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Alman cep kruvazörü Graf Fon Şpe

nln son günlerini anlatan çok heyecanlı 

bir roman. Pek yakında c Burün ,. ıii· 

tunlarında 

Lokomotif ve. vagon buhranı önlenecek 

• 

1 Papen 1 
İstanbula geldi 

Sofya, 23 (a.a.) - Almanya· 
nın Türkiye Büyük elçisi Fon Pa· 
pen dün akşam tayyareyle bura
ya gelmiştir. Zannedildiğine gö
re, Büyük elçi busabab lstanbula 
hareket edecektir. 

Amerika gazetelerine 
göre 

Bulgaris -
tan harbe 
girecektir 
Kral Boris ordu-

yu teftiş etti 
Türk • Bulgar hudu• 
dunda birçok Alman 
tümeni bulunduğu ha· 
beri katigen tekzip 
olunuyor 

Nevyork 23 [a. a.] - GazcttO· 
)er umnmiyetle Bulgaristanın har· 
be gireceği fikrindedirler. Alman
yanın Ukrayna seferine kışın d~ 
devam niyetinde olması lıu kanaalı 
takviye etmekteyse de Hitlerin 
Bulgar müzaberetinden az istifade 
edeceil de tahmin oluumaktadır. 

Berlin 23 [a. a.) - Yarı res
mi bir kaynaktan bildiriliyor: 

Mibver devletlerinin, Bulgaris· 
tanın yardımiyle harp gemilerinin 
Boğazlardan geçirmek için sözde 
teşebbüsleri hakkın~aki . şa~iala_r 
Türkiyeye karşı tevcıh edılmıt bır 
manevradır. iç yüzünii bilen Türki
yenin bunlardan dolayı sa~i~ hat~~ 
hareketini değiştirmiyecegı tabu 
sayılmaktadır. 

Yakalanan Sovyet paraşütçüle· 
rinin faaliyeti hakkındaki haber 
bile Türk - Bulgar münasebetleri 
üzerinde fena tesir yapmak için 
baş vurulan usullerdir. Bunlara 
rağmen Türk - Bulgar iyi komşu
luk münasebetleri devam etmek· 
tedir. 

Deflamı dördüncüde 

Yeni tasarruf 
Bonoları 

Ankara, 23 ( Hususi muhabi
rimizden) - Milli Müdafaa ibti· 
yaçlarını karşılamak üzere 25 mil
yon liralık Tasarruf Bonosu çıkar
mak aalihiyetinin 50 milyon liraya 
iblağı hakkındaki kanun layihası 
yarın veya öbür gün neşredilerek 
meriyete girecektir. 25 milyon li
ralık ikinci kısım Tasarruf bouo· 
ları bn tahrihten itibaren satışa 
arzolunacaktır. 

la,e mUste,arı Anka· 
raya döndU. 

Ankara- Bir müddetten beri garbi 
Anadolu vilayetlerinde tetkik ıe

yahati yapmalı.ta olan iaşe Müsteşarı 
Şefik Soyer şehrimize avdet et
miştir. Müsteşar h~lk ve milli mü
dafaa ihtiyaçlarını karşılamak ü· 
zer• alınan l•dbirleri yerind• tet
kik •lmİf ve allkadarlar• lli&um 

' 

t-· 

jCebelitarıktan bir görünü 

İtalya 
Harp gemileri 
Cebelitarığa 

• • 
gırmış 

lnglllz vapurların· 
dan UçU bofırllmış 
biri haiara uğra· 
tılmış. 

Londra 23 (a.a.) - lngiliz A
mirallık Daire•i tebligi: 

18 eylOI perşembe giinü orta 
Akdenizde devriye gezen Akde
niz filosuna mensup denizaltilar 
kuvvetli himaye gemileri telaketin
de, Libyaya takviye kıtaları gö
türen bir süt'atli ltalyan l'emi 
kafilesine mnvaffakiyetle taarruz 
etmişlerdir. 

ltalyan gemilerinden ikiıi tab
rib edilmişti). Üçüncüsünün baaa
ra uğramış olmaJı muhtemeldir. 
Kafileye dahil yolcu gemilerinde.o 
bir tanesi, 24469 tonluk Vulcanıa 
vapuruna beaziyar~u ~i~er ikisi 
takriben ayni tonaıda ıdı. 

Roma l3 (a.a.) - ltalyan nmu
mi karargahı aşaiıdald hususi teb

•1iği n~şketmektedir. 
• Kraliyet donanmasının husbsi 

harp tekneler Cebelitarık limanı
nın iç kısmına girerek 10 bin ton
luk bir petrol gemisini, 6 bin ton-
1 uk diğer bir petrol gemisini, ce
pane yüklü 6 bin tonlu:. bir na• 
buru batırmışiar ve barb malze
mesi yüklü 13 bin to~luk bir va· 
puro ciddi hasara uğratmışlardır. 
Bu sonuncu vapur kayaiara otur
muş olduğu için ziyana uğramış 
addedilebilir. 

Berlin {a.a.)-Resmi tebliğ: 
Denizaltılar atlan tikte iki düş· 

man gemi kalilesile münfrit giden 
bir l'emiye taarruz etmişlerdir. 

Çetin muharebelerde ağır yük· 
lü 13 vapur batırmışlardır. Bunlar. 
dan dördü petrol gemiıidir. Batı

rılan gemilerin mecnu tonilatosu 
82.500 dür. 

Hitler 
Mühim Rus şehirlerinin 

işgalini müteakip 

lngiltere' ye 
sulh teklif ede

cekmiş 
Ankara 23 ( Radyo gazete•!) 

Bir ltalya'l gazetesinin verdıgı 
habere göre, Almanya yeni bir 
riyası harekete hazırlanmaktadır. 

Leningrad, Moskova, l-tarkof 
gibi mühim Rus şehirlerinin işga
lini müteakip Hitler ya lngiltereye 
sıılh teklif edecek, yahutta Ukray
na da bir bükOmet kurauktır. 

Ancak şarkta harekatın tatili 
Sovyetlere mukavemete hazırlan
mak imkanını vereceği için bu ha· 
berlerden birincisi uzak bir ihti
mal olarak görülmektedir. 

- Kürekçilerimiz Cuma 
gUnU Mersine gidlyorlar 

Bu pazar Mersinde Ak Deniz 
şampiyonası yapılacaiını yazmıştık. 
Kürekçilerimiz cuma günü Menine 

ııbareket edecekler ve pa••re kadar 

( Bulgaristanda 

örfi idare 
Bulgaristanın Tür 
kiye üzrine yürü
yeceği haberleri
ni Berlin kaba 
bir yalan telakki 
ediyor. 

Londra 23 a.a. - Royter a· 
jansının diplomatik muharriri yazı· 
yor: 

Bütün Bulgaristan'da örfi ida
renin ilanı Filo! bükümetinin ma
ruz bulunuiu vahim vaziyeti gös
terir. 

Mihvere bağlanan Filo! hü 
kumeti, kuvvetli müttefil<lerinin
menfur siyasetlerine kendini m1't· 
lak surette tabi kılmıktır. Ne Bul
gar hükumeti nede Bulırar mille. 
ti harp istemiyor. Fakat arzuları~ 
na, menfaatlerine ve ananelerine 
muhalif bir yol takip etmek mec· 
buriyetin?e . bulunuyorlar. Bulgar
lar, yenı nızamı kabul etmiş ol
duklarından o derece ileri git
mişlerdir ki Macaristan' 'o ve Rcr 
man'yanın ikıbctine uiramaktan 
ve Alman Başkumandanlığı tara· 
fından Almanlar hesabına kulla
nılmaktan kurtulabimeleri ihtimali 
pek azdır. 

Serlin 23 a.a. - Yarı resmi 
bir kaynaktan bildiriliyor: 

Sovyetlerin Bulgaristan'a kar
şı yaptıkları mütemadi sanlaj te
şebbüsleri münasebetiyle siyasi 
Alman mahfillerinde, bu memleket 
etrafındaki lngiliz propagandasına 
işaret olunmaktadır. 

Bütün bunlar, kaba bir yalan· 
dan ibarettir. Türkiye iizerine yü· 
rüyeceğıne dair Bulgaaistan'": al· 
fedilen niyetler gibi, Bulgarısta· 

n'ın Boğazlardan gemiler geçir
mek için ltalya ile bir şeyler yap· 
mak istediii iddialarıda yalandır. 

Buradaki mütalea şudur ki, 
lngiltere'nin Türkiye'de tesir Y~P
makta menfaatleri vardır. Ege

1
_r 

Ankara'daki lnıriliz büyük elçı ı· 
ği bu hususta Türkiye'ye sualler 
sormuş ve türi. hükumeti de Bo· 
ğazlar muhafızı olduğunu ve ~u
hafızı kalmak azminde bulundugu
nu . ~çıkca •öylemişse, Alman 
barıcıye nezareti ancak şunu kay· 
ded~bilir. ki, logiliz radyosun~n 
telmıblerı belki de Almanya yı 
istihdaf etmiyor. Almanya'ya atle· 
dilmek İgtenilen niyetleri lngiltere• 
'nin besleyip boslemedikleri suali 
batıra gelmektedir. 

Londra 23 (a.a.) - lngiliz A
mirallık d•iresi tebliği: 

IRAN 
Almanya, ltalya 
ve Romanyadaki 
mümessillerini ge
ri çağırdı 

Tahran, 23 (a.a.) - Sabık Şah 
şark istikametinde Kermana git
mek üzere ailesile birlikte Isfahan. 

dan ayrılmıştır. Sabık hükümdar Talı· 
ran bankası nezdindeki bu susi he
sabından 25 bin Sterlinklik bir meb· 
laiı bir kaç gün evvel Dehliye 
nakletmiştir. Y eoi Şah, Babasının 
bütün emvalini millete terk eyle
miştir. Şah dün oarayında ecnebi 
mümessillerini kabul etmiştir. 

Tahran, 23 (a.a) - lran hü· 
kOmeti Almanya, ltalya ve Roman· 
yadaki mQm-Weriaı seri çajır• 

1 ingiltereden 950 vagon 
82 Lokomotif alıyoruz 

Ankara 23 {Husu•i mababirimizden)- lngiltere ile Türkiye ara· 
sında mevcut ticaret muahedesi hükümlerine göre, Türkiye lngil 
tereden bir miktar demir yolu malzemesi, vagon ve lokomotif satın 
almaktadır. Bunlardan birinci kısmı teşkil eden 300 vagonla 58 loko
motif Önümüzdeki ay içinde, ikinci kısım olan 650 vagonla 24 lok.o· 
mali! de birinci kısmı müteakip memleketimize gelecektir. 

Sipariş verilmiş olan bu demiryolu malzemesile vagon ve lokomo
tiflerin gelmesini müteakip devlet demiryollarında hissedilmekte olan 
vagon buhranının önü tamamen alınmış olacaktır. -
Berlin 23 {a. a.) • 

Alman tebliği: 

Kiyel'in Ş a r k 
bölge•inde sıkış

tırılan düşman 

kuvvetlerinin in· 
hilali gittikçe da
ha ziyade müşa· 

bede edilmektedir. 
Bu meydan mu
harebesinde Al· 
man kuvvetleri 
tarafından Alınan 

esir miktarı 380 
bine çıkmıştır. 

