
! 

.1 

AŞKIN TEMiZi 
,Milli, Hissi ve Aşki Roman 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
CUMARTESİ 

1 Şubat 1941 * 
Telgraf: TAN, f BT. Telefon: 24310, 24318, 24319 

TANEVI, İstanbul Ankara Cad. No. 102 
5 KURUŞ 

* 6 ncı Yıl No. 1960 
Satış yeri: TAN - İstanbul. Fivatı: 100 Kr. 

Donovan Geldi 
Roosevelt'in Şahsi 
Mümessili Dün Gece 
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Albay Donovan, dün öğleden sonra Yqilk6yde tayyareden inerken ve karşılıyanlarla ıöriişilrken •. 

-
Hitlerin 
Nutkundan 
AnladıklarunlZ 

1 
Amerika Cümhurreisi Mister 

Roosevelt'in şahsi mümessili Al
bay Donovan, dün Türkiye saati 
ile 13 tc hususi bir tayyare ile 

ra B'ilkar..larda yaptığı ve Türki
yedf' yapaca~ı temaslardan bek
lenen gayenin ne olduğu şeklin
deki suale de şu cevabı vermiş
tir: 

Hitlerin Balkanlara dair ı8yledik-
1erı bize Almanyanın Romanyaya 
niçin asker yıtdıiau izah etmekte
dir. Hıtlenn Balkanlarda bir İngi
lis t~i ,ormeai mulıfOmcl bir 
te,ebbüı için mazeret huır~amak
tan baıka bir maksada atfedilemez. 
Fakat Balkanların bucıinlrü vaziye 
ti, Hitler!n böyle bir taarruza geç
meııne müaait delildir. Onun için 
bu tehdit, Balkan devletlerinden 
biç bırini korkutmıya kafi gelmiye
cektir. 

M. Zekeriya SERTE'L 

Hitler evvelki gün,_ 1:l'as!°nal 
sosyalizmın sekizıncı yıl

dönümu münasebetile uzun bir 
htuk irat etti. 

Bu n:.ıtukta Führer, kafalarda 
!atifham halinde yaşıyan bütün 
nıeselelere temas etti. Filvaki he
lrıen de bildiğimizden fazla bir 
~Y söylememiştir. Fakat, bu nut
kun vaziyeti az çok aydmlatan 
tarafı da yok değildir. . 

Bu nutuktan öğreniyoruz kı: 
- Almanya ingiltereyi istill· 

tlan vu ıeçmiş değildir ve bil· 
ttbı kara, deniz ve hava kuvvet
lerini bu maksada ~öre yeniden 
\eçhb edip hazırlamıştır. 

- Almanyanm tek düşmanı 
lngilteredir Onu nerede bulursa 
orada bilcuma ıeçecektir. Binae
llalcyh harbi 1nıiliz adalanna 
İılhisar ettinnlyerek İngilterenin 
hnlunacaiı her yere tetmil ede
ee\ttr. 

- Amerikanın İngiltereye yar-
411111 kanm Almanyayı telaşa dü
••rmtı.~tür' B• yardımı önlemek 
l~ln ical> edene Amerikan bay· 
l'ainu hamil vapurlan da batır· 
ltıaktan çekinmeyecek, ve Ame
tika ite harbi ıöze alacaktır. 

Atinadan hareket etmiş ve saat 
15,30 da Yeşilköye gelmiştir. Al
bay Donovan, Y ~ilköyde Bakır
köy kaymakamı Bahir Öztrak, 
AmE>rika konsoloshanesi erkAru, 
gazetecılPr ve di~er alikalılar ta
rafmdan karşılanmıştır. 

Amerika Cümhurreisinin şahsi 
mü.messiJi hava istasyonunda 
kendisile r,örüşen bir muharriri
miıe deml$tir ki: 

"Y.emlel:Ptinizi ziyarete fmkln 
buldu~m i~in çok memnunum. 
Bu akşaın (dün) Ankaraya gide
rek Türk hükumet ricalile temas 
larda bulunaca~. Ankaradan 
sonra F:listin ve Mısıra da ıide
ceği:rY' .,, 

Albay Dor..ovan, bundan son-

Derne'den Sonra 

lngiliz Kıtaatı 
Bingazi 'ye 

Doğru ilerliyor 
Alman Tayyareleri 

lsmailiye ve 
Süveyşi Bombalamış! 

·•- Hu hususta hi~ bir yerde 
hic; bir J?!!.Zeteciye bir şey söyle
medim. Burada da ayni şekilde 
hareket rueceğim i~in beni ma
zur J'Örmenizi rica ederim.,. 

Amerika cümhurreisinin şahsi 
mü.mcsslli Yeşilköyde, kendisini 
kar~layanlara teşekkür ettikten 
sonra otomobille şehre gelmiş ve 
Amerika konsoloshane.sine &it
miştir. 

Misafir &k'8m üzeri saat 19 da 
kalkan Anadolu ekspresinin ar
kasına b:ı~lanan hususi bir va
~on la Anka raya hareket etmiş
tir. Albav Donovan'ın Ankarada 
kac !(Ün kalacaf(ı henüz belli de
ğildir. 

Bulgar Meclisinde 

Hükumetten 
lstizahda 
Bulunuldu 

Bir Kısım Mebuslar 
Bazı Meselelere Dair 

izahat istiyorlar 
Kahire, 31 (A.A.) - Umumf Sofya, 31 (A.A.) - lçlerinde 

kararglhın tebliği: Bütün cephe- tanınmış demokratlardan Stei· 
lerde harekat lehimize olarak nof bulunan 15 nafiz Bulgar 
inkişafta devam etmektedir. mebusu ve sol cenah mebuslar, 

Londra, 31 (A.A.) - Bugünkil yakında hükumete sormak niye
İngiliz gazeteleri, İngiliz kıtala· tinde bulunduklan bir sual listesi 
nnın Bingaziye dojru ileri hare- hazırlamışlardır Sual listesin~e 
keti ile meşgul olmakta ve vazi- aşağıdaki hususlar hakkında hu
vcti tetkik etmektedir. "Daily kUınetten vaziyet sorulmaktadır: 
Telegraph gazetesi şunlan yazı. 1 - Kral Boris'in Berchesga-
vor: den ziyareti ve Hitler ıle yaptığı 
· Libyada'daki İngiliz ordusu· görüşme. 

Amerikaya Göre 

iSTiLA 
Teşebbüsü 

Yakın 

Knox, 2-3 Aya Kadar 
Bir Buhran Husule 

Gelebilir, Diyor 

HükUınetin Kararı 

Vakit Kazanmak için 
Proiedeki Tadiller 

Kabul Edilecek 
Londra, 31 (A.A.) - Bahriye 

Nazırı Lvr<1 Alexander bugün 
Prestonda sövlediği bir nutukta 
ezcümle demi:~tir ki: 

"İleride daha ağır vazifeler ve 
daha acı imtihanlar bizi bekli
vor Dünyanın şimdiye kadar as
la görmediği en büyük askeri 
teşkilatın bütün ağırlığı ile tn
~iltereye sa?dırnt'ağı gün kati su
rette yaklaşacaktır. Biz, bu hü
cuma tek başımıza karşı koyaca
fcız. Ya galip geleceğiz, yahut 
mahvolaca~ız Tarihimizin en bü 
yük anı yaklaşıyor. Ona layık o
lacağız. Bugüne kadar başardı
bmız şeyJer bize RaliP gelmek 
fırsatını temin etmiştir. Şimdi 
zaferi elde etmek için bu hususi 
fırsatı kolkmalıyız.,, 
Amerika Bahriye Nannnın 

mühim "beyanatı 
Vaşington, 31 (A.A.) - "Reu

ter" Amerika Bahrive Nazın Al
(Sonu: Sa 5; Sü 1) 

Paris Matbuatı 
da Vichy'yi 

Tazyika Başladı 

T emps, Vichy Vatan 
Menfaatleri Aleyhine 
Hareket Ediyor, Diyor 

Paric;, 31 IA A.) - "D. N. B . .,: 
'"Noı!veau 'l'emps,, gazetesi Fran
sız hiik•imetinde değişiklik lüzu
munda i~rar etmekte ve bu yapıl
mndrVı takdirde Fransanın hal 
ve ishkbalınin meş'um bir ihti
ra.cıla hatc>.lara düşen insanlar yü
zünden do~rudan doğruya tehli
keye gireceı'tini yazmaktadır. 
Bu~ünkü hükumet, Mareşal 

Peta•n'ı Lava! ile olan ferte -
hauterh•e müliıkatının netice 
vP.rmf'sıne ve ayni zamanda ta
ahhiitlerinın ifasına mani o1mak 
ve bu SLiretle de 13 Kanunuev
vel hükum~t darbesini bertaraf 
etmek icin her şeyi yaptıktan 
sonra Berlın ile Vichy arasında 
itimat kalmamıştır. 

G. METAKSASIN CENAZESi 
Af inada Büıül< O/üye 
Muhteşem Bir Cenaze 

Merasimi Yaoıldı 
Türkiyede Bayraklar Yarıya Kadar Çekildi 

Miitcveffa Elen Ba11vekili General l\letAkııa~'ın bir merasim esna~mda ahnmış bir resmi 
Ati na, 31 (A. A.) - General,---

Metakı.:as öA"leden sonre Akropol ı• 
karŞ!c:mılaki metfeniiie gömül- Tepede len ın 
müştür. Cenaze merasiminde 
Kral, ye'1i Başvekil, hükumet a- ı ı• 
zası, ·yüksek devlet memurları, cga ıne 
Kordiplomatik, Yunanistandaki S 
İnJıiliz hava kuvvetleri ve yar- ı t• Ed•ı• 
dımcı kuvvetler kumandanı ha- n ızar 1 ıyor 
zır bulunmuştur. 

Muhteşem bir cenaze alayı 
Atina, 31 (A. A.) - Bugün A

tina sokak1arında, yolların iki ta
rafına sıra)anmış diz çöken hal
kın arasrr.cfoı: General Metaksa
sın tabutu, Yunan bayra~ına sa
rılı olarak geçerken, Yunan top
ları Arnavutluk dağlarında müs
tevliye K:m,;ı ateş ve demir yağ 
dırı~rd.ı. 

