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Bir ara/ an Moskovada.sulh1 

Uzakereleri yapılırken 
Diğer taraf ·ap Karelide !,'ovget taarruzu 

biitün şiddetiyle devam ediyor 
Rusy.2!da :{5 yaşına kadar olanlar silah altına çağrıldı - Alman
ya, Finlandiyanın istiklalini muhafaza iç\n çalışıyormuş! - SuJh 

m:izakere.;;i haberleri Londra ve Parist~ iyi karşılanmadı 
Sovyetlerle Finler ara· ' yayı garanti etrıı'!k istediğini taraftan Rı•s orduları Kareli 

mnda başladığı bildirilı..•n söylemektedirler. cephesinde taarruzlarına de~ 
sulh müzakerelerine aid muh Bir Moskova telgrafı, Fin· \'.ıtm etmektedirler. Vıipurinin 
telif kaynaklardan gc.len ha· landiya Başvekilinin riyase· garbine~'yerleşmeğe çalışan 
berler birbirini nakzeder tindeki bir heyetin Mosko Sovyeller, dün buraya çok , 
mahiyettedir. FakAt tehak- vaya gelerek Sovyet ricaliyle şiddetli bir taarruzda bulun· 
kuk eden birşey varsa o müzakerelerde bulunduıunu muşlaria da pi;skürtül~üş ve 
da Rus- Fin müzakerelerirıi• bildirmektedir. çok ağır zayiata uğramışlar· 

' resmen başladığıdır. Bu hu- Helsinkiden bildiriı<liğine dır . 
susta muhtelif kaynaklarJaıı göre, Fin Hariciye Nazırı 
gelen haberlerin hülasası g:ızetecilere beyanatta bulu-
şudur: narak demiştir ki: 

istokholmdan bildirıldı· " - Sovyetlı:::- bırliğiniıı 

Sulh müzakerelerinin baş· 
laılıgı haberi Londra ve Pa
riste iyi karşılanmamıştır . İn
giliz gazdeleri, Sovyetlerin 
teklifi kabul edilerek sulh 

Selim ÇELENK 
'Neşriyat Müdürü 
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Sofya 10 AfA. Bulgar 
Ajansı bildiriyor: Türk -'fol 
gar ve fıulgar - Romen 
hududunda çıkan l.adiseler· 
den bah~eden Bulgar mat· 
buatı, her iki hadisenindc 
dostane bir şekilde halledil 
mesinden büyük bir mem· 
nuniyetle bahsetmek!e ve 
bilhassa yanlışlıkla Türk top 
rakları üzerinde uçan Bulgar 
tayycı resile tayyareciler:
nin Türkiye hükumetince İa· 

dt-sinin, Bıılgaristanda şük· 

ranla karşılandığını kaydet· 
mektedirler. 

lngiltere ile 
!falya 

Anlaştılar, ~öm :l r 
v:apurlan ~erbest 

bırakıldı ğine göre, Helsinki ile Mos· geçen soııbaharda\dnde ı <l t· 
kova arasında müzakerelere ha ağır şartlar dt'rmeyan et· 

doğrudan do.;ruya dun res· tiğim bıliyoruz. Şimdilik iza 
men başlanmıştır. Bu hususta hat veremem. Vaziyet karı· 

yapıldığı takdirde. Lolşevik ( Londra 10 A.A. - lngil 

d 1 D · k h d tere tarafwdan tevkif edı leıı 

kati neticelerin bugün alın · şıktır. Fakat şurasrnı söyliye-
ması beklenmektedir. Bu n1Ü· bilirim ki, I lelsinki ile .Mos· 
zakerelerde Finlan<li;a istik- kova arasında temas vardır 
lalinin muhafaza edilect-ği ve müzakereler uev<lın et· 

ve Sovyel taleplerinin, işaa ınektedi ·." 
edildiği gibi çok korkunç Di{!er taraftan Moskova· 
olmadığı bildiı iliyor. daki İsveç ve AınNika elçi· 

er u arının dntmar a u u· . 
kömür yüklü 13 lta{y,rn va· 

duna yerleşeceğini ve bütün 
şimal m~mleketleriniıı Rus 
tehdidi altında kalacağını 

yazmakta ve şu mütaleayı 
ileri sürmektedirler: •·Finlan· 
diyanın böyle bir barışı ka· 
bul etmesi cinnet olur. Müt· 
tefikler Fınlandiyaya yardın~a 
hazırdırlar. Bu bizzat mütte 
fikler menfaatı :ktizasıdır.,, 

