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General 
Veygand 
Türk orausunun 
kıymetini övüyor 

V Kahire, l l (A.A.) - General 
eygand, Anadolu ajansının hu· 

sust muhabirir.c beyanatta buluna 
rak, Türkiyeye karşı olan sahsi 
~~abbctini ifade etmiş ve TÜrki· 
~enın gerek manevi, gerek askeri 
k~Y~etinin sJahilde ve hariçte keil
dını hissc~lirm~kte olduğunu be· 
Yan eylemiştir. 

Bulgar 1 icaret 
Nazırı 

Belgraddaki Bulgar • 
~ ugosla v ticaret edası

nın küıadında 
bulunacak 

Sof t' ya, 11 (A.A.) - Yugoslav 
ıcaret nazırının daveti üzerine 

Bulga t' r ıcaret nazın Zagorof ya· 
nrnda tica t od · 
1 re ası ıle Bulgar rnes· 
ek teşkilatlan mümessilleri oldu. 
ğu halde dün ak~am Bclgrattaki 
~~!gar - Yugoslav ticaret odasının 
t>~şadında hazır bulunmak üzere 
.uelgrada gitmiştir. 

BiR ROMEN iKTiSAT IIE-
l'ETI SOFl' ADA 

ha8?~Ya, 11 (A.A.) - Romanya 

d. rıcıye nezareti ekonomi c;ubesi 
ırekt" .. K . . .. 

de b' oru ara~fılunun rıyasctin-
k.r . ır Romen tıcarct heyeti, yeni 
k ırıng anla~ması hakkında müza· 
.erede bulunmak üzere dün Sof ya. 
la muvasalat etmiştir. Müzakere· 
!ere Bulgaristan namına i!-ıtirak e
decek o.lan heyete, Bulgar ~hariciye 
nezarctı ekonomi . k 
;~ıeri dircktö ·· B \e .onsolosluk 
~ . ru açof rıyasct cde-
cektır. 

Yunan matbuat 
müsteşarı Mısırda 

Kahire, 11 (A.A.) - Yunan 
tnatbuat ve turizm müsteşarı B. 
~ikoludis, :Mısıra muvasalatında 
i:azct<'cikrc bl'ynnatta bulunnrnk, 

1101\ BC'lgrnd konferansı hakkında 
rt<'llliştir )ti: 

·· - Balkan konfcrnnsı Atina 
l•:ıktını imza elmiş olan dört d v. 

.. 
Paris, 11 (Radyo, saat 17 ,30) -· Stokholm' 

dan bildiriliyor: Gazetelerin veraiği bir habere 
göre, Fin kıtaları Markaye.rvi civannda yeni bir 
noktadan Rus topraklarına girmiŞler ve o mınta
lcadaki Sovyet iaşe ve cephane merkezini tahrip 
etmişlerdir. Bütün iaşe kamyonlarına ateş veril
miş, cephanelikler berhava edilmiştir. 

Mannerhaym hattında 
şiddetli taarruzlar oluyor 

Londra 11 (Radyo, saat 18) - Mannerhaym 
hattına Sovyet kıtaları çok şiddetle yeni bir ta
arruza geçmişler· fakat bu taarruz da gene akim 

1 kalarak geri püskürtülmü§tÜr. 

1 

Diğer taraftan Suomisalmi cephesinde fena 
bir vaziyette sıkışmış olan Rus askerlerini kur
tarmak için Sovyet kıtaları yeni bir teşebbüste 
bulunmuşlar, bu teşebbüste netice vermemiştir. 
Son çarpışmalarda Ruslar 8000 telefat vermi§-
lerdit. ~ "4.razlye uyan Fin kılalamidan birl, a1t~ '1tatfınaa • 
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ıa 
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ır 1 
A ~ M A NJ y A !Fransız parlamento reisi 

Avusturya! 11..ehlstan ve Çelkoslovakyaya Heryonun 

S 
blahzı hantDar vermek bahasına b e y a n a t } . , 

.U. . e Y8Q.~ŞfillYOf "Milli ittihadımız bu müzakere· 
Parls, 11 (Radyo. saat 17.80) - Berlinden 

'Röyter ajan.mı& bildiriliyor: 
Sekiz ecnebi gazete muhabiri bugün Alma.n 

propaganda nazın Dr. Göbel.A tarıUmdan, Berlin 
civarındaki evinde kabul Hilnıiştir, Nazyr, gazete. 
ellere beyanat vererek ezcümle eunlan söylem!Jj. 
tir: . 

"Nuyonal M>t1yalJ5tJerln Tilhİ'ere olan itimat. 
lan :tamılır \'O hu hususta hlı;blr &ilpheyo mAhal 

yoktur. Almanyada siyasi lhttli.f bulunduğunu 

xannedenler yanılmaktadırlar. 
"Almanyanru, Avustırya, Lehistan n ~·cı,oslo. 

,-akyaya ba:r.ı haklar ,·ererek sulha yana-.mak is. 
tM.lğl hakkmdak.l haberler tamamen yalaıulır. Al. 
manya ltln bu ~cldlde bir hal ~a.rcslne Yamıak, 

§erefslz bir sullıu kabul etmek olur. Almanya. ıla. 
\"Mmı halletmek n yeni bir nlz.am kurmak için 
giriştiği miirndelcde sonu~a kadar de\'am edecek. 
tir.,. ... 

Haı·be iştirak 
etmeyen Irlanda 

Çekoslovak yadaki 
yahudıle: 

Dükkanlarında yiyecek 
maddesi saklarlarsa 

şiddetli ceza görecekler 
Yc~il, beyaz, portakal rengi Uç parçadan mütc. 
&ekkll trlanda b:ıyrağt önünde tarla.siyle mcş~ul 

olan blr İrla.ndalı llöylil (Yazısı 2 incide) 
_...,. ___ _ 

Londra 11 (Radyo, saat 18) -
Moravya - Bohemya "Hamisi,. 
baron \'On :\öyrat yeni neşrettiği 

bir kararname ile Ç,Ckoslomkya· 
daki yahudilcr hakkında yeni ce· 
za hükümleri ilan etmiştir. Ru a. 
rada. dlikkanlarında yiyecek mad· 
dc::.i c;aklayan \'C bunları satışa çı· 

karmıyan yahudiler ağır cezalara 
çarpılacaktır. Bu kararın \·crilmc· 
sine. yahudilerin son zamanlarda 
memleketteki ~ıda buhranına bi.i· 
rük tesir yapmalarının sebeb ol. 
duğu btldiri'.mektedir·. 

Amerikanın eski 
cumhurreisı 

lerde parlak bir surette 
tezahür etmiştir,, 

Paris, 11 (A.A.) - Meclis tarafından kabineye ittifakla itimat 
rerr ''erildikten sonra meclis reisi lleryo söz alarak bazı masalların 
ıa.ırıbıne ve hakikatin tekrar teessüsü~ imkan veren müıakerelerde
ki a~let \·c \'ekan kaydeylemiş ve müheyyiç beyanatından dolayı 
Dabdycyi takdir ve tazimle anarak dcrniş!ir ki: 

"- Milli ittihadımız bu müzakerelerde parlak bir surette tezahür 
dmiştir. Bu ittihadı hiç kimse tahrip edcmiyecektir. Zira hürriyete ve 
yurt için hararetli aşka dayanmaktadır.,, 

tı.leclis Heryoyu ayakta uzun uzun 3lkışlamış ve cuma günü san.. 
sür meselesi hakkıncfaki müzakerdcre başlamağa karar vermiştir. 

FRAı\'S!Z ıHECL!SISIN GIU./ iÇTiMA/NA lTALl'ADA. 
EHEMMiYET l'ERII.ll'OR 

Paris 11 (Radyo saat 17,30) - Romadan bildirildiğine göre, 
Fransız meclisinin gizli cel~ ile yaptığı içtimalar ltalyan siyasi maha· 
filinde büyük bir ehemmiyetle karsılanmıştır. 

Bayburtta şiddetli zelzeleler 
Bayburt. 11 (A.A.) - Bu sabah saat 3,57 geçe ve 4 de şıddP.ti l ve 

4,30 da hafif üçzelze!colmuştur. Dokuz gündür ayni saatte vukubulan 
Jilintlliilü zelzeleler halkı korkuya ı:evketmc'•tcdi·. Merkezde eski çaL 
lak' rı r ..,.,,m ~ı .. mi"tir . Yenı ha;ar voktur. 

