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Başınuhanir ve umumi neşriyat müdürü: 

110. ıom Kırk aejilid Tar-

----HAKKIOCAKOGLU 

ABONE ŞERAITI 
DEVAM MüDDET1 Türkiye için Hariç için 

Senelik ....... 1400 2900 
Alta aylık ....... 750 1650 

,i.__ GUnü geçmiş nüshnlar ( 25) lruru!tur. 

I_ T E L E F o N : 2697 

Amerikanın Paris elciai 
' 

Pam; 4 (ö.R) - Birlqik Amerika bü
- elçisi Mister Bulitt dün akf&lll Amerika.

ya hareket etmiıtir. 

·-------' tJ&n münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 
5Z 

Ciimhuriyetin ve CümhurİJlt>t H~rinin bf'kçisi, 1abahtan çıkar siyarl gautedir • Yeni Asır Matbaasınd• bHılm1Jtır. 

Konsey dün içtimaını bitirdi 
.. ,.,·eaık·a·n· .. ·m1ııe"t1e·ri·~····istiktaııerin·e···ri·a·y·eı···eaiı: .. 
diği müddetçe harpte bitaraf kalacaklardır,, 

..........•...............•...•.•.•..••..........•.•...•....•.••...........••...•.•..•.. ; ................................................................................................................................. . 

Bulgaristan ve Macaristan hi1kümctlcrince takip edilen 
siyasetin Balkan antantı siyasetine uygun olduğu görüldü ~ 
KonSey reisi B. Gafenko ve Yugoslav 
Haricive nazırının mühim nutukları .. 

Hariciye VeJ....-ilimiz B. Saracoğlu 

Fin 
Mukavemeti --·--
Sporun 

Bir galebesidir 
* YAZAN: G.A. 

FinJerin, çıkarabildikleri askerin yirmi 
~İne k&111 muharebe ederek muvaffa
"'Yet kazanmalannda hudatlannı önce
den tahkim etmİ§ olmalannm ve harp 
f:nninde ustalıklarının şüphesiz en bü
Yiik ehenuniyeti olmakla beraber, iski 
ile hareket etmekte maharetlerinin de 
Pek çok tesiri olduğunu unutmamak la
~lındır. ( lskiyi bizde bazılan kayak di
y~ tercüme edi1orlarsa da böyle deme
Ş~ -aakat olacağını sanıyon;m. · Çünkü 
• tına) kavimlerinin su üzerinde hareket lin bir de kayak dedikleri vasıtalan var
dır .. ki bu da bizim kayık gibi bir §ey ol-
.. Utundan iskiye kayak demek biri kar 
ltterinde, biri su üzerinde kullanılan iki 
~--atayı biribirine bir az kal"l§tırmak gibi 
el ur. Üıgat sahibi Keresteciyan efendi 
~ kayakla kayık arasındaki münasebeti 

tosterir.) 

1 __ Fiılletoin daima küçük kollarla fırka· 
~ gerilerine hücum ettikleri ve bu kü· 
çiik kollarda en meJhur iski f&Dlpİyon
'-rının bulunduğu elbette gözünüze çarp
ını.tır. 

-*-
SİY ASi 

Bitaraf lıktan başka 

İKTiSADi 
Bitaraflık takibinde 
de ittihat edilmiştir 

-*--
Roma, 4 (ô. R) - Belgraddan 

bildiriliyor: Dört devlet Hariciye 
Nazırları siyasi meseleler kadar 
büyük bir ehemmiyetle iktısadi 
mesleler üzerinde durmuşlardır. 
Siyasi bitarallıktan başka bir ik
tısaJi bitaraflık takibinde ittihaJ 
edilmiıtir. Antant devletleri mu
harip devletlere ihracatı arttırma
iı ve mevcud anlafmaların hu
dadları dahilinde kalmağı takar
rür ettirmi,lerdir. 

Londra 4 (Ö.R) - Belgraddan bil
diriliyor: Balkan Antantı konseyi bugün 
ciğleden sonrn son toplantısını yapmıştır. 
Bu toplantıda tanzim edilen tebliğ bu 
aksam matbuata verilecektir. Dün gece
k; "ziyafette Yugoslav harici~e. nazırı B. 
Marinkoviçle Romanya harıcıye nazırı 
B. Gafcnkonun çok snrih olan beyanatı 
konsey müzakerelerinin ta?_~i~ e~~ldiği 
gibi muvaffakıyetle ilerledıgmı goster-
miştir. 

B. Marinkoviçin nutku, çok şayanı 
dikkat olan şu cümleleri ihtiva edi-
yor: . . 

• Balkan milletleri, istiklfıllerme rıa-
yet edildiği müddetçe bugünkü harpte 
bitaraf kalmak niyetindedirler. Bulga
ristan ve Mncaristan hükumetll'rince ta-

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

lski, Finlandiya kadar karlı olmıyan 
lnernleketlerde kıtın ejlencell bir spor 
&ayıJaraa da orada ve bkandinavyada, • 
'4!nenin büyük bir lnsmındıt, herkese lü
lUJnlu bir hareket vasıtasıdır. Çocuklar , 
~ha beı altı yqlarındayken iski ile ha
~~ ete alışırlar, bir az daha büyüyünce, 
-tka türlü yapmak kabil olmadığından, 
lbektebe onunla giderler, müvezziler 
Postayı -onunla götürürler, ~ sahipleri 
::.unla iflerine giderler, hekimler bile 
a_ t~annı muayeneye giderken iski kul-

B. Atlee 

Atlee 
ediyor 

nırı..mlf. 
LiJ llu hareket vasıtası acemi sporculara 

~ saatte sekiz, on kilometre hız temin 
ettiği halde Finler "gibi çocukluktan beri d:: alışık olanlan istedikleri yere ne kaz. lıızl.t göturdüğü tasavvur edilebilir, 
la ten bu hız ancak düz yerlerdedir. Dağ
d~dan İnerken iski fatl)pİyonlarının kır-
akları lı12 rekoru saatte 130 kilometreye 

~ laımıtta. Muharebede, yurt müdafaası 
kaYgısı da birleşince, rekorun saatte 150 

0 rnetreyi geçtiği rivayet ediliyor. 
a.._ ~u sporun büyük bir iyiliği İnsana, 
d:;'a hiç bir harekette bulamayacağı 
.. ecf!de bol nefes aldırmasıdır. Jsl(i 
~de giden adam daima yeni hava 
..:1'alariyJe kartılaıtığmdan nefes ver-
..._:e ıriiçlük çek~r, hemen 12.dece nefes 
..:.. Y• mecbur olur. Ondan dolayı ak
.. leri n yiireji u 7orulur. Gazetede 

--. 
«lngiltereye tabi milletlere 

.kendi ~endilerini idare hakkı 
: verilmelidir.» 

:Roina 4 (Ö.R) - İngiliz işçi pnr-, 
tisi reisi binbn~ı Atlec radyoda 
sö_ylediği biı· nut~kta. 1;>ugünk? 
korkunç beynPlınılel ıhtılfıf? s~
bebiyct vcrl'n Milletler ce~nıyctı
nin mesaisinde maruz kaldıgı aka
met olduğunu sôvlcmiştir. 

Atlce Büyük Brilanyanın küçük 
milletlerin hiirriyeti miicadclcsin
dc samimiyelini her türlü şj.ip~c
lerden tızndc buhındunnak için ln
giliz İmparatorluğuna tabi ·olan 
milletlere bizzat kendi kendilerini 
idnre hakkının Vl'rilmesini tavsiye 
etmistir . 

•••••••4••·················· ... ~ ........ ... 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Balkanlar bölgesi 
Ticareti hakkında alakadarlar ara. 
sında müzakerelere başlanıyor 

Belgrcıddan bir görünüş 

Londra, 4 (ö. R) - Royterin Belgrad muhabirine göre Bal
kan Ticaret nazırının riyasetinde bir heyet 11 fubatta Belgra
da giderek Balkanlar bölgesi ticareti hakkında müzakeratta 
bulunacaktır. Bu mesele Balkan konferansında mevzuu bahıol
muftur. Müteakiben bir Yugoılav ticaret heyeti de Solyaya gi
decektir. 
Almanyanın daveti Ü.zerine Berline gidecek olan Yugoslav 

ticmet heyetinin hareketi 15 fUbala talik edilmiıtir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sovyetler Almanlara 
oyun mu oynamışlar? 

·Almanya Sov~ct Rusyadan ödünç 
tahtelbahir ald! 

vvet Ordusu 
Durmadan taarruz ediyor 
ve boyuna ma ğlôp oluyor 

Helsinki, 4 (Ö. R) - Mnnnerhaym 
istihkfunlarına karşı Sovyet taarruzu, 
daha müessir bir tabiye takib edilmesi
ne rağmen akim kalmıştır. Resmi Sov
l et tebliği, bir çok fırkaların iştirak et
tikleri bu büyük mikyastnki \anrruzdan 
hiç bahsetmemektedir. 

Dün gece Moskova :radyosu Sovyet 
Rusyamn küçük komşusunu istilaya 
ademi mU\•affakıyetinin Sovyet umumi 
eiktırındn büyük endişelere s1iebiyet 
verdiğini gösteren bir bülten neşretmiş
tir. Bu bülten Fin muknvcmetinin pek 
yakında kırılncağmı anlatan teminatlar
la doludur. Sovyet zimamdarları bu su
retle umumi efkfin teskine çalışmaktn
dırlar. 

Roma, 4 (ö. R) - Gazetelerin Fin-

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE - Bombardıman edilen Hclsinki 

Dominyonlar nazırı Eden 
"Büyük kuvvetimiz, büyük hürri
yetiıiıizden doğmaktadır,, diyor --·--Londm, 4 (A.A) - Dominyonlar 

nazırı B. Eden dün akşam Sıraforda suy
lediği bir nutukta büyük Brit .. nyaya kar· 
şı Cöbdsin alaylarını ve Hitlerin h kn
retlerini reddettil.ten sonra mali mükel
Jefiyetlcre temas eylemiştir. Eden büyük 
Britanyıının ne için harp ettiğini hatır1.:ı.t· 
tıktan sonra sulh hedeflerini tasrih e.) !e

miş ve dominyonlann hür olmak hak
kının bir remzi olduğunu beyan eım·~· 
tir. 

Nazır dominyonlann ı:;arfctmekte ol
duğu .cnyrcti kaydederek büyük Britan
ya imı:ınrntorlugunun hür milletlerden 
mürekkep bir camia olduğunu ve asıl 

• kuvvetin d,: İşte bundan ileri geldiğini 
s~ylcmiş vç c;lemi~tir ki: 

Ortada hiç bir cebir' ve şiddet yok· 
tur!~cçen harpten b~ri büyük domin
yonl~rıil ana yasalan daha •rih olarak 
tayin cdilmittir. Büyük kuvvetimiz bü
ı,iik hiluİ)'etimWleu doiCmakt•clıı. 

Loaclra 4 (Ô.R) - Mareşal Bal~ 
nun ısahibi bulunduğu Koryera PMaııe 
gazetesi, baş muharririnin imznsım ta
§!Yan bir n1akalcdc Sovyet Rusl'arua 
Almanyaya oyun o •nadığmı kaydede
rek diyor ki: 

• Sovyet Rusyanm Ahnanyaya mu
kareneti alaydan başka bir şey deiildir. 
Şinıdiye kadar Sovyetler Petrol, demU 
ve ham ınadde. olarak Ahnanyaya hiç 
bir şey göndermemişlcrdir.• 

Londra 4 (Ö.R) - Sovyetler Alınan
yaya on dört cleniznltı gemisı ariyet ola
r.ık vcrnıişlerdir. Şimal deniz.inde ha
rekatta bulunacak olan bu gemilerde 
Sovyet zabiUt,ri stajiyer sıfatile hazır 
bulunacaklardır. 

