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DAn münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. Cümhunyetın 1>e Cümhuriyet eserinin bekçisi, aabcıhlan çıkcır alya..t g4Zdedir 

B. Ruzvelt ve Papanın 
Sulh Davetleri 

··:xnie·rika·····ciimııu·rreisi· .. 1ıe· ........ uıristı: .. 
yan il eminin dini reisi elele verdiler 

............................................................................................................................................................................... 

Papa'n1n dün söylediği nutka 2'Öre dünyada 
sulhun tesisi için ne lazımdır? 

Petsamodan biT manzara 

Va1İngton 24 (ö.R) - Amerika Cümhurreisi B. Ruzvelt, Nevyork bq Pis
koposu Monsenyör Spellan'a bir mektup göndererek B. Miron Tayleri Vatikan 
nezdine kendisinin f&lı•i mümessili tayin ettiiini bildinnİJtİr. 

Bu tayin, Vatikan ve Amerika araamda 1870 de kesilmiı olan aİyasi münase
betlerin iadesine muadil olmıyacaktır. 

Nevyork Taymis, bu münasebetle diyar ki, Taylcr Ruzveltin en yakın dostu
dur .. Bu tayin, Vaşington siyasi mahfillerinde Ruzvcltin Vatikanla birlikte sulh 
lehinde yapacağı müşterek faaliyete bir işaret telôkki ediliyor. 

Mevcut kanaate göre, ille bahara ka- Romada bulunan Kardinallerin ve kilise 
dar harbı durdurmak kabil olamazsa erk3.nının tebriklerini kabu) etti ve Noel 
harp afetinin bütün Avrupa kıtasını isti- münasebeti ile gayet mühim bir nutuk 
IB edeceği muhakkaktır. söyledi. 

B. Ruzvelt ve Taylerin mesai birliği Papa, Avrupa harbının içtimat ve ik-
muharipleri harba nihayet verdirmek tısadi sahalarda melhuz olan mcşum te· 
fikrine yaklaıtıracak teşebbüslerin ma- ııirlerinden kuvvetle bahsetmiştir. 
hiyeti itibarile diğer her hangi bir teşcb- Kuvvet darbesi siyasetini ve bilhassa 
büsden daha az müessir olacaktır. Sovyetlerin Finlandiyaya tecavüzünü acı 

Roma 24 (ö.R) - Papa ikinci Pi, acı tenkid ve takbih etti. Milletlerin mu-

Rus mineviyatı kırılmış .. 
Binlerce Kızıl Finlere iltica ediyor 

Bir Rus zabiti, neler anlatıyor? 

T ahtelbahirnin mucidi öldü 
Paria 24 ( ö.R)- llk denizalbaını yapan 

Benden dün Kan fdırinde vefat etmiftir. 

·-------' Yeni Asır Matbaasında basılml§tır. 

Amerikcı Cumhurreisi B. Ruzvelt 
kaddcratından rnesul olanlarını bütün Ayni mealde bir mektup Amerikan kili .. 
milletler için ayni derecede terefli ve sesi reisi He Amerika baş hahamına da 
idil8.ne bir ııulh yapmağa davet etti. gönderümi§tir. Bu mektuplarda devamlı 

Papa, B. Ruzveltin Mister Tayleri Va~ ve idili.ne bir eulha çalışmak için büyük 
tikan nezdine şahsi mümessil tayin etti.. gayretler sarfı lüzumundan bahsedilmek• 
ğini kardinallere bildirirken sulh için bir te, insanlığın iztırahı ifade edilmekt"dir. 
hizmet olan bu hareketten dolayı Ruz- B. Ruzvelt muhtelif ırk , millet ve d ine 
velte teşekkür etti. mensup yüz milyonlarca insanın adilane 

Roma 24 (ö.R) - B. Ruzvelt Papa bir sulhun kurulmasını sabm•zlıkla bek,. 
on ikinci Pi'ye bir mektup göndermiştir. - SONU 4 ÜNCtl' SABİl'EDE -

....,._*_,,.,, __________ _ 

Stokholm, 24 (iJ. R) - lsveç gazeteleri Fin ordusunun Aluai 
ıimal cephesinde kazandığı muvallakıyeti tebarüz ettiriyorlar. 
Rusların maneviyatı kırılmıştır. Binlerce Rus askeri Finlere iltica 
etmişlerdir. Bu suretle iltica eden bir tabur kumandanı, Sovyet as
kerlerinin maneviyatı bozuk olduğunu, subayların efrada yalnız 
taarruz anında cephane verdiklerini, tank mürettebatının tankları 
içinde adeta mahpus olduklarını söylemiftir. 

Helsinki, 24 ( A.A.) - Şiddetli 
kar fırtınaları F inlandiyanın şi
mal siteplerinden karmakarışık 

bir halde ric'at etmekte olan Sov
yet kıtaatının hezimetini büsbü
tün vahimleştirmektedir. Fırtına
lar her türlü vesait ve iaşe madde
lerinden mahrum olan bu kıtaatın 
şark hududu tarihile kendilerine 
lazım mevaddı almaları imkanını 
ortadan kaldırmaktadır. 

Fransız milletine radyoda 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pariste bulu nan 

Türk 
Heyeti 

---·---
Hakkında Fransız 
cümhurreisinin 
gösterdiği cemile ... 
Paris, 24 (A.A) - Bir kaç günden 

beri Pariste bulunan Türkiye hari
ciye vekaleti umumi katibi büyük 

• elçi Numan Menemencioğlu riyase
: tindeki Türk heyeti diln akşam Pa
: ris operasında devlet reisi tarafından 
: bir cemile olmak üzere emrine tah- •• 
5 sis olunan riyaseti cümhur locasında : 
: Samson ve Dalila temsil1erinde ha- : 
: zır bulunmustur. : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Paris, 24 (Ö.R) - Havas ajansı garp 
cephesindeki askeri vaziyet hakkında 
rıu malfunatı veriyor : 

Evvelki gün ve gece fevkalade sükO.
netle geçmiştir. Sarbrukun şarkında top
çu ateşi olmuştur. Mozelin şarkında No 
Mans Landda Alman keşif kolları görül
müştür. Burada Alınanların faaliyeti 

Finlandiyaldar Finlandiya Nor
veç hududundan çekilerek Jimal 
buz okyanuauna yüz kilometre 
mesafede kain Kojenjervi kaMJ
basına vasıl olmuş olan Sovyet kı-

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -
Bir Fin piyadesi bir Sovyet tangına 

bomba atıııor 

Garp Cephesinde 
Bütün hudut boyu kalın 

tabakası altında 
• 

SiS 

Garp cephesi?Uie lngi!iz tankları 

esasen az çok dalına mevcuttur. 
Bütün şark mıntakasıw kaplıyan ka

lın sis tabakası askeri faaliyeti imkansız 
bir hale sokmuştur. Tayyareler havalan
madıklarından mühim hava faaliyeti 
olamamıştır. 

Evvelki günkü hava harekatına işti
rak eden bütün Fransız tayyareleri üs-

!erine dönmüşlerdir. 
Paris, 24 (Ö.R) - Ordr gazetesi, 

Fransa ve İngilterenin su götürmez bir 
askeri zafere dayanarak dünyaya yeni 
bir adalet nizamı temin edeceklerini 
yazmakta ve •Askeri tistünlüğümüz sa
rih ve kat'! olarak kendini göstermedik
çe sulh olamaz• demektedir. 

bir nutuk söyledi • 
yenı 

- - *--
Par is, 24 (ö.R) - Fransız Başvekili 

B. Daladiye bu akşam saat 19,30 da no
el münasebetile r adyoda bütün Fransız 
milletine hitaben çok heyecanlı fakat 
çok samimi ve açık bir hitabede bulun
muştur. 

B. Daladiye Fransız milletine olan bu 
yeni mesajına şöyle başlamıştır: 

c Ben, sizlere bir hükilmet reisi , bir 
Başvekil olarak değil. bugün içinde bu
lunduğunuz ıztırabı duyan, anlıyan ve 
sizinle beraber paylaşan bir dost ve kar
deş gibi hitab ediyorum.> 

Ağır, kuvvetli , tesirli ses ile her keli
menin ifade ettiği derin milııayı canlan
dırarak söylediğim sözler bugün yapılan 
harbin sebeb ve hedeflerini bir kere da
ha meydana koym~tur. 

- SONU 2 İNCİ SAHlFEDE -

·····························-·········· 
Yeni tef rikomız 

---.---

iSA 
-*-

HAYATI 

ESERİ 
•• •• • • 

OLUMU 

Yarın 
: • • • • • • Başlıyoruz 
• ............................................ 

Pariste Ingiliz a..kerl.eri 

Ithalitımızı 
Hükiimet kontrol edecek 
lstanbuldan Ankaraya dönen ticaret 
vekilimiz mühim beyanatta bulundu 

Lıtanbul 24 (Telefonla) - Bir hafıa
danberi ıehrlmlzde tetlrikler yapmakta 
olan Ticaret vekili B. Nazmi T opçuoğlu 
dün aktamki ekspreele Ankaraya hareket 
etmİ§tir . 

Vekil, garda iktıaadl ve ticari mahafile 
menıup blr çok zavat taıalından uiur
laıunııtır . 

Hareketinden evvel gazetecilere uzun. 
beyanatta bulunan vekil, lstanbulda melt" 
gul bulunduğu i,ler hakkında gazeteler 
tarafından gösterilen al&ka ve yardım .. 
!ardan dolayı matbuata tetekkürlerinl 
bildirrniı. c Gayri tabii fiat yükaeltıno 
ve ıpekii!Asyon hareketlerine karıı al· 

- SONU Z İNCİ SAHİFEDE -



SAHIFE2 rENI ASIR 25 bkk un Pazartesi 19J9 
; 

Esrarlı bir cinayet 
Bir otomobilde şoför ölü bulundu 

Müşteri de hastanede öldü 

iR 
Ankara Radyosu 

----.m,---
DAl.GA UZUNLUCV 

BVGVN 

&6a seee saat 21 buçuğa doğru itfai
ye öninddd çetme ciYannda ve BUivar 
a.tüade bir otomobilin durmakta oldu
p sörülmiijtür. Otomobilin fazla müd
det te....ıdtufu na.zan dikkati celbetmit 
ye yanma yakJqanlar içinde iki kişinin 
lam.lar içinde yabnakta olduklannı gör· 
mitlerdir. 