General Metaksasın milli cena
ze merasimi muzaffer bir askerin 
cenaze merasimi olmuştur. Bu
gün bi.itürı Yunanistan büyük ö
lüye a~l~mflktadır. Merasimde 

(Sonu: Sa 5; Sia 5) 

lngiliz Askeri 
Heyet! 

~i~~~~?.!!~~~1~arad• 

ltalyan Mukabil 
Taarruzları Hiçbir 
Netice Vermedi 

Londra, 31 (A.A.) - İtalyan
ların Tepedelen'i tahliye ettikle
rıne dair hi~ bir teyit mevcut ol
mamasına rağmen, İtalyanların 
tecrit edilmiş vaziyete düşme
mek için, cephenin bir çıkıntı teş 
ıtil eden bu mıntakasını terket
menin d<iha ihtiyatlı bir hareket 
olacağını nnzarı dikkate almaları 
muhtemeldir 

/tal.yan hücumları 
Londra, 31 (A.A.) - Salahiyet 

tar İngiliz mahafilinde söylendi
ı'.{ine göre, Arnavutlukta İtalyan
ların son gürlerde harp usulünü 

(Sonu: Sa 5; Sü 7 J 

Hitlerin Son 
Nutku Nasıl 
Karıılandı? 

Nutuk Ne lngilterede 
Ne de Amerikada 

Alaka Topladı 
Ankara Radyo Gazetesi dün 

akşam neşrıyatına başlarkm. Al
ına" devlet reisi Hitlerin evvelki 
ll{Un HerJınrle söyledi~i nutkun A
nıerik.a vt İngilteredeki akisleri
ni tarlil etmiştir. Radyo Gazete
sj df-m;ştir ki: 

"Hıue-rın son nutku, İngiltere 
v~ Amerikada bü:Yük alika u
yant!Innaııuştır. Her iki memle
ket matbuatı, Hitlerin yeni ve 
rnuhim hır şey söylemediğini 
ya%ttıaktaaır. Yalnız bu matbuat
~a da dıkbte Jiyik ~örülen nok
ta, Hitlcrin Bolşevikliği bir ta-

(Sonu: Sa 5: Sü 2) 

bulunmakta olan Ingiliz as
keri heyeti dün sabah şehrimize 
gelmiştir. Heyet azası, Park1tte
line inmişler ve saat 18 ae :ngiliz 
konsoloshanesinde 42ere rıerine 
verilen kokteyl partide hazır bu
lunmuşlardır. 

lstanbul komutanı Tümgeneral 
ishak Avni Akdağ da misafir gc· 
neraller şerefine dün akiam P~r· 
kotelinde bir ziyafet vermiştir. 

Gazete, Almanya ile Fransa a
rası'"'da Montoire'da başlıyan e
serin dNamsızlığa mahkum ol
mak tehHk(·sinde bulunduğu ka
nnadndedir. Fransanın bunu şim
diıien bıll'!'esi lazımdır. Zira mu
kadderatı mevzuu bahistir. La- r 
val'in sivıu·i sahneden çekileli
denberi Vichv ile Paris ve Ber- Askeri Vaziyet 

(GÜNLER GECER~EN 

''Sanat Eseri ıı Ne Ola? 
Yazan: Refik Halid 

fSonu ~a :ı: Su aı - Almanya 941 yılında harbin 
lı:at1 neticesini almaya karar ver
"!işttr. Veyahut Alman ~a~nı 
höyJe Yir vaitle avutmak ihtiya
tını duymaktadn'. 

nun hedefi, bu havalide düşma- 2 - Bulgaristanın istiklal ve 
nın en mühim kalesi olan Binga-

1 

hürriyetinin tPhlikede olun olma-
zi'dir. İngili7 kıtalan Deı:~e'nin (Sonu: Sa 5. Sii 5) 

(Sonu:Sa5. Su3J ------------------~.------------------------ BINGAZININ 
ISGALI DE ÇOK 

YAKiNDiR 

Gen~ meslekdapmız ve dostumuz Miintekim -ki Hakikat'· 
teki yuılannı fikirli yazı sevenlere tavsiye ederim- "bir 

sıuıa: eserini anlamanın ne dmek olduğunu,, soruyor. Anlamak 
cihetim anlatamıyacağım fakat benim bakışıma göre bir 18118t 
esPri nedir, bunu, okuduklarıma ve benimsediklttime istinaden. 
anlabbilinem belki de sualine kendiliiinden cevap vermiş olat>a
ğım· Sanat eseri, hem "elit,, dedikleri setme zilnıre, hem de halk 
için ikisi arasındaki müşterek noktaı..rt, yani beteri tahusflsleri 
kudrrtlc ifadeye muvaffak olan eserdir tf ad• ve teblii tanlann· 
dakf :z5hiri değişmelere ve içtimai farklara, inkılaplara ratmen 
insıurnk derin teessürle!" ve "insiyak. mesel•lerinde J.abit oldutu 
i~in halka temas etmiyen, yani Y•ll&Yl' fark'ıan baridnde bOtün 
fnsan1:n arasındaki -keder, neşe, aşk, kin şefkat, istırap ,...ı.rc 
gibi- hiç değişmez ebedi duyplan, gilzellitl doluron ilham ve 
teknik kudretine dayanarak .vaşatamay11n eser, büyük, mühim ve 
iyi f'Ser olamaz. Böyle bir e<1er, sanatkara taRlldku cihetinden 
ferdi. fakat tesiri cihetinden içtimaidir; sanatkir bu iki umuru 
-herkesten iyi duymak ve duyduğuııu herkesten daha iyi •alat
mak, f&'kat yine de herkesten ayrılmamak .-rtiyle- telif eder. 

- Almanya Avrupa kıtasına 
lı&lrim olnıaya karar vermiştir ve 
'hu intan başkasmın müdahale
'ioe bnkin bıraJmuyacaktır. 

* * 
Hitlerin nutkunda bizi en zi

ysde alakadar eden kısım. 
~lkanlara ait olan beyanatıdır. 

liitler nutkunun bu kısmında 
lıı.gilizlerin Balkanları kazanmak 
"eya Balk.anlarda bir cephe ih
daı etmt-k istediklerini ima ede-1 
l'e)t, buna müsaade etmiyecdini 
~vlemiştir Yani İn~ilizler gerek 
~U'\anistana yardım için, gerek
lek Balknnıarda yeni bir cephe 
Crrn:ık içil'! Selini~ asker çı

k1.1r-.-nayıı teşebbüs ederlerse. Al-
~:ınya derhal bu te ·· akim 
ı"takrnak için h k-

tlı. ~ 
(o;ıvu~~ Lib19da alma l&a17a e1lrlerl kafile halinde eeplle prislne sevk ediliyor. 

(Askeri muhanirimiz yazıyor) 

Bıncui istikametine doiru ln
ıiliz ileri hareketi hiç du~dan 
devam ~tmektcdir. Bunun ıUratle 
inkiı,af edeceiine ıüphe yoktur. 
Şimdiki İngô li.ı: itcal .abasından 
Binıaziye duiru iki yol vardır. 
Bunlardan biriıi sahil yolu, diieri 
Mıhel iltiaak noktasından baılıya
rak doirudan doiruya Bincaziye 
giden kara y'>ludur. İngiliz hare
ket aahuı:ım önünde iki yolun bu
lunması ilerlemeyi kolaylaıtır
ınaktadır. Kara :polu bir parça 
sarptır. Bu itibarla. deniz yoluna 
niıbetle. bu y.>I lizerindeki yürü
yiiıün biraz aiır olmaıı tabiidir. 

<Sonu. Sa 5, Su t 1 

~anat eseri o dur ki içinde bir millet, bir ırk, bir nesll, hazan 
tamamiyle bir insanlık kendini görür, tanır. anlar. 

Sanat, ilham ve teknik cihetinden tarihi bir tekimille maruz
d uı ... e bu tekamül de cemiyetin ve beşeriyetin tekamillü netice
slıtir. Binaenaleyh büyük sanatklr, zamanının "insan,, mı ve 
"ehedi insan,, ı, kendi yaşadıfrı devrin en usta f'f'knik vasıtalannı 
knll:uuırak. ıösterebDen adamdır; unat eseri de oaun ha kıymet· 
te. bu kıratta, bu ustalıkla ya~ttılı eııerdir. "Ya19ttıtı .. dl10ram; 
zira s.1111t .reçici l(ilzeli. ebedi yapar, silinf'CPk olan tı.vata tıNbiı 
edf>r, bu suretle de, neticede -bir &tetik Ustad&lllll dediji pbl
ölttmfl durdurur! 

Bence bu ~raltl haiz olmıyan eserler, sanat neri deilJ -hal?;;: 
tabiriyle söyliyecefim- fasaflao ~ylerdir; anlaşılsa da kıymeti 
yoktur) anlqılmasa da! Anlatabildim mi aziz dostum? 
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----·- ---.--.~-~-.. ~-~-~=:~i~;~:~~~:!:J: Şehrimizde Açılan 
~ıkça tehdit etmesinin, Lind- 2 R e s 

l .- Fransa bozgunundan sonra 
.5 bir esaslı muvaffakıyet kayde
~iyen Hitler, geçen harbin, A
~kanın iştirakile Almanya aley
.... ~ neticelendiiint hatırhyan Al
~ milletinin endiıelerini izale 
~ek maksadiyle son nutkunu 
a lemiıtir. 
11 ---Amerikanın yardım pll.nı 
~s Hariciye Encilmenince ka
l edilmi,tiı, 
.:::_ Bazı Bulgar mebusları hükG
~en Bulg.ıristanm vaziyeti bak
a.;_ da sualler sormıya karar ver
'"'tlerdir. 