Bugünkü lik maçları 
Havanın bozukluğu yüzünden iki maç 

oynanamadı 

Haftanın en mühiın karşılaşmasında 
1
" 1 arasında mevcut tcsanlit ve 
t"'Stiki m<'saiyi biltlin dUnya önün 
<s.. bir kcrıı dahn tc~it etmiş, ayı i 
"~"•n11nda m"zkur memleketler ıı... 
rı•: 1 1'1 t :ı.m bir nnl:ı~mayn doğru • 
l ... :u l, . ı • 1 . ll 

PolonyA.da açlığın önü- j 
ne geçmek için 

1 
teşebbüse girişti 

Beşiktaş - Vefa 
0-0 berabere 

•r nuım tc~kıl oy crnış r • ., ( l'ım~r Z lnC'Jde) (Yuısı 2 lnclılc) 
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S1nıfıl(can6, SDdtf c6fcai -iht •ctt 
'l'•aawıı, Yusoelav muharrirleıtaden D. '· ro.evı~. "Orta Avrupa llc 
~ Avru~ Htlbadı ve Çııılm9lovakyanm l'Oll,, lamlle tGrlEoe olarak 
Mr kitap yıwtı w lıutırclı. Biz, yalı;uda ıürdllğUntız haritayı 1"ı kitaptan 
fkUlıu etuk. Der Alman zablUllln cebinde bulunan bu lıaritıı. A\'nlpanm 
lNI • kadai' Alman nııtmu altma glrtolık DUntakalan gösteriyor. Görül
dlj9 sllıl. ıı.sm-e lmpara&orlutu bile, llllıllakbel Alman ntıru& mmtakala
n -m C• '79 ..... ! 

Ob)ucıalııl , am.ta atııaldarmdlıD lllı1lldııld fa cılbDlelerl beUd bil-
~: "'Y.._ ne b.c1ar Mlytık, m kadar mUtıaJ&talı olursa o ka

dar ... mtkımılr .ıar. &Dçllk yalama t.eıdıt J*tur. (IDktl k8gük yalanı bf!r. 
ac.. 81J117ellllll'. llallr, ay~tr. 117darulaauyacıak ıauınettlft yalan-
1.,.. lllaır.,. 

ı,tmcU bir ele .Alman miHefekklrl G6tıe'nül ıa c'b''alF"IDI okuyalım: 
"Butüa dUDyayı az bir zaman için aldatmak mllmktlnclllr. FGkat asır

lara& aldulllUDll ı.temek olamaz.,, • 

Harbe iştirak etmeyen irlanda 
İrlanda 68.500 kilometre murab

banda kUçUk bir memlekettir. 
Nllfusu llç milyondur. :Fakat bu 
ne; milyon lrlandah memleketle -
rin1n bUyUk :mazi.sinden dolayı da

ima. cwıır duyarlar. 

Mübldur ki mD1dı hadan 3M 
senesinde Seltlerin e~miş olduk
Ian medeni eevtye çok yükackU. 
!rlandada "l m111dı t.sadan çok a
man evvel bir adıt ı.'llhdet kurul
JDU§ ve ilim çok llerlem,Jı,ti 

1169 da Anglo - Norman !stilA
sr bqladı. :Asırlarca ada ukinle
rile lnglltere arasında muhare -
beler oldu. İrlandalılar: ''din ve 
frJandanm !stfkllll için,, harbet • 

titlerlıı1 iddia ettiler. ÇUııki1 aeki. 
zincl llaııri papaıım h&klmiyetini 
kalıal etmiyordu. 

lrlanda hfçblr zaman lngillz bo
yundurujunu tevekkUlle Jı:abul et
memJeti Vo nihayet bu gün bu 
memleketin serbest bir devleU ve 
fdare&l ı.'al"dır. O lnglllereyle ara
.ıımda yalııız saltanat bağlannı ta
mr o kadar. Bu memleketin .reisi 
htıkihnett olan M. Dl5 Valera mem. 
Ieketlnln tem.sil ettiği zllmre men. 
faatıerlnln. İngiltere ile tamamne 

bozu!Pllak olmadığını pek fıli müd

riktir. Çünkü lrlandarun en büyük 
alıcıaı lıııUteredir. Fakat cumhu -
riyet taraftarlan bu gUnkU İrlan
da hllkfUnetlni İrlanda menfaatle
rini lngiltere lehine çiğnemekte 

9Iduklarmı al5yllyerek halkı ilya. 
na teşvik etmektedirler. 

Mösyö dö Valera İrlanda istik
Wlnde oynadığı rolU tamamlamış, 
serbest hllkfUnetl kurmug olan ve 
şimdi cumhuriyet istlyen İrlanda -
lılara karıı artık cephe almağa 

başlam.J§ bulunan blr insandır. 

Cumhuriyet taraftarları kendisini 
beğcnmemektecliilcr. 

Mösyö dö Valera kendiııinin lr
land:uıın en rcall.st polltllı:acı.sı o -
laı'ak görmekte, Fransız ve lngt. 
llzler de onu bl5yle telA.kki et
mektedirler. lrlandadald cumhuri -
yet ordusu, taraftarlarının hare • 
keUerine kar§ı açmro olduğu nld
detli mUcadcle çok beğenilmekte
dir. 

lrlanda serbe.Jt bir devlet ola -
rak idare edildiği için harbe lşU
rak etmemiştir. Fakat talli 1ngU
terc adalarının taliinc pt-k yakın
dan bağlıdır iddiası da pek kuv
\'etlo aöylenilmekte bulunuyor. 

lıl\ıhlddin Birgen (Şark millctıaıi arasında) baı:Jığile ~·azdrğ'ı bn,-maka
lede c1170r Jd: 

iC Anatııpda ~ a. 
dar llalmll tek ;JÜ1lcll se. 
nerall olan EmD Von Som. 

--.. 7i,...... ..... -.&. 
de. Vlyuada gldee AllrtlL 
mtıştttr. Kendisi resm~ A. 
wstıryac1a krallığı tekrar DL 
ya nça ile itham eclllmelde.. 
dlr. Hltler A vutuyayı aldıia 

zamaa, aokaldan .UpllnaoJe 
lcbal' eclllen ,Uadller ara. 
11mda ba general de vardı • 

* Madrltte Almu aefaretha.. 
Desindeki bir zlyaf ~ km. 
dllerlne mtıer taratııulan 

madalya verilecek olu İs. 
puyol bahriye aum ve dl. 
ier iki amlnlle birçok gene.. 
nUer gltmemltlerdlr. Bu b& • 
d1ae. nadımln ispanyada ar. 
tık hiçbir n\lfmn blmaıl•iı 
,.e bpanyol btlkftmetlnln Ber. 
llne karlı, Sovyetlerle blr)ef_ 
tığl için, liblrar duyduia 
şekllnde tefsir cdllmcktcdlr. 

* H0&konnm :mrarb tefebbU. 
lerlne raf;men, Almallya, 
Rusya tarafmclan F1.nlandL 

'.\"& hududundaki Terijold 
;chrlnde 'iicuda getfrllt-n 
sahte Fin hllkfımctlnl tanı. 

maını~r. Buna mukabil 

llOD gtbılcrtle nerlln, Reisin_ 

kinin tavin ettiği ~ yeal 
konsolos~ kabul etmiş ,·e baD. 

lana hayatlan hakkmda ga. 
7.delerin ncı:rlyat ,.apmasmı 
ı~tır. Bu da Almanya.. 
nm, Rusyaom J<'lalaadlyaya 
hlikfm olamryacağı Jcaaaatinl 
beslediği şeklinde tefı;tr cdll. 

mektedir. 

lf. mtlerln llkWanla pıdet -
il bir taamm. geçmeal lhtL 
maline brp lagllb Jllktnıe. 
ti şehirlerin tahllyetıl lc:tn 
yeni planlar hazrrlamakta«lrr. 
Il&\"a bttemnlan ba~lachğı 
takdirde tehir halkı mccbu. 
ren talaJlye edllecektlr. 

~ Almanya, mal aldığı mem. 
Jekctlerdcn nakliyat yapabil
mek lc:ln ltalyadan ,-agon 
kiralamak lstemif, faka& ıtaı. 
ya buna ra7.1 olmamıljbr. YaL 
nız Rruıya demlryollarmdan 

istifade hosasOllCla Alman. 
raya mlblaıule vermlt ,.e Al. 
mıınya Rus demlryollama.. 
dan • nakledJlmek üzere t. 
randan pamuk, hububat, de. 
rl ve baktr almağa kanır 

,·errnı,,tlr. 

* Fransa AIPA havallalndt. 
bUtün 'bir tehrt lmdh~ 

mmtüuı ballne koynı&lcta.. 

dır. Garp cophmlnde harp 
t!iddetlondlil takdirde·,......_ 
Jılar bu pımtakaya nakledl. 
IP.C~kttr. 

M. Huverin 
bir teşebbüsü 

Nc\')Ork, 11 (A.A.) - Eski 
reisicumhur Hoover. istill edilen 
Polonya)"&. yardım etmek ve açlr. 
b'Ill önUne geçmek için İngiltere, 
Pran.sa, Polonya ve Amerika bil. 
kumetleri arasında teşriki mesai 
edilmesini ve İngiliz ablokası geçi. 
lcrek Alman topra.ltlarma yiyecek 
YO diğer maddelerin sevki lmklnı. 
nın teminini isl<'ml.ştir. 

1 
Bugünkü lik maçlan 

F enerbah,e, 1. Spor ve Beykoz • Topkapı ma'1aTı 
havanın "1k yağql ı olmcuı mü1K1Mbetile 

tehir edileli. 
Şeref atadmcla: . 