Kiyef meydan 
muharebesinde 

tonilatoluk bir 
düşman ticaret ge
misini batırmışlar• 
dır. Alman may~ 
tarama gemileri ln
giliz tayyareleri
nin bir gemi kafi· 
lesine yaptıkları 

hücumu tardede
rek düşmanın 4 
tayyaresini düşür· 
müşlerdir. Düşman 

tayyareleri ne gün 
diiz, ne de gece 
Almanya ve i~gali 
altında bulunan 
topraklar üzerin· 
de uçmamıştır. 

380,000 
Rus esir 
edildi 

Aralarında bir 

Şimdiye kadar 
570 tank ve 2100 
top iğtinam veya 
tahrip edilmiştir. 

Bu rakamlar dur
madan artmaktadır. 

de başkuman
dan var 
Rusların 570tankı, 
2100 topu iğtinam 
veJ'a tahrip Olundu 

Berlin 23 (a.a.) 
- Fin kıtaları 

50 Sovyet tümenine tamamile 
imha edilmiş nazarile bakılabilir. 

Esirler arasında 5 inci Sovyet or- A 
dusunun Baş Kumandanı da bulu
uuyordu. 

yeniden 5 Sovyet taburunu çevire
rek imhaya muvaffak olmuşlardır. 

Muharebeden sonra 3000 Sovyet 
olüsü sayılmıştır. Finler tarafından 
birçok silah ve malzeme alınmış 
ve 7 düşman tayyeresi dnşürülmüş
tür. Sovyetlerin deniz kııvvotleri

ne karşı Alman bava kuvvetleri 
parlak muvaffakiyetler elde etmiş
lerdir. 

Alman Pike bomba tayyareleri 
Odeıa'nın cenubunda düşmanın 
bir krovazörünü yakmışlar, bir 
destroyerini bir devriye gemisiyle 
coman 19000 bin tonilatoluk 9 
ticaret aremisini aiır hasara uğrat .. 
mışlardır. 

Kronştad açıkların,la Alman 
tayyareleri bir krovazörlo b r dest· 
roy~r batırmışlardır. Dığer 2 kro
vazoro ve 2 destroyere bombalar 
isabet etmiştir. Bir petrol aremiıi 
de yakılmıştır. 

Lcningrat askeri tesisatına Har
kof etrafındaki ve Kırımdaki düş
man demir yolu münakalatına da 
te'sirli hava hücumları yapılmıştır. 

lngiliz gemilerine karşı yapılan 
mücadelede Alman tayyareleri 8000 

Japonya 
Siblryaya 
harekete 
n ı yor 

kar' ı 
hazırla-

Nevyork 23 a.a. _ Royter-
Manildeki şayanı itimad . 
b 1 d mem-

a ar ao gelen haborlere göre 
son iki balta içinden bir milyon Ja'. 

p~n •askeri Mançukaya gönderil
mıştır. Bu hazırlık, Almanya Sov-

~et Rusyaya galip geldiği takdir-
e, Japonyanın mnhakkak surette 

Sibiryaya k b • . • .. arşı arekete geçece· 
gını gostermektedir. 

Ankara Radyo gazenesi -
Rus • Japon bvdudunda bor iki 

taraf kuvvetleri muharebeye mü
heyya bir vaziyet almışlardır. 

Londra 23 ( a.a. ) Moskova 
< radyosunun bildirdiğine göre llmen 

gölü civarında devam eden en ıon 
10 günlük muharebelerde 45 - 50 
bin Alman ölmüş veya esir edil
miş ve 8 inci tank tümeni a&"ır za
yıata uğratılmıştır. 

Almanlar Kiye! cıvarındaki 
bir ormanda 30 bin ölii ve yaralı 
bırakmışlardır. 

Berlin (a.a.)-Leningrat iıtib • 
lr.imları etrafında cereyan eden 
muharebelerde Alman kıtaları 22 
eylOlde yeni zaferler ve arazi ka • 
zanmışlardır. Muhtelif mıntıkalarda 
Sovyetler top ve tankların müza. 
beretile mukabil bücümlar yapmış· 
l~rsada düşmanın bütün teşbbüsle· 
rı akim kalmıştır. 

Bolşevikler bu muharebelerde 
bilhassa 5'.! şer tonluk 7 ağır tank 
kayıp etmişlerdir. 

Bir Amerikan 
gemisi batırıldı 

1 Vrşington 23 a.a. - Hariciye 
nezareti, hükOmete aid bir gemi
nin lzlanda sularında batırıldığını 
bildirmiştir . 

Batırılan gemi Panama bandı
rasını taşıyan 6859 tonilitoluk bir 
gemidir. • 

5 Genç Fransa'dan 
lnglltereye kaçtı 

Londra 23 [a. a.] - Geçen 
hafta küçük bir sandalla Fransa-
dan kaçmağa muvaffak olan 5 
genç Fransız, Çörçil tarafından 
kabul edilmiştir. Çörçil genç Fran
sızlara içki ikram etmiş ve «yaşa· 
sın F ransal» Diye şereflerin o ka· 
deh kaldırmııtır. Bilahare bu genç· 
ler dö Gol kuvvetlerine iltihak 
etmişlerdir. - -- -· - ... 

• 

---~ U--1-nA- .L'-. 

İtalya 
Kralı 
sulh 

istiyor! 
Kıral hanedanı 

Amerikanın har

be girmesinden 

korkmakta imiş 

Loadra 23 ( a. a. ) - Mis· 
ter Ruzvelt'in Vatikan nezdindo
ki şahsi mümessili Taylor'un Va· 
tikan Başv~kilet vekili ile gÖ· 
rüşmesi, mihver tarafından Ruz· 
velt'in mümessiline bir takım 

projeler verilmiş olduğu ibtima· 
lini takviye eder göriinmekte, 
Taylor'un Amerikaya döndüğü 

zaman bunlart Ruzvelt'e bildir· 
mesi beklenmektedir. Diğer ta• 
raftan Papanın bu işlerle meş

gul olmak istemediği anlaşılıyor. 
Londrada hüküm süren ka· 

naat şu merkezdedir: Papa, ltal
ya Kral hanedanının arzusunu 
is'af ederek Amerika Cumhur 
Reisinin mubaribler ara1ında nz· 
laşma esasına müstenid bir sul· 
bun akdi için şahsi nüfuzunu 
kullanmasını rica ettiii takdirde 
bu ricasının nasıl karşılanacağı· 
nı öğrenmek istemiştir. Mister 
Ruzvelt'in mümessili, bundan şu
nu anlamıştır: lıalya Kıral hane
danı harbin genişlemesinden kork· 
maktadır. Yani, Amerikanın açık 
ça harbe girmesi takdirinde bal
yanın Alman boyunduruiuna gir
mekten kurtulma•ı ihtimallerinin 
biisbütün ortadan kalkacağı mÜ· 
ta~easındadır. 

Filvaki Kıra( Victor Emanu· 
el tarafından ileri sürülen fikir, 
lngiJterenin arazi statüsüne ria
yet edilmesi ve lngilizlerin berri 
Avrupa işlerine her türlü müda
heleden feragat etmeleri fikridir. 

F ransaoın akibeti, Berlin ile 
Vichy arasında yapılacak müza· 
kerelerle tayin edilecektir. c Bey· 
nelmilel bir Avrupa konferansı» 
ci.a Avrupanın statüsünü yeni 
nizama göre tespit edecektir. 

RUEvelt'in derpiş etmesine 
imkin mutasavver olmadıfı müta
leasında bulunduğu cihet bu son 
noktadır. 

Romanya, Slovakya ve 
Hırvatistan arasındaki 

mUzakereler 
Moskova 23 [a. a.] - Suensha• 

dagbladet adındaki lsveç gazete• 
sinin Berlin muhabiri tarafından 
bildirilen ve Tas ajansı tarafından 
nakledilen bir habere göre, Ro• 
manya, Slovakya ve Hırvatistan 
arasında müzekereler cereyan et
mektedir. 

Muhabirin yazdığına röro, Hır• 
vatistan şimdi _Macar kıtalannıa 

işgali altında bulunan Maru'yu İJ• 
tiyor. Romanya ve Slovalcya'da 
ıon arazi tadilitı hakkında mom• 
nuniyetsizliklerini gizlemiyorlar. 

Müzakerat Budapeşte'de endi• 
şeler uyandırmııtır. 

Zonguldakta yeni bir 
iş mUkelleflyetl 

Ankara, 23 (Hususi muhabiri• 
mizden) - Zoguldak kömür ma! 
denleri ocaklarında bir müddetten 
beri tatbik edilmekte olan mecburi 
iş mükellefiyeti kararından . ç~k 
müsbet neticeler elde edılmııtır. 
lstihoalitın her ay bir mikdar da
ha artmakta olduğu müşahede e• 
dilmektedir. Bu ocaklara mabsuo 
Maden direklerinin tedarikinde 
müşkilita tesadal edildi.ti vo bu 
müıkilatı bertaraf etmek için ma
den direği tedarikinde çalıımak 
üzer• yeni bir iş mQkelleliyeti ib• 
•• .,ı:.1_.._ J..- •M11•11ı.\•\,1tr-. ~ .. 

, ~lir. ·-· ... ı•c•rı leabit •dil-

1 , ,.,,............ ;,,, __ 
·-~-----••uu • Z-lf[feşrindea. 

b~ri voka• ••lmelrto ol•n IP8vOk 
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2 BOGON 24 EylOI 1941 

IR®'ffük H~Dü<dl'® ~©ır~ı 

Eski zamanlar· 
da Ramazan 
hazırlığı 

............ . ........ " . ~ 

1 REALITEj 

Zındık. itikadı 
Jg~ ogün, oedeose, bana bir 

vAızlık hevesi geldi. Mü-
barek Ramazao müoase betiyle 

1 
~u hevesimi tatmine çalışaca- t 
gım. 

Meşhur aofiyyuodao Harkani : 
( Lev AreftümOoi leseced 

tümOni) 
Diyor; bunu Mevlaoa Celaleddin: 

(Ma Kıblei Cümle secde ba
yim) 

F en'er yangının
da kasıt yok 

- Kızılay, feHıketzedelere birer 
aylık late ve mesken bedeli 

- olarak nakdi yardım yapacak 
lstanbul 23 

--

1 POLiTiKA j 
• 

Rusya ve In-
giliz Amerikan 
yardımı 

Yazan 
A. Ş. 

Esmer 

Üç ay evel, 
Sovyetler Bir· 
liği Almanya 
ile harbe tutu

şur tutuşmaz, lngiltere ve Ame· 
rika, Ruslarla elden geleo yardım
da bulunacaklarını videtmişlerdi. 

Rusya üzerioe Alman tazyiki art· 
tıkça, bu yardım tekrarlandı. lran 
yolunun, Rusya'ya yardım yetiş· 
tirmek içio açıldığı lngilizler tara
fıodan gizlenmemektedir. Şimalde 
Spitzbergen adasının işgali de 
yardım meselesiyle alakadar gös
terilmiştir. 