~itlerin, esaslı noktalarını 
. dünkü yazımızda tebarüz 

iğimiz nutkunun metnini 
duktan sonra da intibaımız 

~:smemiştir. 
ıkrimi1l'e, Fransa bozgunun
sonra hiç bir esaslı muvaf
Yet kaydedcmiyen \'C mil
e karşı vaatlerini tahak
ettiremeyen Hitler bu nut-
ll geren harbin, Amerika
iştirnkile Almanya aleyhi
neticelendiğioi hatırlayan 
an mHletinin endişelerini i
etmek maksadile söylemiş-

llir knç gün evvel, Alman de
kuvntleri kumandanı Ami
lleader'in söylediği nutku 
mJay:ın bu nutuktan. Al· 
yanın, Amerika yardımı ye
den evvel kat'i bir hareket 
cağı anlaşılmaktadır. 

-itler nutkunda, İngiltereye 
"cü darbeyi indirecek o

mua7.zam taarruzun, en u
noktalanna kadar hesapla
haztrlandığnı ve galibiye-

bluhakkak olduğunu bildiri 

~
~•kat byle zannediyoruz ki, 

r, mecbur olduğu jçin, bek
~·e tahammülü olmadığı i

hi:: {'ıkmaza girdiği için -ga
l'et ihtimalinin çok az oldu-

idrak etse dahi- bu taar
y:ıpmak mecburiyetinde-

- .. nutkun, bilhassa alnkadat 
~ leketlerde uyandırdığı a
l re gl"lince: 
llgiHz matbuatı bu nutku, 

rin demokrasilerin ve sul
büyilk düşmanı olduğunu 
J'diği için, memnuniyetle 
lamnkta ve bariz yalanlar-

to\u olduğunu söyledikleri 
le bir nutka cevap vermeye 

iil etmediklerini bildir
tedirler. 

lltt nutkun Amerikada tama
nksi bir tesir yaptığı gelen 

~ rlerden anlaşılmaktadır. 
hndlin Carter Glass şunla

"Ylemiştir: Torpillemeye ev
hizim başlamamız lbım

Gemilerimizi devletler hu
ltnnn müsaade ettiği her ye
töndt"relim ve buna mani 
ak isteyenleri cehenneme 
!\yalım. 

~;~ :.\t~a~;:u:d:~;;:;:k:i~i:ı::l esım erg ı· s ı· ne 
rır.ı de~:şhrmeye yarayacağını 
söyiemektedirler. 

y~!dım Proiesi o· aı•r lntı•balar Amerikanın İngiltereye ve 
diktatörlüklerle mücade

le eden devletlere. yardımına a-
it kanun layihalarının, kongre
nin mt>husan ,.e ayan hariciye 
encümenlerinde, on giin zarfın
da tetkik edildikten sonra, buı 
ufak tadilatla ve 8 muhalif re
ye karsı J 7 ile mebusan encü
mrni t~rnhndan kabul edildiği 
hildirilmt>ktedir. 

Bu tadilat dört esasta top
lanmaktadır: 

1 - Reisicümhura verilecek 
geniş $&)nhiyetler. 1943 senesi 
Hazirsnmda nihayet bulacak
tır. 

2 - Amerikan harp gemiler;. 
nin rıakliye kafilelerine refak!lt 
etmesini meneden tadil teklifi 
kabul edilmiyerek, hu madde
nin hövle bir miisaade ve sala
hiyet vermediği tasrih edilmiş· 
tir. 

3 - Reisiciimhur hu layiht\
ların il'a batı olan h iikiimlt!ri 
tatbik etmeden evvel kara. de
niz ve hava kuv,·etleri kuman
danlarının muvafakatini ala
caktır. 

4 - Reisicümhur bu sahadaki 
irraatından, kongreyi munta
zaman haberdar edecektir. 

Roosevelt'in bu tadilJer hak
kınd:ı ne düşiindüğü heniiz bi
linmiyorsa da, üçüncii kaydm, 
fakyit edecek mahiyette olduğu 
göze carpmaktadır. 

Amerikan kavnaklanndan en 
son gelen haberlerden. hiiku
m~tin. vakit kaybetmemek için, 
hu tadilleri kabul edel'eği ve 
lıu layihaların Pazartesi giinü 
heveti ltmnmiyeye sevkedilerek 
hafta içinde meclisten ge~eceği 
anlaşılmaktadır. 

Bulgaristanda 

lngiliz kaynaklanndan alınan 
h:ıberlere göre, aralarında 

dt"mokrafüırdan Stenof bulunan 
on ~eş Bulgar mebusu -parla
n1entodaki bütün muhalif me
buslar- bir takrir vererek hliku
mt"tten şu meseleler hakkında 
İVlhat istemişlerdir: 

l - Krcl Bori~ Almanya se
ynhnHrde Bitlerle neler görüş
ınii.,tilT? 

2 - El'nebi hir devletin is
til&sınn karşı Bulgaristanın hi
tarafhğmı temin ve istik181ini 
korumak için ne gibi tedbirler 
ahnmı~tu? 

3 - Sovyet Rusyanın Bulga
ristanla karşılıklı bir ademi te
cnviız ve vardım paktı akdet· 
mek kin yaptığı teklife ne ce
vap ''erilMistir? 

A~·ni ka •naklar. son Roman
ya hadist•lerinin Rulgaristanın 
ıtöriinü actığım, Sofyada Alman 
precıtijini tlüşlirdiiğiinii ve muh
kmel bir tccaviize karşı gafil 
a\•lanmamak için sh•asi. askeri 
bakımlardan hazırhkh bir hal
dP bulunmak lazım ~eldiği ka
mrntini kökleştirdiğini söyle
mekt~dirler. 

Muas~r genç Fransız ressam-
ları!e memleketimizin D 

grupuna ait sanatkarların resim 
sergi!eri güzel bir tesadüf eseri 
?l~!'ak. bir zamana rastgeldi. Her 
ikı sanatkarlar grupu da sanatın 
~e motl~~z_'in şümullü ve 2eniş 
çerçevesı ıçınde ehemmiyetli e
serler vücude getirmişlerdir. 

Bir kaç gün evvel genç Fran
sız res_samlarmın sergisini ziya
ret ettık. Katalogdaki tafsilattan 
da al'Jaşıldığına göre 44 kadar 
res.c:arna ait bulunan tablolar, 
Fransamr son on senelik sanat 
hayatrnm icmalidir. Bu itibarla 
varlığını müdafaaya uğraşan bir 
milletin bünyesinden kopan bu 
sanat yon,gasının istikbale ait 
bir oeşaret müjdecisi gibi yad el
lerde dolaşması bize çok hazin 
ı;el<ii Sanki mağliıbiyet acısı ile 
kınan:ın Fransa, varlığını bütün 
du'?yuya sanatın beynelmilel li
sı:ı~!!e bağmyordu. 
Beyo~lunda teşhir edilen bu 

eserle:::-, Paristen Sofyaya ve ora
d:m da İstanbula getirilmiştir. 

Sergiyi ziyaret edenlerin ba~ 
hca eserler meyanında Caillard'
ın cambaz kadını ile Maguet'in 
fesli natü:- mort'u pek çok dik
kati cdbettiği anlaşılıyor. 
Caillard'ın tablosunda renk hu

susundaki ibda çok kuvvetlidir. 
Eserin en can alacak noktası re
alizme fazla bağlanmı.ş olması
dır. Eserin bütün hususiyetinde 
bu noktalar görünüyor. 

Pullu cepken altında saklanan, 
runilP serseri bir cambaz haya
tına aıt b!r kitabın kabına ben
ziyor Bu eseri realizm'in timsa
li g•bi telakki edebiliriz. 

* * Dundan sonra hattı bundan 
zivade dikkatimi celbeden 

eser. şaheser Lasne'in Kör Un
vanlı tablosudur. Lasne bu ese
rinde rengin fırçanın velhasıl 
fikri muşambaya t~it eden bü
ttin alakalardan tecerrüt etmiş
tir. Kar~mızda bir ıstıraptan 
başka hiç bir şey görümüyoruz. 

Komutanım, 

Ben Yaralan.madun: 

r vvelsi günkü tecrübeler es
.. nasında Kadıköyünde Al

tıvol a~zmdayız. Birderlbire dü
dükler ~aldı. halk ortadan kay 
boldu. Tahlisiye ekipleri iş ba· 
şına ~eçti 

Merkezde bulunan bir tahli
siye mıpuna haber Jlider, Altı
yol a~zına bomba düşmüştür. 

Ekip, hemen imdada yetişir. 
Bombayı kaldırma ameliyesi ya
pılır Tecrübeyi idare eden ko
mutan: 

-- s;mdi bize bir de yarab 
lamn .. Der. 

Bı.ı sözleri söyler söylemez. 
etrafma bakınır. Gözü, ellerin
de iki büyük torba, bir kapı i· 

1 Yazan: U L U NA Y ı· 
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DJEPPE ŞElllı 

S.ınatkar bu elemi tecessüm et
tirmelt için rekten bile istianeye 
lil7u~ görmemiş fezaya istinat
sı:o; bir mahya gibi hayatın acılı
tını yazmıştır. 

Ondan sonra Rene Durey'in 
köy peyizaj'ı modern tabloların 
Trouil!cbert'i. hatta Corot'su ka
dat' kuvvet!idir. 

Renk hususunda modern eser
lerde bana Mane - Katz'ın "Bo
~a ~re~i. kadar, Eugene dela 
Croix'nın hususiyetini hatırlata
cak bir eser tasavvur etmiyorum. 

Delacroix'nın o taklidi muhal 
olan Grenat, yani nar çiçdi kır· 
mızısı değilse de mevzu ile bü
yük alakasaı olan Ceylan kani 
ren~ir.ı bc.rada fevkalade bir su
rette görüyoruz. Bu tablo, mü
zelere layik bir eserdir ve öyle o
lacağım da bize zaman göstere
cektir. 

Portrelerden en ziyade muvaf
fak olunan eser Tailleux'nün 
ressaır Grüher'in protresidir. Çe-

tin. sert renklerin imtizacından 
hasıl olan bu eserde eski mektep
lerin nu fırça darbelerine bedel 
sert çız~i!erin ahenginden doğan 
kuvvetli bir şahsiyet var. 

Umumiyet itibarile serjtiyi çok 
dikkate şayan buldum. 

• • 
"D G Se .. ,, nıpu rgısı: 

Güzel Sanatlar Akademisi
nir geniş sofasına girdim. 

