı münasebetiyle kandırmak için edilmektedir. sulhunu temin ettikten sonra ltalyayı 
'lrfedeceği gayretler... Ribbentropun asıl mesaisi Sovyetlerle Sovyet Rusyaya yakll4tıı·ma~a çal1J4-
,:ı_ Alrtıanya. artık Italya.n.ın harp önün- Italya arasındaki uçurumları doldurma- caklardır. 

Ankara - Köy hudutları içinde ika. 
met eden maden i.şletmtji ve müstah. 
demleri ile aair bu gibi ıatların köy hiz.. 
metlerinden istifade edebilecekl'!ri göz. 
önüne alınarak bu gibi zatlardan da mü
nasip miktarlarda bir salnıa hlssesl alın
muı 'kararlqmıştır. ~ kendi vaı.iyetlni tayin :zamanı geldi- ita gayret olacaktır. Papalık makamı nevettiği bir tebliğ. 

~e kanidir. Kuvvetli bir cenhe teşkil Italyamn Finlandiya meselesinde bu de papanın yarın saat 11 de Ribbentro
~lnıelt için de Finlandiyanın Sovyetlere küçük millete karşı büyük sempatisi pu kabul edeceği bildirilmektedir. Bu 
lttban edilmesi Ulmanı gelmiştir. yüzünden Sovyetler aleyhindeki infia- mülAkat Vatikan nezdindeki Alman S&-

~x-

İNGİLTEREYE 
1>~ 10 (Ö.R) - Alman hariciye na· linin derlnliği bir An için zall olacak firi Fin Bergen tarafından lstennıi,.<rtir. :ll't Mu~oUni ile bugün öğle vakti yap- zannedilmişti. Halbuki Italyan ıtazete-

ıtl tnUIAkatta Almanyanın Roma sefiri leri ve Roma radyosu aynı şekilde neş- Roma 10 (ö.R} - Fon Ribbcntt"Opun 

Gönderilecek talebeler 
lstanbul - DenizyoUarı tara'fından 

cremi inşaiyeeiliği ve makine mühendis
llği için In1iltereye gönderilecek tale
belerin hareketi •eri kalmaktadır. Bu 
husustaki döviz giicliiğU hAIA ortadan 
kaldınlamamıştır. 'Döviz temin edilir 
edilmez talebeler gönderilecektir. 

~ hazır bulunmuştur. Müzakerelere riyata avdet etmişlerdir. Roma: seyahatinden bahsedenerlcen diyorlar 
arın devam 'llunacaktır. - «Moskovanın teklifleri kabul edi- ki bu ziyarette bir fevkalAdelik yoktur. 
l~ndra 10 {Ö.R) - Dün Berlinde lemeı;. Finlandiyanın mlicadelesl kabul Ribbentropun Romaya J'elişi Italyan.ın. 
'1.1 Yanın kömilr kontt'Qlü meselesinde edilecektir.> diyor. ~imdiye kadar takiı> eylediği ve 8 Kanu
ltuı truuıya yanında harbe gireceği bak- Ribbentropun ikinci bir hedefi de Po- nuevvelde f~i.!t konseyinin kararuıda 
1-.r da rivayetler vardı. Halbuki Alman. lonyadaki mezalim ifsaatında çok ileri ve 16 KAnunucvvelde Kont Cianonun 
'ta bu hususta bir hayal inkisarına uğ- giden Vatikamn hıristiyanlık &lemin~e nutktnda tasrih eylediği . .!liyasPtte de
lan. rfll§lardır. Zira Italya ve Btiytik Bri- Almanya aleyhinde uyandırdığı derııı vam edeceği tekrar olunmak.tadır. 
tır Ya arasında blr anlaşmaya varılmq- infiali susturma~a çal~mak olacaktır. Fon Ribbentrop bu bUyük samimiyet 

Ankara Radyosu 
· Mım:olininin kendi gazetesi olan Ribbentrop Vatikanın bugünkü beynel- ve sempati ile karşılaşmıştır. ---;:;...---

DALGA VZONLVCU 
BUGVN Vels'in 

lavıçre .ye uğra-
rnasıno sebep ne 

~\'rupada seyahatte bulunan Aıneri
l\er \ ha;iciye vekaleti müsteşarı Sum
ı>Jtn els in evvelce haıırlanm~ olan 
"iç 1d değiştirerek Berline giderken ls
'WO'k.re en &t."Çmiş olması, AV1'upanın bir 
ı-ek t~~letlerinde şayanı dikkat görUle
çiJ~ · oyle bitaraf bir memleketten ge-

S l§ olmasına bir mana arandı. 
clii·ll':fer Vels'in geceyi Zürihte geçir
ill'J'~ : _haber alınınca tahminler öyle 
ı-111 1 kgıttı. ki bir çok kimseler bitarafla
l'apı endı aralarında gizli bir anlaşma 
ten ıkJarını s<iyliyccck kadar hakikat-e açıldılar. 
'"te u. mesele üzerinde bir Yugoslav ga
<4 1cı ~ister Vels'in bir çok eşyalarını 
ti. rtlliçrede bırakmıs olduğunu keşfet
lerj ~~un üz.erine gazetecilerin tahmin
"i~d tUn hudutları aştı ve Vels'in Is-
1\cfatnı e ~lnıan ve müttefiklerin devlet 
dıı~Utı arı ıle bir ~örüşme hazırlamış ol-

!.!· u söylediler. 
\>ict '~er Vels'ln plAnını değiştirerek Is
!iebe:ı:n. ~ec~e~e karar vermiş olması 
tıında rını bır ınacera ve esrar roma
da il de~U fakat bir mi:r.ah mevzuun
Rrlf l'atnak lhımdır. ClinkU Devli Te1-
l-ıu h~ateteslnln verdiP,i bir haber bizi 
l"1iç susta nydınlatmakta ve Velc:'in 

li :ı:: uğraması sebebini ~u eı;len
\' '11.t'ı ple itah etmekt~ir: Mi~er 
l\iRs ~anında. dört beş scnedenberi 
ita,.. f'J• ınde hır U'8k vardır.. Ameri
trıllkG 1 