Berlin 4 (A.A) - Alman - Sovyet 
iktısadi komisyonu dün toplanmıştır. 
Komisyon reisi doktor Rcyss iznhat 
vererek Almanya ile Sovyetler birliği 
arasında ticari müb:.dclenin mahsus 
derecede artmağa devam ettiğini beyan 
etmiştir. 

Berlin 4 (A.A) - Alman sporlan şc. 
finc gönderdiği bir telgraftn }!itler bar
ba rağmen Garmısche 250 <len fozln ec
nebi sporcunun gelmesi clolayısile mcın• 
nuniyetini beyan <'lmC"ktcdir. 

-*-Almanya • Slovakya 
arasında 11\üzakereler 
Berlin 4 (A.A) - Presqurgdan bil

diri.Jdiğinc göre Sf~yalrya it! Bohemya 
\'C Moravya himaye idaresi a>-asındaki 
ınünakaiata müteallik bazı meselelerin 
halli için Almany.ı ile Slovakya arasın
da ynpılnn miizakereler bir itilafla ne
ticelenmiştir. 

Jtilftfta 1 EylUl 1940 tarihine kadar 
Slovakyndan himaye idaresine yapıla
cak ihracatın gümrük rc<;minden muaf 
tutulacağı kaydedilmektedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ l..'ransanın : . . . . . 
• . . . Moskova 

Büyük elçisi - .... ~ 
Odesa • İstanbul yolu 

ile memleketine 
dönüyor 

:Bu seyahatin sıhhi sebebler yü
•zünden olduğu söylenmektedir 

l.ondrn 4 (Ö.R) - Pransanın 
l\losko\'a hiiyiik elçisi diin gece 
Odc a - İstanbul ~olu ile Mosko
\'admı ayrılını~tır. ·fstnsyondn 1'iir
kiye, İran, Biiyiik Britn.nyn sefa. 
ret erkiiııı tnrnrındnn tc~yi edil. 
miş1ir. Sefirin :Fı"tlnsayn n,·detinin 
sıhhi sebeplerden ileri geldiği söy- • 
1 • • 
cnıyor. .. . ' 

Lonclrn 4 (0.R) ...:_ Japonya - · l 
Sovyct Rusya ::ırasındaki ticaret f, 
müzakereleri uzun sürecektir. 1 

Mevzuubahs meselelerin karışık 1 
olmasından dolayı görü~elerin ! 
kısa 7.amanda intacı beklenmivor. : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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iSAJNIN HAYATI 
- 32-

lçinde yafadığı devrin ve muhitin ne ı 
/tadar kötü vaziyette olduğunu biliyordu 

Tarihin bilihareki seyrine bakacak kadın güzelliği ile nam almış meşhu 
olursak hükiimdar Herodiyasın kızı kadınlardan biridir. 
(Salome) idi. Çünkü bütün tarihler Isa Birinci kocası Filipten dul kalınca ih
peygamberin (Salome) nin keyfi uğru- , tirasını tatmin için geniş ölçüde ahHi.k
nn kurban gittiğini ve bu işi körükl.i- sızlıklara baş ı:um1u.ştu. il.İl' tar.af ı&ı 
~en, intikam almak isliyenin de Hero- fuhşun derinliklerinde çalkalanır ve ba
diyas nam hatun olduğunu müttefikan taklarında yüzerken diğer ıtaraftıı.n da. 
knydederler. söylediğimiz gı"bi, Filistin hükümdarı 

Yahut ta Herod ilk önce Herodiyasla Herod Antip.ısın karı<Jl olmağı da kur
\•e sonra da Herodiyasın km ile evlen· muştu. 
mek istemiştir. Zavallı Yahya .. Zindanında işte bu 

Vaktaki Yah~·a hükümdar Herod An- kadın yüzünden inJiyordu .. 
tipasa lsa şeraiti mucibince Herodiyas- Fakat Rodyad eı:ncline heni.iz nail ol
la evlenemiyeceğini söyledi, bu işe He- ınamıştı. O .. Yahyanın ôlümi.inti isti-
roddan 7..irade Hcrodias içerledi. ~·ordu.. 
Hükiimdarın üzeı·lnde olan yakın ak- Halbuki Aııt.ylaS buna hic de y~maş-

rabalık nüfuzunu kullandı.. nuyordu._ Herody.adm ilk kocasından 
- Muhakkak surette bu adamı öldü- bir kızı '•.ardı: Salome_ 

receksin... dedi. Herod, bu işvebaz. '\.-e Sa'loınc lküç:ük yaşındanbeıi isvebaz 
fettan kadına karşı kendisini :r.aif gC>- :masırun ç.mıref1i muhitind ömür siir
rüyordu. Buna rağmen halkın Yahyaya dügü için onun gibi <ıynak olmuştur. 
karşı olan büyük muhabbeti onu böyle Henüz. pek gençti_ On yedi - on seki-
bir cinayet işlemekten mene~..ıi. .zinde vardı: ~'Oktu- Anasının ıhovarda-

- Ha}'ır. dedi. Bunu yapamam_ Bir lan onu çok yakından tanıdıkları ka-
. •anla karşılaşmaktan korkarım. dar bütün sehir de }"akından biliyordu. 

Fakat intikama susamış olan Herodias lşvebaz Salomcnin ıen büyuk zevki, 
bu menfi cevap karşısında kendini mağ- üzerine ÇC\rrilmiş ıfaris erkek nar.al'ları 
lup saymadı. altında çml çq>lak .soyunmalı: '-'e emlak 

- öldüremezsen hapis te edemez mi- ayaldanrun UCUil41 !basarak. '-'Ücudi.ine 
sin .• dedi. F...ğer Yahyayı zmdana atmaz- en kıvrak ve oynak inhinalan vererek 
san ben de kendimi sana tes\im etmem.. raksetmekti. 
Kadın hükümdar zevcesi olamama- Ona cÇıplak nııkbse> ~·e oyunun.-ı da 

nm aclSUlı hükün dar metresi olmakta «Sdıvt r.ak~n adını '~müslrdi. 
cıhrmak isti} or_ Antipasın kuduran iste HttOdyad., Yahyaclan a~ kanlı 
ihtirasını böylece vaıw.. aJe.yhiue kul- intikam i?n bu Salomeyi. bu südü bo-
lanmak fırsatını knçırmı)·ordu. zuk kızmı bir a1ct olarak kullanmak is-

Nilıayct Anlipas Yahyanın tevkif liyordu. 
edilmesini ve Makeron zındanına ka- Antioasın doi!um yıldönümü ... 
tılmasını emretti. MAKERODAYlZ_ 

EHiR HABERLERi 
Bir ziraat heyetimiz 
Avnapaya gidiyo .. 
Memleketimizin Jhtiyacı olan zirai 

makinelerle sari hayvan \'e nebat has
tnlıklurı mücadelesi için liizuınu olan 

Altay galip geldi 
malzemenin Ingiltcre ~·e F:ransadan mü- D · D 2 3 ld 
l1ayaası için bir heyetimiz yakında Pa- og" anspor, Cffiİrspora •' yeni İ. 
lise hareket edecektir. Heyetimiz, dev-
let ziraat işletmeleri kurumu idare Alt At • 2 O "" J A tt• 

' Fin 
Mukavemeti 

--:Jf..--

Sporun 
Bır galebesidir 

-*-
YAZAN: G .1'-

- tlAŞTAKAFI ı İNCi SAHİ....- ..,, 
meclisi reisi B. Cemil Tlaber ile ziraat a Y t CŞI • mag Up C 1 
, ekaleti zirai .kombineler ıniidürü B. P•iimüa ci1M, Peldaa Vw aiu .. -"' 

Necati Tuker~:.::keptir. u• , k • ld :.::.=::e;:::.ae; 
Elekli değirmenlerin ÇO şampıyon O U ici-1e• b..1onh.re1cetiaıeiftir.k __.. 
Buğday koruma si İlkİaİa ne bdar az Jorduiaaa ...... 
-•...,üerı...· Dün yapılan, Demirspor - Doğanspor tün bir oyun oynıyarak birinci de,·reyi rir. _v 
.._., \ °C .Altay - At1'.'4 ınaçlaruıd.an sonra, ::-1 lehine bitirdi. !kinci de\'rede Do- ilki iile iaardı:et ederken 'Yiicwffa .,-. 
Muharrik kuvvet.len on beygire ka- b.mir şanıpiyoııa müsabakaları nihayet- i,'anSpOr müsavatı teınin et.ti ise de De- &derin l.epsi İfledilden bafb., ~ 

dar olnn ynlmz elekli değirmenlerin !(!nıni ve her iki devrede de hiç ınag- mirspor tekrar galip mevkiine geçti. Ve :rik bir cY&at &Öltıelwek ~ -~ 
buğdayı koruma vcı·gUeri sahipleri ta- ll'ıbiyet almıyan Üc:ok. Jzmir şampiyo- oyw1 3-2 Derııirsporun galibiyetile ......_ • dan ıiM de ~ -:;., 
ı-afından talep l.>dilmek şaı-tiyle maktu ııu olmuştur. Üçokurı puvan vaziyeti bitti. eder: Mivazene men..- lmn~ 
bir rekilde de tahakkuk ettiri1ehılecek- ~yledir: Al.TAY. A'IEŞ MAÇJ -i brartar .~ llwdıdi .ur~ 
tir. Bir ay içind maktu.i~ et ıstcmcdik- rn maç, 7 galıbiycf.. 3 berabere '\'<! '!7 Bu müsabaka, günün en ehemmiyetli Llôain ad>ep cıildaia .._._, ,Jııl 
IC'rini bildirıniycn bu kabil dcğinnen- ı uvarı. Hl gol yemiş 33 gol atmıştır. karşılaşması idi. Doğanspor - Ateş ma- ııportllftLıki lbza1...m lw;p~ ~ 
ierın buğdayı korwna vergileri .de mak- Birinci devr~'i 14 pu\'anla 'hıtirmişti. cı. na 1tiraz eden 1\1ta.,1t1ar, bugün Ateşı· udw: Heptıi ıde Fiftier s'ilM .. ta _.,~. 
t uan tahakkuk ettirilecektir. Dogwaıı...v.r ,:c" Altay 22 '"'Cr plı\•,·ıııla " --~-·1-- arumda il.ile Li.de .ncıik r ~~~ • ,.. yen<likleri takdirde Izmir ikinciliği için apuıı...- V1' 

Muamele v.e r.:gisind. \'e).'a bu_ sd&ı_ yı musa·· ,-, \,.,.,;u,..tt• bulunmak•-.l.-2-r. !.J L • e1 ld d" "'T t rmı ......... de •• Zlılaı .... ~ 
1• d kt t t ·en ..... .,"' wuıı~ ümiuvar uir vaı.ıyete g eoe er ı. ""e e- - .s:!---L6- ..:a.-::.:ı elde lhlbll.a -"!' 
r'Oruma ''ergısm e ma · uı~·e ıs 1:1 Her iki takım da bırinci devrede onar kim Alta)-' bütün miisabaka devamınca •-a~ ~-. ~ 
.cleğir~n . sahipleri ?iğer \'ergide de ıpuvcın almışlanlı. Uugünkii vaziyete l'[,kıbini sıkı bir oyunla tazyik c,-derek ...___. bppu b., ......-im.:. J· 
mnktuıyetı kabul ctmış sayılaC'aktır. gQrc Doğanspor go1 averajile ikinciliği 2-0 galip gelmeğc mu\'affak olmuştur. den aeçiıHwl.ten 4olayı llrOlda - • 