Berat kandlll geçince 
hazırlık ba,ıardı 

Mıraile tekrarlıyor. Nihayet 
Derviş Harabi şu kıtayı söyliyor: F ener yangını tahkikatiyle meşğul olmakta bulunan müddei umu

mi muavinlerinden Tahsin Okurla Fatih kaymakamı Rebii ve 

..... ~~- -~~--. 

iki hafta süren bu hazırlık 
- Rugani sade, kaç ten.,ke ? 
Bu, malOm olduiu üzere, sa· 

deyağ, yemeklik yağ manasınadır. 
Altı teneke mi, sekiz mi, ne kadar
sa söylerler, babam buou yazar ye 
ni bir suale geçerdi: 

Ey vaız efendi cHarabi» 
der ki 

Dinle bu outkamo bilmez. 
sin çünki 

Ben öyle mukaddes bir 
Ki.beyim ki 

Ki.be gelsin beni tavaf 
eylesin ... 

diğer alakalılarla belediye mühendisleri bugün yangın yerinde bir keşif 
yapmışlardır. Hadisede hiç bir kast görülmemiştir. Şüphe altında da 
kimse yoktur, Patrikhane kapısınıo çok geç acıldığı ve yangının bu 
yüzden büyüdüğü haberi asılsızdır. Sadece kapıcı gürültüden şaşırdığı· 
nı her taralı duman kapladığı için anahtarları bulmakta müşir.ili! çekti
ğini söylemiştir. Vali ve belediye reisi bugün yangın yerine gitmiş ve 

esnasında eoler, baştan 
başa yıkanır, günlerce tah
ta gıcırtıları, / stanbul şeh
rine, sokaklarından kağnı
lar ıeçen bir Anadolu ka
sabası ahengi oerirdi. 

Benim çocukluğumun ramazan• 
farı karakışa raslamıştı. 

Onun içindir ki, kulağımda 
kalan ilk dav?! ~.,i oldukça kof 
ve baylı neşesızdır. Zira deri, rü
tubetteo pörsümüş bulunurdu; ay
rı~a kapalı camlar ve kafesler ar
d~nda~ ses, içeriye boğuklaşarak 
&"ırerdı. 

Fıkat annemin kıı ramazanını 
yazınkilere tercih ettiğioi iyice 
hatırlıyorum Kışın günler kısadır; 
İn•an, bir de bakar, top vakti 
yalr.laşıvermiş. Halbuki yazın, ha
raretten bunalmamızı, dudaklarını
zın ıusozluktan böcek kabuğu gibi 
kaskatı kesilmesini bir tarafa bıra
kınız bir türlü akşam olmak bilmez 
ki. .• Allah iş, güc sahibi olanların 
yardımcısı olsun! 

Yaz ramazanını sevenler de 
fÖyle derlerdi: Gündüzüo zahmet 
çekilir amma kırda, bahçelerde 
kurulan sofralarda oruç açmak pek 
hoştur, iftar masası da ceşit çeşit 
salatalarla, cacık ve do111atesle, 
şeftalıler, karpuzlar, kavunlarla 
daha renkli, daha iştah çekici ve 
keyifli olurl 

Kısmetimde iki mevsim rama· 
nıu da &"Örmek varmış; hatta, 
işte, tekrar kışınkine de &"İriyorıım. 
Likio ikimiz de .. Rsmazao ve ben • 
oe kadar değiştik... O ramazanlar 
beni tanıyamazlar; kendileri iıo 
bendeo daha !anılmaz halde! 

••• 
Berat kandili &"eçince evde 

ramazan hazırlığma baş· 

laoırdı; iki hafta ıüren bu hazır
lık eanasında evler, baştan· başa 
yıkaoır' rünlerce tahta gıcırtıları 
lstanbul tehrioe, sokülarından 
kağoılar reçen bir Anadolu kasa· 
bası aben&"İ verirdi. 

Asıl ehemmiyet verileo yer 
mııtbak ve kilerdi. c On iki ayıo 
ıultanı » Ünvıoiyle anılan Rama
u n, her şeydeo evvel, boğaz ve 
mide ile alakadardı; bu ayda israf 
denilebılecek bir bolluk hüküm 
sürer, lstanbul eo nefis yemekle
rin ber « Merhaba » diyeoe sunul 
duğo ~uazzam bir imarethaneye 
dönerdı. 

Büyük konaklarıo iftar ıofra
aıoda yer almak için tanıdık ol
mıya lüzum yoktu ki .• , Gözüne 
kestirditine rirerdin. Kimse lr.im 
olduj'uou, aerode, ne m..ınaı\!Jbetlo 

taoı~ıldıfını, isminizi vo işioizi sor 
mazdı • .Sadece kapıda duran ığa, 
kılığınıza, kıy_af~t.oize • bakarak 
ıize yer &"Österırdı: Ya buyuk ıof. 
rada ya orta sofrada, yahutta alt 
lr.att;, kahve ocağı sofras•oda. 

Otur masanıo bir keoarıoa; 

istersen ne koooş, ne diole; yaran 
mıya çalışma, sekiz on türlü ye
mekten tıka basa karoını doyur; 
kahveni iç; usulcacık sıvış, git •• 
Kimse farkıoda olmaz, onlar da 
ışı acayıp bulmazdı. Otuz &"ÜD 
Ramazanı, böylece, y~bancı kooak 
larda iftar etmek suretiyle Lort 
&"ibi yiyip içerek &"eçireo binlerce 
adam vardı! 

Şurasını da oootmamalı: Ba&"ÜD 
ı•yet iyi bir lokantada ayni yemeği, 
atni bollukla yemek icabetse-hosu. 
s yle o yemeklerin bulunması kabil 
olsa-her övünde altı lira ile oo 
lira arasında bir masraf ihtiyar 
etmeoiz lazıın&"elir. 

• • • 
B;zim iftarımız da lıerlr.e18 

açıktı. 

Rımaundan bir, iki hafta ev• 
vel, babam bir ıabah c evrad " ı 
nı .ok?~u~tan ve namazı kılıp zik· 
rinı bıtırdıkten « ıabah ıerifler 
hayrola, ~ayırlar fethola, şerler 
defolal» dıye duasını da tamamla
dıktan ıoora - başında keten tak· 
ke, aırtında oafe kürk, burnunda 
altın gözlük - Köşesine hususi bir 
ehemmiyetle oturur, evin erkanını 
oezdioe çağırırdı. Önüobe hokka 
kalem ve elinde bir defter hazır .• 
içtimadan maksat, Ramazao erza
kını tespit etmek, yani listesini 
yapıp Aımaaltı tllccarlarıodao yai· 
eı lbrabi• !!v• •~..._"- So

T ~ nustasy 

- Un ne kadar olmalı? 
Ölçü ve miktarı taayyüo edin· 

ce kamış kalem yenideo cızırdar· 

dı; lakin kiğıda «un» yazmak usul· 
1 den d .. &"ildi: «dair.il<» demek ica· 

bederdi. O devirde böreklik un 
Odesadan, kuvvetli yemeklik yağ· 
da Sibiryadan gelirdi, adına Pet
rovki derlerdi, Sibir yağının ilisıl 

Ben de söze karışırdım: Mutbak 
erzakı arasında, «elmaıiye> yapıl~ 
masına yarıyan elvan « Jelatin > 
yaprakları unutulmaması içini Usta 
aşçılar bunu bir masal köşkü gibi 
renk renk kurarlardı; aütlüsünü 
çikolatalısını, portakal ve manda· 
linalısını kat kat Jondurarak ve 
üst kubbelerioi yakut kırmızısına 
boyayarak .• Tabakta tirtir titrerdi 
ve kaşık rokulunca her tarafmdan 
şahrem şahrem ayrılır' yumuşacık 
çökerdi: Herkes «aman, yenilir şey
midir o? insanın dudakları biribiri
ne yapışıyor?» derdi; evet amma 
be.o tadına değil manzarasına, ha· 
ya.limi _okşayıp peri saraylarını, 
Hıot, Çın ve Japoo mabetlerini 
düşündürmesine bayılırdım; mini
mini bir şövaliye kıyafetinde, be
limde meç, başımda tüylü şapka 
kadife elbisemle burclarında dola
şamadığıma üzülür, bu şekerden, 
şuruptan yapılmış şatonun sarışın 

sahibesiyle muaşakalar tuavvur e
derdim! 

• • • 
Eyi evler mahalle bak.katarın-

dan alış veriş etmeyi haysiye
te muvafık bulmazlardı. Zaten es
ki zamanda ber semtte bakkaliye 
mağazaları yoktu; mahalle bakir., 1-
ları ise her şeyi.ı adisini, ucuzunu 
bayat, bozuk, mah!Ot, böcekli ve 
sineklisini satarlardı. Halleri vakıt
ları yerinde olanlar erzakı, karahi· 
berinden pirinç onuna, bavyarın
dan maltız sardalyesine, pastırma-
11ndan kuru cevizine kadar, mev• 
simlere göre, hep birden, üçer ay
lık Asmaaltından alırlar, yük ara· 
balariyle getirtip kilerlerine doldu
rurlardı. Kaşar peyniri kelleleri 
bozulmasın diye, pirinç ambarlarıo• 
da hıfzolunurdu. O zamanlarda şe
kerler kelle, daha doğrusu mahru
ti şekilde satıldığından yine boy 
boy, evlerde kırılır, öyle saklanırdı. 

Evlerde tel ile sabun kesilişi 
ve çekiçle şeker kırılışı eğlenceli 
olduğnndao bugünleri kaçırmaz, 
genç hizmetçilerin saçlarına birikeo 
sabun zerreleı ini ve yüzlerine top· 
lanan şeker tozlarını seyretmekteo 
bilhassa (Giridi zade) sabununuo 
kokusundan çok hoşlanırdım. 

Kahveyi tane halinde ıeliınlı
ğa verirlerdi; onu uşaklar, alevli 

Hepsinin birden maksudu: 
insanın kalıbı perdeden iba

rettir; bunun arkasında insanın 
bakikatı vardır. Bu hakikat «Al
lahın sureti» dir. Kabenin müş

terek secdegib olması, Allaha 
izaletledir. Mansur bile «Enelbah 
dediği için, aolaşılmadan. öldü· 
rüldü. Binaenaleyh Allahı insa-

~ 
nın hakikatında, yani vicdanda 
arıyacağız ve Ramazan münase
betiyle, istersek, orucumuzu tut
makla beraber vicdanımızda ya-
şattığımız Allaha kartı ibadeti
mizi tamamlamak için vicdanı
mızı ve binnetice Allahı münşe
rih kılmağa çalışacağız. Bunuo 
eo kestirme yolu, yetim sevio. 
dirmektir. 

Vatandaşlar!.. Mahallenizdeki 
yetimleri, Ramazan münasebe
tiyle, seviodiriniz; göreceksiniz 
ki vicdanınızda bir inşirah beli
recek ve vicdanıoızda yaşattığı· 

nız Allah, sizden memnun ola- ~ 
caktır. 

Bu sözlerime karşı, belki, 
«Zındık itikadı» diyenler bulu- ~ 
our; onlara, yine Harabi'nin di· 
liyle şunları ıöyliyerek sözümü 
keserim: 

Putberest, Yahudi, Hlstiyan olan 
Ayrı gayri değil nümayan olan 
Hakka imao edip müslümao olao 

Yeşil baş, Kızılbaş, Akbaş deiildir. 

••• 
B. Zühtü Uecdi oe B. 

Y. A. ya: 
Metuplarınızda adres yok. 

Size huousi şekilde cevap vere· 
bilmemiz içio lütfeo adres bildi
riniz. Aksi takdirde cevapsız 

kalmanız, takdir buyurursuouz 
ki, zaruri olur. ............................. 

ateşte ve kalın saçtao yapılmış 

döner tavada kavururlar v11 sapı· 
oın üzerine tesbit edilen kocaman 
değirmende oklr.alarcasıoı çekerlerdi. 