•rnl,.rindt> ~örUJdUğtl şekilde bu 
l.ısıı'kJ lllrnel u~k da diğer milkemmE'l 

~ig~r. ~ibı. Inmlh: ti>baasınrlandır. 
•tıltllaqıl$~lı hu usaıtın tecrit kampına 
d~ "''" ~~o:-e almadan Bertin seyahatln
Yolttu. rı '"1nP rPfokAt Ptın .. ~c;in,. imkan 

işte bu .. 
h~c:teve ~un ıçındir ki Mister Vel~ Is-

1tn hır~ ramı~ ve uşalhnı e.wıının mü-
trtkıı~ .. ı. lSnıı ıle beraber T.-..;~ .... ~o ibı
"ttıtR~ .... ı;.,..., ..;t . t• 'Jt mısır .. 
.. t)k 
ıs~~atı azallyor 

tııalttadu~ B OUrnrilk varidatı çok auıl
l'oıı lir · 

1 
•rpten ev\ el vasati 5,5 mil

~llıU~· 0 nn v~ridat. 2 milyona kadıır 
'IQ'J~ ~~· E;c:kıden btitün resimlerle 
~tuı b rnılyon lirtvı bulan !lenelik 

u .Yd ancak 40 milyon llra ka-

Fin harbi 
Sovyetlerin Finleri sulh şartlarını ka
bule zorlamak için yaptıkları bütün 

taarruzlar · püskürtüldü 

-·-U39 m. 183 Kcs./l!t Ww 

t. A. Q. 19.7.f m.l.Sıt5 Kc:a./ zt Ww. 

I. A. P. 3L1t 11L Mel Kes./ !I Ww. 

12,30 program :ve memleket saat ayan 
12, 35 Ajanı ve meteoroloji haberleri 
12,50 müzik muhtelif prlcdar (Pi.) 
13, 30, 14,00 müzilı: karışık müzik (Pi.) 
18,00 proıram ve memleket aaat ayan 
1 &,05 müzik radyo caz orkcstra.ın 18,40 
k.onuıma (Umumi terbiye ve beden ter
l>İyc.i) 16,55 aerbeat nat 19, IO memle· 

------x*x ket ıaat ayarı, Ajanı ve meteoroloji ha-
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SABİFEDE - hiiz bazı noktalan işgal ve rnühlın mik- b;rteri 19,30 müzik çalan1ar Reşat Erer, 
Jervide bir Sovyet kolu da imha edil- darda ganaim elde etınlş1erdir. Hava- \ ecihe, Cevdet Kozan. 1 - Okuyan: 
rniştir. Karelide Kızılların taarruzlan nın vaziyeti şimdiki halde Sovyet kuv- Müzeyye~ Sen.ar 1 - Isfahan peıreYi 
s.ıkla.şm.ı.ş olmasına rağmen Sovyet or- "etlerinin Pctsamo mıntakasında ilerle- 2 - Arıf B. ısfchan §arkı (Canda ha-
dusu bir karış yer alamamışb.r. melerine ınlni olmaktadır. Bİyetmi var) 3 - R~hmi B. iıfehan ,ar-

Viborg körfezinin garbinde, körfezin Finler memleketin haV&liUla Sov}•et- ':ı (~tme b~yhude fıgan) 4 -:-. M. Ce-
ağıına ayak basan Kwl kıtalar tama· terden daha alışıktır. İyi haber alan l~et~? Pı. ısfchan şarkı (Dilı hi~are .ee-
men sanlmı.şlardu·. Finlandiya topçuları mahfillerde ·izhar edilen kanaate göre nın ı~n yanıyor) 5 - ~adettın Kay· 
buzlan daimi ateşleriyle tahrip ettikle- Nautsi mıntakasmdaki harek.AtA büyük ~alt. tsf:han prkı (Ulu d~ı) 6 -. S.~
rinden bu kuvevtin iaşe merkezleriyle bir ehemmiyet verilmemesi lhım gel- b~t?)n iafeha~tarltı (~tgH el~ Pi 
alikası kesilmiştir. Kızıllar Viborgu tnekte idiyse de Salla ~iııdf' Sov. t '~. 

2
- ~akn ,_ i(c-~-~·-:-

ed . 1 d" t} i . ilcy h k t a~nı - BUZıt\a fftll.l .;JC:!1 UC'UlllnM• 
zapt Jemdiemıd~ er ır. t n.A- Finlandi yeler.". begenışkl ın asta are e e gıeç- ze geldiğin akııam) 3 - Zek; Arif .... 

Fin an ya a umum el.A&l - me ennı emek llı:ımdır. . ı_ 0 ·_ ...ı: _
1

• .• 
1

, 

tiklAıı • k ta · t• B hed So l b·· . ..::ı.. k t zıaaıt tarkı (.x-vu.ım .eevcu aen ~zeu) yarun is cuıoı ve topra mamıye ı- u cep e vyet er Uyuaı. uvve - ' L _____ • N . . 1_ ,_ (S 
1 b• ~l•e- edd J t.,l..~·t k d' ak L fır - ..alQU CCal.I SUZU18K. farm;;ı &U n temin etmiyen ır a~anın r e- er ... ~ı etme te ırler. F at l\.8f - caod ··z1 . ) S Refk f 

dilerek mukavemetirı devamı lehinde- tınası ve bozuk olan yollann hali dol4- ıltü ciill' H eb ..-.(~ 1
• ~') 

dlr. yısiyle bir kaç hafte ~a faal~·e-t P 2()rf ı:: '- ' tar (r ıt-'- • .mat ~·ı~uı~) 
Ö · · k •• f • 1 1_ . • .1 &onıqrna ır ,eıı Ye ıuua oı -er• Londra, 10 ( .R) - Vilpurı or ezı- terem yece111: vazıyette irler. 20 ~0 -''-"'- r.ı-.'"-1 R v ı . 

