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BİR GÜN 
BU HARF 
BiTERSE! 

ır ................................... -... .. 

Harbin bitmesi artık Almanyanın 
arzu ve kuvvetine tabi değildir. Al
:man ordusunun şu veya bu cephe
de muzaffer olması harbi bitirme
ge kafi gelmiyecektir, Araya Al
:man iradesinin fevkinde yeni inıil
ler girmiştir Artık harbin ne va
kıt bitecetinl tahmin Alman dev
let reisinin de iktidan haricinde
dır. 

1'1. Zekeriya SERTEL 

A lman - Sovyet harbi başla
dığındanberi sükutu ihti

Jclr eden Hıtler, evvelki akşam 
kış yardımının açılması münase
betıyle ilk defa harp vaziyetini 
anlatan bir nutuk söyledi. Bu 
nutukta en ziyade dikkati celbe
den nokta, üç dört defa fırsatım 
düşürerek söylediği şu cümle ol
muştur: 

- Bir gün bu harp biterse! 
Altı ay evvel harbin bir sene 

içinde bıteceğini milletine tebşir 
eden Alman devlet reisi, bugün 
artık kat'i zaferin ve sulhün ya
kınlığından bahsetmiyor. Bila -
kis harbin ne vakit biteceğini talı , 
mine bile kalkışmıyor, sadece 
harbin daha çok uzayacağını an
latan bir lisan kullanıyor ve iki
de birde "bir gün bu harp biter
se!,, diye tekrar ediyor. Fazla o -
larak gelecek sene daha yeni si
llıhlar yapacağından bahsediyor. 

ALMAN TEBliGi 

Muazzam 
Bir Harp 
Oluyor Demek ki, harbin bitmesi ar -

tık Almanyanın arzu ve kuvve
tine tabi değildir. Alman ordusu
nun şu veya bu cephede muzaf
fer olması harbi bitirmiye kfıfi 
gelmiyecektir, araya, Alman ira
desinin fevkınde, yeni amiller gir 
miştir. Artık harbin ne vakit bi
teceğini tahmin Alman devlet re
isinin de iktidarı haricindedir. 

Filhakika geçen kış İngiltere
yi mağlup edemiyen, Atlantik 
harbini kazanamıyan, ve Sovyet 
Rusyada, yine Hıtlerin tabirince 
korkunç ve vahşi bir düşmanla 
karşılaşan Almanya için artık 
uzun harp senelerini ~öze alm!lk 
mecburiyeti hasıl olmuştur. Üç 
buçuk ay devam eden kanlı harp 
ten sonra Almanya, Hitlcrin de
diği gibi, Almanyanın iki misli 
arazi işgal etmiş, milyonlarca e -
sir almış, on binlerce harp mal
zemesi iğtinam etmiştir. Fakat 
Sovyet ordusunu ortadan kaldı -
ramamış, şark harbini bitireme. -
miştir. Çünkü Almanya hesapla
rında ve tahminlerinde aldanmış
tır. Bunu Alman devlet reisi de 
ilk defa resmen itiraf etmekte -
dir: 

"Burada bir şeyi kaydetmek is
terim ,diyor, planlarımızın doğru 
luğunda aldanmadık, Alman as
kerinin emsalsiz tarihi kahraman 
lığında da aldanmadık; silahları
mızın vasıflannda da aldanma -
dık. Cephe teşkilatımızın, muaz
zam geri hizmetlerinin, ve Al -

(Sonu; Sa: 2; 80: 1) 

--
Moskova ve 

Leningrat 
Bombalandı --Cenupta 

Mukabil 
Budyeni'nin 
Taarruzu 

Püskürtüldü 
Berlin, 4 {A.A.) - Alman or -

dulan başkumandanlığmm teb -
liği: Doğuda şumulü muazzam 
bir savaş cereyan etmektedir. 
Alman tayyare teşekkülleri Kara 
denizde 20 bin tonilatoluk bir as 
ker nakliye gemisini batırmışlar 
dır. 

Alman tayyareleri Moskova ve 
Leningre.t askeri tesisatını mu -
vaffakıyetle bombalamışlardır. 
Büyük yangınlar görülmüştUr. 

Alman deniz birlikleri Fin 
harp gemileriyle işbirliği yapa -
rak Finlanda körfezinde Sovyet 
Mayn tarlalarını taramışlardır. 

Atlantikte Alman denizaltı -
lan ceman 28 bin tonilatoluk 
dört düşman ticaret gemisini ba
tırmışlardır. Bu gemilerin ara -
sında büyük petrol gemileri de 
vardır. 

(Sonu; Sa: 2; SD: 7) 

ilmi Araştırmalar 
için Ankarada Bir 
Enstitü Kurulacak 

Mebusluğu Tercih Eden Profesörlerin 
Yerine Genç Elemanlar Yetiştirilecek 

Maarif Vekaleti Ankarada bir 
lnkilap enstitüsü kunnıya karar 
vermiştir. Kurulacak inkılap ens 
titüsü ilmi araştırmaların mer -
kezi olacaktır. Başvekil Refik 
Saydam da enstitünün biran ev
vel faaliyete geçmesi işiyle biz -
zat meşgul olmakta, enstitü prog 
ramının hazırlanması işinde de 
çalışmaktadır. Enstitünün kurul
ma işiyle meşgul olan komisyon 
~ehrimizdeki inkılap enstitüsü ~ 
nün Ankaraya nakline lüzum gör 
müştür. 
Diğer taraftan muayyen gün -

terde üniversite konferans salo -
nunda verilmekte olan inkılap 
derslerinin muhtelif fakülte ta -
lebesine toplu bir halde öğretil -
mesinden istenilen neticenin alın 
madığı görülmüştür. Bu dersle -

·~rin sınıflarda verilmesi kararlaş
ılmıştır. 

(ionıı; Sa: 2; SU: i) 

AFGANiST AN' A 
NOTA VERİLDi 

-
İu19iltere ve 
S. Rusyanın 
M,üşterek 

Teşebbüsi~ 

Afganistandaki Alma 
Faaliyetine Nihayet 

Verilmesi istendi 
Sovyet Rusya~·a gönderilen İngiliz Hurricane tayyarelerinden bir grup uçuş halinde 

SOVYET TEBliGi 

Budyeni 
Taarruza 

Geçti 
Cephelerde 
Muharebeler 

Devam Ediyor 
Smolensk Şehri 

Rus Ordularımn 
Tehdidi Altmda 

Moskova, 4 (A.A.) ---- Sovyet 
gece yarısı tebliği: Bütün gün, 
cephe boyunca muharebeler de
vam etmiştir. Şimal Rus filosu 
bir Alman deni7.altı gemisi ba -
tırmıştır. Teşdnievvelin birinci 
günü 26 düşman tayyaresi tahrip 
edilmiştir. 8 Sovyet tayyaresi 
kaybedilmiştir. 

Budyeni mukabil 
taarruza geçti 

Londra, 4 (A.A.) - Annalist 
gazetesinde çıkan askeri bir ma

C Sonu: Sa: 2: SU: 3) 

Kral Boris Bulgar bayrağını 
öperken ... 

Bulgarlara 
Göre Rusların 

Hedefleri! 
o 

Bulgaristan Yolu 
ile Boğazlara 

Ulaşmak imiş 
Sofya, 4 (A.A.) - Havas: Na

fia Nazırı Vasilev, Dobrucanın 
kurtuluşunu tes'it münasebetiyle 
Zarada söylediği bir nutukta de 
miştir ki: 

"Bulgarlar için bir tek yol var 
dır, o da çoktanberi tuttuktan 
milli menfaatleri yoludur. Her 
geçen gün, mukadderatımızı, mih 
ver devletlerinin mukadderatına 

(Sonıı; Sa: 2; &il: 2) 

Muvakkat 
Mütareke 
Yapllamıvor --

lngilizler, Bazı Alman 
Taleplerini Kabul 

Etmediler 

Almanlar, Hess'in de 
Mübadelesini istemiş 

Hatınıan hır Alman denizaltJSJn da esir edilen Alman denizcileri A k 4 (R d ') n ara. a yo gazetesı -
-, Almanya ile İngiltere arasında ya 

H ••k A t B • ralı csırlerin mübadelesi işinde u um e en z l n 1 so_:ı dakikada ~ir anlaş~azlık çık 

Majeste Efgan Krab 

tıgı haber venlmcktcdır. Alman 

'J'Y h d •d B • lar esirler arasına Hess'in de ka,.. 

~ a l atın l ır ~ı~~~~~~ıg:~e;~~~;:ıy~nr!~:}e~ 
tar görünmemektedir. 

Ankara, 4 (Radyo gazetesi) 
İngiltere 'e So\ l cUcr birliği h 
kumeti en·elce İrana olduğu g 

bj Efganistana da bir nôfe 'er 
miştir. Bu notanın biiyük ala 
uyandırması İran notasına ben 
zemesindcdir. Bu notada Efı:-a 

nistanda Almanların faaliyetin 
Efgan hükCımetinin dikkati çeki 
mektedir. 

Ay Daha Uzattı bi~~~~~i:e (~:~)esir a~~s;:~ 
ralılarla ağır hastaların memle -
ketlerine iadesi meselesinde son 
dakikada bazı müşkülfıt çıkmış
tır. Alman hükumeti mübadele 
edilecek Alman grubunun teşek
külüne dair bazı talepler ileri sür 
müştür. Bu müşkülatın ne zaman 
izale edilebileceğini şimdi kestir 
mek mümkün değildir. Müzake -
reler devam etmekte ise de hasta 

lzmir, Bursa, Eskişehir ve Adanada İşliyen 
Otobüsler için de Yeni Hükümler Kondu 

Ankara, 4 (A.A.) - Başvekaletten tebliğ edılmiştir: 
ı - 9 eylul 1941 tarihinden itibaren tatbik edilmekte olan 

benzin vcsair petrol müştaklariyle müteharrik bilumum karn ve 
deniz nakil vasıtalarının seyrüsefer tahdidatı ayni esaslar dahilin
de 9 birinciteşrin 1941 tarihinden itibaren bir ay daha devam 

-ı edecektir. 
2 - İzmir, Bursa, Eskişehir ve 

H • t ı 1 • 'Adanada 9 eylUl 1941 tarıbinden 1 e r 1 n evv.el işlemekte. bulunan ve_ hu -
susı şahıslara aıt olan otobusler-

N tk den hangi istikametlere işliyen -U U n U n l<:rin seyr~sefer yapabi1ece~leri 
bızzat valıler tarafından tayın o-

A k• ı • lunacak ve Başvekilden miısaa -
1 s e r 1 deleri alınacaktır. 

- 3. - Devlete karşı mukavele ile 

lngilizlere Göre 
Nutuk, Enin ve 
ltizarla Doludur 

vosta veYf saire nakliyat ifasını ta-
nhhüt etmiş veya edecek olan ve ua-
fia inşiaatmı halen taahhüt eylemiş 
bulunnn eşhas ve şirketlere alt nakil 
vasıtalarına verilecek benzin miktarı, 
ı:;örülecek lüzum üzerine, Tico.ret Ve
kaletinin teklifi ve Ba&vekilin tasvi
hıyle arttırılabilır, 

Slimer Bank, Eti Bank, toprak mah 
&ıılleri ofisi ve maden te kik ve ara 
ma enstitüsü ile bu müesseselere bağ
lı teşekkiıllere veya bu müessese ve
)'-a teşekküllerin yaptırncaklan nakli
)'atı mukavele ile taahhıit etmiş olan 
eşhas ve şirketlere ait nakil vasıtaln
nnın seyrlseferlerine ve bunlara vc
r~lecek benzin miktarının arttırıln:a
sma Ticaret Vekaletinin teklifi ve 
Başvekilin tasvibiyle müsaade oluna -
Lilir. • 

!> - Şehirler arasında işleyen oto
büs, h.-amyonet ve deniz nakil vasıta
larına verilebilecek benzin miktarı, 

(Sonu; Sa: 2; Sü: 4) 

Belki de Efganistan notasını 

arkasında İranda olduğu gibi b' 
maksat yoktur; fakat İran \ azi~ 
tinden sonra Ef~anistana \'erile 
bu nota dünya efkarını işgal e 
mektedir. 

Dede Efendi 
Konseri 

Dün Belediye Gazinosunda MuvaffakıyetlE 
Verilen Konser Takdirle Karşılandı 

Konservatuvar tarihi konserler 1 de merhumun hayatı ve eserle 
heyetinin teşekkülü münasebetiy- hakkında hazıruna kıymetli • 
le dün Taksim belediye gazino - hat vermiş ve ezcümle şoyle so 
sunda bir musiki matinesi veril - !emiştir. 
miştir. Saat on altıda başlayan "On sekizine! asnn sonunda ve 
bu konserde vali Lutfi Kırdarın dokuzuncu aıırın bidayetinde flit h 
hususi davetlileri hazır bulun - eden Dede o devri hemen tamamıy 
muşlardır. Hazirun meyanında 
başta örfi idare komutanı korge
neral Ali Rıza Artunkal olm:ık 
üzere mebuslar. matbuat erkanı 
ve daha birçok güzide zevat ha -
zır bulunmuştur. 

doldurmuş ve doyurmuştur, 
Dede klasik Tıirk musikisinin an' 

nevi üslubuna tamamen sadık lr:ılma 
furetiyle bir çok yenilikler ibda 
muvaffak olmuştur Dedenin hususı 
.;etini ve kudretini gösteren mev:ı:u 

Londra, 4 (A.A.) - Daily 're -
legraf gazetesi, Hitlerin nutkunu 
eninler ve itizarlarla dolu ola -
rak tavsif eden başmakalesinde 
diyor ki: Nazizmin ve yaklaşan 
fırtınayı gören şeflerinin hakiki 
mahiyetleri anlaşılmaya başlıyor. 
Alman milletinin hoşnutsuzlu -
ğunu teskin etmek ve milletin bu 
haksızlığa karşı harekete geç -
mek için yapılan nevmidane gay
ret arasında yine Hitlere müra
caat edildi. Göbbels'in propagan 
dası bir gün evvel bu haksızlık
tan şikayet ediyordu ve Göbbels 
şefle millet arasında ayrılık mev 
cut bulunması endişelerini tes -
kin etmek istiyordu. Bu endişeler ı 
dün itiraf edildi. 

gôrülecek lüzum üzerine, Ticnret Ve- Konserden evvel konservatu -
k~let:nin tekli~i . ve Başvekilin tasvi-ı var müdürü Yusuf Ziyn Demirci
bıyle arttınlnbılır. __ oğlu şark musikisi ile İsmail de-

hırdan biri de musiki şekillerinin h 
gisinde olunra olsun kudret •e mu 
"DHalnyet temin etmesidir ... 

(Sonu; Sa: 2; &D: 4) 

Gazete, Hitlerin "bu harbi ben 
istemedim,, tarzında tekrarladı -
ğı sözü bundan evvelki harp es -
nasında Alman şeflerinin söyle -
dikleriyle kıyas ederek Nazi şefi
nin, sabık Kayser gibi konuştuğu 
nu söylemektedir. 

Nutkun /talyadaki akisleri 
Roma, 4 (A.A.) - Giornnle d'İtalia 

~azetesinde, Führerin nutkunun Lond 
radaki akislerinden bahseden Gayda 
İngilizlerin, bünda bir ::ıciz sezdikle
rnıi kaydederek diyor ki: 

(aonıa; aa: 2; sıı: 4) Dün "·erilen ''Dede Efendi,, konserinde musikiıinularınuz ve kahıbalık davetli kiltles' ... 