MablOt olmasından korkuldu· 
ğu cihetle toz kahve yok gibiydi; 
kahveler benim çocuklumda, her 
tarafdan dikili, alacık kazevilerde 
satılırdı; Mısır pirinçleri de büyük
lerinde .• Tuz da evlerde dövülür, 
ince ve beyaz sofra tuzları yalnız 

(Devamı üçüncüde) 

harikzedelerle konuşmuş ve kendilerinin isteklerioi sormuştur. · 
Kızılay umumi merkezi tarafından gönderileo 500 battaoiye, 300 

kat elbise ve kafi miktarda çamaşırıo levziine başlanmıştır. Vali ve Be· 
fediye reisi Dr. Lütfi Kırdar gazetecilere demiştir ki: 

«- Yaogın feliketzedelerinio rahatını iyi buldum, Hepsinin iaşe
sine yardım ediyoruz. Yarmdan sonra Kızılay, Erzincan felaketzedele
rine yapıldığı gibi bunlara da birer aylık iaşe ve mesken bedeli olarak 
bir miktar nakdi yardım yapacaktır. Bu suretle yangın felaketine uğri
yan vatandaşlarımız daha iyi bir şekilde üarıomak imkioıoı bulacaklar· 
dır. 

Gazyağı, Benzin ve Mo
törin'in azami fiyatları 

Ankara 23 [Hususi] - Halen 
memleketin mayii mahrukat ihtiya· 
cmın hemen kimilen lskenderun 
depolarından temin edilmesi ve na· 
kil ücretleriyle bazı vergi ve re
simlerin artırılmış bulunması dola· 
yısile Gazyağı, Beozin ve Motöri
nin azami fiatları Ticaret Vekale
tince bugünden itibareo muteber 
olacaktır. lskeoderunda depoda 
esas fitlar şunlardır: 

Gazyağıoın çift büyük tenelt:esi 
711,08 kuruş, Benzinin çift büyük 

Yunanlatana gönderile- 1 
cek &0'000 ton erzak. 

Aokara 23 (Hususi) - Memle
ketimizden Yunanistana 50 bio ton 

erzak ve yardım malzemesi sevki 
takarrür etmiş bu mevzu Ozeriilde 
gerek lngiltere, gerek Almanya ile 
yapılan görüşmelerde her iki tara
fın da. muvafakkati temin edilmiş
ti. Bu sevkiyatla ve tevzi işleriyle 
ali.kadar olmak üzre Kızılay u
mumi merkzinden bir heyetimiz 
yarın Aokaradao Yuoanistana mü
teveccihen hareket edecektir. 

Pollğonda halk atıf ya· 
pamıyor, çUnkU kurtun 

yok 
Beden terbiyesi Adana Bölge

sinin yaptırdıtı polig•mda talim 
atışlarına başlanmıştır. Ancak elde 
kurşuo mevcudu az olduğuodan 

balkın iştirakı şimdilik kabil olma· 
makta, atış yalnız beden terbi· 
yesi mükellefleri taralıodan yapıla
bilmektedir. 

Kurşun tedarikinden ıonra, 
balkın da atış tecrübeleri yapabil· 
ınesi kabil olacaktır. 

tenekesi 931,69 kuruş, Motörinin 
çift büyük tenekesi 507,64 kuruş, 
Gazyağıoın dökme kilosu 20,31 
kuruş, Benzinin dökme kilosu 32, 
79 kuruş, Motörinio dökme kilosu 
13,19 kuruş, Gazyağmın dökme litresi 
16.65 kuruş, Benzinin dökme litresi 
23,94 kuruş. 

Bu esas fiatlara nazaran An
kara, lstanbul, lzmir memleketin di· 
ğer mahallerdeki satışlara, oakliye 
ücreti vesair masraflar ilave edile· 
cektir. 

Asker ailelerine 
yardım hazırlığı 

Muhtaç asker ailelerine yar
dım, Şehir meclisinin verdiği ka
rarla 1 Birinci teşrinden itibaren 
baslıyacaktır. 

Zam edilen Beletli
y e vergi ve resimlerinin tahsiline 
başlanmıştır. 1 Birinci teşrinden 
itibaren yapılacak yardım hazırlık
larından olmak üzere, Belediye
ce ayrılan semtlerde mahalle mü
messilleri ile Belediye memurları· 

nın çalışacakları bürolar tesis e· 
dilmektedir. 

Tevziat şehir meclisi azaları 
kontrolür vazifesi görecek ve bu 
snretle hakiki muhtaçlarla, olma
yanların telrikinde adilino hare
ket olunacaktır. 

Milli Mensucat - Malat
ya Mensucat futbol 

kartılatması 
Önümüzdeki pazar günü Ada· 

oa stadyomunda Milli Mensucat 
ile Malatya Mensucat gençlik klüp
leri futbol takımları karşılaşacak
lardır. 

Bu yardım meselesi bahis me· 
vzuu olduğn zaman, hatırda tutul. 
ma91 lizımgelen bir nokta şudur 

ki, Rusya'ya en müessir yardım 

garp cephesinde bir harekettir. 
On dokuzuncu asrın ikinci nısfın· 
dan sonra Avrupa k.ıtası üzerinde 
teessüs eden muvazene, ıark ve 
garp devletlerinin ortı& taraftaki 
devletlere karşı işbirlitine daya· 
nıyordu. Böyle bir muvazeneoin 
teessüs edeceğini Korfulu bir po· 
filika aclamı olup da Çarın hizme
tine giren ve Viyana konğresinde 
Rus müşavirleri arasında bulunan 
Capo d'lstria görmüş ve Çar Bi
rinci Aleksandr' a verdiği bir ra .. 
porda Franıa'nın zayıfJatılmasına 

yer verilmemesini tasviye etmiştL 
Filhakika bu politikacınm nasiha
ti ile amil olan Çar, Napolyoo 
muharebeleri oeticesinde Fransa'· 
nın parçalanmasına mini olmuıtu. 

Oo dokuzuncu asır içinde 
Al~anya, birliğine kavuşmadığı, 
yanı henüz Prusya'ya inhisar etti
ği zamanlarda bile, hangi büyük 
devletle yaloız başına dövüşmüş 

ise, galip gelmiştir. 1866 senesin
de Rusya'yı bitaraf kalmıya imale 
ettiği için Prusya Avusturya'yı 
ezdi. 1870 senesinde gene Rusya 
bitaraf kaldıtından Fraosa'yı mağ 
lOp etti. Halbuki &"erek 1866 har
binin ve &"erek 1870 muharebesi
nin neticeleri Almanya'yı takviye 
etti. 1866 harbinden evel yalnız 
bir Prusya iken, bu harbio sonun
da şimali Almanya konlederasyo· 
nunun lideri oldu. 1870 harbinden 
sonra da Alman imparatorluğunun 
başına geçti. Almanya, iki cephe 
ara91oa sıkıştığı içindir ki 1914 
harbioi kaybetmiştir. Şu halde 
Almaoya, iki cephede barbetme
dikçe şarkta da garpte de zafer 
kazanabilir. Binaenaleyh Alman
ya'nın Avrupa kıtası üzerinde he
gemonya kurmasına mini olmak 
için kılanın şarkındaki ve garbin. 
deki devletlerin biribirine yardım
da bulunmaları lazımdır. Biribirine 
en iyi ve en müessir yardım an· 
cak bu suretle temin edilebilir. 

Bu, Avrupa muvazenesinin 
alfabesi olduğu halde 1939 sene
~; Aj'usto.sunda Rusya, Almaoya 
ıle pakt ımzalıyarak fransız -
Alman harbinde bitaraf kaldı. 

( Deoamı üçüncüde ) 
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AŞKI 

S~efan Taldek hayatında ilk defa olarak 
bır kadıoın kolları arasında ağlıyor! 

-xıv-

Militza, beyaz yünden mini mini bir 
patiği eliyle güneşe doğnı tutup neşe ile 
sallıyordu. 

- Oldu! diye iftiharla ıöylendi. 
Bu sefer yapabildim, hem de başkası 

yardım etmedeol 
Şaheserine bakıp rülümsüyordu. o 

zamana kadar kadın iılerile uiraımaia 
~akit bulamamış olao·militza için bu patiii 
or~ek levkal&de bir şeydi. Şimdi yaoma 
verılen yaılı kadından bilmediklerini öirenİ• 
yordu. 

Patiklerden birini, içioe iki parmatı· 
nı sokarak dizleri üstQnde yürütta, Bir

kaç ay sonra bu patik, penbe penbe ve 
yumuşacık bir ayaiı muhafaza edecekti. 
Mırıldaodı: 

- Yavrum! 
Y akıoda gelecek olao ve daha şim• 

dideo onu saadete kavuşturan meleği 
hayalinde &"Örmek içio &"Özlerini ka -
padı. 

Evet,, militza mesuttu; ailesioin feli.
lr.etlerioi anlamıyacak küçük bulunduğu 
ilk çocukluk zamanları müıtuna, hiçbir , 

\;GUUVOI • .... ...---·-

mıyordo. 

Her şeyi anlay-cak bir yaşa geldi
ği zamaodenderi ise hayatı mütemadi bir 
mücadeleyle geçmiş, biç yüzü &"Ülme
mişti. 

Daima tetikte, heyecan içinde ve 
sinirleri gergin yaşamış, büyük bir gaye 
ile keodi keodisini ipootize ederek, bir 
kadını tam manasile ınesut olabilecek 
tek sesi, kalbinio sesioi dinlemekten çe
kinmişti. 

Şimdi, aeoelerce ihmale uğramıf olan 
bu kalb intikamını alıyor, Militza aocak 
oouo emirlerini dioliyordu. 

Artık o ıeveo bir kadın ve müıtak
bel bir anneydi. 

Buounla beraber bir mjlddet oonra 
&"•ne memleket işlerile utraşmıyacak de· 
iildi. 

Pek yakında Silvaniya balkı tarafın· 
dan da kocası olJoğu resmen öireoile· 
cek olan Stelan Taldekin yanında ooun· 
la beraber çalışacak ve Şef üzeriodeki 
hayırlı tesiri memleket işlerinde &"Örüle
cekti. 

Ancak çocuğuou düoyaya getirinciyo 
kadar istirahat etıııesioi istemişti. Buodan 
başka, Militzaoın ifşaatından sonra, ihti• 
lllcilerio intikam almağa teşebbüs etme
lerinden korkmaktaydı. 

Zabıtanın sıkı arqtırmalarına raimen 

ki~i yakalaomıştı. Elebaşılar elin 
bestti. 

Taldek, ihtilalci şeflerin pek yakın 
bir tarihte vukubulacağını umduğu lev
kiflerioe kadar, Militzayı emniyet altıoa 
almak için mevcut imkioları itioa ile tet· 
kik etmişti. 

Kovitzardan istifadeye imkin yoktu. 
Burası ihtililcilerce biliniyor. 

Bundan başka pusulara pek müsait 
o ormanlık mıntakada kuvetll bir muhs
faza kordonu yapılması müşküldü. 