· sahili · d 1 x. --1 Kı ,;, ~ -,.-uuıaan tıfeD ~ana. z 
nın erın e ye.r eşme115e ....,aşan - :zettin ökte. fahri Kopıız. 1 - Oka,.an· 
zıt milfrezeler çok nazile bir vaziyette- 'Moskova, 10 (A.A) - Sovyet tebliği: Radif &tem ı _ 'tamb · Cemil dı~ 
dirler. Kızılların ihata h~ketl~rl ~kim .Kayde .?eğe!· bir hadise olmamıştır._ naz ,:Th (Fa,.ad ki fe:;:clımA in!daı 
kalmıştır. Merk& cephesmdeki. Fınler Vıborg ~orfez.ınde Sovyet lı:ıtalan Por- edecek yok) ı _ Dede ,dınaz tarltı 
sevkUlceyş noktasından mühim hır nok- kansaarı ve Pansaari adalannı garp aa- (Sana ey <:AIWIWI ananı efendim) 3 _ 
layı :ıaptederek !'ı~lardan mUhl":' mik- bilin~e Karppila ce ~uh~la meVkilerinl Saadettin Kaynak şehnaı: f&l'lu (DAida 
~arda malzeme ığtinam etmlşlerdır. Di- v_e V~borg ~rdobol fü:ennde Vi~ bir iahak öter) 4 _ Rahmi B. ,ehnaz 
ger noktalarda kardan hareklt )Apıla- şım~li ~kısınde kAin Repolayı ışgal şıu:lo (Ey dilberi iıvebaz) ı _Okuyan: 
marru,ftır. etmı.şlerdır. Mustafa Çağlar 1 - Saadettin Kaynak 

Sallada Kmfüır bUvük tahşidat yap. ~ava s~~a.ı:e~le~ ~nasında beş Fin hüzam _,arlcı (Bir haeün çöktü yine) 
makta~rl~r. . . ta) yare. 1 duşu=~· 2 -. Etem efendi hüzam şarkı (Esk.i çq-

Hel">ınkı, tO (A.A) - Boıorkôt" ıle * mun hanetinle) Saadettin hüzam şarkı 
Troucsund ara'iında yapılan Sovyet ta- A N K A R A (Aktam oldu yine bastı kareler) 4 -
arruz~ Sovyetle~ Sachijaervi önUn~eki Kitapseverler ceatiye- Saadettin hüzam türkü (indim yarin bah-
mevzilett kadar ılerl"mek ve bazı tepe- çeaine) 21,00 müzik halk türküleri Aziz 
leri zaptetm<'k imkanını vermiştir.. Fin tinin toplantısı Şenst"~ ve San Recep 2 ı. ı 5 müzik kü· 
tayyareleri Sovyety ürüyüş kollnr:ını işi- Ankara, 10 (Hususi) - Geçen sene çülc orkestra (Şef Necip A,luo) 1 -
tilmemi~ hir şiddeti~ bombardıman et· Ankarada Adliye vekilimiz bay Fethi F ritr Recktenvatd Viyana muıikileri 
m~lerdir. Okyarın himayesi altında teşekkül eden 2 - Crieg Norveç nitanlanma töreni 

Bu kollardan bir kısmı ile bir çok l.titap.<Jeverler kurumu senelik toplantı- 3 - Hanı Mainzcr Bahçe kapısında 
tanklar ve ku:aklat· buzların altında ıını adliye vekilinin hınuriylt! yapmış- serenad 4 - joh. Strausa Binbir gece 
kaybolmuştur. •ır. Yeni idare heyeti .!eÇİnli yapılmış ve (valı) ~ - Puccini Toska operasından 

Viborg cephesinde Sovyet taan-uz- öz alan B. Fethi Okyıtr kurumun mu- fantazj 22, l S memleket ıaat ayan, 
!arı ağır zaylntla geri pilskürtülmiişler- ıite nafi olmasını temenni etmi~tir. Ku· Ajans haberleri ziraat, ~aham - tahTt1!t, 
dir. Kareli cephesinde Sovyet tv;yilo um blr mecmua çıkaracaktır. kambiyo - nukut borsası (fiat} 22, 30 
devam etmektedir. Garp mıntakasında Toplantıyı müteakip Kitapseverler müzik oda müziği (Pi.) 23,00 miizı1t 
vaziyet henüz meşkllktür .. Kuhmo cep- urumu umumt heyeti Azalan bir ara- cazbant (Pi) 23.2S.23,30 yarınki prog-. . . . 

lsveç Veliahdı 
•m..-.ıııw...__.._w,.._~!!!'!'!'-~&-X42!42 :Sb zg • 4!31& 

Finlandiyada ölen lsvcç gönüllüleri 
kumandanının cenazesinde 

bir nutuk söyledi 
Stokholm 1 O ( ö.R) - lav°' veliahdı Cüıtav AdQlf Finlandiyadaki 

lsveç rönölHllerine kumanda ettiği sırada ölen Finlandiyadak.i İsveç 
kuvvetleri kumandanı Albay Dirsenin cenaze merasimine iştirak et
mİ§tİr. Veliaht bu münasebetle demiıtir ki: 

- Mukaddes vazifesi eınasmda maktül dütcn MU-al1'f Dirsenin 
fedakarlığı hepimize nümu~ olmalıdır. Mirruay kuds? bir hedef için 
can vermiştir. Eğer sizler Fin toprağında şehit düşen kahraman İsveç
liyi taklit etmek istemezseniz bütün yurdumuz için üıUlürüz. Bugün 
Finlandiyanın göıterdiii dAva. bizut lsvoçin müdafaası davasıdır.• 

Hollandada bir casus 
şebekesi keşfedildi 

Pariı, 1 O ( ö.R) - Amsterdamdan bildirildiğine göre Holland~a 
büyük bir c.aıuıluk ıebekeai keıfedilmiştir. Flesinac liınanlanndaki 
İngiltere sahillerinin en yakın noktasıdır. Altı caıus yak1'1anmııtır. 
Bunların Alman hee.bına caıusJukları anla~ılmı§tır. Bunlar geceleri 
ıtıldı iprctler vuıtuiyle Alman tayyarelerine iıtikamct göstermektey
diler. Ayrıca Tckıel adasında da teıkilatlan vardı. Bir de tek radyo ia
tuyonları meydana çıkanlm19tır. Bu istasyonda iiç kiıi tevkif edilmiı
tir. 

Hitler aldanmıştır ve 
bunu geç anlamıştır 

--~-------x•~:~~~--~------
londra. 1 O (Ö.R) - Nevyork Telgraf gazcteaine göre Hitler, Sta-

Jinden henüz hiç bir yardım görcmemiıtir, Ve bu iote aldandığını maa
leaef bir az: geç anlamıtbr. 