"' .L-.::... dr'HAııen somra DYlfl ~ı. - .. - muhafaza t•tme'kledir Fakat A1tayhla- Oyunun sonlarına do~·u Altay lehine ~ ..,. ~ 
Ankarada yapılan rın Doğanspor - Ateş maçı hakkınd:ı bir c;~aıı penaltıyı dit takµn kaptıını Alt. >to- im altı •- ..Y,.iuce balar dalaa 
...:---t görüş·· tnel__. ıtirnzl.,rı ".aı·.J- .•. Şlındiki·· halde ,ı~-ı·verd pu k .. '-cm' ı·n ~ .. .-ı....ı_rı~·ı .. ta .... k takunıı1-ı nlııfhr. • ..-dl' 
&~ 'llW& ·• kır .. mı: "ak•'-UULllUI\ ""mpı"~•onlU"'' ~"SUr. utt.'. ..,._, .. Ul'l4' , .. ,.. .,.. • Sp.lw ' ' " -J 1 'e ve~-• 

.... .. ~· 0~ ......... güzel hir avantaj temin cık.~ck o1an ,go- ki 
Yunanistan ve Isviçrc De hüküıneti- Diğer iki takımdan hangisinin jkinci Ji.i kaçırmı.ştır. Birinci devreyi Altay :.. ~~~~-,-! ·:~ 

ıııiz arasında yapılmakta olan ticart'l ve c.lacağı malüın değildir. 0-1 galip bitirmişti. ıL..!___., ..M~ :aılea , - m= -:;._.,; 
kiliring anl~~··1~n etrafındaki görür J)ll"."'H0 JtS1•~ _ ı·~ •.'S....-w. KIR -.ro sus:on ~ -..- f'P"_:... 
mclerc de\·~~ilnıektcdir. !Haber al- ... ,,. "MftAÇ"~n. '"~ n. '"" ~·n.1 yoklu. F"..._. itim 1 " ''m, .. _;: 

b 
, • 50()0 metrelik kıı· kflştısu, dün Buca- nıffalı:ıı.dl&i ._, , <iıw .,,- ır 

<lığımıza gört., müzakereler miisait ir İlk miisabaka, Demirı.JX>rla Doğan- <la yapılmış ve ko~ya ancak beş kişi ~ ....--
1ım·a içinde devam etmektedir. iOPO.l' takımları arasında icra edildi. Hiı- iı:tirak etmiştir. Derece alan koşucular li daqor. ..;? 

Aldı_ğınuz. malumata göre, hükiiıııeti- kem lsmail H.allının Mlare ettiği hu şunlaiıdır: ,.! ... .... mu~+ 2 ': :W. rlte ~ 
ınizlc Macar hükümdi arasında ~·eni ıaüsabakada im sene mU1:affakıve'i Birirıci: Bcccp Het. 16 ıdakika 48 sa- • 91

'•: fld 
bir ticaret ve ikili~ anlaşması aktı et- O}'uruar çıkar.an Demın;por cncl'jik bir ı·ivc 2 5 de. ~sire..-> C ' ç ~ 
rafında yakında ınfü.akerelerc ba~lana- ı.yunla, zaif bir kadro ile oynamak İikioci: Hamit Ömıvak. :JO sani~·c idime.,... alM:lill ~ ...... ..; 

., ., ... 1 ' ıü;ıl ... • - --: 
caktır. 11ıecburi ___ ·~ __ inde __ b_l_a_n_Doğ_.._'i"-~ n_s_po_r_da_n_.._ü_ı; ...... - _rar_k_la_._ü_ç_ü_n_c_ü_: _K_· e_m:_·ı_l _B_a...,c_ıu_ı...,.·. ___ 11 ... . - *-ilaYe dersi ala• 
Mualllmler-. 

-*-

Yabya bu e ri infar.a gelenlere 1kar- i\.ntipasın büyük baba..çı olan kral b- - Maarif vekilliği bütün okullm·a yol-
sı mukavemet gösteremedi. Hattiı belki yük Herod burada, kalenin içinde ken- lc.dığl bir tamimde bazı öğretmenlerin 
dervlsane bir te\•ekkül ile zındann gir- disi için büyi.ik bir sarav yaptırmıştı. <lers saatleri nz otduğu halde kendi 
di. Antipasın. dot!um yıddönümü ıişte bıı branşları haricinde ders aldıldarı görül-

Gümrük menıurlclrı için - Balıkesirde 

Açılan nıüsabaka imtihan1nın netic~si 
Ihtiyarlamı -olduğwıu hydeden b..m saı·ayda tes'id edilecekti.. K"lleııin bod- mü ür. 

tnrihl<.'r onun zindana girdiği tarihin mi- rum zindanlarında din kurbanı Yahya Badeınn bu gibi ıÖ<'._tttınen.lere ilnYe 
ladın ~O uncu yılma rastgeldiğini ve inlerken Roma rretrak) ı ciimbi.iıılü yıl- .JdıkJ.an ~'ller jçin üorel ,·cdlmiyc-

•ed I!• &&llQesi •Mçe• .. . e9 
Balikesir 4 (OB~ - JBeden terbO' 1· 

lbütçesi 43026 lira ı0'lar.a'k lka'bul ~~
nıi.<rt.ir. Balı'kesirde bir Staiyuın ,..ar 

Yal\l•anın hemen hemen Isa ile J.'aşıt ol- diinümiioü la.ıtlul1.v:ıcakiı. -cektir. 
du{!unu unutuyorlar. Vıe .. Bu<runün şerefine bütün Makero ---...--/,J',---

Gümriik ve Jafüsadar Vekaleti ımeT'kez Ayjdl", Leman Türlr.ölruc-.r, .Şefik ..Şdccr, 
'''e -taşra tcŞlc.lli.tm.ia .açılan rncmurh&la- 1 lazım Alayuat, Güler Oolii, Tur\aan 
ra hariçten ilk defa alınaca.kiıu .İçin 3656 Barias. HüSt"yİn Ateşok. Ziya Şcnses, 
ea~·ı l ı kanunun 16 cı maddesi mucibince Adviye Manioğlu, Suphi Aydinay, Mah
yapı1ınaııı lazımgclen nıüsaba\:.a veya ınut .Sav.af, Hatil Saraç. Osman EğiD.li· 
"htiycl imt1han anmn '"nedt" bir ~·"ya ' -oilu, Hatice GD-ay Eyyüp A.nnağan, ffa
w defa ''C bu :imtibaaiaA mc-mildc:-ctin nifi Özsayıın. C&I )'.urdu~'C.A, Ali ET
her tarafındaki İsle1ctilerin İştira'klerini S?evik. Nuri Güven, MuLlia Kılınç, N~et 
leminen muhtelif yerkrde icrası usul İt· Cürsoy, ~emzi Kutlu, lsmail Ata'baı. 
tihaz olumnuftur. Saliıhati'Jin Yüce, 1hsan Kdmaz, Y.usuf 

:iacaktır. Jıİ 
Günan, !Bandırma \'e Earemitte ja 

Yahyanın Makero zindanına .girişi halkına diledikleri l!ibi ef)<'nmek için KISACA : 
Isamn Kafarnohan1daki ikbal de\':rİDC.. t.<:eoiş müsaade verilmisti. 

stadyumlar ~·~ilacaktır. 
·~-----------~~~--~-

Mu(•affakıy~l aylarma rastlar... Hcrod.vad ve kızı Salomc de pek ta-
-c'MAKERO> 7.JNDANlNDA bii 'OiaTak tm 't:'Ümbüşte tıa7.1T buluna-

tsa ile Galile ve Taberiye gölü ava- cak!.nrdı ... 
rındaki en \j>aTlaR: gün1erini yaşatb!n FcUaıı. bıdın. k-mnı ıbir kcnar.a çekti: 
Y:abya da <'Makero> da'ki riftdanda, - Salome.. .. Dedi, bm!üne kadar sa-
elernli bir ha~'Clt içinde .eriyordu. !sanm yısız er.kek ,·· -nü f.cihettin. Sayısız 
muvaffakıyetlcri onun kulağımı kadar zaferler ilcaı:arldm_ Eas:ünc 'kadar 1'-nr
gelmişti. Yahya ·viikıa mcv'kuftu. Fakat ına ve istei!ine rıza cöstermiverek tek 
antipas, haU.,n Ya'hyaya karş1 gösterdi- bir erkek cıkmadı. Fakat bugün en 'öy
ği bü}.\ik 'U!veccühün lbir aksülame1i do- le bir kimc;esin ki ık;ıro:ıc;ına rıkncakc;ın 
ğurmasmdan korktuğu için onu 'll!mh:b- ki.. Onu <'ldr ctwc\: bel.ki herk<'st.cn ko
ri, taraftarları ile görüşmesinde serbest l:ıy cı'laca'\: fakat ondan isti}·.eccğini ıelae 
bırakmıştı. etmek oo'k ~ç ... 

Içinde ynşadığı de\'Tin ve mu'hitin di- Sa1oınc, kendı yürhdürii yolun yolcu-
ni irşadlanna 'karışı ne :ıt-adnr 'kötü bir c;u olnn anasına sordu: 
variyet o!duğunu biliyordu. Kendisi bir - Kiındiı· o ..erıkı k ki ı0nıı kolayca s
lkadın şenine kurban wtmiru. Acaba hir ıedebileoeiiın. fal.:a1 ondan istedikfo
Jsa da ha. kn bir fitnenin kurbanı o,ma- rimi güc alncağım. 
nm mıyd1'! Kulağına kadar gcfon mu- Heroflvad. kurnaz bir m5nalılıkla ba-
vaffakıyet şayialan yoksa hakil..-.ıt1 ört- "'llll salladı: 
mek için uydurma ha\ıerlcr miydi'! 'iş- - o eru'k kim mi?. Dedi. ıO erkek.. 
te Yahya mahbesinde bunu da düşüne- Benim ~lıip ed~ er'kelctir_ 
rck üzülüyordu. O erk~ :kral A:ntipastır. Kızım .. Benim 

Büs'bütün emin olmak icin kendisine :uv.afiak olamadığım l-~e sen olac.ak-
tabi olanlardan iki kişiyi Is.-ının bulun- .sın .. 
tluğu kafarnahoma yolladı. Salome. annesinin bu söz.lerinden bir 

13un1ar orada Isayı gördiiler. Ynhya- c:ey .an11amadı. Çünkü onım Antipasla 
nın selamını götürdü1er. Vazi'-·eti anlat- beraber ve gerek Anti,pasm, gerekse 

"' k,,__di...;";" :.-._..;ı,;;; her an bir ümu saf-tılar. ı~ çok müteessir oldu. Yabyanm .,.__... ..... ...... <e>U:."oı ..... 
tilmizleri bir nüddet !sanın nezdinde rosı !başında huln<tu'k-l::ırını biliyordu. 
kalarak onun halkı nasıl teshir ettiğine -B~l-
şahid oldular ve sonra m~un idbar nyla
nrun bir kL<:mı içinde de bulundular ve 
Yahyanuı yanıruı dönmek ıiçin Isadan 
avrtlduar. 't" ' 

Kafamahooıdrı goc.düklerlni Yahvava 
anlatabildiler mi?. Bur4lSı mechuldür. 

" Çı.inkü bıı :.ı.rı:rda dın tarihinin Ze\: riy
y a peygamberden sonr en büyük facia
sı işlenmişli. Bu facia, o .tar.i:hten sonr.a 
dcvauı edecek kurbanlar serisinin Ukini 
ve din f.icial rmın de esaslı bir baslan
gıcını teşkil eder. 

HERODYAD ... 
Tarihe adını cBi.iyiik Herod> diye ge

çiren ve Romalılann da meşhur za1iı~ 
valisi Hcroclesin torunu olan bu fett:rn 

-Y.-anistanCla 
Feyezanlar 
Edirne {H ususH - A11.ınıpa \'e Bal

kanlarda kış bütün • ddet.ile !hüküm sür
mektedir. Bu yüzden lren münakalatı 
biisbütün intizamını küybetmistir. Ayni 
zamanda Yunaııistandaki feyezanlar yü
zünden A \•nıpa ile <>lan şimendiifer irti
bab inkıtaa uğramıştır. 