Beşiktaş Vefayı yenemedi: O· O 
Fener stadında: 

Galatasaray Albntuia a ekiz gol atb. ()yunun bit
mesine 7 dakika kala da Albntui ..hayı terketti

ği için hlikmen galip aeldi • 

Betildat: O kupalı 1.ı1m1 altm4a GaJatuarayıa 
Vefa: O Kurtuıı11 araamda yapl1dl. 

Bu haftanın en mühim tik kar- Yalan lfddetU y&gnıur altında 
takım cereyan eden bu maçta top kon • 

şıla§DWI Bqiktaş • Vefa · trolu fevta!Ade zordu. Çelı:ilen 
lan arasında Seref stadmda ya· ftltler su blrlkJntflerlne takdarü 
pıldr. kalıyordu. Oyun bu ytlsden ..n. 

Takıriılar sahaya §U kadro lle m ııu lfl)r:llde devam etti. Ve tar_ 
çıkmışlardı: 

Bt~ikt11ıı: Al. Ali - llrrdi•, ll1dW. Dd tatmam pu bçlrma1an 
~ -) arumda mf1r ıırtrr berabere netL 

Naci - Fevzi, Rıfat, Hiiuyift - celendl 
llayati, Hokh. Cilaaı, Ştnı/, E1-
1e/, 

Vefa: Safa- Volıit, Gmo -
Muhteşem, Ldt/i, Şükrü - Ne
cip, Hakkı, Sulhi, Hweyin, Melı
nıct. 

Birinci den'e bqlaqrcta Ve!& 
hakim bir oyun tutuıdu. Süratle 
cereyan eden bu ba§laDIJÇta V efr 
lılar elde ettikleri bir gak fırsat· 

lan gole ~·· 15 dakika 
süren bu hakimiyetten sonra oyun 
mütevazin bir cereyan aldı. Devre 
sonuna kadar zaman zaman karşı. 
hkh hücumlarla geçen oyunda ta· 
rafeyn bir aol yapmlla ımmffak 
olamadan birinci devreyi O.O br 
rabere bitirdiler. 

ikinci devre Be;kta~İı muhak
kak bir tıtYler yapmaSt bekleniyor 
du. Devrenin ilk 25 inci dakika. 
smda hAkim oynamalarına rağ
men Vefa müdafaasının güzel o
runu - bilhassa kitte(i -~ 
sayı fırsatı bırakmadı, Tekr.at.lw 
§ılıklı hQcumlarla deYllD eden ?
yunun son 20 dakikası mütevazın 
bir ~e devam ederken hafta· 
nm bu en mühim karşılaşmasında 
Beşiktaş Vefa ile 0-0 berabere 
kaldı· 

Böylece Befiktat • Fener maçı 
ehemiyethıi bir misti daha arttır· 
m~ bulunu}'Of. 

Şeref atadıncla: 
ikinci küıne maçları 

!kinci Jdlme Uk maçlarına bu. 
gün Şeref at.adında devam edildi. 

llk maç Fener Yılmaz ile Gala • 
taspor arasmda cereyan ettL Baf. 
tan llOD& kadar oyuna aerl bir ee. 
~de devam eden Fcneryılmazlılar 
beş gol atarak :5 - O galip geldL 
ler. 

Anadolulıiaar: : 3 
Anadolu: O 
Günün ikinci karplafmuı Ana • 

doluhis:ırla • Anadolu arasında o!. 
du. 

.tık devre her iki tarafm k&reı 
lıklı ~lan ile 0 - 0 Mna erdi. 

tKtNOf DEVRE: 
lıdnci devre her iki takımın ça. 

lı§maama rağmen fazla gol olmı • 
yarak maç 3 - O Anadoluhi.sar 
lehine neticelendi. 

Süleymaniye: ' 2 
flil~l 1 

Karagümrüli: 
Davutpap: 

1 
o 

Birinci devre çok canlı oldu. 
Fakat gene Çamur yUzUnden top 
Jı:ontrolu J'Qkta. Tünnlar tok uf. 
nıpmJarma nim• lıhiDcl devre 
pi ~ l8h&1I dır 81.. 

fır terket.tDer • 
İkinci devre hasmına nuaran 

daha QstOn bir oyun çDran Ka. 
ragümrüklüler devre ortalarına 

doğru bir gol atarak sahayı 1-0 
galip terkettiler. Hakem Tank o. 
)'UDi& f1i idare -ıs. 

Pera: 6 
G. Gençler:' O 

Saha iyiden iyiye bir - halini 
atmqtı. Buna ralmen Pera ve Ga
latagençler birliği arasındaki mQ· 
sabakaya hakem Bahaeddinin ida· 
resinde başlandı. Birinci devre ra· 
kiplerinden çok Ostün bir oYllD tut 
tutan Petalilat ~ 3.0ltllp 
bitirdiler. 

Ikinci devre oyunnun bitmesine 
7 dakika kalmcaya kadar Peralılar 
3 gol daha atarak vuiyeti 6-0 yap 
tilar. Fakat artık yürünmes bir ha· 
le gelen stadda oynamanın imld· 
nı yoktu. Maç 6-0 vuiyette tatil 
edildi. 
Taksimdeki birinci kü
melik maçı oynanamadı 

Birinci kilme lik ıau,ılapan o
larak oynanması icap eden Bey

koz • Topkapı maçı hakemin aha. 
yı tutl>ol oynanaımyacak kadar bo. 
zuk buJdulu için tehir edildi· 

Fener ataclıntla: 
Galatau.ray: 8 
Albntuğ: o 
Bugün Fener st.admda lik maç-

lanna aevam edildi. Gnnnn ilk 
müsabakasını Galatasaray ile Al-
tıntui takımlan yaptılar. ... 

Oyuna Galatasarayhalr !Oldin 
yaptıkları sıkı ve Altınt~ kalesi· 
ne uzanan bir hüCUmla ba§ladJlar. 

San kmruzılrlann daha ilk da· 
kikalarda Mkimircti ellerine ala. 
rak Altmtuğ kalesini tehdit ediyor 
tardı. 

Buna mukabil Altın~ müda
faası da fazla gol yememek için 
çok çalışıyordu. 

Şeref 11tadmdaki ilk birinci ltU. 
me maçı SUleyına.nlye ile 1Il1Al a.. 

B. Hoovcre göre, bu nakliyat rastnda cereyan etti. 
gayri muharip :milletlere ait ola. İlk devre S111eymaniye1Uer hL 
cak ve l'olonyada yapılacak tevzi. kim bir oyunla 2 gol atarak ilk 
at bir Amerikan ve bitaraf komite dcvre)i 2 _ 0 galip bitirdiler. 

18 inci dakikada soldan yapılan 
bir hücumda Sa'filıaddin çektiği 
harikulade bir şütlc takımının ilk 
sarısını Altıntuğ ağlarına taktı. 
Bu gol Altıntuğ takımını çok can 
landırdı ve mütekabil hUcum yap
mağa sevketti· 

tarafından kontrol cdilcer.klir. 1klncl devre HUAllller açılarak 
- d t h" Ye takımlan kaleci baeta iki kiti. Romen or usunun ec ı-

• "k y:I hakem dışan çıkarmuma rağ. 
zi için dahili ıstı raz men lıAkirn bir oyun oynadılar, 1 

Bükre~h tı (A.A.) - M~lire gnl atarak vaziyeti 2 - 1 IÜllne 
nazırı Konstantines!•o gazetecık-re gi:tlrdller ve oyun 2 - 1 SUleyma. 
beyanatta bulunarak ordunun te_c- 1 n\yenin galibiyeti ne 1'0nıı erdi. 
trlzi için çıkarılan isrk:az _ıaın ıl. ı tlhaa Remterl 
!erine yapılan kaydın şımdı)e ka-, 
dar JO rr:·lyar 252 rn:lyon leye b:ı- T akaim at(!.tlıncla : 
ı;~ o!du&'\lnu bildim1iştir. Kant 1 Tak&l.m ııtAdn;ıda aabahtan ftl 

Fakat Salim igbi en iyi oyuncu· 
lanndan mahrum olan Altıntuğ 
istenen oyunu oyıuıyanuyordu. 
Sahanın çimen olu~u ve bir göl 

halinde bulunuşu topun kontrolü· 
n(l güçleştiriyordu. 

32 inci ve 39 uncu dakikada 
Cemil ve Bodurinin yaptıktan i. 
kinci golle de\'re üç - sıfır Galata
saray lehine bitti. 

iKiNCi DEVRE: 

"fŞarJ.-uı nıhu, son asırlar içinde çok bozulmu,,, şarkn alt bUtun nıU,.sse
Mler çok çUrUmllştUr. Biz. bUten bu çUrUk ve bozuk §eylerdcn kurtulmak 
mecburl,.etfndeylZ. Bizi, bunlardan lrurtaracl\k en ııagıam l'asıtn ve salim 
yol,elbet hakfkt ve fazıl manııslle gar plılll§mal:tadır. J."ukat, bOlUn bunlar 
doğnı olmakla beraber, dünkü geli;ılmlz ltlbarlle de, bugUnkU dtln.} o. enrtlan 
baJrnıımdan da biz gene bir prk mllleUylz \"e nark nıl'lctlcri nra.ı;ında yıı 1• 

yonıs. Bu h1r hllldk&tUr, bu Jaaldl:atl rörmtyenl•r veya onu lnkı1r edenin 
~arplı değil, g-arp taklltçflerfdfr. 