Sovyet ıefi Finlerlc harp halinde olduğunu bildirerek Almany•ya 
hiç bir yardımda bulunarnarnı§tır. Hitler Sovyetler Birliğinden petrol 
ve erzak İltcmiıtir. Halbuki Rusyanın sanayi ve münakal!ta çok bo
zuktur. Hatta dahili ihtiyaçlarını bile temin edememektedir. 

Fin harp dolayııiyle yiyecek maddeleri azalmıı ve CIUeR mevcut 
olan yiyecek kıtlık ıon dereceyi bulmuştur. 

Malta valisi dün radyo-
da bir nutuk söyledi 

l..ondra, 10 (Ö.R) - Malta Valisi dün aece radyodada verdiği bir 
nutkunda Malta halkının hürriyete ve hürriyet prensiplerini müdafaa 
için harbe giren lngiliz imparatorluğuna baiJılıiını bildinni~ ve şöyle 
demiştir: 

- «Tayyare dafi bataryası teıkili için 480 kiıiye ihtiyaç olduğu ilan 
edildiği zaman 5000 kişi derhal vazife almağa koftu Malta halkının 
donanma ve ordu hizmetlerine, hava hizmetlerine karşı gösterdikleri 
bu candan allka lngiliz imparatorluğu için bir iftihar vesilesidir.» 

Almanya Fin istiklalini 
garanti mi edecek? 

Amsterdam, l O (A.A> - Berlinde bulunan ecnebi müıahitlerinin 
bildirdiğine pc Alman hükümet merkezinde Almanyanın ve lskandi
nav memleketlerinin Finlandiyanın istiklalini garanti etmeleri mev
zuu bahis olmaktadır. 

iyi haber alan mahfillerde hasıl olan kanaate göre Fin miirahhasları~ 
nm şimdi Moskovada bulundukları muhakkak gibidir. Bütün lskandi
nav memleketlerinde Sovyetler tarafından FinJandiyadan talep edilen 
fedakarlığın evvelce zannedildiği kadar ağır olmadığı söylenmektedir. 

İskandinav matbuatı Almanyanın Sovyetlerin yanında bir müdaha
lesinin önüne geçmek üzere Finlandiyanın bir kaç mevkii feda etıncei 
lmm geldiğini ihsas eylemektedir. 

lngiltere kralından Mı-
sır kralına mesaj 

Kahire, 10 (ö.R, - lngiltere hükümetinin Kahire Büyük Elçili 
Majeste Kral Faruk tarafından meraaimlc kabul edilmiı ve nezdinde 
hır saat kadar kalmıfbr. 

lngüiz Sefiri Krala. Majeste Büyük Britanya Kralı Altıncı Corcun 
bir mesajını tevdi cylemi§tir. lngiliz Kralı bu mesajın Mısınn dost ha
reketinden, lngiliz kıtalanna kartt gösterdiği yükaek hüsnü kabul
den bahsetmekte ve Mısırın taalisi hususundaki iyi temennilerini bil
dirmektedir. 

Maaır Krab da lngiliz Kralına cevap mahiyetinde bir mesaj göndtt-
miştir. 

Finlere yardım için ls-
veçte gönüllü faaliyeti 
Londra, 1 O ( ö.R) - Sandey T aymis gazetesi müttefiklerin Finlerc 

yardunıru mevzuu hah.it ederek diyor ki: 
.:_ Astl müttefik yardımları bundan ıonra ba§lıyacaktır. Berlin or

talığı kanttınnak istiyor ve Skandinav memleketleri Berline llet olu
yor. Eğer bugün Finlandiyanın yalnız kaldığını zannediyorsa aldana
yor. Yardım devam edecektir. Fakat daha ziyade yardım için komtu
lanrun ıki:çücük müsamahaları lazımdır. 

Paria, 1 O (Ö.R) -- Moskovada yapılmakta olan Sovyet - Fin müza
kerelerine rağmen lıveç te Finlandiya için gönüllü kaydı faaliyeti 
hararetle devam etmektedir. Gönüllüleri kaydeden İsveç komitesi bir 
beyanname neırcderck kaydedilecek olan gönüllülerin yalnız Fin is
tiklali için değil, bütün takandinavyanın müstakbel neaillerinin hürri-

. rin · bi irmektedir. ----· 
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Garp cephesinde fa81iyet başladı 
Berlinden- gelen 

mikyasta bir 
haberler Almanyanın Mart ayı 

taarruz hareketine hazırlandığını 

içinde ve geniş 
bildiriyorlar 

Alman hedefi: lngiltere 
lngiliz havacıları ise her gün 
Almanya Üzerinde uçuyorlar 

Paris, 10 (Ö.R) - Son yinni dört sa
r.t içinde Garp cephesinde faaliyet arta
rak Voj dağlarında müteaddit çarpışmn-
1.ır olmuştur. Almnıı devriyelerinin iki 
Laskım zayiatla püskürtülmüştür. Fran
sız ve İngiliz tayyareleri de Almanya 
üzerinde müteaddit keşif uçuşları yap
mışlardır. 

ingilız hava kuvvetlerinin P~-:....n:,a 
iizeıinde yaptıkları bir keşif uçuşunun 
halk üzerinde uyandıı d. 'l tesiri izale 
içın Alman kumandmı1ıf,'l bir tebliğ neş
re miştir. Bu tebliğde Alman hava kuv
vt t1erinin Büyiik Britanya üzerinde do
laştı klan ilan cdilmiş'lir. 

Halbuki bu gayet büyUk bir yalan
dır .. 

Harbin bidayetinden beri Alman tay
yareleri Büyük Britanya sahillerinden 
ancak bir kaç yüz metre içerilere soku
ilabilmişlerdir. Bu gibi keşif uçuşları 
Almanlara nıürettebatlariyle birlikte 
son sistem 45 bombardıman tayyaresine 
mal olmuştur ki bu da İngiliz otoritele
rinin uynnıklığını gösterir. 

Garp cephesinde tnaş olan Hintliler 

Paris, 10 (Ö.R) - Bcrlinden bildiril
diğine göre Mareşal Göringin gazetesi, 
kışın sükfmeti geçtiği için Garp cephe
sinde kat'i bir harbin başlaması jhtima
linden bahsetmektedir. 