• 
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Tahtından Uzaklaşınca 

Gitmeyi Düşünüyordu 

İstanbulun 
Kurtuluş 

Bayramı 

\Kitap Suhranr 
izale Edil iyor 

Lig Maçlarına 
Bugün de 
Devam Ediliyor 

iDii 
imtihandan 
Evvel Mektep ~ 

lmparator 
\merikaya 

ÇunkU benim istifam, d:vleti ı bir planını t111nvvur ve tertip ediyor. 
ıı ve sıya"Sf mevcud'yetinden mah- Ertesisabnh, dipdinç, tıpkı General 

m bırakmışur. Oğlumu Fr,..nsnya , Bonapart kadıır dinç olarak yataf:ndan 
ıye ve emanet ederim. Ümit ede- fırlıyor ve hükQmetc ıu haberi ı:ünde

m ki, Fransa benım, sade onun lehi- r:yor: 
olarak tahttan indığimi unutmıyn- "- Frans:ının vaziyeti, vatanscver-

ktır. Ben bu büyiık fed.ıkarlıfı mit- lerın temennileri ve ukerierln nyha
t m içın yaptım. M~lletim ancak be- lan vatanı kurlarmıık için benim mev
m hanedanımladır kı serbest, ?Jahti- cudiyetiml istiyor, Siz, nom ve şuhretl 
r ve mustakil olmayı ümit edebilırl., milletin mukadderatı Uzer:nde hfıll te
Napoleon boyle konuşurke'lı Fuşc s'ri haiz bulunan bir Generale, kuman

Y ram bir Orlean, bir Bru.'lSvik dayı veriniz, Düımnnı geri attığım 
rnsınin veya bir Saksonya kr:ıhnın gün, hayat ve mukadder:ıtımı itmam 
k mdar olmasını teklıf etmektedir. ve ikmal etmek üzere Amerikaya ıl
nku mtih p edilmiş olan be-; aza deceğime, bir asker ve bir Fran

·r nıyabeti defi!, b;r hükiimeti temsil sız sadakat ve ıereflyle söz Vl·riyo
ektedır. Fuşe. ikinci Napolconun rum!., 

ı:il, milletin iradesini temsil ettiğini Evet, kıırıır verm',tlr: Vn gnlip ge
Y emektedir Vakıa. imparator vaz:- lecek, yahut da hnrp meydanındn ölüp 
t n böyle olduğunun farkın~adır. kalacak. Elinde kalan mahdut ımblt

akat sesini çıkarmıyor Butün bm- krini etrafın toplaynn N poleon, hll
nce ugrunda mücadele ettiği hane- kilmetin verecdl cevabı, bUyUk bir sa
nlık fıkn, artık, tahakkuk etmesı bırsızlıkla bekliyor, 
kansız b r rüya gibi silinip gid!yor, Fakat Fu11e, bu talebe red rtvabı 
İmparator. tahttan uzaklaşınc'l, A- veriyor. Napoleon, bu cevabı Rlınca, 
er.kaya gıtmeyi düşünü:ı;or. Ve hü- dudaklarını ıaır rak kanatıyor ve: 

umetten de bu iş için kendisine bir "- Benim, diyor, Fuııeyi cc.ktan 
kateyn tahs:s etmesini istiyor Hü- astırmaklrğım lhımdı Şimdi bu te

' mctin yegine istediği şey imp:ıra- refi Burbonlara bırakıyorum!,, 
un Parısten çekilip gitmesidir. Zi- Nııpoleon derhnl s'vll esvaplarını gi
daha şimd den halk, Etize snrnyı- yiyor: Artık Amerlkaya gitmekten 
etrafında birikmekte ve diktatörlü- başka c;are yoktur. Herkes hisııediyor 

un yen'den ilan olunmasını istemek- ki, İmparatorun en ufak bir teehhli-
tl r, Napoleon, bazı evrakını yak- rü, mucibi felaketi ol:ıbılir. 

ktan sonra Malmezon'a gidiyor. O- Lavalet ona: 
da Jozefinin bahc;esinde tam iki 

un avare avare dolaşıyor, Kendisine 
:ıdık kalanlar da oraya onunla bera-
er gitmişlerdir. Annesi, Hortans, 
avalet, Lüsyen ve Jozef oradadır. 
kat ımparator, Amerikaya kend.isly-
kımlerln gideceğini sorunca, hep
de kaçamaklı cevaplar veriyorlar. 

nnesi refakat edeceğini söylüyor. 
akat Napoleon o y:ışb kadının uzun 

yolculuğa çıkmasına razı olamıYor, 
Lavaletin mini mini bir kızı var
ır Karısı da hamiledir. O sonradan 
'apoleona iltihak edebileceğini bildi
wor ve mazeretlerine binaen refakat
en affolunmak istiyor, Diğerleri de, 
zı mazeretler ileri sürüyorlar. 
Fakat bütlin bunlara rağmen, Na

oleon karannda sadıktı: 
"- Ben, diyor, söz verdim, gidece

ım. Hem bu gece :yola çıkacağım, 
endımden de, Frnnsadan da, Paris

en de bıktım usandım artık. Yol ha
ulıklarını tamamlayın),, 

(Devamı var) 

Yunanistana Gönderilecek 
Gıda Maddeleri 

Yunanisıana cıda maddclerı eötLrecck olan 
Ku"uluı vapuruna Yunan konsoloıhanesince 
hazırlanan ıooo koli. Kııılayın haıırladıtı ilk 
parti 11ıda maddeleri, lnıılliz ve Amerikan 
Salibiahmerlerlnin ıeberrü ettikleri yiyecefin 
yOkıcnmuine ba1lanmı$llr. 

Vapurun Yunanisıana hareket ı:Onü henüz 
tesbit edilmcmlıtir. Yunanl.ı:ana ıı:linderilecek 
cıda maddelerini ıotürmek üzere ıimdillk 
Kurıuıuıtan ba3ka vapur tahsis edilmemlııır. 

-----~ 
Kızılayın Yardımları 

Ankara, 4 (A.A.) - Ofrcndıfimıze e8re, 
l·2S eyJQı 1941 tarihleri arasında Kırıla7 ce· 
nılyetinin yaptığı nakdi ve ayni yardımlar ye· 
k0"1U 106.06S,8'1 liradır. =- '---------------

'~ RA·DYO 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

8.30 Proıraın 
8.33 Müzık (Pi.) 
8.45 Haberler 
9.00 Müıık (Pi) 
jl.30 Evin ıaaıl 

o 
J2 30 Proııram 
ı2.33 Sar nerclrl 
ı2.45 Haberler 

IS.40 Fasıl 
19.30 Haberler 
ı 9. 4J Scrbe&t 
ı 9.53 Müzik (Pi ) 
20.15 Konuıma 
20.30 Şarkılar 
21.00 Ziraat takvimi 
21.10 Turkı'?!~r 

Coşkun 

Yarın 

T ezahürat1a 
Kutlanacak 

ı tnnbulun kurtuluı bnyrnmı yarın 
co,kun tczahllrntla kutlnnacakur. 
Bayram ıUndUz ve cccı devam ede
cek, ıehlr ıUndUz bayrnklnrla, ıeec 
elektriklerle donatılacaktır. Taksim
de yıpılacıık bUyUk merasimde hazır 
balunacak okullar, cemiyetler ve bir
likler haııırlıklıırını tnmamlomıılnr -
dır Dlln okul izcileri mekteplerinde 
p:-~valor y pmı$lardır, Rcktörlilk, me 
raalme lıtırnk edecek Unlversitclilerl 
tcsblt etm1ıtlr. 

Program mucibine" saat 10 da Sul
tanahmet meyd:ınındıı toplnnıın uker1 
kıtıları mektepler ve teıckkilller atı
lacak 21 pare toptan sonra Taksime 
hareket edecekler ve merasime Tak
simde bilyilk bir geçit reımlyle niha
yet verilecektir, 

Gece ıehlr bnndoıu Taksim meyda
nında mllli pnrçnlar çalac:ık, aant 20,30 
da Taksim belediye gazinoıônda da 
ordu ıcrcflne bir zlyııfet verilecektir. 

PİYASADA: 

Yarın Şehirde lhtik6r 
Taraması Y apdacak 
Fiyat mürakabe bürosuna şikayetler 

ve ihbarlar artmaktadır. Anknra cad
desinde bir kırtasiyeci dolma kalem
lerı yüzde yüz karla ve Beyoğluııda 
bilyük bir mağaza da tülü pahalı 
~attığından bu iki müessese hakkında 
zabıt tutulmuştur. 

Bahkpazarmda Devletoğlu firması 
yüz elli teneke Trabzon yağını sak
lıyarak müşterllerine vermediğinden 

Fiyat mürakabe memurları pazarte
yağcı adliyeye verıl:niştir. 
s. günü yine umumi şekilde bir ih
tikar taraması yapacaklardır. 

935 Doğumlu Çocuklar 
Mektebe Almacak 

Maarif Vekaleti 935 doğumla ço
cukların bu sene ilk okullara alınma
sına karar vermiştir. Memlekette ilk 
okullara alınacak 935 doiumlular 20 
hini bulm:ıktadrr. 

Kışlık Zeriyat Hazırlıkları 

Kitapçılara 

Anadoludan 
Yeniden Kitap Verildi 
Kitap Getirtilmiye Başlandı 

Tevzi hataaı yUzUnden talebenin te• 
darlk edemedlti okul kitaplarının bU
tUn kltapçılardıı bulunmıııını temin 
itin Mınril Veklletl Neırlyat Müdil 
rU Faik Reılt dUn ıehrlmlze ıelmlıı
tlr MUdür, Maarif matbauında meı
cul olmuı, yayınevl mlldUrlerlyle te
maa etmlı, huıuıt ldtııpcıları dlnlemlt 
ve kitap vRZlyetl hakkındı ıenlı mı 
!Qmat toplıımııtır. Dltcr taraftan A
:ındoluda fazla miktarda mevcut olan 
klptalırın ıetirtllmeıılne baıhınınııtır. 
Peyderpey basılmakta olan kltaplar 

ADLİYEDE: 

Sahte Gayri Mübadil 
Vesikası Yapanlar 

derhal kltopçılara dniiıtılmıı ve ortn 
okul kltnplarınd:ın yayın evlerinde bu
lunmıyan kitap kulmamııtır, 

Jlununla beraber mantık ve kız! ra 
ukerlik kltaplorınrn tabı hrnllz ik
mal edllememi•tir, Dlln lılmlerlnl 
blldirdltimlz ldtıtpların yarından ltlbıı 
ren huıuıt kltttpçılaro da bol miktar
da verilmesine ba,ıanacak. huıuıt tn
bllerln çıkardıiı kltnpların dlfer kl-
tnpçılnrda da satılması temin edile
cektir, 

BELEDİYEDE: 

Odun Stokları 

Tesbit Ediliyor 
1ımlrdc sahte ıayrl milbadll tasfiye Belediye iktisat mildUrlilfU eehrl -

vesikası kopunları yapıp satmatı te- mlzdekl depolarda mevcut olan o
ıebbUıtcn auclu Tevfik Knlpılz, E dun miktarını tesblt etmektedir. Bu 
tem Kıler ve Mehmet Ertaı haklann- orada bugüne kadar ıelen ve yapılan 
da devam eden· durutmı, diln lklncl antıı mlktarlan da tesb1t edilecek, b12 
niır eczada ıonı ermlı ve her üç suretle norh tekrar yükseltilmezse ve 
ıuclu lklıer ıene hapse mıhkQm edil· odun katlyat merkezlerinden odun 
mlıtlr. aelmediil takdirde hbıl olacak vazl-

YANLIS İLAÇ 1ÇM1S - Beyoi - yet hakkında malQmat edinilebllecek
lunda Santral aparumanında oturan tir, 
Ali kızı Melahat, yemek odasında boş OTOBÜSÇÜLER ZAM iSTİYOR -
iliç şişeleri arasında bir mayii ilaç Dün otobüsçüler belediyeye mürn
zannederek ic;miş ve zehirlenmiştir. caat ederek bilet ücretlerinin yüzde 
Beyoğlu belediye hastahanesine kal- dli nisbetinde arttırılmasını istemiş 

dırılan Melahat dün sabah ölmüştür. lerdir. Bu istek tetkik edilecektir, 
Tabibi adli cesedin morga kaldınl -
masına lüzum görmüştür, 
İHTiKAR SUÇLUSU - İhtikar 

vaptığı iddiasiyle adliyeye verilen 
Sirkecide Köprülü handa kundura mal 
zemesi satan Atbcrt Sadi, dün asliye 
2 inci ceza mahkemesince t evkif e
dı1mlştir. 

Dede Efendinin 
Konseri 

( Batı 1 incide l 

--o--

Nafıa Vekili Geldi 
Nafia Vekili Ali Fuat debcsoy dün 

ı;abahki Ankara ekspresiyle şehrimize 
gc:lmiştlr. Vekil dün öğleden sonra 
İstanbul nafia müdürlüğunde bir müd
det meşı,ıul olmuş ve alakadarlardan 
nafia işleri hakkında maliimat almış
tır, --o---

Beylerbeyinde Yangm 
Evvelki gece sabaha karşı Bey

lerbeyinde Çeşme sokağındtt 7 numa
ralı sigortasız ahşap ve bir odadan 
ibaret Fahriyeye ait evden yangın 
çıkmıştır. Yetişen itfaiye, evi kıs
ıoen yandıiı halde söndümıUştür. 

bir şarkı çalınmış ve konsere Dede
nin gulizar makamından bestelediği 
meşhur iki köcekçesiyle nihayet ve
rilmiştir. Tarihi konserler heyeti İs
mail Dedenin konserde çalınan ve 
okunan bütün eserlerindeki inceliği 
hakkiyle Hnde edecek kndar mukem

Maçlar Sıkı Olacağa Yazan: Naci Sadullah 

. . Benziyor o iinku "TAN., da okuduğuma gö-
re, "musiki sanatkirları cemi -

Lig moçlarmn buglln eehıin mevcut yeti., nin idare heyet:, musiki sanat
iki stadında devam edlleceklir. Bu karlarının da esnaf telakkı cdılerek 
haftaki maçlnr ilk .lkl haftanınklle.r- ı ,·esnaf cemiyetleri., binasında b:ırın -
den dahn sıkı olacaia benzem.ekted~~ malarını doğru bulmamış, beledıyeye 

Fenerbnhce tadmda Uç b!rıncl ku- başvurarak kendı cemıyetlerinın baş
:nc maçı vardır, HllAl - htıklll knr- ka bir binaya yerleştirilmesi, ve be
lntmuındnn sonra yapılacak bu oyun lcd!yeden de, partiden de şimdiki gı
lıır arrulyle Altıntut lle Beyocluspor, bi yardım görmesini istemııı. Ayni 
ı.·enerbahçe ile Silleymınlye ve Oa~ıı- iıiare heyeti biı· de "Turk mus:kisı mek 
tnaaray ile Beykoz llrasındıdır. e- ıebi,, nın açılması için, Maarif Veki
rcf stadında ııraıı!yle Kurtuluıı - Do !eti nezdinde teşebbuı;lerde bulunncak, 
gu, Eyüp - Galata, Vefa - Taksim, ve Turk musikisinin inkişafı için bır 
Be11ikta11 - 1ıtanbulspor maçları yapı- µrogram hazırlıyacakmışl, 
lacaktır. Kendisinden, esnaf cemıyetine kur-

