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1 Bulgarist anda 
1 Kabine Değişikliği 

1! BaJvekil Filof, 
1 Dün Krala 
f istifasını Verdi 

. . . : 

-
Kral, Yeni Kabineyi 
T eşkif e Yine Prof. 
Filofu Memur Etti 

! Hariciye Nazırı Popof, 
iHarbiye Nazırı Daskalofl 
iYeni Kabineye Girmedi! 

lngTltere mUdafasında kadınlara da 
vaz ife verilmektedir. Resimde, 

Hkerl t a lim g!Sren 1 ngiliz 
kadınlarını görUyorsunuı.. 

r 
DÜNYANIN EN YÜKSEK SAATİ 

VACHERON 
Et 

CONSTANTIN 
Cenevre 

Türkiye Mümessili Z. Saatman Sultanliamam 

' 

Litvinof Diyor ki : 

''Müşterek 
Bir Gayret 
Göstermeliyiz .. 

"Bu Gayret Bir Takım 
Hayali Projelerden 

ibaret Kalmamahdır,, 

Litvinof, Amerikanın 
Almanyaya Taarruza 

Geçmesini istedi 
Amsterdam, 11 (A.A.) - Uni

ted Press'in bildirdiğine göre 
Sovyetler Birliğini Amerika bü -
yük elçisi M. Litvinof Filddelfi. 
ya siyasal Bılgiler akademisinde 
söylediği nutukta demiştir ki: 

Şark cephesinde ileri hatlarda bir dinleme istasyonu 

Sofya, 11 (A .A.) - "D.N.B.,, 
Başvekil Filof bugün krala kabı
nenin istifasını takdim etmiştir. 
Kr'41 bu istifayı kabul ederek Fi. 
lofu yeni kabineyi kurmağa me
mur etmiştir. 

Almanya gelecek darbesini ne 
tarafa indireceğini gizlemiye ça

liılııliM..-,.,~ Iışarak düşmanlarını tercddude 

. ~ 

SARK CEPHESi 

Bir Habere Göre 
Sovyetler Beyaz Rusya 

Hududunu Aştılar 

Almanlar 9 Günde 1069 
Sovye t Tayyaresi 

Düıürdüklerini Bildirfyor 

ır ,. 
' 

sevkediyor. Birçok tahminlerde 
bulunmak zorunda oımaklığımız 

Haber alındığına göre her ~ey 
den evvel iktısat nezaretlerinde 
tensikat yapılacaktır. Ticaret Na
zırı Sagorof'un siyaseti son gün • 
lerde şiddetle tenkit edilmiştir. 
Diğer nezaretlerde değişiklik ya 
pılmayacağı sanılmaktadır. 

-------------------------düşmanın durumunun ne kadar ,-·-- _, j elverişli olluğunu göstermeğe ka 

Yeni Bulgar kabinesi 
Sofya 11 (A.A.) - Yeni Filof hii

kUmeti buıün öğleden sonra teııekkül 
-etmiııtir. 

lngiliz Basını 
Yazıyor : 

ı \ fidir. Çünkü bizi kuvvetlerimizi 

S • c • ı dağıtmağa mecbur ediyor. Hepi~ 
1 r r 1 p p s miz müşterek bir gayret sarf et .. 

mek zorundayız. 

H 
• d• t d Bu gayret hayali projelerden 
ın IS an an ibaret kalmamalıdır. ~ğer devlet 

Bengale Deniz 
Mağlubiyeti j 

Çok Vahimdir 
-o-

A 1 
lerden biri askeri hareketlerinde 

Yrı ıyor b~Jlıca ~ı;vvetlerini yıpratırke.n 
diger bırı muayyen olmayan bır 
ilerde muhtemel hareketler için 
kuvvetlerini saklarsa zaferimiz 

-o--

lngiliz Nazırı, Bir 
Nutuk Söyliyerek 

Anlaşmazlığın 
Sebeplerini Anlattı 

müemmen olamaz. Şimdiye kadar 
iyi yolu henüz bulamadık. Çabuk 
hareket etmemiz lazımdır. Aksi 
takdirde hedefimize varmadan bu 
yol kapanacalttır. 

M. Litvinof Birleşik Amerika. 
dan da Alınanyaya taarruz etme· Strateiide Değişiklik 

Btılgar Ba§vekili Filof 1 
Yapılması Lazımdır 

· Londra, 11 (A.A.) - Ofi: Lon 
dra basını İngilizlerin Bengal kor 
fezinde uğradıkları son deniz ka 

Başvekil Filof, evvelden deruhte et- yıpları dolayısiyle bir stra:c•ji 
tiii Maa,rif Nazı:rhiıru bırakmış ve değişildiği yapılması lüzumun -
yeni kabinede Hariciye Nazırhirnı ü- dan bahsetmektedir. 
zerine alnu,tır. . Times gazetesine göre üç ordu 
E~ki kabinede Dahiliye, Maliy~, ~e nun işbirliğinde esaslı bir noksan 1 

~aha Nuı~!arı o~an Ca~raovuııkı, Bı- bulwıduğu kanaati mevcuttur. 
Jı?of ve mübendıs Vasılyef yeni ka- Bu gazete bu noksanın hava y;-:ıt'. 
bınede de Nazırlıklarıru muhafaza e- dımı noks ld - k d 
diyorlar. . anı o ~ugunu, ar:ı a 

Kabineden ayrrlan Nazırlar şunlar- ve denızde son ugranılan kaybın 
dır: bu sebepten ileri geldiğini yaz -

maktadır. Hariciye Nazırı Popof, Harbiye 
Nazm General Daskalof, Ticaret Na
zırı Profesör Soırof, Ziraat Nazırı 

Kuısef, Demiryolları Nazırı Corolof, 
Adliye Nazın Mitakof. 