}"'akat bu kat'i harp henüz başlama
mıştır. Askeri cephelerde hiç bir fev
kaUidclik yoktur. Hiç bir fevkalade Jıa-
2ırlığa rastlanamamaktadır. 

Pari-;, 10 (Ö.R) - 8 - 9 mart gecesi 
Alman tayyareleri Fransanın şark vila
yetleri Uzerinde yedi istikşaf uçuşu 
yapmışlardır. 

Denizlerde bir İngiliz vapuru mayne 
çarparak berhava olmuştur. Bir Alman 
vapuru da müsadere edilmiştir. 

Kopenhag, 10 (A.A) - National Ti-

ccmdc gazetesinin Berlinden aldığı bir 
h<ibere göre, Almanya pek yakında ge
niş mikyasta bir t:ıarruz hareketi hazır
lamaktadır. 

Bu hareket başlıca düşman olan İn
giltereyi istihdaf ettiği için büyük bir 
nskeri ve siyasi hazırlıktan sonra yapı
lacaktır. 
Söylendiğine göre Von Ribbentrop 

l':arbin altı ay içinde biteceğini beyan 
l'tmiştir. Alnıan askeri mahfillerinde de 
bu nikbinliğe iştirak edilmektedir.. Al
man zimamdarlarının kanaatine göre, 
müttefikler yeni cepheler kurmak hu
şw;unda projclcrini tatbik etmeden ev
vel harp meydanlarında seri bir netice 
elde etmeğe çalışmak 1A7.ımdır. 

Almanya bu ayın sonundan evv~l Ş
malde sulhun teessüs edeceğini ümit 

lngiliz ordusu 

cylf'mckte ve müttefiklerin Skandinav
' ada yeni cepheler kurmak hususunda
ki nrzularına Skandinavya memleketle
rinin mani olacaf,rını zannetmektedir. 

Paris, 10 (Ö.R) - İngiliz hava kuv
vetleri bugün ele Almanya üzerinde 
uçuşlarına clevam etmişler, Viyana ve 
Prag üstünde keşif uçuşları yapmışlar
dır. 

İngiliz hava kuvvetlerinin gittikçe 
kuvvetlendiğini ve tekemmül ettiğini 
İngiliz ha\'a nazırı bir misal ile göster
miştir. 

Bu misale göre yeni bir tipte en mo
dern tayyare çıkaran bir fabrika inşaa
tını haftada yüz tayyareye çıkarmıştır 
ve Kanada tayyarecilik mektepleri yir
mi bin pilottan başka 30 bin de tayyare 
tayfası yetiştireceklerdir. 

nasıl idare ediliyor? 
-----------,-*- -----------

lngiliz Tuğ generalı Sir Şarl 
Gynn'in bir askeri tetkiki 

------------ *- ----
lngiliz Ge-ııerallerinden Tug general Siyr Şarl Gynn lngiliz ordus11 nasıl l•arekfıtın şümul ve sahasını tanzim 

idare ediliyor başlığı altında şu mühim 11ıakaleyi ·neşretmiştir: ederler. 
Bu hnfta İngiliz ordusunun kumanda rtircktörü) .. 

ve idare sistemini anlatmak istiyorum. 5 - D!rektor - General of the T11rri· AYRI AYRI ORDULAR TEŞKİLİ 
Başlamadan evvel, çok defa yanlış torial Army <Redif Ordusu genel direk- Geniş sahalara yayılan ve mürekkep 

rınlaşılan şu noktalar üzerinde duraca- törü).. Lir hal alan modern harp salahiyetinde 
ğım : Son iki teşkilatın biınlcri işlerin! izah dağılmasını mecburi kılmaktadır. 

1 - Socretary of Statc (Vekil) ve etmektedir, diğer üç tanesi genel kur- Eğer başkumandan, geçen harpte ol-
Anny Council (Askeri Şüra) harekatın maylığın üç şubesinin reisleridir.. Bun- dui:'U gibi büyük bir kuvvete kumanda 
idaresinden mesul değildirler. Bu me- lann her l1iri kendi kısmının işi için ve- ediyorsa bu kuvvet muhtelif ordulara 
~uliyet, harp kabinesinin umumi direk- kile ve Askeri şuraya hesap vermeğe taksim edilebilir. 
lifleri dahilinde kalmak şartiyle baş- mecburdur. O 7.runan her ordu kendi sahru,ının 
komutana aittir. Bu suretle vekilin de- Ordu normal olarak, stratejik ve coğ- idaresinden ve girişilen harekattaki hu
ğişmesi siyasette de bir değişmeyi icap rafi şartlara göre, muhtelif büyüklük ve ı.usi hissesinden mcsuldür. Ordular ara
cttirmez.. terkipte bir çok grup veya (Komutan· sındaki hudutlar çok defa indi bir su-

2 - Büyük birliklerin kumandanları 1 k) 1 ı1 t H b" b rette tayin edilmiştir ve ahvale güre 
L-

1 
ı ara ayr ınış ır. er ır gru un 

bir defo ınuhareucye tutuşu duktan son- k t b. k h t" d değiştirilebilir. . ··dalı 1 . . omu anı ve ır urınay eye ı var ır. 
ıa nadıren şahsen mu a e edebilirler. B h tt b··t•· k h ] · · Salahiyetleri tevzi ederken riayet edi-. f k k ı b. . . u eye e u un urmay şu e erının 
Kaıdc olarak ır a om~ktanka~ı illiil mümessilleri bulunmaktadır. Komutan len prensip hiç bir kumandanın maiye-
ı-.&vaştan nıcsul olan en yu se ıcrai ma- askeri ş\ı.ranın siyaset ve emirlerini tinde haddinden fazla madun kuman-
kamlarc!ır. . mevkii icraya koyar, aan bulunmamasıdır. Bu prensip teba-
.. 3 - Staff (Kurmay heyetı) ı!aş1ıca Başkomutanlar ne yapar? an her bir ordu ancak mahdu•, bir ka~ 
uç kısma ayrılmış ol'!lakfa bcra r, ta- H . . w. . , kolordudan terekküp eder. Bunların 
mamiyle birbirlerinden ayrı olarak ça- ~te v~ıyet bıraz degışır. ~er harp adedi nadiren altıyı geçebilir. 
lışmazlar. Arada münascbat ve şahsi sahnesınc hır b~kumandan ta~~ o!ı_.t-

