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Evlere Tevzi Edilen Be -~:;;~:::r~ 
\Hen üz Doldurmamış 01 t:e~~çdr~r·:p~n.:n~mt:a:_-

Hong-Kong adasında İngilizler Victoria şehrinin arkn.ındaki sırt· 

l
:su··ratle Doldurarak Geil,,i,b~o~l~m~u::atub~. !arda "The Pcak Diatrich,, deııilen bu mahallede yasarlar. Bu te-. t. , peler etrafında lngilizlerle Japonlar arasında çarpışm~lar olmuştur 
1 

\ Ankoe düşüşü u k k İstanbul Vilayetinden: . Ankara, 2fııN~~:;';~!~ ZQ şa r ta 
1 

_ Evlerdeki nüfus miktannı te~bıt etmek Meclisince k4ıyrptı. Ja- • 
.. d • t lmış olan beyannamelerı doldurup tadillerine uan cok de- 1n9 ••••• z 1 e r·ı n uzere agı 1 ı k 1"' t · ·· ·· ·· .. 'ade etmemiş olanlar a no san ma uma tedbirlerin ,n gonınu-
benuz ı ı mıntııkalarmdaki en ya· ·· ·· k ii:!"'yan Tn-
vermiş bulunan ann .. . go.ruşme amana ka- a·· .. k K b 
kın polis merkezine muracaat ederek be~ann~- mır, lstanb'ı noktalan uyu ayı 1: 

1 
. . dog"ru ve tanı olarak doldurulmuş bır kara valisi uğra,arak 

~~ru • ..H kilde tevdi etmelcrı. m•s•ard•r. b başvelı:ilı 0 n G 
şe% E,·lerine herhangi bir suretle beyanna· V.ekili Fa. ıbte Av-:upa ft • onn 

- k r l\l .. ta Öf• Çekoslo- ":31 "-:il 
me bırakılmamış olıınlann da en ya m po ıs .. u'." z •!unun bed-
merkezlcrine müracaat~a alacakla~ beya~~a • !unun nc~ct'zosunu da 
meleri doldurup gerı \Crmelcrı tcbhg o- İcra Vekıl a ettiğinin 
1 

caktır. 
un ur. 
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- ırzulannda 

Fransanın 

Rakkas 
Siyaseti 

Fransayt her ık. devletler m nzu· 
rnesl arasında ehemmıyetli mevıu 
• ahibi eden sebep, F ·ansız somilr

h z • ae imparatorluğunun t 1 I< 
1 bu ımpara 

lam bu unm :;.. bakımından 
parçalarmm co rafya zümre tc;; i.Il de 
ber iki mubariP lf de etnıesld1r. 
btiyilk kıymeUer miltarekedeıı
Bu itibarla Frans~ mihvere, gAh 
tıerl oJduğU gıbi, g Jaşarak rakUS 

d 01trasilere Y 
eın takip edece tır. 

·el çıkmı

ibi görü
İngi1izle

a Birleşik 
aymet ve .. 
ona kar~ı 
t Hong 

~ıarm.ı aç
atılmakta 

ekti, Ha:. 
atly'yi jş .. 

·ekctlerinin 
ı gördüler 

'.Fransızl:ırla 
bek sureti 

tere doğru 
dular. tngi
başlarında 

çoluk çocuk 
şaltmışlardL 

urlar ve as-

lnglllzler Hong Kong'a blr asır 
evvel ayak tttıkları vakit adada 
bef, on balıkçıdan batk• bir fey 
yoktu ... BugDn ise ada ve karşt .. 
arndakl arazi dOnyanın en kala· 
balik yerlerlnden biri haline gel
ml9 bulunuyor. Hong Kong, u .. 
zak Şark yolunun en lflek lima
nı olmuf, gemllerln tamiri için 
terııheneler, hattA bir kısım sana
yi bile kurulmu,tur. lnglllzler, 
buraaın1 da modern Çin ıehlrlerl 
!,çln bir örnek yapmak makaa
'dlyle de bOyOk gayretler ıarfet-

mı,ıerdlr. 

( Yazan: ""\ 
İ Faik Sabri Duran j 
. -
çirmişlcrdi. Yüz ölçümü 41 lan.1 den 
ibaret olan Kowloon'u 1860 ta al
mışlardı, Sömürgenin geri kalan 888 
km2 mes:ıh:ısındak:i kısmına gelince 

poUUkastnı 

- yazan: Sadri ERTEIU 

büyült bir Yeni arazi denilen bu parçayı İngil
Çünkü Hong tere 1898 de Çin hükO.metinden 99 
ıilyonu buJ1n sene müddetle kiralamak. saretiyle 
. idi. Hintli, almıştı. 

ransa ınağlılp oldu, Fransa 1 Çin Ba kumandanı Çnn· zli ıı:ibi Y•- • • f ikıye boı.undu. ~ r~a Av_~ yor, böylece Koca Çinin eurasmd3.n bunsm-
seınpati gosterdı. G nl Wa'1'ird?-" i_baret dan arazi •imalı: •İY>•••ine en 

t"Upa nızamına ıt de ] .. aval sı- • wnc somurgesi. evvel başlıyanlar Japonlar defild.i.. 
Mareşal Petaın g gı Amıral Dar- i<m' deu iba- Hatıl onlar bu işte çok geç bile kal-
yasetini takıp edenl ttı General ç .• n L·ı d 6!=~~i!onbirv:yao- mııslardı Bu cihetle ötekilt-re yetl$C-

l doğru ıney e . .. .. bilmek için daha sert, daha ha,tn, 
ana . Fransa ac • en bu kad·r-
w d azledildı. · "' daha atılgan olmak lüzumunu duy-

eygan m!eketidir. • G • • •• Hong Kong muslardı 
tır, Jfransa sefalet ıne ld Fakat ile oru~ine nisbetle Japoul~r Kore ve Mançuryayı c-
Fransa suıkast vatanı o u. hiı · kaJabahktır. le geçirmeden evvel, İngilizler Bir-
butun bunlara rağmen fransa • -- olarak nüfus manyayı, Fransızlar Koşinşin ve 
ıa mihverle dcmokrasıl~r arasın~ d ·v ~fyi buldu- Kamboç•u, Ru!lar Amar havzasım 
d ehemmıyetlı bır muvazene un· M Eden e 1 aiti çok kala- ve Pasifik kıyrl•rını Çindcn almt1 
s~dur. Her iki taraf hala Fran· r • ttlır. Hong bulunuyorlardı. Çin, çok şişk'n, çok 

yı kazanmak arzusundadırlar. Ç' Gidecekn· s; Kiang tatlı kocaman bir kavun gibi idi. Bil-
s5a11~\..ını roktan teslim etınış, fu.~- ıne 1 şehri ci- tün batı devletlerinin aizını sulan-

tL.u. :s l ehıı -o-- rekkep bir dırıyordu. Bu milyonlarca sakin in-
ikalarını kapamış, gece erı ş . Üzerinde 

lrrlınca bir yere kapanarak etek öp
mek meras!mi vardı ki işte bunun 
ecnebi heyetlerin başlarında bulu
nanlardan bir çoğu yapmak isteml
yorlardı İmparator Hanı - Hsi 
(1662 - 1723) devrinde bazı sefir
ler Pekine kadar gelmişlerken bu ye .. 
re kapanma mecburiyeti yüzünden 
her şeyden vazgeçerek geri dönmüı
lerdi. Fakat sonraları bazı müsaa
dekirhklar elde etmiye muvaffak ol
dular, Bunlara Çinin bir limanı, 
Kanton açılmıştı, 1808 den itibare11 
İngiltereli tüccarlar da Kanton"da 
yerleşmişlerdi. 

İngiltere 1839 da bunlarm yüzün
den tarihin kaydettiği en çirkin harp 
terden birlni yapmıya mecbur olmuıs
tu. Bu harbe: "Afyon harbi,. derler. 
East lndia Sirketi ismindeki İngiliz 
oirketi Hindiatandan getirttiii af
yonları gzlice Çine sokuyor ve ha
na kar$ılık gümüş topluyordu. Kir 
çok büyüktü, fakat nasılsa gözü :ıçı
lan Çin hükilmcti İmparator Khe 
Sen'in bir fermanı ile ha ticareti 
yasak etmiş ve aldıit emri tutmasını 
bilir bir işgüzar Çinli memur da 
Kanton'da 1ncilizlerln 2 milyon İn
giliz lirası kıymetinde afyon stokunu 
yakmıştı. Bu yüzden çıkan harp üç 
sene kadar sürmüştü. lngi1izler Çin 
ordularını güneyde ve kuzeyde ea
diler Çinliler sulh istediler ve 1842 
de Nanking muahedesini imzaladılar. 
Bu muahede Ue Çinlilar İngilizlerin 
bir iki sencdenberi iş&'allcr altında 
bulunan Hong Kong adasmı terke
diyorlardı. Bu ıssız yalçın adanın 
Çinliler içni bir kıymeti yoktu. Çin 
İmparatoru bu adayı İngilizlere bı .. 
rakmakJa çok cömertçe bir harekette 
bulunduğunu sanıyordu. ~akat mua
hedenin çok ağır olan başka madde
leri vardı. Çinliler bu ~arttan ıabul 
etmekle başlarına ne büyük betlhır 
açmıo olduklarını farkedememişlerdi. 
Çin, beş limanmı: Kanton, Amoy, Fu 
Ço, Ning - Po ve Sanghay'ı ecnebi 
ticaretine açıyordu. T re a t y P o rt ı 
denilen bu limanlarda ecnebiler ken
eli memleketlerinde imi cibi olacak
lardı: Kimıe onlarm işine gücüne 
kanşmıyacakty. Hatti yabancı dev
letler buralarda ve sonra bunlara 
katılan imttyaıh mahallerinde kendi 
tebaalarmm malını ve canmı muha
faza için yerli bahriye askerleri bu
lundurabi1eceklerdi. Çin ktydannda 
çe Çin nehirlerinde koraanlara kar$I 
ticaret gemilerini korumak: il.zere 
Büyük Devletler harp gemileri ile 
karakol vazifesini cörcbileceklerdi. 

{Devamı 4 ti neli sayfada) 

Moda Deniz Klübiinden 
Davetname 

TEŞEKKÜR 

Yrlbast gecesi. mutat oldufu vec-.. 
hile, Klilpte bir balo verılecekUr Ba ... 
toya Aza mısaf1rlerlni de getr b le
cektir. Baloya geJenlcrden bilte üc .. 
reti olarak 4 lira almacaktrr. 

A..ll' •timin effdt sb'aı mOna.ebtıt ,.ıe ı• 
rek teJcraf ve serek mektupla tlslJ"et 14tftırı.· 

da hatunuı akraba "' dos11arurıın klfte•loıt' 
a,.,. •ın ce••ll' )'tl'arak ,.arah \alb ml-n te· 
tekkUrlennl sunmak lmklnırıı bulunad fnndaıı 
bu husuaun ıazetenb1e ıbllftN raca ederim. 