"Taymis,, de şu satırları 

Sonu 2 ikincide 

puru serbest bırakılmıştır. Bu 
serbest bırakma iki hükıi· 
met arastnda yapılan bir 
anlaşma neticE-sindc olmuş· 

tur. Anlaşmaya göre, ltalya 
bundan sonra Alnıaııyadan 
kömür satın almıyacak ve 
halen Holanda liınaıılarınJa 
bulunan İtalyan vapurları 
köıııür yüklemeden boş ola 
rak ltalyaya geri dönecek· 
!erdir 

Bir Berlin telgraf.na gör~, liklerinde bı.iyük bir diploma· 
ecnebi müşahitler, Almanya· si faaliyet hüküm sürdüğJ 
nm Fin - Sovyet ihtilafını ve sabahlara kadar telefon 
halletmek için son gayretini muhabereleri devam et tiği 
sarfeylediğini ve Finlandiyayı, Moskovadan bildiriliyor . ., 

Sovyetlere karşı hi~nyey~ 1 ~ir taraftan sulh nıü.zake· --E•N-S•O-NlllllDllllA~K~TlllK~.ı\---.~""1mn~mı~ ••-•--• 
çalışhgını ve hc:.tta Fınlandı· relerı devam ederken, <lığer - -
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ne diyor ? 
Roma lQ A. A. - Bu 

sabah saat 10 da B'"'rlin<len 
buraya vasıl olan Alman Ha 
riciye Nazırı Fon Ribben· 
trop saat 11 dl' Musolini 
tarafoHlaıı kabul edilmiş ve 
kabul t>Sn~sında Kont C1ya· 
ııo ile Almuııyanııı Roma El 
çisi dt> hazır bulunmuştur. 

vermekte ve beynelmilel si
yasi vaziyetin bu seyahat 
neticesinde kati bir saflıaya 
gireceğini ümit etmektedir. 

Roma 10 A. A. - ltal· 
}'an mehafili, Fon Ribbentro 

1 puıı Roma seyahati hakkın· 
da şu ınütaleadd ..,ulunmak· 
ta3ır : lkı hükumet arasında 

Mülakat bir saat 20 doki- ş\mdıye kadar:vuku bulan ve 
ka Jevam etmiş ve Fon bundan sonra vuku bulması 

• . . melhuz olan beynelmilel va 
Rıbbt" ııtrop öğle yemt-gıııı 

him hadiseler müzakere edi-
K~n~ Ciyano ile birlikte ye· lecektir. Fon Ribbeutrop 
mışhr. · k k d 
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r~ gore, ~ man me a ılı on daki münasebat. Balkan ve 
~ıbben~r~pun ~oma seyaha· yakm Şark mese'eleri teşkil 1 
tınc buyuk bır ehemmiyet eyliyecektir. 

Helsinki 11 A.A. - Finl,ndiya hükumeti, Fin Sov

yet müzakereleri hakkında dün ak~am resmi bir tebliğ 
neşretmiştir. Bu tebliğde ezcümle deniliyor ki: 

" - İki hükumet, lweç hükumetinin tavassutivle <logw. 
" ' rudan doğruya t~nıasa geçuwyi muvafık görmüş ve bir 

Fin heyeti Sovyet hükumelin iıı daveti üz...•riııe G martta 
\ıloskovaya gitmiştir. Mosko\'ad ·ı bulunan Fırı heyeti S >V· 
Y'.l hükumetİ}'.)e tam~S ed rc•k b HiŞ ')artlarını Öğrenmiş 
bulunuyor. Şimdiye kadar hiç bir karar verilınemiştıl'.,, 

Londra 11 A. A. · Röyter Ajansının HelsinkiJen 
ökr~ndiğine gört-, Moskovaya giden fiıı heyeti, sullı 
müzakereleri h.ıkkınd l kati b:r k 1rar almak salahiyetin: 
h.tiz değildir. Nihai te,klifler Fin mebusun ınecli ·ine ar
zedilecek ve kati kararı meclisi vereC'ektir. 

3ovyet hücumla"'t tartdedildi 

Helsinki 11 A. A. - Sovyet kıtalarının Viipuri kör-
fezindt:: şimale doğru ilerleme lt"şebbüsleri tamamile 
akim kalmış ve bütün taarruılar püskürtülmüştür. Birçok 

yerlerde buzlar, Kızılordu askerlerinin ı~esedlerile do'u for. 

Dünkü hava muharebelerinde 6 Rus tayyaresi Fin ku\• 
vetleıi tarafından düşürülmüş v~ büyük foaliyet olmuştur, 