Her gün Aıı.Tupad.ın gelerek Istanbu
b geçen Semplon sürat katarı ile Kon
\'ansiyonel treninde asgari üç, oort 'Sa
utlık teehhür vukua gelmektedir. 

Istnnlıuldan gelip te Edirııedcıı A\•
rupa}•a geçen tren!crdc de teehhürler 
~on günlerde sıklaşmıştır. 

•••••••• 

Propaganda 
-~-

Ankara RadyostJ 
---~~---

y .-1ZAN: .Eczacı K. JUmit Aktq Giimriik ~ lnLisadaT Vekaleti, aym Çini, F'Yı::ri A.lcpc., FatMa Owra, Apd11Uah 
.zamanda gÜmrük mcmurlıiıdanna gİI'· Tan, 1 lıfzı Başa!, Şübü Oban, ıMaluııut 
mek arzusunda olanlanrı müsabaka ve Sar.ıyıer. Adil Ya:.cıkaıı;, Ahınel Ya vur.· 

DAOOA VZVWLVOtf 
St1Gl111 
- - "<.--

Reklam ile propaganda biribirlerine dıliyet imtihanlarına ha:mlanabilmeler• y.iğd, Jbrahlın -Oytwı, 
çok yakın şeyler olduğu halde dikkat için de 1ise ve orta mektep mezunlarına 
edilirse aralarındaki faıl: kolaylıkla an· mahsus İmtihan mevzularını tamarniyle 
u.,J.r~ Reklim vc:ya ıpropagaada mev- Maarif Vekaleti dera pro~r.unlanndaa 
z.uunda iddianın mutlaka doiru olması .C9Ctt'k ıteılbit etmiştir. 

1631 m. • 183 K~./lZI fil-

şarttır. Propaganda ve Tcklam ticart"ttc Bu SUToÜc İse '\'e orta mektep ımczun
olduğu gibi siyasette de vardır. ben ti- la~n~ mahsu~ o~~rnk iizere 14. 1 Z. 9 39 
-carct nıdctcbinde reklamcılık dersi ve• tarıhıııde lzmır, 1 rabzon, Sarmun, Urfa, 
rirltr.n talebderirnc .hir :söz bcdiye et• Mersin, ~ziante,p, Kars. lstanbu~.ve AD
mişlinı: &klin1 )'atan Olma7, )•alan ırclc- ~da mrtihan rapılmış ve, mwıabaka 
1am olınu, Clemiş bu sözü dersimizin bi- ,mtınanma !-4'5 lı~ mezumı ve 160 orta 
rinci sahifcsinin başına geçirmiştim. Ci· mektep mezunu girmiştir. 
da1 po1itib ilcminde lharp ~phdcrinin Giimriiklerimizı!le 'O 'tarihte ıaçak yerler 
topu 6ifcii kadaT propaganda silahı 36 oi~ui'undan ikinoi irntihası.a War 
(la !lcu1iandmaktadır. açı1ması mu1ı~mel yerler de ıgö.7.Gın'iinCle 

Rc'llam ve propaganda .dcı-in bir iPSİ- tutu aralc en Çok numara ıalanlu aruan
kdloji qidir, hu işin lba ındalci adam dan sırashie Ji.e rnczunhnndan 44 ve 
propaganda )·apıyorum diye )..:lan söy- ottJı mel.lep ımuuniannda.iı 5'3 ııamzet 
lcmcmeJÜn asıl olduğunu bilmelidir. seçilmistir. 
Reklam ıy.a,pılacak heT hangi bir fikir ve- Vekilet. evvela foıe mcwnlRTmdan 
)'11 mcdlulun doğT1lluğuna evvda pro· başlanarak muvaffakıyd sıra51 ıitiba.riyfe 
paganda yapanın :kcndi.-rinin inanması bu me:mmlann tayinlerine .başlamıştn-. 
p.rtt:ır. '&pt-cstindc :şüphesi olanuı yapa- Bundan :soma :aym esaslar daweııinde 
cağı prop~andn daima sa'kat o'lur, bu nçılncak müsabalca imtihanlanııda ta· 
ıic.ar-et .aleminde de bö}lcdiı. iyi nefis ltplcr ihtiyaç fevkinde olduğu ukdirde 
doğru fc,."bladc olmıyan bir şeye söy- bunlardan en çıol. ıili misli $CÇİlerek ik:in
lc:ncn sözlerin aikası cicoz çıku. Nite- ci imtihana kadar açılacak yerlerernU\-a~
llı:im dunya siyasetinde de bazı öyle pro- fakıyet sırasiy.le <ayin cdilcodı:.lcrdir. 
pagandalar oıuyoT iki yalancının mum\ı Jmtihanlardn kazananların listelerini AD~·' 
yat~a bdar yanu ka:riyes1ni 1emsil :cediyorw:: 
eLmck için .mum yatsıya kadar bile da-
yanm!)'Or, propagandası yapılan mal. ORTA MEKTEP MEZUNLARINDAN 
fikir, şahıs ve-ya medlul ınakhul sağlam MOSABAKADA KAZANANLAR 
ve doğru olmadıkça cmcldcre yazıktır, 
beş .lerrc sekizin otur beş buçuk olchı· 
iunu tddia etmek, lenat cetvelinin J
lesine uğramaktan Öle) e gl"çenıez, hl'lklı 
olma-k 'İçin iı:ııvı;~tli olmak mevzuu bazı 
yerlerde belki doğrudur. fakat propagan
da da asla. Onda haldı ohııal.: mÜc$Sir 
olmak. oetic.eyi alma'k için mutl&ka doi
ru söylemek gerektir. 

Mustaf.a f-:l~an, l likmet Aıi.ik. Be) .. 
harı &lca'l. :Melahat Kuyiirek. Kandirc, 
Fa.i'lt Sabri Şener, Eyyüp Ertok, 1 Iürrem 
Brrs("n, Osman Özgür, Mehdi Keyael, 
Mehmet A)•.tuğ, Kemal Koçyjğ.İt. l lilmi
ye Doğan, Ncc.a!i Co,1:1111. SaW.hatdin 
Baysal. Tahsin KUbaoğlu, Sabahatdin 
Öı:çctin, Hikmet T'llğluk, Kemaletdin 

MOSABAKA lMTHiAN!NDA 
ICAZANAN USE .MEZUNLARI 

F duni A.lpanlan, Hüsuii Çelik. ıf:ethi 
P.-rs, Rdik Granit, lsmail K~a1 fa\:, 
Sım A.dıgüzrol, Hasan Palyü.r~ Muzaffer 
Özkazanç. M. 7Jiyaettin dzcrdel\, Cav.it 
özbaş, Kamil l::Sen, Muhtar l)er:in_gol, 
~·.at Aksoy. Müfit -Çam. Ahmc-t Pek
ıfCn, .Süleyman Cürsan, Asım Bayar. Hik
met Yiicel. 1 fayrünnisa Gclener, Ni)·Hi 
ffiık, Cromal Sel, Halil Karagöl. Hıtlı'.'ık 
Çalı:alGğlu, Münif ~vi, Na1Uhi Çubukçu, 
Htbnet GöbJ,p, Ferruh 'urkan, Murat 
Bölükbaşt, R.Şt ETten, M. !Riu Unuua'l, 

,Ahnıet Cahit Bilgin, Ahmet ecati Acar 
Mukaddes-Gökilingöl, Kimil GüBtürkiin, 
Ata Kova,., Eşref Ayhan, Apdullah 
U~. Şa'lar lman, Rqat Ortaç. Sabri 
Yı'lımu:, Salahatdin Söıım~z. Hasan Gü
rün. ifütkin l&gun. Ha'hza Fatma. 

-*-
General Dirikin 

T. A. P. .3.IJ't -. MU ıl(csJ' 28 \f-· 
T. A. Q . 19.74 m.15195 ffr.s./ 20 \f-

PAZARTESi : 5. 2 1940 
11

• 

12.30 Program ve memleket saat M 
ı·i. 12,35 Ajans :ve m~teoruloji ha~~ 
!eri. 12,50 Türk Mii.dği (Pl.) 13,30 
Müz.ik: Karışık nıüz.ik (Pl.) .

9
• 

18,00 J>rogram >Ve memleket l58a1 ıı) ı:ı 
r:. 18,05 Müzik: Radyo caz orestr.ıtıe' 
18,40 Konuşmn (Umumi terbiye ve 1, 
den terbiyesi}. 18,55 Serbest saat. 19,;o. 
.Memleket .saat 11ym:ı, Ajans ve meWo 
loji .haberleri. J9,30 Türk miızi_ği. .. 

Çalanlar: Kemal Niyazi Seyhun, ce~ 
det Kozan, Refik Fersan. 

Okut,•an: Semahat <Özdenscs. 
1- Cevdet Çağla - iKürdili H. ~ 

{Ah eden kimdir). 2- Udi Sadi·~ .... 
dili B. şar.kı (Aşkın dcrynsıruı). ~ cıl 
Bedriye - Kürdili H. Şarkı .. (MıdrıpdaıJ~ 
nruedemi). 4- lrz.ettin Okte - :U~l· 
!i~,1"kı: (Kalbim hasretle y.nn~.ıı ~i: '$a· 
ı!ur~. !>-................... Usşak 'J'urk · 
ı'I gülüm var benim) 

1
,. 

1!1,50 Ti.irk müziği: Yaylı sazlar )..-v 

seri ıt• 
Çnlan1ar: Keman, Reşat Ered{cı;,.. 

ce, Ruşen Kam: Keın(!Jlçe, ahire 
,. _L (H ') Ed' k. san: Viyola, Cevdet Çağla. • .tdi 
:ruu.ara. ususı - ırne , c~ ı 20,iJ5 K.Qrıu.._cıma (Fen ve tabiat Dll!I' 

eserler se\enler kurumunun co'k erım- l ") 20 3 ) T'" k M" •W• 
lı -~~- ınr.akya IU. Müf~-:,..: ,gene- erı . . 1 ;ır . l. NuzıgScı: h Ce\'del 
·~:-=. . "-~""": !Çalanlar: Kema . y un, 

~lal. K. Di~ ~:!dakı t;'rihl esnder- !Koz.-ın, Cc\•det Çağla, !Refik ıFersan· 
enn ıtamır :ve muua:ıazası :ııususu a " Ok 'M" s ar ôste.J1c!li-· '\..:~n.. ~ , ]d ecl" a- uyan: UZ(.'.)•ycn en • a,fl 

g _gı ,.,. .. Y;. ıgayr er "e_ oe e ı- ıı- Arif bey - Saz.inak şarlkı: (~ 1' 
len se\'ltlÇ vcr.ıcı başanlaı· Tur.'k Tarın I. d ,_ ) 2 z k" A ·r suziıl' . JIUlr e crıı:en . - ,c ı rı - . 
~1:~:..,_"K'kdırle k~~mı~tır. ~ ~kı (Sevdim se,•eli) :3- f.ljris~3 

:1.u..r.K 11.'ill""UI ıurumu .._ .. ~ .. .,~ra iUIIlUlUl S · k k (G'' · erdııtJP._.-
_-,:r .... ,.:..t: ~· 'kk.. kd' ~ . . uzınn · şar ı: oruncc g _..ki 
ıuu.ıc~gme ~ ur ve ta ırıcnm, ~ft hrl') 4_ ..c;: ·r İcfü _ Hicaz şP6: • 1 ild- . stir çı e et 1 • ....erı . sa 
J ~ • (Derdimi ıumınnna .döktüm) . .5--. .g'ır 

----------------------------------·~------------------------------------------------;;;,,,..;.... ______________________ _. _____ ~----------.-...;...------------....;;,,.;. ____________ c'ktttin Kaynak- 11-Ii~,7~ilrkü (oeli 
r~P.v.l:B7TJ~MiıılJl'JB~~-.ıo.y. - Nasıl?_ iK<ıntes yaralandı ha .. Onu - lı:ıgilteıte~! ıgittiniz değil mi? Ve Fariyol böy'le :si)yliyerek koyncn- nül}. 
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DEMiR MASKE 
Büyük tarih ve 

(iKJNCJ 
macera romanı , .. 
KISIM) I 
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Ha ta bakıcılık vazifesi gören kadın: ru elini uzattı: 
- Yüz.başı efendi, <lecli, Dorföy geldL - Se"·gill ve vefalı dostlarım, dedi. 