Dedıal zabıtaya ve imdadı sahhtye ha
ber Terilmiftir. Hemen yetişen imdadı 
WJ.i otomobili otomobil ıoförünün ölü 
Ye müıteriniD ağır yaralı olduğunu göre
rek her ikisiııl de memleket hastanesine 
nakletmiştir. 

Zabıta Ye adliye hadiseye hemen el 
koyarak tahkik.ata baJlamııtır. 

Hastaneye götüriilen ifade veremiye· 
cek. kadar ağır yaralı da ölmüıtür. 

Hadise henüz aydınlanmam11 olmak
la beraber iıin bir cinayet eseri olduğu 
muhü.lcak sayılmaktadır. Otomobilin 
numaruı 3S dir. Direksiyonu bafında 
ölü olarak bUlunan ıoför Ali oilu ibra· 
hiuı Erbaıbr. Batından bir ve aırtından 
iki ku11un yaran alm11tır. Müıteri yerin· 
de aiır yaralı bulunan ve sonradan has
tanede ölen de, F oçanın yeni köyünden 
Ali Cantürk'tür. Kammdan ve kafaaın· 
dan yaralanmıştır. 

Müddeiumumilik esrarengiz bir mahi
yet arzeden bu cinayetin tahkikabru ta· 
mik eylemektedir. 

lhtikir 
Yapanlara karşı 
Şiddetli tedlliPler 
alınıyor-

Ithalitımızı 

Dahiliye vekaleti ihtikirı önlemek için 
yeni tedbirler almaktadır. V eltalet, yur
dun bir çok yerlerinde bazı tacirlerin 
ileride büyük kazanç temin etmek ve 
zengin olmak hırsı ile mevcut piyasada 
azalmakta olan mallan ve büyük teha
lükle ve az çoğa bakmaksızın depolarda 
saklamak suretile bir kısım enra fiyatla· 
nnın tereffüüne başlıca amil olduklanm 
tesbit etmiştir. Bu cümleden olarak Iı
tanbulda şube~i bulunan bir iplik taciri
nin lstanbul piyasasından iplik ve maka
rıt topladığı ve bir kısım tacirlerin de vi
layetlerde makara, aspirin, hintyağı, ec
zayi bbbiye ve sair malları topladıkları 
görülmüştür. 

Hükümet kontrol edecek 
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

dığmı kararlann tatbikatına ait hazırlık
lan yapmak ilzere arkadqlarımdan ba· 
Dsmı bir iki gün jçin burada bırakarak 
Ankaraya dönüyorum.• demiştir. 

Vekil bundan ıorıra yaptığı tetkikler
den elde ettiği neticeler hakkında beya· 
natta bulunmuş, pamuk meselesini anlat
m , ihraç edeceğimiz pamuklarımız kar· 
plıiı olarak muhtelif memleketlerden 
emin olunacak ithalatla piyua mevcudu 
dai1na talebin fevkinde tutulacaktrr. 

Hükümetin alacağı ehemmiyetli ted
birlerden biri de kaput bezi Üzerine mev
ru g\Jmrük re1minin tenzili olacaktır. 

Vekil deri meselesinden bahsederken 
mamaJ deriler üzerinde gümrük resim· 
lerirün genif niabette tenzil ediJeceğini, 
deri ve kundura eanayii üzerindeki mu
amele VCTgisinin de yeniden tetkik olu-

nacağını söylemiftir. 
Kııhve ve çay fiat1erinde görülen te· 

nezzütlere işaret eden vekil demir ve çu
val meselelerinden de bahsetmi~. bugün
kü vaziyetin sebeplerini izah eylemiştir. 

B. Nazmi T opçuoğlu alınan ve alına
cak tedbirler hakkında demiştir ki: 

c lthalahn ihtiyaç gösterdiği döviz it· 
halatçılann emirlerine umade bulundu
rUlacak ve ihtiyaç görüldükçe peşin tedi
ye makamında olan akreditif kolaylıldarı 
gösterilecektir. 

Bunun mUkabitinde ithalatımız devlet 
mürakabesi altında alikadarlann vücu· 
da getireceği teşekküller vasıtasile yapı• 
lacağından perakende fiatlerle azamile
rini te~bit etmt-k imUnı elde edilmiş bu
lunacaktır. 

Çünkü bu suretle ithalat ile perakende 
arasına girecek apeküliltörlerin gizlenme· 
sine meydan verilmemiş olacaktır. 

Noel 

Vekalet bu hususta sıkı tedbirler alın
ması için valilere yeni direktifler ver
miştir. V eklilet bu direktifleri ile her tür
lü eşya fiatlerinin spekülatif mahiyette 
ve sun'i surette arttıranların vaziyetleri
nin ta.kip ettirilerek her hangi bir suretle 
kanuna aykırı halteri görüldüğü takdir
de müsebbipleri hakkında kanun hüküm
lerinin ehemmiyetle tatbiki cihetine gi
dilmesini ve bu hususta hemen önleyici 
tedbirler alınmaııının teminini ve her ha
dise hakkında vekalete muntazaman ma
lumat verilme~ini istemektedir. -*-FUAR CALISMALA.RI 

Belediyenin 940 fuarı için sarfettiği 
mesai pek geniştir .. Fuann zamanından 
evvel hazırlanması icin hUkilmetin ya
nacağı yardım şimdiden temin edilecek
tir. 

Bu sene fuar sahası tevsi edilmiyecek, 
ancak Kültürpark dahilinde halen boş 
kalan yerler yeni mUessese1er ve pav
yonlarla takviye edilecektir. -*-prr .. ,4 A·"''fDA 
1JİR YANGIN 
Kuşadasının Camiatik mahallesind<' 

HUseyin oğlu Ömerin evinde yangın 
çıkm1ş, iki odalı olan bu ev tamameJ'I 

Fransız Başvekili 
Fransız milletine rad

yoda yeni bir 
nutuk aö yledi 

Bütün cephelerde, yanmıştır. Yangının diğer binalara si-
rayetine meydan verilmemiş ve eşyalar 

karada, denizde ve kurtarılmıştır. 
havada hic -•-
harp olmadı.- Amnwı aldatan sucıu.. 

I<crnaloatta kazasının Hacı Ibrahitl' 
- BAŞTABAFI 1 in.d SAYFADA - Londra, 24 (Ö.R) - Noel münasebe- mahallesinden HU.:ıeyin oğlu Emin ı:ıdın. 

tiyle bugün blltUn harp cephelerinde da bir adam, ~inıtd ve gevrek sattıı;-ı ı;,. 
Fransız devlet reisl: hiç harp olmamıştır. Garp cephesinde rada MehmPd Rlr kus tarafından aldı!!'> 
cAimanya dünya üstüne volta attı> o~duğu gibi Fin cephelerinde de adeta l!evreC!P mtıhhil gUmUş yilz kurus ye

dedikten sonra Noel yortusu bu gece bır mil~c hav~ ~· HattA şl- rfne nikel 25 kuruc:lıık vererek gUmU .. 
siperlerde, vazife başlarında geçiren mal denizindeki İngiliz donanması ışık- lira rııbı vUz kuru.:ılueıın ı!erlcılni almı" 
bra, deniz ye hava askerlerlnln bir is- lannı her ~ece sön~Urlirken N~l gece- VP dolandırmak sur.undan Adliyeye ve
Wl harbi lçın. değil, sulh içln ve hUrrl- si mutat hilAfına sondilrmemlştir.. Ka- ri1miştlr. Emin i\m~ hlr adamdır. 
yetba müdafaası için sllAh altında bulun- rada, denizde ve havada blltiln muha- -•-
auklarını bildiklerini söyledL ripler noel yortusuna hürmeten silah •• 

B. Datadiye mesajında Finlerin müs- patlatmamışlardır. Üg"' J ... 
tevli7e karşı olan kahramanca müdafaa- -*- "' 

ruu takdirle yade~, Avnıpada bin-
lerce nenın ıztırap ve sefalet içinde ol- Ecnebi mekteplerine pay d o s J a rı n da 
duklarını söylemlı, bilhassa Çeklerin ve alınacak talebenin yaıı 
Lehlerin ıztıraplarına temas etmiş, sö
dlııU tekrar Fransızların sulh ve hür
riyet uğruna harb ettiklerini tebarüz 
ettiı-erek bitirmiştir. -*-Sabık Kayserin hava 
müdalaasına ianesi 
Amsterdıım, 24 (Ö.R) - Eski Kayser, 

ikamet ettiği Doom şehrinin hava mü
do.f.aası için Uç yUz florin vermiştir. 

Bazı ecnebi okul talimatnamelerinde 
okula kabul edilecek talebeler için yaş 
haddi tesblt edilmemiştir. Bu yüzden 
bir takım kıınşıklıklar olmaktadır. Ma
arü vekilliğinin yeni emrine göre, ec
nebi okullarına kabu1 edilecıck talebe
nin yaşlan resmi okul nizamnamesinde 
tntbik edilen yaş knyıtlarına uygun ola
caktır. İlk okul çocuğu 16 yaşına kadar 
orta tahsilini ikmal etmiş bulunacaktır .. 

,~~~mım~~~..::ı:~~~~!:n!Siml4l~mlD~~-... 