ı,ark mlllellerl blrlblrlennl tnnımak, blrlblrlerlne a.urlmak m~r:burlyettn. 

de\•am etmektedir. Şimdiye kadar haren yapıları rnaçlan aıra.aUe ve. 
1 kaydndiJenl<'rin adedi 268 ~in fı.~9 i riyonız. 
1 dur. GUnUn ilk karfılqma.sı ıta.d 

lkinci devreye Galatasaraylılar 
daha canlt bir ~kilde ba,Jadılar. Mdlrlır. 

Ve hemen Dk daJdlrııJvda Jıl1dd' 
yeti ellerine alarak Alhntul .... 
sini bir tazyik çemberi içine aJdı,. 
tar. 

Ata ara,. J'&pdua hlllmw 
Altmtul ka'-tne b.w aa .-
yaratıyorlardı. 

Nltetım Gala~ ba-. 
b ~ 8-'elertDl .... 
&rlı:a,Ya yap~ bet l'Olla -
dWer. 

J'akat ba ~ ~ ndlallt 
flddetlendf. Altmtul tabmJ _.. 
da 8 Jı:it1 kaldrJrlın 1Q1n 0)'111l blıır 

kem tan.fmdan talil edlld1 ft .&ı. 
tmtut laWmlen ele matli\p olda.. 

Fener maçı oynanamadl 
GQnlln eon intllabekemnı r.er. 

bahçe ne t.wıWspor t.a)nnlad 

yapacakla.rdJ. Palrat taha fu1a 91.ı 
mur " aulu oıauğuadaa JıaPS 
taratmdan tatil edildi • 

Ha:rclarpqa n.e.mni 
tertip ettiği 

Kır koşusu 
Bugün yapdclı 

Ba)'darpqa BaMI tanfmdaa 
tertip edl1eD m ....... llaab 
Kadıld5)'de yalJlbmltır. Mmatuam 
bir 8Ul'ette cereyan eden bu .... 
1&belrtya ~ EoUeı .,. 
Bölge aa.at melıfıelıt lltSrat ....., 
lerdlt. 

Almaa neU111ler .-Jardln 
1 ~ Vlldlmlr Kollej. 

2 - ilmeı B61p .... 
3 - Abdv.llü ~ .. 

'-BalJI~ 
5 - Baft B61p --. 
8 - Gazi B.a)'darpqa , 1 
TüJm ltfbartle talnlft.9: 
Btrtnd Baydarpaea 22 ~ 
tJı:tnd Kollej 2& paftDJ&. 
OQllnotl Bmp 1B11&t ao pma1a. 

Beyoilu Halknincle 
yapılan 

Voleybol 
müsabakaları 

BeyQl!a balbvl alon•nda '*'" 
sek mektepler arumdaki -.,bol 
milsabakalarma buıOn de denllı 
edildi. 

Günün Dk ~ <Atata· 
tasaray • DarQplaka talgmları 

arasmda yapıldı. Çok çetin .,. 
zevkli bir oyundan IODra Gaıata· 
saray aç aette Daıilpfakayaı 

yendi. 
Setler Pi IUrd1e Dlticelenrnfl'k= 

15..4, UHS, lS-S. 
Galip ta1am 1U kadro De llhaP 

çıkmıştı.: 

Vahdet. ZiaokoJo. Leandrol. JJa 
san, Zeyyat, Hamnan, 

İkinci mfisabaka HÜkuk - MO
hendis arasında yap1kh. N«tcıede 
15-6, 15.12 Hukuk galip. 

Galip takım 1U kadro ile aha"' 
ya çıktı: Necdet. Kadri, lbrahfıll 
Fethi Ali. 

üç(lndl ~ TJp Fatet· 
tesi ile Mimar mektebi arasmda 
yapıldı. -
Tıp fakfiltesi 15-13, ıs.o. at 

sette rakibini yendi. Galip takr
mın kadrosu: 

Osman, Sedat, Kasnn, Mahmut. 
Samih 

Kadıköy haikevinin 
tertip ettiği kır kotutd 

Bugün Fenerbahçıe stadında bat 
lamak w gene Fenerbahçe 9tadr 
nm öıri!ID bitmek üzere KadıkM' 
haikevi tarafından tertip edilt.O 
kır ko,usu sabahleyin saat orıdı 
}'3 pılmıştır. 

Bu müsabaka bütün bhind sr 
nıf atletlere açık bulundurulmUt 
\'e yüze yakm atlet iştirak etnıl,. 
tir. Müsa3kalar yağmura ratımen 
çok muntazam ~reyan etmi~tlr. 

Alman neticeler şunlardır: 
Birinci Rıza Maksut, 
ikinci: Suat, 
UçQncQ:Habib 
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nim haysiyetimi ayak altına alı
yorsunuz ... 

Zabitler, kılıçl;ınnı kınlarına 

koyduktan sopra Dul:ayı sclfunlı. 
yarnk ç:kt:lar. 

İl Kiyar:ı, kaşlarını çattı: 
1 - Fakat muht.re:.n Dulm, ne 
j oluyoruz? Bu ziyaretteki gayri.. 
! nazikane vaziyeti .• 

Dukoı, başını salladı: 

- Siz milsaadc ctmiyebillrsi • 
niz. Fakat ~n emrediyorum. 
Duxanın emri her §CYin {e\•kin.. 
de bir kanundur. 

İ Duka, hiddetle on:ı doğru yü. 
• rüdü ve gözlerini, gözlerine dik. 

ti: 

' füyara, doğruldu ve ka~larmı 
çattı: 

- Sus Kiyara, yalan ııöylüyor. 
sun ..• 

- Anlamadım ..• 
. Kiyara, sapsan olmuştu .. 

- Tatbiki kabil olmıyan ka 
nunlar ve infazı imkansız emir • 
ler çıkanyorsunuz .• 

Duka, hiddetle genç kıza dof • v..aaııon. ı.ı (AA.) - Beyu aa. 
ray avluswıd& toplanan llCJlellk Ame. 

rik&n C'CDÇllğl koagrealıı1n 1 blJl aza. 
aı karpmıd& blr nutuk 86yJ.11m Ruz. 
Velt bllhasa& demi§t1.r ki: 

&VLB~B080 
Lonclra, 11 - Am~rilca c:umhtıne

hıt Ruzvellln JeD1 sulh ~bbU.IQ hı· 
~tende mllAlt bir .urette Jcarfı1aıı.. 

- Hem ~ pek iyi anlamışsın. 
f dır. Söyle, onu nereye gizledin?. 
: Kiyara, derin iniltileri hatırla. 

r~ yilriidü: • 
- Mall\'clacaksın, rezil ola • 

caksm .. İnkar ctm::kUğine imk~n 
da kalmamıştır. Sevdiğin hay • 
dut, bu oclanın içindedir. Ver di. 
yorum anahtan l 

.. _ SovyeUer 1ı1rU1i dllD)'adak1 
DUfUr. lıvban&'l bir d1ktat6r1Uk kadar kaU 

bir diktat6r1Ukttlr. Rusya ba§ka bir 
d1ktat6rlllkle itUfak ederek kend111De 
fenalık edemJ.yec:.k kadar JdlçUk ve 
blr demolaul olarak aulll lçlııde ,... 
pmaktaD bqka blr pyeıd olmtyaD 
bir kOlllfU8UD& taam&a •tm1§t!r ... 

Framada bug11n n~dDea :ran 
resmi blr tebllt, tee§bbtl.80.n Amerika 
Cumhurndal Rusve1Un bwıdan evveL i 
ld me-.Jlan pbl FraDaada bU,yük 1 
bir 11empaWe k&l'fılan&eağml hlldlr-
mektedlr. 

Ruavelt 4.meriluul gençltA'l kon. 
greGn1ıı mah&W cem.lyeUeriııdeD blrl. 
DlD 1'1nllndiyaya kredi açıımaama 

karp oepbe aldrgmı ve bunu bu pa. 
nuun Amerikalı lplzlere t&hala 9dll· 
:meıd lç1D değil bllyle bir barekettn 
Amerikayı blr lmpan.torhık harbine 
••ketmek mahtyeUnde olaca.it için 
Japbğmı haber aldığmı .ı5y1tı,ı:ııiotır. 

AmerUcamli Mılh lefeb~ bltan.t Aabn, 10 (A.A..) - lcra vekille. 
memleketlerde de gok derlA bSr al&- rt !ıeyeU bugün (10..2JHO) ~ğlodeıı 

ka u..,aııdınn!ftır. •nel aaat 11 den lll.30 a ve ôğledcn 
Muhtelif kaynaklardan alman llCllU'a ıuo dan 11.ao a kadar Retat· 

haberler, Amer1ka teeebbllallnUn cwnburun relallA'lnde bqvekJJllk dal· 
Almanya.da alAta ne kareıJandığı· ıealnde toplanarak beyııelmllcl vazı. 

bl toyid ediyor. muu, bugUn ,.u " barlclye veklllnbı Delgrad ve 
Berllne Maerek mllpvitlerlle be- 8ofya 11eyahallerlııl mQtaıea. etmıı. 
raber AmerDmnm teeebbU.sllnQ Ur. 