Bitlerin • 
yenı nutku 
- * 

Alman devlet reisi misli görülmemiş 
müstakbel bir zaferden bahsetti 

- ----------'- *- ----------
Berlin 10 (AA) - D.N,B. ajansı bil- mevcudiyetine ve atisine bağlıdır. Fakat !eklerin, mezheplerin ve hayatın diğ~f 

diriyor: bizj burada mazinin fevkine çıkaran bir bütün intiznmsızlıklarının fevkinde biJI 
1914 - 18 harbı ve şimdiki harp ölii- şey var. Vaktiyle bir çok kimselerin uğ- yıllık bir sembolün birleştirdiği daınar• 

)erinin hatırasını ihya için yapılan se- rundn şuursuz bir surette çarpı~tıkları larında Alman knnı dolaşan insan1~ 
nelik merasim esnasında Führer Alman ideali biz hepimiz vazihan müdrik bulu- içtimai ittihadı yi.ikseldikçe mukaddeı:' 
milletine hitaben bir nutuk söylemiştir. nuyoruz. Bu insanlar Alman milletinin bizi saadet ve felaket devirleri için bır' 
Hitabesini Berlin askeri müzesinde irat kerrlisi idi. leştirmiştir. . 
eden Führer demiştir ki: Dünya bizim ittihadımızı bozmak it' 

Almanya kahramanlarının ölümü yıl tiyor. Cevabımız bütün devirlerin. °İ 
dönümünü vahim bir devrede kutlulı- büyük camiası içinde daha kuvvetlı ~ 
yor, liyclrntsiz bir hale gelen eski nesil ele vermek hususunda yeniden yeıniıl 
tarafındruı senelerce evvel söylenen in- ettiğimizdir. 
sicamsız sözler bugün mazideki kadar Alman milletini parçalamak istiyor~ 
az.-ımetli ve şerefli bir vakıa olmuştur. lar. Yeminimiz Alman ittihadıdır. J{apl' 

talizmin muzaffer olmasını istiyorlıl'· 
Şarkfa cereyan c<l"n muzafferane ve • 

fakat biz nasyonal ve nas"onal so.s)'~ 
e~iz muharebeden sonra kara ordumu- J tr 
za mensup fırkalar efradı gemilerimizin li~t camianın zaferini temin etmek İS 
miirettebatı ve hava kuvvetlerimize yoruz. J 

Takriben 15 sencdenberi nasyoıııı mensup muharipler halen Almanyayı d ıı 
eski garplı dii."1llana karşı müdafaaya c;osyalizın Almanyayı feci akıbetin ~· 
hazırlanıyorlar. kurta.rmıya nefsiı\i hasretmiştir. Tar 1' 

Tarihimizde ilk defa olarak mevcudi- te misli olmıyan gayretler sarfedere 
milletin suurunu yükseltmiş ve teslitııı• yeti için yaptığı çok büyiik mücadeleyi • 

kd' l ıı b b Hitlerin yeni nutku t-
fa ıs için A man mi eti aştan aşa tın umumi ve siyasi esaslarını yarat.J111f 
tarihinin huzurunda dua etmektedir. tır. Senelerce müddet hakiki bir anl~~. 
Hiç bir mifü•t kahramanların hatırasını ı} 
taziz hususunda Alman milleti kadar ma yapmak için dünya ile elele vertn -ıı 

hazır olduğumu söyledim. Fakat di.iJl~. 
fa7Ja hürmete sahip değildir. Mukadde- umumi hakların sosyalist ve asker sı 
ratın ulvi bir anındayız. Coğrafi vaziye- fntiy]e hayatımda claima milletlerin JıB' 
timizi daima vahim muarazlar tevlit et- vrY kiki sulh veya icap ederse mücadele • t· 
miş ve bu gibi anlarda milletimizin mev- lu ile temin siyasetini göz önünde tll 
cudiyeti daima askerlerimizin kahra- tuırı. 
manca fedakarlıkları le temin edilmiş- Milletin Fiihreri Alman başvekili. !~ 
tir. 2000 sencdenbcri tarihte rol oyna- Alınan ordusu l)aşkuımmdanı sıfatiY~4 
mamız bu iki bin yıl esnasında daima mesaimi bu tek vailleye gece gündl.I" 
savaşmağa ve icap ederse bütün mille- zaferi düşünmiye çahşmıya ve icB~ 
tin hayatı uğrunda kendisini fedaya ka- ederse kendi hayatımı fedaya basf;~ıJ 
dar ha1.ır insanların sayesindedir. Etrafımızı k~at:ın tehlikeler büyü- şiroin sebebi budur. Zira anladım kı t 

Bir milletin htıyatı bir zencire benze- dükçe camiamızın kıymetini daha fazla sefer Almanyanın mukadderatı asırlıı 
tilebilir, bu zencirin nesilleri t~kil eden takdir ediyoruz. Plutokratik demokra- sürmek üzere tayin edilecektir. t 
halkalarından biri kırılmadıkça milli siler nasyonal sosyalist Almanyaya nas- Büyük harbe iştirak etmiş bir aslttf 
tekamülün seyri ve kararların devamlı yonal S<>syalit.min imhasını ilan etmiş sıfatiyle Tannya tek ve naçiz duam va~ 
surette tahakkuku durmaz. Kahraman- olmakla ancak bizim ~imdiye kadaı: ta- bu biiyük milletler harhının son fas~ 
laruruzın hatırasını tebcile hasredilen hakkuk ettirmekte olduğumuz bir şeyi Alman milletinin şerefle nihayete c S" 
bugünü yeni bir dahili ~eref kazanmış teyit ediyorlar. Yani nasyonal sosya1ist ğini görmeyi hepimize na~ip etsin. ~ 
olmak kanaatiyle tesit ediyoruz. camia fikri Alman milletini birleştire- gün yeminimiz şu olmalıdır: Fransıı. ··~ 

