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[Sayısı her yerde2 kuruş J Perş mbe 
· Sa•ıibi ve Uaş'n1uh · '· . - , arrın 

Fin n iya' da MillA ma
tem ilin edildi 

/(adın erkek bütünFinler ağlıyor ve guze- -
Fin te~~r siyah çerçeveler içinde çıkıyor 
1İyer1;kr~ıye Nazırı Fin Milletine hitaben hazin bir nutuk söy 
yadak · ~ .~ulhun niçin k~bul edildiğini anlattı-- Sulhun dün 
!ielsin~· akısleı·i - Ask~ri hnrekat dün saat 11 de sona erdi 

gündenbeı iı ~ 3 .AA.- iki Nazırları, hükumetin bu siya sulh :felaketi, hürriyeli se· 
bulunan F' •Çlıma halinde setini tasvib etmedikleri için ven milletlerin Finlandiy.ıya 

t Sovyet -~~n Parlamentosu, istifa etmişlerdir. ~ar~ı ol~n. ş~kran ve sempa 
~esini ta d'k sulh muahe S "h dünyadaki tı hıslerını sılemez.,, 
tır. s 

1 
ve kabul etmiş uı un k" . FK A.NSADA: 

Mo k a ıslerı 
1 s ovada . · Fransız mat buah Fin h~-

sutb ınuah 1 • ımzalanan ISVEÇTE . 
ı tedilmiş e\!esının Dlt'tni ne. lsveç efkarı umunıiyesı kumetinin, memleketin ge· 

riye kalan kısımlarmı hara· 
beden kurtarmak için en zeıı 
gin Vilayellerinden birini fe 
da ederek sulhu imzaladığı: 
nı,bu sulhun herşeye rağmen 
çok ağır olduğunu yazarak 
diyorlar ki: 

., .. v~ m·· ~ 1 
gun saat l l d utar~kt bu ve gazeteler, sulh şartları-

f hleriyf"te g·ı ken ıtibaren nm ağır olma-.ına rağ'men 
h l tere b" .. 

u e erde mu' Ulun c~p bunu memnuniyetle karşıla-
il' tu lasa n t d 
. r. 1 urınuş- maktadırlar. 
~ Fin Ha . . DANiMARKADA: 

nıilletin. 1 ~ıc:ye Nazırı F" Danimarkada, fulh he: k· 
utab b ın . k F · rıutuk 50•· 1 • en ugij11 b' kında henüz tef sır yo . u · ... . y emış ır 

tın sulh · . ve hük ~ 
. un ıçın k b uıne 

t rıyetinde kald ~ a uı ınecbu 
tar, T ıgını anııatm aner d . ış •• l eınıştir k-. 

svec- K 1
• talebim· . .... rah ya d 

kat bazı gazeteler şunu yazı 
yor: ·•Tek bir D<rnimarkalı 

kadın veya erkek yok ki, bu 
sulhu hacaletle karşılımıasın,, 

1 ızı red r ım 
arda ve son · ı· ·ı· b t lh ıııeııfi l. zaman .ıgı ız mat ua ı, su u 

reket tak'b 
11

r hattı hare Sovyet Rusy<.ıya pahalıya o 

lNGlL TEREDE: 

'·Bu acıklı neticeye, Fın· 
landiyaıırn komşuları sebep 
olnıuştur. Her ne olursa o:
.iUrı bu hareket, Fin millet:
nin cesaret, kahramanlık ve 
ş~refine naki.!ıe veremez,, 
İTALYADA: 

B 
1 etınegw b Sulh imzalandıgw ı hab~ri İr kaç .. e aşladı turttuk tarından dolc.yı:Fiıılaıı 

devletleri b~un evvel, garb diyalaların ne kadar iftihar ltalyad:ı büyük bir mem.ıuni 
dev\ · ıze "'a d yede karşılanm: .. tır. lt.ılyan 