Gilnün en mUhlm kıırıılnıma1ı Be- duiu acayip bır imtihan masası ba
~lktnıı lle htnnbulapor arasındadır, tında ayrıldığımız o idare heyet!yle, 
Vefa gibi dllıırlln ve ıllzel maçlar c;ı- tutmak ıstedigi bu yeni yolda birlcş
karan bir takım korıııındıı bilytik bir rnemiz ıçin hiç bir mani yoktur. 

h1klmlyet kuran ve boııuno bir enli- , ~~n~~·tu~;a~:.yl~egket~p~:n °~~e~uir!~= 
biyel knc;ıran lııtanbulıporun bugun- han açmak garabetini gösteren b!ı 
!erde bir koc; oyuncuııundan mahrum "'ldare heyeti,, inden umulmıyacnk ka
bulunan milli kilme tamplyonu'lun dar isabetli bir hareketur. Vakıa çok 
k u111Rında da muvaffak olnc:ıiı anla kımseler, klasik Türk musikisini, bu
!i~lmakta iıe de, Beslktaılı1arın gal~- iınun musiki ihtiyacını karşılamJk 
bıyeti pek dcı vermlyeceklerf tahmın ~vsafından mahrum sayarlar. Fakat 
tdllmektedlr. onlar bile, musikimizde başarılmasını 

1ııtanbulııpor ilk anlarda temkinli 1'eklediğimlz inkılapta, şimdi hor gör
bir oyun tutturdufu takdirde muvaf- ıhikleri o muRikinin oynıyacağı rolü 
fr.kıyct lhtlmalerlnl yakalımıt olacak- münkir değildirler. Ve onlar bile 
tır, Kodlköyllndekl Qalataııaray - müdl'iktirler ki, musikimizde bir in
Beykoz maçı da oldukça ehemmiyetli kılap yaratacak fıtrattaki sanatkar, 
dir, Beykoz sarı kırmızılılar seviye- hem bizim musikimizin, hem de carp 
5İndc olmamakla beraber büyük takım ınusikis:nin tekniğine layikiyle vakıf 
lar karşısında iyi maçlar çıkarmnkla bulunmıya mecburdur. 
meşhurdur, Galatasaray bu yüzden Fakat bugünkii gidi5iyle Türk mu
bugün birz sıkıntı c;ekeçcğe benzemek s.!kisi, beklediğimiz o sanatkarın do
tedir. ğumundan evvel ölmiye mahkumdur. 

MÜTEFERRİK : 

Dün Şehir Kısmen 

Susuz Kaldı 
Terkoo; suyu ana borularından bi

ri Kağıthane mmtakasmda patlamış 
ve bu yüzden dün ~hrin Istanbul 
Hmti tamnmen ve Br.voğlu ciheti kıs 
men susuz kalmıştır Boru sıılar ida
resinin tamir el:ipleri tarafından ak
sam ı:eç vakit tamir edilmiş, fakat de
polardaki bütiin sular tamamen boşal
mış olduğundan susuzluk sabaha lta
dar devam etmiştir, Borudaki arı
zanın suyun tazyikinden iled ıteldiği 
anlaşılmaktadır. 
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Ve onun içinde bulunduğu bu can çe
kişme devresini uzatanlar, piyasa a:ıh
neler!nin malUm ve mahdut fedaile
rinden ibarettir, Ekserisi yaşlanmış 
olan o sanatkarlar, tohum vermiyen 
nadide ağaçlar gıbi, gözlerimiz.in ö
mi•ıde yavaş yavaş kuruyup gitmek
tedir. Konservatuvardan koğulan, ve 
tıpkı evlidı tarafından inkar olunan 
talihsiz bir ana gibi esnaf cemiyetin
de merhametli arabacıların himaye -
ıııne sığınan Türk musikisi, tek kop
yası ahnmıy:ın, ve mütemadiyen aşı
nan bir plağı andırıyor: 
Eğer yarın büsbUtiın susarsa, ruhu- ' 

nun sesi kısılmış bir millet azabı duy 
mıyacak mıyız? 

Fakat bereket ki, sade Türk kültü
rünün, değil Türk musikisinin de kıy
metli bir h!idimi olan Hasan Ali YU.: 
cel şimdı kendi nezdinde :yapılacagı
nı duyduğumuz teljebbüsü korumak 
!çin, bütün teşvikh:rden müstatnidir. 
Eğer, kadirşinas bir belediye tara

fından, modern bir gazino sahnesine 
<iavet olunan Dede Efendinin ve ahfa
drnm as:ırına maarifimiz de bir hayat 

ım .. \k Oıile ikindi Htar Yaı11 sahası hazırlarsa, haleti ne,zi'de bu-

Fakat tam o sırada, Sen Dömi ova
mda toplar gürlemeye başlıyor. Ba 

ben ona, elbiseleri param parc;a ol
uş zabitler ıetiriyorlar. Ve bu man

ara imparatora derhal, eski azmini 
ulduruyor, Dü$man iki koldm, iki 
rdu halinde saldırıyor ha? O nalde 
nlara teker teker saldırmalı ve her 
rını teker teker yenmeli. Napoleon, 

ı 3.00 Türküler 
13.30 Orkeatra 

o 
18.00 Proıı;ram 
18.03 Orkestra 

.zı.u At yanılan 

21.45 Dans mO.zl!I 
22.30 Haberler 
22.45 Spor 

Muhtelif zira:ıt mıntakabrından ~e
len haberlerde kıılık ekiliş için umu
mi hazırlıkların tamamlanmakta oldu
ğu bildiriliyor Nadasların her taraf
ta surülmesi bitmiş ve cenubi An<>ıfo
luda yağmurların müsait ohrak d:va
mı neticesinde kışlık ekilişine başlan
mıştır. Bu sene fazla araziye ze.nyat 
için traktörlerle açmalara başlana:ak
tır. Bu maksatla imece usuliyle köy
lere civar yerlerde tarlaların hazlrla
tılmasına başlanmıştır. 

Bu izahatı müteakip Bay E yüplü 
Ali Rızanın riyasetinde bulunan ve 
udi Nuri, kemani Nuri, kemani 
S:ıdi, kanuni Artaki, santuri Ziya, ha
nende Necmi Rıza, Cemal Klmil, Ha
toandan müteşekkil h eyet konsere bü
yuk sanatkarın ferahfeza peşreviyle 
başlamış ve sırasiyle beste, ve yörük 
eemaisi çalındıktan sonr:ı kemani Sa
di tarafından pek güzel bir taksim e
dilmiştir. Sanatkar bu taksimde bil
hassa çift sesle gösterdiği hüseyni 
ve ıeba nağmelerinden sonra &a
yet kuvvetli perdelerle "Tahir Buse
lik,, de karar vermiı ve heyet tara
hndnn Tahir Buselik ağır semaısı 
çalınmı §tır, Bunu müteakip yine Ta
hir Buselik makamından ağır aksak 

mcJdi. 
Bu bUyük tasaY"Vuru dilşünen ve ha- ı 

:rırlıyan zevata milli musikimiz namı
na alenen teşekkür ederiz, 

s. o. S, D, S. D. S. D, s. o. Junan bir sevıtili başında ümide ka-
4.22 ı2.3 ııı.ı1 17,47 19.17 "uşmanın rahat ve derin nefesini ala

ı:afız! emen o gece Parisin müdafn.'lsının 23.00 Kapanıı 

GECE GELEN HABERLER 
Sovyet Tebliği 

( B:ıııı 1 incide) 

kaleden: Londraya gelen bir ha
bere göre general Budienni Sta -
line istikametinden büyük bir 
mukabil taarruza geçmiştir. 1\fok 
sadı Kırıma karşı yaptıkları ta -
arruzda Almanları yandan vur -
maktadır . 

Hitlerin Nutkunun 
Akisleri 

Yunanlılarla 
Bulgarlar 

. Arasında 

Drama Havalisinde 
Bir Çarpışma Oldu 
Sofya, 4 (A A.) - Ofi: 28 eyllıl 
ecesı :rrakyada, Drama çevre -
ınde, silahlı Yunan grupları ile 
untazam Bulgar kuvvetleri ara 
ında yapılan kanlı çarpışmaları 
zah eden bir tebliğ neşredilmiş
ır. 

Bu tebliğe göre, Yunan toprak 
arından gelerek Bulgar Trak -
asına hicret etmiş olan Yunanlı 

ar, tufok ve mitralyözlerle si -
ahlı olarak birçok yerlerde bi
aları ele geçinniye teşebbüs et
işlerdir. 

Bulgarlardan 19 kişi ölmüı;tür, Yu
n nlılardan kac; kişi 6lduğu bclll dc

e de kayıpları pek büyuktür. 
Taarruz eden Yunanlılar, beş yüz 
ı adar vardı, Hepsi de iyi sllah

n"'lı tı. Bunlar Sclanik çevresinden 
\ Stroum:ı'nın batı ından gelmişler

d r ve bn irca hcdcflcrJ Ksat, Adous
t , Prochcn ve Plcvnn koylcri olmu~-

Yunanlılar bu köylerde halkı Bul
g r ıd re5ine kar~ı ayaklandırmak is

lerse de muvaffak olamamı:ılar

--
'4merikan • Japo" 

Müzakereleri 
Kesilmemiş 

Tokyo 4 {A,A.) - Japon sözcüsü 
Jlavas ajansının mümessiline Japonya 
ıle Amerıkn arasındaki müzakerele-

n devam ettiflni söylemi,tir. Bu 
bey at hiç bir anlaşma ümidi kal
m:ımış olduğuna dair Vaşingtond cı
k ın haberleri tekzip eylemektedir. 

l' zak şarkta bir topl01dı 
M nille, 4 (A.A.) - Bliyiık Britan

~ nı'l lhak Şark başkumandanı Ge
r l Brook Popham, Birleaik Ame-
kanın F l pın kuVVC'tleri kum:ıınd3nı 

M reşal Mac Arthur'le miızakeredc 
bulunmak tas:ıvvurundadır. General 
M l(. D udcr'le Amiral Hart bu mu
.a~ereye ıştirak edeceklerdır, 

Bulgarlara 
Göre Rusların 

Hedefleri! 

Bulgaristan Yolu 
İle Boğazlara 

Ulaşmak İmiş 

Almanlar Perekof körfezinin 
cenup ucunn kadar ilerlemiş ol -

I malarına rağmen şimdiye kadar 

1 
Kırıma gelememişlerdir. 

Sovyet mukabil taarruzunun 
1 neticeleri hakkında şimdiye ka -
dar bir haber alınamamıştır. Fa
kat bu taarruz muvaffak olursa 
birinci derecede bir askeri manev 

(Baıı 1 incide) ra mahiyetini alacaktır. 

biraz ~aha fazla bağlamak.tadır.,,, Bir Sovyel muvaff akıyeti 
Vasılev, Bulgarları, mıhverle 1 

ittifaka sevkeclen sebepleri izah Moskova, 4 (A.A.? - '_'Reuter., 
ettikten sonra Bulgarların bü • ı .kusl~r, M~~m:ı~sk şız:ı:ıl :ımanrnın 

"k B ·ı ' t ik. ' b gnrbınde kaın bır nehrın sahıllnde ce-
yu rı nnyanın azy ıne O - reyan eden bir muharebede Alman 
yun eymiyeceklerini söylemiş, ı.ıtalarmı ezici bir hezimete uğratmış-' 
Bulgar - Sovyet münasebetlerin- !ardır. İki Alman alayı Murmansk'a 
den bahsederken de, Bulgarista- 65 kılometrelık bir mesafede bulunan 
nın, Moskova tekliflerine mukn- Tıtza nehrıni geçmeğe muvaffak cla
vemet edebildiğini ve bundan rnk nehri~ ş~rk sahilinde tahkimat vU
sonra da etmi e muvaffak olaca cude getırı;nışler.dır: ... Bu z:ıuharebede 
w • Y. . . • Alman zayıatı bın olu ve bınlerce ya-
gım tasrıh etmış ve demıştır kı: ıaiı olarak tahmin edilmektedir 

"Sovyet Rusya - Bulgaristan yolu J ·ı · f . l · A. 
ile bogazlnra ul~mnk istiyordu. Mos- llgl l Z ayyaı e Crl .J lman 
kova hükumetinin, Sofyn hukumell- tayyaresi düsiirdüler 
ne. Hl40 İkincitc~rininde te\ di etti 1 ~ 
notanın hedefi bu idi,,, Moskova, 4 (A,A.) - Öğle üzeri 

neşredılen Sovyet tebliginin bir ilS
vesinde Sovyet cephesin.n bir mınta
kasında lngiliz av tayyarelerinin za
yiata uğramadan 4 Messerschmidts 
109 duşürdukleri bıldirilmektedir 

Vasılc\', nutkunu ~oyle bitırmiştlr: 

"Eğ<'r Bulgonstnn Sovyet Rusyanuı 
parlak vaitl<'rine kapıl ıydı, tekrar 
boyunduruk altına girmek tehlikesi 
ne maruz kalacaktı, Rus krtalnrının 
Bulgaristan:ı girmesi mcmlC'ketimiz 
istiklMinin sona ermesi de'Tlek ol.ı-

caktı." 

---o-
Amerika. Rusyada 

Din Hürriyetinin 
iadesini istiyor 

Cephenin şimı11i gıırbi mıntakas~ııda 
Sovyet bombardım. n tayyarelerinden 
mürekkep bir filo bir giinde düşma
rın 33 arabasını, il:! benzin deposunu 
'e üc; sahra bataryasını tahrip et 
mı5tir. 

Smolem;k Rus tehdidi 
allmda 

Londra, 4 (A. A.) - Timcs'in as
keri muhaririri yazıyor: 

( Batı 1 i ncide) 
''-Bu aciz Reuter'e ve Daily Te

legrahp'a göre Alman milletinin ma
neviyatının düşük olmasından ıleri 
geliyor. Fakat İngiliz mebusu Mal
com Robertıon'un beyanatı bu iddia
ların saçmalığını meydana vurmakta
dır. 

Hakikati tamamiyle mudrik bulun
duğu anlaşılan bu mebus filhakika 
Alman milletinin maneviyatı bozuk 
c;lduğu masalına inanmamak lazım 

geldifini söylemiştir, Bütün Almanlar 
Pührerle beraberdirler. Dahili Al
man cephesinin yıkılması bir hayal -
dır. Almanyayı askeri sahada mağlup 
etmek lazımdır, Yecane hal çaresi bu 
dur. Fakat 1ncillzler, Amerikan ve 
Sovyet orduları böyle bir teşebbüsü 
başaracak kudrette midirler? 

ispanya' da 
Madrit 4 (A.A.) - "Tl.N,B,,. Ga

zeteler, Führer'in nutkunu ilk sayfa
larında neıretmekte ve Sovyet kuv -
vetleriııin, bir daha Avrupayı katiy
yen tehdit edemiyecek kadar kuvvetli 
darbeler yemiş bulunduklarını kaydey
lemektedirler. Matbuat, İspanyanın 
Bolşevizme karşı yapılan mücadele
ye iştirakio'1en bahseden fıkrayı bil
hassa belirtmektedir. 