Kab:neye iiren Nazırlar şunlardır: 

l:!fj'" Sonu; Sa: 2; Sil: 2 

News Chronicle gazetesi deniz 
hareketler inin sarih bir strateji 
planına dayanıp dayanmadığını 
sormaktadır. 

Daily Mail gazetesi, şimdiki de 

Berlin Büyük Elçimiz 
Dün Almanyaya Gitti 

H. Gerede, Almanya ile Olan Ticaretimizin 
Pek Yakında Çok Gen~şliyeceğini Söyledi 

-o-- sini ve müşterek gayrete iştirak 
Nehru, Bütün Hintlileri I e~lemesini istemiş ve şöyle demiş 

Hindistan Topraklarını j tır~ihver devletleri sadece Al • 
Müdafaaya Çağırdı ! manyanm abluka edilmesi veya 

Alman şehirlerine bombalar atıl 
ması ile değil ancak ve ancak mu 
harebe meydanında yok edilebi· 
lirler. Başlıca muharebe meydanı 
şimdi Sovyetler birliği toprakla. 
rındadır. Ve bu topraklarda Al~ 

Sir Criı1}>s 

Yeni Delhi, 11 (A.A.) - Sir 
Stafford Crips bu sabahki matbu 
at tolantısında bilhassa şunları 
söylemiştir: 

Hint kongresi İngiltere hükü -
metinin tekliflerini kabul etmiye 
ve teklif edilen milli hükumete 
girmeğe hazır olmadığını bildir -
miştir. Hint kongresinin bu ceva 
bı ve aldığım diğer cevaplar üze 
rine İngiltere kraliyet hükCımeti 
ne projesini geri almasını maale. 
sef bildirmek zorunda kaldım. 

CrippB anlaşmazlığın 
sebeplerini izah ediyor 

1 manların ve onun müttefiklerinin 
ezici üstünlüklerind-eki tümenle. 
ri toplamış bulunuyor. 

PASiFiK HARBi 

Birmanya 
Taarruzu 

Şiddetlendi 
Japonlar, Yeniden 
Geniş Ölçüde 

Hücuma Başladılar 

Bataan'daki Japon 
Kuvvetleri Kumandanı 

Muharebede Öldü 
Londra, 11 (A.A.) - Neşredi -

len bir tebliğde şöyle denilmek • 
tedir: 

Birmanyada geçen çarşamba 
günündenberi lrrevadi cephesin· 
de yeni bir taarruz olmamıştır. 

Japonlar üç koldan 
hücum ediyorlar 

Çunking, 11 (A.A.) - Birman-
yada, Sittang vadisi boyunca, 
şiddetle muharebeler cereyan et 
mektedir. Burada, üç Japon kolu, 
Tungoo şimalindeki müttefik hat 
larım sıkıştırmakta, Çin muvasa. 
le yollarını istilaya ve Mandalay 
yolunu açmağa teşebbüs etmekte 
dir. 

* Ankara, 11 (Radyo gazetesi) :... 
Birmanyada Japonlar İngiliz ve 
Çin ordularının tuttukları müda 
faa hatlarına karşı yeniden ve 
çok büyük ölçüde taarruza baş -
lamışlardır. Çin kuvvetlerine kar 
şı Japonlar dört istikametten ta. 
arruz ediyorlar. Bunlardan bir 
püskürtülmüş ise de vaziyetin az 
çok nazik olduğu sanılmaktadır. 

~ !ona: Sıı: 2; Sil: 5 
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Alemi, Hayvanlar 
Kısacası: T ARJH ! 

c ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR ) _ 

Yemiş iskelesinde 
KGgıt Ahş Verişi 

3 

Kehle ve Pasta 
Yazan: ULUNAY 

'T an,, m "Dikkat,, &ütanunu ya

Hindistandaki 
Müzakereler 

,-0-HOOOOO- OOM • • • • • • ' 

Kalabalık Arasındaki Torba Çarşaflı Kadın - Bir Ayoa 
Ne Kadar Kağıt Harcanır? - Bugün Ne 

Alırsan Kar Var, İş Paran Olsun 

un muharir, dün resmi t:rnıada
tı:i büyük yanlışlığı anlatırken pek 
canlı bir noktaya dokunmuş; o kadar 
ki ikinci planda olması lazım gelen 
bu nokta, asıl mevzuu bile unuttur
muş, mesele umumun sıhhatine do· 
kumıyor; bu itibarla bir çoklannıo 
da midesini bulandırıyor. 