Emekli Tilm.ıenıt'tal Muhiddin Kanlı 

Dil ve Tarih • Coğrafya Fakültesi 
Direktörlüğünden 

ı - Dil v• Tarih • Coğrefya Fakn test ve Siyasal Bilır!ler okulu için 
bu den: yıh iı:lrıde bastlnlııcak k.tapl ırm ~biye iıslerJ açık eksiltmeye 
konulmue;tur .. 

2 - Bu kitaplar asg rl 80 azımt 200 formadan tb11ınt olacak ve 
her formadan da a•Jt'arl ~00. aıam "000 Refet bastlt"ılacaktır 

3 - Mab:emest FakilJte tarafmdan vtnldıij takdirde beh.er fortn&fiı~ 
nın muhammen bedeli 28 Uradı.r • 

4 - İlk teminat agg rl fiyatr ıı.rrınden 192 liradır 
5 - SartnamesinJ görmek ist yenlerın Fakülte muhasebesine mQra

caatlan. 
6 - İhale 5.1.942 P:1zartesf g(lnO saat 14 de Ankara mektepler mu

hasebeciliğinde yaptlt1cajırırlan tRlip!('rin ihaleden bir saat evveltne kadar 
t<-minRt akcf'leriut yatrrmalan tA.zımdrr f!l4R2 - ll?RA\ 
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ALEMDAR ve 
Koşunuz. Bayram ve Yılbaşı şerefiM 

KAHKAH·ALAR HAL OSU 
Asrın biricik dahi cilun Komiği 

EDDY KANTOR 
un ıizi 2 ıaat Kahkahadan bayıltacak olan 

ALİ BA A KIZLAR 
PANSİYONUNDA 

Bayramın birinci gününden itibaren , 

Bugün Ov.kiki, Bayram ' 

Çünkü: Güzelliği h!!rkesi teshir eden sesi.. Her kalbi büyüliyen 

L A L E' de 

Dorothy Lamour - Preston 
Yaratığı Bin Renkli 

Koster'in 

TAYFUN 
Bütün sevl'edenlerl hayran ed""e~ en büyük sahe•enlir. 

~ı::::::~-:B~·=a:m~v:e~Y~tl~b=a:şı~Ş:e~re:f~i:n:e~:::::::::= 
ÇENBERLITAŞ Sinemasında 

Bugün matinelerden itibaren 

Mevsimin en güzel ve en Kıymetli 2 Saheser 
filmi birden göreceksiniz 

1- BALIKÇININ KARiSİ 
KRİSTINA SODERBAUN-FRITS VON DONGEN 

il -BiR BEBEK ARANIYOR 
BABY SANDY - TO,U BROVN - NAN GREY 

' ~~ ................................... ı 

3 

Yazan 
S olı:a klardaii lı:ar b 

soğuk ada l<rl 
OrtaJıtı kaplrr.ı; ka t 
her tarafı tab b r a 
yapmq Ht!lE' b z m ev t-

rafına kad r 1' ru d k c o a ok -
ta mahaf el n.ın, ne d ye mer v 
kızak kaynı dıkl• " 

lstanbulun yokusu 
ic!n esk den boylc ha lar'1 bı:: et 
lencet· spordan ıstıfadP cd nler t': k 
vardı Hattl kq yakl ş ığı zaman 
zun çarşı esnafr b" er kış lr u a 
Faklar bile va.parla dı D n pençered 
yokuş aıatı kuak kayanı n g r k
çe meşhur Vrl.i efend zaden n 1r 
felIJ. sarıtı telh kadı skerlere y pt -
ğj azızl k hatırmıa geld : 

Veli eleudı z de bugu kü ırıbi in a 
rastayan bir bayram ıunu ıar ya c t
oniş, "'muayı:de ' den ıonra ı rma bı
nişli, ıanğı te h kend g b ,.Ub k 
utbeli ihtiyar Iradı askerlerı. 
- Hep birlikte fak h ney l'ldet.i.'11 

de bir sıcak çay tçcllm! D"yc kona.
tına davet etmiş .. 

Veli eft-ndJ Z'adenin bir cay ıiyaf,._ 
tinin hedıyesiyle, bchfycsiylc ne d .. 
mek oldufunu bilen efendiler tekl.: 
memnuniyetle kabul ctn-.iıler. 

Konaia ridı1mlt Gumuş ıemave-.. -
1 ter hazırlanmıf. Faııfur fincanlar 
çaylar itılmit. tatlılar meyvalar. gul 
be ıekerler yeuilmiı Guriil ırtirlil ya. 
nan ocaklann sı:cakluı:ıylc bt-rkeı d 
şardaki ıoiuiu unutarıü b rb rl ne 
nükteler, dnaılar uvururla km pe -

1 
~=~:~:m:h::d~;:•::.::u e::: 
boyunda kar, size çoculr:lutu.auzu ha
tırlatmıyor ttıui 

Mollalar ldn efendinin her ıözünc 
,..mUnaaıpt.r sfendim., demek W n. 
Zıra ziyafetten ıonra hediyeler, ih 
lar var. Hepsi birden: 

- Hakkınız var efendim. Hep m z 
çocukken kar topu oyn.adıiımııı k1 .. 
zak lı:aydıfnnm hatırladık. 

- Öyle ise haycl' bahç ye çılı:al..._ 
Merdivene binıp yokut atait ırı;ı:ak 
kayalım ••• Bir kaçı: itiraz etmıı er: 

- Aman efendim, nasıl olur? Böyla 
sırmalı bıntşlerle .. Ya brrlsl gö tirıe 

- Kım r recclr:T Bahcenın etra"ı 
duvarla çevrili,. 
KadıHkerler b b rleriııe bab,mış

lar. Ev aahfbini rucendirmek isteme
mişler, bahçeye çdamılar. VeU efen i 
za.de butiln t~~u evvelden kthva
ıına aldrdıtı ıçın konağın Onu d n 
bahçe duvanna kadar ol o mesafeyi 
hazırlatmq: hattl bahçeyi ıolaıktan a
yıran duvarm bir kısmını da yıktırı .. 
rek oraya sahne dekoru cibl kltıttan 
bir duvar koydurmuş. 
Yokuıun baıında u1aklar mef'dlvcni 

tutmutlar Her ka~emesıne birer ka
dıasker oturtmuşlar Veli efcndJ radeı 
de en ıon kadeşıeye oturacak c bl 
yapmış ve birdenbire merdiveni ko
yuverdirmlı. Uydurma kızak ıon .a .. 
ratle yokuşu inip duvara setince on .. 
deki sarıklı merdiveni durdurmak lçm 
ayağiyle duvara dayrnmı:.k ııtemlt .. 
Bir tekme uvurur ıavurmaz, kiirt 
parçalanmıt. ycıd cfibbeler17le ıer 
d, lında bir dudu lrotn tunemıı nnr. ... 
dilen merdiven, •o)t•i• ulramıı Klb ... 
yanın aldrfl tert batta oraya )"ÜZ erce 
mahalle çocuiunun toplanması da da• 
hil oldutu için, bu acalp mevkib ön
lttine celip kadı askerler karlara :ru• 
varlanınca hepsz birden pz tenekeleri 
çalarak: 

- Yulıuol .. Salı:aUı bebelı:lue ba
kını Yuuhaa_ 

Diye bağıoıaaya haılomıflar, .• 
Vakadan bir kaç ıı:un sonra llı:inci r k · d 1 ne e ''0~ san yeni doıimaya başhyan Avrnpa 

lerınde ışı , gun uz crı . " ç• a• anya ırdu. Ada A 'k ··• ~ · lıniyen Fransa neden hala n.ıh ın, ırm '.d~dir: t. ve men • sanavil için ue mu em- , ••••• 
rur ı'çın bı·r rakıptir? Neden ln • M .. d rcılya 'le mel bir pazar teşkil edecekti. Fakat Bugün Matinelerden Uibaren - Şark siı,emacılığının 

M 1 U · Çin imparatoru ile miin1'~ebet te!'lisi 

1 veltere ile işbırlıgı yapan de Gaull a ezyanın l!>anıeııe- kolay bir i1 ddlldL Saraya ıı:abul EN MUAZZAM • EN MÜKEMMEL ve en NEFlS l!'ILMI 

••••• Mahmut zayıflıtını, tht yarlıimı ba.
' , hane edere-k RumclJ kadı aıkerlnJ u

letmclı: fıtediii zaman. Auıurd.ı bula--

~ver ortaklarına harp ılan et· d 1'gilizler edili h çık k da bl cok 

tiği halde demokbrasikler yine, ı-·e~ asına iştirak E e ~!~ ::: ronıı':.li;e~;~en ;~~:.k ı:a: ed~yor- H A R u N o R R E $1 D 1 • Fransasına ır ıymet '\er d 
28 

'A A l _ du. Hele İmparatorun karo1,rna çı- 1 n 
taın burıyctıni hıssedıyor • Lon ra, · · ·ı 

fa~~ ;::~a{;.rr~sr:d~e~~:'k~~ ~~~~~~e?:;~~~l~~~ ıBeu nın Bayram Zaferı· ~.. G o· . z D E s 1 
aliıka şf; klan ve bılhassa A melerde Malezya ve 

1 
;m • ' 

ler baş ahı rbe ' girdikten sonra müdaafasına yardım ek m 
ınerika_ ate goze çarpmaktadtr. buyuk ınıktarda Çırı ~~.! Yılbaşı Şerefine 
daha zıY nlarda Londra radyosu nin gcinderılm~~ı goru. .. .. 
Son zama Fransa gemılerını ba l1' avell m vazıfeButun İstanbul'u M A R M A R A 
Aıınanların ik · t ol 

ta olduklarından ş aye • Londra, 28 1 A.A .. l - an 

Tarihin Kaydettiği en büyu!t ve en kanlı aşk macerası... Şarl< saraylarının kanlı ihtiraslan .. 
Safahattan... Yüzlerce rakkase ve muganniyenin BAYRAM eğlenceleri· 10 binlerce figüran., 

Muazzam sahneler._ Kanlı ihtilaller .• _ 

T'ORKCE SÖZLÜ nfi•ha•ı: Ostad TDrkçe SISzlD ve Methur MıDr YıldıD 

SADETTiN KA YNAK'ın OMMO GÜLSÜM 
t1roıaktngı!ızler Fransada Alman haber verıldığin. e gore, o• • 
çıdır,)<.arşı yapılan suikastlerden Wavell Birmanyayı mü~ 
ıara 1 ra karşı alınan tedbırler suliyetinı i.ızerıne almı~ 
ve bun ~ılhassa Vıchy'nın tecssu· distan genelkurmay ba~ Şaheseri_. Yeni ve Nef1s 8 Şarkı PROSO 