ÇıL yok ... Neden sonra bir kapı 
açıldı. 

- Burada resim sergisi var
ma? 

- Oku takip ediniz.-
Büyük kapıdan ~i~m za

man kmnızı bir ok görmüştüm. 
Bu okun beni sergi salonuna gö
tül'f"Ceğini ne bileyim. 

Karanlıkça bir koridordan ~eç
tim.. Geniş bir sahanlık. D ~
punun se~isinde bulunuyorum. 

Bir tarafta bir çerçevenin au
kutu, yP.rde kırık cam kümesi 

CDZUM[ [ADPAMLAD 
Yazan : 

O, bili söylenmektedir. 
- Tuhaf şey, ben hiç te ya

nlı olduğumu sanmıyorum a
ma! 

* * 
Sığınak Bülbülü: 

Sığınak bülbülü, 16 yaJtnda 
çok sevimli bir kız olan 

Peggy Young'a 
takılan lakaptır. 
Bu kızcağız çok 
fakir bir ailenin 
çok güzel sesli 
bir kızıdır. 

Sevim SERTEL. 

iş olarak konservatuara leyll 
meccani yazdırmıştır. 
Şimdi sığınak halkı bülbülle

rinden mahrum kalmışlardır. Fa 
kat muhakkak ki ileride pek 
yüksek bir opera arti.stine ka· 
vuşacoklardır. 

• • 
Yardım Ekipleri: 

1 ngilterede bütün sivil halkın 
hava tehlikelerinj! karşı se-

iZLERi NASIL EMZiRMELi? 
cine s1 ğınmış bir askere ilişir. 
Hemen ona seslenir: 

- Oğlum, gel buraya sen ya
ralısın! 

Son zamanlarda Peggy Lon
drada pek meşhur olmuştur. O 
her gece bir başka sığınakta 
meydana çıkıp şarkılar söyle-

ferber edildiği bir 
çok yardım, itfaiye 
vesair ekipler ku
rulduğu malUın
dur. 

Bunlar arasında 
isimleri az duyulan fakat güç 
işler gören ekiperden bir tane
si de yollan açıp düzelten işçi
lerdir. Bunlar iki grupa ayrıl-

t«uklar, birer birer do-•t'uklara nisbet1e, daha na
l ,Uklanndan onlan emzir· r de daha .naziktir. Bu işte 
esaplı bulunmak lazımdır. 
~uklann ağırlığı 3 kilo-

~ oldukça günde sekiz defa, 
~ ile 4 arasındayken yedi 

4aba sonra atlı defa. 
, .: lıesabile, ilkin iki saatte 

ltra iki buçuk saatte, en 
~ tll' saatte bir defa. Çocuk 
~ Çifk iken gece ~·arıınnda 

il daha emzirilir. Sonra bu 
· ~rmesi, yavaş yavaş ge
' ~.rek sabaha doğru günün 
. lirınesi olur. 
\ ~ocuJdan emzirirken ilkin 

afif çocuktan haşlamalı. 
hafif çocuk hazan zayıflı

lllde dolayı sütü iyi çekemez, 
~ ilkin daha kuvvetlisine 

YUdum vererek sütü yo
tl\~tettrmek zariiri olur. Onu 
~ ~e haşladıktan sonra ayır
bili •klı olursa da. kardeşleri 
ı:e. Yardım etmeye ahştır

lt lazımdır. 
.. llıı.n . .. d'". 
14 ı>ı enın çocuguna ver ıgı 

"'-tttlnek pek te kolay iş ol
"-t a. beraber, her çocuğun 

da b· ~~inde kendi ağırlığının 
ı.~'1 kadar süt emmiş oldu
-.ıaat &etirmek 1.izımdır. 

Annenin sütü bol olursa, her 
emzirmede yalnız. bir tarafın sü- Askt>r emre itaat ederek ko
tii yetişir. Annenin sütü 0 kadar mutamn yanma ~ider. Selam 
bol olmazsa, bir taraftan süt tek- durur. Ayni zamanda da şa~ 
mU verilidkten sonra öteki taraf- km 1,Öz!erle üzerini yoklamak
tan, az veya çok, tamamlanır. tadır. En nftıayet çekingen bir 

Annenin sütü iki çocuğu idare tavırhı: 
edemeyince? .. O vakit daha kuv- ,- Komutamm, ben yaralı de
vetli olan ikiz esine akşamlan i- ,,;lim De ,... .. r. 
nek sütiinden şişevle emzik ver-
mek zaruri olur. İkiz eşlerinden - Evet, evet sen yaralısın, 
hangisinin daha zayıf, daha kuv- yat şu sedyenin üzerine. 
vetli olduğuna göre. anne sütü Safdil nefer bu sefer de vücu
daha zayıf olana kalmak şartile dünü muayeneye çalışır. Bir 
ötekini hiishiitün f!m7.ikle besle- türlü yaralandı~a aklı erme-
mckte lüzumlu olabilir. mektedir Fakat, emir, emirdir. 

Memeden kesilmekte de, daha Sedyenin içine yatar. Lakin 
kuvvetli olan gene kardeşine yol hala içi rahat de~ildir. Son bir 
gösterir. Fakat memeden kesilen ümit ve cesaretle bir defa daha: 
çol'uk rahatsız olunca, sadece za-yıf olan kardeşinin biraz feda- - Komutanım, ben yaralı ol-
kiirhk P.tmesi lazımdır. Her hal- dulturnu sanmıyorum. Hem be
de daha kuvvetli olan mümkün ni evde beklerler; maltim a, ben 
olduğu kadar erken memeden ke- emir~erim. Beni çarŞıya yolla· 
silerek zayıf olan ikiz eşi sekiz, drlarriı. 
on aylık oluncaya kadar meme Diye 'vaziyetini anlatmaya 
emmekte devam eder... ç:ılışır. Lakin komutan bu me-

l~mzinnek hinden başka işler- seleyı de ~abuk halleder: 
de -her işin iki kat olmasından başka- ikizlerle birer birer do- - Onlan kahveciye bıra.km! 

sonra alırsın. 
j!an çocuklann bakımında, tabii, 
fark yok. Yalnız, tann yardımcı· Bu P.Snada bir imdat otomo
nız. ohun, temAAPisi de iki kat bili de gelmiştir. Askeri içine 
eW.. 1 koyar. ~ötürürler. 

mekte, halkı eğlendirmektP.dir. 
Peggy böylelikle son zamanlar
da epi para kazanmıştır. 

Fakat, ,JCenç kızın talihi ge
çenlerde bir akşam iyice parlar. 
O gece saat bire doğru allrmlar 
çalar. Bu işaret Peggy için iş 
başına bcrusudur. Ona refakat 
eden babasile beraber en büyük 
sığl!laklardan birine koşarlar. 

Halk onu görür görmez: 
- Sıw'lak bülbülü aramızda. 

Bu J!tce yaşadık. diyerek onu 
alkıslamağa başlarlar . 

Peg.ızy o gece yeni bir şarkı 
söyler Bu şarkı genç bir kızın 
cephede döğüşen sevgilisine hir 
hikayesidir. Bizim sığınak bül
bülü bu şarkıyı o kadar büyük 
bir muvaffakıyetle söyler ki her 
kesin !(özlerinden yaşlar jtelır 
O bu şarkıyı derinden duyarak 
söylemiştir Zira aklında hep 
kendi sev,gilisi Johny vardır. 

K1z o gece o kadar muvaffak 
olmuştur ki, halk arasında bulu
nan bir musikişinasın dikkat 
nazarını çekmiştir. Adamcal'az 
bundan bövle Peggy'nin yeti~ 
mesini üzerine almıŞtır. Onu ilk 

mışlardır. Gece takımı. Gündüz 
takı.mı .• 

Bu ekipin başlıca vazifesi 
bombaların açtığı çukurlan ka· 
patmaktır. Gece takımı şöyle 
ça!T~ır: 

Bunlar, bombaların açtıklan 
çukurların etrafına kalın ipler 
jlererler. Sonra sekiz tane kü
çük fen<'r yakıp çukurun etra-

fında muhtelif yerlere koyar
lar. Bi:ıylecE; o~omobil ve insan
lara orada tehlike olduğu bildi-
rilir. Gece işçilerinden biri ha
yatından memnuniyetle bahset
m,.ktf'dir: 

- Biz işimizden zevk duy
maktaytz. Adeti bir itfaiye ta· 
kım1 gib1 muntazam çah,mak· 
tayız. Bir yerde bir ~ur açıl
dığını !1aber verdiler mi, daki 

kasınd:l vaka mahalline yetişip 
iplerimizi germeye başlanz. 

Yalnız limbalan yakarken 
coJt dikkat etmeğe mecburuz. 
Yoksadüşnıana işaret vermemiı 
ihtimali vardır. Sekiz fenerisak 

Cambaz Kadın 

şeklinde bir iz bırakmış. Duvar· 
lar ccpeçevre eserlerle dolu ... Sa
londa bir gariplik kokusu var. 

- Affedersiniz. Kataloıt yok 
mu? 

- f1eyır. Yoktur. 
.t3ir bRkımdan belki bu daha i

yi. Sa'lat eserlerinde insanın ken
di kend;ne rehberlik etmesi ba
modern ressamlarile tamamen 
zan dı>Jıa iyi olur. Memleketimin 
basba~ kalacağım. Eserden ge
çerek müessiri bulacağım. 

* * Sergi adet itibarile zengin de
j:!:ildir; fakat keyfiyet ba

kımınc\an hayli kuvvetlidir. Ser
gjde evvel<i beni meşgul eden 
Bedri Rahmi'nin modern bir 
Frıı?,on::.rd'ı andıran bir eseridir. 
Bunl.!nla bıraz da Rubens'in ten 
renP,ini hatırlatan eskis'lerini dü-.. ~" 
şun .urr.. 

Elif Naci'nin kadın portresi 
dikkate şayandır. 

Salih Urallı'nm yanındaki ka· 
yıttan 1934 te Pariste yaptığı an
la~ılar diğer bir portre zinde bir 
eserdir. Yine ayni artistin köylü 
çiftler :ırıoyenageux bir renk hu
su • .,iyeti arzediyor. 