Runelt demı,tlr Jd: 

.. _ Bu muhakeme epaAır. Aklı 
..ılm Ahlbl olaıı her tnaaıı l'IDll.ııdl· 
)'&Dm SovyeUe.r blrtlB'fn1D tamamlye. 
t1De g&I dikmemlf oldtıl\IDU ko1a,Jca 
t.aJımlo edebillr ... 

Rusnlt Amerikan eempatlatJıtn. 

J11ade • ııiabettııde l'lDl&ndl,ya h-
b!Dde old\llUDU kaydetmıfUr, 

RWQ'&DID lmıdl l§lertnl ktmwntn 

yanlimma muhtaç olmadan ballede
cettnt, So-fyeUer blrlltt hC1kfrmeUDbl 
be1k1 de Rua mllleU taratmd&D 11evt· 
len bir hOldUnet oıacagmı. llU1ba bat. 
lı kalacaıuu n lromıuJarmm 1oJer1De 
ınDdahale etmlyeceğln!. evvelce Qm.lt 

•tmlf olchalWN .ııyUyea Runelt -. 
tice oıara:k 01'71• demlfUr: 

"'- Bu llm1t flmdlllk suya daf-

teWb bqlamJetır. 
BOllADA ALAKA 

Amerikanm 8Ulh teaebb1ll0 ıtaı. 
yan mahafWnde btlyük bJr aem
patJ ile ~. Sulhtl kur
tarmak lçltı earfedilen bUUln gay
retlere ilUrak •tmlt olaıı lıluaoU. 
ııJn1n Amerikan proJeıdnln ta.hak • 
kutunu temin için Rusvelte azami 
§ekllde mlbaberet edeceifne mu
hal:kalc nuart.le büılmalrtadrr. 

Roma.da ld,yut mabafilde, Jlu1C>
lln1'nln eulhperverllt1nden en ziya
de RoyYeUerln mQfteld otduklan 
ve Sovyetler tarafmdan tt.&Iya ile 
Mu.sollniye tareı yapılan fiddeill 
htlcumlarm aebebl Muaollnf.nln 
dllnya sulhfl ~ aarfetUğt pyret.. 
Jer teşkil et.tlğl t.ebarllz ettirilmek
tedir. 

SAAT: 13.40 

isveç, Sovyet 
Rusyayı protesto etti 

Stokholm. 11 (A. A.) - ineç hllkO.metl. 5 1Ubatta V.lrgo vapu
runun bir Sovyet tayyarealıı1ıı hücumuna uğnya.ralt batmlması hldi
..ınl Sovyet hllltbıetJ neZdınde protesto etmJatir. 

General Veygand bugünBeyruta dönÜyor 
Kaldre. 11 (A. A.) - 1ngiUz kıtaatı kumandam tarafından dün 

terefjzıe verilen ztyalette ham bulwımuıs oWı general Veygand bu. 
S{ln KalıJreden Beruta lwüet edecektir. 

Yugoslav batvekilinin mühim bir nutku 
Belgnd, 11 (A. A.) - Yugoslav radikal birllğinjn eyalet komt

tesl dün öqvekil ve Yugoelav radikal birllği relal Çvet.koviç•ın rlya
eet.inde Nie'de toplaıımı§tır. Bu ınünuebetle bir nutuk irad eden 
bafvekll bllha.ısaa demiftlr ki: 

"- Sulhu arzu ediyorua. Çilnkil kim8e bize taarrwı etmedJğf 
takdirde harbe girmek lc!n blr eebeb ı;önnfiyonız., Hududlanmızm dı
flllda hiçbir emelimlz yoktur, BUtUn yapıcı kuvvetlerlmlzle memlekt
tlmWn llerlemc!lııe gayret ettiğimiz için aulba ihtiyacımız vardır.,, 

F ranaız meclisinin itimat takriri 
Faris, 11 (A. A.) - Dün mevcut 634 mebuaun ittifakı ile kabul 

edilen itimat t.aluirinln metni oudur: 

"Mcclla yilkaek vatanperverlik havası içinde cereyan eden gtıU 
komltenln mllzakereleri eanasmda bUkUınetin kendfıdnden taleb edi
len lzahaU dinledikten aonra maddi ve ma.nevt kuvvetlerimi.si ecdadı
mwn kahramıınlıklan sev1Ytı8ine yükseltmek için sarfetmekten geri 
dunna4Jğı pyreUero k&r1ı takdir blalerin1 bildirerek kendlsine zafe
re kadar harb parlAmeutoııu.nun yardmılle harbin sevk ve idarem hu-
8U8Unda itimadı oldutunu beyan eder ... 

dl ya.rdmımd& bulunmaga karar ver. 
llll§tL Bu bwnata eehrfmlzde bulu
nan UaUc bank&lı umum mQdUrQ Ata 
IDvclın muhtellt esnaf JtooperaWlerl ı . 
le lemulıu- yapmaktadır. DUD lk1 le:· 
Uma yapıl~tır. 
• Oal&tad& Apo8tol lmnlDde blrl. 

n1n dUkklıımda lromlser muavini 
Haaaa Tevffği yaralamaktan ve 
tahkir etmekten 8'0çlu olan met 
bur sabıkalı zenci Marmara Ha • 
9&Dlll muhuemeal dOn blt.irilm1f 

-
ve Hasan on ay on iki gün hapse 
ve SO lira para ce.zaaına mahköm 
olmıqtur. 

H8rlcte: 
• Franmz parl&mentosu, llOD stJIU 

ceıacyt mtıte&klp, aıent ceıae açılır a
çılmaz, btlUln ~ relalcri t.arataıdan 
!-n7.&:ı:ı.nıuı hnkftroete itimat beyanna· 
me.ruıt Ga• mebusun ltUt&lıdle ka.bul 
•tmlfü' 

R&llcumhmıımus lT.IO da Cumbu. 
rlyet Balk Part1alıı1 lqrt.t edenk geç 
Yakte kadar orada çallpll§lardır • 

Sovyetler 
Günde vasati 1000 

insan kaybe .. 
diyorlarmış! 

Fin harbi yüzünden 
Ruayada petrol buhram 

Lond.ra 11 - SovyeUer Ladoi:'8lUD 
§1mallnde mlllılm b1r hezimete uğra· 
IDlflar, ~ malzeme bırakmııtnr, 
dır. DUn ' Sovyet tayyareai dllJUrül· 
rnO§tur. 

VSborJ' d!lıı aksam Sovyet laY)'IU'l'.l. 
lt-!1 taratmde-:ı DlddeUe boıubardıma.o 
edilml§Ur. Tıırlhl güzel kllise tama. 
men h&rap olmuııtur. oıgcr blr çok 
binalar da hasara uğrrunı~tır. Han· 
-'lOde blrçok yan&'llllar çıkmı§tır. 
nnıAndl.yada dllndc..."9rl yeni bir 

.,tuk dalgası hUkUm aUrUyor. Karu· 
llde harp devam etmekle beraber 
ofd"" ~l hatltlemektedir. SoV)-eUer 
burada sUnde vaaaU 1000 ktol kay. 
bedJyorla.r. 

• • • 
Part .. , 11- Sovyct Ruayada mo. 

törlll harp vesaiti ve tayyareler 
tok .mUhim mlktarda petrol aarfe. 
diyorlnr. Bu sebeple petrol bubrn.nı 
bao göstenni,Ur. Rusyada bugün 
zlraat vesaiti ma.kine ile telediğln.. 
den ya zlrnati yahut sarfiyatı a. 
ıaltmak llzmıı;elmektedlr. 

Bunlarm ildaine de lmkln görill 
milyar. Sovyetlerln, kendi petrolle. 
ri ihtiyaca kifayet etmediğinden 
Romanyadan petrol sa.tm almnk 
iatedikleri eöylenlyor. 

• • • 
Londra, 11 - Kareli berzahm

da, Sovyet t:.aarruzlarmm ~lddotlo 
devam ettiği ve Sovyetlerio balen 

ağır ı.ayiatn uğramakta olduklan 
bildiriliyor. Sovyetler tarafından, 

beton kalelerin zaptedlldi~ hak. 
lmıdald haberler, FinlAndiyalılar 

tarafmdan resmen tek.zib edil
mektedir. 

Flnllndfyalılar, mfidafM hatla. 
mu elin muhafaza etmektedirler. 
Sovyet kuvvetleri korkunç blr su
rette mraf ediliyor. 

Kuhmo mmtaka.smda, Flnlfuıdl -
yalılar hırpalama harekAtma mu • 
va!!akıyetJe devam edtyorl11r. Bir 
(ok taarruzlarla esasen zaafa dU 
ıen Sovyet kuvvetleri, irtibııtla.n 
te.ilnrl3 ve yorgun bir haldedirler. 

tan bir sesle: 
- Ben mi. diye kekeledi. Ben, 

kimi gizlemişiın 1. 
Duka, ac:ı acı güldil: 
- Onul .. Onu! ... Sevdiğin er. 

keği? 