ELHAMR Sin masında 
BUGON 

Nefis ve harilruüıde bir mevzuu, götler knmaştıran şnhane bir gUzcUiktc 
temsil eden 

rA il RE KLİ SA E E 
•• •• 

K ÇU PRE SE 
FRANSIZCA SÖZl.V 

BAŞROLLERDE : SHİRL t:Y TEMPLE 
RİCHARD GREEN • ANiTA LUİSE 

Kahvelere giden tale· 
beler cezalandırılacak 

lstanbul, ( HUSUS!) - Lise ve 
Orta okullarda yeni ders yılı ba
şın dan itibaren tatbik edilmive hac:la
nan yeni tedrisat rejimi dolayısile talebe~ 
nin hariçte geçen saatleri pek azalmış 
bulunmaktadır. 

Fakat buna rağmen bazı talebelerin 
saat birden 14,30 a kadar verilen ye· 
mek paydoslannda, vakitlerinin bir kıs· 
mını kahvelerde oyun oynamakla gecir· 
dikleri yapılan teftişler neticesinde tesbit 
edilmi~tir. 

Talebeler, saat 14,30 a kadar kahve
de tavla ve muhtelif kağıt oyunları oy
nadıktan eonra okula gitmektedirler. 

Bu tnlebeler, bilhassa kahvelere ya· 
kın bulunan okul talebeleri arasından
dır . 

Istanbul mnarlf mildürlüğil vaziyeti 
göz önünde tutarak derhal okul idarele
ri!,. temasa geçmiştir. 

Oku] idarelerinden aeçilecek öğret· 
menler sık sık paydos saatlerinde kahve
leri kontrol ve rastladıkları ta1ebc1cri 
tesbit edeceklerdir. 

Dünkü Maçlar 
1639 m. 183 Kcs./IZO Ww 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ ZO Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ ZO Ww. 
12,30 Program, ve memleket eaat ayan. 
12, 35 Ajanı ve meteoroloji haberleri. 
12,50 Türk müziği (Pi.), 13,30/14.00 
Müzik: Hafif müzik (Pi.). Üçok - Doğanspor berabere kaldılar 18, 00 Program, 18, 05 memleket Bllat 
ayan, Ajanı ve meteoroloji haberleri. 
18,25 Müzik: Radyo caz orkestrası, 19 
Konuıma: (Ormanlarımızı tanıyalım vo 
koreyahm). 19, 1 5 Türk müziği: Çalan
lar: Vecihe, Fahire Fersan, Reşat Erer, 
Cevdet Kozan. Okuyan: Semahat Öz· 
denııes. 1- Bimen Şen - Bestenigar şar
kı (Derdimi ummana döktüm) 2- Şev· 
ki bey • Hicaz şarkı (Af eyle suçum) 
3- Refik Fersan Hicaz şarkı (Ey benim 

Yamanlar spor, 3 .. 4 Ateşsporu mağlup etti 
Lik maçlarına diln de Alsancak stad

yomunda devam edildi. 
Yamanlar - Ateş 

Geçen hafta Ateşin Demirspora karşı 
olan mağl<lbiyetini bir sUrpriz te!Akkl 
etmiştik. Fakat dün de Yamanlara ye
nildikten sonra takımın çalısmamış ol
duğu meydana çıktı. Maamafih Yaman
larspor, güzel bir çalışmadan sonra ga
lip gelmiştir. Oyunun teknik neticesi 
Yamanlar: 4, Ateş 3 dür. 

Üçok - Doğanspor 
Günün en mühim maçı olan Doğan

spor • Uçok maçı da 1 - 1 beraberlikle 
neticelenmiştir. Bu netice bence her iki 
takım ic;in de normaldir. Fakat ufak bir 
farkla Doğanspor aleyhine neticelenmiş 
denilebilir. 

Dünkü yazımda, bu maçta Doğansp<'ı 
run asgari bir beraberlik tl!rnin etmek 
için fazla çalışacağını yazmıstım. Nite
kim Doğanspor takımı dünkU maçtn 
beraberlik için ne lazımsa yaptı. Daha 
doğrusu müdafaa, beraberJiği muhafaza 
hususunda çok cansiperane çalıştı. Hat
la o kadar ki Üçok forvetlerini kaleye 
yaklaştırmamak için el tonunda olduğu 
~ibl, ayaklarına doliru balıklama dalıs
lar bile yaptılar. Ve netice itibarile 
azimlerinde muvaffak olarak takımları
nı mağlOp vaziyete dü~iirmediler. 
Takımlar bu maçta çıkarabilecekleri 

en kuvvetli kadrolarile oynadılar. Üç
ok iki Namığı da takuna almıs ve ara
~aki müvazenesizli~ bertaraf etmişti. 
Buna mukabil Doğanspor da emektar 
fudbolcu Sabriyi takıma almış bulunu
yordu. 

Iki takım karşılıklı olarak şu şekilde 
sıralandılar: 

Üçok: 
Hüseyin, Ziya, Halim, Ali, Nurullah, 

1'1ehmi, Namık, Mazhar. Said, Namık, 
Salim. 
Doğanspor: 
Mahmud, Reşad, Fehmi, Abdullah, 

c:;aıd, Irfan, Emin, Yusuf, Fuad, Sabri, 
Abbas .. 

Hakemin başlama işaretile hlicuma 
~eçcn Doğansporlular, şu düşüncenin 
tesiri altında idiler: 
Eğer bugün de fena bir netice alırur

ı;a, MilU küme müsabakalarına iştirak 
edebilmek ihtimalleri çok zayıflıyacaktı. 
Bu sebeble bu maçı kazanmak için faz
la enerji sarfetmek mecburiyetinde bu
lunduklarını müdrik idiler. 

Buna mukabil Üçok oyuncularında 
da şöyle bir mülahaza mevcuttu: 

BugUnkU maçı kazandıkları takdirde 
Izmir şampiyonluğunu garantilemiş bu
lunacaklar ve bundan sonraki maçlar, 
nihayet kendileri için tali derecede kal
mış olacaktı. Bu vaziyet karşısında Al
tay milstefid olacaktı. Yani üçokun ga
lebesi, ayni zamanda Altayın da gale
besi demekti. 

Oyunun ilk anları Uçoka çok mUsa
id bir cereyan taklb ediyor ve Doğan
c:por kalesi sık sık gollük tehlikeler at
latıyordu. Bir defasında Muzafferin 
uzaktan çektiği fole şüt, az kalsın D0-
ğanc;pora bir gole mal oluyordu. Bere
ket ka1e direği imdada yetişti. Biraz son
ra Doğanspor blrincisinden daha tehli
keli bir vaziyeti savu§turdu. Fakat bir 
aralık iki defa kale direğinin üstünden 
giden solaçık Nnmığın havaleleri üçün
cüsünde kaleye girerek üçoka bir sayı 
kazandırdı. 

Bu sırada Mazhar bir çarpışmada sa
katlanmış ve topallamağa başlamıştı. 
üçokun hakim oyunu yirmi beş dakika 
devam ettikten sonra Doğanspor oyunu 
milsavi şekle sokınnğa muvaffak oldu. 

Devre, l - O : Uçokun lehine bitli. 

gonca gülüm) 4- ............... Hicaz 
şarkı (Jndim yarin bahçesine). Okuyan: 
Radife Erten: 1-............... -Şehnaz 
ııarkı (Açıldı nevbahar bir gonca gül) 
2- Sadettin Kaynak - Şehnaz şarkı, 
(Dalda bir ishak öter, 3- Semıettin Zi· 
ya· Hicaz sarkı (Kim seni) ·4_ Şemset• 
tin Ziya - Şehnaz şıukı (Denizin dalga· 
ııım bekliyorum). Okuyan: Muzaffer 
llker, 1- F erehnak peşrevi, 2- Zekai 
Dede - FerehnaJc beste (Söyletme beni 
canım efendim), 3- Lemi - Ferehnak 
~arkı (Lerzan ediyor). 4- M. llker -
Ferahnak şarkı {Gözlerim kan ağlıyor), 
5- Şakir ağa - Ferahnak yürük semat 
(Bir dilbere dil düştü ki mahbubu di
limdir). 

20, 15 Konuşma (Terbiye). 20,30 
Türk müziği: Fası] heyeti. 2 1, l 5 Müzik: 
Küçük orkestra (Şef: Necip Aşkın) 1-
Morena: Portpuri 2- Moussorgsky: 
lrcın dansı, 3- Anton Rubinetein: Fera• 

1K1NC1 DEVRE mors operasından bir parça, 4- Czer• 
lkinci devrede vaziyet aksine oldu. nik: Raks'eden kalpler, 5- Rebikoffı 

Mazhardnn mahrum olarak on kişi oy- Romans. 6-- Suppe: Maça kızı opera· 
namak mecburiyetinde kalan Uçoklu- andım Uvertürü. 
lara üstelik bir de durgunluk ariz ol- 22,00 Memleke saat ayarı. Ajana ha· 
du. Ve bu vaziyetten istifade etmesini berleri, ziraat, esham-tahvilat, kambiyo 
bilen Doğanspor da lı!Ucimiyeti ele ala- nukut borsası (Fiyat). 22,20 Müzik: 
rak Uçok kalesine hUcum üstüne hilcum Küçük orkeatra (Yukarıdaki programın 
yaptı. Ve bir korner atışından da bera- devamı) 22,35 Müzik: Schubert - Bit
ber1iğl temin etti. memiş senfoni (Pl.) 23,00 Müzik (Pi.) 
Doğanspor, bir milddet daha hücum- 23,25/23,30 Yannki program ve ka· 

Jarına devam ettikten sonra başka gol pamı. · · · · · 
yaoamıyacağına kanaat getirince, elde ---~,---
ettiği beraberliği muhafaza için güzel Rus ordusunda 
bir mlidafaa oyunu ovnadı. Ve bu tekni- kadınlar
ğinde muvaffak da oldu. 

Oyunun sonlarına doğru Said şahsi 
bir iki iniş yaptı ise de kalenin önünde 
yalnız kaldığından bir netice elde ede
medi. 

Neticede iki takım da birer sayıla be
rabere kaldılar. 
Şimdi başta giden takınılaun puan 

vaziyetleri şöyle olmuştur: 
Uçok: 19 Puan 
Doğan.spor: 15 Puan 
Altay: 13 Puan 
Maamafih Altay, rakiplerinden bir 

oyun noksan oynamıştı. Haftaya Uçok -
Altay maçı vardır. 