Tarafından söylenen Arapça 

nan Veli efendi zade: 
- Efendim. Demiş_ Zevahire aldan

mamalı. Bendeniz, efendi hazre"Jerinlrı 
bir tekme tle davan nktıfma ıahl
dim 1 .• Ve bu nükte ile kadı aakcri a
zilden lmrtarmııt.. 

ti 
WILL Y FORST'un 

OLGA TCHEKOWA -
LiSE VERNER 

ne beraber ynrattıb 

BELAMI 
Muhteşem ve !Qltıı t11m1 

dende, sık sık bahsetmektcdır . neral Huttan, Birmany ne TOrkiye 5ie. Krali..esi 

rund:,'\ekım Amcrıka ıle Mart;· gıliz kıtaları kumandar M Q Z E y y E N S E N A R şarkılarla süslü nüsha11 S A R K 
ler. 1 ız ınakaml:ın arasın 3 yın edılmıfıtır y· 1 nik Frans ~betler ve yapıldıgı Londradaki tefı ırm net asnn sehhar ilahesi 1 • ~ .w 
ki iyi muna nı anlaşma Fransaya 1 v . 1 p E K ·ınom~rınJ~ s A RAY ('·ınom~sında Sinemasıntn salonunu her .... bıldirılen ye ıyetın bir delılıdır. Londra, 2B IA A.l 1 A N LA 1 G H r: n' fln \ r: (] ansta ballan bap doldurtuyor. 

verılen ehcmm zamanlarda Saınl· Wavell'in, Şang Kay , ...... (~;:-;:~:~::::::-;=:::-;.::::-::::::::::::;:~:::::;-:::-;::-::-ı•---~' No!!s mus ıruı ve ı:ozeı prkliarı 
Fransanın ~: geuıiyı Ingıltere· ıtf. Sonu; lbir nhnmıştır•••••••••• .. , j •• Ru Film avnı zamanda Jzmird<' Elhamra •inemasınria ııo.nerılecektır herk in ağzmdadtr. 
Denis adı~ ğı ~akkındaki ıddıayı ı '91111ı...---•ı ____ , 
pın batır ı olması da demokrası . , G d•k 
geri almış a arasındaki munasc • en büyük filmi takdim eden --il\ BUGu·· N MATiNELERDEN iTiBAREN ._ e 1 paşa 
ıer•e Fransl esını aydınlatmak ' A z A K 
botin bılre m{~~alıdır. MATl"'IELERDEN "~-'ll(IN GÖZ YAŞLARI. "" "YAŞASIN AŞK. ,llmle•lnln Ölmez K•h••man~ §orkt• ! Sinemonnda 
itıbartY 1 oe Fransa ile o· I' T ı BDyDk a .. Kralı KIYMETLi SAN'ATKAR s 1 

Mihvere ge ın- , { 1 Bugün Matinelerden itibaren 
ebellerınde daha yu tibaren Bütün Bayram günlerinde A B D u L v E H A B 1 1 n Bayram ve Yılbaşı fel'e!ine 

ıan ~u~~~ranmak, Fransayı ken İltanbııl tarafından şlındıye ka· 
ınuşa e almak arzusunda • u ik ı H ik ~\ En 1<>n Cerirdltl Muazzam Film dar gllril!ınemtş blly!ik Program, 

. phesm ' ış, an a ar arı ası ••• Şaheserler Şaheseri u B ... dı cc . Parıstekı rchıne.e M s G u· . N L E R .... b sına 2 büyük Filin blr-
dır. Alman)~ teh>r ettigı gıbı, dakarhklarla Henu""z Get"ır"ılen E 1 u T den, Şöhreti dillerde dest.an oi-
rın idamıd •ı, Fransız esırlerinı mıış bu enenin en bllyülı:, en 
Almanya a kacağmı zaman za K 1 1 muteVna SOperl ıl!ınl. ŞK 
serbe6t blıra aktadır. ltalya::lakı G TÜRKÇE sozıo. ARAPÇA ŞARKILI • AHŞ A 
anan~m b M :ın lerının serbest ıra H•tıl"a• l(altllerden ebediyen elllnınlyeeek ol•n bu Atk .. omanında aevglnln ıztlrıblyle ~ııı·pfnan Partic.a Morri 00 • Ray lıl 

:Fra~ız esı~akikattır. V3.kia ltal- 5 garıoııertn feryat1J11rını iki at•• ..... fndı kılan bir GENCiN fedaklrlıklıMnı ve A ş K land • Akım Taınıroff 
kıldıgı bır esırleri bın beş uOrundo hor .. yl fodo odOft BIJI KADININ ll!llllT VIAICI HALiNi GÖRECEKSiNiZ. Rastan başa re kll (T k l _, 

yadakı _Fra~~·~akta ıse de bu a· UU bir Kahkaha tııfanı_ 'Dansları 8 U F 1 L M D E LALE sinema tn~a bu sene '1•· 
yuz J<ışı~bolik bır manası var bir E tibte 3 hatta ~llsteril•n senenin 
:ıadın e kazan Film. Baa Rolledre: 

1
• 1 'ABDtJLVEHAB Şarlan Yeni Su Kraliçeliğini kazanan en rıutf'na ınmı 

d İtalyanın Fransayı " ., •ÖLÜM GEMiSi 
ır. usunda yumuşak hır hat il E S H il fO 

mak h~ t takıp etmek ıstedıgını o N Ey Jurv GARLAND M E A N RICHARD ARI.ENE -
tı hare e A ·nv oıo:vtNt 
<'öslerır. il . . .JUD:Y GARLANG M ile berober LEYı...l il• M•CNUNDAN ~Drel P•r<:•l•r ttre••D"' edecektir. Bu l'lhft .,..ı aU• R 1 .. F nsa ·gem erının Okv, anuslann hırcm D hra a 

1ın a ra IZMIAOE TAYYA"• al"em•aınd• Qtilf:erllecektlr. A any ası esınde l\f h p lT Rln bir Myecan dolu m'•ırılelıe!· 
donanın l eş ur UL WH 1\IAN Orkestrası Plf"' bDyOtt 9'41uluftdan •••n• ••ti• rinde gertnmeal rtca olunur. 1- ..nzenın -· n 

Fransız . S . 2 Su: 3 5" ~ 
ı; S<II} • a. · , ___________ , 'SINEMASINDA••-•9.30- 1ı- 15 - 1s- 21d•--SINEMASIND.A' ··~ ·-

' 
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GULEn GözLEA nıııi.JoBni 
uornun 

Beşiktaş 
Parti Kongresi 

Kongrede Mühim 
Dilekler ileri Sürüldü 

No. 40 Yazan MEHMeT ABU f 

Hasta, ürkmilş g"bi gözlerini açtL. Ka vucundan bırakmadı... Saliha, dalgın 
nsının el pı dah fazla sıktı: adımlarla, penceren n önünden çcktl

- Gıtme... Bu çıplak insanlar di ••• 
kimi'... - Geldiniz m.i? 

S liha sak"n: - Evet •. İsterseniz, siz biraz din-
- Odada kimse yokl. •. Evet •. Şimdı leniniz! Genç kadın hastabakıc!r'1n 

Halk Partisi Beşiktaş kaza kon-
gresi dün yapılmtştır Kongre reisli
"ine İstanbul Mebusu Ziya Karnmiir
el seçilmiş, kaza ldnre heyeti rapo

ru okunduktan sonra dileklerin tes
bitlne geçilmiştir. 

anladım. Onlar resim. sözlerini duymamış gibi, hastam•ı 
- Yilruyorlarl... başucundakı koltuğa otu d ı ... Na:r.ar-
- Hayır, s ze öyle geliyor. lan uzaklara, sonsuz bir !Hemin de· 
O sırada Fatma girdi... Elindekı rinliklerfne daldı. 

buz torbasını uzattı: 
- Koy hm mı, kıiçiık hanım! 
Hasta gözle ni araladı ve ağzının 

fçınde mırıldanıyor: 
- Siz misiniz? Mösyö İvanoviç! ..• 

B k anıza halime... Beni zorla bur2-
Y fladılar .•• İstediğim res mlen ge
t 'niz mı? Şimdi olmaz .• Sonra gös 
te irs niz, •• Baksanıza karım var .•• 
K r. 

S liha içini çekti... Sonra hizmetç -
nın elinden buz torbasını aldı .•• Ya
va ça hastanın başına koydu. 

F tma kederli: 
- Ahi Yarabbim ••. Ne istiyor aca

ba? .•. Likırdrsı anlaııılmıyor ki .•. 
Saliha müşfik: 
- Sen git, kızım. Hastabakıcı a .. 

yandı mı? 
- Evet, efendim, Biraz kahvealtı 

verdim. Onu yiyor... Simdi gelec~k .•• 
- Yavaş. Daldı Kapıyı aralık bı

rak. Patırdı olmaıınl ..•• 
O, artık dünkü, neşeli, sevimli genç 

kıza hiç benzemiyor ... Yorpnluk.. Iıı
tırap çehresine daha olırun b"r mlna 
vemuı. Gulen gözleri bugün, daha a-

Söz alan bir vatandaş, memlekette 
• • · · balıkcılığın kfıfı derecede himaye e-- Uyuyor mu, nasıl 1 

Genç kadın uykudan dilmemesinden inkişaf edemedl~i"i, 
sersem: uyanır gibı memleketin iktrsndi kalkmmasma 

- Siz misiniz? Simdi b"raz daldr. faydasl olacak ve birÇok kimselerin 
Gece hiç uyumamıştı d ı.. geçim vasıtaııı olan balıkçılığm, kon-

- Yorgunsunuz!. serve fabrikalarmm çobalttlmnsı ve 
- Hayır •. Belk biraz uykusuzum d"ğer iktısadi tedbirlerle korunması-
Kemal bir şeyler söylem"k ister gi- nı istemiştir. 

bi yutkunuyor O sırada kapının onun Bundan sonrn bekllrlık vergisi U-
de Suavinin gölgesi belırdi... içe i zerinde mütal8n yürüten bir tıza, ver-
doğnı iki üç adım attı: !tinin her bekll.rdan ayni miktarda a-

- Bonsuvar, Sal'hal lmmaması lftztm geldiğini, bekl'ırlarm 
Sal"ha başı İl«" mukabele etti: aile durumunun, gecim vaziyetlerlnın 
- Uyuyor galiba! hesap edilmesini istemiştir. Diğer bir 
Suavi babasının yüzüne baktı: fıza da az aylık ve ücret alan memur-
- Nasrl? ların bugünkü iktısııdi durum karsı-
Saliha, lakayt: s1nda geçimlerinin gi1cleştiğini, bu-
- Bildiğiniz gibi... nun için bu memurların vaziyetleri-
Suavi, patırdı etmemek için parmak nin incelenerek bir kalklnma tedbiri 

!arının ucuna basarak çıktı. alınması lüzumuna işaret etmiştir. 
Kemal dalgm nazarlarla h'lstanın D"ğer bir üye de Be lktas stad•mn 