Muvakkat Mütareke 
Y apllamıyor 

( e a,. 1 incide) 
hane gemilerinin bugiin yola 
çıknmıyacaklan muhakkaktır. Al 
manyanın Hess'in iad esini istedi
ğine d air dolaşan şayia lan bu -
gün yapılan resmi beyanat ile 
kati surette tekzip edilmiştir. B u 
beyanattan anlaşıldığına göre 
A lman talepleri şahıslara müte
allik değildir ve memleketlerine 
ıade edilecek o lan bütün esirler 
yeniden harb e iştirak cdemiye -
cek bir haldedirler. 

Bir Amerikan Petrol 
Gemisi Batırıldı 

Ankara, 4 (Radyo Guetesi) 
Roosevclt, Rusyada din hürriyetinin 
·adesi maksadiyle Stalin nezdinde te
~t-bbüsatta bulunması için Rusyaya 
giden Amerikan heyeti reisi Hilmana 
talimat verdıfini söylemiştir 

Rusyadakl durum şimdi !evkalMe 
buhranlı bir safhnya varmış bulunu
yor. Bunu anlamak için bfitün cep
heyi tek bir muazzam meydan mu
harebesi halinde almak Hlzımdır Knti 
netice biıyük meydan muharcb~sinde Vaşinıton, 4 (A,A ) - Haber ve -
h il 1 d 

rildifine göre Amerikan ~etrol ıe-

Rusyanın Amerikanın bu teklifini 
nasıl telikki edeceği henuz bılinml
yor, 

l\favcrayi Erdün Ordusu 
Berlin 4 (A.A.) - "D.N.B,,, ~a

verayı Erdun Emiri Abdullah taralm
Jan ımza edılen bir kararname muci
t.ince ''Arap lejyonu,. ismi verilen 
Maverayi Erdun kuvvetleri memleket 
harıclnde bile lngılizler tarafından 
a:zmete alınabileceklerdır, 

en z a ınmış <'•ildir. Alman fa:ır- misi fccohit's! bir Alınan~ denizaltısı 
nızu Sovyct hotlınm iki cenahına t .. - tarafından Atlantikte batırı lmıştır. 
veccüh edilmiştir. Ruslar d:ı ba§lıca Halk bu hareketi ıiddetle takbih et
mukabil taarruzlarını cephenin mer- miştir. 
kezınde :yapıyorlar ve n •ır o1Q1akla 
beraber mütemadiyen ılerlıyorla:-, 
Cunkfi Smolensk çe\'Tilmışc benzıyor. 1 çok cıddi ıki taarruza karşı koyu:yor
Herhaldc bu ~bir tehdit altındadır. 1 !ar. Me\·r.ıi şıddet.li mukabıl taarruz-

Cephenin mcrkezıntle bu mukabil !arla şiddetli bır mukavemet gostc
taarrnzu yapan Ru Jar, diğer taraftan lriyorlar. 
hutlarmın iki uçl:ırındn şimalde Le- Almanların hemen hemen butlin ih
ningrat C!trafındrı VC' cenupt.ı Ofüwa- tiyall:ırını harbe sokmus olmaları ~a
nın do~usund.ı Vl' Kırım berzahında zımdır. 

~--------------------------------------------_:_----~----
ilmi Araştırmalar l Bir Gün Bu Harp 

Biterse! (B:ı;ı 1 tncıd•' 

Y e11i elemafllar 
yetiştirilecek 

Ankara<iııki yüksek mekteplcı de 
ders veren profesör mebuslar, me
Lusluğu tercih ettikleri için bir çok 
rlerslerın profesörlükleri münhal kal
mıştır, Maarif Vekaleti bu profesör
ler yerine yabancı memleketlerden 
profesör celbetmeğe lüzum görmemiş 
ve muhtelif branşlarda ameli kıymeti 
mnlüm olan genç doçent ve mütehas
sıslardan istlfı:ıde etmeğe karar ver -
nı•ştir. Münhal profesörlükler ,,nç 
elemanlarla tamamlanacak enstitü ve 
Üniversite mezunlarının kendi saha -
larındnkl bilgilerinin inkişafına yar
du:ı edilecektir. 
Yalnız İstanbul Üniversitesi profe

~cirlerinden doktor Kesler 1 S günde 
bfr Ankaraya giderek siyasal bilgiler 
okulunda ders verecektir. 

Rektör Ankarada.ıı geldi 
Üniversiteye ait işler hakkınd:ı te

maslarda bulunmak üzere Ankaraya 
6itmiş olan Üniversite rektörü Ce
mil Bilse!, dün şehrimize gelmiştir. 
Rektör bir muharririmize şu beyanat
ta bulunmuetur 
"- Her ders yılı başında Üniver

siteyi ilgilendiren :şler için Vekaletle 
temrıı etmek üzere Ankaraya citti -
eim ıibi bu defa da bunun için glt
tım . Gerek yeni açılacak klinikler, 
gerek ilSve edilecek profesör, doçent 
ve asistanlıklar, gerek talebe için yurt 
m..-sclcleri etrafında vaki olan müra
C'lllıtlar ve teşebbüslerin neticelerini 
f'ayın Vekilim!z izah edecektir Aldı

cım neticelerden memnun olar~k don
düğumü kaydedebilirsiniz,,, 

Q 

Bitarafhk Kanununun 
Tadil Şekli 

Vaşington, 4 (A.A.) - "D,N,B,,, 
Rooscvelt, bagiinkü matbuat toplran
tısında, bitaraflık kanununun ne şe
kilde ve ne dereceye kadar şümulllı 
olarak tadil edileceğine dair bir ka
rar ittihazını, salı gunü, federal aya
nın her iki partisi reisleriyle yapaca
ğı müzakereden sonraya bıraktığını 
söylemiştir. Roosevelt ticaret gemi
lerın!n teslihinl istediğini, fakat teh
!ikeli mmtakalar hakkındaki beyanna
mede bir değişiklik yapmak hususun
da henüz bir karar vermediğini sC:y
lcnıiştlr. 

Tahran'daki Fransızlar da 
Ayrıhyorlar 

Tııhran, 4 (A.A.) - Zannedildil:i
ne ı:ore. Vıchy sefarctinın rnemurlan 
Fransaya dönmeleri için İran hukü
metl tnru!ından yapılan tebligat tı

zcrine bir haftnya kadar ı·oln çıka
cakları tnlımin edilmeldNiır, Şimdi
ye kadar bulumnıyan Kudı.is nıUfti.ısu 

( B ;ıı;ı 1 i ncide) 

man milletinin \'asflarında ve ku
sursuz çalı;?masıııda da aldanma
dık. Yalnız bir şeyde aldandık: 
Bütiin Avrupa ile beraber biz de 
bu düşmanın muazzam hazırlık
ları hakkında hiçbir şey bilmi -
yorduk. Tehlikenin bu kadnr bü
yük olduğunu ve yalnız Alman -
yanın değil, bütün Avrupanın im
hası tehlikesini bu kadar yakın
dan savuşturacağımızı bilmiyor
duk . ., 

.Müteakiben :ijitler, Alman or
dusunun şark cephesinde uğradı
ğı hudutsuz müşküllerden, Bol -
şevikliğin insanları nasıl vahşiya
ne dövüşmiye scvkettiğinden, 
Sovyet askerlerinin ö!Urkcn bile 
harbetmck vahşetini gösterdigin· 
den bahsediyor. 

Anlaşılıyor ki, Almnnya şark 
cephesinde harbe giriştiği zaman 
diışmanın kuvvetinden, harp ka
biliyetinden, haurlığmdan kafi 
derecede haberdar değildi. Görü
len mukavemet, uğranılan miişkü 
lat Alman başkumandanlığının 
tahmininden fazla çıktı, 

Maamafih Alman devlet reisi 
ordunun biitün bu müşkülleri 
yendiğini, ve düşmanın artık ezil 
diğini, ve artık kendisini kurta -
rnınıyacağını milletine temin e
diyor. Yalnız gelecek harp sene
leri için milletinden yeni feda -
kfırlıklar istiyor. 

"Gelecek sene yürüyecek, ateş 
edecek, uçacak makinelerimiz bu 
sene yiirüyen, ateş eden makine
ler olmıyacaktır.,, diyerek harbin 
uzayacağını anlatmak istiyor. 

Ve nutkunu yine: 

"-- Bir gün bu harp biterse!,. 
sözüyle başlayan bir cümle ile bi 
tiriyor. 

Halbuki değil yalnız Alman 
milleti bütün dünya bu sualin ce 
vabını öğrenmek istiyor: 

Bu harp ne vakit bitecektir? 

Dikkate şayan olan şudur ki, 
bır sene evvel bu suale cevap 
vermek ktıdretini hisseden Bitler 
bu defa bu suali cevapsız bırak -
mayı tercih ediyor. 

hMfl T:ıhrandadır. Japon Elçiliğine 
dbnmlye teşftbbUs ctmiycceğl tahmın 
edilmektedır, l\'Iufül bundan blrk ı; 
giın evvel İran hiiklımetinin kendi
sinin tc:;liınini talep etmesi ü.:erıne 
ortad.ın kaybolmuştur. 

Alman Tebliği 
Rus mukabil taarnızı 
zayiatla piiskürtüldü 

Berlin, 4 {A.A.) - Rus cephe
sinin cenup bölgesinde Bolşevik
ler tankların yardımı ile mukabil 
hücumlarda bulunmıya teşebbus 
etmişlerdır. Bütün bu teşebbüs
ler akim kalmış ve düşman bir
çok tank kaybetmiştir. 

Cephenin şimal bölgesinde Sov 
yet tank teşekkülleri Alman piya
de mevzilerine hücum etmişlerse 
de, Alman piyadesi bütün hücum
ları püskürtmüş ve düşmanın 13 
tankını tahrip etmiştir. 

Berlin, 4 (A.A.) - Sovyetler diln 
85 tayyare kaybetmişlerdir. Bu tay
yarelerden 41 1 Alman avcıları, 8 zt 
de t:ıyyare d:ıfi topçumuz tarefındJn 
dı.işiırillmuştur, 36 düşman tayyaresi 
yerde tahrip cdllmı~ir. 

Filhrerin umuml karargfıhı, 4 (A. 
A.) - Alman orduları başkumnndn
nı Führer bugiln ordu başkumandan
lığmın umumi knrargAhını ziyaret e
derek altmışıncı yıldönilmünil idrrık 
eden Mnrcşal Von Br:ımchitsch'i biz
zat tcbrık t'.!tmi5tlr. 

---o-
i nCJilizler, Roterdan 

Ve Dunkerque'i 
Bombaladılar 

Londra 4 (A.A.) H:ıva Nezaretinin 
tebliğ(: Bombardıman servisine men
sup tayyareler dilnklİ cum:ı - cumar
tesi gecesi Durıkerque, Roterdam ve 
Anvcrı doklarını bombardıman et -
ınişlerdir. 

Brest doklarına da bombalar .atıl
mıştır, Sahil servisine mensup tayya
reler Danimark:ıda kain diışmanın 
.\lborg hava meydanına taarruz et -
mişlerdir. ı 

Hava karardıfı ı:aman taarruzi bır 
lteşif uçuşu yapan avcılanmız şlm• 
Fransada bir diiısman hava meydanı9 
top ve mitralyöz ateşi ile taarruz a 
nıışlerdir. 

Sahil servisine mensup bir tayya
ı e dönmemiştir, ---
Nelson Zırhlısının Tamiri 

Birkaç Ay Sürecek 
Alı;csirns, 4 (A, A.) - "D. N, B. 

Cebelitnrık'tan alınan haberlere gör" 
Nelson zırhlısının muvakkat tıımir 
hıçdeı;ılse bir kaç ay surceekUr. So • 
ra bu zırhlı bir kere d:ıha tamir rdıl 
mek uzerc bir ba ka yere göturülC>Ce 
ur, • 

Cebc.-'itarık'ta bulunan iki tayy 
gemi ınden biri ark..ı tı.ır fından y r 
lrdır. 

Ccbclltnnk'a o!Uler ve yar, lı 
çıkarılmlitlı". 
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itler' in 
utku 

H itlerin, Alman milletine, bu kış 
harbin biteceğini vaııdettiğinin 

6 ıncı günU, kıs ynrdımı münase
tiyle söylediği nutkun esas noktıı-

DaDlkavu larıMS ~· +$
1
ub.e •. Kib:~i;k ~

0

$;J;İası 
erece V ıye erı "YazıkOldul\folyerEfendiye!,, 

Suyu Kesilen 
Sokak 

Yazan: ULUNAY 

Bizim sokakta muntazaman gece 

rı şu suretle hilllisa edilebilir: 
e Hiller. Sovyetlere karşı hı:ırp aç
ıya mecbuı; oldugunu Alman mille
ne inandınnıık istemiştir ve bunun 
in nutkunun büyük bir kısmı bu 
rbi haklı göstermlyc hasredilmiştir. 

itler, bu savaşı istemediğini, bun-

Yazan: Refik Halid 

n çekindigini, fakat Almanyayı 
ııhvedebilecek bir kudrette olan 
yyetlerf, elindeki son siltlh olan 
skın taarruzu ile imhaya karar ver
iş olduğunu söylemiştir. 
e Hıtlcr, Sovyetlerin, birçok kim

lerin tasavvur cdemiyecekleri dere
de muazzam blr kuvvet se!crl,0 r e
rek. Avrupayı ikinci bir C ,,giz 

an istilftsı kpnrşısmda bulundurmuıs 
duklarmı söyl!yerek, Sovyet Rusya
m Avrupa medeniyeti için en bil
ik bir tehlike teşkil ettiğini ve bu 
hlikenln Almnnya snyesinde bcrtn-

G
eçen sene (Dalkavuk) keli- ni peşinde koşar; yorulmak, üşen 
mesini liıgat bakımından mek, bezmek, sızlanmak bilmez. 

incelediğim sırada, bir gün - sö - Bakarsınız, ta Kavaklara gitmiş. 
züın meclisten dışarı - dalkavuk size yoğurt getirmiş. Mecliste bir 
tiplerinin cins ve şubelerini, dal- boza lafı olmuş, usulcacık Vefa 
kavukların sınıf ve derecelerini yokuşunu tutmuş, biraz sonra 
gösteren bir tasnif yapacağımı pul şişe ve sı~ak leblebi ile oda
söylemiştim. Şimdi niyetim o ya giriyor. "lzmit'in pişmaniye-

f <'dildiğini tcbarOz ettirmek iste
. tir. 
e HitlC'r, Şarkta bütün askeri ha
katın Almnn Genelkurmayının pla
na gore muvafrakıyeUe cereyan et
ginl soyliycrck, hiçbir hata işlen
edisini tebarüz ettirmek istemi:;, 
kat Sovyetlerln muazzam haırrlık
rmm tahmininde yanıldığını itiraf 
miş ve biltiln Sovyet Rusyanın bir 

. lah fabrikası halinde bulunduğunu 
·ylemiştlr. 

e Bitler, ylne aynt maksaUa ve 
·ni zamnnda Amerika efkAn umu

. iyesi üzerinde tesir yaparak, infi
atçıları kuvvetlendirmek ve Sov

tlere Ameriknn yardımının beyhu
e ve hatt~ Amerika için tehlikeli o
cnğı kanaatini verrıJck maksadiyle, 
ızılordunun şimdiden ezildiğini ve 
rtık kendisini kurtarnmıyacağını ve 
utkunu söylerken Şark cephesinde 
usmanın imhnsiyle neticelenecek o
n geniş harekatın başlamış olduğu
u bildirmlljtir. 

e Bitler, memleketleri istilaya uğ
an Ruslıınn vahşiyane dövüştükle

inl söylemek suretiyle, Kızılordunun 
aşka cephelerde tesad!if ettiği or
ular gibi harbetmediğlni itiraf et
iştir. 

e Hitler, Alman ordusunun malik 
ulundugu teknik vasıtalarla nıağlüp 
demiycceği hiçbir düısmanın bulun
adığını ve gelecek ıscne Alman harp 

·asıtalnnnın bug{lnkllerden çok da· 
a kuvveUı" olaca:mı ve bütün kıta
ın kuvvetlerini tahşit etti rini bildir-
ek suretiyle, bütün dünyayı Alman 
udretine ve zaferine inandırmak ıs
t>mişttr. 

e Hitler nutkunun bir yerinde, 
üşmanm şimdiden ezildiğini, cephe
in gerisinde şimdiden yeni idare 
urulduğunu ve eğer harp uzıyaeak 
lursa, bu muazzam topraklardan Al
an halkının ve müttefiklerinin fay
:.ıhınması için icap eden 5eyin yapı
acnğını söylemekle kendi kendisiyle 
ezat haline geimlş görünmektedir. 

e Hitler, hemen bütün dünyaya 
arşı açtığı miicadelcde Almanyanm 
alnız olmadığını, İtalya "e Japonya

dan başka birçok küçük milleilerin 
kendisiyle beraber olduğunu söyle

iştir. 

e Bitler, şimdiye kadar ym' ~ 
sulh teklifleri, Churchill "c arkadaş
ları tarafından zaaf alameti olarak 
1 tismar edildiği için. artık sulh tek
if etmlyeceğinl sBylemekle beraber, 
İngiliz milletine karşı hürmetkflr bir 
lisan kullanmasından, lnglltereye ve 
A.merikaya karsı hiicum ve tehditler
de bulunmamaınndan, AUanUk har
binden bahsetmemesinden ve ısrarla 
Bolşevizm tehlikesi üzerinde durma
"ından, Sovyetlerin zararına olarak 
İngiltere ve Amerika ile bir sulh 
""nm.ııvı arzu et\iği hlssolunmaktadır. 