Duka, merhametsizce bOeum e 
diyor, demek ki .• 

- Beni aldatamazsın, söyle, 
nereye gizledin onu? .. 

Kiyara, kendini bir kanepeye 
attı: 

r Söderinb:den bir §e)' anla. 
mı yonun. •• 

Duka. kılıcını masanın U..ttım 
vurdu: 

- Meçul Korsanı diyorum sa. 
nal .•• O herif bu sarayın i~e. 
dir; anladın mı?. Ben aadcce, al. 
lemin 1erefini kurtarmak için za. 
bitlerin gözünü boyadım, onlaı 

atlatUm ..• Fakat, o herifi her ne 
pahasına olursa olsun, inde yaka. 
Janmr§ bir kurt gibi gebertmek is. 
~rlın. Onu, imkanı yok buradan 
çıkartmıyacağım. 

Duka bunu söyler a8ylemez, 
eğildi, karyolanın altın:. baktı, 

sonra, büyük bir dolabı açtı. 
Ve bundan &C'Dra da tuvalet o. 

dasına doğnı yUrildU, kapıyı aç. 
mak istedi. Fakat kapı kilitli idi : 

- Anahtannr,verl 
Diye bağrrdı .• Klyara, tag gibi 

donmu1 kalmıştı .•• 
- Haydi eliyorum sana! Bu 

odanın anahtarını ver .• 
- Fakat Duka hazretleri, bir 

genç kızın tuvalet odasında ln
harriyat yapmaklrğınız, sizin a 
saletinizle mütenasip değildir. 

Ben buna milsaade edemem- Be. 

IDAHiLDEI 
.. 

- Katiyen !.. Bir kadının bu. 
ısud odasma tecavilz cdilemiye • 
c:cğini bilmelisin._ 

Duka kendine hakim olamadı 
ve Kiynrayı yakasından tuttu: 

O hususi odalar ki. kutsiyet ..-e 
nezahatini, deniz haydutları el' 
nemi~tlr. Namussuzluğun meletl 
olmuştur. Bunları mı söylemek.. 
liğimi istiyordun.. Son defa nn.. 
rediyorum: 

- Anahtan ver 1 Pi~man ola • 
c.aksın ... 

- Ver em cm ve vermiycce -
ğim.. 

Duka. geriye döndü ve pc..'lce.. 
reye doğru koştu: 

- Şu halde, seni mahv0Jmu1 
telakki ediyorum. İffet ve ismeti 
ile ta.nmmış olan Sinorina Klya. 
rı, artık ne hlinncte, ne aev~ 
re layıktır ve Vcnedikte de otu. 
ra.ma.z •• 
Adamlamnı Çağ'mp kapıyı lm 

dıracağım.. 

Kiyara, sendeledi .. 
- Hqmetme:ı.b !... Sizi De • 

zaketc davet ediyorum.. Sizin 
gibi centilmen bir adamın, h8. 
misi bulunduğu bir genç kızı bu 
kadar zalimane tekilde çiğneme. 
sine imkan yoktur. 

Duka durdu ve ona baktı: 
- Fakat, namus her ıeydea 

Ustilndilr ve bundan biç bir n. 
manvazgeçilmez. 

(Dewma nr) 

Londraya giden ·caret murah
haslarımız bugün döndüler 

lngiliz fabrikalan, m.:mLkefiınize m,~ı vennek 
hususunda mümkün olan bütün ko

laylığı gösterecekler. 
1ngtllzler1e yeni ticaret anlqm&51 lmzalıyan murahhn.slanmızdaıı 80· 

nıerbank umum mUdUrü :Uurba.n Ziluı1 &uıua ve müşavir merkez bankıuıı 

:mUdUrlerlnden cabir Selek bugtlnkU acmplon ek8prcaile Londradan gelmlt
lcrdir. 

B°Jrhan Zihni, İngillereden geUrdlğt yeıı.1 Ucaret anla§!Dasmı hOkllmete 
tevdi etmek tm:ıre Ankıı.raya gidecektir. 

Murahhasmuz, bir mu!ıarrtrlml.zo §unlan .Oylem111Ur: 
"- Bu anla.şıua, 19 ııubatta merlyete girecek ve 1941 mart sotıun& k&. 

dar devam edecektir. Ancak hitamından UQ ay evvel fMhcdilm~ ayni ee· 
kilde daha bir sene devam etUrllcceldr. 

tmzaladığunız mukavele memlckeUmlze bfrçok menfaatler temin etmek• 
tedlr. 

TActrtertmlztn, 1ngtttcre tte 111 yapmıımu gtlcteşUren bUtUn engener 
barba ~en ortadan kaldınlmı§br. 

1n~Uz tabrlkal:ın. mcmlckctlmize mnl vermek hususunda mUmkUn o
lo.n bUlün kolaylıkları göstereceklerdir,, 

Öğ'rend1ğtmJzc göre, anlnşmıuııu mUblm btr hususiyeti rudur: Yapac&tı· 
nuz ihracatın yüzde ııeksenlnc m:.ıknbll 1nı;lltcrodcn takaa yoluyla mal ithal 
edilecektir. 

lbracat bedellerlnln mntebak1 )117.de 20 81 b1ze serbest d!Svtzıe 6denecekt1r. 
Bu ınıreUe eldo edlltıetık dövizleri memleket lhtlyacma en uygun bir '8. 

kilde kullanmak, lngllterede olmıyıuı mallan domlnypnlanndan getirtmek 
mllmktlıı olacakta. 

lngnlzler, Tür::Iyoye istediği kadar manırntura, yQn ve pamuk ipliği, Me
rlıı08 lpl!A'f, demir malzeme, haltA Almıınyadıı.n harpten evvel almamı:yan 

maddeleri bile verebileceklerini temtn etm~erdlr. Bu arada, bir mDddettcn. 
lx>rl mkmtun çekilen çuval meııelcal de halledllmı,tJr. 

Çuval Htnd!Standan gtil'tflccc!<•lr. lnglltereyle Ucarettm!z1ıı, reni anJq. 
mayi& pek yakında çok ieıılollyeceıı. 20 milyon Ural ık kMu ı, yapılabl.Je.' 
ceıt bildJrlllyor 



Bakır saçlı, yeşil gözlü sanatkar 

Viviyan 

Margaret Mi~t isminde bir 
gen-ç kadın "Rüzgar bu kadarım 
götilrür" isminde bir roman yaz· 
mıştır. 

Bu roman müthiş ~r muvaffa.. 
kıyet kazanmış müteaddit kereler 

tabcı:Iilmiştir. 

Bu defa Viktor Flemini bu 
filmi çevirmiştir. Filmin baş ro· 
lünil Viviyan Ley isminde 
şimdiye kadar meçhul olan bir 
genç kadın oynamaktadır. 

Bu kadın gayet esrarlı bir gU· 
zelliğe malik olan Britanyalı bir 
san'atkardır. Film renkli olduğu 
için genç artistin balar renkli 
saçlarının ve yeşil gözlerinin ha· 
rikulade güzelliğine renkli filmi 

l'azan: PllIUP WYUE 

İngilizceden !)C\irf'n: H. Mt}?..1R 

5 
Holli itiraz etti: 

- Bence hiç lüzumu yok. Ga. 
zetelerin adetidir. Ellerine bir 
mevzuu aldılar mı yazar durur
lar. Artık Stanton'lann yazıL 

madık taraflarını bırakmazlar. 

Stanton'lar da diğer zengin aha. 
li gilbi soğuk alsalar, havadistir. 
Ölseler, artlk günlerce hakkında 

yazılır. Bütün hususiyetleri mey 
dana konur. Bence okumağa değ. 

mez. 

- Hayır. Okuyacağız. Hatta 
her kelimesini.. Con'un bütün 
hayırperverliklerini, muhtelif te
§ckkülleri reis sıfatile idare et. 
mesini, bütün faaliyetini.. Her 

ıeyini.. 

Filhakika gazeteler Con Stan. 
ton'un her şeyini yazıyorlardı. O 

gün gazeteler için milli veya bey
nelmilel mahiyette büyük bir ha. 
dise de olmadığı için bütün kuv. 
veti buna vermişlerdi. 

Gazeteleri tekrar tekrar oku -
dular. Bir aralık Ceri; 

- işte, dedi. Mod hakkında i. 
zahat. Mod yani Lcs'in karısı. 

Lcs de Con Stanton'un yeğeni. 

dir. Mod, Amerikada çok iyi bir 
sporcu iradın olarak tanınmış, 

Afrikada bUyük avlara çıkmış. 

Onun getirdiği nadir avların bir 

6 .. 

seyrodenler hayran olmaktadır _ 

lar. 
Bu film dört aaat ıilrmcktedir. 