Bu fıkra şöyle yazılabilirdi: 

Yazan· M. ANTEN 
Qn !ies gun sfil"en müzakere ve 

mün kaşalardan sonra kongre 
g ıterc hük<lmet n·n sonradan tadile 

ugrıyan tckliflenni l'Cddetmlştir. 
Kongre Cripps'e tevdı ettiği ı.soo k&-

İ GÖZÜNÜ KAN BÜRÜYEN İNSANIN EN YIRTICI SANDIGIMIZ BİR HAYVAN- İ 
IDANNEKADARDAHAZALİMOLDUGUNU GÖSTEREN TARİHİ VAK'ALARI 
! ARASINDA FRANSIZ İHTİLALİ SIRASINDAKİ (EYLÜL KİTALİ) BAŞTA GELİR! 
~ • • • • • • J 

ycmıs iskelesi so. tırip bırakıyor. Ba 
kağmda bir dük- ("- Yazan: "'\ ün va n tıezkeret>i 

kin. önü ana baba l l tekık ediliyor ve 
giinu. Dükkanın kapı- SAiD t<ESLER bugün oldufu ~öi 
sında bir asker ara ı __________ _._ bir kaç gun sonra 

sıra kalabalığa doğru esnafın eline bir 

"Temizliğe riiyet etmiyen bir f.rmt 
hakkında tatbik edilen teşhir cezası 
yaniıe ibare ve yanlıs imli De tin 
edilmiştir.., 

Böyle yazılsaydı fıkranın ellemmi
yeti azalırdı. Muharrir, tam bir re
alist gibi davranmış ve; &(>yle yazını • 

mellk bir mektuptn Hintl'lere ve.. 
n~ istcnm salahiyetler ve vazffe
krln b Jrlkatcn mustnkit ve milli bir 
biikUmet mefhumu ıle kah Ji telıf baJ
madıfmm 1ngilterenfo teklifini kabul 
edcmiyeccfini bOd'rmiştir. 

Cripps bu hlidlse mfinasebe~ ga
setecilere şu beyanatta bulunmuştur. 
Kongre İngiltere huknmetinin teklif
lıerini kabul etmemtş ve müzakereler 
sona ennf tir. Y nn İngfltereye ha
reket cdecegun, bagunkü vaz.lyet, be
wım Hindistan gelmeden evvelki va
~e benzememektedir. Müzakere
)« tarihe mal olmuştur, istikbal ü-
erlnde tes!r yap caklarchr. İki ta-
f arasında nt m m tık vardır, fa

kat kırgınlık ve du mantık b'slcri yok.. 
tur. H:nd'stanın i b1ı:ba1 ve bihTtyeti
ne um dim kırılmış değildir. Hindis
tan tehdit altmd dtr. Ingfltere Hindis
am müdafaa için buun gayrctlerini 
sarfetmektedİr. Amerika da elinden 
geleni y pıyor. Hintlilerın de kendi 
ınımıleketlerinl müdafaa etmeleri bir 
zarilrcttir. İngiltere Hind'istanda bu
günkü mevk ini muhafaza edecektir. 
Muttefıkler aç'n kumanda birlığin.in e
hemmiyet vardır.,. 

Kongrenin cev bı Cirpps'e 'Pel'll
dikt.en sonra murabh slann büyulı: bir 
kısmı şeb den aynlmı tardır. Şchi.P
d kalan Nehru radyo ile Hintlilere 
y ptıfı bir hitabede: C 'pps ile yapı.. 
l n muz kerderm net cesl ne olarsa 
o un H ntınerin kendilerim müdafaa 
edeceklerini ve J ponl nn yurtlanm 
stili eylemelerine müsaade etmflre -

cekl rlnl soylemi ·r. 
Bu bildi e, hiç şuphesk, mfttt-eflkler 

tçin siyasi bir muvaff kıyetszlik teş
ki1 etmektedir. Bunun Bengale Jrorfe
zinde iki Ingilız lmıvazörli ile bir 
tayayre gemisinin Japon kuvvetleri 
t afından battnld:ıtı btr STnlda "f'U

kua gelmesi mtittefildcr ~ köti bir 
tesadüf, hır talihsizi kth.. 

Cnpps teklıflerın.in bxJg1'e' • 
mfmdall bbal edilmemeıd Hind!lltaıı1 
da tngUtere aleyhınde btr isyan 
hareketi nya.ndmıc:alc bir hi<!ltt de
ğUdir. B ]akis Nchru H"mtlilerin Ja
poayaya kartr YaZJyetie iıd pek ~ 
ve Jcat'i olar k dün bir ~ daha iliıı 
~ • Hint! teri Japon istilasım 
kıtf'11 meınleJııeüo m6dafaaaaıa dıwet 
etmi m. 