Hakemin idaresi güzeldi. 
Agah Bartu 

Fransızca Paris - Soir gazetesinin yaz. 
dığına göre Sovyet,Rusyn kadınlan or· 
duda vazife gönncğe başlamışlardır. 

Malum olduğu üzere Sovyet kndınla
tı Helsinki üzerine yapı1an tayyare se
ferlerine iştirak etmişlerdi. Fakat alı
ruuı haberlere göre Sovyet kadınlan 
yalnızca avcı ve bombardıman tayyare
lerinde değil, piyade saflarında da va
zife almağa başlamışlardır. 

Esasen Estonyadaki piyade ve topçu 
kıtalarına Rus kad.ınlnn kumanda et· 
mektedir. Hatta bunlardan bir çokları 
batarya kumandanı vnzifcsini ve bölük 
kumandam rütbesini de alnuşlardır. 
Mussollnin Kitlere 
bir tavsiyesi 

Kızılayın Dikilide yap
tırdığı pavyonlar bitti 

İngilizce Reynolds gazetesi de •Husu· 
si• olarak istihbar ettiği aşağıdaki ha
beri veriyor : 

•Pariste söylendiğine göre, Mussoli
ni Hitlere, Ribbentropun yaptığı Bol
şevizmin hala düşman bir rejim oldu
ğunu ve Rus paktının İngiliz - Fransız 
diplomasisinin zoruyla akted.ildiğini ilıin 
etmesini tavsiye etmiştir. 

~· 

Dikilide yapılan pavyonlurc.lan bir kısmı 

Mussolininin ittifak devletleri mümes
sillerine de, Alman halkının bru.i Bitle
ri sevdiğini, ancak müşavirlerinin - Hit
leri yanlış yola sevketmek ithruniyle -
ortadan kaldırılması ihtimali mevcut bu
lunduğunu söylediği ileri sürülmekte
dir .. • 
O TODOKS 
wrsesm· nt o!ü 
Almanya, cenubi Şarki Avrupaya h!

kiın olmağı istihdaf eden gayretleri ara
sında, ortodoks kilisesinin kontrolünil 
- para kuvvetiyle - cfo geçirmek için te
şebbüslerde bulunmnktadır. 

• • ··-····· 
Yeni tz v· .. 

--f. 
Y AZAN: Eczacı K. K4mil Aktaf 

SEA..'llolSLAR: Her glin: 2 - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30 DA .. 
Cumartesi ve Pcl281' sabah 10 ve 11.30 da UCUZ HAUC SEANSI .. 

., ........................ ll!'I ........ ... 

Kahvede oturduğu tesbit edilen tale· 
beler, okul inzibat meclisleri tarafından 
ceznlandmlacaklardır. 

Keyfiyet ayni zamanda velilerin«- de 
tebliğ edilecektir. 

Dikili kaz11 merkezinde inşa edilmek- Dikili mıntakasında zaman zaman zel· 
te olan hükümet konağile on ikişer odalı zelenin ~vam etmesi, halkın evlere rağ-
24 adet pavyonun in~aatı ikmal edilmiş- bet etmemesine sebebiyet vermektedir. 
tir. Pavyonlnr ay başında halen çadır• Bazı kimseler barakalara girmekten çe-
larda bulunan halka verilecektir. kinmektedirler. 

İnsan yaşının. insan hayatının ezeU 
o1çüsünü, bütün bir seneyi 360 adet 
yaprağında saklıyan mütevazi takvim
lere hiç dikkat ettiniz mi? Sene sonla
rında pek cılıilaşıyor, hasta ve yoksul 
gibi duvarlarda sönüyorlar. Senenin her 
bir gününil birer birer eskiterek atnn 
takvimler, mevsimin kışını yazını sey
reder arasıra bilyük günleri, büyUk 
bayramları yaşarlarken dikkat ettiniz 
mi ne kadar canlı, ne kadar kudretli 
oluyorlar. 
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Binaenaleyh iatikametlcrini hiç bir su

retle değiştirmek niyetinde değillerdi. 

Sanaerde dört saat kadar dinlenecekler 
ve oradan Paris caddesini terk i1e Orlean 
yolunu tutacaklardı. 

Nevera kasabasından henüz çıkmışlar
dı k.i yolun sağında ve bir tepede bulu
nan bir şatodan npğıya doğru, atlanru 
yedeklerinde çekerek inen iki asılı.ade 
gördüler. 

Bu iki asılzadenin bulundukları ver 
epey uzakta idi. 

nının gemini k11tı ve: 
- Siz de lütfen durur musunuz pat

ron! .. 
Dedi. 
Faribol, bir taraftan atını durdururken 

diğer taraftan da arkadaşına dönerek: 
- Kuyruğun kopsun Mistufle efendi, 

dedi. Yine ne var. 
Mistufle cevap yerine parmağı ile .i'te· 

ride, atonun yokuşunu inip düz yolda 
hayvanlarına binmeğc hazırlanan iki asıl
zndeyi gösterdi. Sonra dn: .. 

den sonra isterseniz yolumuza devam 
edelim. 

- Elbette devnm edeceğiz. Fakat 
kuyruğun kopsun, böyle hareketinin se· 
bep ve manasını bana daha evvel eöy
Jeme1isin. 

- Patronum, o kadar hızlı konuşma .• 
Duyan olur. Yerin kulağı var derler. 

Dikkatle şu iki asılzadeye bakınız bir 
kerre.. Onlar bizim çok yakından tanı· 
dığımız ve çok sevdiğimiz iki kişiye ben· 
zemiyorlar mı~ 

- Yahu .. Sen çıldırdın mı> bu kadar 
uzak mesafeden ve yalnız arkalarından 
gördüğümüz bu zatları nasıl tanıyabili
riz> 

- Pardon patron... Ben çok eevdiği
miz iki ki,iye benzeyorlar mı dedim. Bu 
iki kişi nert-ye gitseler arkalarından da 
betlidirler .. Mesela .. Sağdaki .. Benim en 
sevgili dostum Mösyö F ııribolıı tıpkı tıp• 
kısma benzeyor. Hiç değil~e boyu po~u 
benziyor .•. 

- Kuyruğun kopsun.. Evet.. Evet .... 
Yanındaki de benim aziz dostum ve ı::ev
gili nrkadaşım l\fistufleye benziyor. 
- Çok şükür forkettin ustacığım. Şim

di bakın .. Solumuzdd bir de yol ayrılı-

lıuk .. Vakit geçirmeden yolumuza de- de edelim. Yolumuzu değiştirelim ve 
\"nm etmekten ise bu tarafa sapalım.. böylece endişesiz, fkat başka istikamet

Ve Mistufle böyle söylemekle beraber ten gideceğimiz yere gidelim .. Nasıl... 
hayvanını caddenin sol tarafında bulu- Böyle düşünmedin mi yoksa dostum. 
nan yola doğru silrdü.. - Vallahi patron.. Tam Ustüne bas-

Faribal da ona imtisal etmiş ve : tın .. Bu yol da bizi (Sen Mal o) ya götil-
- Şimdi maksadını anladım benim riir .. Vakıa biraz geç kalırız nmma. Em

nçık.gö~ ve zeki şakirdim .. Demişti. Eğer niyet içinde seyahat ederiz. 
deminki yolu takip etseydik sahalın kar- Hayvanlarını mahmuzladılar ve Burj 
şı Sanserde olacaktık. Halbuki bu yol istikametini tuttular... Bu yol değiştir
bizi istikametimizden oldukça uzaklaş- me keyfiyetinin hayatlarını kurtnrm~ 
bracak... olduğunun tabii kahramanlarımızın ilci-

- Doğru patron .. Fakat bu yol bizi si de farkında de(;\llerdi. 
Burja götürecek •. Burj ise Turdan oka- Onlar böylece yuılaı:ına devam eder
dar uzak değil.. Bu ciheti tercih etmek- ler ve Mrki BarhCZ}'OJU ölmüş zanne
tcn maksadım ise.. derlerken Luvuvanm oğlu da nrabası-

- Dur, kuyruğun kopsun, maksadım nın içinde Parlse doğrıA yol almakta idi. 
sana ben söyliyeyim .. Anlamıyacak ka- Ve kendi kendine rndi·]o!li bir halde şöy-
dar zekadan mahrum değilim. 1e düsünmckte idi: 

Faribol geç anlayışını hu suretle tevil - Ben, madam Dö Mentenona hlc;si-
ederek devnm etti : knblclvukuumun beni asla aldatmadı-

- Sen, bize, ikimize boy ve bosça ta· ğını. söylemiştim .. V~kıa ~üz~l ~o.~tes, 
mamen benziyen o iki işiyi görünce kcn- hissikablelvukuum gıbi tabıi bır olumle 
di kendine iste işimize ynrıyacak hir te- ölmedi.. Fakat ben de çekmeceyi Parisc 
sadüf, dedin~. Hiç şüphesiz hi7lm peşi- J götüremiyorun1 .. 
mizc düşecekler . Bizi yakalamak icin Sonra kendi kendine hitaben : 
tddp cdecıc'klcri atl'"ltmak husu unda bu Azizim Barbezyo, diye söylendi, 

~ ı!ı ... _ '" • 

Takvim kadar insan ömrünü ifade 
edecek başka bir şey bulup gösteremiyo
rum. E\•et takvim, senenin son günleri· 
ni yaşarken pek fcrsudeleşiyor, tektük 
kalmış yapraklariyle son nefesini ver
miye hazırlanmış bir hastaya ne kadar 
benz.iyor, onun sönüp tarihe karıştığı 
yerde yenl senenin dolgun ve varlıklı 
takvimi bir o kadar neş'cli oluyor. Ye
ni senenin bu yeni ta 1·vimi tıpkı gafil 
insanlar gibi 360 pi' ömril snnkt 
bitmiyecck onun d.. .wnu gelmiyecek
miş gibi ne kadar mağrurdur. Şu gün
lerde 939 senesinin son günlerini yaşı
yan melul takvime bakıyorum, herbiri
mizin ömründen bir sene daha eksilten 
bu tnkvim son yaprağını da tarihe verir
ken, onu da sona ermiş bulmak ne bU
yük bir ibret levhasıdır. Insanlık !!39 un 
son yaprağını koparırken 940 ın neşeli 
gecesini karşılamnktadır. 