JJI. ANTb'N 

vaadimi yerine getirmektir. sini, Edirnenin badem ezmesini, 
Kaç çeşit dalkavuk vardır? ne yapar. ne eder, buldurur, önü 
Buna ,birdenbire cevap ver - nlize koyar. Bu surC'tle de evin, 

mek hayli güçtür. Zira mesele bir türlü ayrılmıya katlamıma -
henüz ıtıbbi bir tetkik mevzuu <lığınız lüzumlu bir unsuru olur; 
teşkil etmediğinden ruh hastalık- toz konduramazsınız ve cep harç 
larına dair herhangi bir kitaba lığıhdan elbise ve çamaşırına ka 
bakarak merakımızı halle muvaf dar, hazan çoluk c;ocuğununkiler 
fak olamayız. Gramer bahsi de de de dahil, bütün ihtiyaçlarını te
ğil ki, "izafet,, veya "nisbet,, edat min edersiniz. 
ları gibi· dalkavuklnr bu edatlar- Yine bu cinse mensup bir "ara 
la manen akrabadırlar - hepsini bulucu ve yatıştırıcı dalkavuk,, 
bir cetvelde yazılı bulalım. Yine vardır: Evde bir kavga ve dargın
benzeyişe rağmen nebatat ilmin- lık çıktı mı yatıştırmıya çalışır; 
deki parazit cinsleri gibi dalka - hanımla beyin, baba ile oğulun, 
vuk envaı, haltı kitaplarda "fıısi- damatla kerimenin arasını bulur, 
le,, lere ayrılmamıştır. Bioloji - fırtınalı havayı süt limana çevi
nin "Adaptasyon,, faslında dahi, rir; gücenip gitmiye kalkışan hiz 
lüzumlu olmakla beraber - yazık metçileri yerlerinde alakoyar ve 
ki.- lakırdısı geçmiyor. ev sahiplerinin onlara karşı pat-

işte bu sebeplerdendir ki, fikri layan öfkelerini teskin eder. Hü
mi işleterek sırf kendi gayretim- Ifısa faydalı dalkavuğun en kıy
le, kaynaksız ve uslasız, ortaya metlisi ve gördüğü nimeti hak e
bir esas koymak mecburiyetinde- deni odur. Bunun tersi "fitne fü
yim. Güçlük buradan geliyor. Tu cur,, dalkavuktur. 
tup da "eski ramazanlar şöyley- * * * 
di, meşhur nekreler böyle söyle - c. _ BOCAZINA DÜŞKÜN 
mişti,, kabilinden hatıra sırala - DALKAVUK. 
makla bu işi, iyi kötü, bir oluru- Geçim yolunu yemek met-
na bağlamak arasındaki farka oku hinde bulmuştur. "Aman, 
yuculanmın dikkatini çekmekten efendim, der, bu ne pliıv! Abdül-
kendimi alamıyacağım. hamidin kilan hususisindc bile * * * böyle.si pişmezdi!,, , "Ömrümde 

y asnife kalkışmadan önce dal bu kadar enfes nemse böreği ye-
kavukl uğun da istihaleye medim ... Şeyhülislam bilmem ne 

uğramış, asrileşmiş olduğuna işa- efendide de iyisini yaparlardı 
ret etmek lfı.zım. Artık Veli efen- d b ed amma o nere e, u ner e"' , 
di zadenin veya cahil mirasyedi- "Yahu! Sizin aşçı Paristc bulun
lerin etrafına dizilenler şeklinde muş mu? Kotleti yerken kendi
ve kıyafetinde dalkavuklara ras- mi Larue lokantasında sandım!,, 
lıyamayız. Mesela onlardan hiç- Tabiidir ki izzeti nefsi oksanan 
biri, bugün, birer altın mükafat. ev sahibi iİe hanımı o zatı ~ikide 
karşılığı olarak .~ri patlıcan, dol- bir yemeğe çağırırlar, hem de, 
maların.ı ısır~p bolmcd.~~.yut!?nk; bir gününkü ötekine benzeme -
yahut oa, kurklerc buEunmuş e- mek ve her defaki eskisinden ala 
fendisinin arabada karşısına. otu- olmak şartiyle Şikemperver dal
rup_ kara kışta keten entarile~l~ kavuk, bu veçhile şehirde üç, dört 
Kag.ıth~n~ safasına çıkma~ gıbı ahbap temin etti mi işi kekehdir! 
tehl~kelı. ışk~ncelere rıza gostcr - Dadandığı zengin evleri de onun 
mesıne ımkan. yoktur. Kanbur. sayesinde daha nefis yemekler 
topal, kel nevınden sakat dalk.a- yemiş, ağızlarının tadını öğren -
vukların da modası geçmıştır. mis olurlar 
Şimdiki dalkavukları, ilk bakıii- s • --

ta dalkavuk olmıyanlard:ın veya 2 _ Zararı Az Dalkavuklar 
dalkavukluk ettikleri adamlar -
dan kılık kıyafet, oturup kalkış 
itibariyle ayırt etmek zordur. 

Eskiden bir mecliste dalka -
vuk, şöyle, alt tarafta yer almak, 
sokakta da bir adım geri yürü -
mek suretiyle mensup olduğu ıç
timai sınıfın usul ve adabına ri
ayet ettiği gibi giyim kuşamca 
da efendisine benzemekten çe -
kinir; ne derece şimarık, hatta 
yüzsüz olsa yine mesleğinin ha -
yağılığını kabul etmiş g<.irüne -
rek rolüne başlamadıkça zahiri 
terbiye hududunu aşmamıya ça
lışırdı . 

A. KÜÇÜK BEY VE KÜÇÜK 
HANIM DALKA VUCU 

run emri altında kalırlar. Dok • 
tor, ailenin ve servetin artık ha- İ 
misi kesilmiştir; ev mi alınacak, 
apartman mı kurulacak, mah • 
dum tahsile mi gonderilecek, ke
rime kocaya mı varacak, seyaha
te çıkılıp sayfiyeye mi gidilecek, 
ne yenecek, ne içilecek, hepsin -
de doktorun reyi galip gelir. Dok 
tor ev sahibine yaranır, aile er
kanı da doktorun hoşuna gitmi
ye ve o yoldan arzularını temin 
ettirmiye çalışır. Bazan, bu ka -
rakterde bir hekim, asıl servet 
sahibini değil de ailenin gözbe -
beği biricik oğlunu veya nazlı kı
zını elde ederek de ayni rolü da
ha muvaffakıyetle oynıyabilir. 

--o-

3. - Zararlı Dalkavuklar 
---- - - ·-----

A. - İSRAFÇI DALKAVUK 

Dalkavuk tipinin pek maruf 
ve pek kötü olanıdır. Ek -

seriya mirasyedileri seçerek on
ları kumara, kadına, içkiye, ke -
yif verici zehirlere alıştırır. Vur 
patlasın, çal oynasın, tantanalı 
bir hengameden sonra, paralar 
suyunu çekti mi, bir gün, birden 
bire ortadan kaybolur. Bunlar es 
ki velinimetlerini dilenir halde 
görseler avucuna bir lira verme -
dikten başka, ayrıca gezdikleri 
yerde ve yeni efendilerinin ya -
nında "olur eşek değildi, verdi -
ğim nasihatleri dinleseydi şimdi 
böyle sürünmezdi!,, gibi tahkir 
ve öğünme vesilesi de bulurlar. 

*** B. İKBALCİ DALKAVUK 

Büyük memurlara musallat -
tır. Bu huydaki dalkavuk, 

yukarıda bahsi geçen meslektaş1 
gibi yalnız para sarfından, israf 
ve safadan zevk almaz; ille hüku 
met nüfuziyle de oynaması, ikbal 
dekilerle düşüp kalkması, resmi 
daire ,.e arabalarda dolaşması, 

merasime karışması, rical masa -
larında kendini göstermesi lazım· 
dır. Onda bu merak ,adeta mara
zi bir cibillet, bir "vice,, dir. Ay
rıca, sırf geçim bakımından da 
ayni yolu tutanlar vardır: Memur 
kayırmak, mümkünse vasıta ol -
mak, dalavere çevirmek surctiy -
le! Asıl garibi, her iki şekildcki
lerini de idare ıtebeddülleri, hat
ta inılaplar yere sermez. Pek a· 
zı müstesna, çoğu suyun üstüne 
çıkmayı bilirler ve ömürlerinin 
sonuna kadar ''gitti Gülsüm, gel 
di Gülsüm; Azrail ettiğini bul -
sun!,, tekerlemesini tekrar eder -
ler. 

** * 
C. - FİTNE FÜCUR DALKA

VUK. 

Bir aileye, sureti haktan gö-

saat dokuzdan sonra sular kesih
yor. Geç vakit yorgun argm eve ge
.!!nce, yatmadan evvel sıcak bir ban
yoda vücut dinlendirmek yahut bir 
duş yapmak nerede? Ellerimizi bile 
yıkamağa imkan yok. Bunun sebebin! 
ofrenmek için su idaresine telefon et
tl.k: 

- Olamaz efendim. Mutlaka tami
rat fılan olmalı; 

Kiharlık Hudnln sındnn bir salınt 

K
omedi kısmında oynanan Mol- ı pan Refık Arduman Mösyö Jurden'in 
yer'ın muaz:ı:am eserine heye- zanhnd,ın istifa edıld ğ1~i lüzumur.dan 

canla gittim; büyük bir hayal kıı cın-ı f~zla. gosterıyordu. Halınde, o devre 
lığiyle çıktım. Hazım, Molyeri goz- nıt kıkbarancdtavırl~r~ ~~m1 ame

1
n hthmal 

göre göre merhametsizce ôldurdü. c:oere n:r.e ~yse .~şı • ? a a a ey,,e 
Bu itibarla Kibarlık Budalası biı fa- dokecck ası bır liubalüık vardı. Mu
ciadır· bir sanatkar "çin en büyük hu- siki hocalığını yapan Necdet Ayral 
6usiye~ rolünü anlaması ve onu kav- biraz daha kendi~i bıraksa .. l~hçeslni 
ramasıdır. Haznn, Mösyö Jurden'i kinıhk odalurdakı Rum taklıdme hc
tetkik etmemiş, inceliğini anlanıamı:f, men yatırncak zannolunuy:>rdu Uşak
lrarakterini kavramamış. Molyer'i:ı tara gelince, çok fena idi; ne yürüme
mine gibi işlediğ: zarafet, onun liizum- 6ini ve ne de uşak duruşunu hiç bll
suz mimiklerinin, paytak payta~ mer- m!yorlardı. Muammer Karaca d:ı ro
diven çıkışlarının, ikide birde cö2leri- lııne hakim değildi: oynayış tarzın
ni açmalarının makus tesirleri altın- da manasız bir tereddüt gördüm. Ko
da ezildi, boğuldu, gömüldü viyel basit bir rol değildir. Snfhif_ı 

"Molyerl,. ancak Hazım sahnede ol- kurnazlıkla mezcederek iki karakteri 
madığı zaman görüyorduk. Sahsiye- berober yürütmek ve zaman zam:ın bi
tini rolüne bu derece tahakkum et- rini tezahiır ettirmek icap eder. 
tirmek arzusu bir sanatkar için cıHo-
lunmaz kusurdur, Molytrfn ecıt>rleri Dun akşam'ki tems:Jde rolünü en iyi 

kavrıyan ve en kusursuz oynıy:>n ve 
gülünçleştirilmcz, onlar iyi bir şarap bize Molyeri hakkiyle tattıran Reşid 
cür'ası gibidir, rengi, ta'mı, zevki, 
tıeşvesl her şeyi içindedir. Or.lara Barandır. Kendinden ve rolünden ga-
·hellil de olsn- hariçten başka bir mad- yet emindi. Bu genç sanatkarın mu
de ilave etmek büyük gürıahtır Bunu vaffakıyetini memnuniyetle kaydedi
Hi.zım'ın takdir etmesi icap ederdi. yorum. Zaten piyesin en cüze! cyna-

Arttistlik ve komiklik ayrı ayn şey- nan yeri: Kleont - Lüsl. Koviyel -
!erdir; komik insanı her yerde gtil- Nıkol sahnesi oldu. Melfi.hat İdinin 
clürür, artistin sanat ülke5İ sahns hu- Môsyo Jurden ile istihzası çok gayri 
dudunu geçmez ve geçmemelidit. tabıidir. Büyük kahkahalar birden 

Evvela eserin ismi yanlıştır: "Bur- kesivilermemeli, ufak serpintiler ha
juva jantiyom .. tezada misaldir, çün- lnde devam etmelidir. 
kü, burjuva asil olamaz, bu ismi ay- l. Glibe gelince felsefe muallimli
nen muhafaza etmek münasip dt>gildi, &inde harikullide olması pt>k tab;i idi. 
değıştirilmeslne ben de taraftnrım. Gnlıp karşısında bir Mösyö Jurden 
Fakat Jantiyom, kibar demek cieğil- eks.klicini seyirciler kadar hissetmiş
dir, nsil demektir. Fransızcada kibar tır sanırım. Mösyö Jurdenin ders al
"distingue .. dir. O halde kibarlılt ye- dığı esnada tabii gördüğü sözler tama
rme "Asalet Budalası,, demek icap 
ederdi. Molyer bu eseriyle hem asil
lt>re hem de burjuvalara bir tokat 
vunnuş. Bizde çok şükür hiç bir zam:ın 
"Asalet .. imtiyazı olmaılığı için şayet 
eser merhum Vefik Paşanın yaptıeı 
gibi, adapte suretiyle tercüme edil
ı.eydi, asalet kelimesini kibar tab rlyie 
ifade t'tmeyi mazur göriırdiim. Bu iti
barla eserin başlığı, mevzuu hiıl5.ı.a e
decek mahiyette değildir. 