D ğer cft'ıeften Hindistana, 'mı u1&n
y dan gelecek bir istili ~ 
k rp tablt minial ri~ lrma:re e
dılmck din. F'Hhakfka Birmanyada~ 
traoaaddi Yadist He Hindtstand-'5 
Brahmapatra ?adisi arasmda brr llU'8 

daf!ar uzanmaktadır. Bu daflarm a
rsmdn geçerek Hmdistnı istili etmet: 
Japonlar içın tehlıken bir teşebbh o
lacaktrr. İııgUterenin Bcngale le~ 
riode Madra g bi lnı'IVeffi Ütlleri --
dı. Bnmm içtndır ki Japoolarm ilk 
9'f! ,-akın hedeflertırin lraooad<I 'tl!tdi
sinden J"Ukanya dogru çıkarak Bir
tnal!J'R )'ohma hl1dm olmak ~ ne 
müttefildenn irtibatım kesCTek, bfitiin 
,..ronniardan mahnrm bir vaziyete 
gelecek olaıf Çang - Kay - $ek"i sulhe 
mecbur etmek gibi görunmelrtedir. Fa
kat Çmlıler, yoksulluklar •e imkin
su:lıklar içinde y&Pflan beş senelik 
mücadelede mukavemet Jaıdrctierini 
gfistennişlerdır.. , ~ 

l!ARMARA'da .. 

1:. a W'l en sevimli genç 
Yldızı 

MICKEY ROONEY 

Andy Hardy 
KELEBEK!.. 

Geçen gı.in (Tan) da sayın 
bır muharrir, dlinya ku

rulalıberi birıbirini yiyen m.san 
lar hakkında orijinal fikirler 
yürütüyor ve insan aklının 
- cinsdaşlarını yok etmek ıçın -
her şeyden fazla di§ini sivril t.. 
miye ve tımagını bilemiye yara 
dıgını soyliyerek harbın zarar· 
lannı sayıp dökı.iyordu. 

Bu yazı bana goziınü kan biı 
rüyen insanın en yırtıcı saydı. 
ğımız bir hayvandan ne kadar 
daha zalim olduğunu yeni baş
tan düşündürürken Fransız bu.. 
yük ihtillili zamanındaki eylUJ 
kıtalini de hatırlattı. Yakın ve 
uzak tarihte - Marius ve Sylla 
boğazlaşmalan da hesaba katıl 
sa - Saınt - Bartıhelemy eyliıl 
kıtali kadar insan zulmünü v e 
canavarlıgını meydana koyan 
sürekli hiçbir dram yoktur; bu
na ayrıca dehşet katan nokta da 
eyliıl cinayetlerinin yalnız eli 
kolu bağlı mahpuslar üzerinde 
işlenmiş bulunmasıdır. 

Pek acı, tüyler öıp!'ltici, hı -
sanlıktan iğrendirici, akla, vie • 
dana, hayale sığmaz şeyler c»
makla beraber o kıtaldan biD.. 
kaç sahneyi tekrar gözden ge • 
çirmek istiyorwn. Ta ki, bugftn 
kü insan neslinin geçirmiye ça
lışbğı kıp kızıl ~ kapkaıw 
giınler, başka çeşit daba kor -
lrunçlannı zihinde canlandır • 
mak suretiyle bir derece yHii 
nü bafi.fletmiş ols&m... ~ 
lim .ki: "Bizden öncekilerin baş 
le.rına da neler gelmiğt İnsan 
neler ~ış "Y8 cmstaşlarıaa 
neler çektırmiş! .. 

*** rYl'Ol kıtalinin ibtr hazırtıık 
.. - devresi "8I"dır. Hapisha

neleri, yarmuı kuri>aalari.Y le ~ 
k.a baa doldunnak-

Önce bu iş başanım.ş, eırM 
'911! konaklar basılarak iç~ 
ler sorguya çekilmek şöyle dw 
INf1, hüviyetlerini bile anlaım
ya pek lüzum görülmeden ille 
!kaka, feryat figan zindanlara is 
tif edilmiştir. Bunlar arasında 
asillerle eski nazırlar, general • 
ler muhafız bölüğü subaylan 
"t'e 'erleri, kraliçenin nedimeleri, 
saray hademesi, büyük rütbede 

( - Ya za n:-"" 

i Refik Ha&d KARA Yi 
··-········-···· ... -·-········. . 

papaslar, çokluğu teşkil etmekte 
dir. Biraz da adi suçlular, hırsız 
lar, yol kesenler ve fahi~ler 
karıştırılmıştır. 

Hazırlığın ikinci kısmı katil
leri bulmak, silahlanlıımak, 
gruplara ayırmak, bu teşkılfıtı 
kurmak ..• 

Sonunda "Başla!,. emrıni ver 
mek ... 

Kıtal şöyle baslar: O yıl ey
liılun ikincı gunu bır pazara 
rastlamaktadır; sokaklar gezıci 
halkla doludur. İkindi uzerı Pa 
ris belediye hapıshanesınden 
Abbaye zindanına 30 Papasın 
götürülmesi kararlaşıyor. Bun. 
lan altı§ar kişiye ayırarak beş 
arabaya koyuyorlar; arabaların 
ikapılannı da açık bırakıyorlar 
"fle ufak bir muhafız takımı ara 
sında yola çıkarıyorlar. Çoluk 
çocuk ve aşağı halk tabakası ara 
baların arkasından koşmakta, 
Papaslara küfretmektedir. Mu -
hafız takımı da halktan geri 
kahnıyor ve kışkırtmak içın o
Da diyor ki: "işte Prusyahlann 
artaklan bunlardır; harbe gıdcr 
lteıı wkan&Zda sağ bırakırsanız 
.m bunlar boğazlıyacak~, 