J ernışlerd' J r ı m ve- etseler yeri olduğunu yazı· v 

dırn ır. Fak t b' mehafiline göre, bu sulh, 111 zay1c b· a u yar rak şu ciimleyi ilave etmek-
Müttefik ~ kır tarafı vardı· tedirler: F·•inlandiyanın >U ( Sonu 2 ncide ) 
Yaya rıere~ erlerin Finlandi w '" ;,••liE'ılcm-m1aı 
meselt-si en sevk~di!eceği EN SON DAKiK A 

işte b 
u·~ U Ve b 

'&er seb 1 unun gibi 
rn k ep er F· ı u averner k ' ınldndiya 

t )apınamız· ı ırılrnadan sulh 
. a ın b 

rnı~tir. ec Uriyet ver· 

Kararımız 
tef Sİrlt-re , b"lkı bir ı;ok 
zı kiınsel Yol açacak ve ba-
c d er sonu k a eleye d na ndar miı 
d· h evaın . 

il a doğ etmemıziıı 
edecekler~~r olduğunu iddia-

F' 1.Jkut · . 
kı t gerıye k 1 . ır <trrnak v a anları 

r •mar t"t:rı .. k t'. ı~(·rnleketimizi 
'kabut<leı~ lı kıçın bu suıhu 
~ aş a . 

Taner Çare yoktu 
k , nutku . . . " 
auııı erk k .. 11 u l ıtır rı<en 

(' lıl t •. 
ağlıyordu. 1 un Firıln 

Sulh hab . . A 

ediltnez büt .erı ... ılan edilir 
ki b un hııla ıdıyada· 

ayraklar , A • 

<>larak ın lem alametı 
miş Ve yarıya indiril-
İlan 

1 
m mlekctte milh yas 

o uıımu t F . Yı sa ş ur, ınlandıy.ı 
· ran Lı 
ı~~ııd 1 matem havası 
Çeveı:r . ?azetder siyah çer 

ş· 1?1nde çıkmaktadır. 
hi~b· ımuıy.e kadar dü ı yaıun 
F. ır Yerııı<le hiı•bir sulh 
ını I' ... un 

la kath ıyada olduğu" gibi yas 
arşıkmdığı gö "I . tir· ru memı~-

Milli Müdafaa ve 
Nafıa 

(( Ateşkes 
verilinceye 

• 
»emrı 

kadar 
Fin cephesindeki son muha

rebe.ferin ta/ sif atı 
Neşredilt-n en son tebliğler - Fin Ha

' iciye Na:ıırın~n beyanatı 
Moskova 14 A. A - - Ddıı neşredilen son Sovyet 

tebliği, Viipurin:ll' şid Jetli b;r hücumla zaptedıldiğini ve 
diğer mmtakalarda kayde d.::ğer b" r h lreket olmachğıııı 
ve saat 12 Je ateş kes emri verilerek mohasemntın ni
lıayet hul.lu~unu bılJirınr!kted:r . 

Helsinki 14 (a.a) - Son Fiıı tebli~i şudur: Bugün sa· 
at 11 e kadar Fin kıtaları mukabil taarruzlarına şiddetle 
devam etmiş ve düşmanın t~arruzları püı;kürtülerek 15 
taıık, 4 tayyare tahrip olunmuştur. Vıipurinin dış mahal
lelerine yapıluıı düşman hücıımları da tardedilıniştir. 

Helsiııki 14 (a a.) - Cephede ateş kes emri verilir 
verilmez yabancı gazetecıleri kabul eden Fin Hariciye 
Nazırı Taner beyanatta bulu ıarak demiş<lir ki: 

" - Uzuıı zaman dayanaımyacağımızı daha ilk umanlar 
da biliyorduk. Bize gönderilen malzeme ve saire kafı 
geleınezdi. lnsana muhtaçtık. Bir tek kusurumuz vardı : 
Küçük bir millet olmak. 

Toplar susar susmaz askerlerimiz bu hiç bekleme-
dikleri v.lziyet karşısmda ve bu'undukları yerde derio 
bir uykuya dalmışlardır. Çünkü, Fin askerleri haftalar· 
dan beri normal uyku nedir, unutmuştu. Otomatik bir 
şekilde mukine gıbi hareket ediyordu.,, 