• • • 
B urjuva Jantiyom, şarkılı ve raks-

men güriiltüye gitti. Nazım ve nesir 
ba'ısi, istenilen tesiri hasıl edemedi, 
ettirilemedi. Mo!yeri oyruımayı lı.ol:ıy 

Eannetmcnin, bazı artistlerin muvaf
fak olamamnlarmda en büyiık am:ı ol
dufunu kabul edeceğim. 

{Sonu; Sa: 4; Sil: 1) 
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SiNEMASI 
Muhtescm bir filmde hisst bir 

dram gösteriyor. 

Bir Harpten Diğerine 

lVİLLJ' BİRGEL ve 
SYBİLLE SCHJJ!İTZ 

tarafından yaratılan 

TEL SAŞER 
Filmini mutlaka görllnOz. 
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Denildi. Sokağın evin numarası n
hndr. 

- Bulgar Çarşısı mı dediniz? •• Der 
b:ı.l tahkik edilecektir. 

Buna rağmen biz her akşam unuta
madıfımız bir itiyatla hııngi musluğu 
açsak kuru hırıltıdan başka bir şey i-

ltmedik. 1ki aydanberl her gün kabı 
lrncağı doldurup tahkikatın neticesinı 
bekliyoruz. Dün sabah bu fasılalı 
mahrumiyet birdenbire katiyet kes
betti Su, bütün bütüne kesildi; belki 
bir yerde tamirat var; buna itiraz e
dilmez; fakat her şeyin bir usulü var
dır: 

Böyle zarfiri ihtiyaçlara ait inkıta
lar tramvay yollarının tamiri cibı 
pek az zaman devam eder ve pek sü
rııtle yapılır. Bunun için de evvelden 
bazı tedbirler alınması elzemdir: 
Hnngi sokaklar su yoksulluiuna ma
ruz kalacaksa bir gün evvel haber ve
rilir ve herkes ona göre hazırlanır. 
Avrupanın büyük şehirlerinde bunun 
yalnız gününü değil hatta saatin1 bi
le tayin ederler. Bizim susuzluğumu
zun ne kadar müddet devam edeceğini 
bilmiyoruz. Bir çün mü? Beş gün mü? 
Bir ay mı? 

Evlerimizde su sarfiyatını eski şek
line döndüremeyiz. O zamanlar o 
hayatıı göre bir saka teşkilatı vardı. 
Evlerin zemin katında, Malta taşhk
larda kocaman küpler, toprağa gömü
lür yahut sıralanır: mahalle sakaSt 
çeşmeden meı;in kırbasiyle su taşıya
rak bu küpleri doldurur ve evin su 
ihtiyacı bu suretle temin edilirdi; su
yun nedreti idare ile kullanılmasını 
icap ettJrirdl. Evlere terkos alınalı 
ne saka, ne çeşme, ne de kırba kaldı. 
Şimdi herkes açıyor musluğa bol bol 
ilkanabiliyor ve böyle birdenbire su 
kesilince de bu mahrumiyeti ne ile 
telfifi edeceğini bilemiyor. 

Susuzluk bir ay devam ederse bi
zim sokağın s:ıkinleri yıkanmağı a
sıılet sıfatiyle miıtenasip görmlyen 
medeni Avrupnnın ortaçağ ıövalyeleri 
gibi yağdan, kirden parıl parıl par
hyun saç ve sakallariyle, diğer ma ..... 
h:ıllelcrde oturanlardan pek kolay a
yırt edılcbilecek. 

Civarda bir çeşme olsa akşamlar:: 
m1hallelinin gaz tenekeleri, güyümler, 
bakraçlar, destilerle su taııdıklarına 
&ahit olacağız. 

Istanbulun en asri bir semtinde 
l.adınların Enbiya kıssalarına ait ki
taplardaki kuyu ve pınar baııı resim
lerini hatırlatan bir dekor içinde, ye-
ni moda takunyalarını tıkırdatarak 
başlanna kocaman gök su destileri 
yerle:Jtirip bir elleri kalçalannın ü-
2erinde salına salına miniler söyliye
rek çeşmeden su getirişlerini seyret
mek pitoresk ols:ı da bize biraz aca..
>'İP gelir sanırım, 

Şimdilik o manzaraları atalar sözü .. 
nün "ıemiyi duvarda,, görmek te
mennisiyle biz de eski bir çerçeve i
çinde tablo olarak seyredelim. Fakat 
yme darbımeselin dediği gibi suyu da 
hiç olmazsa bardakta görmek ı:ıar• 
tiyle •• 

SES-SES-SES-SES 
~ t:j 

rn 

h bir komedidir, il!< defa 1670 
senesi Birind Teşrininin on dördünde 
Sambor'da oynandı. Ayni senenin 29 
lkinci Tcşrininde de Pariste verildi 
Eserin tarihçesi vardır. O zamanlar
da fevkalade sefir sıfatiyle Fransaya 
gönderJlen Müteferrika Süleyman Ağa, 
Fransa kralının debdebe ve daı etınn 
ehemmiyet vermemiş. Koca Türkün bu 
llikaydisi kralı kızdırmış. veziri Kol
ber, Türk Sdetleriyle eğlenme!: için 
Molyere şarkılı ve rakslı bir k~med' 
yazmasını emretmiş. Eseri Molyer ya
zacak. şarkılnr da Fransada milli o
perayı tesis eden meşhur Flor .ınsalı 
Lülli tarafından bestelenecekti. 11k 
temsilinde Balet kısmında müftü ro
hlnii (Chlaccherone) ismiyle bizzat 
(Lülll) oynamış ve Türk ldetleri hak
kında Molyerle Lillliye, uzun müddet 
ıınrkta yaı;amış olan Şövalye lorarı 
Darvlyö yardım etmiştir. 

,_ , v.ı EBEDi ASK 
İSTANBUL BELEDİYESİ 
ŞEHİR TİYATROSU I' 

~imi _____ , 

Bugün İPE K 'te 

Bugünküler çok güzel, hatta 
dalkavukluğunu ettikleri adam -
lardan daha mükemmel giyindik 
leri gibi meclislerde ayak ayak 
üstüne oturmaktan, baş köşeye 
kurulmaktan da çekinmiyorlar. 

Bir vesile He, oyun veya di -
kiş, zengin evine çatıp şi

marık küçük beyin ve küçük ha
nımın hoşuna gitmiye muvaffak 
olan bu taze dalkavuklar, yavaş 
yavaş, gündelik ziyaretleri gece 
yatısına çevirirler; derken bir 
yatağa ve odaya sahip olurlar. 
Kendi evlerine ara sıra uğradık
ları olursa da koşa koşa yine dö
nerler. Zira kapılandıkları yer -
de bolluk, giyim kuşam, !Sinema 
ve tiyatro, gezinti ve sayfiye, her 
türlü nin1et ve eğlence mevcut
tur. Zararları sır ortağı olmala -
rında, genç efendi veya hanım -
larını bazı gizli işlere sokınala -
rında, en çoğu, aşıklığa teşvik e
dip dertlerini istismar etmelerin
dedir. 

rünerek hullıl etti mi sa
man altından su yürüterek başlar 
entrikalar çevirmiye ... Karı ko
canın arasını açar, boşanmalara 
sebep olur. Damadı gözden düşü
rür, gelini baştan çıkarır, ev yı
kar. En aşağı, hizmetçileri ayar
tır, kırk yıllık ahbapları küstü -
riir. Fakat bütün bunları farket -
tirmiyerek, hatta herkesi kendin 
den memnun bırakarak tatlı dil
ler döke döke, Allahı işhat ede e
de, muhabbeti çekip minnet yükli 
ye yükliye pek ustalıkla yapar.Ni 
hayet işler arap saçına dönüp e
vin tadı tuzu kalmayınca, kötü 
hilkatini tatmin etmiş bir halde 
usulcacık sıvışır, kayıplara karı
şır. Arkasından hala "Ah ne iyi 
insandı, ne hoş sohbetti; yazık ol 
du, kaçırdık!,, diyenler vardır. 

Eseri ilk defa olarak Komedi Fren
scz'de müteveffa Leon Bernar'la gör
diim. Merasim sahnesindeki en ince te
ferrünt ihmal edilmemişti. Bu ınera
slm sahnesi hakkında bir efsane v:ırdır: 

Gilndüz 15,30 da, Akşam 20,30 dn { N İ Ç E V O ) 
Dram Kısmı: H A 1\1 L E T uı Ul 

Gundüz 15,30 dn, Akşam 20,30 d:ı ~ tr:I 

Senelli1l ilk Türkçe sözlü 
ve Büyükk Filmi: 

O EN i Z 
KAHRAMANLARI 
Ba§tıın nihayete kadar heyecanlı 

ve muazzam sahneler 

Ayrıca: :Matbuat U. 1\1. 
l\lemlcket Jurnalı 
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SARAY 
SİNEMASINDA 
Kahramanlıfın, zaferin ve 

aşkın filmi olan 

20 . 000 
Kahraman 

Şaheserini görUnüıc. 

Muzaffer ve kahraman bir genç
! ğın timsalidir. Baş Rollerde 

PRESTON FOSTER -
RANDOLPH SCOTI 

Dalkavukluk adeta, ayıp sayıl -
mıyan her meslek gibi - mesela 
hekimlik, muharrirlik, bestekar
lık ve memurluk knbilindt•n - sa
hibine resmen kabul edilmiş bir 
hak ve hüviyfil vermişe benziyor. 

1 
Bu hal, dalkavukluğun yükseli
şine mi, yoksa dalkavuk besli -
yenlerin alçalışına mı alfımettir, 
onun tetkikini erbabına bıraka -
cağım. 

* * * 1 - Faydalı Dalkavuklar 

A. - HOŞSOHBET DALKA
VUK. 

Hazır cevap,tır; çok fıkra, hi
kaye bilir ve biri gelince 

bunları üstüne düşürerek pek 
tatlı anlatır. Mükemmel tnklit 
yapar; ayrıca elinden iskambil 
ve salon hokkabazlıkları da ge
lir. Zeybek, laz, kasap, lorkilorki, 
longa gibi muhtelif ayak dansla-

1 rında mahirdir. Bazan sesi de 
güzel olur, makamlardan da an -
lar; saz bilmese de hiç olmazsa 
pek cünbüşlii Iatarna çalar; sof-

i rada, isterse bı~ağını bardaklara, 
, kadehlere vurarak\Havay adaları 
1 musikisini dinletir. Meşhur şa -

1 
hısların yi.irüyiiş, ses \'e mimik -
lerini de taklitte ustadır. Dalka-

1 vuğun en tıpik ve maruf nümu
nesi odur. 

*** 
B. - İşgüzar Dalkavuk 

1 

*** B. - HACI VE HOCA DAL-
KAVUK. 

Bunlar, daha ziyade yaşlılara 
din ve tarikat yoluyla hu 

llıl ederler; namaza, niyaza teş -
vik suretiyle kendik•rine mühim 
bir mevki yaparlar. O güne ka -
dar hava ve hevesinde dolaşan 
bey veya hanım, başlar seccade
den başını kaldırmamıya... Elin
den tesbih düşmez, dudagından 
dua eksilmez, adaklar adar, tlır
be türbe dolaşır, tefsiri şerif kı
raatine koyulur. Cami, çeşme bi
Je yaptırır yahut bır şeyhe inli -
sap eder, hediyeler gimderir, kur 
banlar kestirir, zikr ve tevhitle 
meşgul olur. Artık dindar dal -
kavuğun pençesindedir; ne derse 
onu yapar ve evde yalnız bu dal 
kavuğun hi.ıkmü yürür. Varisler 
ateş püskürürler: Servet hacda -
ra, hocalara, türbelere, tekkelere 
gidiyor diye ... O yüzden aile ge
çimsizlikleri, dargınlıklar başgcis
terir; bazan kızılca kıyametler 
kopar. 

** * 
Bunlar haricinde ve nadir tip 

ıte birkaç dalkavuk nümu
nesi daha mevcuttur. Mesela 
"nöbetli dalkavuk,, gibi. .. Bu çe
şit dalkavuk uzun bir müddet 
mesleğinin icaplarını yapar; yani 
her §eyi beğenir; en ahmakça fi
kırJeri: "Öyledir efendim, pek 
doğrudur efendim, çok münasip 
tir efendim!,, diye alkışlar; uysal, 
çile.keş, sabırlı, mukavemetlidir. 
}i'akat, bir an gelir ki, dalkavuk
luk nöbeti geçer; küçük bir söze 
karşı açar ağzını, yumaı- gözünü ... 
söver, sayar ve "Allah belanızı 
versin!,, fcryadiyle kapıyı vurur, 
fırlar, gider. 

Bir de "münakkit dalkavuk,, 
tipi tanırım: Bakarsınız efendisi
ni, yüzüne karşı daima tenkit e
diyor ... şaşarsınız. Lakin dikkat * * * ederseniz görürsünüz ki, bu ince 

C. - HEKİl\I DALKAVUK zekalı, psikoloğ dalkavuk, ancak 

Yazık ki, vardı; artık kalma- velinimetinin hassas damarını gö 
mış olabilir: Sağlam veya zeterek yalnız tenkidine aldırış 

az rahatsız bir zengine ehemmi- etmediği noktalara dokunmakta
yetli bir hastaJığa miiptelu oldu- dır; bunları da, onun tenkit <..>dil
ğu fikrini aşılayarak onu sömür- mekten marazi ve acayip bir zevk 
ge haline koymak suretiyle ... Bu nldığmı bildiği icin yapmakta -

at 11 de tcnzıl!ıth m, t. 1 
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Gelin ve damat bulmaktan kabil hastalar gitgide sad<' tedavi dır. Yoksa ne haddine bam teli

tutunuz, ehcmmıyetli ve ve sıhhat meselelerinde dc>gil, ı ne bnsmak! Marifet, işte bu bam 
ehemmiyetsiz bır suru ışin temi- 1 biıti.ın y.ıpuc.ıkları .şlcı de dokto- telini sezmektedir. 

Mösyö Jurden'e büyük paye tevcıh 
cfüldiği zaman kafasına kavuk, yerdi' 
dört ayak durdurularak ve enııcsine 
tokat vurularak giydirilir. p:yesin 
ilk temsiline resmen davet edilen Mü
teferrika Süleyman Ağaya, bizde vu
kuu olmıyan bu merasim h.ıkkındc fik
ri sorulmuş; Süleyman Ağa hiç boz
mamııı: 

- Tamamen doğrudur. dem1ş. Yal
nız kavuk g 1yme merasimınde t •kalın 
\'Urulma tarzı hatalıdır Müftü rolünil 
oynıyan adam (Jurden) i sol c.-Ji ile 
tutup sağ eliyle tokatlaması Hlzım ge
ı;rken sağ eliyle tutup sol eliyi• to
katlamıştır. 