Zindanın alt katında, avlu
ya açılan dar kapılardan 

birinin onune hademe Mnıfüırd 
ın başkanlığında uydurma bir 
mahkeme kuruluyor, mahpus -
!ar bırer birer çağınly.:>r, adı so 
ruluyor; sonra kendisıne kapıyı 
gösterıyorlar: - Gidebıhrsın~ 

Mahpus kapıyı açıp avlıya çı 
kar çıkmaz, tetikte beklıyen ı.ic 
retli kıtal amelesı hemen listu
ne tişuyorlar, kılıç, süngti ve 
mizrak ile - ne ile ve nasıl olur
sa olsun - hakkından geliyorlar. 
Akşama dogru, böylece avlu ce
setle doluyor; toprak kanı eme
miyor; katillerin ayaklan kay
makta, işleri zorlaşmaktadır. 
Biri akıl ediyor: Ölülerin elbi
selerini çıkarıp yerlere seriyor 
lar ve daha kolay çalışabildikle 
rine pek seviniyorlar! 

Fakat ne olsa yine yorulmak 
tadırlar. İhtilal hükumetinin 
bir kenara kurdurduğu büfeye 
giderek ikide bir şarap içıyor -
lar; ara sıra da açlık duyuyor -
lar; işi bırakıp o kan deryası, o 
ceset yığını ortasında, olillerjn 
üstüne oturup kanlarının ge -
tirdiği sucukla ekmeı;i gülüşe 
şakalaşa afiyetle yiyorlar. Ve 
bu manzarayı, o katil sahnele
rini, ölü istilferini, hepsini yu
karıdaki mahpuslar pencere -
lerden görmektedirler \'e baş -
la.nna geleceğı bılerek sıralarını 
beklemektedırler! 

Bazılan sabredemiyor, kafa-
1ıarmı demirlere, sivrı taşlara 
.ara TUra, daha evvel, cellat -
1are teslim olmadan kendilerim 
öidörüyorlar. Bu sırada ~ir -
deki bütün kilise çanlan durma 
macasma çalınmakta, 2 eyliıl 
gecesine bu gürültü, feryatı fa
a içiDde pilmeldedir. 

to• - 4 1 

Tam bu sırada bir adam se -
J!ircileri ve muhafız zincirini yıa 
nyOE, birinci arabanın basama
jma çıkıyor, kıhcını bir papasm 
göğsüne ik1 bre daldırıyor, çe 
kiyor ve üzerinde dumanı tüten 
imle kanlı sililunı ıbalka goste
r:iyoı:. Halk ürkı.iyor, igrcnıyoı:, 
geri geri kaçıyor; o zaman ka
til ahaliye haykınyor. "Korkill 
mm ma alçaklar! Korkacağımm 
ölüme ve öldürmiye alışın~,. 
Ve kılJCWM tekrar arabanın içi-ı--------------
oe, rastgele sokuyor, cıkan - V B F A T 
yor. Sonra iniyor, duruyoc, ö - eıaa• · · maruf kürk mıc _ 
nünden geçen ikinci, öçuncft • ~riarbian seYgtll babamıs 
rabaya. beş arabaya karşı ayni MİHRAN OHANİAN •ın 

bağınyor: pusula verıyorlar, unvan tezkeresini 
- Rıza oğlu Ali. de iade ediyorlar .• Bu pusulanın üze-
- Hiısnu oğlu Mehmet. rınde hangi tanh ~ılı ise o gün ıc-
Kepenkleri inik dukkirun dar kapı- lip kilıdınızı alıyorıunuz. 

sına doğru bir hucum oluyor. Bir - Kapıdaki asker kunl. 
ıürültü ve bir tehdit: - Her halde o da, kalabalılın i-

- Daiılm, t;olcaa paydoı ederiz ha.. çindeld askerler de izinli gelml1. es· 
tnaan yumağı biraz gevtiyor, yine naf çocuklar olacak. 

askern ıeai duyuluyor: - Ya bu kadınlar?. 
- Miru Kasımı Andon Gevrekoi- - Onlar da ya esnaftır, ya esnaf 

karısı. Kocalan itini bırakıp gelemeci ~ ~ 
Kapıya gidenin eline i1ı:i tane kiiıt ise, kadınlarını gôndermiılerdir. -.•-

•eriliyor. Bunl&r kalabalıktan ayrılır amafih, dallvere de olmuyor deiil. 
ayrılmaz ellerindeki kiiıtları tetkike, Kltıt istiblüi olınryan esnaflardall 
küçiik kigıtta yazılanları ıokmıye ça- unvan tezkereleri bir ild lira maka-
l11ıyorlar. bılinde kiralanıyor, gelip buradan kl-

)#. )#. )#. tıt alınıyor. 
- Acayip, ba kliıt ahp klrh bir 

it mil 
A rkadaıımla beraber Haliç sahil· 

- Elbette kirh evladım. Her es
nafa iki yüz kilo kitrt •eriyorlar. Bir 
neviinin kılosu 54, diğerinin 72 ini· 
ruı. Piyasada bunlar 120 •e 160 b

lerinde dolaşır, piyasa vaziyetini 
incelerken yulcanda tasvire ç:ılııb
iırn kalabalıkla karfılaıtık. Kalabalı
tın kenar tarafına raıtlıyan bir deniz 
erine sorduk: 

Bir rup kap kapanın elinde kalıyor. 0.
ıete kiiıdırun bile kilosu 65 kuruf. 