Yeni senenin Türk millelıne ve bütün 
insanl ıf!a ad 'l s ncısi olmasını temnn-
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~ . ~ . ~-~ ~. . . . ~. __ ....... ~. · ... , 

o'\ '\~ .-;,,, • -~ ..;;.,. , .. ~ ~:.._ .... 4 .. T. :'\>- •O < #, l •it• ,1 

B. Stalin Bitlerden yardım istemiş Italya 
R 1 . , l .... d K I d fi d Neden bitaraf kaldı? us arın rıc at arı yuzun en ızı or u sa arın a -------

• Virjina Gayda bunu izah ediyor 
bir ısyan çıkması ihtimali mi var? Roma24(ö.-R)---Ci-·oma-le-d'-ltal-yada-Vir-jiru-.Ga-ydıı.Londrapak-

ı:..ıulra M (Ö. R) - F.ıı son Sovyet Hlp Kızıl ordu tarafından bir darbede bulunmuftur. ediyorlar ve şimdi bu çekilme hareke- h ve ltalyanın bugünkü siyasi vaziyeti hakkında ikinci makalesini net-
tehlifind~ Rusların Finlandiyayı hir imha edileceğini yazmıştı. Alman baf amirallığı ile uzun tinde Rus ordusu saflarında bir karışık- retmiştir. Bu makale 1914 harbı ile 1939 harbt arasında daha sarih bir 
darhede mağl()p ebneği düşünmediği Amıtadam, 24 ( lJ. R) - Muh- süren miiza.kereladen sonra Al- !ıkla bir isyana sebeb olmasını pek mukayeseyi ihtiva ediyor. 
bildiriliyordu. Londra siyasi mahfilleri, telı·ı kaynaklardan gelen haberle- muhtemel görüyorlar. Ga d di ki 1914 d S rb" ·1 ··1 · d k 20 

'-••! d So man hiikiımeti kendi.ine la:zla lii- y a yor : e ı ıstana verı en u tımatom an anca muhasematın -. angıcın a vyet re göre B. Stalin Fin harbinde B. Fin asker! mahfilleri Rusların harbin Çel k f k ik 1 k 1 
matbuatının kehanetli neşriyatının ve H :zumu hasebile istenilen gemileri başlangıcındanberi maktul olarak zayia- Temmuzda haberdar edilmiştik. i itti a , · i mem e et erin müş-
ıert bir zaferden bahseden yazılarının itlerden yardım istemiştir· veremiyeceğini bildirmiştir. tının 1800 olduğu hakkındaki iddialan terek menfaatlerini alakadar eden meselelerde daimi temaaı iltizam 
unutulmadığını kaydediyorlar. Finlandiya ablokasında Ruı hakikati baştan başa saklamak istiyen ettiği halde 1939 da Cermen • Rus paktının muahedesinin imzasın-

d t k • · · d•• t Stokholm, 24 (Ö. R) - lsveç ve Nor- bir manevra addediyorlar. Yalnız Tol- b d ed ld k I al b be 1 Izvestia, 4 tarihli nüshasında Finlan- onanmaıımı a vıye ıçm or ı · · h uh dan da ancak iki gün evvel ha er ar i i . t ya u se p er yÜ· 
b ,,L Al veç gazete erının arp m ahirleri Rus vajervideki muharebede ve iki aHnde 

diya harbinden bahsederken Avrupanın ÜyÜR man harp gemiııinin be- kuvveUerinin şimalde ehemmiyetli bir Ruslar 2 binden ziyade maktul v:~ zünden kendisini harbın dışında kalmağa salahiyettar görmüştür ve 
ıimalindeki bir harp ocağının namağ- hemehol gönderilmesi talebinde mağlObiyete uğrıyarak ric'atini teyid !erdir. gayri muhariplik siyaaetini bir serbest tercih siyaseti olarak kabul 

.... RU'S .... DiiDeViy ...... 8tl···k1r·11·m1·ş··· .. :·:····· ...... T~"b!i~I~;····· ::;·;~~:ı~-i } ~;::; 5:.~~:":eş~!~~71:i:~~~al:tı~ ~~:: 
-v- mahafilinde olduğu kadar burada da büyük alaka uyandırmışhr. Zira ·-

Binlerce Kızıl Finlere iltica ediyor 
Bir Rus zabiti, neler anlatıyor? 

FRANSIZ 'l'EBLl(;I: bu makale mezkur mahfilleri şimdiki vaziyetle 1914 deki vaziyetin 
Paris, 24 (Ö.R) _ 24 tarihli sabah müşabehetini kaydetmeğe sevketmiştir. 
bli • B Kuvvetle tahmin edildig" ine göre, Virjina Gayda bundan sonraki le · gi : ütün cephelerde kayde şayan 

bir şey yoktur. . yazısında vaziyeti daha sarahatle belirtmek fırsatını kaybetmiye-
cektir. 

Almanya bir nota verdi 
ALMAN 'l'EBLl(;i : 
Berlin, 24 (Ö.R) - Alman tebliği : 
Garp cephesinde gündüz sükWıeUe 

-BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA
taatını takip etmektedirla. 

Helslıılcl, 24 (ö. R) - BugUn Hel
ll.lalciye hiç bir bava taarruzu olınamış
br. Buna mukabil dilşman hava kuvvet. 
leri hiç bir asken maksad takib etmek
ırizlıı, hava dafl toplannın himaye
sinde bulunmıyan şehirlere ve köylere 
bulanlar yaparak mitralyöz ateşi ile 
bilcum etmlflerdir. 

Okonossuda, Viborgda, Toplitzde ve 
Alo ile şarkındaki köylerde Kızıl tay
yarelerin bu şekilde bombardımanları 
kaydedilntlşür. 

Rus tebliğleri şu son üç gün zarfın
da gQya 48 Fin tayyaresinin düşürill
düğilnü iddia etmişlerse de hakikatte 
bir tek tayyaremizl bile düşilrmemişler
dir. Tayyarelerimiz hava harplerinde şu 
IOn dört gün içinde düşmanın 16 tayya
resini düşürmüşlerdir. 

Sovyetlerin sivil halk üzerine yaptık
ları hava akınlarına 350 Kızıl tayyare 
iştirak etmiştir. 

Helainki, 24 (ö.R)-Agajeni
de kendilerini ihata eden Fin kuT
"etlerine kartı mukavemete çalı
f&D Ruı kuvvetleri nihayet te.lim 
olmuflardır. Bu şehir timdi tama
men Finler elindedir. 

Parls, 24 (Ö. R) - Helslnkiden bildi
riliyor: 

Agajervide 3 gündenberl devam eden 
çalı: ıiddetll muharebeler Sovyet ordu
ıunun tam hezimeti ile neticelendL Bu
rada muhasara edilmiş olan Rus kuvvet. 
terinin büyük kısmı imha edilmiştir. 

Galatasaray 

Feneri 
3-1 yendi 

İstanbul, 24 (Hususi) - Bugiln yapı
lan Galatasaray • Fener maçında Gala
tasaray maçı bire karşı üç sayı ile ka
ıan.m.ı.ştır, -*-

Fransada 
Komünist mebuslar 
divanıharbe verilecek 

• Paris, 24 (Ö.R) - İstintak hfıkimi 
mevkuf 34 komünist hakkında tahkikat 
evrakını tamamlanuş!ır. Bunlar yakında 
divanıharbe verileceklerdir. -*-

YILBAŞI ŞEREFİNE 

Kültür park 
Sinemas. 

Dünyanın en güzel iki filmini 
hazırladı 

ALTDI ARITAN 
KIZLAR 

VE 

RACANIN AŞKI 
Gibi İzmirde ilk defa görülecek olan 
bu filimleri görmek iizere şimdiden 

Finler, ileri hareketlerinde muzaffera
ne devam ediyorlar. Bugün daha 8 tank 
ve 8 tank tahrip topu, bir miktar mit
ralyöz ltinam ettiler. 

Agajervide Ruslar üç bin ölü ve 6000 
esir bıraktılar. Sallada da Finler ilerli
yorlar. En yukarı şimal mıntakasında 
kayda değer bir şey yoktur. 

Helslnkl, 24 (Ö. R) - Fin ordusu ev
velceden tesbit edilmiş bir pim dahilin
de Kareli berzahının bir kısmından çe
kilmiş ve ilk müdafaa hatlarında yerleş
mişlerdir. Finlandiyalılar bütün cephe
lerde tutunabilecekleri kanaatini bes
liyorlar. 

Denizlerde Sov.vet filosunun kuvve
tine rağmen yakın bir istikbalde sahil
leri için ciddi bir tehlike görmüyorlar. 

Hava faaliyetine gelince, Rus hava 
filolarının şimdiye kadar yaptıkları ta
attuzlarda ehemmivetli askeri netice
ler aldıkları zannedilemez, 

Son üç günde Finler 36 Rus tayyaresi 
düşürmüşlerdir. 

Paris, 24 (ö. R) - Gazetelerin harp 
muhabirleri Finlandivada askeri vazı. 
yet hakkında şu malO..matı vetiyorlar: 

Norveç hududuna ve Lavijardiye ka
dar uzanan sahada yapılan mütekabil 
Fin taarruzu, Fin başkumandanlığının 
tahmin ettiği şekilde inkişaf etmiştir. 
Kızıl ordu •ilr'atle ric'at hareketinde 
devam ediyor. 