Eau fort'lardan Abidin Dino
nun Mimar Sinan hakkındaki e
tude'leri çok mükemmeldir. Mi
kel An~r'ın (Musa) sından biraz 
ilham yok mu? 

Hahl Dikmen'in (Sazlı dilen
ciler) i bence serginin en ziyade 
üzeril"dP durulacak bir şaheseri
dir. Yukarıda Fransız resim ser
gisinden bahsettiğim zaman 
Lasn'ın (Kör) ünvanlı tablosu 
kadar belki ondan daha kuvvet
li bulduğurn bu eser D ~upunun 
kcyfiyet~n; yükselten en kuvvet. 
li amillerden biridir. 

San::ıtkarlarnnız, tekamül mer
halelerini emin ve seri adımlarla 
katrtmişlerdir. Sergiden güzel 
intibalarla ayrıldım. 

mak için l·ir kibrit yak:r.aonza 
müs:,a.!c e~ılmiştk. 

Onun için fener yakmak de· 
yip ge~meyin. Bu sıralarda bu 

da bir maharet işi onıuştur. 
İkirıci grup, yani sabah takımi 

da ~eee arkadaşlannm etra
fına ip çektikleri çukuru doldu
rurlar. Bunlşrdan bir t:!nesi de 
tecrübelerini şöyle anlatıyor: 

- Bozulan yollann üzerin
den enkaz toplaytp bu çukurla· 
n doldurmak hayli güç oluyor 
Bir gün yine cok derin bir çuku
ru doldurmağa uğraşırken ci
vanmıza düşen bomba etrafta 
ne varsa hep~ini havaya fırlattı . 

Biz de bu arada birkaç metre 

kadar havalandıktan sonra dol
durmağa uğraştığımız çukurun 
içine dü,tük 

Fakat allahtan buraya düşen 
sade biz değildik. Civardaki taş 
toprak ta buraya dclmuş b:zhn 
çukurun yansmdan fazlasını 
doldurmuştu. 

* * 
Harp ve Seyahatler: 

Birçok zengin Amerikalıla
nn tatilde Avrupava seva

hat yaptıktan ma
lumdur. 
Vaşi~ondaki ti 

caret vPki leti har· 
bin Amerikadan 
Avrupaya yapı

lan seyahatler üzennde ne ~ıb~ 
tesirler yaptığını tahkik etmiş
tir Aldığı netice şudur: 

1940 sen<>~inin ilk altı aytnda 
1939 senesinin ilk altı ayında se 
yahat için sarfedilenden tam 
47,000,000 dolar eksilt para har
c:anmıştır. 

1940 senesinin son altı ayı zar
fında Avrupa ve Akdenizde se
yahat yüzde 86 nisbetinde azal
mıştır. 

Beri tarafta tayyare ile seya
hat edcrJer yüzde 50 nisbetinde 
çoltalmıştır. Buna sebep olarak 
herkesin harp mıntakalarmdan 
~çen kara vesaitine itimatsız 
bğ;ı ile:-i sürülmektedir. 

Tiyatro ve 
Yor gunluk 

' 

Bundan bir ka~ g(ln evvel 
M ün takim, bu başlıkla 

yazdığı bir yazıda, ortava yeni 
edebiyat münakaşası kadar -dal
hudaJ: s:ılıverecek bir mevzu at· 

1 

tı. Yazının devamile çok alaka
dar olan ve istitrat şeklindeki fik· 
ri yine o sahada bırakarak bura
da gen( arkadaşımızın Tiyatro
dan olan yorgunluk ve bezginlik 
hislerini tahlile çalışacağım. 

Müntnkim, haklı olarak Tiyat.. 
royu sanat iştiyakını en ~ok ya• 
şatan sanat şubelerinden biri o
larak telakki ediyor; ye bir sahne 
seyircilerden bu sabırsızca bek
le) işi sildiği &Ün artık çöküyor 
demektir diyor. Bu acı bir hü· 
kümdiir; fakat pek doğrudur. 
l\fiintakim bu girizgahlardan son
ra Şehir Tiyatrosundan kendisi· 
ne be'Zs;inlik ve yorgunluk veren 
amilleri tetkik eylediği sırada 
bunu en fazla konuşma tarzının 
samiade husule getirdiği fena te
sire atfediyor. 

Gen( refikimiz bu düşilnce ile 
elini Şehir Tiyatrosunun en has· 
ta bir uzvuna koymuştur. 

Bilhassa bizde sahne gilzel ko
nuşmak esasına dayandığına gö
re, bu meselenin bu derece ihmal 
edilm~si hakikaten boş görülür 
hatalardan değildir. 

Bir ~ok tanıdıklanm var ki 
Şehir Ti:vatrosunda konuşma tar
zının k<itiiliiğiinden dolayı cid· 
den yorgunluk du~"'Uyorlar. Söy• 
lc.-nen kelimeleri anlamak için sar 
{ettikleri gayret onlara hatta 
,·akayı takip edebilmelerine im
kan vermiyor. Tanıdıklanmdan 
biri: 

- Sehir Tiyatrosunda mük& .. 
lemeyi tamamen kaldırsalar da 
<pandomima) oynasalar daha mü
nasip değil midir? Bu suretle hi~ 
ol1Y1azsa sanatkarların meharet· 
forini d11ha kayıtsız bir surette 
takip edebiliriz! Diyordu. 

Bundan evvel bu mühim bahse 
temas ettiğimiz zaman kıyamet 
koptu; bermutat: "Sen cahil· 
sin. Ben alimim!,, silahı kılıfın~ 
dan sıyırıldı. Nihayet mugalata• 
tarla mesE"le kapatıldı, gitti. Fa• 
kat görülüyor ki bu noksan te• 
lifi edilınis değildir. Vakit vakit 
bundan haklı olarak siklyet edi .. 
liyor. Rttndan Şehir Tiyatrosunu 
iıhre eden zat sinirlenmemeli· 
dir. bilakis slikunetle bunun te· 
mini çaresini düşünmelidir. 
Nok~anın mevcut olduimıa is• 

bat edecek bir nokta daha var: 
\'aktilc (edebi matineler) den 
bahsediliyordu. O zaman sormuş· 
tıılf: 

- Bu eserleri hangi artist oka· 
yauk? 

HakikRten daha sahnede ku
snr!uT konuşamıyanların edebi 
l'St>r deklame etmeye kalkışmala
n bin:r. acaip olacaktı. İşte bu 
günde görüvoruz ki (edebi ma
tinf'ler meselesi) tamamen hasrr 
altı edilmiştir. Bunun esbabı da 
buf!{in Müntakim'in deşmek is
tedij!i meseledir. 

Sahne tanzimi başka, piyes s~
me baska , sahneye koymak baş
ka, hele artistleri konuşturma 
blisbiitün başkadır. 
Şehir Tiyatrosunun dram kıs· 

mı memleketimizin bir nevi ''Ko
m~i Franııez" i demektir. Lisan
sız Komrdi Fransez olur mu? 
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snıda bir dispanser açılmqtır. Dispan
•er 3/ 2/ 941 de faaliyete başhncak
tır. Muhtelif hastalıklann maayene 
gün ve saatleri ve hekimlerin i9imleri 
a,,aiıYa çı'karılmqtır. 

DAHİLİYE: Pazartesi cünlerl sut 
16 da Prof. Dr. Sadi Irmak, Sah cün
ı .. ri saat 9 da Prof. Dr. Arif İsmet Çe
tingil. 

CERRAHİ: Salı cünteri saat 15 de 
Prof. Dr. Kl.zım İsmail Gürkan, Çar
~•mba cünleri saat 12 de Doçent. Dr. 
Bizım Bumin. 

KADIN ve DOôUM: Cuma cünlerl 
saat 14 te Doçent. Dr. Naılt Erez. 

SİNİR ve AKIL: Pazartesi, Per
ısembe ıünleri saat ıs de Prof. Dr. Fab 
ı ettin Kerim Gökay. 

CiLDİYE: Pertembe cünleri uat J3 
de Prof. Dr. Cevad Kerim tncedayı. 

GÖZ: Salı cünleri saat 14 te Doçent 
Dr. Naci Benıisu, Cuma cünleri aaa: 
ı3 de Doçent Dr. İrfan Bap.r. 

ÇOCUK: Cumartesi cünleri saat 16 
da Dr. Fahrettin Fehmi. 

BURUN, BOGAZ, KULAK: Çar
tamba cünleri uat 10 da Prof. D: 
Vahrlettin Özan. 

BEVLİYE: Perıembe ciinleri aaaı 
ıs de Dr. Ali Eıref Gürsal. · 
Kızılay Siıli Şubesinden: Senelik 

Konıremiz Pazar günü saat 15 de Şiş
li Halkevi salonunda yapılacaktır. A
zımızın ıelmeleri rica olunur. 