- Ne var kardctim burada? 
ICJ' mi daiıtıyorlarl 

Beklemekten canı ııkıtmıı olacak ki 
ters ters baktı, 

- Bekle de gor, dedi. 
Arlradaınn uçkurlu ç&l'f8f stYmiı 

bir kadına 901nalmuşt11, Ona sordu: 
- Hanım abla, ne daiıtıyorlar ba

nda? 
Kadm Karadeniz ~ıe CC9ap 

verdi: 
- Ha. Pet!eyonım ki zabahberl 

alayum deyi 
- Ne alacabm. 
- Kihıt. 
Meralmnızı fh~ btr adam tat

min etti: 
- Kiiıt dalrtı1'0dar be7im, dedi. 

Blll'MI Siimer Bankın pıbffl, Eınaf 
amballj kiiıcb ah7or. Amma bugün 
yapılan k&iıt teniatl değil, karne tC'9-
zıatı. Kiiıt almak ~ aoal bir 
kaç lfln e'9ftl an- teskereehlf ce-

••• Kalabalıtın mlnaaı anlqdmııtı. 
Verilen paıulaları tetkik ettik. 

O ııin 6 nisandı. Halbuki pusulalann 
iUerlnde 24 nisan tarihi yazılı idi th
tıyara sorduk: 

- En işlek bir dukkinda b r ayda 
ne kadar kaiıt harcanır? 

- Bakkal. attar, helvacı, k sap, ma
nifatura, tuhafiye vesa.ıre gibı nazik 
mal satan dukklnlarda topu topu 30 -
40 kilo. Fakat evveli dedıflm ııibl bu
radaki esnafm hepsi kiiıdı kendi 
kulalnmak için almaz. Bır topunu km 
di kullansa, diier topunu kiriyle sa
tar. Yoksa kiğıt alacaiım diye boıu 
boıuna burada üç guniınu harcar mı? 
Ben umumi harpte bile böyle kliıt 
al11 verişi ıormedim. Şimdi her ıey 
kıymetli. Ne alırsan kir nr. tı paran 
olıun. 

''Bir pasta fınnı çalıştırdığı ame
lelerden ikisinin çamaşmnda bit bu
lundufu, pastalarında da bit çıktığı 
için üç giın müddetle kapatıldı.,, 

Bu cümle uydorma pastacılan ol
dukça tellşa düşürecek bir haberdir. 
Çünldl banu okuduktan sonra o acayıp 
renkli pastalan camekanda gördükçe 
öğiirmemek kabil deiildlr. Doıtlanm
dan birini tanırnn ki bir sokak satı• 
cıamdan yediil revanide çüruk bir an 
di&i çıktılı için ne zaman yanmda re
vaniden bahsed ise bastalanm!L Ba 
itibarla onun için artık s tıcr ayırt 
etmek imkanı kalmamıştı; bir kalem
de bütün revaniciler, sattıktan mal 
ıle berber mbldlm edilmiılerdir. 

Bitli pstalar da böyledir; bunu ince
leyip ark dokumıya lüzum görmeden 
ben kendi hesabıma bu lüzumsuz luk
ıe öiure öiüre veda ettim. Bund 
ıonra her putada, pisliği remz eden 
bu haterenin bulunmamasına inanmak 
bence kabil değildir. Kirma kesat ge
len fınncı kendisini mUd faa iç n 
ıöy1e söylese ne cevap verebiliriz? 

"İki amelenin çamaşırlarında bit o• 
Jursa ne çıkar? "Pire itte, b't yei tte 
meseline göre bu, onlann babay i 
olduklanna delilet etmez mi? Bıt b 
de kahramanlık niıanelİdir. Birb rle 
rlne meydan okuy n kabadayı1ar 
"Hele sabret. Bıraz bitim kanlansın 
4a o zaman goriııurbzl,, derler. Kana 
ni Suleyman vezirlerinden Husrev 
Papda ciızzam illeti olduğuna comle
iindckl bit miyar olmadı mı1 

Eıld masallara bile: "Var varan
dan; siır, sürenden; yatılmıyor 111 
kehle ile pireden,, baılangıtı ile g -
ıılirdl. Bit tayin ettıii gayeye doinı 
yürüyen azimli bir hayvan olarak ta• 
nınmııtır.. Bunun için "b r topal b t 
bir ıecede dokuz yastık dolaıırl 
derler. 