.... ---
Selim ÇELENK 
'Neşriyat Müdiirü 

Asil dostların 
N cip kareketleri 

Çok yerinde 
bir karar· 

~ • Ankara 13 A. A. -
Satışlarda fatu ra Zelzele felaketi karşısında 
vermek mecburi- ,.lngiliz dostlanmızm göster • 

t . k d dikleri asil jest Ankarada 
Y e ı 0 n u b ·· ·· k b. h · l k 

3 
A A G .. uyu ır <ıssasıyet e arşı· 

... An~.ara 1 .. : · -r . 1~, lan maktadır. Harap olan 
rulen luzum uzerınt>; ve ~1 1 köy ve şehirlerimizin yepye 
Korunm" kanununun 34 un- \ ni bir şekilde yeni ba.ştaıı 
cü ~naddesin~ ist.in~den .~.? · inşası için İngiliz dostları -
ordınasyon heyetının, bulun mızın yeni yardımlarda bu
satışlarda fatura vermek u· lunacağı ve bu arada bir kı 
sulünü mecburi kılan k ıı ar- I sım köyleri dogrudan doğ -
name bugün resmi gazete · ruya kendılerinir inşa ettire-
de intişar eylemiş ve meri- cekleri hab~r verilmişti. 
yete: girmiştir. H.ışmetli Romanya Kra 

Toptanı~ı ve yan toptıın lı Karolun da, Anadoludaki 
cılar, tacirler, komisyoncu · zelzele ınıntakasın.la kendi 
lar ve diğer satıcılar sata - yüksek adlamu taşıyacak 
cakları her nevi eşya için bir köy inşasını tealıhüt ettik 
imzala fatura vermek ve bu leri ve bu köyün inşası için 
fatu:-ada sattıkları malan rin lazım oları malz~ın ... ile usta 
sini, mikt.Lrıoı bedelini, pe larırı Romany.ıdan sureti 
şin veya veresiye olup olma mahsusada 6Öııderiteceği bil 
dığını göstereceklerdir İki dirilmiştir. Zelzelenin lıarap 
nüsha üzerinden tanzim edi '!tliği yerde ye"?il bir mi\-

lecek olan b•J faturalardan murc vücude getirmek sure-
biri müşteride, diğeri s ıtıcı· tile Türk _ Romen dostlu· 
nın yanında kaiacaktır. ğunun ebedi ve canlı misalı 

.t~O kuru~.tan ~a~la satış: meydana gelecektir. 
lar ıçıo, muşt~rının talebı Vefakar Türk milletinin 
üzer:dd:- b~yi fa.tura vermrak ı bu necip his karşısrn J.ı 
mecburıyetmcledır ·• duyduğu ta has!> ÜS çok bi.t-

Parf l 1 yüktür. 

.,. 4 .. / fi. . - F t:laketzedelere 10 bin 
LYl U f? fŞlmlZ çift öküzü alarnyor 

Adana ya geldi Ankara 13 A. A. - Cünı 
Adana 13 - Cümhuri • huri yet hü~ lime tinin zelzele 

yet Halk Partisi Seyhan Böl- felaketzedelerine yardımı te· 
-gesi müfettişi Profesör Ha· veıli etmektedir. Bu cümle -
san Reşit Tankut dün Anka den olarak, çift öküzünü 
radan şehrimize gelmiş ve kaybeden felaketzedeler için 
bugün Nafıa Vekili General 10 bin çift öküz sahn alın -
A 'i Fuad c~besoy il~ birlik ması k,.rar altına alınmış ve 
te Tarsusa gitmiştir. mübayaata başlanmıştır. 

Parti Müfettı:>i birkaç Kızılay tarafıildan yapıl,rn 
gün burad.1 kaldıktan sonra mübayaa bütün süratile cfo -
Hataya gidecektir. vaın etme1<te ve ilkb hır ze· 
Mafı a Vek; 1; miz riyah yapmak için felaket

zede köylülne dd wrıdılmakta
dır. Tarsusta 

Adana 13 A. A. Dün 
şehrimize gelen Nafıa vekili 
General Ali Fuad Cebesoy 
bugfüı, in~aatı sona eren 
13erdan barajmın açılış töre· 

nini yapmak üzere Tcır.,usa 

gitmiş ve kendisine kalaba -
lık bir hPyet refakat eyle: 
miştir-

Da/adye ve Çem
ber/aynın nutukları 
Fransa ııe lııgiltere Finlere 
askeri qardznı lJ<ıpac<ıklardz 
50 bin Fransız askt-ri Finlandiyaya gön· 
derilmek üzere limanlarda tnhşid edil· 
miş bulunuyordu, fakat ınüttefikler Fin-
landiyanın re~men müracaatını bekli

yorlardı çünkü ... 
Paris 13 (a.a.) - Dün par· let olduğunu, şimıliye k·,dar 

lamentoda Finlandiya mesele· 145 tayyare, 4':16 top. 5000 
si hakkında bir nutuk söyliyen metralyöz, 400 bin tufek, 2•/0 
Fransız Başvekili Daladye, biıı el bombası ve 20 milyon 
Fransanın Finlandiyaya ençok fışek göııderdiğini ve en son 
harp levazımı gönderen dev· Sayafyı çeviriniz 