EminiSnü Hatkevinden: Pazartesi 
cünü nat (il) de Doçent Ziyaettin 
PMri tarafından (Halk ve ahlak) 
~vnunt!a bir konferans verilecck
w. Girit MfMHUr 
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Amerikaya Göre Nutkun Akisleri lnqiliz Kıtaah 
(Ba,ı 1 incide) (Başı 1 incide) (Başı ı incide) 

Y !{nox bugün yaptığı beya- rafa bırakarak bütün kuvvetle- Garbinde geniş bir mikyasta 
tta demiştir ki: rile Demokrasılere çatmakta ol- ılerlemişlerdir. Roma radyosu 
.. Almanlsrın iyi bir hava dev- masıdır. Bazı ~azeteler, bunu o- kısa bir zaman için teşebbüs ka· 

tesı bulmak ve lngiltereyi istila- portuni3tlikie tavsif ediyorlar. biliyeti İngilizlerin elinde bulunt ~eşebbus etmek üzere uzun va Çünkü, Hıt 1er Sovyetlerle anlaş- duğu için bir ~aç mahallın d:ıh3 
lı hava şartlarını tetkik et· ma yapmadan önce, var kuvveti- düşmanın eline geçmesi müm
~te olduklarına daır Amerika le Sovyet!ere çatmakta, şiddetle kün olduğunu, söyliyerek dinle
~kumetınin elinde malumat var BoJc::pvik aleyhtarlığ'İ yapmakta yicilerini şimdiden yeni hezımet-

... idi O z::ıman İigiltereyi tutan lere hazırlamaktadır. 
lf Albay Knox, Ayan Meclisinin Hıtler, şınıd! de bütün kuvvetile Diğer taraftan "Reuter,, Ajan-
arıciye Enclimenınde demokra- Ingiltercye ve Demokrasilere hü- tının cephe muhabiri G >rdon 

itlere yardım layihasının kabu- cüm etmekte, kendisine en büyük Young, şu mütalaayı ilerı si.mi-
li istemış, "bazı tehdit edici dü~rean oiarak İngiltereyi ~ös- yor: 

lııkişaflar,, olduğunu söylemiş, terr.ıekedir. Bu itibarla, Hitler İngilız ılen .bareketl devam et
"-~i üç aya kadar, çok vahim bir bu hucumlnrını hakikaten çat- tikçe arazi de o nisbette anzalı 
""llll'lıJl,, husu e geleceğıne işaret mak icın ddil. lazım oldu~u için olmaktadır. Artık İngiliz kuv
ltnıış ve aşagıdakı ikı nokta üze- bi.;v1e ynpryor. vetıerinın önünde yekpare bir çöl 
tine encumenın nazarı dikkatim Söylenemer ve yapılanlar yoktur. Bu mıntakada tepeler ve 
kmıştır: 1n ''l _ Alman hava kuvvetleri "Bu araaa bir Amerıkan gaze- yarlarla karşılaşıldığından gi-

lllftbıyelennı değı$tırmişlerdir. İn- tcsi H t!erin harpten önce irat liz kuvvetleri başlıca yollardan 
e!ti~i son r.utkundan bir parçayı 1stüade ediyorlar. 

t ız maneviyatını kırmak için 1 ak ı d Derne ile Bın· aazı' arasındakı· 
~ a ar Hit.erin zaman zaman e- ,.. 

........,..,._ndrada yaptıkları hedefsiz ğişık r.ıahiyette nutuk söylemesi- mıntakada azim.kir bir düşmanın 
,....11:~cu~ardıma~lardan vazgeçerek ni teb;ırüz e>ttiriyor. Hitlefe o za- dilecliği takdirde mukavemet gös 
11 - endiıstri mıntakalarını man demiştı ki: ıerenileceğı bir çok yerler var-

,,2baror::;~~ı::.~!:~~iz "Gup de,·Ietlerlnden hfc birin- dır. Bütün bu sebepler dolayısiy· 
den istediğim ve isteyeceğim bir le İngiliz ileri hareketinin ağır-

liyetini durdurmak üzere ta- ı k t • h laşmasını beklemek lazım· dır. - -..._ şey yoktur. Fransa i e a 'ı u-
ile memnuniyet verici bir dudull'nz tesbit edilmiştir. fngil- + 

ı_;ile usulunu hemız-bulamamış ter.- ile daima dostuz ve bu dev- Kahire, 31 (A.A.) - "Reuter,, 
dır.,. Jetle işbirliğini temin ettim. Bi- Ajansının Bingazi cephesindeki 
Albay Knox, nıüzakereli bir ?İm Zigfrid hattımız, ebediyen muhabiri bildiriyor: Derne, iki 

im Avrupaya ıstikrar temin garp hududumuz olarak kalacak- veya üç gün süren tali derecede 
~eceğını zanneylemenm bir çıl- tır Almanyanın bu hattı hare- ehemmiyeti haiz bazı harekattan 

k olacağını soyledikten son- keti bir daha deği~iyecektir. sonra İmparatorluk kuvvetleri ta 
demiştir ki: Ritaraf ftevletlere gelince, onlar rafından işgal edimiştir. Derne 
"Alman tayyare imalatında bitarftflıklarını muhafaza ettikçe garnizonunun 10,000 kişiden 

bır iki ay ıçınde bır sükunet biz de .kendilerinin bitaraflıkla- mürekkep olduğu, bunlann da 
resi muşahede edilmiş ve bu nna riayet edeceğiz.,, ~oğunun kaçtt~ zannedilmekte-

üddet ıcinde İngiliz ve Ameri- "Bir buçuk yıl önce Ey~ül a- dir. Deme'de bol miktarda içe-
fabrıkalan Almanlardan faz ymna sövlenen bu sözlerle bu- cek su vardır 

tayyare yapmııtır. Alman tay- ~ün oovler.enlerin nasıl bir te- Hava hücumları 
lre imal8tındakı bu a~ırlanış, 0 zat teşkil e1tigi Amerika matbu- Kahire, 31 (A.A.) - "Tebliğ" 

anların mevcut buti.ın tayya- atıncn bilhassa tebarüz ettiril- Ingiliz hava kuvvetleri, bilhassa 
ri eskidi~ınden ve yeni bir are tipi bulmak i"in ümitsız· • mektP.dir.,, Barce tayyare meydanını hedef 

" "Hit1eri.ı bu defaki nutkunda ittihaz etmiıı. De ıl B · ara.,.•-A1". yapmalarından ..., me e ıngazı 
~~"--.. İnafltereye karen en müthiş si- -asındakı· esas ld bulwı b 

ri gelmektedir. lngili'zler de "" ..,.. cu yo a an u 18hm Alman denizaltılan olaca- ta are d id tli tt böyle ye~ bir tip tayyare a- YY mey anı ş e sure e 
lar ~ının söylenmesi, İngiliz maka- bombalannuştır. Hangarlara ve 

ınyor ... * matmca dikkat nazarile karşılan- tayyare meydanı etrafındaki bi-
'"" mıştır. Cünkü, şimdiye kadar, nalara t · betl k d il w aşington, 31 (A.A.) _ A- 1 aın ısa er ay ea mış-

Hitler bu iıı,. irin A man hava tır· "CR 42" t' ın· de b. d .. rika Bahrıye Nazın Knox, i- .... · · ıp ır aşman 
encuınenmde Alınanların kuvvetleriri ileri sürüyordu. tayyareşi, avcılarımız tarafından 

"HitJc.>rin nutkunda, Amerika- l ı · · d d .. ·· ··ım·· t·· iltereyı ıstilA te-bbuslcri ih- a ev er ıçın e uşuru uş ur. 
..- ya karşı savurulan tehidtler A- K S maU he z_.ı 

1i hakkında yaptıgı beyanat merıkada tamamile makus bir ne enya • o cep Bwıue 
ınnda, şunları da soylem.ş- tice tevht <·tmiştir. Amerikan a- Nairobi, 31 (A.A.) - Nigeria 

: "Alınanların geniıı. bir nisbet krtalan Kenyanın sahil mıııtaka-·~ yanında cereyan eden müzakere-
. · e zehirli ıazler kullan- ler arasın<\a. azadan Carter Glass, sından ltalyan So.malıslne gire-
larından korkuyoruz.,, Nazır, lijtlerin Avrupaya yani İngilte- rek düşmanın işgal ettiği Kiam
hususta başka hiçbir söz söy- reye yardıma gelecek her Ameri- boni köyünü tahrip etmtşlerdir. 
emııtir. kan vapunı batınlacaktır, sö- Kıtalarımızın muvasalatından ev-
Rooaevelfin teminatı züneı mukabele olmak üzere vel bütün düşman askerleri koy-

New-York, 31 (A.A.) - Bir demi&tir ki: den çekilmişti. 
emmareler, Amerikanın hı· .. Gem5leı:mizi devletler huku- Erdi.in Emlrinin meaaJı 

tereye yapacajı yardımın genl§ kunun mennetmedi~i her yere Londra, 31 (A.A.) _ fnRilizler 
serı olacagını kati ve emın bır göndere1im buna mani olmak is- tarafından Trablusgarpta kaza
ette gostermektedir. teycnled de cehenneme yollaya- nılan muzafferiyetler üzerine Er-

'Dün Hıtler Amerikaya ve A· hm... dün Emiri Abdullah, Filistin ve 
rıkan gemilerıne karşı tehdit· MuaBOlinı.,nin telgrafı Erdün Fevkalade komiserlerine 
savururken mumessıller mec- Berlin, 31 (A.A.) - .. D N B" aşatıdaki mesajı yollamıştır. 

_..ıuıın hariciye encumeni, Roo- Uçüncü Rayh'ın tesisinin seki· "lngiliz hük\ımetine Trabluı-
elt proJesınin muaddel şeklını zincl vıldöniımü münasebetıle garpta kazanılan mütevali zafer

bul etmıştır. Ayni zamanda Mussolini-Hitlere bir tebrık ttL- lerden dolayı tebriklerimi ve Al
ı yüksek Amerikan şahsıyetle- grafı göndererek sarsılmaz bağlı- lahın yardımı ile hemen nihai za
nazııer aleyh nde sarahaten lığını ve nihai zafere kadar mü- ferin de :kazanılmasıru kalbim se
he almakta ve Roosevelt tara· cadele azmini teyit ve temın ey- vinç ve iftiharla dolu olduku hal
dan lngıltere biıyük elçisi Lotd lemiştir. Hıtler, verdiği cevapta, de temenni ettiğimi iblağ etme
. ax'a yapılan bır vaadin met- Almanyanın ltalyan millctının ııizi rica ederim.,, 
neşredilmekte ıdi. Bu garanti, yanı başında zafere kadar mü- Şarki Afrikada 
tlerin nutku uzerinde muessir cadeleye kuvvetle azmetmış ol- Londra, 31 (A.A.) - Londra-

içın neşredılmerrtl~ti. duğunu bildirmiştir. nın salahiyettar mahfillerınde 
velt'in soylediği sözler §un- Amerikadaki akisler Sudandaki ingiliz ileri hareketi-

ır: Nevyork, 31 (A.A.) - .Ekser nin şimalde devam ettiği bildiril-
''Amerlkanın &ittikçe gen·şle- Amerikan radyoları, HlUerin nut- mektedir. Bundan başka Agordat 

endustri muesseselerinden kunwı, Amerika Bırleşik devlet- ve Barentu ıizerine yapılan taz
ı kesilmez dalgalar halinde lerine karşı yem tehditlerın bari- yik hareketine de devam edil

cephane ve harp ma~- cinde, hep eski sozlerin ve e!ki mektedir. Ingiliz kıtaları ltalyan 
ini Ingilteren·n emrine ama- masalların tekrarı oldugu kana- Somalisı hudutUu-ı içınde bulwı-

bulundurmak suretile yaptığı- atini izhar etmektedir. "N ~vyork maktadır. Duşrnan bu mıntakaaa 
yardıma gıttikçe daha bil· Times" ve "Nevyork .H:erald Tri- fazla mukavemet göstermekte
bir mikyasta devam edeceği- bwıe" gazetelerı de bu fikirde- dir. 