Define biklyelerinde de bit muhıın 
rol oynamı.tır. Çobanın t ş uı:er n 
de bit kırması tılsımı kan :ıe yapıl 

•••••••••••••••••••••••••• .. bir defıneyi ortaya çılı:armııur. 
' Boyle oldutu halde pire •e taht 

iAımilMll Shaemactbğımn bugüne kadar kaydettiği kuruıune nlsbetle haşereler·n en atı 
en büyük muvaffakıyet bqlıaına karıı hiısedılen c yia ve k 

' bin türlu maharetle yapıp •eydana 

A R J A M T 1 M A cetırdiflmiz pastalardan he~ nef 
ret ettiriyor ..• 
Pırmcınm derdıni anlıyoruz. Faka 

ne yapalım? Bund n evvel pa ta 

MELEK S·ınemasında bit aruında kimse bir yakınlık g remezdi. Fakat bır muddet iç n p 
_ yı bitten ayırt edem yeceğiz, 'Mah 

Sonuncu Hafta 4 .. .. uncu ve 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

fmnın piıliii bizı bu luksten vazge 
çirinıe ne devleti 
Adamın birJ altın yapmak ıç 

''Ilm-i- Simyi , öğrenmek iıtemıt; b 
---------------------------ı• bır ehline başvurmuş. Hocası bun 

yeni için yapılacak teylerin hepsin ta ·-----,\ 
te1i yapıyor. Abbaye zindanına wıW ettiğini 1'eırnall MelBCirlıe bDdi
...anldığı mman arabalardan le- x:ınz. Cenaze merasimi 12 Nisan Pa
kiıs paıpM ~çıkıyor; yara - zar gQnt. 1186t 15 de Bqollu Balık 
11.lar kapıyıa dogru koşarken der Pazarında Üç Horan Ermeni Kllise
diinü yakaıı,orlar ~ oracıkta sinde yaptlacağmdan 90ll teşyi vazı
bolaslanm ~ aytrıyorlar. fesinde bulunmak isti7en akraba ve 
Geri kalanlar biraz sonra başlı· dootıannm Kilisede hazıd bulunmala-
yacak olan m:nmni kıtalde öldü ırmt rieıa ederi&. Bay ve Bayan 
rüleceltlerdirl Marvarioa Ohanlan 

Önümüzdeki Çarşamba akşamı p~ram değiştirilecek, 
ve mükemmel bir filme başlmacaktır: 

BROADWAY CILGINLIKLARI 
ettıkten ıonra: 

- Ollum, demiı. Tam ite baıhya 
caiın zaman sakın aklın tilk ku 

ş ARK 
Sinemasında 

Sinema A1eMWn ...na ~ 
Magda Sshneider,.m 

En 900 te'ftrdlll (SıC laıdartn 
g&ııill .. 9fftPlerini ~ 
~ tahlil eden 

BUGÜNKÜ 
KIZLAR 
~ .-.n ecn;,ar. 
Bugthı saat J1 de temDıttb matln 

- ' Bugün S Ü M E R Sinemasmda 
ROSALlND R;USSEL - V1RG1NlA BRUCE 

..e BRlAN AHERNE Tarafından 

ç<Aı gffletil !ıfr tanda yantb\an ~ asf :tadi+aca ~ eden 

KIRALIK KADIM 
Filmtni g&fınh 

Şık - eğleocllırtd wwww.mdm btr !§ adamı mm ~1 
A1oD& bir kadın J89ıCini naml intihap etmelı"! gı"bi alikabahf 

sahneao ftl'ICtrr- Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

Yazan: W. CJuLOChiU 
----- <Lnpilı1 Baş.eAilı

0

) --· Çeviren: /(hami, Sqfa. 

Baş Rollerde: 

JOAN BLO NDEL LANA TURNER 

ruiunu ıetırme 1 
Fakat altm yapıcı ne zaman 

baılamak istese aklına tılkı kuyrugu 
nun celmeııne ıninı olam zmı B 
gün hon.sı raslıyarak sormu : 

- Nasıl? Altm i&i ılerUyor mu? 

..._ •••••••••••••••••••-~ - Ne ıezer? Yer nde sayıyor. "'llll••••ı- P - Neden? J•••••••••••••••••••••--•••• .. ,llııt. - Neden olacak? Aklımda olmıy 
diki kuyrufun sen aklım Bugün görebileceğiniz muazzam film: 

ALKAZAR 
MUHASARASI 

TÜRKÇE sözlü nüshası FRANSIZCA nüshası 

I PEK o SARAY 
Hakiki ve Tarihi Sahnelerle Dolu, Vatan 

ondan! 

Heyecan Dalgnları Halinde 
Alkışlanı;)•or! 

anm mılyona yakın Tı.irkun 
hayranlık ve ıftıharla 

seyrettiği 

Tefrika N o. 10 demedi~ deYirlerde İstanbul hl\lya
siyle cesaretini muhafaza ediyordu. 

tlç sene bari>etlaten .onıa Baılp- Biz Geliboludıın çekilince, biltiln Ru 

eseri addolunu,.ordu - Rusya yıkıla
eoaldarın b mdaydı. Onun sukutu, ' 
ilzerlne bır he-Ltm~ler- ııell davet etti ••• 

Muhabbetini, Bu Uğurda Yapılan 1 
Fedakirhkları Gösteren Eşsiz Şaheser 

BugÜlı 81lat 11 de tenzilatlı matine •••'~ 

KISKANÇ 
Muhsin Ertuğrul 
CAHIDE-GALIP-

SUAVI 
riıtanm cökmesi. .AlmaDY& De motte- milleti baştan başa bir thrı tsi7.Jik ra
fiklermin umnml J'l)ahpna 1* işa- şesi geçirdi. Ayni zamanda aet bir 
reti olmDfbı. _. şüpheye cmşmnştn; İngıltere ciddi bir 