Kır ve bisik
let koşualrz 

Bütün hazı lıklar 
ikmal edildi 

Beden Te rbiye Bölge Ilaş 
kanlığı tarafından tertip e di 
len bisiklet ve kır koşusuna 
aid bütün hazırlıklar bitmi ş 
koşuya iştirak etmek isteyen 
lerin ~ıhhi muaye neleri ya
pılmış birinci , ikinci ve üçün 
cü gelenlere veril~cek olan 
m3dalyalar lstanbulu ısmar· 
lanmış olup bunlarında bugün 
yarın glem('sİ beklenmekt~
dir. 
Koşular pazar sabah, baş 

Iıyacak ve Geııçspor bando 
su da koşu merasimine işli· 
rak edecektir. 

Dün akşamki mu
sahabe 

Halkevi tarafından te-rtip 
edilen konferans serısmın 

ikincisi dün akşam Halkevi 
salon unda Hasan Fahri (>z. 
kaynak tarafından verilmiş· 

tir. 
Hasan Fahri Ôzkaynak 

bu konferansında '·İnkılap 
ve Cümhuriyet,, mevzuu üze 
rinde durmuş ve Bümhuri
yl!t idaresile Saltanet devri
ni mukayese etmiştir . Konfe 
rans ;tlaka i le dinlenmiştir. 

Rakı \çerken biri
biri ni lyaraladılar 

Evvelki akşam Şirince 
mahallesinde oturan kahve
ci Ömer ve lbrahim arkadaş 
ları lbrahimin t" Viııde oturup 
rakı içerle-rken aralarında çı 
kan münazaa ne ticesinde bı -_ 
çakla biribirlerini Y•' raladık· 
larından .suçlulular yakalana · 
rak haklarında tutulan tah -
kikat evraklarile birlikte 
adliyeye sevkedilmişlerdir . 

defa .son sistem bombardıman 
tayyareleri d e sevkolunduğu
nu söylemiş ve demişdir ki: 

"- 7 mnrtta toplanan 
büyük harp mecl!si, Finlan· 
diyaya askeri yardıma karar 
vermiş ve bu maksatla Fran
sanın iki limaııında Finlandi
yaya gönde rilmek üzere 50 
bin Fransız askeri de tahşit 

Elçilerimiz 
Ankarada temas

lar yapıyor 
ıstanbul - Bükreş elçimiz 

Hamdullah Suphi Tanrıöver 
rin Romanya vapurile şehri 
miz~ gelmiştir .HamdullahSup 
si Ankaraya giderek hüku
metle temas edecek ve bir 
kaç gün sonra tekrar Bükre 
şe gidecektir. 

Moskova elçimiz Haydar 
pktayın da bu günlerde me 
zunen memleketimize gelece 
ği haber Vt!ril!nektt"dir . 

DiğP.r tarattan geçenlerde 
mezunen şehrimize gelerek 
Akaraya gideıı Roma büyük 
elçimiz Hüseyin Ragıp Bay· 
dur \le Sofya elçimiz Şevki 
Berker şehrimize gderek bu 
radan vazifeleri başına dön
müşlerdir. 

Elçilerimiz ·son siyasi va· 
ziyetler üzerine Hariciye ve 
kilimizle ve hükümetimizle 
temaslar yaptıkları ve direk
tifler al dık ları anlaşılmakta· 

dır. 
Heyelan genişliyor 

Ankara 13 A. A. -
Mürefte köylerinde başlıyan 
heyelan genişlemekt~dir. 
köylüler, tarlalarının tanın -
mıyacak bir hale geldiğini 
söylemekte ve heyelanınmer
keze siMyetinden korkulmak 
tadır . 