·,size bir kere daha temin et- dirler. Ve nutkun Amerıkan; 
k isterim. Amerikanın yardı- hattı hareketini daha ziyade sert
sizin olduğu kadar bizim için leştireceğini söylemektedirler. 

lllukaddes olan bir davanın ka· Amerikan gemilerini torpille-
asını temin edecektir.,, mek tehdidi, ayan meclisi hari-
r ardım projesi ciye encümeni azasından birçoğu-

A-L___ nwı nazan dikkatini celbetn1ek-
cuuum1 Radyo aaı:etesi dün 

§11 haberi vermiftir: tedir. 
'Va§ingtondan oelen son bir "Nüfuzlu iyan azasından Car-

• ter Glass beyanatta bulunmuş-
re gore hüklimet, vakit kay- tur. Ben torpillemeğe bizım baş
emek maksadiyle, haricıye lamamız fikrindeyim. Ingiltere-

. ........ umeni tarafından yardun p18- bil v • b .. · d 
yapılan tadilatı kabul ede- ye yapa ecegımız utun yar ı-

tir mı yapmamız taraftarıyım. Hit-
~· . Yine bu haberlerden oğ- ler'in Amerikan gemilerini tor
L:".ığımıze ıore, haricıye encu- pillemek tehdidi beni korkuta
~ hükUınetın yardım layiha- maz. Ben gemi kafileleri sistemi 

dort noktada yapılan ufak taraftarıyım. Ayni zamanda en
ttan sonra 8 muhalif reye temasyonal kanunlar mucibince 
17 rey ile kabul etm\ştir. gemilerimizi istedığimUı yere 

. mühim bir ekserıyet dernek- göndermek ve bunlara ~n~el ola-

"\r ardım lAyihası pazartesi gu" _ caklara bu hareketlerini pahalıya 
mal etmek taraftarıyım." 

1ı1llleclis umumi heyetıne sevke-
~ktır. Kuvvetle zannedildi
eı-...._- gore ve hükumetın de en
~in yaptıjı tadilitı kabul 
~ı karpsında liyihanuı önü
~ekı hafta sonunda meclisten 
~beklenebilir." 

Clııaclalll'ln zi~areti 
~ l.o9tdra, 31 (A. A.) - "Reu

: Churchill, bu ıabah Sou
ı>ton ~hrini ziyaret etmiş-

8aşv,.kfl• bu ziyaretinde Ba
Chutrl-i11 ile Hopkins refa
eyteme•tir Sehirde ve dok:a bir ,n-zintl yapılmış ve Baş

).,,_!1!1. s ~nde bulundu~u haberi 
t~ '1Qlkç11 faılalasan halk tara
_"'"llt\n mb.afırler $iddetle ve i~-