Mizansende eksik knlmamasını lste.:ı 
yenler, SUleyman Ağadan buna lıfzzat 
göstt>rmesini rica etmişler O dn Jur
dcn rolünü oynıycın Molver'I önunde 
diz çökertm1ş ve sol eliyle sıkı sıkı 
tuttuktan sonra koca palaları tiiJ, gi
bi kullanan kuvvt>tli elini bir tokat şek
linde ensesine indirir indirmez, Molyer 
yamyassı yere yapışmJıi! ... 

Eserde baletler ayrı bir fasıl teşkil 
edecek kadar uzundur. Mizanst>n'de bu 
tadilatı yapmayı b1r noksan telakki et
miyorum. 

l:ser'n temsil tarzı çok kusurludur. 
Artistlerde kendi intibalannı 

tebarüz ettiren garip bir serkeşlik his
ı;ettim. Mcsel5. dans hocası rolünü ya-

Ben, hangi sınıfa mensup olur
sa olsun, dalkavuğu sevmem. Hat 
ta şeytana karşı da - muhabbet 
dcmiyelim amma - sempatim dal 
kavukluğa tenezzül etmeyisin -
den, Allahın bile emrine karşı 
koyup topraktan ynratılmış olan 
Adem'e secde etmeyişinden ilcrı 
gelir! 

Komedi Kısmı: Kibarlık Budala ı S ES - S E S - S E S - S E S 

BUGÜN 

TAKSİ M SiNEMASI 
Yıldızların en parlağı ve en dehakan 

1 S A R AN D A' vı 

GUSTAV 

M 
DIE SL İ le beraber yarattığı 

BEY AZ i LA HE 
Büyük macera ve aşk ve ihtiras filmini takdim ediyor. İn

sanlar ve vahşi hnyvanlar arasında bir kadın ... Çılgınları ken
dısine ram eden sahhar bir kndın ... 

LÜRS ve İHTİŞAI\l - ZENGİNLİK -

~---• TEESSÜR ve HEYECAN ..---•' 
,_. ___ m.+ı• Dünya1Un en büyük 3 yıldızı: •ı:::::m __ , 

N o R M A s HEARER 

J E A N c R AWFO R T 

ROSALiND RO U SS EL 

Senenin ilk Büyük Süper Filminde 

A R ARASIND 
Pek Yakmda: MELEK Sinemasmda f 

'ı=-!!llflf.a'!91!1!!1'! .... ..-ı~-.-W------r--... ..r=::~ 



Şehir Tiyatrosu Temsilleri 
(Baftarafı 3 üncüde) 

Madam Jurden rolünde Necla Ser
telin daha az kibar olması lazımdı 
Bununla muvaffak olmadığım iddia et~ 
miş olmuyorum. Diğer roller ehem
miyetçe ikinci, üçüncü derecede ka
Jır. Vasfi Rızayı Dorant rolünde da
ha soğuk ve daha mütaazzim germek 
isterdim. Bedia, Kontes rolünün icap 
<'ttirdiği hududu pek gü:ıel muh;,.faza 
etti. 

.... * * 

İlk perdenin danslarından Menüe'de 
figürler noksandı. Dansın bütün :ıksa
mı reverans ve (tur dö men) den iba
retti . Halbuki dansözlerin bu eski dan
sın bütün güçlüklerini yenecek kadar 
müstait olduklarını görüyorduk 

Burjuva Jantiyom'un tercü~ednde 
hiç bir kusur görmedim . Mü~en:im:n 
lehine olan iki noktayı kaydedeceğim. 1 

Mösyö Jurden'in zaafını istismar e
derek ondan para çeken Kont Burju
vanın giydiği elbiseyi pöhpöhled:kten 1 
sonra: 

Miz~.ns~n ha-~kında. da bir ikl söz - ' Dönünüz de arkadan ~öreyim! 
soyliyecegım: Pıyesin tek dekor Diyor ve o esnada Madam Jurden ken

la oynanmış olmasına göre, belki bu d: kendine: 
şeklin hoşa gideceği dü~ünillmi!ıltilr. - Önden ne kadar aptaba, ar~adan 1 
:Fakat sahnenin bu kadar sıkısık ol- da öyledir. Diye düşünüyc,r 
ması şüphesiz ki bir kusurdur tki ta- Bize munis gelmiyeceği zann.-dilen 
raftaki merdivenlere hiç ihtiyaç yok- bu Fransız hazır cevaplığı, lizını ıı-e
tu. Komedi Fransez bu gibi es .. rleri len tesiri pek güzel yaptı. 
gayet basit sahnelerde oynamayı ter- Sonra: 
cih eder ve ahalinin nazarını bil~ te-
ferrüat ile meşgul etmeyi İ!ıteme;ı: On - Kızınız §fiyette mi? M111asma 
dördı.incü Lui üs!Ubıı olması Iaz1m ge- gelen ve metinde Fransızca şive~ıyle· 
len mobilyalar hakkında bir şey söy- - Kızınız kendini nasıl taşıyor~ Su-
lemiyorum. allne yine Madam Jurden: 

- Kızmı kendini iki ayafınrp üs-
Pi!esin balet ve musiki kıs1mlarını tünde taşıyor 1 Cevabı da l•ize hiç ya

tanzım eden zevatı tebrik ederim Bil- bancı gelmedi. 
bassa merasimden sonra çalınan v.• oy- Bu, şüphesiz tercümeye sadık kal-
n~na;ı . "longa,, pek güzel intih::.p e- mamn hak edilmiş bir mükafatıdır! 
clılmıştır. , ULUN 4. y r n11•111r•rııı•1111• 1111• 1111•1111•1111•1111• 1111•1111 • 1111 '1\ 

TAN 

• 
iNHiSARLAR 

UMUM MUDURLUGUNDEN: 
1 • 29 - 9 - 941 Tarihinden itibaren inhisar Şaraplarının 

Şişe Büyüklüğüne Göre Tesbit Olunan Fiyatları Aşağıda 

Gösterilft!iştir. 
Cl' 

35 
70 

200 
3 lO 
70 

200 
Litresi 

Tarife fiyatı 

30 
42 
80 

120 
50 ' 
95 
20 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

M. M. Ver~si 
Krş. San. 

1.75 
3.50 

10.-
17.-

3.50 
10.-
5.-

= 

--

Yekun 
Krş. Sar 

31.75 
45.50 
90.-

137.-
53.50 

105.-
25.-

2 35 Santilitrelik Şarapla Fıçdı 

Fiyatlarında Değişiklik Yoktur, 

,,,. 
·Şişeden sofra şarabı 

Şişeden misket şarah< 

Fıçıda açık şarap 

Misket Şarabının 

Yukarıdaki 

Bir 

Fiyatlara 
Olunur. 

Şişe Depozitosu Dahil Değildir. 

; TASARRUF BONOSU! Keyfiyet ilan 

•~Almakta Acele Ed.ın·ız.~"-------- ' 
1 
= 
1 

İkinci 25 milyon liralık Tasal'T'l.lf Bonoları yurdun her 
köşesinde satışa çıkarılmıştır. Bu bonolan almakta 
acele ediniz. Çünkü satışın bugünkü şekline nazaran 
bu Bonoların da evvelkiler gibi · çok kısa bir zaman 
içinde satılıp biteceğine şüphe yoktur. 

= 
1 

1 
= 1 

1 

I· 

YURDUN MENFAATİ; 
SiZİN MENFAATİNİZ; 

1 

1 

1 
= 
1 

1 

1 

Tasarruf Bonosu Almanızdadır. 
En zaruri ihityaç maddelerinden başka hiçbir şeye pa
ra vermemek, para arttırmak ve bununla Tasarruf Bo
nosu almak vazifesini yapmak ve ~ahst men.faatlerinW 
korumak demektir. 

1 

1 UNUTMAYIN Ki : 

1 

1 

1 
=~ 

1 

= 
1 
= 
i ·• 
1 
= 
1 =..• . ~ 

= 
1 -
1 

i 

Tasarruf Bonoları hasılatiyle Milll 
tan ihtiyaçları karşılanacaktır 

FAİZ PEŞİNDİR. 

Müda!aamıZın ar-. 

% 6 faizli ve bir sene YAdeli bir Tasarruf B<ınoru almak 
1çin 94 lira ödiyeceksiniz. Buna mukabil bir sene son
ra 100 lira alacaksınız. 

Bono Fiyatları Her Keseye Elverişlidir. 

1 

1 
= 

' 1 

1 
. Tasarruf Bonolan 5, 25, 100, 500, 1000 liralık parçalar 
halinde satışa çıkarılmıştır. Kesenizin müsaadesi nis
betinde siz de bir tane alabilirsiniz. 

1 

1 
Bonolar ~rttırma ve Eksiltmelerde Teminm ..... ı:. -. Evvelce satr1an Tasarruf Bonolariyle yeniden satışa çı

kanlan Bonolar arttırma ve eksiltmelerde satış kıymet
leri üzerinden teminat olarak kabul olunmaktadır. 1 

Arttırma ve Eksiltmeye Girenler ı i 
J?ara yerine Bono yatırmakla işinizi daha kolaylık ve 
karla yürütebilirsiniz. 1 

11 SÜMER BANK SELLÜLOZ MÜESSESESi •• 
İçin (35) Kalem Muhtelif Cins Erzak Aşağıdaki Şerait Dahilinde Mübayaa Edilecektir 

1 - İhale edilecek erzak müessesenin Yeınişteki deposuna teslim edilecektir. 
2 - Muhtelif cinste bulunan e::rzak nev'ine göre taliplerine parça parça ihale edilebilir. 
3 - Taliplerin iştirak ettikleri kısımlara veya tamamına ait malların verdikleri tekli.fteki kıymetinin 

yüzde onunu teminat akçesi olarak ihale tarihine kadar Sümer Bank Galata veznesine yatmnış bulunma
ları lazımdır. 

4 - Verecekleri kapalı z.ar1m üzerine Sellüloz Müessesesi erzak eksiltmesi ibaresi yazılacaktır. 
5 - Kapalı zarflar 14/10/1941 Salı günü saat 12 ye kadar Galatada Sümer Bank Satınalma Müdilriye

tine tevdi edilmiş bulunacaktır. 
6 - Talipler verecekleri erzakm nilmunelerini de zarflariyle beraber Müdüriyete tevdi edeceklerdir. 

Müessesernizı İçtimai Teşkilatının Altı Aylık Erıak İhtiyaç Listesi 
Miktar 

10 
10 

100 

200 
200 
ıoo 

300 
60 
90 
20 

20 
15 
5 
5 
5 

!O 

3 
2500 
2500 

600 
3 

15 
20 
ıoo 

50 
lOO 

Vahidi 

Çuval ,, 
Teneke 

Kilo 
" .. 

Teneke .. 
Çuval 

.. .. 
" .. .. 

Teneke 

Çuval 
Kilo 

" ,, 
Çuval 
Kü!e .. 
Kilo 
Kutu 

Cinsi 

Pirinç 
" 

Sade yağ 

\.la karna 

.. 
" 

?:eytin yağı 

Sab~ 

Mercimek .. 
Un 
Un 
Peynir 

Kaşar 
Fasulya .. 
Tuz 
Soda 
Zeytin danesf 

" 
Pirinç unu 
Bisküi .. 

10 Ten ek,. Salça 
60 Kilo Kırmızı biber 
10 " Kara biber 
5 " Bahar 
5 " Tarçın 

50 Düzine El sabunc 

Evsafı 

PiHl.vlık 
Çorbalık 
Urfa 

Kesme . ) 
Fiyasgo ) 
Şehriye ) 
Çubuk 1, 2, 3 No.) 
Ekstra 
Yemekm 
Beyaz 

Yeşil .. 
Kırmızı 
Böreklik 
Baklavalık 
'13eyu 

Horoz 
Tombul 
İnce 

Duble 
Orta 

Ekstra 
Orta 

Muhtelit 

iZAHAT 

Bursanın olacak .. .. 
Urla yağı birinci olacak derecesi 
nümune ile birlikte bildirilecek 

(Makarnalar undan imal 
edilmiş bulunacak) 
(Zeytin yağı 1 : 1/2 asit olacak 

Rutubet % 2~ 
$ahmı hamız 64 
Şahmı hamız bağlı kalevi % 8.97 
Sebes kalevi 3 0.03 
CYesilde 60 dan asaiı olmıyacak 

Birinci nevi olacal 

Peynir yağlı olacak, tercihAn Edirne 
malı ,. 
rercihan Edirne malı olacak 

Halis domates olacak 
Karışık olmıyacak 
Döğülmemiş olacak 
Döğillmemiş olacak 

i• 
i 

Vergi ve Merasim Yoktur. 1 2000 Kilo Bulgur 
=-ı 2

2 
Çuval İrmik Ortı. 

1 

1 • 

Tasarruf Bonosu almak; hiçbir merasim ve müşkülA
ta; faizleri hiçbir vergi ve resme tabi değildir. Bun
lan bütün bankalarla şube ve ajanslanndan banka bu
lunmıyan yerlerde malsandrklarından Mill1 Piyango
nun resmt sat~ gişelerinden alabllirsinV 

Paranız Daima Paradır . 

" İrmik İnce 

!,ı ........................................ --................................ 1~ 
1 

1 
İstanbul Levazım Amirliği 

Satınalma Komisyonu İlanlar 1 

OSMANL IBANKASI 
İLAN 

1 

1 

1 Tasarruf Bonosu aldıktan sonra paraya ihtiyacımz o- Tophanede 2 No. ıı dık:ımevı oın<ısı 
lursa bunu derhal bir bankayıa vererek işliyecek faiz- I tamir ettirilecektir. Açık eksiltm~si 

üavuıpaşa kışlasında elektrik tesi
satı tamiri yaptırılacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 8/10/941 Çarşamba günü 
o;aat 14,30 da Tophanede Levazım A
mirliği satın alma komisyonunda y'1-
pılacaktır. Keşi! bedeli (623) lira (70) 
kuruş, ilk teminatı (46) lira (80) ku
ruştur. 

1334/1918 ihraçlı % 5 !al:ı:l! dnhili 
istikraz tahvillerinin 1 Sonteşrin 1936 
tarihinde mevkii tediyeye vaz'edilip 
ibraz olurunıyan, nıezkılr vAdeye ait 
38 numaralaı kuponlarının 1 Sonte~-

den yüzde yarım fedakarlık yapmak suretiyle her za- 15/10/ 941 Çarşamba günü saat 15 de 
man paraya çevirmeniz kabildir. Tophanede Lv. Amirliği satın alm:t 

1 Bir yıl vAdeli bir bono % 6 1 komisyonunda yapılacaktır. Keşif be-
- Altı ay vAdeli bir bono % 5 = deli 9470 lira 12 kuruş, ilk teminatı 

1 üc ay vddeli bir bono % 4 = 710 lira 26 kuruştur. Keşfi komis -_ 1 yonda görillür. İsteklilerin belli va-

• FAİZ GETİRiR. kitte komisyona <~~~meleri?o7) 
- 1 

= 

- Kat'i 

Keşfi komİiyonda görülür, istekli
lerin belli saatte komisyona gelme-
leri. (285 - 8903' -

rln 1941 tarihinden itibaren Türkiye 
Cümhuriyet HükClmeti nef'ine müru
ru zamana tabi olacağı. işbu tahvi
lAt hAmillerinin malQmu olmak üze
re ilin olunur. 