Erzincan münaka
latı 

Ankara 13 A. A. - Er 
zincana doğru yolcu ve eşya 
naktiy.ttının menedildiği:hak 
kındaki haberlerin tamamen 
yanlış olduğunu ve her tÜ( · 

lü nakliyatın normal olarak 
devam ettiğini Ulus gaz'!te 
si hugünkli nüshasında tas -
rih eyleıne\ctedir . 

lerin Finlandiyaya yard\m ede 
ceklerini biliyordu. Fakat 
Fransaııın bu İş için 50 bin 
a~ker hazırladığından kimse 
haberdar Jeğildi. 

Şarap f İalları. 
ucuzladı 

Halkımızı fazla alkollü iç· 
kilerden kurtarmak maksadi 
le İnhisarlar Vekalt-ti sofra 
şaraplarında mühim tanzilat 
yapmıştır. Bu şaraplar müda 
f~a vergiside dahil olmak 
üzere kilosu 18 kuruş üze
riı.den satılmaktadır . Gösteri
len fiat İstanbul teslimi olup 
ba)'ilere 600,250, 100,50 ve 
25 litrelik fıçılarla da gönde 
derilebilecektir. Ancak getir 
tilecek olan bu şaraplar ln · 
hisarlar idaresi ile temas et 
tikten sonra dökme olarak 
kilo ile satılabilir. 

Şehri.ııizde bulunan bütün 
içki bayileri hakiki bir ihti
yacıruz olan sofra şarapları· 
nıgetirir bol ve ucuz şarap 

teminini deruhde ederler 
se hem kP.ndi menfaatlarını 
ve hem de hdlkımızın şarap 
ihtiyacını temin etmiş olur· 
lar. 

Romanya dan 
Petrol geliyor 

lstanbul - Hükumetin hu· 
susi müsaadesile ~Romanyaya 
bir milyon liralık pamuk gön 
derilmiştir. 

Bunun mukabilinde petrol 

ve benzin ithal edilecektir. 
Diker taraftan son günler

de Amerikadan mühim mik
tarda .~fyon talep edilmekte 

·dir. Dün 350 bin liralık Af 
yon Amerikaya gönderilmiş· 

tir. 

Nüfus yazımı tec-
rübeleri 

Ankara Nisanın ilk haf· 
tasında lsk~ııd .. runda v~ Ba
kırköyünıle nüfus yazımı tec 
rübeleri yapılacaktır. Birinci 
teşrin ayında yapılması karar 
laştırılan nüfus yazımı için de 
hazırlıklara devam olunmak 
tadır. 

M1jsal>aka imtilianı 

olunmuştu . 1 
Fakat biz, bu askeri yar- ı 

dımı yapmak için , Finlandi- 1 
yanı:ı bize resııı en müracaat 
ederek talepte bulunmasını 
bekliyorduk. Buna kati lüzum 
vardı. Çünkü, İsveç ve Nor· 

veç hükumetleri bu 50bin askeri 

Londra 13 (a.a.) - Baş· 
vekil Çemb~rlayn bugün öğ· 
leden sonra Avam Kamara
sında bir nutuk söyJiyerek 
Fin - Sovyet sulh muahe
desinin Moskovada imzalan· 
dığını bildirmiş ve sozune 
devamla dcmişdir ki: 

Şehrimiz inhisarlar idare· 
sinin n:uhle-lif dairelerinde 
çalışmak üzere alınacak dört 
memur için talipler arasında 
bir müsabaka imtihanı yapıla 
caktır. Bu imtihanlara ayın 
yirmisinde başlanacağl haber 
alınmıştır. 

kendi topraklarından geçir· 
mek iskmiyorlar<lı. Biı bu 
vaziyet kar~ı:,ıııJa bt>ynelmi
lel hukuka riayet mecburi
yetinde idik. 

Bu vaziyet karşısında Fin· 
landiyamıı arazi statüsünü 

haı pten sonra garanti etme· 
miz~ imkan yoktur. ,, 

" - Büyük Hiritanya hü
kumeti, Finlandiyalılara kah 
ramanca ve cesurane müccı· 

delede mümkün olan her tür 
lü yardımı yapmıll ve talep 
vuku bulur bulmaz askeri 
yardımda bulunacaA'ını da 
bildirmişti. Finlandiyaya, F ran 
sa ile beraber külliyetli harp 
levazımı verdik. Mütecavize 
karşı lc.alırdmanctt yaptıgı bu 
mucadelede Finlandiyaya 
mümkün olabilen her türlü 
yardımı yapmak için hazırlık· 
larımızı yapıyorduk. 