Ekselsiyor Sovyet ordusunun Petsa
moya doğru çekilmekte devam ettiğini 
kUçUk Finlandiya müfrezelerinin boz. 
guna uğrıyan bu orduyu kutbun alaca 
karanlığında takib ederek yer yer bU-

yük zayiata uğrattıklarını bildiriyor. geçmiştir. Alman hava kuvvetleri dün 
Pari., 24 (lJ. R) - Deyli Ek.p- de şimali Fransada keşif uçuşları yap

reıin vadiği habala hiliilma mışlardır. 

olarak .Ku.ıl o~~~nun ~kbahara RUS' 'l'EBLi(;f: 
kadar ,'fgal ettıg~ mevkılerde ha- Moskova, 24 (Ö.R) _Rusya • Finlan
reket•ı:z kolacagı zannediliyor. diya harbi hakkında Leningrad askeri 
Stolin, Marefal Voro,ilolla u:zun mıntakası erkllmharbiyesinin son tebli
bir görüpneden ıonra :zayiat ne ğl : 
olurıa olsun bütün cephelerde ta- 23 kmunuevvelde mühim hiç bir hA
arru:zda devam edilmesini e r t- dise olmanuştır. Muhtelif mıntakalarda 

· · 5 R m .. e. t&yyare harekStı yapılmıştır. 16 düşman 
md ış~~· ov

1
ye_t d UBY_anb ın en gu:zı- tayyaresi düşUrülmüştür. 

e RUl/Vet am en ı aret büyük -- -..f:,:--
imdad kuııvetleri gönderilmiıtir. İ'l' ALYA • LE'l'O.N'Y A 
llkba~ara ka~ar ha~ekat ~urdu- 'l'ICARE'l' ANLAŞMASI 
ruldugu takdırde F ınlandıyalıla- Kaunas, 24 (Ö.R) - İtalyan elçisiyle 
rm muazzam kuvvetlerle takviye hariciye nezareti arasında bir ticaret ve 
edilaek Finlandiyanın Sovyet kredi anlaşması imza edilmiştir. 
Ruayaya karşı bir üssiilhareke ha- --+--
line konacağından Kremlinde en- ALMANLAR 
dife ediliyormu,. Bil' Estoll)?a gemi.sini 

Helsinki, 24 (A.A) - Dün ezcümle müsadere ettiler 
Viborgda. Kariste, Barasondda mU!ead- Tallin, 24 (A.A) - Bir Alman harp 
dld hava tehlikesi l§aretleri verilmiş- gemisi Baltık denizinde Nassare adında
tlr. Finlandiyalıların bir veya iki Sov- ki bir Estony<ı vapurunda araştırmalar 
yet tayyare.si dilşUrdükleri söyleniyor. yapın~. Alman harp gemisi Göten
Hiç bir asken ehemmiyeti arzetmiyen burgdan İngiltereye gitmekte olan bu 
ve içinde asker bulunmıyan bu mınta- vapuru beraberine alarak bir Alman Ji. 
kaların tayyare hücumuna maruz tutul- manına götilrm(lştür. 
ması anlaşılacak iş değildir. Sovyet - -..f:r-
tayyarecileri Finlandiya kıtaatına ve R U k " J •• •• 
ba~ar~a taarruz c~saretini göste- S OY USU 
remediklerınden ehemmıyetsiz bombar- h 
dıman ve mitralyöz ateşine tutmakta- ve arp 
dırlar. 

Noel nutukları 
Paris, 24 (Ö.R) - Epok, Rus köylü

lerinin ruhunu tahlil eden bir yazısında 
milyonlarla Mujiklerin seferber edilecek 
!eri gün Rus köylilsünden müteşekkil 
bir ordunun bugünkü Sovyet rejimine 
isyan edeceğini muhakkak görüyor. Bütün 

millet ve 
lngiliz nazırları 
askerlerine 

lngiliz 
hitap ettiler 

Londra 24 (Ö.R) - lngiliz harbiye nazırı Sir Hor Belişa Fransada
ki lngiliz ordusuna Noel münasebetile bir hitabede bulunmuştur. 

Nazır, hitabesinde ezcümle demiştir ki: «Dost ve müttefik Fransız 
toprağında bulunan sizler hürriyetin müdafaası için müş<erek ve sar· 
sılmaz bir azimle birleşmiş bulunuyorsunuz.» 

Hava nazın yine Noel münasebeti ile beyannamesinde müttefik 
ordular hava kuvvetlerinin cesaret, şecaat ve kahramanlığını tebarüz 
ettirmektedir. Bütün nazırlar ayni şekilde beyannameler neşretmiş
lerdir. 

Tayyare yapıcısı 
Fokeröldü-
Nevyork, 24 (A.A) - Maruf tayyare 

yapıcısı Anthony Foker dün ölmüştür. -*-

-+-
Meclise verilen 
layihalar ... 
Ankara (Hususi) - Hükümetçe mec

lise yeni layihalar verilmiştir. Bunlar 
arasında elektrik müesseselerinin ma
halll belediyelere devri, Hatay jandar
ma teşkilılh, genel kurmay başkanının 
seyahat ve ikamet yevmiyesi, İstanbul
da yapılacak adliye sarayı için gelecek 
senelere geçici taahhüt salfıhiyeti veril
mesi. damga resmi kanununa bazı hü
kümler eklenmesine dair layihalar var
dır. 

----tr·---
Fin harbinden 
kim mes'ul? 

Kültürpark 
Gazinosunda 

Mevsimin en büyük ve en zengin balosudur 
Şimdiden numaralı masalarıııızı angaje ediniz .. 

Fon Spee zabit ve mürettebatının serbest 
bırakılmasını Ar jantinden talep etti 

Paria 24 (Ö.R) - Buenos Ayresdeki Alman sefiri, Arjantin baı 
vekilini ziyaret ederek hükümetinin bir notasını vennİf ve Graf Fon 
Spee zabitan ve mürettebatının tecrid edilmeleri doğru olaıruyacağım 
ileri sürerek serbest bırakılmalarını istemiştir. 

Arjantin baş vekalet dairesinde ketum davranılmasına rağmen Al
man notasının enerjik bir protesto mahiyetinde olmayıp Almanyanın 
bu hususdaki noktai nazarının bir izahından ibaret olduğu bildiril
mektedir. 

Maamafih Arjantin Reisicümhuru ve hükümeti, L.ahey mukavelesi 
hükümlerine uygun olarak ittihaz edilmiş olan tedbirleri muhafaza 
edeceklerdir. Arjantin cevabında bu kararını bildirecektir. 

A.rnerika protesto etti 
Emniyet bölgesini ihlal edenler 

ceza tedbirleri düşünülüyor • • 
ıçın 

VB§ington 24 (Ö.R) - Graf Spee deniz harbı üzerine Panama 
konferansında tesbit edilen bitaraf emniyet mıntakasının ihlalinden 
müteessir olan Amerika milletleri Birleşik Amerika ile müştereken 
Almanya, lngiltere ve Fransaya bir protesto notası vermişlerdir. 

Bu proteatoyu mütealcıp bütün Amerikan milletleri bitaraflık mın
takaaının daha iyi müdafaası için icap eden tedbirleri görüşeceklerdir. 
Muharip devletlerden bu emniyet mıntakasını tecavüz edenler erzak 
veya her hangi bir tamirat için Amerika limanlarının misafirperverli
ğinden istifade ederniyeceklerdir. 

Vatan bahsında 
Bütün Fransızlar tek 

bir vücut kesilirler 
Paris 24 (Ö.R) - Vladimir Gormeson «Figaro)) da Fransız birliği 

münasebeti ile şu sahrları yazıyor: 
c Fransa en muazzam harp kredilerini tam bir ittifakla kabul etti. 

Bütün Fransızlar vatanın yüksek menfaatleri mevzuu bahis olduğu 
zaman istisnasız bir fikir vahdeti göstermektedirler. Bu ittihadın ikinci 
derecede planlarda devam edeceğine emin olmalıyız. Gerçi harp za· 
manlarında ikinci derecede plan yoktur. Zaferi tacil edecek olan heı 
hareket Fransa milletinin fikir birliğine layıkhr. Vatan bahsinde bü· 
tün Fransızlar tek bir vücut kesilirler.> 

Ordr gazetesi de ayni mesele hakkında şunları yazıyor: 
« Hitler, ikinci Vilhelmden farksızdır. Eğer üç aylık bir harpten 

sonraki neticelere bakarsa yeis ve hüsrandan başka bir şey göremez. 
Fransız milletine gelince, tam bir birlik içindedir. Lui Maren ve l...eon 
Blum (yani sağlarla sollar) siyasi ictihad ayrılıklarına rağmen bugün 
Fransız vatanının hürriyet ve istiklalini alakadar eden bütün mesele
lerde tam vahdet halindedir. Başvekil hazan lngilizleri, hazan Yahu
dileri, hazan Kapitalistleri ileri sürerek düşmanın yaptığı manevralann 
ne kadar saçma olduğunu göstermiştir.> 

Amerika da askeri 
hazırlıklara başladı 

Vaşington 24 (ö.R) - Birleşik Amerika bahriye nezareti donan
ma için .S milyon sterlin'e dört motörlü .SO büyük deniz tayyaresi ai
pari~ etıni~tir. 