çehresine bakıyordu • Gün, ııkşa- 20 sene için beden terbiyesi teşkllfıtı 
mm karanlığına gömiılilyor. Odad:ıkl tarafından kfralancağını duyduğunu, 
eşyalar yavaş, yavaş şekillerir i kay-1 bunun doi!ru olmayfp şimdiki şeklly
bediyor ... Bir yriın o1ge . Yatak. le bırakılması lazrm geldığini bildir
Bu siyahlık iç nde daha beyaz ı;ôrü~ mistir. 
nüyor. Hasta beyaz örtiı altınd::ı uza- Bir başka Aza, İstanbulda bir iaşe 
nan bir ceset gibi hareketsiz, korkunç teşldlAtı kurulmakta olduğunu, bu 
bir küme... teskılatm kazalarda da birer teşkilat 

Saliha, yanındaki gece lambasını kurmazsa, fyi işllyemiyeeeğinl ve 
yaktı. Odayı kızıl b"r renk kaphiJ•. . halka faydalı olamıyacağtnı anlatmış-

T\N 
~ Parti Kaza 

Af manyaya Eski Fiyatla f KonCJreleri 
Mal Verilecek 1 

lstanbul Kazala_rı~da 
Getirtilecek Malların Listesi Hazırlanıyor 
Almanya ile ticaret anlaşması ilze- yağlı tohumlar, deriler ve bazı hu

rine gönderilecek malların üç buçuk bubattır. Diğer taraftan bazı ithallıt 
ay evvelki fiyatlarla satrlmnsı Uızım tllcirleri de Almanyadnn ne gibi mnl
gelmektedir. Ötedenbcri Almanyn ile lar ve eşyalar getirtileceğini araştır
iş yapan bazı firmalar. anlaşmanın maktadırlar. Devlet dairelerine lil
imzası tarihindeki ihracat m, ddele- zumlu olan eşyadan başka, memleke
rine alt fiyathırı tcsbit etmektedir- tin ihtiyacı olan maddelerin de ııyı1 
!er. Bu firmaların mümessilllerlnden avrr listeleri hazırlanmaktadır. İtha
bazıları di.ın bir toplantı yapmışlar ve lftt ve ihracat mallarının kareıı·ı 'ı 
Almanların alacaklıırı mallarla veri- takas edilebilmesi için, takas limite
lcn kontenjanı inc<?lemişlerdir Fiynt- j din de bugünlerde faaliyete geçece
lar üzerinde en çok yükseliş gö teren• ~i söylenmektedir. 

Şeker Fabrikaları Hamlet Piyesinden 
Çahşmalarını Bitirdi Çıkan Davalar 
Şek<?r fabrlkalarnnız pa{lcar mı:ıh· ı Hamlet piyesi~in. te~silindcn çıkan 

sulünü tamamen işliyerek 941 yrlı davaya dun bırıncı agrr ceza salo
kampanyalarma son vermişlerdir. nunda asliye bi~inci ~eza m_nhkeme
Panear rekoltesi iyi olduğundan, fob- sind~ devam .. edılmiştır. İlkönce Pe
rikalartmızın şeker istihsali de nor- yamı Safa soz almış ve müdafaasını 
malin üstünde olmuştur, Bu sene:<i yaparak yazıl.arı~ı hakaret kasdivle 
şeker rekoltesinin 75 bin tonu geçti- yıızmad~ğınl, ıddıa makammrn haksız 
ği tahmin olunmaktadır. Bu yıl içın- taleplerıne maruz kaldığmı, yalnız a
de pancarın geçen yıllardan daha leyhlnd;~ı delillerin mahkemeye ıtös
yüksek fiyatla alınması müstahsıli terildiğını. Tan gazetesinde tiyatro 
önilmüı.deki yıl için daha fazla ek- sanatinde ihtisası o:an muharrlrle
miye teşvik etmiştir. Yeni yıl ekimi :ın. mahkemeye verı!.~ .. yazılarının 
için tarlalarda hazırlıklar başlamış- ıddıa makamıncıı . g?zo~unde tutul
tır. Hariçten şeker getirtmektekl güç- mnmış oldu~unu bıldırmıştlr.. Peya
liik yüzünden, iç istihsalin iç istlhia- m! Safa netıce olarak ~~raetıni iste
ki knrşılıyacak miktarda yükselmesi mış, mahkeme başka gune bırakıl
için önümüzdeki yıl daha geni~ ekiın mışıır. 
yapılması için tedbirler almm:ıktadır. 

l Kongreler Bıttı 
~ lDün saat 14 tc Cümhuriyet Ha1k 

rtisl Yalova kaza kongresi yapıl-
~ ştrr. Bu suretle İstımbulun on altı 

lpl tt.zasında kongreler sona ermiş 'Ju
-ze ınmaktadrr. Bu kong,.elerden seçilen 
bü !elegeler İstanbul vilayet kongresine 
tin ştirak edect"klerdir Ocak nahiye ve 
UAhl. ·anlar kongrelerinde teshit edilen di
tir. lekler vilayet kongrelerince gözden ge 
iplik irildikten sonra mı>h'lllf"n n,..ticel,.n
tcşkilirilmesi mümkün olanlar vilavet ve 
harc<'elediye kanaliyle yerin,. ıı:etirilP•·ek 
mül iğerler: Pıırti umumi kongres"ne gön
dlr. J •rilecektir Viliyet kongresinin ne 
dan man toplanacağı henüz tesblt edile
dilecı m:ştir. 

eşya) 7 • 1 
ona ru enı aşe 

fpı~t. 
Te,kilcitı 

Hazırlnndı siyle \adrosu 
stıtış 

k!ln iptstanbul bölı:{esi yeni iaşP teı::killl
na i m kadroı:u hazırlanmr~trr Teşkil:lt 
kll.r atıhr~mı:'lan itibaren faalivPte ıtP<'e
laya ktir Röll1"r> faşe MLlrHirlfüWne Ti -
çiyhnı..ret ()fi~i Umum Müı:'liirü C"'mil 

.a ınk TPtkfknt !\HidürHi!Wne Rav-
ıil;tin CTillt>rvilz tayin edilmişlerı:'llr: 
s;.ılt~tanbulcla faaliv0 ttl' htıltınan faşe 

·l. 'T'ic,,.ret MiidürliiklPrinin ve bun-
~ıı ilgili dii!er teskillerin heo bir 

Da bıılunma<:ı mU\"afrk e-örlilmek
Bu teskilatm AtabPk hıınmrlP 

•mderi için bazı tedbirler alı-

An o<tır 1- • 
Merl< •. 
ni s<~1 t Kadını Dövdü, 4 Gün 
~=~~.t l\ Hapis Yatacak 

4 d 

• cı . Daha karan ık bir renkle derin
le yor. Kendisine bakan nuarlan 
denizdeki girdaplar gibi çekiyor ••• De
nn "klerine dofru sürüklüyor. Dü -
•unceler, alnında yeni izler bıraktı 
Bu çizııl gizlemeie çalııtıiı ıstırapla~ 
rmr karıısmdak!ne hatırlatır gibi idi .• 

Gözlerinin altında halkalanan göl~e. 
uykusuz geçen gecelerin damgası mı
dır? Çoçuk dudaktan biraz soluk 
Buna rafmen hlli tebeııUm etmei·~ 
çalışıyor,.. 

- Size, nasıl yardım edeb lirim? tır. Bundan sonra yeni idare hevrti 
Saliha, gözlerini gl"nc adamın d ı _ "eçimine geçilmiş, eski idare heyeti 1 

,ın nlllilrlarına kaldırdı ... O, kendi- yeniden seçilm!stlr. 
sine bakmıyor ... Hattıl k«"ndisine bir 
şey de ııöylemiyorrlu. Yıılnız Kt"nıal 
ilk defa olarak bütiln aklının meleka~ 
tiyle düşünüyordu .•. 

Yeniden Yakalanan 
Vurguncular 

Kara Y oliyle Harice 
İhracat Yapılıyor 

Sivllingrat yolu ile ve kamyonlarla 
bazı mallarnnIZ Macaristan ve Ce
koslovakyaya gönı:'lerilmektedlr Bir 
kısım mallar da ayni yolla İt~lyayıı 
G!itmekt<'dir. Gönderilen mallar ara
stnda altmış bin kilo keçi, oğlak ve 
koyun derileri. pamuk, yıığlı tohum
lar. kuşyemi ve dan vardır. 

meka n'eyazıtta Yakupcamisi sokağında 
lan ürlt"an hamal Mehmet 1<edibo~a'l, 
mek da,elki gece ayni evde oturan Knd
lerd< n; Dicle isminde bir kadını döğmi
ve o,_ başlamışt!r. Kudretin feryaı:'lma 
tekr~ ıer isminde bir kadm koşmuş ve 
tertiı Mehmedin elinden kurtarmıvıı 
önilm ;mıştır. Fakat buna pek hlddet
baren .Nl Mehmet. Seheri de döğmilş, o
derpe:n~urtıırmıva koşan Mellihııt ismin
caktır1 l•ir kadm da ayni şekilde Meh-

• • • 
fi • • • .. • • 1 • 

Yeniden kalktı .. Usal, aıal pençe
reye doinı ilerledi. Belki siyah dü

ncelerine, baharm parlak güneşi 
biru olınuı qık serper .•• 

Gokyiizüne, küme halinde sürükle
nen bulutlara, afaçlardan fııkıran ~
yaz çiçeklere azun, uzun baktı Son
ra nazarları bahçenin ıakin kö,ele
rmde eski hitıralann gölgelerini a
rarken ıki vücutla çarpıştı: Kimıran
la Suavi, ellerinde raketleri, tenis 
O)'Dllundan dönüyorlar. Genç kız al
tıı- renkli ıaçlannı kırmızı bir kordc-

Ue toplamı... Etek yerine, kısacııe 
lacivert bir ıort g!yıniı. Beyaz yün 
blilzii altında ıöisil iki kuvvetli va
ha halinde kabarık, boyalı dudakla
rında hiç liliruniyen bir tebessüm 
Beyaz diıleri daima meydanda Su~ 
avinln hararetle anlattığı ıeyle~İ· din
lıyor •.• Suavi kimbilir neler anlatıyor? 
G . .. 

• 

0

Saİih~. ;al~na· gl~difi ~a~an, Suaw 
ıle Klimıranı haşhaşa oyun masasın
da buldu. Onlara bakmad~n ilerled 
Jülldenin yanındaki boı koltuğa :ıtur~ 
du. 

Behiye alakadar sordu: 
- Nasıl? 
- Hamdolsun bu akşam sakin uyu-

yor. Odada hastabakıcıyı bıraktım. 