Fakat, Finlandiya nihayet 
mukadderatına sahip ve hat
tı hareketini tayinde herkes
ten fazla selahiyet sahibi 
idi. 

Kaçak rakı 

Orhaniye mahallesinde 
oturan Hasan oğlu Yusuf 
çarşıda gezerken beraberin 
de taşımakta olduğu bir 
şişe kaçak rakı polis tarafın 
dan görülerek müudere 
edilmiştir. Suçlu hakkında tu 
tulan evrakil~ birlikte mah
kemeye sevkedilmiştir. 

Yeni zelzeleler 
Elazığ 13 A. A. - Bu

gün Elizığda oldukça şiddet 
li iki zelzele hissedilmiştir. 
Ardahan, Kars ve havalisin 
de de dün iki zelzele olmuş 
tur. Hasar yoktur. 

takdir hisleriyle meşbudur. 

Milli Müda
faa mükelle 

/iyeli 
15 den 65ya~;ına ka
dar olan kadınlar d 

hizmet görecek 
lstanbul (Cümhuriyet) -
Milli Müdafaa kanununun 

tatbi kına ait nizamnameler 

haıırlanmaktadır. Milli müda 
faa mükellefiyeti kanununda 
umumi veya kısmi seferberlik 
halinde "e fevkalade halle r
de yapılacak seferberlik ha· 
zırlıklarile kı laların tecem mü 
ieri e~nasmıla alelade vasıta 
larla temin edilemiyen bütün 
aı;keri ihtiyaçları vP.ya hiz
metleri muayyen hükümler 
dairesinde vermeğe her şahıs 
borçlu tutulmuştur. 

Kanun, kadın ve erkek va 
tandaşı bu vazifede müsavi 
telakki eylemiş bulunduğun
dan hazırlanan nizamnamede 
Türk kadır rna düşecek va:ti · 
feler birer birer zikrolunmuş 
ve 15 yaşın3an 65 yaşına 

kadar her erkek için olduğ 
gibi her k a d ı n ı n yapa 
cağı h i z m e L le r d e ta<>-

ri h ~dilmiştir . Yalmz on 
beşten,aşağı65ten yukarı olan
larla malul ve sıhha tı muh
tel ulan kadı ·1 v~ erkeklerle 
bakımına muhtaç çocuğu bu 
lunan ve gebe kadııılar şah
si mükellefiyete tabi tutul· 
mıyacakl.udır. 

Muhaber~, levazım he r tür 
lü içtimai i~ lerde kadınlarımı2 
dan istifade tarzını tayin edeı ı 
talimatnamt".de vazifedar ka· 
drnların kıyafetleri de tespit 
edilmiştir. 

Esrar pQrdesi 

kalktı 

. 
F • d . a:az.<"' I ~ 
ınlan ıya iJürii 

Milli mateP1~~~a 
{Başı birincide) 

harbin iskandinavyaya ~ 
yt!tini mene~mi ş bulurıııı' IA. 
dir . İtalya Fınlandiyaya ~~ ' 
nen ve madJe ten yard l 
bulunmuş ve AlmanY1 '1 Q 
düşünmediğini ispat e 
İtalya harbin mevzii k 
nı istiyen ~ir mille t ol 
için sulhun imzasınd il ız . 
nuniyet duymaktadır. 
ALMANYADA: 

e\•re 
ıldu 

' Bütün Alman 01•' •inı 
Fin Rus sulhuırnn iıı it.ık . 
hararetle karşılamı ştır· ~klü 
AMERİKA DA· ı\ırec 

Amerikan ~atbuall• •Üıı 
şarthrının çok ağır O' Bi 
nu yazmakta ve şu ciil"1arp 
ri ilave etmektedirleı: u L 
!tarız ki Ruslar birkaç ında 

sonra bütün lskandirı'l'iuğu 
işgale kalkmasııı . Bıl fUrtJ 
muahedesi yeni bir ıt1' e.tler 
başlangıç tarihidir ,, Çın 1 

j• ve 
50 Alman del1 ~r i 

tısı battı 1addi 
Londra 13 A . A· llııııı 

Bahriye Nazırı Çörçil, tarş1 
bin başladığı günJenbt ıak\ 
Alman Denizaltı ge~ oz. v 