Yanında d;;ı siz.in her gün gelip gelme- Sizi tekrar gördüğüme ııe kadu Se\·in-
dilderini sordu[,runuz o iki ikişi \'ar. dim bili(!Jliz. 

Monsenyör Lui yatağı üzerinde he- Faribol kendini tutııınndı: 
men doğruldu Sevinç \'e heyecandan - Kuyruğu kopsun.. Dedi, .r~ biz ... 
titrediği belli sesi ile: Ya biz Monsenyör ... 

- Faribol mu? •. Mistuflc mi? .. Dzyc - Sizleri soıbırsızlıkla bekliyardum. 
haykırdı. Çabuk onları yanıma getiriniz. Iyi haberleriniz varsa çabuk söyleyin. 
Kadın bwm ıki dost ar:kadaşı alarak - Mnal<.'sef çok Jyi haberlerimiz yok 

yanılınm odasına götürdü. Monsenyör. 
Mon.<ıC'TlYoT' Lm sadık '~ fedakar ar- Birinci hnberimız şu 

kada !ar~ onla,ra dot- olijm ~aiııde 3..~i!.111\1:\1.._., 

yaralayan kını? temas etti. dnn çıkMdığı üç l\'eSikayı Andotr~in 2- Okuyan: Mustafa Çağlar: e 'ıf~ 
- Margi dö Barbcz~·o- Bu genç ve D.iyc :SO.rdu. F~bol <oevap \•erdi: oğluna uzattı. 1- Rıt'kım - Nıhavcnd sarkı (N ,.ıJi • 

sonradan gönne. ne oldum Oelisi naur - E\'et Monsenyör. Mon:;enyör Lui sarardı. ııan kafüime ba'ktı). 2- IEtem c~e'.;tetl 
biçare Madam Su\."aSOilWl elinden Jıla- - Kıra] üçüncü K!yoma 1beuden iste- Titri yen bir sesle: Nihavend §arkı (G<ln1lim yine 1bır ..ıltl'' 
dam M.ontespandım 411dığı çabneoeyi. ~ "-es5ka'bn teSlim ~iz mi? - Kral bunları okumadı mı~ hicrana do1aştı). 3- Arif 'bey - J""" ..-') 

şu birim için llayınetli çeltmecıeyi gas- - Eret Momen}w~ ~in mın1- Dedi.. . . _ . . . wnd şarkı (Ben b~yi .~fa lbc'k1%ı' ,,,_0t 
betmek. istemişti. MJ.dam Sm.-ason da t~iymıu teşkil eden ıüç llaymetli vesi- . -:-- ~estQ bu vcsıka~~rdpn .. b.~ı ~~~- 4:-·::: ................ - Turkü (A ben .ıt.n"'" 
vermeyınce Margi onu bıçakladı. ~ M..ajeste lkr.aJ llıu.retlerinin eline sını nıhnyete kadar hızım gozumu:ı:un çıc;egım), 5- .................... -

- Vay alçak V~Y- özz.at :teslim ettim. F~t, kuyruğu önünde okuda Monseızyôr., türkiisii, Ifi- Sirto. ~f. 
Mistuile bu smııda .sesini duyurdu: kopsım .. - O hal<lP Fransa kralına ıharp ilin 21,15 Müzik: Küçiik or'keStra: 
- Naamafih Monseny«, IM.argi ce- Fanôol biıden ~: e.tmcuJen ev~ ele gcçfrınek istediği bu .Necip iA~krn), .. ~ 

naplan unnederim a..'1ik bir daha böy- Monsenyör Lui urun encfscli teretl· \'esiblat" onu tatınlıı etmemiş -0lmalıdır. 1- F. Glessnıer: Kırla:ngıçları~ıı· 
le kanlı bıçak oyunlan oyruyam~-a- dudünü görünce ~ haberin tri - Bil&kis Majeste iiçiincü Giyom '\-e- dai, 2- Brussclmans: 'Flcmenk S~r 
caktır. bir haber ·o!nuy~nı peşinen anla- .sikalMrıdaı:ı yalnız bi.rin.i okumakla sizin den: Aşk gölü. 3- Hans I~o1ır: ~1eıcet· 

- Herifin be~-rtlni mi patlattın! dı. • intik.anunız.ı alınağa ve saltanatınm gas- ]..·et.ten mem1eketc (Mu'hte'lıf m!'~ ,,.... 
- Hayır_ Gürültü olmasın diye gırt- ._ A:rir.im, Fan"bol, dedi çekinme, ne bedeni yere vuıma~a. onu ceza olarak 1crin ınelodıleri üzerine r~s~ı:tiflcl 

kfunı sıkarak boğdum. söyliy~ bir an evel söy~. demir bi'l" kaEes içi~ ,k-oyınağa yemin Franz Lehar: Vals. 5- Rossını: dıı~ 
- z.a,-auı dostwn .. Boş ~ere sevini- - Hesh~t Monsenyör_ S~1iyeoc- f!tti. Mozaik. G- Moussorgsky: 1ran 11d• 

yorsun. Pannaklannı x.aıınettiğin gibi ğim söUer siz.i çok üzecek. Bunu iyi l:ıil- !Mistufle de J'av.a~ sct;le lbu sözleri tas- 7- J. Strauss: V iyan.'l ormanlttr• 
kuwe1.li sıkınmmşsın. Çünl...-ü Marmyi diğim için il...-endim S:zden fazb üziilii- dik ederek : ~Vals). . 

5 
tı' 

Gniafon ölümden kurtrumış. Bunu bana yorum. - !E\•et.. Evet. öyle . .dedi. vemin etti. 22,15 Memleket .saat ayarı,. ~;arıJ{ııııı 
iıstad Ekrili haber ve.ııdi. - Zarar yok dostum. esasen talün Hatta demir kafesin mu haf ı:r.lan da biz ber1cri, Ziraat. Esham - Tnh,·ı1at, 

İki kahraman bu ~zlcıin üz.erlerin- }'eni bir cıh>eSi He k~laşacağınn his- olacaktık... bıyo - Nukut borsa,,ı (Fiyat). saıll! 
de basa1 ettiği h.ayal sukutu tesiri ile sctmekte idim. Ne var .. Ne oldu!.. 22,30 Müzik' Debussy - Yaylı · 
başlanm önlerine ~rdc susfular. - Monsen3-"0r .. Ingilte~ e @türüldti- kuarteti (Pl ) 22 55 Müzik C 

Mon euyoı· Luı me\'ZUU de~mck ğiı u ve kıala teslim eUigiın vesıkaları 
A l l tn 



A 

Belgrad resmı tebliği 
!larp tehlikesinden içtinap 
Ve.Balkanlarla cenubi Avrupada emniyetin temini 
hususunda antant devletlerinin takip edecekleri 

Kat'i sulh siyaseti 
a· 

Hariciye Vekili B. Şükrü Saraçoğlu söyled iği nutukta antantın banileri 
Atatürk ve Kral Aleksandr'ın aziz hatıralarını tebcil ile andı 

Istanbul 4 (Hususi) _Bugün Türki- tantı sulhu muhafoıadan iharet ola1t sulh garantisi olmuştur. Mesaimiz Av- Mliılıi ....... dtiıqaya nfala, tenılılö. 
H saatile 19,10 da Balan Antantı Kon- temini lm511s•a. Antant devteUeri ruparun bu bt>)gesinde sulhun muhafaza ..a e...ji a'- ;lw ... - t i .....,_ 
SC-yj ınesaisini bitirmiştir. ıa;,-csiae lleğ"n ltevana e9tttktir. Bal- edileceğine kuvetli bir teminat teşkil ....,..._ miilı t it vuiyıııliwiai _.., 

3 
Müteakıben neşredilen resmi tebliğ k• deTlctlıeri ansı..a. ilrhsacli miinı~· eder. etlil... lııu netice t,..•kin li~. 

00 e yakın gazeteci huzurunda Ro- 5ebatın artmasına çahşılaraktır. Balkaa Saraçoğlu §Unla'n söylecli: Yunan Ba,vcltili Mctaltsas. dünya 
~arıya hariciye nazın Gafonko tarafın- hariciye nazırları bundan sonraki l;o,.. Konseyin sufhu muJoaafaza hakkındaki ııuUuırum faydalanndan bahsetmiştir. 

an okunmuştur. seye kadar nrJbnndn Mkı hir telllaeı. mesaisini menınnniyetle kar.nlannt. Konecy 1941 senesi Şubatında Atina-
~ Tebliğde: Yunan, Rwnen, Türk ye ınuhafazı edeceklerdir. da toplanacaktır. Hariciye Vekilimiz 
l'aaodavya hariciye naadaruna 940 Tebliğ o1tundu1C.tan sonra hariciye na.. l\latbuat. buz.urunda bunu söylemiş ol- ~rü Saraçoi]u bu akf&lll Yuıroalav 
il· tk b 1 1 d malda dcrın bll" momnuni.\et du .. ·ar'Len 0 ___ ._ a an Antantı Konseyi konusmalann- :ı.ırları beyanatta u unmuş ar ır. " • ~v~ili Svetkovlç ik biniltte' N"ıie 
~~ su hususlucia mutabık kaWıkları İlk önce Rumen hariciye nazırı sca Kral A1cksao.lr ~~ Cümhurreisi Ata- t.areket etmiıtir. Oradan Sofyaya geçe-
ueyan edilmektedir: nlarak demiştir ki: Antımtuı nıak.sad ve Lirk'w ui7. iıabralanıu bu güzel ~1- rdt Bulııar Başvekili ile görüşecek ve 

Harp tchlikesiftdett itt"-P ve Bal- gayesi gayet ,·azıh olarak tebliğde i~-... ~ede ~il ~rim. aglebi ihtima\ Çarş:ımba günü Jstan-
lı:~?larla cenubi Avru,ada caaiyetin re~ edilmiştir. Sulh içiıı çalı~l Bnl- B:'aaı.r . ..aü.lea .~ ~eret ve tuta dönmüş hulunacalı:br. 
IUü~tcreken çahsacaklar ve kat'i JNr sulh kan ittifakL bir kat daha tacsin edillniş Uet M 

2 beı *- ._.... dUQya sul••ntl Cafenko bu akşam Belgraddan ay-
fiİl>aseti takip edeceklerdir. Balku An· ,.e Ant.aut Balkan memleketleri iç.in 1nuWua,.a p l .... sakin IMr mıntaka ı-ılm!f'lar. 

K~~·~~·y·;~i~fff G~f~·~k~··;~··y~g~;1~;· .... -..... çi·~-d~ .......... . 
Hariciye nazırının mühim nutukları ~~:'ü~:=!:t 

-----------:~ 

- BA~A&AFI 1 iNci SAllİl'EDE _ gayretlerin~ büyük kıymet .. ·erdiğini. 
söy lemişlir. 

itip edilen siyasetin Balkan Antantt si
ya tine uygun olmasından lıahtiyar.ım; 
Bu hal, Balkanlar ve Tuna havzası için 
•nesuı biı· islikbaUn beklenebileceği 
~midlerini ziya<lesi\e kuvvet\endirmiıı
tır. Balkan memleketleri arasında iktı
Sadi ~ birliği teessüs edecektir. Bu su
l'etle bu memleketlerin hariçten gelecek 
tazyika daha kuvvetle mukavemet ede
ceklerini ümit etmekteyim. 