Memleketin dağlık mıotakasında et
rafındaki surlar ve heodekler yüzünden 
kontrolü kolay bir şato vardı ama kor
kaoç manzaralı bir dai tepesinde inşa 
edilmişti, haraptı; &"eçirdiği fazla heyecan 
lar yüzünden hassasiyeti marazi bir hal 
almış gebe bir kadını burada oturtmak 
hapishaneye göndermej"e muadildi. 

Militza için havası güzel, manzarası 
hoş, sakinlere oeşe vereo ayoı zamaoda 
azami emniyet şartlarını haiz olan bir yer 
lizımdı • 

Şef bu müşkül vaziyette iken, onoo 
tarafıodan meseledeo haberdar edilerek 
emin ve güzel melce bulmağa memur 
edilen Klaynol, Taldekin teveccühünü ka 
zanmak fırsatını bulmuştu. 

Şefteo emir aldıktan birkaç fÜD son
ra, bir dai &"ÖIOnüo orta11ndaki kllçük 

köşkün tapu senetlerini 
mişti. 

Taldeke getir. 

Zengin bir asilzade tarafındao yaptı. 
rılmış olan k~şk artık kullanılmıyor ve 
~en~l~r~enberı satılıkta bulunduğu halde 
ıste 181 çıkmadığı İçin satılamıyordn. Tal 
dek köşkü m" t b" .. 1 l _ us ear ır ısım e satın a dı, 
suratle tamir ettirdi ve Militzayı &"izlice 
oraya yerleştirdi. 

Köşkün mevkii, bilha11a yazın fevlr.a· 
IAde &"Üzeldi. 

Zirveleri kar ve etekleri ormanlarla 
örtülü bir sıra dailar kıymetli bir taı &"i· 
bi pırıldayao mumavi &"Ölü çevreliyor
du . 

Böylece rüz&"irlardan mahfuz kalan 
ada nebatat cihetinden çok zen&"indi. Sa

hildeo, gölüo ortasında kocaman bir çi
çek demeti gibi &"ÖrOnüyordu. 

Köşk, menekşe &"Ülleri, hanımelileri 
ve sarmaşıklarla gizleomiştı. 

Militza bu çiçekli cenneti ilk gördü
ğü zamao sevioçten çocuk &"ibi ellerioi 
çırptı. 

Şimdi, lr.eodisine refakete memur yq 
lı bir kadın, bir doklor, bir hastabakıcı, 
bir bahçıvan, birkaç hizmetçi ve on oo 
iki kadar polisle beraber adada - keodi 
tabirile - « ırönüllü mahpuı »tu, 
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d. . . . k" 1 · t"h na tabi tutmağa ka-lstanbul Bele ıyeıı mosıkı sanat ar arını ım ı a . 
. b" d . t"h heyeti teşkil ederek aralarında Safiye, rar vermış ve ır e ım ı an ' k 1 d 

Münir Nurettin, Hamiyet gibi çok tanınmış ve sevilmiş şar ıcı ar. a 
bulunan sanatkarları sigaya çekmeğe başlamıştır. Anchak,. BI el~~ıyde-

r-------:::-::--~~---

Türk - Macar 
Ticaret görüşmesi 

Bir Macar he
yeti yakında 
Anka raya 

geliyo_r 

Leningrad 
------------------önünde 

ııİİİİilıııiiııiiıı-...... iıiııiiııııııi-

Londrada mütte 
fikler konferansı 

• Rusya ve lngiliz 
Amerikan yardımı 

( Baştara/ı ikincide) 
Neticede Fransa, 1870 harbin

den daha büyük bir hezimete uğ
radı. Bundan sonra da şarka dön· 
dü. Şimdi Rusya, yardım için gar· 
be bakıyor. Tıpkı Fransa, 194<} 
senesi yazında yardım için şarka 

. k" 1 oldoau aibi lstanbul mu arrır erını e nın bu kararı sanat ar arı ~ 6 • s ipe r harbi 
Çörçil·Ruzvelt At-

k d t A aıda Naci Sadullahın ve Ulunay'ın bu mevzu etra-ız ırmış ır. şao lantik beyanname· 

si görütülecek 

K'i"lii.kiül'f'lüif ih8n ediyor? Budapeşt, 23 (a.a.) - Macar 
ajansı bildiriyor: 

-
Rus mağlubiyet
leri Amerikalıla-

Londra 23 a. a. - Royter'in 
diplomatik muhabiri bildiriyor : 
Pek yakında Londra'da bir müt
tefikler konferansı toplanacaktır. 

Bu konferansta pek muhtemel 
olarak Çörçil Ruzvelt Atlantik 
beyennamesi ve harpten sonra bü
tün müttefik memleketlerdeki imar 
ve yeniden tanzim projeleri görü 
şüleceklir, 

YAZAN 
NA C l 
Sadullah 

Evet, kim kimi 
imtihan ediyor? 
Belediyenin mu· 
siki sahasında 

selibiyeti nedir 

ki, filanca vatandaşın imtihandan 
istisna olunmasına ve falanca va .. 
taodaşıo imtihana tibi tutulmasına 
karar veriyor? 

Musiki saatinin esnaflıkla ali- ı 
kası nedir ki, ses ve saz saoatkii
noın imtihaoı, esnaflar cemiyetin
de yapılıyor? 

Alaturka musiki tedrisatımız 

var mıdır ki, onu füebilüllah yaşa
tanları ahret sorgusuna çekiyoruz? 

Sonra, asıl sualimizi tekrarlı· 

yalım: 
« - Kim kimi imtihan edi· 

yor ? » 
Musiki saatinde, faraza bir bay 

Eyüplü Ali Rızanın, bir Salihattio 
Pınardan fazla vukufa sahip bu
lunduğuna, faraza bir Sadi lşılay'ın 
bir Necati Tokyayı imtihana çeke
bileceğine ve faraza senelerdenbe. 
ri sanatlerioe ehliyetlerini bütün 
millete tasdik ettirmiş olan Safiye 
gibi, Müzeyyen Senar gibi kıymet· 
!erin mücrimler gibi, polis vasıta

sile çalyaka ettirilerek, mektep ta
lebeleri gibi esnaf cemiyetlerinde 
imtihana sokulabileceğine kim ve 
nasıl karar veriyor? 

Sanatkarları imtihana çekmek· 
le tavzif kılınan heyetin salahiyeti, 
hangi makamın ( 1 ) tasdikine ikti
ran etmiştir? 

Ne bileyim? Hataları o kadar 
müteaddit bir hareket ki, faraza 
belediyenin şairleri imtihana çek
miye kalkışmasını andırması bakı

mından akıla bitmez tükenmez sual 
retiriyor. 

Hele gazetelerden birinde, bu 
acayip musiki imtihanına müt~allik 
tafsilatı okuyunca, notaya sıgmaz 
bir hayret nidası koyuvermekten 
kendi mi alamadım: 

imtihan heyetinden taoburi bil
mem kim, imtihana çekilen vatan• 
daşa: 

c- Şimdi, diyor, ben bir şar· 
kı okuyacağım, siz, okuduğum şar• 
kının notasını yazacaksınız!» 

Suali görüyorsunuz ya? Bu he
sapça, müstesna sesini ve o sesi 
knllanmaktaki fıtri kudretini bütün 
millete alkışlatmış olan, sahnede 
her gece imtihan veren ve nutunu 
halktan alan bir sanatkar notu yaz
mam8"ıoı bilmediği için, sahneden 
sürülecek. Ve bu hesapça, bir va
tandaşın, - bir musiki muallimi 
değil - bir sanatkar olup olma· 
dığına, esnaf cemiyetinde kurulan 
acayip masa başında karar verile· 

cek ... 
Fakat eğer öyle olacaksa, ben

ce ilk sıfırı, henüz: 
«- Sanatkar kime derler ? ,. 

Sualine cevap vermekten bile aciz 
bulundukları anlaşılan o mümey
yizlere basmak lazım. 

Belediye mutlaka kulaklarımıza 
da bir hizmette bulunmak istiyor
sa musiki sanatkarlarını bıraksın • 
da, horozlardan evvel feryada baş· 
lıyan şehre uykuyu haram eden 
satıcıların sıtma görmemiş sesleri
ni akort etsini 

- Tan'dan -

• Ses san' a tkarları 
r-----ı Belediye şehrimizde 

YAZAN ses sanatkarlarının 
çalışabilmeleri için 

Ulunay bir imtihana tabi 

tutulmalarını kararlaştırmış. Bu suret 
le sazlar da hanendelik yani oku
yuculuk eden kadınlar ancak bir 
heyet huzurunda imtihan edildikten 
sonra çalışmak hakkına malik ola
caklardır. Buraya kadar iyi •.. 

imtihan "mihnet., den gelir, bu· 
nu "beli" ile tefsir etmesekte her· 
halde sıkıntılı birşey olduğunda 

şüphe yoktur. Buhalde ben bu ka
dınların nasıl imtihan edilecekleri· 
ni merak ediyorum. Vaktiyle ıesi 
ıtü•el bir hanende. mesela bir da· 
ireye yahut bir kona&"a müezzinlik 

"bi bir vazife ile alınacak oloroa 
l'I • f d" • •-AL , e röre evın e en 1•1, -..nyaıı yen• 

onu karşısına oturtur ve şu suret· 
le sigaya çekerdi: 

- Musiki ilmini kimden tahsil 
ettiniz? 

- Beylerbeyli Ziya beyden, 
sonrada bol ahenk Nuri beyden. 

- Neler geçtiniz? 
- Rast. uşşak, ıuzinak fasılla-

rının birinci ve ikinci besteleriyle 
kir, naks ve semailer ve birçok 
şarkılar, yürük semailer, tavşanlar, 
köçekler öğrendim. 

- O halde bana Dellal zade
nin şu bestesini usulünü vurarak 
okuyunuz. 

Namzet diı çöker ; besteyi 
terennümle, meyanhane sesiyle mü· 
kemmel okur ve okurken yaptığı 
nağmelerle hünerini sesinin güzel
liğini gösterirdi. 

Ondan sonrası artık takdire 
kalmış birşeydi. 

Acaba bu ses san'atkirları da 
böylemi imtihm ediliyorlar ? Yok
sa onlara sadece ıu sualmi sorulu
yor ? 

- Sesiniz var mı ? 
- Var efendim. 

Bir ses çıkarın bakayım .. 
- Amaaan 1 
- Ali, birde şarkı söyleyin 
- "Kara oğlaanl kara oğlan ... 
Bende de kiraz dudak var. 
Ondanmı isten ? Kara otlan .• 
Eğer böyle ise imtihan kelime-

sinin ., mihnet ,, den geldiğine 
inanmak lizımgeHyor. 

Mademki belediye bu ses sa
natkirlarınıo çalışma tarzlarına 
elini uzatmıştır. Bunu o bildiğimiz 
şeklinden çıkartmalı, hatta onları 

zorla sao'atkar olduk!arına inandır· 
malı ve evveli bu zavallıları sah· 
ne üzerinde sebilhane maşrapası 

gibi sıra sıra dizilerek " görücüye 
çıkmak ., tan kurtarmalı ; her sa
natkir sırası gelinceye kadar k.u. 
liste bnlunmalı ve sırası a'eldij'i za
man sııhneye çıkarak şarkısını, tür
küsünü söylemeli. Zira bizde kabul 
edilen bu tarz, Avrupaoıo hiç bir 
şehrinde hiç bir kafeşantaoın da 
görülmemiştir. 