batırıldığını söylemiştı~lduru 
Fin heyeti MoYıaze 

va dan ayrıl01 >ları 
1 t l 

Moskova 14 A .A· 
heyeti dün öğleden ~nıeı 
tayyare ile Moskovad•.. M 

1 k H 1 . . 1ı• •tı11 
rı ara e sınkıye b 

. . tııl 
etmıştır . ..,...);ok 

1 

f[ lhuk 
6. j an ~ ukıe 

Kırıkhanda oturan lalikQ 
oğlu Hay<lar Patlak tof leııle 
Sabık sandık emini .ıııya 
Bağdaki aleyhine aı;ıl' e ic 
cak davavası üzeriııe ar 
aleyh namırıa çıkarıl• tıill~ 
vetiye muınaileyhin s~,e f 

Roınada neler kuou- olduğu ve mahalli 1 vatq 

şulmuş? meçhul bulunduğu şef hiyet 

Roma 13 (a.a.) - Muso- la tebliğ iade et.litrııi? 1İ Ya 
tininin şahsi fikirlerini yay- ğundan hukuk muhll~(llıştı 
maklıt tanınmış olan "Gayda,, ri kanununun 141 .,,e D 
bugün neşrf'ttiği bir makale kip maddelt!ri mucibi~ esııa 
ile, Alman Hilriciye Nazırının nen tebhğata karar' .; lıku 
Roma seyahatine aid esrar ve duruşma 11,4,940 it- v 
perdesini kaldırmıştır. Gayda 1 be günü :;aat 9 tali~ Ja y 
bu makalesinde diyor ki: 

1 
mezkür gün ve sastıeİ' biı 

Bu konuşmalar zaruri idi han sulh hukuk mab~ ııaz 
Harbin artık şiddetlenecegi de hazır bulunmaJığ• VarJı 
bir sırada Almanyanın niyet· te gıyabında rnuhı•} 1' 
lerindP.n ltalyanııı haberdar yapılacağıııı tebliğ fi1. •Us 

olması lazımdır. kain olmak üzere il~~ a v 

13u müzakerelerde, Av- nur. • ~ .. za i 
ruranın bugünkü vaziyeti iti Hırıklıan S. J-1. l~rtıı ~ tı 
na ile tetkik !!dilmiş ve Av· 1879 RAGIP ~arı11 
rupa için müstakbd ve devam~ ilan 1' 
bir sulh akdi üz~rinde görü· :rttaf 
şülmüşlür. İtalya, yeni Avru· Vakıflar müdürWğd ; 011 

panın teşekkülliııde kendi Habibiılt'e~car vakfıll J •kk 
menfaatleri hesaba katılmaz· ruki;e bi r kör kad• " 11 

sa buna imkaıı olmadıeı kana· kercik camii vakf~ hlille 
atindedir. la l>ir ki altı parç40 tcleıı 
t .1 c• I ri menkullerin 9 t' B 
talya ı e a.lOvyet er bir sen elik icarı.ılı& a~ıb 

d J arasın a arttırmaya çıkarılrıı )llva 

Loııdra 13 (a .a.) - Roma lesi 14,3,940 perşe~ l'se rı 
dan öildirildiğine göre, yakın- saat 14 d e vakıflar' o' t lı 
da Sovyetlerle ltalyeı arasında de icra olunacağıl'I )ise 

Londra 13 (a .a.) - Çem

ber.aynın dü ı Av,, n Klmara· 
sında söylc:dıği nutukta, Fran 
sanın_Fiıılandiyaya bir kuvvei 
seferiye höndermek üzere 
haznlan<lığı hakkındaki fıkra, 
Lurada ht>yer.an uyandırmış· 

, tır. Çeanberlaynm beyanatın· 
dan sonra herkes, müttdik-

Finlandiya milletine temi
nat vermek istc-rim ki, İngi
liz milleti ve lıükumt"ti Fin
laııdiyaya karşı sempati ve 

Bu his, yalınız lngiterenin de
ğil, fakat bütün dünyanın 
hafızasmda ebe<liyeıı yaşı

bir ticaret muahı!<lesiııin mü- !ilerin müracaatlar•· 

zakeresirıe başlanacak ve ita! Neşri yut M üdüru: 
ya hükumeti Moskovaya yenı Seliın ÇELENK 

yacaktır.,. bir elçi gönderecektir. C.H.P.MatbausıııJa 