B. Marinkoviç, Bulgar ve Macar dev
let adamlarının .sulh davasını geniş bir 
kudretle anladıkL'lnnı takdir etlllİ$. I~ 
Yan poliüka.sından da stnyişkar bir ~ 
sanla bahsetmiştir. 

GAFENKONUN NUTKU 
Rornoınya Hariciye nazın B. Gafenko. 

'Bnlkan antantmm 'komşu memleketler 
aleyhine tevcih edildiği şayiasını redde
derek şunları söylemi.,,tir: 

«Kimseye zararı dokunmı~ıoan ve umu
ınun menfaatine hizmet eden bitaraflı
ğımııa bizim gibi her kesin riayet etme
sini beklemek hakkımızdır. Hedefieri
lnizin bazı komşu memlelcetler aley
hinde olduğu hakkındaki şayialan red
dederim. Bö~·le bir .şeyin a.slı \'e esası 
Yoktur. 

Roma, 4 (Ö. R) - Gazetelerin Bclg
tad muhabirleri bildiriyor: 
k Gafenko beyanatında Bulgaristan bak
ında unları söylemiştir. 
«Bulgar Başvekilinin Balkan tesanü

düne iştirak hususundaki dirayetli söz
lerini takdir ederim. Bugünkü gibi bir 
tesanüd ~vası içinde bütün ihtiliflann 
dostane ~lledileceği kanaatini besle
tnek kabildir. Tuna sulhuna gelince, 
Balkanlar sulhunun komşusu olduğwıu 
Unutmamak lazımdır .. 

B. Gafenko. Tunacla ve Balkanlarda 
sulhun istikrarı için ttalyıuun dostane 

Tebliğler 
--:ıı:--

Paris. 4 (Ö. H) - l:Lwa.sın Jstanbul
dan aldığı habere. göre Hariciye Vekili 
tsw:ıbuldan ayrı.lırken Türkiye bi.Laraf 
değil, harp haricidir sözlC'ri Almanları 
c>fkele>ndirmiştir. 

Alman gazeh•lerinin nesriyatında bu 
öfke "kendini göstermektedir. 

Ayni ajansa ;tir~ Türkiye- Hariciye 
Vekili, Belgrad diinüşünde Sofyaclia en 
az yirmi dört saat kalarak Balkan antan
tı konseyinin müzakerelerinde alman 
neticeleri B. Köse lvanofa anlatacaktır. 
Bu gijrüşıııe Tür:kiyenin Bulgaristanla 
ö~ Ba.Iho devletleri arasında sil·asl 
tavas.çutunun devamı mahiyetindedir. 

A•kara, 4 CHususi) - Diin akşam 
Belgradda Yugo&lavya Haıici1e naz.ırı 
M:ı.rinkoviç Orduevinde komşu harici
ye nanrlan seretuıe bir ziyafet vermlr 
tir. Ziyafetle YugoSlavya Başvekili kom
şu ve dost hariciye ~ır ve diplomatlar 
bulunmuştur. 

Ziyafetin sonlanna doğru Bay Marin-
koviç bir nutuk söylemiştir. 
Nazır nutkuna~ Misafir naxırbrı se~ 

Iimlıyarak başladı. Balkan teşriki ın~ 
saisinin günden güne kuvvet bulduğunu 
,.e yeniden Balkan devletlerinin antan
ta sadık hldiklanndan iftihar duydu
ğunu izah etmiştir. 
Nazır nutkunda son ve fevkalade> si

yasi ahval ve şartlar içinde anta.nt dev
letlerinin müstakbel harp vaa.iyellerin
den kurtulmuş ve sulh içinde yaşıyabif
mek. için antanta iki kat daha sadık kal
mak mecburiyetinde olduklarını söyle-

miştir. . . . 
Antantın şimdiye kadar ıyı nehccler 

verdiğini görmekle ifti;ıar ~uy'!yorum 
ve atide de böyle olacagını .şımdıdt'n \"e 

kuvvetle tahmin etmekteyim. 

lstanbul 

&urasını bilhassa mecbuı·iyetle ilive 
etmtk isterim ki: Antantın Tuna ve Bal
kan havzası devletleri bu gayede 
mesud günler göreceklerdir. Ve ttalya 
hükünıelinin bu hususla güı;terdiği . a
mimi rılakayı şükranla kaydederiııı. 

Çunking, 4 (ö. R) - ;MilSlilman Çin 
lw~lleri Kuvanside ayın 22 sinde baş.
lı.yan japon tccaviizlerine 
bir mukavemet göstermektedirler. 

lngiltere - Japon 
münasebetleri Konst'yin aldığı kararlar arasında 

dostluk ve sulh yolu ile ayni 7.amanda 
ekonomik durUııiların da inkişafı şayanı Londra, 4 (Ö. R) - Royter Aj;msının 
::m:.udur. Balk.an antantı bugün de islik- ııalahiyettar mahafılden aldığı habe-rlere 
halde de harp tehlikesini uzakla;ilıraca'k göre Asmno Manı hadisesi hakkında Jn
yegane tedbirdir. Ve tamiri imkansu! glliz cevabına japonyanm mütekabil ce-
afcllerin önüne geçecektir. Demiştir. vabı Foreyen Ofise gelmiştir. 

Bay Marinkoviçe mukabele eden Ro- ~ OO!;t~ne bir surette de. 
man,ıa hariciye uaı.ın Bay Gat~ko nut- vam etmektedir. Netice yakında nıat
kunda rnisafü olan\ bulwuluklan Yu- buata bildirilecektir. 
goslavyada gördük1eri samimi hüsnü Balprlstan • SoyYet 
kabulden ancınnuniyeUe bahsettikten. .,.__ t ••••--· 
sonra Karadeniaden Karpatlar, Tuna- ...._.. -.--
.daı\ Akdc.U. bdar o zamanlar Balk.an MoSkova 4 (A.A) - :5'. Kiııunu sani 
ve antant sahasındaki de>vletlcrin refah l!Me da Moskcwacla Bulpristan ile S<w
\'e banş- için otan faaliyetlerind41n hah- yetler birliği arasında iın1.alanan tica
:mderek, tehliked~ olan ·milletlerin atisi- ret ve seyrisefain muahedesinin yük
rJn bu sayede müemmen olacağını bil- sek. ~\·yet meclisi 3 Şubatta ta'ieiik 
cTınniştir. elmıştır. 

Gafcnko antımtm baz.ı komşu <~·lct- lskendarı·y d 
lerin aleyhine yapılan bir Jıattkctmiş gi- "' e e 
bi olan lelakkHcrin tamamen yanlış ol- BU va--...ıa 
duğunu bilhassa 'kaydederek Bulgar ve r-- -
Rumen devletlerinin rnüna ebetle:rine ~811 yangın 
temas etmiştir. Kahire 4 (Ö.R) - lskendcriye lima-

Gafenko Mncaristan ve Tuna barışın- nında dcmiı:ll olan Jao Pisak , .. apurun
dan bahse~rken~ Tuna barışı. Balkan da yansın çıkmış ve itfaiye tarafmdım 
barışının komşusudur. Bu maksadla hu sarfedilen gayretle söndürülmüştür. 
memleketler birbirlerile bilvesile daha Hasar 15. bin Ingiliz lirasıdır. 
çok yaklaşmış ve iki memleket birbirine A • k H JI 
daha itimad vermiştir, <kdi. merı a - o an-

Cafen'ko, komşu memleketler.le an- d 
ta?t. lJ!rliğindcn hahse!n:ıiş. v? de- a ha va scf erleri 
mıştır kı: 1.şte bunun ıçındtr kı sulh 
emcllcrimi7.c ynrdım eden İtalyanın ve 
bu milletlerin birbirine bağlanmas1 yü. 
zünden bu hareketin şükranla kar~ılan
mam icap ettiğini bildirmiştir. 

-Londra 

Amsterdam 4 (A.A) - Fokker fab
rikalarında Amstcrdam ile Nevyork 
<ıı'.<"lsıncla ıııeı·ha !('siz uçuşlara mahsus 
tayyareler inşa edilmektedir. Amerika 
.ile Hollanda hali hazırda iki memleket 
arasında bir hu\'a serdsi ihdası için 
müzakerelerde bulunmaktadır. 

FRANSIZ TEBLiCi: 
Paris 4 (Ölt) - Bugünlcü Fransız 

tebliği: Vujun garbında devriyelerin 
faaliyeti olmuştur. Direr cephelerde iki 
1.ı~nf hatlannı kesif sis tabakası kap!a
~~gından mu\•akkat bir zaman için hiç 

Asfalt yolun Bulgar hududuna kadar 
uzanan kısının i nşaatı başlamak üzere 

Sovyet ordu~u 
Durmadan taarruz 
ediyor ve boyuna 
mağlup oluyor 

- nA.ŞTARAl<'I l f NCI SAHİFEDE :_ 
landiyadaki muhabirleri bildiriyorlar: ır hııreket yapılamamıştır. 

SOY fBT TBBLiCi: F.ıJirne (Hususi) - lstanbul - Lond· 
ra asfalt yolunun Edirne. met~al~nCkn 

Moskova 4 (A.A) - Leningrad as- Türk Rulgar hududu üzerındekı Ka~-
keri erkanı harbiyesinin tebliği: kule mtvkiine kadar olan kısmı~ın. m-

l<aydedilecek hiç bir hadise olma- şaatına önümü:.r.cltki ya:r. mevsıminde 
ntıştır. Sovyet havn kuvvetleri düşma- başlanacaktır. Bu itibarla asfalt yolun 
;:1 askeri hedeflerini ınuvaffakiyetle Edirne şehri içerisinden geçecek kısma-
mbardıman etmiştir. a ait gihergah projesi hazırlanmakta· 

* dır. Y ann ~hrimize gdK:ek şd.ircilik 
Zelzele Ye Kar mütehassısı Hilmi. yalnız hu işlerle mcş-

l' Ankara 4 (Hususi) - Dün ak~m gııl olacaktır. 
r;abzonda üç defa orta .,.iddette, Şarkı EDtRNEDE ISTIML\KLER 
~~ bir defa hafif bir sarsıutı Nafıa Velcafeti Ed~~ned~n geç:c~~ 
aydedilmiştir. , olan hu asfalt yolun guzergahında onu-

lt ~i Karahisarda dün akşamdanbcri · müzdeki ilkbahardan it~baren. istimlak-
ar fırunası de\-am Ptınekte-dir. INe başlıyacağından planın hır an ev-

SIYasda 7arcl.aa vel bitrrifmesine ehemmiyet vt-rihnekte-

.hnkara 4 (Hususi) - Bugün aldı- dir. 
~ırnıı. haberlerde Sh·asdan 15 bin lira 
lliıra ile 128 bin kilo };yecek yardınu 
l'apılmışıır. 

Dün Ankaradan 388 çuval yiyecek 
lnaddesi ve 32 teneke kavunna Ordu
} a gönde.rilmi.ştir. 

BVCDAT 
••ııesinln kararı 

b·~~~ 4 (Ö.R) - Buenos Ayresden 
1 

1 ~ırıldiğine gört' burada toplanan 
>u~~· kongresi son harp vaziyeti dola-
ISde bat.mlan vapurlar yüzünden 109 

EDiRNE ŞEHRi PLANI 
Edüne şehri planı tanzim editirken 

mevkii tayin ve tuhit edilmiş ol~n '!e
hir ötelile şehir kulübü binasının mşaa
ttna da asfalt yolla birlikte başlanacak· 
ur. Şehir kulübü ve şehir öteli, antreleri 
ayrı olmak üzere bir çau ~hında ol_acak 
ve yangın kulesiyle Maarıf bahçesı ye
rinde yap1lacaktır. Bu İn~aat işi .için Edir· 
ne Vilayeti hususi mutıaıM:be bütçesine 
5S.000 liralık bir tahsisat konulmuş
t ur. 