Ancak Mısırda, Irakta, Suriye 
de böyle mutamadiyen sahnede o
turup hatta çocuğu~a _k~şlık fanila 
ören san'atklırlar gorulur. 

San'atkir sahneye çıktığı za
man balkı sesiyle, neş'esiyle, hü· 
neri ile teshir edecektir. Bizde ses 
aan'atkirları denilen bu zavallılar, 

panayırlarda lastik topla devrilen 
mankenler gibi abOs ve donuk si· 
malariyla halka neşe yerine melal 
veriyorlar. 

Bu itibarla da imtihana tapi 
ola olar, onlardan ziyade seyirciler 
oluyor. 

1 Y eniaabah'tan 1 
Bu Nöbetci eczane ] 

Türk - Macar Ticaret anlaş
masında tesbit edilmiş bulunan 
ham maddelerin tedarikini temin 
etmek üzere bir Macar heyeti 
Ankaraya gidecektir. 

Ticaret nezareti daire IDÜ· 

dürlerinden Alfoos Nobotti heye. 
te riyaset edecektir. Ayni zaman. 
da Macar mensucat ve ağır ıa

nayi mümessilleri de Ankaraya 
hareket edeceklerdir. 

Macaristanın Ankara elçisi 1 
Budapeşte, 23 (a.a.) - Ma. 

car ajansı bildiriyor: 
Hariciye müsteşarı orta elçi 

Jao Vörule ':1acar'.st~nı~ Ankara 
elçiliğine tayın edılmıştır. Harici. 
ye nezareti siy~si d~ire ~üdürle
rinden orta elçı Ô1en Gıtti ha. 
riciye müsteşarlığına getirilmiştir. 

Vörule, Bükreş tarikiyle va
zifesi başına gitmek üzere hare
ket etmiştir. Elçiyi istasyonda 
teşyi edenler arasında Türkiyenin 
Budapeşte elçisi, Alman elçiliği 
müsteşarı, Macar hariciye müste
şarı ve hariciye nezareti erkinı 
vardır. 

Batı çölündeki lnglliz 
kuvvetleri kumandanla

rını tebrik 
Kahire 23 [a. a.] - Orta.Şark. 

taki Britanya kuvvetleri haşkuman· 
danı ve Orta-Şarktaki hava lı.uv. 
vetleri başkumandanı, geçen Pazar 
günü batı çölünde yapılan harekat 
müoasebatiyle batı çölündeki ordu 
vebava kuvvetleri komaııdaolarına 
birer tebrik mesajı göndermişler 
ve bn harekat esnasında Britanya 

kara ve hava kuvvetlerinin müessir 
bir birliği yaptığını beyan etmiş. 
lerdir. 

Ruzveltln mUmesslll 
LlzbOn'da 

Llzbon 23 fa. a.J - Ruzveıtin 
hususi mümessili Teylor dün ak
şam buraya gelmiştir. Lizbondan 
V aşingtona hareket edecek olan 
Teylor, Papa tarafından Ruzveltin 
mektubuna yazılacak cevabı gö· 
türmektedir. 

jT.a.KvtMI 
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1 Ali Nasibi L..:::=-----=---: 
( Yağ camii yanında ) , 

rı ye' se düşürdü 
Sovyetlerin Londra 
elçisi diyo, ki: "tank 
zayiatımız büyüktü,, 
bize tank yetiştiriniz!,, 

Moskova 23 (a.a.) - Royte
rin Moskova muhabiri bildiriyor: 

Bir kaç gündenberi Almanlar 
Leningrad İstikametinde hiç bir te· 
rakki kaydetmemiılerdir. Halbuki 
şehir tecrid edileleberi bir ay ıreç
miştir. Son haberler b" bölgede 
cereyan eden muharebenin bir si
per harbi olduğunu göstermekte
dir. 

Harp etmek imkanı olmıyan 
Leningrad civarının bataklık kı
sımları topçunun baraj at ... şi ve 
hava bombardımanları neti~esinde 
mütemadiyen altıüst eJ,lınekte
dir. Tali ehemmiyeti haiz bir çok 
kı•ımlarda Sovet kıtaları teşebbü· 
sü ellerinde bulundurmaktadır. 

Bi7 günde 100 Alman 
tayyaresi tahrip edildi 

Moskova. 23 (a. a.) - Sovyet 
tebliği: 

22 EyOlde kıtalarımız bütün 
cephe boyunca düşmanla çarpış· 
mışlardır. 20 EylOlde 28 i bava 
muharebelerinde ve 72 si tayyare 
meydanlarında olmak üzere ceman 
100 Alman tayyaresi tahrip edil
miştir. 21 Sovyet tayyaresi kayib· 
tır. 

Ame7ikalılar yeise 
düştüler 

Londra, 23 (a.a.) - Ofi ajan· 
si Vaşington muhabirinden şu tel
grafı almıştır: 

Rus • Alman harbınıoın aldığı 
son vaziyet halkı büyük bir yese 
uğratmıştır. Bidayette çok nikbin 
olan halk Kızıl ordunun parlak 
makavemelini devamJı olacakmı4 
i'İbi görmeğe alışmıştı. 

Bir muharrir, Amerikanın şim· 
diki halde büyük bir orduya ihti
yacı bulunmadığını ve ordu mev
cudundan azalmanın muvafık: olaca• 

ğıoı iddiaya kadar varmıştı. Hal
buki bu yeis, hazırlıkların iki kata 
çıkarılmasına sebep olacaktır. 

Çörçille sıkı bir surette birleş
nıiş olan Ruzvelt, Sovyet hükQ. 
metinin darbeye mukavemet ede
bilmesi için kendi elinde olaoı ya
pacaktır. 

Kırım golu 
Londra, 23 a.a. - Londranın 

ıelôhiyetli kaynaklarından beyan 
olunduğuna göre, eğer Almanların 
Azak denizine vardıkları iddiası 
doğru ise, düşman Kır·m yolunu 
kesmiş demektir, ve hedefinin de 
Rostof'u tecrit etmek olması muh
temeldir. 

Almanların ileri yürüyüşlerine 
Kiyeften öteye devaıo tt"kl .. .. e ı erını 
gosteren hir işaret me c t d - .1 dir. v u egı. 

Fakat bu cephede çok şiddet· 

Bu konferansta logiliz baş 
deleğesi olarak M. Çörçil bulu
nacaktır. Rusya, ilk defa bu kon· 
feransa iştirak edecek ve mümes· 
sil olarak büyük elçi M. Maiski 
tarafından temsil olunacaktır. 

Bütün müddefik memleketler 
bittabi Atlantik beyeonamesioe 
iştirak edeceklerdir. 

Sanıldığına göre, görüşülecek 
harp sonrası projeleri, harp istih
salinin sulh istihsaline inkilap et
tirllmesi ve en ziyade ihtiyacı o· 
lac•k memleketlere dağıtılmak 

üzere iptidai maddeler stokları 

kurulması meselelerini ihtiva ede· 
cektir. imar, sanıldığına göre, her 
memleketin kendi kendine elinden 
geldiği kadar halledeceği bir di.· 
va gibi değil, fakat karşılıklı 

işbirliği i 1 e hallolunacak en-

i teroasyonal bir dava gibi telakki 
edilmektedir. 
!....-~~~~~~~~·~ 

li muharebelerin olduğuna şüphe 
yoktur. 

Smoleosk etrafında ve Lenin
grad mıntakasındaki harekat hak
kında hiç bir haber yoktur. 
Maiski "Bize tank yetişti-

rin!" diyor 
Londra 23 a.a. - Sovyetler 

birliği büyük elçisi M.Maiski, "Sov· 
yetler Birliğin" gönderilecek tank
lar,. haftasının başladığı gün olan 
dün, Büyük Britanya hakkında bir 
hitabede bulunmuştur. M. Maiski 
büyük akisler uyandıran bu hita
bında demiştirki: 

« - Tanka ihtiyacımız var. 
Başka tanklara ve daha çok mik· 
tar fa tanka ihtiyacımız var. Sov .. 
yetler Birliğinde de birçok tank 
imal edilmektedir. Fakat 3000 ki-
lometrelik bir cephe üzerinde Sov· 
yetlerio tank zayıatı büyüktür . 
Kendi gayretlerimizi takviye için 
sizin de acele yardımınıza ihtiya
cımız var. Tanklarınız ıiyan edil
miyecektir. Bunlar derhal muhare· 
be hattına gireceklerdir. Bu tank
ları müştürek düşmana karşı pek 
iyi kullanmasını biliyoruz. Bunun 
en mükümmel delili, Sovyet millet· 
leri ve Sovyet kuvvetleri tarafın· 
dan Hitler Almanyaamın barbarları
na karşı üç aydanberi yapılan par· 
lak mücadeledir. Bize ne kadar 
çabuk ve ne kadar çok tank gön
derirseniz n:ıziler o kadar çabuk 
mağlup edileceklerdir. Sizinle müş· 
terek bir cephemiz vardır. Tank 
takviyelerimizi harbin bütün ağır· 
lığını yüklenen cephe bölgesine 
derhal gönderiniz. Süratle ve eli
nizden geldiği kadar tank ğönde· 
riniz. Vaktinde ve yerinde veren 
iki kat vermiş aayılır,. 

Petrol kırah, petrol dileniyor ! 
G

ülbenkyan ismini, içinizde birçoklarınız 
duymuşsunuzdur. Dünyanın en meşhur 

adamlarından birisi olan bu Ermeni, Fraosanın 

b .. -k petrol tüccarlarından birisidir. Fa· en uyu . . bu 
kat Fransa Alman işgali altına gırınce, 

ada~ da, Vichy'ye >açmak mecburiyetinde 
kalmış. 

Bittabi, petrollerin hepsi de, Almanların 
eline geçmiştir. 

Şimdi Fransada yaman bir petrol buhra
nı da vardır. Ve Fransızlar, odun kömürden, 

adına gazojen denilen suni bir petrol istihsali· 
ne ve işlerini onunla görmeğe çalışmaktadır
lar. 

Halbuki, Vichy'de buolnan 
kralı Gülbenkyan, bugün, petrol 
jen bile bulamamaktadır. 

sobık 

değil, 
petrol 
gazo· 

Elindeki lüks otomobiller, bu yüzden isle· 
yememektedir. Ve bir kaç ay evvelki koca 

petrol kıralı, bugün, Vichy'de kapı kapı do· 

[aşmakta otomobilini yürütebilmek için bir te-' . 
neke petrol dilenmektedır. 

Hayatın cilvelerini görüyor musonuı? 
Anlaşılıyor ki, son harbin bugüne kadar sal
tanattan düşürdüj-ü sayılı ve malam krallar 

arasında, Gülhenkyan ribi, daha birçok bilme· 
diklerimiz da var. Bu bakımdan, bu lıarba: 

.._ 
Kral 

bi" demek de 

1 Bir filim 

döken"yahod" Kral 

muvafık deyil mi? 
kran har-

• 
hiylesi 1 Bir Danimar· 

kalı, Almanlar ta· 

rafından hazırlanan filmi aeyretıoiye gitmiş, 
Film, Alman ordusunun, Danimarkada nasıl 
karşılandıkları, halk tarafından nasıl canü gönQ(. 

den alkışlandıklarını göstermekteymiş. Dani

markalı, dikkat edince, hayretle görmüş ki, 
Alman askerlerini hararetle alkışlayanlar ara

sında kendi karısı da var. O zamana kadar 
karısının bu hareketi yapmıyacağına kani bu. 