Vaktiyle on1arın uğrunda çalıştıkları rek onu pek tehlikeli bir hale getirmek- Ingiliz kapitalistler tnrafından büY';.p 
hedefler için mücadele ediyoruz. Fer- tedir. Çünkü dilşmanlarımız anlamıştır Alman devletlerine tahmil edilen h9 ıı 
din hayatı ve mukadderi ne olursa ol- ki Alman milleti bu fikre inandıkça na- Alman tarihinin kaydettiği zaferlerirı e 
sun her birimizin maksadımız camianın mağluptur. Sınıfların, birliklerin, mes- şereflisi olsun. 
~~~~~~~~---.~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~---___,,. 

Moskova müzakereleri 
Helsinkide dün re;;i tebliğ neşredildi 

~-----~-----*-'----~------ ~ 
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA - dusu mağlup olmamıştır ve Fin milleti nnda mevcut kanaatin Sovyet m~ddtt; 

mıştır. Bu neşriyatta denilmektedir ki: 
Finler sulh içinde yaşamak istiyorlar. 

Fakat hürriyet ve istiklal içinde olmak 
şartiyle.. Şaycd sulh şartları mantıki 
olınıyacak olur.sa ve Finlandiyayı istik
lalinden mahnım etmek gayesini güder
se F.inler imkrının son haddine kadar dö
v~cceklerdir. 

Finlandiyada umumi kanaat diğer bü
yük devletlerin menfaat ve tahriklerine 
alet olmamak azmindedir ve eğer Mos
kovada yapılan sulh teklifleri istiklali
ne uygun olmazsa Finlandiyaya mütte
fiklerin yuptıkları ciddi yardım teklif
lerini nazarı itibara alacaktır.. Şayanı 
kayd olan bir nokta varsa o da Fin mu
rahhas heyetinde Fin ordusunun en sa
lahiyettar bir mümessilinin de bulunma
sı.dır. 

Müzakereler başladığı halde cephe
lerde hareket durmamış ve bilakis art
mıştır. Bu da Sovyetlerin kendi şartla
rını tazyik ile kabul ettirmek istedikle
rine delil telakki olunmaktadır. 

yaşamaktadır. l atının kabul edilemiyecek mahı.Ye 

STOKllOLMA GÖRE 
Roma, 10 (Ö,R) - Stokholmdan bu

gün alınan haberler Moskovanın ilerf 
sürdüğü tekliflerin ameli olmadığını ve 
Fin hükümetince kat'iyen kabul edil· 
miyeccgını göstermektedir. İstiklalini 
korumak için son ferdine kadar feda 
etmeyi göze alan Helsinki hükümeti, 
ancak adilane bir sulha ve bilahare ra
hatsız edilmeme~ dair verilecek garan
tiden sonra bir sulhu düşünebilir. 

olduğu merkezindedir. aıl• 
Bir çok şayialara rağmen şüphe ~ .,

memesi icap eden hakikat FinlarııllY ti 
nın istiklalini feda ctmckt nsc h1t• 
~onuna kadar devama karar vcrıneSl ııV 
Naziler şiddetli tedbirler alacnkla.l' Oi 
bildirmişlerdir. Berlin İsveçin ~cıı,.e 
topraklarından yabancı gönüllülcrıfl şt1 
müttefikler tarafından gönderilen Jı J111' 
levazımının geçirilmesine taraftar ol 
yo:. ..~ıı 

lsveç umumi efkarJ hükümctin bO t' 
bir talebe boyun eğmesini tasvip etı11 
mektedir. . . fi 

Observerin Stokhohn ınuhabırıne ~ 
re Almanya tazyiki şiddetlendirnı~ js
yetindedir. Fakat bu takdirde, yatı! pi 
veç bir mukavemet göstermek jStt ~· 
müttcfikJcr buna müsaade ctıniYeet 
!erdir. 

,. ·ııi" 
Faris, 10 (0.R) - Lö Tan gaıeteSl P. 

. b" 1.w. 1A rl nur .. Bu zat, askeri şCıraya degıl, dog- Ayni suretle bir kolordu ikiden dc .. -
ış ır ıgı azım 11' d d w d k d · dd' r k l d ~ ru an ogruya harp kabinesirıe mesul- e a ar mıitea ıt ıır a ar an teşek- Helsinki ]0 (Ö.R) _ Taymis muha-

!'SKERI ŞÜRA KiMLJo;RDEN dür.. kül eder. Fırkalar, tuğaylar ve birlik- birinden : 

Londra, 10 (Ö.R) - Londra siyasi 
mahafili bugün Moskovada başlıyan 
müzakerelerin bir netice vereceğinden 
hiç te ümitvar değildir. Bu bedbinliğe 
sebep Berlinden tere~üh eden bazı 
müphem ve fena haberlerdir. Kanaate 
göre Abnanya hükümeti Fin heyetine, 
ne bahasına olursa olsun Moskovadan 
boş dönmemelerini tavsiye ebniştir. 
Bundan da anlaşılıyoı· ki Almanya Fin
landiyayı bir kurbaıı olarak Moskova
nın ellerine fırlatmak tasavvurundadır. 
Almanya bu işi becerirken Skandinav 
hükümetlerine, kendilerinin hak ve ta
mamiyetlerine el !>iirülmiyeceğini vade
cierck FinJeri sulh için kandırmalarını 
istemiştir. 

haberine göre Moskovada bulunaı1 ·)<i''iı 
başvekili ile eski heyet reisi pası S't 
Sovyet hariciye komiıoeri Moloto~ rj,ıt 
rüşmelerine devam ediyorlar. U>.rJolO' 
gazetesinin istihbaratına nazaran rel~ 
tof Fin murahhaslarına müzake,,.;rıİ ,.e 
ancak yarın akşam devam edeceı:;v ·fi~ 
bu müddet 7.arfında Finlerin n~1dı1 
dıkları takdirde görüşmelerin te 
E.-dilmiyeccğini bildirmiştir. 

IHARE'fTIR? Harp kabinesine stratejik siyuscti Ge- ler daimi teşkilfıtlandır ve terk.iplerini Helsinkiye gelen resmi malumata gö-
Bütün ordunun tek bir başkomutanı ncl Kurmay Başkanı tarafından Başko- deği. tirmcz1cr. re. Finlandiya murahhas heyeti bu sa-