Aynı zamanda belediye ÜÇ te,refeli 
c:-.i i&e Atatiil\ p11rlu a,..ndaki •••afi 

den adanan ela kaldırılmasa için istimlak
lere başlanmak ü2trcdu. Cuma günü 
ftvblide olaıak aoplandıimı bildirdi
iiru belediye meclm bu iıotimlidı: i~ini 
kahul etmit ve 1nutazi taluııilah Yermiş
tir. Bu adaıun tam orta yemdeki umumi 
Mli da yılı::brtlacaktır. Belediye "bunun 
yerine yint o civuda ve ya altı.ada ol
mak üzere yeni bil umumi heli :İnş& et-. 
tincclı:tir. & adanın istimlakine ait lro.
ki ve projder hazırlanmıştır. lstirelak 
İşi miiınkün olan süratle neticelenecek
tir. 

AKTUG. 
-:ıf:--

Japonlar 
Hanna • Yaaaan demir 
yolunu tahrip ettiler 
Faris 4 (Ö.R) - Japon tayyareleri 

Fransız Hindiçinisindc Hanna - Yun
ııan dcmiryolunu bombardıman cbniş
lerdir. Demir:rolunun yüz yardalık bir 
k.tsını harap ohnuştur. 

Petit Parwen guetesi Lus)·en Bury, 
Tokyoda Fransa ve japonya arasında 
ciostaue ınü1.akere>lcr yapılırken Yun
ruın şimetıdüfor hattının hombardıma
tlltWl PwiNe uyandırdıgı ~ve in-

Sunnada ağır bir heziıııetle netit:t'le
nen Sovyet taarruzu, So\'yet hücum kol
ların111 Liiyük zayiata uğramasına sebeb 
olmuştur. 

Bir kaç gündenberi ardı arkası ltesil
rniyen hücumlarda Sovyetlerin ölü ve 
yaralı olarak zayiatı on beş ua yirmi 
bin kişi arasında tahmin ediliyor. Lado
ga gölünün şimalinde mühim bazı isti
nad noktaları Finlandiya lı:un•etleri ia
rafından işgal edilmiştir. 

Finler Kızıllardan yirmi beş hücum 
arabası itinam etmişlerdir. Salla istika
metindeki Scl\'YCt taarruilan püskür
tülmüş. 

Roma. 4 (Ö. R) - Ladoganın şimali 
~kisinde Finler So\•yetlerin çok ınü
hını Q}an istinad noktalarını bozmuşlar 
ve 'külliyetli mUhimmat ile tanklar elE> 
gecirmiş.le.rdir. 

Sovyetler azim zayiat verdi. Fin top
raklanna hücum eden Sovyet tayynre
lerinden on üçü düşürülmii ve allı.sı
nın ikıbeti meçhuldür. 
Ank:ırn 4 (Ö.R) - Hel inkiden bil

dirildiğine güre Ladoganm şimalinde 
harp devam etmektedir. tki taraf da mu
kabil taarruzlar yaptı So\'yet kuvvetle
:ri püskürtüldü. So\'yet tayyareleri şe
hirlerin ve sivil halkın bombardımanına 
devam t>lmektedir. 2 şubat gecesi (12) 
Sovyet ta~yare~tnin dıl Hriild"ilt 0 i biidi-

SON HABE 

F eliketzedeler 
Hükumetin ve Kızı/ayın yaptığı acele 
yardımlara karşı teşekkür ediyorlar 

Tokat, 4 (A.A) - Jandarma Komutanı Korgeneral Ce ·ı Cah" 
T d • •L \! ı· • b c mı ıt 

oy emır ue a ımız ve me us emal Kovala dün Erbaadaki t tk"k] 
rini müteakip Niksara gitmişlerdir. Jandarma umum kumanda e ·ı 1 

e-
1. . N"k dak" f '"k d I . . nı ı e vaımız ı sar ı eıa etze e enn vazıyet1erini gözden g,...irerelc b •· 
R d . l :~ı d' -:ı.- ugun 

C§a ıyeye ge m~er ır. 

Niksar yolu üzerinde valimizi karşılayan Ladik ve civarı halk ·· 
terdiği büyük yardımlardan dolayı hükümet ve kızılay tcQkilat 

1 
kgOS: 

d d kla .. k h" 1 . . ·wA~ ~ ına ar 
f1 uy u rı şu ran ıs ennın ı agına tavassut etmes"ın· · d 

k 
. . . ı ıan arma 

umum umandanından rıca etmışlcrdır. 

Ankara ve Istanbul 
lik maçları 

Ankara, 4 (Hususi) - Havanın yağmurlu ve yerlerin çamurlu ol
masına rağmen bugün büyük bir kalabalık huzurunda Ankara Muhafo. 
Gücü s:ıhaaında günün ilk maçı yapılmıştır. 

jJk maç Muhafız gücü - Maskespor arasında yapılmış ve oyun 1-2 
Maskespo~u~. leyhinc olarak neticelenmi~r. ikinci maç Maskcspor 
Gençler bırlıgı arasın~ yapılacaktı Gençler birliğinin maça iştirak et• 
m~mesi yüzünden oyun yapılamamı~tır. Bundan sonra Güneş _ De
mırsopr takımları karşılaştı oyun çok hararetli oldu oyun 0-2 Dcmir
apor lehine neticdenmiştir. 

tST ANBULDAKl MAÇLAR: 
.Bugün İstanbulda Galatasaray - Beşiktaş takımları karşılaştılar oyu· 

nu 0-4 Galatasaray kazanmıştır~ 

Almanya - Iran 
Arasındaki ticaret mübadelelerine Sov yet 

toprakları transit vazifesini görecek 
Paris, 4 ( ö.R) - .Havas bildiriyor: So ... ·yetler hükümeti İrana gide

cek olan Alman emhasının Sovyetler toprağından transit olara'lc: gcç4 

mesine müsaade .etmi~~ir: Almanyanın handan satın alacağı mallar dl 
bu serbest transıtten ıstıfade edeceklerdir. lran Almanyaya deri ve 
hayvedaı~lg~ndc.recelc.tir. Almanyanm irandan petrol tedarik edeceği 
zann ı mıyor. 

Ingiltcrcye 2 mil}on .sterlin veren 
Amerikalı zengin öldü 

Londra, 4 ( Ö.R) - lngili2 gazeteleri Amerikanın hayır sevenlerin· 
den ~e büyük zenginlerind~n Mister Stekan Hcrpcns'in yefatı müna
sebetıyJe neş~lyatta bulunuyorlar. Mumaileyh Ukoçyalı olup son za

manlaı~ l~iIU:~e~:e ~ ml!yon sterlinlik bir tcbcrriide bulunmuştu. Bu 
paranm adin ktikur ıtlennc sarfedilmektedir. 

Amerikalılara göre 
Karşılıklı ticaret anlaşmalarının 

lcıymetleri nedir ? 
Londra 4 (Ö.R) - Amerika efkan umumiye enstitüsünün ista· 

tistiklerine göre karşılıklı ticaret anlaşmalarının ne olduğunu bilenleriq 
yüzde 71 ri bunlara taraftar ve yüzde 29 zu aleyhdardır. Fikirlerine 
müracaat edilen on kişiden yalnız biri bu anlaşmaların esasına ve 
ve destroycrlerdir. 

Amerika filosu 
Eğer takviye edilnu~zse 
kuvvetini kaybedecek 

Nevyork, 4 (Ö.R) -Amerika bahriye nezaretinin bir raporuna gö
re Amerika donanması tonilato sayısiyle ikinci gchnekte ise de gemi
lerin yaşlan hesabiyle beşinci bulunmaktadır. Amerika önüınüzdelci 
senelerde süratle harp gemileri yapmazsa 1945 senesine kadar modren 
bir donanmaya malik okluğunu iddia edemiyecektir. Amerika donan· 
ması, japon ve Alman donanmalarının müsterek kuvvetlerine faik de
ğildir. Japonya ve Almanyanın tefevvuk ;ttiklcri nokta deniz altılan 
ve destruyerkridir. 

ltalyan gazeteleri 
Balkan antantı konsey içtimaından 

çok memnun görünüyorlar 
Paris, 4 (ö.R) - Havasın Roma muhabiri bikliriyor: Roma si.ya.si 

mahfilleri BelgTad görüşmeleri neticesinden oldukça memnundur. 
Balkan paktına dahil bulunan memleketler bitarafhklarını, Bulgaristan 
ve Macaristanla teşriki mesai arzularını teyid etmiıler ve ltalyan poli
tikasını sempati ile karşılamışlardır. Bilhas1a bu sonuncu nokta mem
nuniyet uyandırmııtar. Şüphesiz daha bir çok güçlükler vardır. Bir ta
:raftan Romanya - Macaristan, diğer taraftan Romanya - Bulgaristae 
arasındaki münasebetlerin dostane halli hususunda büyük terakkiler 
kaydedilmiştir. 

Mesajero, Romanya hariciye nazırının şözlerinin sulh yoluna ay
dınlık verdijini yazıyor. 

Popolo'di Romanın Be1grad muhabiri ise Balbn antantı konseyinin 
bir ıulh marşı. işbirliğine davet :e İtalyaya teşekkiirle bittiiini hildiri
yor · Bu ı~te, ~n~antm Ma~arııtan. Bulgaristan ve ltalya ile iRbirliQ-i 

n •·~~---------



5 $UBAT PAZARTESi 

Belgradda başarılan büyük eser 
Sulh ve medeniyet için 

:········································ . 
'Almanya 

-·---
Çok büyük bir kıymet ve ehemmiyet 
taşıdığı gibi istikbal için de teminattır 

ihtiyat sınıfları Ja 
&ilah altına 

davet etti 

Büyük 

• 

Paris, 4 (Ö. R) - Ordr gazetesinin ls
tanbul muhabiri, Balknn antnntı konse
yi munascbctile şunları bildiriyor: 

Balkan antantı kendi mevcudiyetini 
muhafazada Thgiltere ve 'Frnnsaya gti
vencbılir. Balkanlar Bnlknnlı1anndır. 
Evet.. Fakat Balkan milletleri tesanüd 
ceph,,sinde kuvvetli ve hareketli olmak 
şartile ... 

Ordr, Türk matbuatının bu hususta
ki r."şriyatının büyük bir görü~ isabeti 
arzetmektc olduğunu kaydediyor ve 
Türkiyenin Balkan milletlerine en müc:
kil dakikalarda en doğru yolu gösterdi
ği kanaatini izhar ediyor. 

Paris, 4 (Ö. R) - II:ıvasın Atina mu
habiri bildiriyor: 

1 
' 

Proiya gazetesi. Bclgraddn başarılan 
eseri Balkanlardaki sulh ve Avrupa me
denıyeti bak1mından kıymetJi addedi
yor. Bu gazeteye göre paktın 7 sene uza
tılmac;ı Balkan yarım adasında sulhu 
takviyed(' ısrar edildiğini isbat etm<>kte
dir. Hariciye Vekilimiz Belgrad yolımda ... 

Atina efkarı umumiyesi B<'lgrad nu
tuklarını memnuniyetle karşılamıştır. 

Londrn, 4 (Ö. R) - lngiliz matbuatı 
Balkan antantı konseyinin görüşmele
rine bu sabahki sayılarında biiyük yer 
ayırmışlardır. 

Gazetelerin neşriyatında be1irtilen ka
nanta göre Balkan memleketleri, arala
rındaki küçük ihtilaflar her ne olursa 
olsun haynti işlerini kendılerini tedvir 
etmek azmindedirler. Hiç bir yabancı 
devletin telkinat ve tahrikatına ram ol
mıyacaklardır. 

Konseyin bu defaki görüşmelerinden 
ve dört hariciye nazırının beyanatından 
Londranın edindiği kanaat budur. 