, d -lunan Danimarkalı, ogru evine koşmuş ve 
karısına: 

"- Yahu... demiş,hani ya, sen bana al
manları hiç sevmedığini söyler dururdun? 
Halbuki, senin filmdeki halini gördük: Alman• 
ları, Almandan fada alkışlıyordunl" 

Kadın, bu sözleri bir iftira saymıı ve: 

" - Yalan, demio. çünkü beo Almanları 
alk.ıolamadım(" 

Bu yüzden aralarında çıkan ınOnakaşa, 
hayli şiddetlenmiJ. Erkek rördlliüada yanıl
••4'ıiıada, kadıa da Alaaalerı alkıtlaaa.ıı-

-'' '=-" ..-.-.fllu.-. l Htteırlncle11• 
b•rl vukaa W•lmelta olen .,.rGAı 

8ında ısrar etmekten 
Nihayet, erkek: 

vazgeçmem~. 

" - Bu işi halletmenin kolayı varl diye
rek, karısını kolona taktığı gibi, o filmin gös
terdiği sinemaya götürmüş. Ayni filim tekrar 
rösterilirken, hayret etme sırası kadına gel
miş. 

Çünkü kocuı gibi, o da kendisini tanı· 
mış. Fakat o biraz daha dikkat edince, gör
müş ki, filimde başına giydiği şapka, çok eski 
bir şapkasıdır. Bu şapkayı ne zaman giydiğini 
hatırlamıya çabalıyan kadın, birden: 

" - Anladım!., diye haykırır ve bu rarip 
vazi•etio içyüzüoü kocasına da anlatır. 

Meğer kadıncağız, Alman ordusunun Dani
mar kaya girmesinden birkaç sene evvel Dani
marka kralının tahtına oturuşunun yıldönümü 

münasebetile yapılan merasimde bulunmuş ve 
o gün, Danimarka kralını, hararetli hararetli 
alkışlamış. 

Almanlar o zaman, Danimarkalılar tara
fından ve Danimarka halkının krala karşı 
basledii'i sevgiyi göstermek m•ksadile çekil
miş olan bu filmi almışlar ve basit bir mon
tajla, Danimarka kralının alayı yerine, Alman 
askerlerini koymuşlar: Ve ıavallı kadıncaiız, 

da AlmH aakarlerini alk11layHlar 0) arasına 
lou ıııretle katılaııl 

dal•r 6111prJ a;,.Li.tolı, 
s...ı-., .... il_,, V• cJojlld•n 

lvdu. 

baktığı gibi. . 
Bu yardım gelmeyince, logıl

teredeo ve Amerika' dan harp mal
zemesi tank ve tayyare şeklinde 
yardım' temin etmeğe çalış'.°a~ta
dır. lngiltere'nin ve Amerıka oın 
Ru•ya'ya ellerinden gelen yardımı 
temin etmek niyetinde olduklarına 
şüphe yoktur. Fakat askeri har?· 
kit üzerine büyük ölçüde müessır 
olacak bir nısbet ve süratıe bu 
yardımın yetişeceği çok şüpheli 
görünüyor. 

Rusyaya yapılacak yardımın 
müesair olabilmesi için ölçüsü bü
yük olmalıdır. Çünkü geniş saha 
üzerinde yapılmakta olan Alman
Rus harbinin ıayiatı da o oisbette 
büyüktür. Ruslar üç ay zarfında 
en aşağı on iki bin tayyare ve on 
beş bin tank kaybetmişlerdir. Bun
dan başka Leningrad etrafındaki 
ve Dniepcr havzasındaki endüstri 
mıntakası Almanların ellerine düş· 
tüğü gibi, Don havzası da Alman· 
lar tarafından işgal edilmek üze
redir. Böyle on binlere varan tay
yare ve tank zayiatım telifi etmek 
kolay deiildir. Her şeyden evvel, 
istihsal temposu buna manidir. Al
manlar ve Ruslar, on binlerle tank 
zayiatından bahsederken Ruzvelt 
lngiltereye «yüzlerle• tank yolla
dığını övünerek söylüyordu. 

Nakliyat meselesi ikinci bir 
zorluk teşkil etmektedir. lngiliz 
gemi zayiatının mühim olduğu mu· 
hakkaktır. lngiltere haylı yıpran· 
mış olan ticaret filosiyle kendi ia· 
şesini temin etmeli, kendi ordula· 
rına malzeme taşımalı ve ondan 
sonra da Rusyaya yardım yetiştir· 
meli. Bu şartlar altında Rusyaya 
bareki.t üzerine müessir olacak 
miktar ve süratle yardım yetişebi
lecei'i çok şüpheli görünüyor. 

Ruzvelt ile Çörçil arasında 
Atlaotik denizinde yapılan müli• 
katta bu yardım meselesini görüş
mek için Moskovada bir konferans 
toplanmasına karar verilmişti: Ko~· 
feraosın azaları nıhayet tayın edı

lebilmiş ve bunlar Moskovaya git
mek üzere yola çıkmışlardır. Ha: 
ber verildigine göre, lngiltereyı 
Levazım Nazırı Lord Beaverbork, 
Amerikayı Mister Herriman, Rus· 
yayı da Molotof temsil edecekler· 
dir. Fakat uzun vadeli olacağı an· 
laşılan bu yardım işi görüşül~rk~u, 
lngiltere, Rusya ya alelacel& bır mık
tar tayyare göndermiştir. Londradan 
haber verildiğine göre, bu haf· 
ta zarfında lngiliz fabrikala.ı tara
fından imal edılen tanklar da Rus· 
yaya gönderilecektir. Fakat Rusya 
son birkaç gün içinde henüz fab
rika kapısından dışarı çıkmıyan b~ 
yardımın belki de yüz mislini :ıayı 

etmiştir. Şu cihet de unutulmama· 
Jıdır ki askeri harckitın son ioki~ 

şalı, Alman - Rus harbinde y~ni 
bir safha açmaktadır. Belki bu ye· 
ni safhada Rusyaya yardım yalnız 
harp malzemesi göndermeğe inhi
sar etmiyecek. lngiltere Kafkasla
rın müdafaası için Rusya ile askeri 
sahada işbirliği yapmak mecburi· 
yetini hissedecektir ve söylemeğe 
lüıum yoktur ki yalnız malzeme 
yoklamak suretile yapılmuı düşü
nülen yardımın geç kaldığını ispat 
eden bu çeşit yardımın da kendi· 
sine mahsus güçlükleri vardır. 

Eski zamanlarda 
Ramazan hazırhğı 

Baştarafı ikincide 
Beyoğlu bakkallarında bulunurdu. 
Bunun içindir ki, bazı konaklarda 
çifte taşlı ve ort11ı oluklu tu• 
değirmenlerine de rasgelmek müm
kündü. 

• * * 
Görüyorsunuz ki, bahis, gittikçe 

yemeğe dökülüyor. Şayet Rama· 

zan yemeklerini saymıya ve bilmi· 
yenlere tarife kalkışsam dört say• 
!alık harp devri gazetesinin yarı
sını Lu işe sarfetmeklitim lbım 
gelir. 

Hatti, mübalağa olma11n am· 
ma, yalnız pastırmalı yum.ur~anın 
nasıl hazırlandığına ve pıştıkten 

sonra tepsinin mükellt~ .t~svirine 
koca bir sütun ayırabılırım. Ah, 
bizdeki yemek kitapları! Her m~-

. . "b" · t"mai tetkık harnrın roman gı ı, ıç 1 • 
• ·b- b" aayesı veya felsefi etüt gı 1, "- ~ 

d . can atıp da bır turlu ba-var ır, . B . 
şaramadığı sevgiJi gay~sı... enu~-
ki de • ıöylemesi belko ayıp • bır 
yemek kitabıdır. 

Bir yemek kitabı ki, asırlarca 
solralarımııda saltanat •ilrmüf ve 
bizi hayatın dört tarafından en 
mühimmine kaldırmış olan haşmet· 
li yemıklerimiziıı bir " Şalınamı ,

1 

iai l•1 il tklııl 
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AKŞAM 

iki flllm birden 

l 
Ölmeyen melodilere yeniden hayat veren ... Sanatın altın sesinden 
zafer takınan MARTA HARE.LL · PAUL HÔRBIGER'in yarattığı 

·~Opera Balosu Ş~ 
Kalpleri müzikle mest eden bir san'at abide•i, gönülleri aşka bağ· 

!ayan bir bayat romanı senenin en zengin bir müzik ıahe>eridir. 

il 
Türk filimeiliğinin büyük zaferi ... 

Şimdiye kadar yapılan Türk filimlerinin en ğüreli 

!Ai YILMAZ ALi i~i 
•••••••••••••••• ••••••••••••••••• 

Gördüğü rağbet dolayısiyle bir kaç a-iln daha temdit edilmiıtir 

Pek yakında ... 

. 1 

Danı, kraliçesi .• Şarkı yıldızı ... Emsalsı~ artist ... MARIKA RÔKK'ün 

HAL"Lö"jANiN 
İLAN 

Balast munakasası 

Devlet · demiryolları 61 ıncı işletme satın 
alma komisyonu reisliğinden: 

Mandason istasyonu civarında Kim. 78·82 deki ocaktan 
çıkarılmak üzere beher metre mik'abı ( 230 ) kuruş muham
men bedelle 5.000 M/3 balastın ihzarı kapalı zarfla eksiltme
ye çıkarılmıştır. İşin tamamının muhammen bedeli 11500 lira 
ve muvakkat teminat 862,50 liradır. 

Eksiltme 10/10/941 Cuma günü saat 16 da Adanada İşlet
me müdürlüğü binasıuda yapılacaktır. isteklilerin 941 yılı tica· 
ret odası vesikası, hüviyet cüzdanı, kanuni ikametgah vesikası~ 
ile 2490 No; lu kanuna uyğun teklif mektuplarını münakasa 
saatından bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermiş 
olmaları veya göndermeleri lazımdır. Postadaki gecikmeler 

kabul edilmez. 
Bu i~e ait şartname ve mukavele projeleri Konya, Manda

ıo n istasyonlarıyle komisyona muracaatla bedelsiz olarak ve· 
rilir. 24.28.4.8 1268 

!\SR.I SINIMA!J'NIN 
YAZLIK BAHÇESİNDE 

Suvara --9,15 BU AKŞAM 
Suvara 
9,15 

Şaheserler serisinden 

Tyrone Pover - Sonia Hennie 
Yarattıkları ...................... .. .............. : 

f ~= Karlar Altında =~ i ...................... .. .............. : 

BUGON 24 EylOI 1941 

Hatay Nafia müdürlüğünden: \ 
Bulgaristan harbe 

girecektir 
l - Kısmen Antakyada ve kımen lskenderun, atölyesindbulunan ( 3000 ) adet boş as- ( Baştarafı birincide ) 

falt saç bidünü açık artırmaya konulmuştur. Budapeşte 23 (a.a.) - Yarı 
2 • Muhammen heli, ( 4500 ) liradır. resmi Peşler Loyd ırazetesine a-ö-
3 • Artırma 7.10.941 ı.ılı günü saat 15,00 te Antakya Nafia müdürlüğü odasıuda mü- re, Türkiye ile Bulgaristan bak-

teşekkil komisyonca yapılacaktır. kmdaki şayialar diplomatik şaşırt
ma manevrasıdır. Berlin bu haber· 

4 - Muvakkat teminat ( 337 ) lira ( 50 ) kuruştur. Ier hakkında mutat ihtiyatkarlığını 
5 - Taliplerin muvakkat teminatı yatırdıklarına dair vesika ibraz etmeleri lazımdır. muhafaza etmektedir. Bir çok Al· 

20-24-27-1 1253 man tümeninin Bulgar. Türk hu-

Hatay Defterdarlığından : 
Muhammen kıymeti 
Lr. Kr. Nev'i Miktarı Köyü Mülahazat 

1788 25 Portakal 257650 adet Zeytuniye,levşiye 4767 ağaçtan 
145 55 Limon 14555 « « « 122 « 

17 4 40 Mandalina23240 « • « 177 « 

87 50 zeytindanesi 875 kilo « « 620 « 

2 50 Muz 5 « Levşiyede 2 « 

2198 20 Yekün 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı mahsuller açık artırma 
ile satışa çıkarılmıştır. Talip olanların yüzde 7,5 teminatiyle 
birlikte 27-9-941 günü saat 10 da Defterdarlığa müracaat-
ları. 16-18-21-24 1235 

Maraş Belediye reis-1 
liöinden : 

Belediyeye ait şehir Sine· 
ma ve tiyatrosu 12-9-941 
tarihinden itibaren 1800 lira 
muhammen bedelle ve on 
beş gün müddetle artırmaya 
konulmuştur. 