Filmin geçtiği memleket Af 

Janta şehridir. 
Ve bun'lln için filim ilk defa ola. 

rak bu tchiıi:le oynanmıştır. Bu 
ilk temsile Hilovudun bütün ar
tistleri gelmiştir. Şehir saatlerce 
tayyarclerinden in~n sinema yıt· 

dızlannı alkışlamıştır. O gece bu 
film şerefine verilen baloya Atlan 
ta §ehrinin bütün kızları film yıL 
dızmın filminde giyin-diği tarihi 
elbisenin e§İnde yaptıkları elbi· 

sclerle iştirak etmişlerdir. 
Bu filmin ilk defa Atlanta' da 

gösterilmit olması, bu tehir için 
büyük bir h!dise olmuştur. 

AŞK . VE 

kaç örneği Vaıington resmi kol. 
leksiyonları arasındadır. Bilhassa 
Kongo'da kendi maceralarına da
ir çektiği ve ismine de "Orman 
tehlikesi,, adı verdiği bir film ge. 
çen yıl bUyük muvaffakıyet ka. 
zamnııtı. (Ceri mevzuu değiıti
rerek) Mod pek ili bir kadınmış. 
Bakalım Frank ile kansı hakkın
da ne yazıyorlar. Frank'm karı. 
sı dün akşam aramızda yoktu. 

Ha evet. Hatırıma gelmişken söy 
leyim. Frank'ın kendisi Ameri • 
kada, en büyUk posta pulu kol. 

leksiycnıına malik adam olarak 

tanınır. Con Stanton'un en genç 
kardeşi olan Frank, bir müddet 

münzevi bir hayat yaşadıktan 

son-ra, 1927 de Molli Evans adın

da bir ''komedi müzikal" artisti 
ile evlenmişti. Bu sebepten kar. 
deşlerinin gözünde olmaktan zi. 
yade, halkın dilindedir. 

Holli burada Ceri'yi durdurdu. 
Gazetede ehemmiyetli bir şey gör 
müşe benziyordu: 

- Buraya baksana, dedi. Co
nun ölümü, Pol'un ihtiraslarına 

bir son vermiş olmuyor. Meclise 
~arşı açtığı cereyanı yürütmek. 
te devam edeceğini söylüyor. Cc.-. 
nun cenazesi yarından sonra 
"Oldston kilisesi" ndcn kalka
cakmış. Fakat Pol yarın siyasi 
bir nutuk söyleyecek. Bak gaze
teye ne demiş: "Her ne kadar 

kardeşimin ölümünden müteessir 
isem de, bu tcssür, beni vazifeye 
devamdan alıkoymıyacaktır. t_ 
çimdeki mateme rağmen, bütün 

vaitlerimi yerine getireceğim.,, 
Bana öyle geliyor ki, arkadaşın 
Pol, kardeşi Con'un ölümü do. 
·ayısile kendisine bir reklAm fır
satı açılmasından katiycn mem-

Vilyam Povel genç 
bir kızla evleniyor 

Vilyam Povel'in ikinci kansı 
Karol Lombard'dı. Bu izdivaç 
ancak iki sene sürmüştü. Ve iki 

sene sonra ayrılmı~lardı. 
Onun Jan Harlov'u sevdiği, 

ölümünden sonra teselli bulamı· 
yacak kadar müteessir olduğu 

si.iyleniyordu. ı 
Halbuki bu meşhur film artisti 

bundan altı yedi hafta evvel 
Brodveyin meçhul bir aktrisini 
görmüştür. 

Bu artist Diyana Lcvis isminde 
on sekiz yirmi yaşında bir kız· 

dır. 

Evvela İspanyol aşkı ismin-ele· 
ki piyesle sahneye çıkmış sonra 

Edi Kantor'un bir filminde ilk 
defa ol.rak oynamıştır. 

Bu kadar meşhur film .yıldızla· 

rının sevgilisi kocası olmuş bu· 

lunan Vilyam Povel bu meçhul 
artistin· aşkını kolaylıkla kazan· 
mamıştır. 

Kendisine rastgelmedcn evvel 
Mikey Roney'e göniil vermiş 

olan Diyana bir müddet Povel'in 
aşkına mukabele de tered:lüt et· 
miştir. Fakat Amerika sürat 
memkkctidir. Bu tereddüt altı 

haftadan fazla sürmemiştir. 

Povel'in tecrübesi Mikcy 
Roney'in gençliğine galebe çaL 
miş, genç ve güzel Diyana da 
Povel'le nişanlanmıştır. 

Vilyam Povel yeni nişanlısı 

Diyana Levis'tcn tam yirmi yedi 
sene daha yaşlıdır. 

Vilyam P ovel'in nişanlısı Diyana Levis, 
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nundur. Meclise çatmaktaki mak 
ıadı ~dir? 

- N e olacak. Simona adında. 
J:i kadının maksadile bir. Yani 
Jtendilcrine bir nam kazanmak. 
Her ne suretle olursa olsun meş. 
bur olmak. 

Ccri, bundan ıonra gözlerini 
gazetenin en mutena yerine kon
muş olan Betinin resmine iğdi. 

Holli "Hakikaten güzel bir kız .. 

dedi ve okumakta devam etti : 

" - Hattll. uşak bile . ., on b'r 
scncdcnberi Stanton ailcsi~i·ı 

nezdinde hizmet etmekte o1ın 

uşak Haynes bile teessür için. 
deydi. llaynes, müteveffa Con 
Stantonun sert, fakat ad.il bir a. 

dam olduğunu söylüyor. Diğer 

hizmctsiler de o fikirde. A~ıba. 
;ısı Marscl'i görmeliydiniz. O 
Marsel ki, gayet iyi yemek pi. 

şirdiği kadar, çok usta, bilgiç 
bir bahçıvandır da... Stantonla
rın evind'C en nadir nebatları, en 
büyük bir maharetle yetiştirip 

orayı bir nümune bahçesi haline 

getirmiştir ... ,, 

Holli bundan sonra gazeteyi 

elinden attı: 

- Evet, eledi, hakkında n-: ka
dar iyi söz varsa hepsi söylen. 
miş. Fakat biz bir parça bir~ey 

yesek iyi okıc:ık. Sonra da bir 
sinemaya gitmeliyiz. Hem de 
hava tertibatı bulunan bir sine -
maya ... Zira pek sıcak bastı. 

Ceri de elindeki gazeteyi bı

raktı, evden dısarı çıkacakları 

sırada. telefon çaldı. 
Ccri telefona döndü. Konuşan 

Beti icli. Çarçabuk konuşuyor
du': 

- Madison caddesinde bir ec.. 
zanc-den telefon ediyorum. 

Fazla vaktim yok. Nasılsın 

sevgilim? 
lyiceyinı. 

- Gazeteleri gördiin mü? 

- Evet. Berbat ş~yler yazı. 

yorlar. Şu Simons icimli kadını 
gidip §ahscn göreceğim. 

- Ben de onun için telefon 
ettim. Pol fena halde kızgın .. 
Bütün ev, fırtına içinde ... Con'un 
ölmesinden ve cenazesi k:ılktık. 

tan sonra her şey tabii halini 

alacak sanırdım. Halbuki Polun 
vaziyetini ben fena görüyorum. 
Gazeteciler buraya gelip kendi. 

sine suall::r sarmağa başladığı 

za:nan, bund:m seni mesul tut
mağa başladı. Bana knlırsa gidip 
kendisini görmelisin. 

- Fakat benimle konuşmak 

istemediğini öğrendim. 

- Öyleyse bir yerde karşısına 
çıkıver. Bir emrivaki yaparak 
konuş. Yann Kobot parkın-da 

bir nutuk söyliyecek. Öğrendiği. 
me göre, öğle yemeği için de 
kimseye söz vermiş değildir. 

Nutuktan sonra kendisini yaka -
!arsan. belki konuşabilirsin. 

- Pekala, buna teşebbüs ede
yim. 

( DevlY.111 var) 

ŞF.:lttR TiYATROSU 
Dram Kııımı: GUndUz 

lll,30 da. Akşam 20.30 da: 
o "\Dl~ 

• • * 
Komedi Kısmı: GUndUz 115.30. Akşam 

w.::O da: Oğhınıın 

Benzerim 
Nakleden : L. L. 

§aşmaz mısınız? Bana çok benzi . hikaye 2 
Yarabbim, ne gaıib f!!Y! Siz de 1 tam bir !ilkfınet içinde ıeçtf. BU· 

yen birisıne benziyorum. Her iki_ na çok sevindim. Fakat evvelki 
mizi de gören arkııda~lanmdan gün bir arkadaşunm bana olan oll 
birçoğu onun bana olan benzer lira borcunu hatırladım. Gidip 
noklalannın benim ona olan ben- kendisini gördUm: 
zer ,·asıflarrmdan daha cok olduğu - Hulüsi dedim, ıu borç içi.il 
nu söylüyorlar. Fakat bu noktayı geldim ... 
gizliyen esrar pP.rdesi tnmamen -Aman birader, ne acele ettin, 
knldırılmış değildir. kalsın, şimdilik ihtiyacım yok ... 