8.30 Proeram 
1.31 MUıik (Pi.) 
8.45 Haberler 
9.00 Milzlk CPI.) 
9.15 Evin saati 
9.30 Müzik (Pi.) 

12 30 Program 
ı 2.33 TürkOler 

ı· ., " 
t 8.03 Dans mllzlii 
18 40 Sarkılar 
19.30 Haberler 
19.45 Serbest 
19 55 Milzik {Pl.) 
20. IS KO".\UJma 
20 30 Faaıl 
21.00 Konu ma 

Ofis, Trabzondan 
Yağ Getirtti 

Yiyecek maddelerinin sebepsiz ylii<:
selişini önlemek için, Ticaret Ofisi 
bunların stoklarını vü~de getirmek 
ve yükselen maddelerden satışa cıka
rarak naz.ım rolü oynamak kararıni 

vermiştir. Bu arada yağ istihsal böl
gelerinden Ofis namına yağ satm a
lmnuştrr. Trabzon bölgesinden topla
nan yağlardan ilk parti evvelki gün 
şehrimize gelmi~ir. 202 fıçı ve 213 
teneke Trabzon yağı buzhaneye ko
nulmuştur. 

Patates Fiyatı arı 
Birdenbire Yükseldi 

Son günlerde patates !iyatlnrının 

bir ay evvelki fiyatlara nazaran vüz
de 50 nisbetlnde bir fazlalık göster
mektedir. 

Perakendccilerd<? 

Fiyat Mürakabe memurları dih 
Balıkpazar1nda Cambaz hanının bir 
deposunda saklanmış dört yüz tene
ke Urfa yağı bulmuşlardır. Yapılan 

incelemelerde bu yağların fiyat yük-

Altın Fiyatları selişlerinden istifade için gizlendi~! 
anlaşılmış ve sahibi hakkında tahki-
kat açılmıştır. Yağlar piyasaya çıka- Bir altın lira 2845 kuruştan ve bir 
rılarak satılacaktır. t:(r<ım kiilçe altın 407 kurustan sattl

mı0tır. 
Beşiktaştş Ortabahçedc. arpacı Ah- ................... ••••••···-·-.. - .... . 

met Veli oğlunun yedi kuruş otuz 1 i KPCel\ HA RER l.F.R İ 
paraya satılması lazım gelen mısırı : ! 
2? k d 23 k t : •••••••• ················-·······-········-···· -· mısrr ırmasını a uruşa sa - t VEDi !JILETÇIYE iŞTEN EL ÇEK· 
tığr haber almmış ve bu fiyatlora Ti iLDi - Uauısüz . hareketlerde buluııın 
satış yaparken yakalanmıştır Ahmet Denizyolları bilet m~murlarından yedi 1c; 1 ı u· 

. . .. · . mum m1ldilrlil~ ~mrıne alınmı~lardır. Bunlar 
adllyeye verılmış, dukkllnındakı 9 hakkında Den1T.yolları mllfettiılerl ıahkilıat 

çuval mfsrr.a el konulmu~~ur. . Y•+•;;,.-~~~·~· l1AŞLANGIÇLARI _ Kapalı 
Ktrklarelı Trakya otobuslerı kon- çarııda 88 •ayılı maranror dOkkAnında çalı· 

trollüğünU yapan Kemal, kilosu 75 oan ~Qtfi, mınııalı örtmeden dükkanı kapa}·ıp 
ııl trrıış. manJl'aldan çıkan kıvrlcım'ar dUkHnın 

kuruş olan gres yağmı 150 kuruşa dötemesir.i tututtumıuştur. DOkk~n komtuları 
satarken suç üstı'inde yakalanmış ve dumnn ı:ormüşler ve yaneın gen~lemeden sön· 

dll ·ım· t• d0rulm0şt1lr. 
a yeye verı iŞ ır. + Tepebaıında Yazıtı ıokafında Sera apart 

manının 6 ncr daire•İnde soba t,orulanndaki 
duman ırömıil~ler ve yan111n ıreniılemcd•n GÖn· 
dilr1llmOıt Ur. 

B aı1'n dayak yemiştir. 
k ı;, ğı.tHnların bağırıp ça~ırmalanna 

ce tl ed~ r)lt>li yefü!miş, bekçiler ve po-
no ar . 
b 11 k ışe karışıp Mehmedl yakala-
a~ş am':ııd jır. Dün adliyeye verilerPk 

b şt 'hınme~hut mııhkemf'•lnde duruşu arı , 
müddetlerJaprlan Me?met Kedlboğan :iö·t 
ıtı t' 11 11,ose 54 lıra para cezası öd<?-
!!> ş ır ece~ hktl ed"l . t' 
yıs 1943 ıı101 m 1,,mış ır. 
deceği ve rtl 
müddetıe~air MehmE!t Aldf'in 
rileceği • z· t Ed"ld" 
rilmektedir• rı ıyare 1 1 

.,air Mehmet Akifin ölütyıü
Vali leıci ytldönümil idi. Bu müna

ğleden sonra Üniversite E-
1 "'akültesi talebeleriyle Akifi 

# '9• ;il merhumun Edirne 

Bl!:t?!J1'aret ,,. _. 

BÖYLE YAZMIŞLAR: 
Dünkü "Akşam,, dan bir baı1ltk: -

(Yunanlstana inecek İngıliz paraşüt
çüleri) münasebetiyle "Halk, böyle 
bir ihtimale karşı teyakkuza davet 
edildi ... 

BÖYLE YAZILABİLİR: 
"Halka, buna kar§ı uyanık bulun

ması söylendi . ., 

BÖYLE YAZMIŞLAR: 
Yine "Akşam,. da "Deniz,, başlıklı 

yazıdan: "Amerikanın şark limanla
rtndan Ümıtburnu tarikiyle yapıla
cak nakliyat dünya muhitinin yarı:;ı
na bedel, yani 150,000 mil olması do
layısiyle süratli vapurlarla dahi bir 
buçuk aylık bu uzun yolun tercih e· 
dilemiyeceği aşikardır ... 

BÖYLE YAZILABILIR: 
"Amerikanm doğu limanlarından 

Umudburnu yoliyfo getirilecek eşya 
için, en htzlı giden vapurlarla bile 
bir buçuk ay çeken ve dünya çev
riminin yansına karşılık, yani uzak
lığı 150,000 mil olan bir yol seçil
mesi doğru olmryacaktrr.,. 

SPOR: 

Halkevinde Y apllan 
Boks Müsabakaları 

Dün akşam saat 20 de Emlnö~ü 
Halkevi spor salonunda birinci boks 
teşvik müsabakaları yapılmıştır. 

Birinci hafif s!klet maçı Yakup ve 
Süheyl berabere, ikinci yarı orta 'Tl'l

çı Bahadır ve Refet berabere, HUsııü 
ve Kenan berabere, Nuri ve Salihet
tin berabere bitir.mişlerdir. 

Tüy siklet Recep. Muzaffere dör
düncü ravuntta nakavtla gal1p gelm ıt. 
hafif siklet Ertuğrul Mehmetle b·•ra
berc kalmış, yarı ağır Zeki ve S .,. f 
arasındaki maçta Şerif galip ilan e" 
dilmiştir. 

Boks maçlan her ay b-!r defa yapı
lacak ve yedi defa tekrarlanacaktır 
Bu müsabakalara bütün boksörler ;,~ 
tirak edebileceklerdir. 

GÜREŞ MÜSABAKALARI 
Dün Kasımpaşa Altmtuğ klübünde 

tecrübesiz güreşçiler arasında yap11aı1 
müsabakalara 20 güreşçi iştirak etmiş
tir, 

56 kilo Kemal Güreş birinci, M~h
met Doğuspor ikinci, 61 kilo Bürha
nettln Anadolu birinci, Ali Altmtui 
ikinci, 66 kilo Mehmet Altıntui bı
rincf, Mehmet Güreı ikinci, 72 kilo 
Ahmet Altmtuğ birinci, İsmail Altın
tui ikinci, 79 kilo Şinasi Altıntuğ bi
rinci, Musa Altıntuğ ikincillği al
mışlardır. 

•••••••••••••••••••••••• 
ŞEHiR TiYATROSU 
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AB ON & " E D E L 
TOrkı~e Ecnebl 

1400 Kr. , Sene 2800 Kr. 
750 • e Ay 1500 • 
400 ~ 8 Ay 800 • 
150 • 1 Ay 800 • 

Adres dı!'ftlftlrrn,.k '25) kurustur 

Uzakşark Harbinde 
Bugünkü DPru:n 

Yazan: M. ANTEN 

M l!ıver kaynakJarm,. göre, Japon 

f nırlllzler ıünlerce çarpqtılrtau Moda Deniz Klübiinden 
Davetname 

Yılbaş! gocesl. mutat olduj!Q veç
hile, KlüpU> bir balo verilecf'ktlr Ba· 
loya Ata mlsafirltrlnt de geUreb le
cektir Baloya gelenlerden bQfe üe
reU olarak 4 Ura alınacaktır • 

TEŞEKKÜR 
A.b eprnln ebff.f ciJ'u mO.ıuı.ebeıb'I• ı• 

relc te1CTaf 'l'e eerek melrt .. ı. tln~et IGtfuQ• 
da bulunan akraba n dooetlanmın lrlffeaine 
•1" ayn ca••• F•saralr yarah ttatbimln te
felckQrlerini sunmak imlı:lnnu bulaııbadıf'nrıdarı 
bu buıuıan caratenble ıbllfmı rica ederim . 

Emekli Tü.maa-nı Muhiddin Kuniı 

Da ve Tarih - Coğrafya 

Direktörlüğünden 

Fakültesi 

1 - Dil ve Tarih - Cof;rafya FakOltesl ve Sl711sal Blllfler okulu için 
bu den yılı içinde bastırılacak kıtapl .rm tabiye l$1erl aeık eksiltmeye 
konulmuıtur. 

2 - Bu kitaplar asgari 80. azanı! 200 formada11 fbattt olacak ve 
htt formadan da a~gart '500. azami "000 adet bastrrılacaktD' 

3 - Malzemesi Fakülte tarafmdan vtrildill takdirde b~h~r fonn.&Sl-
nın muhammen bedeli 28 hradır • 

4 - ftk teminat asgari fiyatf flzerinden 192 liradır 
5 - ŞartnameslnJ görmek istiyenlerın Fakülte- muha.o;ebeslne milra

caatlan. 
8 - İhale 5.1.942 Pazartesi ~fi sant 14 de Ankara mektı:-pler mu

hasebecililinde yaptlacağınrlıın tal'p1l"rln ihaleden bir saat evveline kadar 
teminat akcPlerlul yatırmalan lAzımdır. (94R2 - ll"Rll' 

Eski 

3 

TAKViMOE 
,....81~ VAP~AK 

Bir Şaka 
Yazan. ULUN 

5obklardafc:i kar bink t le 
socuk adam akılh pek t 

Omılıtt kaplryan ka t b k d 
her tarafı tab b r kayma me d 
yapmış Hele b1z m evden t mvav 
rafına kadar b raz d kçe o1:ın sok 
ta mahalle} nın. ne d ye merd ve 
lnzalı: kaymadık!2"na 1yorum. 