olmadığı gibi, diğer bir çok ordularda mutana tebliğ olunuı ve yalnr!. b~ko- Bir fırkanın bir takım karakteristik- hah Moskovaya vac;ıl olmuş ve bir Sov-
olduğu veçhile tek bir kurmay başkanı mutnn onun sureti icrasmdar. ve har~ lcri vardır ki ona tabiyevi bir !ilet ol- yet heyeti tarafından karşılanmıştır. 
da yoktur. Hazar zamanında ordu har- katın idaresinden mcsuldür. mak itibariyle hususi bir ehemmiyet ve- Fin heyeti derhal Moskova hüküme-
biyc na7.ınnın reisi bulunduğu Army Her sahadaki başkomutanlann emri- rir. Fırka daimi 1eşkllata sahip en bü- tiyle temaslara başlamıştır. 
Council (Askeri Şura) tarafından ida- ne bir kurmay başkenı, hir adjutant ~ ük kuvvettir, onda dokuz piyade ta- Fin heyetinin Moskovada müzakere
re oluıım. $uranın beş askeri fızası Yar- General ve bir Quartermaster - General lıuru üç topçu ;ılayı 172 top•., İstihkam lere başlaması münasebetiyle Fin hükü
dır verilir. Bunların her biri onunla müte- bölükleri v. s. vardır. nıeti şu noktaların bilinmesini arzu et-

1 - Chief of thc İnı~ridl 'General madi istişare nalind~dirler ve her biri Her llirlii silfıhtun terekkiip ettiği •ve mekte<lir : 

İngiltere hükUmeti ise, Helsinkinin 
hürriyet babasında mukavemeti için 
dinden gelen bütün yardımları yapma
ğa amadedir. 

Fransız gazetesi diyor ki : fitlıe1 

•Harp başladıktan sonra bile nııf ol' 
İNGILIZ YARDIMI ~ovyetlerle .?alnı~ müz~kerı;;ve hine e'" 
Lo d I O(öR) p A , • atıklarını soylcınışlcrclır .. "'je Ycjtılgll' 

. . n 18
'. -· b " ' - r~ ssosıyey · velden olduğu gibi bu sefer de r ·.eti' 

sk;ı_n~~- vperdl ıgı ırlhab~'ııe bg.orel. F~]~Hi· ~a- diya ancak istiklfıl ve araz.i tanıadJ1ll) 1# 
ı ın.ı o onya a ayı ı e ır ngı ız nt . d hT d .. k ")er e et' 

<..layı pek yakında gizli tutulan bir yol- lnın e.sa!kslı a ı ı~ _,.e b~ıu;akl~fr;-: )tabı.il 
1 F . 1 di 'd k , B h be unaca ar ve a1USı ır ,,e ı ı a ın an yaya gı c.ce tir. u a r · kl d' 
B l. d h dır · mıyece er ır. 

er ın e cyecan uyan mıştır. ---*---

Staf-f (İmparatorluk Genel Kurmay doğrudnn doğruya Harbiye nezaretinde- hendi idru'İ servislerine malik olduğu Moskovada başlıyaıı müıakereler Fin
başkrını) lıiikiimctin baş askeri müşavi- ki mukabil k1< ... 4nların reisleriyle muha- için müstakil harekete kabiliyetli olan l;;.ndiya hudutlarındaki askeri harekata 
ridir ve ait olduğu kısım stratejik plan- bere edebilirler. en kiiçük birliktir. Harpte i!ie o bir kat'iyen tesir ctınemi.ştir ve etmiyecck
lann yapılması, entelicens, yetiştirme ve B~komutanın eınrine ilave, olarak bir kumandanın üzerinde icrai kontrole ~a- tir. Fin ordusu ve Fin mill'ti bu müza
bütün kurmay va1J!eJcrinin tanzimin- kaç teknik mUşavir verilir, ki bunlar rup olabileceği en büyük birliktir. kereler münasebetiyle askeri hazırlık
Jen mcsuldür. hususi silah \;e servisleri teftiş ederler. İngiliz ordusunda bir fırkanın bütün ları gevşetmek niyetinde değildir. Esa-

Adj utant - General efrat, seferberlik, Kaide olarak onlar ait oldukları Kur- ,mevcudu 12 bin kişidir. Fakat büy\Uc sen Ql'du; hükümetin bu sahada verece- Londra, 10 (Ö.R) - Finlandiya baş- ALMANLAR 
disiplin ve sıhhiye işleriyle uğraşır.. may kısımları reisleriyle birlikte çalı· bir harpte başka kıtalar, bilhassa kolor- ği bir emri kolayca k;\bul edecek vazi- vekilinin riyasetindeki Finlandiya dele- Estonya aemn~----· . 
· 3 .- Quartermaster - General (Leva- şırlar, fqkat doğrudan . doğruya başko- dudan veya ordu ihtiyatlarından topçu yette değildir. gasyonunun Sovyetlerle müzakereleri " rPP 
~m ı._şleri dairesi başkanı) asker nakli- mutanla temas halindedffleı:, me.se!a b~r krtaları ilftve edilir. • Moskovanın yeni müzakerelerde ha- <!evam ediyor. Sovyetler yarın akşama Serbest· bil' S~J 
yatı, başkan. levazimat ve nakliye ser- topçu müşaviri, bir istihkam re.isi v. s. Yukarıdaki sebeplerden· dol,_yJ hel" yal programlarından ziyade kabfli tet- kadar F.ialaiutiyadan kat'i kararını iNi= Roma, 10 (Ö.R ) - BerlindeD ~ 
vislerine liakar.. • · vardır. hangi müstakil hareket için, kul'I nılan kik bir plan çıkararak müz.kere esa.ı- clirmesini ~. liyor : AlnwiJat zaptettlldeıl 

A -- T>lnıMrı• r.-ruarAl n f fılıuıi . 1Jo.W..~.ı..1ı ..... ....1ı...-..... ...ı. ...... ...,_...:......._ ..... ...:..-.:ı-.,1....1...-1..~'--~'--~......ıı.a..~..a...""""":.....~.....:ı-..~....._ı........aL-~.ı------,.,_..._'"--..._.._ __ ~ı....;~~~~~~~.:...~--..-.......i .... 