Biikres, 4 (Ö. R) - Universul gaze
tesinin Bclgrad muhabiri bildiriyor: 
Konferansın son celsesinde Türkiye, 

Romanya, Yugoslavya hariciye nazırla
rı ve Yunan Başvekili tarafından söyle
nen nutukhır Balkan ve Tuna memle
ketleri arasında daha geniş bir iş birli
ğinin arzu edildiği intibamı vermi1tir. 
Rumen siyasi mahfill<'ri konfernnsın el
de etliği muvaffakıyetlen memnundur. 
Konferans Balkan sulhunu muhafata, 
bitaraflığı temin ve dört müttefik dev-

Jetin iktısadi is birliğini kuvvetlendir- emrine memnuniyetle tahsis etmiştir. 
mek hususunda kategorik bir anlaşma Paris. 4 (ö.R) - Belgradda bu ak
havası içinde cereyan etmiştir. Pazar şam neşri beklenen resmi tebliğ şu on 
akşamı matbuata verilecek olan tebliğ- noktayı ihtiva f'decektir: 
de dört müttefik devlet arasında Bal- 1 - Türkiye, Yunanistan, Romanya 

kanları kanlı bir harp badiresinden ko
rumak hususunda tam bir tesanüd mev
cud oldugu gösterilecektir. Bu tesanüd 
Balkan antantı devletlerinin sükOn bul
muş bir Avrupanın yeni organizasyonu-
na büyük ölçüde hizmet edeceklerini 
meydana koyacaktır. Ayni zamanda Bal
knn antantı devletlerinin komşuları ile 
münasebetleri geniş bir anlaşma fikri 
dahilinde mütalea edilmiştir. 

Konferansta her memleketin tamamen 
hür ve serbest bir milli bayata maliki
yet hakkı teyid cdılmiştir. 

ve Yugoslavya arasında nntantın uzatıl-
ması; 

2 - Mıntaknvi hudutların garantisi, 
yani bir Balkan devleti diğer bir Balkan 
devleti tarafından hücuma uğrarsa an
tantın azalan yardıma koşacaklardır; 

3 - Daha geniş bir ekonomik işbirli
ği; 

4 - Romanya - Bulgaristan münase
betlerinin ısliıhı; 

(Arazi talepleri Balkan antantına se
bep olan Bulgaristan Sovyet tehlikesine 
karşı Dobrice üzerindeki taleplerini ta
like razı olmuştur.) 

5 - Romanya - Macaristan münase• 
Biikrcş, 4 (Ö. R) - Romanya gazete- i betlerinin ıslahı: (Macaristan Romanya

leri. konsey müzakerelerine bugün de dnn nrazi miiddeiyatından va:zgec;tiğine 
hararetli 01aka'lelcr tahsis etmişlerdir. veya bugünkü nazik vaziyet devam et· 

Bu makalelerin izhar ettiği kanaat şu- tiği müddetçe bunların garantisini talik 
dur: Balkan antantı, Balkanlarda bir ctmeğe raz.ı olduğuna dair 1esmi beya
sulh ve istikrar. amili olduğunu göster- naıta bulu11mu değildir.) 
miştir. Romanya, bütün devletlerle dos- 6 - Türk - Bulgnr münasebetlerinin 
tane iş birliği ynpmak arzusundadır. Ve ısliıhı; (Jki memleket müşterek dekla
hiç bir kimseden bir isteği yoktur. Ro- rasyonları j)c beyjnlerinde mevcut olan 
manya bütün kuvvetlerini sulh davası do tluk ve itimadın çok ku~vetli oldu

ğunu teyid etmi lerdir.) 

Finlere yardım 
7 - Muharip devletlere karşı bita

rafl ık: 
6 - Blok yapmamak: (Yani Alman

ya veya Rusya tarafından bir Balkan 
devletine ıaarrıız vukubulunıa diğer Bal
kan devletlerinin de onun imdadına koş
ma la rı mevzuu b ahis değildi r. ) lspanyol gönüllüleri de cephe ye vasıl ol .. 

dular. lsveç daha geniş yardım edecek 

Madrid. 4 (ö.R) - Finlandiya cephesinde harp için hareket eden 
ilk lspanyo) göniillü kafilesinin Finlandiyaya va"'ıl olduğu haber veril
mektedir. 

Stokholm, 4 ( ö.R) - lsveç işçi teşkilatları bir kısım azaların ı Fin
Jandiyaya göndermek için hazırlıklar yapıyorlar. lsveç amele teşkilat
lnrına mensup bir heyet bugünlerde Finlandiyaya giderek Finlandiya
ya ne kadar çelik ustası göndermek lazım geleceğin i tetkik edecektir. 

Londra, 4 (Ö.R) - lngiliz işçi heyeti Finlandiya dönüşü bugün Ko
penhağa uğra ı tır. Heyet lskandinavya sendikalar konferansının son 
celsesine iştirak edecektir. Bu konferanslara ı~kandinavya devletlerinin 
maruf bir çok devlet adamları bulunmakta olup Finlandiya gönüllü 
meselesi tetkik edilmektedir. 

9 - ltalyan polit ikaıoına teşekk ür; 
1 O - Türkiye, lngiltere ve Fransaya 

karşı tcahhütlerini muhafaza ed ecektir. 

Belgrad, 4 (AA) - Balkan antantı 
konferansı dün gündüzün siyasi mesele
lerin müzak eresini bitirmiş ve akşam 
ekonomik meselelerle meşgul olmuştur. 
iyi malumat alan ecnebi mahafile göre 
mıntakavi zihniyet her :r.amandan ziyade 
antanta hakim olmaktadır. Bulv.arista
nın vaziyetini dört Balkan memleketinin 
mümessilleri derin bir tevecciih ile karşı
lamışlardır. Macaristanın vaziyeti o ka
dar sarih değildir. Fakat Rumen maha
filine innnınnk lazım gelirse müzakereler 
ilerledikçe herkeste Macaristan ile bir 
mukarenet tesisi hususunda daha fazla 
bir arzu müşahede edilmektedir. 

nsaf sız hava hücum) 
-:ı:-------------

4 Bir Alman taar-• . 
E ruzu bekleniyor . 
: ..... 
: Amsterdam, 4 ( A .A) - 1897 
: 1904 Alman ihtiyat ıınıflannın si-

lah altına davet e<lilmiş olduğu 
Maasbode gazetesinin A lman cep
hesi mUhabiri tarafından bildiri1-
melırtedir. 

Bu muhabir diğer ihtiya t smdla
nna mensup bazı efradın da sefer
ber e<lilmiş olduklannı ilave etmek
tedir. Aynı muhabire nazaran Al- • 
manyada kadınların kızılhaç te§l<i
latına alınmalan için yapılmalcta
olan faaliyet artm~tır. Ve AJman
yada bütün mahafilde mütecavizle
re karşı yakında bir taamı:ı: icra 
e<lileceğinden bahsedilmektedir. 

KIJlalar talim gönn~ olan mev
cutlannı cepheye sevketmekte ve 
boş yerler !'İlah altına .alınan ihtiyat 
efradı ile doldurulmaktadır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Stanlcyin nutku 
iyi karşılandı 

Londra, 4 (Ö. R) - Gazeteler, Har
biye nazırı Oliver Stnnleyin ilk resmi 
nutkunu çok kuvvetli ve cnnlı bulmak
tadırlar. Bilhassa Alman istinadlarına 
tnm bir mukabele teşkiJ eden sözleri 
ehemmiyetle kaydediyorlar. 

İııgiliz:lerin Sutmıpton limıım 

lngiltereye karşı 
Havadan hücum cd n Alman tay

ya relerinden bcşi düşürüldü 

Londra 4 (Ö.R) - Ingiltcrenin şark 
s:ıhiBerine Alman tayyarelerinin taar
ruzları hakkında mufassal mallımat 
alınmıştır. 

Son taarruza Heinkel sisteminde yir-
mi bombardıman tayyaresi iştirak et
miştir. Alman radyosu dün gece 14 çc
minin batırıldığını iddia etmişse de In
giliz bahrjye nezaretinin bu haberin 
uydurma olduğunu ve yalnız 600 tonluk 
bir Norveç gemisinin batırıldığını bil
dirmiştir. 

Alman radyosu üç Heinkel tayyare
sinin knybolduğunu itiraf ediyor. lngi-
liz bahriye nezareti ise bunlardan baş
ka daha iki düşman tayyaresinin üsle
rjne döneıniyecek halde tahrip edildiğini 

bıldirmekteclir. 
Roma 4 (Ö.R) - Bir Alman tebliği 

Alman tayyarelerinin şimnl denizinde 
650 kilometrelik bir sahadaki faaliyet· 
l"'rinde dün bir mayn avcı gemisi ile 
dört devriye gemisi ve dokuz vapur bn• 
t.rdıklarmı iddia etmektedir. Bu hii• 
cumlara yirmi beş bombardıman ~·· 
yarr.si iştirak etmiştir. İki Alman taY• 
yaresi dönmemiştir. 

Londra 4 (Ö.R) - Pres AssosyeşiniJl 
verdiği habere göre diin tekrar üç .Al· 
man tayyaresi dü.şi.irülmüştür. Yorlt· 
şayr civarında düşen bir tnyyareniJl 
mürettebatından ikisi ölü, ikisi yara· 
lıdır. 

Garp cephesinde vaziyet 
~*-----~~~~~~~-~-

Cephenin şimdiye kadar en sakin ye
rinde de yoklama ateşi başladı 

Pa ris, 4 (ö.R) - 26 A merikan sey
yar hastanesi yarın Pnristen cepheye ha
reket ~dec~klerdir. B\lnlar bu münase
betle Paristeki Amerikan kilisesinde di
ni bir merasim yapılmıştır. 

Paris, 4 (AA) - Fransız Erkanı har
biyesinin tebl iği: 

Vosgesların g:ırp s:ıth ı mailinde keşif 
kollarının faaliyeti müşahede edilmiştir. 
Askeri müşahitler d ün bir tek yeni ha~ 
d ise vuku bulmu~ olduğunu beyan et
mektedirler. Rein mıntnkasındn Kaz. 
matlar arasında tüfenk ateşi tenti edil
miştir. Bu mıntnka şimdiye kadar yuka
rı Ahmsın en sakin mıntakası idi. 

Alman Ct'phesi Alman erkanı harbi
yesinin teblii;i: 

Cnrp ccphP.sinde yeni bir şey yoktur. 

. \ 

Evvelce hnber verilmi!I olrluğu veçhiie 
Alman hnva kuvveıleri 3 Şubatta sima! 
denizi üzerinde yapmış oldukları bir is
tiksaf uçuşu esnasında lngiliz harp ge
milerine ve kafile halinde gitmekte olan 
mlisellah ticaret '\·npurlarına taarruz et· 
misi erdir. Tayyare dafi toplarının fcv· 
kalade faaliyetine rağmen bir mayn ge- Garp cephesindeki Amerika seyyar lınsUılıcınelcri 
misi ile dört ileri knrakol çemisi ve do-J edilmiş olan diğer bir takım ticaret va-ı tır. Oç tayyare üssülhnrekelerine 
kuz ticaret vapuru batırılmıştır. Teslih purları da kısmen mühim hasara uğramış- memiştir. 

dön· 

Lord Jlalif aks 

• 

imal a • z de e 
Almanların batırdıkları 

bitaraf gemiler 
Londrn, 4 (Ö. R) -=- Şimal denizinde 

bntırı1an lsvcç bandıralı Payala gemisi
nin nıiirettcbatından on beş gemici Os
lo~ a varmışlardır. Bu gcnüciler, Paya
fayı torpilliyen Almnn tahtclbahirinin 
bir Ingiliz destroyeri lnrafmdan batırJl
dığını göz.!erilc gördüklcl'.ini söylemis
lerdir • 

:: = • 

,Şimal dcııizinrlı• kontrol 

atc~ine ttrhuklarmı söylemiştir. 
5!)00 tonluk bir Hollanda vapuru ~ 