!stanbalun yolmsu 1 çok o da 
ic:!n csk den böyle bav lartb b& r 
lencelı spordan istifade edenler 
vardı Hattl kıt yak) ştıfı za~ 

run çarsı e11nafı birer kit 1 k uf• 
:r:aklar btle yaparlardt Dün pençered 
yoku, aaatı kızak kayanian aörd 
c;e meehur Ve-J.i efendi zadPnin ke 
felli. unıl'I telli kadı skeTlere ya 
ti azizi 1ı: batınına ıı:eld : 

kuvvc..:crl, Slngapurun şlmal
Jer.ı ıuuca.!aası için tesis edilmiş olan 
Poph:ım hattmı yarmışla.rdır, D!ğer 
cihetten, Luzon adasının muhtelı.f 
nrlcrıne çıkarılmış olan Japon kuv
Vetlert. :;ıddeUL hava taarruzlarına 
hedet olan Manila şehrllıe doğra 
ınubteı f ko!lardan ilerlemektedirler. 

h.ıınız ka;ı'?laklarma göre: General 
'IVavcı B!rmaeyanm müdafaaslna 
b>enmr edilmiştir_ Gene{Bliıı birkaç 
ıı!ltı evvel Şan-Kay-Şek ile yaptqlı 
:'61'1arakat. hattanın en mAnşlı hlıdls"51 

sonra kahramanca müdafaa et
tikleri Hong Kong'u, daha büvuk 
kuvvetler karşısında Japonlara tesli
me mecbur oldular. Hong Kong Bri
tanya İmparatorluiunun Uzak doi:u
daki CebcHtankı sayılıyordu Sulh 
zamanında orası İmparatorluğun Çi
ne ve Japonyaya doğru giden ticaret 
yollan üzerinde çok tşlck bir iske
lesı idi Harpte, Singapur ile birlik
te, Avustralya ve Yeni Zel3.nd'a kar
şı $fmalden gelecek bir hücumu kar
şılayacak çok kuvvetli bir üs bir ön 
kale olacaktı . Japon ..istil3.srna karşı 
mem1eket1erlni şiddetle müdafaa e
den Çinliler de Hong Kong'a çok 
güveniyorlardı. İngilizler Hong 
Kong:'ta bulundukça Japonlar giinty 
Çine hücum edemezler kanaati Çin
liler ar::ı.smda o kadar kuvvetle ver
leşmiş.ti kl Kantonu müdafaasız bı
rakmakta bir mahzur görmemişl~rdi. 
Halbuki İngili:r:lerin Hong Kong'tan 
General Şiang Kat - Çek'e yaptık
ları ıHih ve mühimmat yardımı hep 
Kantontlan Çinin içe-r:lerine gönderi
liyordu. Japonlar 1938 de, Avrupa
nm Mü~h buhranı içinde çırpınma
amdan istlfade ederek boş bulduktan 
Kantonu ele geçirdikleri vakit bu 
hareket büyük bir sürpriz olmu"?tu. 
Kanton'un düsman eline düşüşü 
Şiang Kai - Çek için ne Nanking'İn 
ne Hanko'nun terki ile ölcülemiye
cek kuvvette mühim bir kayıptı. Ja
ponlar Münib anlaşmasından çok de
rin manalar çıkarmış gibi görünü
yorlardı: Hiç h11:z1rhkh olmıyan ln
siltere, Uz.ak doğada o zamana ka
dar pek hayat• menfaat noktalan 
ıayd1ğı sömürgeleri ile ağra,aC'ak 
vaziyette değildi. İngiliz başvekili 
Mr. Chamberlain Münihte Av:-op1. 
sulbünü kurtaracairm diye Çekoslo
vakyayı feda ede-rken kotunun bed
baht bir darbesi ile Çin vaıo~unn da 
yere dü~ürerek bin parça ettiğinin 
farkında olmamt$h 

Hong-Kong adasında İngilizler Victoria şehrinin arka•andaki sırt· 
larda "The Pcak Diatrich., deııilen bu mah:ıllede yasarlar. Bu te
peler etrafında İngilizlerle Japonlar arasında ç.arpışmalar olmuştuz ALEMDAR ve 

Veli efendı ır de bucunkü cibi 
raılayan bir bayram ıunti saraya C' 
rniş, "muavede" den 80nra Strma b 
ni1li. sanğı telli kend 9 &' b yube 
rtitbeli ihtiyar lr:.adı askerleri: 

k te!Akkl edilmektedır. Filha
~-ugün _çın, B~anyarun ve Sin
~uda!aası ıçln İugiltereye, 
Ilı ve dağlarda büyük t.lr 
~r~e harbetmıye muktedir, iyi 
Cer g~Oş pek çok miktarda as-

Verebılecek tek memlekettir 
J -~ "P<'n!arm Hlndiçinlnin işgali ,.., 

ll,1 ba.ı.mın temin ettiği avantaJlar 
\Ort ~e Malezyada ve Filiplnde as
~arei<Atm İhgilWeıin ve Ameri
....... · m aleyhine olarak lnldşa! et
_.., o!duğu muhakkaktır 

\~erin Malez;yııd:ı kA~ mlktar-
av ve b bardıman . ilJı: om tayyarelerıne 

olmamalan ve Kotcıbhanı hava 
~u kaybetmeler!, Japoolar1n 
el ede hava hlıltimlyetlni ıesıs 

erini mümkün kılmıştır. İki bü
~ •ırh!ııun kay.ıbt, lngiltereye Hin
l:ıilbe ınılarmdakı deolz Mklmiyetini 
deottJrmı~ ve Frıınsız Hindlçı 
~ 1st fade ederek Malezyaya eok 
l\;0 ı..':. asker. gilnderllmesi Japon

ı:r F~Akiz:ıiyetıni de kazandır
~ . t llind!stan, Çin ve ln
-~ylonlarmdan gelecek kadar 
-~eu, ngiltered 
Yetişe en ve Arnerika-

...._bı~ ihU:k ~ava kuvvetleri - ve 
;.~ al ile deniz kuvvetleri -
·~eue" lngulzlenıı bugünkü fena 

ı.:_;:! d~lleceklerı ve o za
•emeı ed Smııaı>Unm her halde 

eceği. tabmlıı olu.n.ına.'<-

MEVLOD 
?a Mu+.--hurn ~=11l!mdan emek-

! Cemal Söylemez'in kızı 
1 ıner!ıuın lsmail'!n to 

ı.t« t U be nınu 
U • a rk 11. eşi (NA· 

n:ÜBEllK) in &llrnünlin ıttr
Dllzrı olan 30/12/941 Salı ıünil 

T ~10 °~,~~ilteakıp Nişantaşı 
~'--•.....,.de Mevhldil oku

Jtniıi loşri!J akra"\Ja, ehlbba ve lhvıını 
•rl rica olunur. 

. .. 
A ıbk Japonlar Asyanm doğasun<h 

güneye doğru sarkma arzularında 
karşılarına mühim bir engel çıkmı
yacağın:ı kanaat getimıi~ gibi görü
nüyorlardı Ne Singapurda İngili:ıJe
rin hazırlığına,. ne Amerika Birleşik 
Devletlerinin tehditlerine kıymet ve-

• riyorlardı. Madem ki, Kantona karşı 
harekete g~çtikleri vakit Hong 
Kong'un gizli toplan ağızlarını aç
mamışlardı, o halde nen atılmakta 
bir mahzur hlmamış demekti. Ha!
nan'ı onun arkaemdan Spratly'yi iş
gal ettikleri vakitte bu hareketlerinin 
mukabelesiz bırakıldığını gördiiler 
ve bunun üzerinedir ki Fransızll.rla 
anlaşarak Hindiçiniye girmek sureti 
ile Singapnra ve Filipinlere doğru 
biraz doha yaklaşmış oldular, 1ngi
Iiz1er iıe daha harbin başlannda 
Hong Kong'taki kadın, çoluk çocuk 
İngiJiz sivil baJlaru bosaltmrşlardL 
Sömürgede yalruz memurlar ve as
kerler kalmıştı. 

Uzakşarkta 
İngilizlerin 
Büyük Kayıbı: 
Hong-Gong 

lnglllz.ler Hong Kong'a bir asır 
evvel ayal attıkları vakit adada 
bef. on balıkçıdan batka blr ,ey 
yoktu.-. Bugün ise ada ve karşf .. 
eındakl arazi dOnyanın en kala .. 
balfk yerlerinden biri haline ge1 .. 
mlf bulunuyor. Hong Kong, u .. 
zak Şark yolunun en ltlek Uma
nı olmuf, gemilerin tamiri için 
tershaneler, hattı bir kısım una .. 
yl bile kurulmuştur. lnglllzler. 
burasını da modern Çin ıehlrlerl 

_ıçın bir örnek yapmak makaa .. 
dlyle de bUyDk gayretler sarfet .. 

mitlerdir. 

r Yazan: ' 
j Faik Sabri Duran 1 
. . 

çirm.işterdi. Yüz ölçümü 41 k:ml den 
ibaret otan Kowloon'u 1860 ta al
mışlardı. Sömürgenin ecri kalan 888 
ıanı mes:ıbasındaki kısmına gelince 
Yeni arazi denilen bu parçayı İngil
tere 1898 de Çin hükilmetindcn 99 
sene müddetle kiralamak suretiyle 
almıştı. 

Koca Çn1n şurasmdan bunsm-
dan arui almş.k siyasetine en 

evvel başhyanlar Japonlar defild1, 
Hatti onlar bu işte çok gec: bile kal
mışlardı. Bu cihetle ötekilrre yeti$e
bilmek için daha sert, daha haşlrı, 
daha atılgan olmak lüzumunu duy
muşlardı. 

Japonlar Kore ve Mançuryayı e
le geçirmeden evvel. İngilizler Bir
manyayı, Fransızlar Koşin1in ve 
Kamboc'u, Ruslar Amur havz:ııım 
ve Pasifik lnytlıtrmı Çindcn alnu' 
bulunuyorlardı. Çin, çok şişk:n, çok 
tatlı kocaman bir kavun gibi idi. Bü
tün batı devletler':nin atzını su1:ın
dınyordu. Bu milyonlarca sakin in
san yeni daimaya başhyan Avrupa 

kılınca bir yere kapanarak etek öp
mC'k merasimi vardı ki işte bunun 
ecnebi heyetlerin başlarmda bulu
nanlardan bir çoğu yapmak istemi
yorlardı İmparator Hang - Hs.i 
(1662 - 1723) devrinde bazı sefir
ler Pekine kadar gelmişlerken bu ye
re kapanma mecburiyeti yiizünden 
her şeyden vazgeçerek geri dönmfi•
lerdi. Fakat sonraları bazı müsaa
dekartıklar elde etmiye muvaffak ol
dular. Bunlara Çinin bir limanı, 
Kanton açılmıştı. 1808 den itibare"l 
İngiltereli tüccarlar da Kanton'da 
yerleşmişlerdi. 