Vaşington 24 (A.A) - Amerika harbiye nezareti ordu mevcu
dunu arttırmaktan vaz geçmiye ve mesaisini halihazırda silah altında 
bulunmakta olan 462 bin kişinin talim ve terbiyesine hasretmiye karar 
vermiştir. Ordu mevcudunun tezyidine bilahare lüzum görüldüğü tak
dirde karar verilecektir. Binnetice şimdiki bütcede ordu için talep edil
mi.ş olan .~~edil:r bir milyar yedi yüz milyondan bir milvar yüz mil-
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Mayn harbına karşı lngiliz tedbiri 
~imal denizine sel er eden gemileri daha iyi korumak için lngiltere 

kendi sahillerinde mayn tarlaları vücuda getirdi 

Belçika da tedbir alıyor En büyük hava harbı 
Bir deniz tarassut kolu tesis etti 
Balıkçı gemilerine toplar koydu 

Heligoland üzerinde olan harptır 
-* 

Londra, 24 (A.A.) - Dün akşam neş
redilen resmt bir tebliğde: 
Şimal denizinde sefer eden gemileri 

daha iyi korumak ve Almanların İngiliz 
sahilleri açığına mayn dökmelerine mu
kabele teşkil etmek ilzere amirallık dai
resinin lngiltere ve lskoçya şark sahil
leri açığında mayn tarlaları vücuda ge
tirmiye karar verdiği blldirilmektedir. 
Başkaca ilave yapıbnaksızm üç mınta
kaya mayn dökülecektir. Ve ticaret va
purları bu nuntakalara girdikleri tak
dirde her türlil hasar ve tehlikeden ken
dileri mesul olacaklardır. 

Bu harbe iştirak 
tayyarenin nasıl 

eden bir lngiliz 
çarpıştıklarını 

100 pilotu 
anlatıyor 

Tebliğde Almanyanın şimal denizin
de Britanya sahilleri açığına ve kara 
suları haricine ihbarsız mıknatıslı mayn
Jer döktüğü hatırlatılmaktadır. 

Londra, 24 (Ö.R) - Heligoland koyu 
ve VilhelmshaCen deniz üssü üzerinde 
vukubulan hava harbine iştirak eden İn
giliz pilotlarındruı biri intibalarını iU 
suretle anlatmıştır : 

- Bu çarpışma, şimdiye kadar vuku
hulan hava harplerinin en büyüğü ve 
en şiddetlisidir. İki taraftan muharebe
ye iştirak eden tayyarelerin adedi &ek
sen ilı\ 100 tahmin edilebilir. 

İngiliz tayyareleri çok faik bir kuvvet 
J..arşısında kalmışlardı. 
Heligolandı bu ay başından beri tay

yarelerimizin kolayca bombalamaları 
Alman yüksek kumandanlığını fazla en
dişeye düşürm~ olsa gerek ki, bazı ter-

Mayna çarparak batan bir gemi tibat nlmağa lüzum görmüşlerdi .. 
rak hareket eden bu iki İsveç vapurun- parak batan İsveç bandıralı Mars ve İngiliz tayyareleri bombalarım boşalt-
dan evvela Mars mayne çarpmış ve Karle Henke isimli iki vapurun kurtarı- tıktan sonra her taraftan düşman tay
Karle Henke bu geminin mürettebatını lan mürettebatından sekiz kişi dün ak- yareleri ile ihata edi.lmişlerd.L . Bunlar 
kurtarmak için imdadına koşarken ay- şam Christiansasda karaya çıkarılmış- Almanların çifte motörlü en seri tayya
ni akıbetle karşılaşmışhr. Mürettebatı, !ardır .. İçlerinden ikisi hastaneye yatırıl- releri idi. Fakat İngiliz tayyarelerinin 
tahlisiye sandallarına binememislerdir. mıştır. yanyana ve kanat kanada uçmağa mu

Brüksel, 24 (Ö. R) - Belçika, 67 ki
lometrelik sahilleri boyunca tarassud ve 
müdafaa vazifesini görmek için bir de
niz tarassud kolu teşkil etmiştir. Bu kol, 
sahih maynlcrl taluip vazifesi
ni üzerine alan klavuz gemilerinden mü
teşekkildir. Belçika balıkçı gemilerine 
refakat edecek olan bu gemiler hafif 
toplar ve tayyare da!i toplarla müceh
hez olacaklardır. Belçikanın deniz tica
reti hukukuna riayet edilmesini temine, 
maynlerin batırılmasına bu tedbir me
dar olacaktır. 

Bir Norveç vapuru felaketzedelerin Londra, 24 (A.A) - 1500 tonluk Long- vaffak olmaları düşmanın bütün planla
ancak bir kısmını kurtarabilmiştir. 38 ship i~mindeki İngiliz vapuru İngiltere- rını akamete uğratmış ve büyük zayiat 
kişi boğulmuştur. nin garp sahillerinde kayalıklara çarpa- verdirmiştir. Almanların HeLigolaııd adası 

1500 tonluk Lomşe adlı Ingiliz vapu- ıak batmıştu-. Vapurun mürettebatı Bu muharebede bWm zayiatımız Aki-ı on dört tayyaredir. f yaralanmışt1. Yardımcı pilot ~yanı hay• 
Londra, 24 (Ö. R) - Mars ve Karle 

Henke adlı tsveç vapurlannm mayne 
çarparak batmaları hakkında şu tafsi
ffit verilmektedir: 

ru Ingilterenin garp sahilinde kayalık- kurtarılabilmiştir. beti meçhul olan yedi tayyareden ibaret Beş Alman tayyaresi düşüren bir İn-! ret bir cesaretle boş kalan mitraly~~D 
lara çarparak batmıştır. Londra, 24 (A.A) _ Old Hulk vapu- olduğu halde Almanların zayiatı en az giliz tayyaresinin iki ınitralyözcüsü de başına geçmiş ve harbe devam etmiştir. 

' İngiltereden lsveçe kömür yüklü ola-

Oslo, 24 (A.A) - İngiltereden İsve- m bir mavnc çarpınıs ve 4 dakikada d 
~,;~~:~:;~~~.~~:~~:~:: ~~~,ı~.Ü;şit;k~··tebahkurtanl- Şimal devletleri heyecan a 

Finlere acele yardım lazım 
~~~~~~~~~~-·---~~~~~~~~~~-

Vakıa bugün kazanıyorlar fakat ka
zançlarını baharda kaybedebilirler 

-*-Londra, 24 (Ö.R) - Sunday Taymis, yardım kararları, Bolşevik taarruzunu 
Finlandiya harekatı hakkında şöyle di- gereği gibi takdir eden . biitün milletler 
yor : üzerinde beklenen tesirleri yapmalıdır. 

Bugüne kadar Fin)er kısmen istihkam Bu milletler hareketlerini Cenevredcki 
hatları, kısmen stratejilerinin faikıyeti taahhütlerine uydurmalıdırlar. Daladi
iıe büyük muvaffakıyetler elde etmişler- yenin Finlandiyaya yardım sözlerinin 
dir. Fakat bu kazançlar baharın hululü Birleşik Amerikada müsbet tesirine kre
ile beraber kaybedilebilir. Finlandiyaya di müzakereleri bir işarettir. 
sempatisi olan btitün Latin Amerika ve Leon Blum Populaire gazetesinde di
Birleşik Amerika, medeniyet, hürriyet yor ki : •Finlandiya yardımsız bırakıla
vc insanlık davası uğrunda haksız bir maz. Barbar mütearnza karşı muazzam 
taarruza göğüs geren Finlandiyanın tesirli bir mukavemet gösteren bu kü
müthiş akıbetini düşünmelidirler. çük memleket enerjisiyle bütün tahmin-

Fransa ve İngiltere, Milletler Cemiye- Jeri alti.ist etmiştir. Dört haftalık bir 
tinin tavsiye ettiği esasları dahilinde harpten sonra K.ızılordu Finlere karşı 
yardım yapmağa amadedirler. Her mem- hiç bir noktada kayde değer stratejik 
leket kendi müzaheret ve yardım payı- bir üstünlük temin etmem~tir. Sovyet
nı yaparsa Finlandiya belki bu taarruz- jer geri çekiliyorlar. Fakat Finlandiyaya 
lııra mukavemet edebilir. hemen geniş yardımlar yapılmazsa ila-

Paris, 24 (Ö.R) - Fınlandiyalılnrın ııihaye mukavemet ederek muzaffer ola
muzaffcrane mukabil taarruzları bütün cağını kimse ümit edemez. Finlandiya
Fransız gazetelerinde büyük takdirlerle uın askere ihtiyacı var mı bilmiyorum .. 
karşılruuyor. Jur gnzetesi diyor ki : Her halde tayyarelere, tank c1afi topla-

•Frnnsa ve İngilterenin Finlandiyaya rmn, hücum arabalarına, her türlü harp 
~~~~~~_.:;_~~~~~~~~~~~~~~~~-

malzemesine ihtiyacı vardır. Bu kahra
manlığa karşı acınmalardan ve ianeden 
ibaret olan yardımlaı· Finleri hakkiyle 
inciten gülünç bir şey olur. Askerce, 
materyelce ve kredice en geniş yardım
iarın bir dakika evvel yapılması bir za
rurettir. Bu yardımların müesseriyeti de 
Skandinavya devletlerinin hüsnü niyet
lerine ve Garp demokrasilerine göstere
cclderi itimadın derecesine bağlıdır.• 

Pöti J umnl bire karşı altı kat faik bir 
kuvvetle mücadele eden küçük Finlan
cliyaya yardımın tacili lüzumundan bah
M.'Clerek diyor ki : •Bu yardım bilhassa 
Garıı medeniyetini koruma mücadelesi
ııi genişletmek için lfıı.ımdır.» 

Cenevre, 2·1 (Ö.R) - Milletler Ce
miyetinin Finlandiyaya yardım daveti
ne sekiz devlet tasviplerini \.e müzahe
ret kararlarını bildirmişlerdir .. Bunlar, 
Arjantin, Ekuvatör, Hayti, Peru, Cenu
bi Afrika, Kolomhiyo, Venezuella ve 
Meksikadır .. 