Muvakkat teminat 135 
liradır. 

İhale 27/9/941 Cumarte
si günü saat 10 da belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

Şartname her gün yazı 
işlerinde görülebilir? 

İsteklilerin teminat mek· 
tupları ile beraber ihale gü
nü olan 27/9/941 Cumartesi 
günü sa:ıt 10 da Belediye 
encümenine muracaatları !u
zumu ilan olunur. 

19.20.21.23.24.25.26 1250 

• iLAN 
Mersin Liman işleri 
inhisarı Türk Anonim 

Sirkeli umum müdur-
lüöünden : 

Şirketimiz cer vasıtaları 
için mazotla çalışır motörlü 
Dinamo, tevzi tablosu ile 
komple projektör satın alı
nacaktır• Hangi tarihde yapı
lacağı bilahare ilan edilecek 
eksiltmeye iştirak etmek is
teyen taliplerin 17.10.941 
tarihine kadar bu husustaki 
teklif mektuplarını şirket 
Umum müdürlüğüne gönder· 
meleri rica olunur. 1254 

21.23.24 

dudunda bulunduğu ıddiası da asıl· 
ı-'-R-•f________ sızdır. Almanlar komünistlere karıı 

e ika Recep Bulgar bükOmotince alınan letbir· 
Tümerkan !eri iyi lcarşılamakta ve bunun 

Bulgar · Sovyet siyasetine yapacağı 
tesiri düşünmektedir. Adana Bicki Yurdu 

Yeni sene
1 

Talebe kay
dıua başlamıştır. Kayıd ve 
kabul şeraiti Bebekli Kili
se sokağındaki Biçki Yur
dundan öğrenilir. 

1-15 1206 

İLAN 
lskenderun Liman işletme 
müdürlüğünden : 

Orta ve lise mezunlarından 
şu beı:nize memur n.lınacaj'ındaıt ta .. 
!iplerin. 

A- Nüfus cüzdonı 
B- Mektep şahadetnamHi 
C- Askerlik vesikası 
O- Sağlık raporu 

Hüsnühal vesikalariyle idare
mize 26-9-941 (dahil) tarihine 
kadar tahriren muracaatları ilin 
(Otınur. 1256 

20- 21-23-24-23 

Halkevi Reisliğinden 
Temsil Komitesin

den açık olan iki aza -
lık için 25-9·941 Per
şembe günü saat 18 
de Halkevinde seçim 
yapılacağı ilan olunur. 

1269 

Loodra haberlerine rağmen 
Berlin, Balkanlardaki siyasette bir 
değişiklik beklememektedir, 

Londra 23 (a.a.) Bulgaristenda 
fevkalade vaziyet ilanının, Bulgar. 
larca ileri sürüldügü gibi, Sovyet 
paraşütçüleri meselesinden ileri gel· 
medigi, ancak Bulgar zimamdarla. 
rının aldıkları ilham üzerine mem. 
leketlerinin mukadderatının şimdi • 
den tayin edilmiş bulunmasından 
doğduğu ve halen Alman kuvvet• 
!erinin kara deniz sahillerine filen 
sahip bulundukları tebaruz ettiril • 
meKte ve « Kral Bori,'in orduyu 
teftişten sonra Sofya'ya dönmesi ve 
Fılofun'da Bulgaristanın mihvere 

• karşı sıkı bir siyaset takip edece. 
gini söylemesi bunu teyit eder ,. 
denilmektedir. 

Moskova 23 [ a. a.] - Sovyet 
paraşütcü kıtalarının gQya Bulgar 
arazisine indikleri hakkında Bulgar 
hükQmeti tarafından Moskovaya 
verilen protesto notası Sovyot hil
kQmetince kati surette reddodil
mştir. 

Sovyetler Birliğinin Sofya elçiıi 
Lavrişe tarafından Bulgar hükOme. 
tine tevdi edilen notada şöyle de
nilmektedir: 

«Sovyet hükOmeti Bulgar hü· 
kOmetinin 19 eyini tarihli protesto 
notasını katiyen reddedr ve Bul· 
gar notasında zikredilen vakaların 
aşikar surette polis tarafından uy
durulmuş olduğunu beyan eyler. 
Bu vakaların tahrik maksadiyle 
uydurulmuş olduğu o kadar işikir
dır ki bunların tekzibine do lüzum 
yoktur. 

B U G Ü N Gazetesinde Yüksek Muharrir B. Zeynel Besim Sun'"" 

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek blnlerc:e okuyuc:uyu gazetesine 
çektiği malOmdur. 

ÇAKICI EFE'nin kitap hallne konarak piyasaya çıkarılma•• husu
sunda sayın okuyucu ve mUtterilerlmden aldığım yüzlerce me1<tup ve 
yapılan •lfahl müracaat üzerine ÇAKICI EFE kitabını bastırıp halkımı
zın lstifadelenmeslnl temine karar verdik. Fiyatı 100 kur11tt11r ve pek 
yakında piyasaya çıkarılacaktlr. ÇAKICI EFE romanı baskısının azllğı 
yüzUnden okuyucularımızın hemen adresimize müracaatla isimlerini yaz· 
dırmalarını, tatrada bulunan sayın okuyucularımız da ad~eslmize (100) 
kuruş göndererek bu fırsat. kaçırmamalarını tavsiye ederız • 

ADRES : Adana Merkez Oteli Altında 
HOROZOGLU KARDESLER 

Adana askerlik dai
resi satınalma kom
siyonundan: 

1 -·· .. .,\~. • -~ • ' ' , - ' ~ 

iLAN 
Adana ismet lnönu kız ens

titüsü m UdUrlügünden : 

.. 
T. iŞ BANkASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLAN! 
K E Ş 1 O El E Rı 

Aşk, Müzik - Lüks şaheseri 

llAveten - Dünya havadisler! 1- Adanadaki birlik ve ------------------------11 müesseselerin aylık ihtiyc ı 
Enstitü mütedavil serma· 

ye sipariş atölyeleri 25.9.941 

tarihinden itibaren faaliyete 
geçecektir. 

4Şubat, 2Magıs,1 Ağustos.Jlkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 lt<RAMIYEl-ERI 
iLAN 

Münakalat Vekaletinden ; 
Tarsusta yaptırılacak istıısyon binası inşaatı kapalı zarf 

usulile ve vahidi fıat üzerinden eksiltmeye konmuştur. Bu 
inşaatta döşeme ve )entolar için muktazi demirler idarece 
verilecektir. 

1· Bu işin muhammen bedeli (60000) liradır. 
2· istekliler bu işe ait şartname ve sair evrakı D.D. 

yolları Ankara ve Adana veznesinden (300) kurut mukabi
linde alabilirler. 

3- Eksiltme 3.10.941 tarihinde cuma glinü ıaat (16) da 
Ankarada D. D. yolları yol dairesinde toplanacak merkez 
birinci komisyonunca yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektup
ları ile birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün 
saat (15) e kadar Komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

a) (4250) liralık muvakkat teminat 

b) 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesikalar ile Bu 
işe mahsus oımak üzere münakalat vekaletinden alınmış eh· 
liyet veıikası, ehliyet vesikası için ihale tarihinden en az 
sekiz ıün evvel bir istid'a ile Münakalat vekaletine müra· 
ı:aat olunmaıı, (6642) 17.19.21.24 1239 

olan 20 ton sığır eti muka· 

veleye bağlanacaktır. 

ıhalesi 27 /9/041 cumartesi 

günü saat 11 de açık eksilt

me ile yapılacaktır. 

2- Toplu tutarı 5600 

lira ve ilk te'minatı 840 lira· 
dır. 

3- isteklilerin muayyen 

gün ve !Batte müracaatları 

ilan olunur. 
11-16-20-24 1221 

Zayi tastikname 
939 ve 940 senesi Erkek 

Lisesi 1 nci sınıfından almış 

olduğum 2221 No: lu tastik 

nameyi zayi ettim yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığını ilan ederim. 

Dörtyoldan Yahya 
oğlu Mustafa Çak· 
mak 1267 

Bu atölyelerde dikiş kıs· 

mında her türlü rop, manto 
ve tayyorlar. 

Moda kısmında ~apka ve 

her nevi çiçek. 

Çamaşır kısmında : Her 

türlü kadın ve erkek çama

~ırı, Frenk gömlekleri 

Tabahat kısmında iıe paı

ta siparişleri kabul edilir· 
Telefon • 285 

21.23.24.25 1263 

imtiyaz 1&bibi : Cavit ORAL 
U. Neıriyat Müdürü : Avukat 

Rifat Y AVEROCLU 
Baııldıiı yer ı [ BUGON J 

1 Adet 
3 .. 
2 

4 
8 

35 
80 

300 

.. 
.. .. .. 
.. 
•ı 

200o 
ıOOo 

7SO 
500 
250 
100 

so 
20 

.. 

.. 
.. 
" .. .. 

= 

200o. -
30oo. -
ısoo. -
2000. -
2000. -
3500. -

4000. -
6000. -

Lira 
.. .. 
.. .. 
" .. 
.. 

TUrklYe. 1~ Elın1<••1nı para yatırmakla yal
arrı par• 11ırıktırırı1, .,e fılz almıt olmaz ,aynı 

zend• talllni~ı d• denerrıı, olursunuz. 377 

LokJJlan Hekim ·--· 
or. ~ıdvan Lokman 

Gilndüz saat 16 darı sonra • Gece her vakıt hasta 
kabul eder. 

Salı-Cuıııa-Paı•' günleri 17·17,30 da fakirler parasız 
bakılır. 

Adres: Yeni otel caddesi 124. 
1 15 124! Matbaan -Adana ı----._.,, _ _,, ... ._ ______ ...;;;,;~-----1 

-~~~..;;;.~~~~~-- • t=u -
Te nsıu JUn '"a ...... --•• -----