Koşunuz. Bayram ve Yılbtlfı şerefine 

KAHKA~ALAR IlALOSU 
Asrın biricik dahi cikın Komiği 

EDDY KANTOR 
un sizi Z ıaat Kahkahadan bayıltacak olan 

ALİ BABA KIZLAR 
PANSİYONUNDA 

İngiltere 1839 da bunların y{izÜ'1-
den tarihin kaydettiği en çirkin harp 
lerden birini yapmlya mecbur olmuı
tu. Bu harbe: "Afyon harbi,. derler. 

East India Şirketi i•mindeki tngilis ,, '~~~~~B~a~yr~a~m~.~ı~n~b~i~r~i~n~c~i_!:g~Ü~n~ü~n~d~e~n:_ı~· t~i~ba~r~e~d'-~~~~~'~ şirketi Hindistandan cetirttifi af· ·• @ 
yanlan gzlice Çine sokuyor ve hu
na karşılık gümüş topluyordu. Klr 
çok büyüktü, fakat nasılsa 1tözü 3ÇJ

lan Çin hükO.meti İmparator Khe 
Sen'in bir fermanı ile bu ticareti 
yasak etmiş ve aldığı emri tutmasını 
bilir bir işgüzar Çinli memur da 
Kanton'da İngilizlerin 2 milyon İn
giliz lirası kıymetinde afyon etokuna 
yakmıştı. Bu yüzden çıkan harp üç 
ıene kadar sürmüştil. Ingilizler Çin 
ordularını güneyde ve kuzeyde a
diler Çinliler sulh istediler ve 1842 
de Nanking muahedesini imzaladılar 
Bu muahede Ue Çinlilar İngilizleru; 
bir iki senedenberi işgaller altında 
bulunan Hong Kong adasını terke
diyorlardı. Bu ıssız yalçın adanın 
Çinliler içni bir kıymeti yoktu. Çin 
İmparatoru bu adayı İngiltzlere bı
rakmakla çok cömertçe bir barek~tte 
bulunduiunu sanıyordu. :ç'ak:at mua
hedenin çok ağ1r olan ba$ka madde
leri vardı. Çinliler bu prtlan ıabul 
etmekle başlarına ne büyük bel1Jar 
açrnıı olduklarını farkedemcmişlerdi. 
Çin, bea limanmı: Kanton. Amoy, J.'u 
Ço, Ning - Po ve Şanghay'1 ecnebi 
ticaretine açıyordu. T r e a t y P o rt s 
denilen bu limanlarda ecnebiler ken
di memleketlerinde imi. &ibi olacak
lardı: Ki111Se onlarm feine cilctine 
karrsmıyacaktı. Hatti yabancı dev
letler buralarda ve sonra bunlara 
katılan imtiyazlı mahatıerinde kendi 
tebaalarmm mahnr ve canun muha
faza için yerli bahriye askerleri ba
lundurabi1ece1r:lerdi. Çin kıyılannda 
çe Çin nehirlerinde korsanlara kar$• 
ticaret gemilerini korumak üzere 
Büyük Devletler harp gemi.teri ile 
karakol vazifesini görebileceklerdi. 

(Devamı 4 t!nc8 uriada) 

Bugün He.kiki. Bayram '\ 

Çünkü: Güzelliği heTkesi teshir eden sesL Her kalbi büyüliyen 

L A L E' de 
Dorothy Lamour - Preston 

Yaratığı Bin Renkli 

Koster'in 

Bütün ııevredenlerl hayran l!decek en büyük şaheserdir. 

~::::::.--: .. 1 ..................... , 

" Bayram ve Yılbaşı Şerefine 

ÇENBERLITAŞ Sinemasında 
Bugün matin.eleNUın ifibaren 

Mevsimin en güzel ve en .Kıymetli 2 Saheser 
filmi birden göreceksilliz 

1- BALIKÇININ KARiSİ 
KR1ST1NA SODERBAUN-FRlTS VON DONGEN 

il -BiR BEBEK ARANIYOR 
BABY SANDY • TOl'd BROVN - NAN GREY .. ~, ....... a-: ........................... , 

- Hep birlikte faktrb ney sideli 
de bir aıcak çay lçellml Di1e 1ı: 
tma davet etmiş .. 

Veli efcndJ :radenin bir çay .-fyaf 
tinin bediyealyle. behJyesı7le ne de 
melı: oldutunu bilen efendiler teklı 
memnuniyetle bbu1 etmiıler. 

1 Konab gldılmlı Gümu• ıemn•• 
1 !er ha%lrlanmıt- Faifur fincanlar 
. ça,.ıar içilmJı tath1ar meyvalar. aut 

be- ıekerJer yenilmit Gilrıil cilrül ya 
nan ocakların aı:caklıiiyle berke. d • 
tardald soiuiu unutarak b•rb·rıer ne 
nilkteler. cinaslar savururlarken pen
cercd!D bahçeyi seyreden Veli efendı 
ıade: 

- Aman efendiler ılemlt Bu adanı 
boyunda kar, size çoculdutunU%1l tıa
tırlatmıyor mu i 

Mollalar için efendinin ber t0ıune: 
"münaaipt!r efendim., demek 141: m. 
Zira ıtyafettcn sonra hediyeler. ih&a -
lar var. Hepsi birden: 

- Hakkınız vp. efendim. Heptm z 
c;ocukken kar t6"pu oJ'lladıjum.&ı lu
zalı bydıtmım hatırlıclık. 

- Öyle ise haydi bahçeye çıbl-. 
Merdivene blnıp 1oknt •talı !uzalı 
kayalım ••• Bir kaçı ltiru etmio1er: 

- Aman efendim, na•ıl olur? Boylo 
urmah bintslerJe ... 'fa bİ'riıt cörürae. 

- Kim ııörecek! Bahçemn etrafı 
duvarla çewili .• 

Kadıaalı:erler birbirlerine balı:qnıııı
lar. Ev aahlbinJ suceedinnek iateme
mlıler, bahçeye çdmutlar. Veli eleneli 
zade biıtün ı~ ·1ııı11 evvelden lı:1hva
sına aldrdıtı .için konaiın önünden 
bahçe duvanna kadar olan mesafeyi 
bazırlatmıt; battl bahceyi ıokaktan ... 
yıran davarın bir kısmını da 1'1lrtırı
rak oraya sahne dekoru aibl kltıt'8.ll 
bir duvar k.oydunnot. 
Yokuıuu bqında uıalılar merdl,.nf 

tutmuılar Her kad~mesine birer ka:
dıasker oturımuılar. Veli efendi :r:ade 
de en ıon kadepıeye oturacak &ibl 
yapmıt ve birdetıbire merdiveni .. o
yuverdinnio. U1durma ku:alıı: aon .O· 
ratle yoku,u inip duvara ıefince ön
deki aardı::lı merdiveni durdurmak Jçm 
ayağiyle duvara dayanımlı: ıatemlt. 
B.i.r tekme savurur aavurmaz, kl.irt 
parçalanmıı. Yeıll cübbeleriyle ~ 
dalmda bir dudu lı:uıu twıemiı nnne
dilen merdiven, ıokap utramıt. Kllı
yanın aldılt tert batta oran Jiblerc:e 
mahalle çocutunun toplanıııan ela da· 
hil oldutu lçın. bu acaip mevlı:lb ön
lerine eellp icadı uker!er tarlara 111• 
varlanınca hepsi birden su tenekeleri 
calarak: 

- YuhaaaL. Salı:aDı bebelı:lere ~ 
lnnl Yuuhaa •• 

Adadan boşaltılanlar büyük bir 
yektln teşkil etmiyordu. Çünkü Hong 
Kong arazis:nin bir milyonu bul1n 
nüfusunun % 98 i Çinli idi Hintli, 
Japon. Filipinll. Porte-kizli gibi ya
banctlar da % biri buluyor, böyleee 
asıl ln&iliz tebaası o/o birden ibaret 
bulunuyordu. Hong Kong sömür~esi 
nJn yüz ölc:ümü 1.012 km:! d!'n iba
rettir Ad.apaz.an, Merzifon veya 
Malkara Jıibi kaıalanmı:ı:dan bir ço
funun da mesahası h-emen ba kadar
dır, Yalnır şu farklı lci Hong Kong 
bizim bu kazalanmız.dııkiae nisbetle 
on, on iki misli daha kalabalıktır. 
SSmilrl'enln ortalama olarak nüfus 
kesafeti km• de 1 000 kifYİ bul<lu
tuna cöre burası dünyanın c:ok kala
balık yerleri arasında sayılır. Hong 
Kon&' &'ilney Çin kıyısında. Si Kiang 
nehrinfn aizındaki Kanton şehri ci
varmda blr ikl adadan mürekkep bir 
kısım iJe bir de ası1 kara üzerinde 
Kow1oon anıı:ı:lsine ayrılrvordu. Ad3. 
kuımt 83 km! yüz ölçümünd"dir: İ
talyanlarm Akdenizdc Sicilya :le 
Tunus kıyılan ar:ııııımdaki PanteJl'!
ria adası büvüklüğiinde. İngil'.zler 
bu Hong Kong ada,.mt 1841 de, de
mek ki bir asır kadar evvel ele ge-

ve Amerika sanavü için ne mükem-ı,; 
m.el ?ir pazar teşkil edecekti. Fakat # ••••• 
Çın ımparatoru ile münıtsebet te!';isi 

1 
kolay bir iş değildi. Saraya kabul 
edilip huzura çtlnncaya kadar bir çok 
formalitelt>rden geçmek icap ediyor
du. Hele İmparatorun karşısına çı-

Bugün Matinelerden Uibaren • Şark 
EN MUAZZAM - EN MÜKEMMEL ve 

siıU!macılığının ---•'\ 

Diye batır11ma,.. batlamıtlu.
Valı:adan bir lı:aç ır:Un ııonn tlı:in<i 

Mahmut HYTflıiJuı. lhıtyarlıtını ba
hane ederek Rumeli kadı aekcrlnl a&
letmelı: htedlti zaman. laımırda bulu-
nan Veli efendi zade: 

iste M A R M A R A nın Bayram Zaferi_, 
B~ Bugünden itibaren Bayram ve Yılbaşı Şerefine 

dileyada .?lltbet ve hayranlık tufanları koparmış ... Bütün İstanbul'u M A R M A R A 

1ATERi.0~··KÖPRÜ su , 
Yaratanlar: 

Cibaiıın ııan•at mabudest: Yirminci asrın sehhar Dahesi 

0BERT TAYLOR VIYiAN LAIGH 

en NEf'lS F1LM1 

HARUNORREŞID'in 
GÖZDESi 

Tan"hln Kaydett!ği en büyul< ve en kanlı aşlı: macerası... Şarl< saraylanrun kanlı ihtiraslan .. 
Safahatları-. Yüzlerce rakkase ve muganniyenin BAYRAM eğlenceleri 10 binlerce figüran.. 