~0;:;.-: ~surette bo1az1aD :rıo~lamamışh ~ 
bir muvasalanni tmıilll tbnid!n1 ta- Rusyamn arzusuna tabı olarak lstan-

. ıe ka;Jbetmittik Buna mukabil bala girmek tefebbQsöne atıldığı za
~Ş=lde Buz dentrincteki) :uur- man, İngiltere ba tıeeebbCisün hara
ma:ı:ısk liman!na 1900 kilometre la- retti btr taraftan delildi. Eğer onun 
su:rılulUDda b1r J'ıai yapmak lAamdr. Çanakkale.re bamlesınc!en bir iştah
Villdivmtok Y'0Ü71e m4)h hnmet ırın- sızUk ıörlllüyor, eğer onun kararında 
dermek ~ 8000 ldlometNiik lıh bir Weddiit ~ bunun eebe
•eaafe71 geçmek ..-U. Fakat Ka- bi sisll mebatt.r w P1'elerden ileri 

ve bu yuzden yınnl milyona yakın 

lt~an ındn. 

Almanya, Rusya yrk1hneıya kadar 
denizaltı taanı.ızlarmı devletler hu-
kuku kaidelerine as çok riayet ede
rek yapıyor, batıracağı gemilere f!V

velden haber veriyoı, tayfası çıktık
tan sonra batırıyordu. Kayttsız, prt
sız, ihbarsız denizaltı "arbine Al
manya, Rusyanm yıkıl11ından yalna 
birkaç hafta evvel başlamıştır. Bu 
ba~ Almanya ne Amerikanın a
rasım açtı ?e AmerJka harbe cirdi. 

69--------~--------------, İşgalden Sonra Fransada Fransız Artiıtlerile 
Çevrilen İlk Franıız Filmii 

Lucien Baroux Pierre Larquier ve 
(Yeni TlNO ROSSl) RENE DARY ile 

GENEVlEVE CALLlX Tarafından Yaratılan 

RUJ 

akın akın halk kütlelen 

hıçlortıyorlar. 

Aynca. 

Düıi polis hafiyesi 

ŞARLI ŞAN'ın 
titretici mucizesi 

' radeniz )'Olunun ~le tembJ ıeltronlu. Halbuki bu asrada, insan-
edilebilecelt olan birçok IÇler! ta- 1arm harbe atıldığı tarlhtenberi go- Eğer Almanya Bilmiş 

Mevstmfn en pk, en ıi1ze1 filmi Karanlık Şehir 

d vaın C'dıyor 

' ~ S..vareler 9 da 

mamen kaybetmiıt.Dc: Ruqanm geni§ rOlmemif bir tiddetle Rusya sel hır Olsaydı.. Bu salı 
bujday membalanndmı istifade et- linde kanmı akıtıyordu_. ' 
mek, onunla ticareti aenille1mek, •- ,....._ '11111 ............................. ., 
m1ml bir ffblrlltl 78Plllak. mmüm- ~ Almm ~ıandasmm Rua- Eter Altnanya, ~ bir fbtilll 

at mGbedeleıd.-. )'&da~ bu haberler Çar hnpa- kopacaiıru ve Rusyıınm nihayet kerı- ~ r E L H A M R A 1 da 
m ratoflutuna bir baştan öbilr bqa do- di kendini yıkıp harp sahnesinden r-

Rasyanın Hülyaa ~rda. Nlh~ (Gelibolu ele çekileceğini evvelden blbnlt olsaydı. 1 MEÇ Hu L Do KTO R geçlrilemedfllnden) berbln uzaması Amerikayt harbe tahrik etmek gibi 
'V'e nihayet Gelibolumnı terki Rus çaresizdi Ye bu da RuS}'a için fecl a- b r delilığl irt kiıp etmezdi. Rusya 

h ly ıanna da n h yet verdi: Rusya kıbetler doğururdu. da h rpt n kendı l te iyle çekndık 1 
en karanlık günlre nde Polonya.dan Ve en som.md brzhn de m hkOmu ten o ra, A n~r k h rbe tdm ktı ı Meraklı Heyecanlı Büyük Film 
kovulda u. G hçyadan att1dttı ve or- olduğumuz ~ ~ .. tm harbinde h çlbır sebep ve mecbur yet ormezdl &, T .. k .. 1 .. dulaırwn silAhsl7.lık :1Ü%Ündel1 harbe- - ki hu, Jtup sanatinhl perlak ~ (Arkaa vff) ..,. r UT fe BOZ U _______ _.., 

akşamı SÜMER sinemasında Alemdar· Milli de 
İkincı haftanın yalnız 

3 günü kaldı ! 

KAYJP - 1335 senca n e Cata a 
lh .. rt ua fından alını ol 
)'f n:ri etılm 7enlılnl çıkarta •I 
nln hl!kmD ;ırokt11T, J'e7al To 