B.Ruzvelt ve Papanın sulhd3vetleri 
·~~--~~~~~-*~~~~-'--~-~--

- BAŞTARAl<'I 1 ind SAYFADA - kalacağımızı söylemiştir. cHarp bitince ınıştı.r. Fakat hava dafi toplan mevcut 
takatsiz dü~en Avrupa ikhsadiyatı nasıl olmıyan ve sivil halkla meskWı bulunan 

lediklerini ifade etmiştir. kalkınacak ve pusuda yatan şuriş, inti- ~ehirlere müteaddit hava hücumları ya-

~~~~~~~~~~-~*~~~~~~~~~~~ 

Finlandiya lehinde müdahale talep
leri tazyik halini alıyor 

Londra, 24 (Ö.R) - İskandinavya 
memleketlerinde heyecan tasavvurun 
fevkinde büyüktür. Finlandiya lehinde 
miidahale talepleri gittikçe artmakta ve 
tazyik edici bir mahiyet ahnaktadır. 

Yirmi sene evvel Finlandiya istiklal 
harbine iştirak eden Finlerden müteşek
kil gönüllüler kafilesi' Dorpingan trans
atlantir) ile Nevyorktan hareket etmiş
lerdir. 

Paris, 21 (Ö.R) - Stokholmdan bil· 
diriliyor : 

İsveç siyasi mahfillerinde mevcut ka
uaatc göre, Sovyet Rusya Finlandiya ile 
harp halinde olmadığını ilave ettiğine gö
re, Fin)andiyaya yapılan her nevi yar
dımlann is,·eç toprağından geçirilmesi 
bu memleketin bitaraflığını ihlal cdc
fek bir hareket değildir. İsveç hükü
meti ayni sebep tahtında Finlandiyaya 
dünyanın her tarafından gönderilecek 
olan gönlillü kıtalnnrun kendi toprağın
dan mürunına muhalefet etmiyeccktir. 

Paris, 24 (Ö.R) - Pöti Jurnal gaze
tesi İsveç tizerinde yapılan tazyikleri 
mevzuubahis ederek şu mütalaayı yü
ı ütüyor: ıStokholmun sırtında bir mad
di ve manevi dram oynaruyor.. Sovyet 
Rusya ve Almanya Skandinavyadakt 
efkar ve hissiyatın kendi aleyhlerinde 
olduğunu biliyorlar. Bunun için de teh
dit ve şantaj silahı ile bu memleketlerin 
tereddüdünden kurtulmamalarını temi
ne çalışıyorlar. 

Osloda bütün siyasi partiler ve her sı
nıfa men.sup halk, Stokholmda olduğu 
gibi, hükUmetten Finlandiya davasında 
çabuk ve kat'i harekete geçmesini isti
yor. Fakat Stokholm hükümeti gibi Os-

Stokholmclan 1sveçlilere telılike Ruslardan geleceğini i aret 
Dcmirba§ Şarl'ın hcykcli 

lo hükümeti de henüz tereddütlerinden dilen bir istatisµğc göre deniz harb~ 
sıyrılmamıştır. şimdiye kadar lsveç ticaret filosuna 3<i 
Stokholm, 24 (A.A) - Kabinenin dün- bin tonluk 18 vapura mal olm~ur. Do

kil toplantısında kral dış politika saha- kuz vapuı· Jnayne çarpmış sekw batmış 
sındaki matbuat serbestisi hakkında ba- ve bir vapur da bir kafile üzerine yapı· 
zı takyidata dair bir kararname neşret- lan baskında tahrip edilmiştir. Batan ge-
miştir. milerin yekun mürettebatı 400 kişideu · 

Stokholm; 23 (A.A) - Bugün neşre- ancak 37 si ölmüştür. 

Fransa - Yugoslavya lsviçre -·Federal hükümeti Ticaret anlaşması imza edildi 

Vatikan 24 (ö.R) _ Ruzveltin mek- zamsızlık, anarşi kuvvetlerine karşı hıris- pılmış ve Sovyet tayyareleri Tapvikte 
tubunda bu feci saatlerde hiç bi ruhani tiyan Avrupa nasıl kendini müdafaa ede- sivil halkı mitralyöz ateşine tubnuştur .. 
reisin hiç bir devlet reisi gibi dünyanın cek h Bu sözlerden sonra Papa adil ve Vimorga gitmekte olan Sovyet tayya
ve insanlığın harabisine lakayt kalamıya- şerefli bir sulhun esasları . tesbit edilince relerinden ikisi düşürülmüştür. Aboya
cağını. sulh lehinde en münasip bir mü- en münasip zamanda bunların görüşü)- da Uç hava hücumu olmuş ve bombalar 
dahnlenin ne zaman ve nasıl yapılması mcsi bir zaruret olduğunu söylemiş ve atılmış ise de hiç bir netice vermemiştir. 
lazım geldiğini tesbi için m~terek faa- şu temennilerde bulunmuştur. Dört günden beri Sovyet tebliğleri 38 
liyetlcre lüzum olduğunu, şahsi mümes- 1 - Yer yüzünde devamlı ve adil Finlandiya tayyaresi düşürüldüğünU 
ııilini bu maksadla Vatikan nezdine gön- bir sulhun istikan için büyük küçük, kuv- bildirmektedir. Hakikatte ise hiç bir 
derdiğini. bir gün, mcsud sulh !laati ge- vetli ve zayif bütün milletler hak ve ada- Finlandiya tayyaresi ziyaa uğramamış-
lince, milyonlarca insanın yuvalarını ye- let mefhumundan ayni seviyede istifade tır. Belgrad 24 (Ö.R) - Fransız - Yugoslav ticaret müzakeresi neti-
niden kurmnk için muazzam gayretler etmelidirler. Bütün milletlerin istisnasız Helc;inki, 24 (A.A) - Aglarjarvi mm- celenmiş ve yeni anla~ma imza edilmiştir. 

-* 
Seferberlik masralı 
için 2$0 milyon 
tahsisat istiyor 

aarfı icap edeceğini, insanlığı bugün ve hayat haklnrı tanınmalıdır. takasını tamamen geri aldık. Aglarjarvi Yugoslav hariciye nazırı Markoviç bu münasebetle gazetecilere be-
yarın nll\kndar .eden meselelerin din ve 2 - Milletler biiyük teslihat esaretin- Finlandiyanın cenubunda Sovyet budu- yanatmda, Yugoslavyanın bitaraflık . siyasetine devam azminde oldu-
hüküml't reisleri arasında müvazi gayret- den kurtulmalıdırlar. duna takriben 30 kilometre mesafede- d k k ) v d 
lere ihtivnc olduğunu. bütün dünya kili- 3 - Dünyanın yeni organizasyonu dir. Bu mıntakada ilerlemeğe devam ğundan, bütün memleketlerle iktısadi anlaşmalara SBJ ı a acagın an 
selerinin hu ı;.:üzel davaya hizmet ede- yapılırken, yeni bir nizam kurulurken ediyoruz. ve bunları inkişaf ettirmeğe çalışacağından bahsetmiştir. Ayni zaman-
c:ekl .. ~i".l'"' ,.min hıılunduğunu ya7mak- mazinin bütün kinleri ve bütün emniyet- Aglarjarvi meydan muharebesi yirmi da Yugoslavyanın Fransaya karşı teah.hüdlerini kısmen döviz ve kıs-
tadtr si;,dikleri unutulmalıdır. iki kAnunuevvelin 23 kAnunuevvele vas- men mal olarak yerine getirecegvini söylemiştir. 

Vat:knn 24 (Ö.R) _ Papa nutkun- 4 - Milli azlıkların bütün haklan leden gece Ruslann mağlô.biyetiyle bit- AJ d k• k ) 
dn cplhun muhafazası için Vatikan ta- mahfuz bulunmalıdır. miş ve Ruslar muhasara altına alınm1~- manya 3 ) tren aza arJnJn 
rafından yapılan teşebbüslerden ehem- tır. Ruslar mukavemet etmişler ve tes- h d ı• ? 
miyetle hahsetmiş. milletler arasındaki Londra, 24 (Ö.R) - Bugünlerde Va- lim olmadan evvel bir çok zayiat ver- sebepleri 08SJ1 İza e j JYOf • 
kareılıklı emniyetsizliğin bugünkü büyük şingtondan hareket ederek Romaya mu- mişlerdir. 

Bern, 24 (Ö.R) - İsviçre Federal 
hükümeti . memleketi.İl seferberlik mas
raflarını karşılamak için 250 milyon İs
viçre frangı tahsisat istemeğe karar ver~ 
miştir. . 

Milli İsviçre bankasının, Isviçre pa· 
rası üzerinde yapacağı tesiri ileri süre
rek bu talebe muhalefet ettiği söyleni-
yor .. -*-feliihtine sebep olduğunu, milletleri te- vasalfttı beklenen Mister Tayler, Roma Telvajarvl meydan muharebesinde Berlin 24 (ö.R) _Geçen hafta Berlinde 184 kişinin ölümüne ve B. HOOVER . 

lö"a düşüren beynelmilel ihtilafların hal- katolik kilisesi ile birlikte sulh lehinde Ruslar 100 esir vermişler ve I!luharebe bundan çok daha fazla kişinin yaralanmasına sebep olan iki tren kaza- bin 
ledilemiyecek meseleler olmadığını, ma- teşebbüslere girişecektir. meydanında iki bin ölti bırakmışlardır.. li d Finlancliyaya 100 
nevi ve maddi bakımdan bugünkü ihti- Mlster Tayler, tanınmış bir fabrika- Kareli berzahında faaliyet pek azdır... sı dolayısile bir çok memurlar tevkif edilmiştir. Reamt teb 'ğ, orta a dolar daha verdi 
lafın müthiş akıbetini gözönündc bulun- tördür. Son zamanlarda beynelmilel Son günlere nazaran Sovyet tayyare sabotaj olmadığını, kazaların sık sık vukuu eski tahta vagonların tek- Vaşington, 24 (Ö.R) _ Eski cllmhur 
durmak icap ettiğini, Polonya ve Finlan- mülteciler komisyonunda büyük hizmet- kuvvetleri daha az faaliyette bulunmuş rar servise alınmasından ileri geldiğini bildiriyor. reisi B. Hoover Finlandiyaya yüz bin 
diyn miistesna şimdiye kadar harp kur- ler ün etmiştir. ve muvaffakıyetle neticelenmiyen Uç Alman demiryollan memurlarının 12 saatten fazla çalışbrılmağa dolarlık ikinci bir çek daha öndcnni§". 
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