Mu azzaın sahneler.. Kanlı ihtilaller .. _ 

TORKCE SÖZLtl' nft•h""': Vstad 

SADETIIN KA YNAK'ın 
TUrkçe saz.ıo ve Mqhur Mı•r Yıldızı 

üMMü GÜLSÜM 
Şaheseri... Yeni ve Nefis il /ada 

- Efendim. Demit. Ze9alılre ılclan
mamah. Bendeniz, efendi basretlerinlrı 
bir tekme fte dunn Yt1r:tıtma .. hl
dlm I.. Ve bn nükte ile kadı aıkcrl a
zilden kurtarmrıT •• 

" WILL Y FORST'un 
OLG°' TCHEKOWA -

LiSE VERNIR 
ile beraber yarattılı 

BELAMI 
Muhtatem "" llllı:a lllml ne Tilrkiye Seo Krali..C.i Tarafından söylenen Arapça 

M Ü Z E Y Y E N S E N A R şarkılarla süslü nü11ha11 S A R K 
J İ P E K ~inP.m;t~ınrl~ SARAY ~inP.metsında ~~:n·~:!:'an eu:ıcı:~:: 
'1· .. ••••lr;.:-;;,;:::::;.:-;:::;;~;;::;,:-:;:::::-:::::::"-lı-••••J Nefis musikisi ve ı:uzeı şarlulan 

~~~~~;~~~~----l_z_d_ı_h_~ __ ö_l_e_m_e_k_~_ı_n_t_e_d_b_i_r_n_ı_ın_rm __ ş_b_r~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~l--~---~~=R:11:F=il:m=a:~:'~"~i~e~~n~~nrla~~ktir 
1

, -·-~ I 

M 
llerE sene~BayramtE arKcla daima en eüzel ve en büyük filmi takdlın eden --·, BUGUN MATiNELERDEN iTiBAREN 1\ , Gedikpaıa 

BUGUN MATllı.fELERDEN "~"KIN GÖZ YAŞLARI. w "'YA$AllN AŞK. 'llmlerlnln Ölmez K•h••m••ı. f•rld• A Z A K Slnemumda 

1' T J A B BDOyDk BUN Kroı. KIYVMETLI 8AN'HATKARA B I s Bugtlıı Matlnelerdoo itibaren 

SINEMASINDA itibaren Bütün Bayram günlerinde L E 1 n ı.!:~ ıa:r.:.ı~··~.::ın:... 
JJ(.'ı Eıı - cev1n1•11 Mı, .. G ... m rıımU.. N L E R U :~

11

::.=i' b~~k F~ıır:: •ilik dilnyumda ql." 'Benzeri ı:örülmemlş, Han1ı:alar Harikası_ Şaheserler Şaheseri 

•rikadan Bin Zahmet ve Fedakcirbklarla Henüz Getirilen 

A KO GA 
'- Bir ziyafet •. Eğlenceli Mevzuu bir Kahkaha tufrını_ Danaları bir 

ihtil}am tihidesi olan Film. BQf Rolledre: 

'ROONEY Jl.'r V GARLAND 
JUDY GARLANG 

ladyolannnı Meşhm- PUL WHITJ\IAN Orkestrası 

M E S • U T den_ Söhretl dlllerdo destaa ol
m~ bu senenin en bilyllk, en 

K 1 1 .muıeynaAsH°Cf~CK 
TÜRKÇE sozıo. ARAPÇA ŞARKILI "I ""Y 

M Partica Mnrrlson • Ray Mil

s 
H•tn•a• K•f111erden ebıdlyın ılltnlftlyecek olan bu Afk romanında ıevglnln ıztlrablylı orrpfftın 
glh•Ollerln hry•t'"'"'"' iki at .. ıra•fndı kalan bir GENCiN fedıklrlıklannı ve A ' K 
uOrunda ...... ,,. fodı od... alR KADININ lalHT V•RICI HALiNi GÖRECEK&INIZ. 

BU FiLMDE 
"ABDOLVEHAB Şarkın Yenl Sn Krali~liğini ka%tNUDt 

i 1 H A N il s M E il E 
M ile beraber LEYLA ile MICNUNOAN gOnl Pıf'Çlllar te,..•n•DM edeoektlr. Bu "''"' ayni 1D1t 

' IZMIROI'. TAYVA"I elnıMı•nıfa Ol51f:ır11eoektlr. 
l'ffM Mlylltr .. fulaftdu lı•nı ••tlı rinde getlnmeel rloı olunu•. 

E 

R 

land • Akim TaınıroH 
BQtan başa renkU (Te n kolor' 
LALI!: slnemastndı bu -e 11a
lilste 3 batta gösterllrn oenerıın 

en muu.ıa filmi 

ı -ÖLÜM GEMiSi 
RICBARD ARLgNE -

ANDY OEvtNF 
Okyanuılann hırçm Dalpla 
Bin bU' heyecan dolu me•mııe-el· 1...... gilııenın eden Bllv 

--··=----------..ııı 'SINEMASINDA--9,30 - 12 - ıs - 1
• - 21 d• ... - SINEMASIND.AI 

... ır ..... - 1 



- .Pazant,t 17 de (CumhUJ'i1',,t), .. Perpmbe 
de (Ege,. Galata rıhtımından. 

- Cumarteal 1&00 de (Anafarla). Sirkeci nhtı-
mnıclan. 
N O T: (İt'ad ahire kadar haftada bir posta 

• 7Bpdacaktlr. Ve bu posla İnebol\11'& kadar sl
decektır.) 

- Perfembe 1.00 de (~). Tophane nbtmun-
dan. 
(İt'an ahire kadar haftada bir posta 18Pıla-

~~~Jl .. Iİllİ~ caldır.) ..,"'!' .. ;Jf !' ....... .r- Pilzartaıl, Salt 9,50 de. Carwıunba, Peqembe, 
Cuma 18,00 (Trak) CUmartesi 14,00 de (Ma- 1 
rakaz), Pazar 9,50 de (Trak). oeıata nhb-

JL _ _ ~ mmdan. ••"8 # ...,... ~- Pazartesi. Carpmba ve Cuma 8,00 de (Mara
kaz). Galata rıhtımmdan. A)"nca Ca.rşambıl 
20,00 de (Saadet) ve Cumartesi 20,00 de cUı
pn). Tophane rıhttrnıııdım. 

- Sah ve Cuma 19,00 da (SeJ7ar). Tophane nb-
tımmdan. 

... Pazar 9,00 de (ilenin) Tophane nhtımmdan • 

..... Çarpmba lt,00 de (Bura). Cumartesi 12.00 
' de (Saadet). Sirkeci rDıtnnmdan. 

... .._. ,.,... - Pazar 18,00 de Cbn:llr) •. GeJMa rlhtnnından. 
Gidil ve d&ıillte Gelibolu ve Canakkateye 
uıtrar. 
(CAJırAXKALl!:) vapuru SO/l2/141 Salı ınno 
•at 17 de Sirkeciden Alanyaya kadar Mersin 
Jolu like1eı.i )'Ük pb5taaılıa kal!gtMıkbr. • 

(11532) 

... O T S VıtpVI' -'•rlerf hakkında luw ttlrlD tmılOmat aplfıda 
'91efon 1tumaralan yazsh aoentelerlmlzden Qrenllebll~ 

o.ı6 ... AıleMellll - Gallltlı nhtıntı, LIManlar Umunı 

Galabl fube 

11"'9al • 

MOdDrlotO tl1t..r altındtı 0111 
• - Galata rıhttmı Mıntaka Uma n 

R•Hll bin.. altında 
- 81rkeal. Volou Salonu 

Aclcllm 111 ilk Vapuru 
... 

40111 
12740 

~ .... 1,18 de Dlkarak telaDil Adal8ra ulrayİp R'.~ 
~ a'1elt ~ lllft lefel' 29112/Ml Pazarleat ıQnOnden itiba
ren itil' --~ .._.'atU•bU ~dan lıiat 1.27 de kalkan 
(101) No. ld ilk -*r 2flı11Ml .._.._ .,.,..._ Jtibu'elı .BB.10-
kada '" diler 'isblelerdian (15) -dakika evvıeı ~ . .-. ·~ 
saat T#lıll de varacekttr. __ ,....., (11533) 

~ .......... , ........ lllİllll ........ ~ 

Maiye Vekiletinden: 
Elld •el J, 10 ve 20 parcdddann tecla

kaltlrdmau haldencla nan 

' IAYANLAR ve BAYLAR 
1111 .... mlzde dalma 1Ca*ft (re erkek Kol, Cep Saatleri. Maaa, 
lhrı(tı 8aatlerl, AU.. n Pi_.. nlpn yllzlJklerl. kıymeti! 
...,-.,.. aG81D Olfelc ve Pilici• ve Yul ... vally ... yD:ıdlklerlnln 
_.... ~I bulaadurtutomuza blldlrmekle .. ..., duyar.sa. 

Yt'llaf1 ve Bayramlık Bediyeleriıılzi. 

SINGER 
- Sciat 

MağazalannclaD 
Tedarik Ediniz. 

Adres: lıtanbul, Eminini No. 8 
I 

Si HEDiYESi 

Vişne • Çilek ~ ~ortak.al 
Mandalina • Turunç • Mu2 

Beye11dik • Nane • Altm 

LIKÖRLERIHI. 
KANYAKLARINI 

VE 

Sipahi • Samsun • (;eşit . 
BOğaiiçj • Yenice • Gelincik 

Serkldorvan • Baframaden 

TAYSIYE EDER .• 

.Kaıeleri: Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
ağrıları derhal keser, CJÜncle 3 Kaşe alıMtbDlt 

, 'ı ISTANIUL HAYAGAZI ve El.EKTRIK 
Ye TEŞEBBUSATI SINAIYI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

MOHIM iLAN 
lstanbulda, Bavagazı vo Elektrik ve Te,ebbUsatı Smafye TUrk A

nonim Sirkdl. ~urlannm 1941 senesine alt "Pembe,. Renkli hüvi-
7et ~fJdncl ıtlnun 1942 den itibaren iptal edilerek 1942 
Senell 1ı üzere "TurwJCU,. renkte kartlarla deJisti-
rflecellnl erine uz971er. Bu kartların baş tarafında 
Şlrlletin~ •leTANBUl.DA HAVAGAZ I v a ELIKTRIK VE 
TE .. B ... A T I 8 1NAIYR T 0 RK ANONiM t lRKITI" ;razılıdu-. Yu
kanıla aeıııterUeD evnfa Uf'IWl olllll)'8D kartlar ubte addediln)ell ve 
b&mlllerl pol1ae haber ....uıneıtdtr. Şirket, mo,terflerintn bu UAna 
rtQet etmemeıerm~llecdıtDlticeı.ln ım1'ulf7etinl kabul et-
mtyeceltnl tbnclldeıı .,rer. , 

MaUye Vek81etinden ~ 
Gamlı •100" K11r111luldann Teclavülcleti 

Kalclanlma11 Haklcmcla 