Benimle ayni çehreyi, ayni ha _ - lhtiyacm yok da ne demek 
rici vasıfları ta.cııyan bir adamın anlamıyorum? 
bulunması bir mucize s:ıyılamnz. - Azizim, §U altı lira için de. 
Hiitün mc>shur ve büyilk ndamla _ miyor musun ? 
nn bir gölgesi, bir benzeri bulu . - Altı mı oldu ı,imdi? Yanıt -
nur. Fakat bu benzeyiş, bC'ni bir mryorsam, on lira idi, 
çok drfalar rahatııız edl"n bazı hiL - Hayır, efendim, altıdır ... 
disE'lCrl" seb<'biyct ''C'rmişlir. - Canım nMıl olur, ben sana 

Mesela. yolumu kt"serrk, bana on lira vermedim mi? 
tavsiye ile göndercliklc>rl matm:ı _ - Beni dinle, o on lira;p ben sa. 
zcle bir vazife bulup bnlm:ıdığımı, na verdim! 
avcı olm:ısı lazrm gelen bir başlrn. - Şakayı bırak, Hulfıııi! 
sının göndermiş olduğu bıldırcın. - Allah allah ! Geçen pazar 
!arı boğcnip bf'ğenmcdiğimi, ya_ sC'nl Taksimde görilp vcrmPmil' 
hut hala romatizmalardan mm:ta. miydim? Hattl ihtiyacm olduğu i· 
rfp olup olmadığımı soranlar ol. çln dört gün aonra vermek vaa.. 
muştur. diylP. benden altı lira daha iste. 

Bunun gibi daha birçok vakalnr. miııtin. ben de verdim! 
Bütün bunlar, tabii, in!lanm canı_ İşin· iç yüzünü anladım : 
nı sıkar; fakat ne de olsa kUçük, - Eyvah, Hulül!i! BaşımıZA 
ehemmiyetsiz §Oyler. Ve, yalnız, gelenler! Parayi öbürüne \'C'r. 
benzerimin de ayni ve be1ki de da. mişsin ! .. 
ha fazla ve nahoş hadl!clrrlc kar_ - Tu, allah müstahakını vcr
şılaştrğı düşUncesi beni bir dere_ mesin ı O nun için bana 0 ıün 
ccye kadar teselli ediyordu. 

Birkaç gün evvel başıma, entc . daha zayıf görünmüştün 1 .. Ne 
rMan ve fevkalade bir macera geL bileyim ben yahu 1 
miş olmasaydı, bu hAdisclerin :r.cvk Bu komedya artık de vam ede. 
li ve eğlenceli bir halde blriblrle_ mczdi. Kararımı vererek ve pp
rini takip etmelerine me"d:ın VP.r. k ı 
mek kararından dönmezdim. amı alarak doğru benzcrime yo 
Akşamdı. Akaretler yokuşunu landım. 

cıkıyordum. Yanıbaşımda birden. - Efendim, d edim, bendenit 
bire bir otomobil durakladı Açı - size benziyen adamım. 
hın kRpıdan tatlı bir kadın ııcııi _ Görüyorum. Ee? 
duydum: 

- Tevfik! Git'1'ene. cicim!. - Benim almaklığım icap e. 
Tevfik adına alı!!kanlığnn vardı derken sizin tahsil etmit oldu-

nrtık. Döndüm. Giizcl bir kadı. ğunuz on altı lirayı iıtcmiye cel 
mn bana gU!ümsediğini gördilm. dim ! 
llk anda, hakikati ııöyllyeyim diye _ Pek güzel. Lakin, bir iki 
düşündüm. Fakat bllmc>m na.sıl 
oldu, bu teşebbUsümü tehir ettim. gün evvel, burada benim de ba· 
Kendi kendime: şımdan bir vaka geçti. 

"Dur bakalım bunun sonu ne. - Ne demek istediğinizi bili-
rcye varacak?., diye aöylenerelc yorum! Fakat ıunu da biliniz ki, 
otomobile girdim. Yanında otunır 
oturmaz: sizin yüzünüzden az kalsın bakla 

- İnsan, böyle mi yapar ya? tarlasını boyluyordum. 
diye nıı?.landı. Bir aydır hiç gö_ - Ben de sizin için t imdi 
rünmedin. "merhum., olacaktım. 

İş çokluğu v. ıı. gibi tıe.bepler i. 
leri siirerek af diledim. Buna rağ. Biraz düşündükten sonra : 
men onu bir lahza bile unutmadı_ ~ Bütün bu iılerde kabahat: 
ihmı ilave ettim. Otomobil dosdoğ biribirimize benzememizde. 
nı yol :ılırken bana !ordu: - Naııl bir çare bulsak? 

- Şimdi nl"reyc gidc>cc~ir.? - Gayet basit 1 Benurliğimiı:i 
- ı:;cn nl"re:.·i arzu rderııen. 
_ Evime gel! Kocam bu akşıım bozalım. ikimizden birimiz bryık 

geç g<'lecek.. . ve sakal bırakalım 1 
- Fakat bunu tehlikeli gör. - Mükemmeli Fakat kim ? 

milyor musun? 
- Aa, ne zamandanberl kork. 

maya başladın, böyle? Başka za.. 
mnnlar umurunda bile olmazdı! 

Gaf yapmıştım; fakat hemen 
bunu tashihe muvaffak oldum: 

- HaSır, yine korkmam.. LA. • 
kin, bugiln ,·akıt biraz ge<; de ... 

- Geç gelecek dedim ya!. 
Az sonra otomobil tenha, ka.. 

ranhk bir l!Okağa girerek bir evin 
önünde durdu. 

- Bugün hizmetçimiz de evL 
ne gitti. Yapayalnızız. 

Kendisile hayatımın en güzel L 
ki saatini y:ı.şadığun bu dilber ka.. 
dının vanlıııının farkına varma_ 
ması~a· bakılırsa. benzcrime her 
cihetten tamamen bcnziyonım de. 
mekt ir. Fakat maalesef. hA.dlııele. 
rin sevri aleyhime inkişaf ediyor_ 
du. Kİiçük salonda likörUmUzü Jç. 
tiğiıniz sırada ansızın kapı açıla. 
rak içeriye tehditkar ve vahşi 
r,örilnüşte bir bay girdi. An\adun: 
Kocası idi; çünkü girer girmez, 
':adın bayıldı. 

- Namuesuz! Sen ha! Sen, en 
samimi arkadaşım! İki aydır ııenl 
'rnlluyonım. 

Diyerek bir rovelver çekti. E. 
•et. Bir rovelver! O dakikada 

hem:erlm hesabına havatla her 
türlü alakamı kcsiyord~ım. Fakat 
t:enabıhak buna razı olmadı. Si • 
lô.h ateş almadı, O vakit ha.srnı
nın ayağına bir iskemle attım. 
Ayakları dolanarak yere devrilin. 
ı:e ben dört nala sıvışmak fıl'l!lalı. 
nı buldum. Arkamdan onun tch -
rlitkar SPsini iısittim: 

- Pekala! Yann yazıhaoende 
Jıesabmızı görürüz. 

O akşam. muhakkak ki \J.CUZ 

'nırtulmuştum !. 
Fakat nihayet bir hal çaresi buL 

mak icap ediyordu. lııtikbalde de 
buna benzer tehlikeli vaziyetlerle 
karşılaşmamak için bu benzeme 
hikA.yesine bir ııon vermek tlzere 
düşUnmeyc ~ladım. 

Du vak'ad:ı.n sonra bir harta 

- Yazı ~ tura atacağız. Tura 

gelirse sakalı bqı uzatacaiıD?· 

Yazı gelirse siz 1 
- Çok güzel i 
Attım. Tura çıktı r 
Birkaç gün sonra artık bertl 

tanıyamıyacakaınız; }\uzurunu. 
za saygı deler bir bıyık n .... 
kalla çıkmıt olacatnn. Ne ,...,._. 
yım? Hiç olmana rahatıma ka· 
vuıurum. 

Günlük bulmaca 
@ ' 2 3 , . 5 • ' ı 9 eo· 

r: t-ıı--t--t-to-
t!.l'-9-...,_ 
t5 

·' •" ~.----8 
9r-1--t-+-

to _..._..._ .... _ 
::lvldan sağa ve yukardan at•iiı: 

ı - Bil' erkek ismi • Geçici. 2 -
Uzatmak • Bayrak. ı - cuıııık • 
Boııuk ... - MUkemmel • Amel • KD" 
tutıet. ~ - lıılUteyakkıs • Bir aota • 
Bir hayvan. 1 - Halt. - Bir nota • 
Bir göz ren~. 8 - .Aflklr. 4 t -
Kapıya takıltr - .Aflklr. 10 - NIJllSI 
kıtdınr • Anlatmak, bUdil"JIMls. 

!A :So. h bulmacam bJledlblllf 
tekil: 

Soldan •faı 
Sanem - Sema, 11lm - Sabit, NUS-• 

yet - La, İma - Emval, Nu • J:llt• 
La - Pl.n\I - 1. Ant - Ti, - Tuz. MllJıl "' 
Su _ Re. Itrah - Saf. A - ElAn • ze&o 

t 

1 
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