:: Paranızı en emin olan devlet kasasında karla saklayınız~ 
1 1 Cinsi Mikdan 

Kilo 
Tutarı Teminatı Adel 

KAYIP: 142948 • 142949 • 142950 sayılı 
harbiye ayniyat tesdlilm makbuzlarını Qç tam 
nUshuiyle 21 ısso aayrlı lcvaum ayniyat te· 
sdlüm makbuzunun birinci ve ikinci nüıhaları 
kaybolmuıtur. Bu nilsbaların hükmü kalmadıfı 
ilin olunur. Tümen kararıılhı iaşe subayı üıt 
tefmcn Recep Ayhan 

i Bir Tasarruf Bonosu Ahnız. i 
"- ııu•1111•ırıı•ıııı•ırıı•1111•1111•111ı•rııı•11rı•ıııı•ıııı# 

Karar Hü1asasıdır. 
.'.:. 41/t 152 'Millt Korunma Kanununa muhalefetten suçlu Topkapı 

tramvay caddesi 164 numarada bakkallık ticaretiyle meşgul Yani oğlu 
Simon Kesil hakkında İstanbul Asliye 2 inci ceza mahkemesinde cere
yan eden muhakemesi neticesinde ı:uçlunun fiili sabit olduğundan Milli 
Korunma Kanununun 31 ve 59 uncu maddeleri mucibince yirmi beş lira 
para cezası ödemesine ve yedl gün müddetle dükkAnınm krıpatılma~ına 
ve hüküm katlleştiğinde ücreti suçluya ait olmnk üzere karar hülasasmın 
Tan gazetesinde neşredilmesine 9.8.941 tarihinde karar verildi. (8896) 

Veteriner Fakültesine Talebe Alınacak 

Yüksek Ziraat Enstitüsünden 
1 

1 - Görülen lüzum üzerine Veteriner Fakültesine yenideıı bir mikdar 
daha talebe alınmak füere yeni bir müsabaka imtihanı açılacaı<:tır. 

2 - Bu imtihana gireceklerin kayıtlarına 1 Teşrinievvel 941 de bas
lanacak ve 13 Teşrin evvel tarihinde nihayet verilecektir 

3 - Lise mezunu olan ve olgunluk untiharunı vermiş bulunan talip
lerin aşağıdaki tarihlerde. imtihanları yapılacaktır 

Saat 
9 - 12 

Saat 
14 - l"ı 

14 Birinci Teşrin Salı Fizik Türkçe 
15 Birinci Teşrin Çarşamba Kimya Biyoloji 
16 Birinci Teşrin Perşembe Cebir Yabancı dil 

4 - İmtihan Ankarada Yükse!~ Ziraat Enstitüsünde ve İstanbulda 
Yüksek TJcaret Mektebi konferans salonunda yapılacaktır, 

5 - Taliplerin rektörlüğe mür:ıcaatlan. •• 
e - Birinci mil!!abakaya iştirak için EyHH sonuna kadar kaydedilmiş 

...atebenin imtihanları evvelce ilan edilen tarihlerde yapılacaktır. {8702). 

Kuru 
fasulye 
Nohut 
Yeşil 

Mercimek 

20,000 
15,000 

15,000 

Lira Lira 

5000 
2700 

3750 

750 
405 

562,50 
Yukarıda yazılı m~vadın pazarlıkla 

eksiltmeleri 6-10-941 Pazartesi günü 
saat 14,30 dan 15 e kadar Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Evsaf ve nümuneleri 
komisyonda görülür. Taliplerin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

- (278-8744) 

6000 kilo zeytin alınacaktır. Pazar
lıkla eksiltmesi 6-10-9 H Pazartesi 
günü saat 15,15 de Tophanede Lv. A
mirliği sııtın alma komisyonunda ya
pılacaktır. İsteklilerin teklif edecek
leri .fiyat üzerinden kat't teminatla
riyle belli vakitte komisyona gelme
leri. (281-8747) -Beherine bir kuruş tahmin edilen 
12,500,000 adet alüminyum çadır düğ
mesi müteahhidi nam ve hesabına a
lınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 14/ 
10/941 Sal~ günü saat 15 de Topha-: 
nede Lv. Amirliği satın alma komis
yonunda yapılncaktır. İlk teminatı 
7500 liradır. Nümune ve şartnamesi 
komisyonda görülür. Taliplerin b~lli 

vak.itte komisyona gelmeleri. 
(284 - 8902. 

2 T~..,.. 

ı Makas. 
2 Ustura. 
2 Havlu. 
2 Peşkir. 

1 Sabunluk. 
1 Sabun fırçası. 
1 Biley taşı. 
1 Biley kayışı. 
ı Ayna. 12Xl8 boyunda. 
2 Sac makinesi. Biri O No. ra. 
1 Meşin veya saraçlı bezden çanta. 
Yukarda yazılı ... alzemeden elli ta

kım alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
6-10-941 Pazartesi günü saat 15,30 da 
Tophanede Lv. Amirliği satm alma 
komisyonunda yapdacaktır. Taliplerin 
verebilecekleri nilmuneleriyle belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(280-8746) 

I KAYIP: Ellırt Atatürk ilkokulu 937·958 
senesinde aldıftm ıehı•letnameyi ka.vbettim. 
Yenisini alacağımdan hUkmll yoktur. 

Fehrlye Seçkin 

T A N '\ 

ABONE 
rOrklye 

BED!LI 
Ecnebt 

ı 400 Kr. 1 tene 
150 • ti Ay 
400 • 1 Ay 
150 ., 1 Ay 

i!ei!'frl!rmP1' 

2800 1(. 

1500 
800 
aoo 

2~ lrorustııı 

Sanıp Ye Neşnyat müdürü Emın 

UZMAN. Gazetecilik ve Neşriyaı 
T . L Ş. TAN matbaas1 

T. H. K. Genel 

Depo 
Merkez Baıkanhijından 

Y aptırllacak 
Etlmesgut Hava meydanmda yaptırılacak deponun eksiltmesine ihale 

gı.inü talip çıkmadığından keşif bedeli 8531 lira 58 kuruşa çıkarılarak 
kapalı zarf usuliyle yeniden eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme. 6/10/941 
pazartesi günü saat 15 de T. H. K. Genelmerkez binasında yapılacaktır. 
Bu işe ait vesaik 25 kurus mukabilinde T. H. K. Genelmerkezinden ve 
İstanbul T. H. K. şubesi başkanlığmdan verilir. 

İstekliler, Jnale günü saat 14 e kadar kapalı zarflarmı komisyona 
vermelidirler. (8299) 

5 - 10 - 941 

Pazarlık Usulile Eksiltme ilanı 
Antalya llbaylığında11 

.. - Pazarlığa konulan i~ "Antalyada mektep inşaatı olup keşif 
bedeli (25.485) lira (84) kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak $UD.lardÜ-. 
A - Proje 
B - Silsilei fiyat cetvel' 
C - Keşif cetveli 
O - Ke.şif hülAsa cetveh 
E - Kaplama nevilerlru gi5sterlr cetvel 
F - Husust. fenni şartname 
G - Baymdrrlık işleri genel prtnamesl 
fI - Yapı işleri umum! fennJ sartnamesf 
t - Eksiltme şartnamesi 
J - Mukavele projesi 
Şartnameler ve evrak Antalya Nafia müdürlQğilnde gl5rülebfllr. 
3 - İhale 10.10.941 Cuma gUnO !'aat 15 te husus! muhasebe blnasın
vil~yet encümenince yaptlacaktr. 
4 - Ek<ıiltme pazarlıkla ve vahidi fiyat üzerinden yapılaeaktrr. 

1 Pklifler 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre yapılmalıdır. 
5 - Pazarlık eksiltme.<ıine girebilmek için isteklilerin 3822 Ura 88 

mruşluk kat'1 teminat yatırmaları ve bundan başka aşağıdaki veafkaları 
'braz etmeleri şarttır. 

1 - Bu işe girebileceğine datr ehliyet vesika~ 
2 - Car! seneye alt Ticaret Odası vesikası. 

6 - Bilumum resmi masraflar istekliye aittir (8336) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden! 
Orman, Veteriner ve Ziraat Fakültelerine bu yıl kabul edilecek talf'-

belerin seçim imtihanları İstanbulda GuJtanahmette Yüksek İktısat ve 'l'i
caret mektebi konferans salonunda V'? Ankarada Yüksek :!iraat Enstitü
sünde aşağıda yazılı gün ve saatlerde vapılacağmdan namzet taleben\: 
;rr.tihan komisyonuna müracaatları. (6859 - 8377) 

Ders G O ı, Saat 

Fizik 
Türkç, 
Kimya 
Biyoloji 
Cebir 

Vnbancı dil 

6.10.941 Pazartesi 
6.10.941 .. 
7.10.941 Salı 
'1.10.941 • 
8.10.941 Çarşamba 

9.10 941 Persembe 

9 - 12 
14.30 - 1'7 

9 - 12 
14,30 - 17 

9-12 
9 - 12 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu İlanları 

""uu .r..uo Arpcı 

7000 ,, Kuru ot 
4700 ,, Saman 
Tahmin edilen bedeli 1662 lira olıın yukarda yazılı üç kalem hayvaı 

yemi 16.10.941 Perşembe günü saat 14,30 da Salıpazannda Askeri Fab· 
rikalar yollamasındaki Satmalma komisyonunca pazarlıkla ihale edile· 
cektir. İlk teminatı "124,65" liradır. Şerait her gün komisyondan öğre· 
nilir. İsteklilerin o gün ve saatte teminat makbuzu ile komisyonda bu· 
lunmaları. (8764) 

400 Kilo Soğan 
800 ,. Ayşekadın 

800 ,, Patates 
300 ~ Lahana 
400 ,. Bamya 

1500 Adet Patlıcan 

500 Kilo Ispanak 
300 ,. Pırasa 

500 ,, Domates 
Birinci ve İkinci teşrin aylı:ırı için yukarda mikdar ve cinsi yazılı 

dokuz kalem sebze 16-10-941 Peqembe günü saat 14 te Salı pazann
da askeri fabrikalar yollamasındaki satın alma komisyonunca pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şerait her gün komisyondan öğrenilebilir. İsteklilerin 
o gün VP s:ı;ıttı> knmi<wondıı bulunın:-ılıırı (8763)_ 

eeyo{llu Kaymakam ve e. Ş. Mildürlügünden: Yenişehirde Yayak.or.i 
mevkiinde 4 No. lı evin sahipleri meçtıı,µ bulunduğundan 48 ,JPt sarfın
da mahzurunun izalesi ici°n ihtarname makamına kalın olmak üzere ilAn 
olunur. (8892) 1 

Topkapı Maltepesindeki Satir 

Alma Komisyonundan: 
fopkapı Maltepesindeki asker! satın alma komisyonu ihaleleri 6.10. 

941 de Harbiye Yeclek Subay okulunda yapılacaktır. Bugüne kadar ilAn 
edilen ve edilecek olan milnakasalar için mez.kılr günden itibaren talip
lerin Harbiyedeki Yedek Subay okulunda askeri satın alma komisyo-
nuna müracaatlan. (8813) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Dosya 
No. 

Muhammen 
Ne v' 1 bedeli Tem lnatı 

55100/ 736 Fenerde eski Tahtaminare, Y. Tevkii Ca
fer Mah. Ulah kilisesi So. E. 46, Y. 42 
No. lı ev 

52301/2748 Gümüşsuyu Ülker So, E. 2, 4, Y. 2 No. lı 
126,25 M2 arsa 

2/ 895 Kadıköy Caferağa Mııh. Yofurlçupark So. 
E. 9, Y. 153 No. lı arsa 

52301/2749 Gümüşsuyu Bolahenk So. E. ve Y. 8 No. lı 
76,37 M2 arsa 

51133/35-1 Yenikapı Yalı Mah. Kumsal So. E. 110, 
Y. 203 No. 1ı 24 M2 arsa 

51133/35-1 Yenikapı Yalı Mah. Kumsal So. ' E. 108, 
Y. 205 No. lı 22 )\1'2 ar:::a 

2/4727 Kuzguncuk Derefrrmı Üryanizade So. 33, 35 
No. 1ı maa dükkan kArgir hanenin 14/48 
hissesi 

F. 1/7481 Fenerde Haraççı Karamehmet Mah. Abdü
le:ı:el Cad. 175 No. h ahşap dükkfının 3/5 
hissesi 

51156/27 Baltalimanında Yaşmakçı Şecaattin Mah. 
Hisar Cad. 10 ar miktarında 3 No. lı muh-
terik sahil hane arsası 

720 

600 

900 

550 

48 

lOt!'i 

432 

2000 

52151/350 Beyazıtta Kökçüler So. 7 No. lı üstünde o- 180 
dası olan dükkanm 1/4 hissesi 

li5100/4565 Tarabyada Tarabya caddesinde 95 No. lı 595 
dükkanın 317 hissesi 

F. 2/1131 U-sküdarda Selami Ali Mah. Baflarbaşı So. 720 
29 No. lı hane 

li2301/2712 Kadıköy Osmanağa Mah. Başçavu:ı So. 11 2000 
No. lı ahşap deponun 2/3 hissesi 

52151/350 Beyazıtta Kökçüler So. 5 No. lı üstünde o- 180 
dası olan dükkanın 1/4 hissesi 

45 

67,50 

41,25 

3,50 

3,50 

76.12 

82,50 

150 

13,50 

44,61 

54 

150 

13,50 

Yukarıda yazılı gayrimenkullPr 15/10/941 Çarşamba günü saat 15 
de Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak olan komisyonda açık arttır

! ma ile ayn ayrı satılacaktır. Fazla izahat için Milll Em11k 4 üncü ka-
l lemine müracaat, (8564) 
ı ...:.:~~~.;;,..;.;;.;.;._ ______________________________ _ 

Ankara M. M. V. Satın Alma 

Komisyonundan~ 
Aşağıda muhtasar vasıflan yazılı elektrojen grubu satın a1macaktıı 

Bu hususta görüşmek ve fennf şartnamesi bilahare tekemmül ettirilme~ 
üzere alakadar firmaların 10 Birlnciteşrin 941 gününe kadar A.nka.rad 
M M V Harbiye Dairesi riyasetine müracaatları. 

· A. -· Tanmmış bir fabrikanın mamı'.ilatı olması ve yeni bulunması 
B - Dört tekerlekli, yaylı ve saatte 45 Km. silratle yürllyüşe müsai 
C - Bir adet 65 volt 60 amper ve 3,9 kilovat takaUI ve diğer dör 

adedi 120 volt 150 amper ve 18 kilovat takatli d inamolu ve tevz.l tablolı 
D - 4 - 6 silindirli 4 zamanlı benzin veya Dizel motörlü grup eb 

nacaktır. 
E - Grubun üzeri ve yanlan saç evli ve yanlan çalışırken yuka • 

kaldırılabilir ve mail çatı halinde şekilde kapalı olaoaktır. 
F - Her grubun bir komple yedek tekerle~i. 4 tonluk krikosu, dı 

namo ve motör için yedekleri ve lüzumlu avadanlık ve takımlan ola 
caktrr. 

G - Grup bAld renkte blr kat astar ve 1kJ kat yağlı boya ile bo,Ya 
olacaktır. 

H - Takunlar ve yedekler münasip bir sandığa yerlestirilmls ol· 
caktır (8546) 