~ .. l~n he:)ecanla alkı1Jlanmış
a1lhas·a dok amelesi, Chur

~ e ~lt hararetli bir hüsnü ka-
~~~ı:!!'uştir. 
~ çok zinde ve sıhhatli 

Merinos Fabrikasının 
Yıldönümü 

Bursa, (TAN) - Merinos Fab
rikasının kuruluşunun yıldonümü 
münasebetile pazar günü fabrika
da merasim yapılacak, bu esnada 
fabrikanın kapısına da bir mer
mer levha konulacaktır. 

gözüküyor ve o derece çevik bir 
tarzda y~riiyordu ki. yanında bu
lunan helecive yüksek memurla
rı çolvwefa kendisi ile ayni tem
poda tle!lemekte güçlük çeki· 
vorlaı11ı. 

Churchill, başı açık belediye 
bına!llmın rr1erdivenlerinden hal
ka gür bır sesle şu suali sormuş
tur: 

- Sarsılmış bir halde miyiz? 
Binlerce aiızdan su cevao cık

mıştır: 

Negüaün beyanatı 
Hartum, 31 lA.A.) - Reuter 

ajansının imparator Haıle Sela
sıyenın um\lml kararglhı nezdin
deki hususı muhabıri yazıyor: 
Haile Selasıye bana şu beyanatta 
bulundu: 

"Milletler Cemiyeti aezdindeki 
sab!k murahhasım Taczaz !jiındı 
yanımdadır. ltalyanın memleke
tımıze ilim harp ettikten az za
man sonra Taezaz "General 
Memebratohol" ismi altında mu
messilim sıfatiyle beş ay Ha~ 
tanda kalmıştır. Italyanlar Taeza
zı oldurdük.leri iddıasında bulun
muşlarsa da, kendisinin sağ ve 
sıhhati yerinde olduğllnu bızzat 
görüyol'5UDUZ. Ras Kassa da ya
nımda 'bulunmaktadır. iyi tec
hız edilmiş olan ordum, şimdi ye
niden muharebe etmek kudretm
dedir. Askerleimin meşakkatle
nni ve muvaffakıyetlerine işti
rak etmek üzere buraya geldim. 
Nihai zafere kadar böyle yaşıya
cağım." 

H abeflller ltal11an 
malzemalle te,lılz etllliyor 
Hartum, 31 (A.A.) - (Reute

rin Habeşistan muhabirınden) -
Habeşistan dahilinde hareket e
den ilk motörlü kıta araliUıdayım. 
Kafilede 2 ingiliz çaVUfU, hır yu
nanlı şoför, Habeş imparatoru
nun mümessıli ile 200 Habef va
tanperver ve bunlara kumanda 
eden bir ingiliz teğmeni vard1r. 
Kafilenin silahlan arasında Al
man mamulitmdan makineli tü
feklerden baflta Italyanlat'dan 
iğtinam edilen mitralyozıer de 
vardır. Mızraklar ve baltalarla 
mücehhez diğer 200 kişiden mü
rekkP.ı:a Habes vaWıperverleri 

Sovyet Rusya 
Japonya 

Münasebetleri 
Ankara Radyo gazetesi dun 

akşamki neşriyatı arasında şu 
malumatı vermiştir: 

"Uzakşarkta Sovyetlerle Ja
ponya arasında devamlı bır tica
ret anlaşması yapılması için mü
zakereye girişilmiştir. Aynı za
manda, Sovyetler, bu iki devlet 
arasında devamlı bir balııkavı an
laşması yapılması maksadıyle 
müzakerelere girişmeyi de kabul 
etmişlerdir." 

"Amerika hükUıneti, Japonya
nm Amerikadan almaya mecbur 
olduğu mallardan bir kısmı üze
rine ambargo koymuştu. Diğer 
taraftan, Amerika ,lngilterc ve 
Çine yardım edeceğini sarahaten 
beyan etmektedir. Işte bu gibi 
kararlar Japonyayı iktisaden 
Sovyetlere yaklaştırmaktadır. 

"Japonya, Sovyetlerin Çine 
yardım etmesinden memnun de
ğildir. Fakat, Sovyetler Çine yar
duna devam etmektedirler. Bu
nunla beraber Sovyetler, iktisa
den Japonyaya da yardımı kabul 
etmiştir. 

"Bilhassa, lngiliz - Amerikan 
işbirliği yapıld1ğı ~ sıralarda 
Sovyet - Japon münasebatının 
inkişafı dikkatle takibe değer 
mahiyettedir." 

Amerika • Japonya 
Ankara Radyo gazetesi, dün 

akşamki neşriyatı arasında Ame
rika - Japonya münasebatmdan 
bihsederken şunlan söylemıştir: 

"Japon hariciye nazın Matsu
oka', geçen gün yaptığı beya
natta, Amerika Çini ön müddfaa 
hattı olarak telilli ettikçe bu 
devletle anaaşmak mümkün de
ğildir, demişti. 

"Amerika hariciye müste.şarı 
Mister Welles bugün (dün) buna 
karşı cevap olarak demiştir ki: 
"Amerikanın ön müdafaa hat

tını tayin eden ve edecek olan 
amil, karşısındaki adamlann söz
leridir." 

"Yani, Amerikaya karşı tehdit 
devam ederse ön müdafaa hattı 
uzaklara kadar götürülebilir, de
mektir. 

Bahriye nazırı Knox da bugün 
(dün) söylediği bir nutukta ez
cümle şunlan söylemiştir: 

''Bugibı Amerikanın mt\dafaa 
hatunda hıgiltere bulunmakta
dır. Bu hattı takviye etmeliyiz.'' 

hkerl Vaziyet 
(Başı 1 incide) 

Fakat en kestirme yol da budur. İn
ciliz ileri hareketi balmnmdan aaıl e
hemmiyeti olan nokta, ne Deme öte
lerinde, ne de Bingui önlerinde mll
l:ıim İtalyan kuvvetlerinin bulunmama
sıdır. Derne hemen hemen muha
rebeshr zaptedilmiıtir. Bingazinin ay
ni lkıbete uirıyacaiı, yani yalı:mda ve 
zaman kaybettiren mlnlalara rastlan
madan düıeceii söylenebilir. 

Gelecek aym nihayet illı: haftasına 
kadar baıtan baıa bütün Bingui Vi
llyetl İngiliz iıgali altma sirmiı bulu
nacaktır. Bunun cenubunda elln mu
kavemete devam eden Carabub istih
lı:lnu ehemmiyetini tamamiyle lı:aybet
miıtir. Çiinlı:ü burada muhasara edilen 
İtalyan kuvveti, ancalı: bir alaydan 
ıbırettir. Bardia'nm 250 1cilometre Ce
nubunda bulunan ba nokta, çöl orta
sında kenditiiinden sönmiye mahldl.ın 
bir vuiyette kalm1'tır. 

Biqazinin baştan baıa itsalinden 
.onra, İtalyanların bütün $imali Af
rika mfiıtemlekelerinde tek bir istinat 
noktalan kalıyor ki, o da Tarablus 
vehrinden ibarettir. Bunun Garp tara
fından gelecek bir hücuma kartı mü
dafaayı mümkün lı:ılacalı: hiç bir istih-
1ı:lmı yoktur. Tarablus iıtihklmları ve 
etrafmdalı:i müdafaa tertibatı, Şarktan, 
yani Franıız iogali altında bulunan 
Tunuatan gelecek bir hücum hareketi 
ıbtimaline göre bazırlanmıı tertibat
tan ibarettir. Binaenaleyh Tarabluı, 
Garbe lı:arıı tamamen açılı: bir hedef
tir. Yeglne mesel~. Bingazi ile aradaki 
meaafeden ibarettir lı:i, bu da İnciliz 
mottirlü kuvvetlerinin ıürat ve mli
lı.emmeliyeti aaye1inde pek azun bir 
zamana ihtlyac ıöıtermiyecelrtir. 

kafilesi de bize yol açmaya uğra
pyorlar. Buralara bizden evvel 
insan ayağının basmadığı anlaşı

G. Metaksasın 
Cenazesi 

(Başı 1 incide) 
Kral, valfoht ve nazırlardan baş
ka bütün harp smıflarının ve teş
kilfıt larm mümessilleri ve Kra
lın aqk~ri ve mülki maiyet erkanı 
hazır bulunmuştur. 

Büyük Britanyayı Atinadaki 
elçisi, muharip kuvvet şefleri ve 
bir hava müfrezesi temsil ediyor
du. 
Türldyeü reamt dalrekrin 
bayrakları yarıya ~kildi 
Anlcara 31 (A. A.) - Büyük 

Elen GPneral Metaksas'ın milli 

ki tezahfülprin tafsilatını ve 
Tı.irk baıı1!lının Yunanistan ve 
Mct.aksns t, akkmdaki yazılannı 
geniş hülasiannı veren telgraf· 
ların• ilk sayıfalannda tebarüz 
ettırerek ne!.Tetmektedir. 

/ngllterede teeaaür 

Milano Valisi 
Azledildi 

Bu Haber, Karışıklak 

Şayialarını T eyi+ 

Eder Mahiyettedir 
Ank:ı.ra Radyo Gazetesi dur 

aKş::ımki neşriyatı sırasınd'a İtal 
ya ::ıhval• hakkında şu havadıs 
vermiştır· 

··~ima ıı 1t~lyada karışıklıklaı 
çı,Ktı.v.ı mt:lıtelü kaynaklardaı: 
b l<.lir;lmiş fakat İtalya bu ha 
ber1er: t<'k~ij etmışti. Bu hadı 
seln.- hakl:ındaki haberlerin sız 
dı~ sıralarda Mılano valisi olar 
Metiy•lu. diın İtalya hükume
tince .:t~e..::Jmış ve yerine Tori· 
no vrılısı C yanko getirilmıştır. 

·'Etı. kRrışıklık haberlerını te
yit d•cı n ahıvettedir.,, 

Yugoslavgada bulunan 
Amerikan gaz.etecUeri 

Belgrad, 31 (A.A.) - "Stefani'1 

Torıno, Verone ve Milano'da .ıca· 
nşıklıklar çıktığına daır son gun· 
lerde yalan haberler veren A· 
merıkalı gazeteciler aleyhınd~ 
tedbırler alınmıştır. ·'Colombia 
Radio Corporation" un muha· 
biri ve "N ev-York Time!i" ın 
muhabin 7 giın müddetle tele
fondan ıstif ade etmemcge davet 
olunmuşlardır. Amerika ıle mnha 
bere için Belgrad radyosu istas
yonundan ıstıfade eden "Co
lombia Radio Corporation·• mu· 
habirine bu istasyondan iıç hafta 
ıstifade edemiyeceği bildirilmış· 
tr. cenaze mPrt~iminin yapıldı~ bu

gün, büt tin Türkiyede resmi bi
nalar, Yunanistanm yasına işti· 
r:ık için bnvraklannı matem ala· 
meti olara]; yan çekmişlerdir. 

Londra, 31 (A. A.) - BuRfin 
General Met aksas'ın Atinada ya
pılmakta elan milli cenaze me
rasim; dol~yısile Londradaki bü
tiln resmi c!aireler, bayraklarmı 
matem ısareti olarak yanya in
dirm'şl~rdır. İnRilterede devlet 
reislcnnden başkası için ikinci 
defa olar:ık Mareşal Foch'un ö-
liimünde bayraklar yarıya indi- Romanyada isyan 
rilmisti. 

* Atina, ~1 (A A.) - "Atina,, a-
'"fım<"s., j!azetesi başmakale- H 

stnnfo ~öyıp vazmaktadır: areketi Esnasında 
ian<;_ bildi:'wor: Elenlerin yası 
karşı.cımda 1'ürkiyenin ~sterdiği 
tesanüt tezahürlerini, Yunan ef
::Carı umumiyesi büyük heyecan
la karşılamıııtır Bütün gazeteler 
"Anadolu,. aiansının Türkiyede-

"Mct:•k'i9!; Mihverin yenilmez 
olduau 1ddiasının bir efsane ol- 380 Kici ördü 
duğıınu ishat eden ilk adamdır. S 
Yu"ianıst:ır'm hayrete şayan mu- Bükreş, 31 (AA.) - Muvak· 
Z.'lffcrıyPtlcrinin tesiri pek bü- katen yapılan resmi beyanata go
vük olmurtur . ., er, Demırmuhafızlar tara[ıııdan 

========================== yapılan son ısyan hereJletı es

Paris Matbuatı Hitlerin Nutkundan 
Anladıklarunız 

<Bası 1 lncldeı 
Bu i7.ahat bize Alınanyanm 

Roınanvaya niçin asker yıidılı
nı :ia izah etmektedir. 

nasında geçen pazartesiye kadar 
Bukreş te dahil oldugu halde bu
tun memleket dahilinde 380 kı§i 
ölmuş ve 444 kışi yaralanmıştır. 

Ordunun zayiatı 14 olü ve 46 
yaralıdan ibarettir. Sivillerden 
32 kiti olmuş ve bir o kadarı da 
yaralanmıştır. 

Tevkif edilenkr 

(Başı 1 incide) 
lin arasındaki i1J beraberli~i te
masları hemen hemen kesilmiş
tir. Uzıık ~örür Fransızlar kopan 
baJtlan tekrar dü~ümlemeye ça
h.şmışlaıdır. Son zamanlarda Vi
chy'den c:ıltan bir çok şayialar 
dolaşmtştır. Vichy'nin ne istedi
ğini , neyi hıternediğini artık kim
!!e bilrnıvor Vesikalar dahi artık 
itin.at telkm etmiyor. 

Gr-zcte. Flandin'in Laval'i at
latm~kta kullandı~ usul ve tarz
dan sorwl h!ikdmette kalmaması 
icabedeceii'.i kanaatindedir. 

Gıızete diyor ki: 

Bükreş, 31 (A.A.) - "D N B" 
me~guldürler ve İtalyan Afrika Salahıyettar mahfillerden b ldi
'ttn\it~tnlekeletbll tasfiye etme- rildığine gore, Bükreş'te t.evkif e
dık'-e oradaki kuvvetlerini baş· dilen 106, taşrada tevkif edilen 
ka yere nakledemezler. Afrika 392 kışiden maada polis Bükreş 
h3rbin·n tasfiyesi ise hiç olmazsa ve taşrada 2 022 kişi daha tevkif 
üç tıy1ı.k' bir meseledir. Kaldı ki. etmiştir. Bunlardan 269 kişi hılen 
busriine kadar İngilizlerin. her isyana iştirak etmiş olmak zannı 
hanv.i maksatla olursa olsun, Bal altındadır. 
kanlar:ı asker ~ıkarmak niyetin- Lejyonerlerden profesör Can-

H albukı İngilizler Afrikada 

"Fransanın bir ~k seneler i- de bulunduklarını gösteren bir tacuzino da tevkif edilmi§ ve e
çin milli ve beynelmilel mukad- em"'rP yoktur. Filvaki Orta Şark vinde asilere haber vermeğe 
der'ltı santı.nin çaldı~ şu dakika- orClulan ba .. kumandanı General mahsus bir telsiz aleti bulwımuş
da Vichy vatan menfaatlerinin a- Wavell .~tin aya gitmistir. Yine tur. 
leyhine hareket etm~~t~ir.,, bu orduya mensup İnJ!iliZ Gene- ---------
. Gazete, yaz1;5ını bıtırırken. ga- ra llı::orinden bazıları Türkiyeye Yunan Cephes·ınde 
lıbe karşı halısane hattı hare- RPhni~erdir Fakat bütün bu zi
ketlerini isbntta? asla hali kal~a 1 yaretler Balkanlarda bir Alman 
mış cla:ı asken . unsurlar harıç 1 baskın• ihtimaline karşı ahnacak 
olmak m:ere. kabıneye Almanya mudsf&a tedbirleri ile alikadar
ile iş bt>r:ıbcrliğine taraftar kim-1 dır Yok .. 3 tecavüzi bir maksatla 
selcrin ııirmesini istemektedir. yauılm•c; hk 'bir hareket yoktur. 

Yeni bir komite O hnk1P Hitlerin bu tehdidine 
ne rnana verilebilir? 

Vichy, 31 (A. A.} - Mareşal . . . 
Petain, kırk kişilik bir milli inki- ı Öt~enbe!'ı ~ıldıjtimiz şud~r 
lap komitesi kurmuştur. Muhte- ki. Hıt~e: hı~. bır yerde teşebbus 
lif sivasi zümrelere mensup kim- kuciretım duşmanı~a bırak1!1a
sclerden mürekkep olan bu ko- mı~.r Her ye~de ıl~ teşebbüse 

· h d 1 b. t tk·k o SlC--<·mi• ve daıına duşmanlarını 
mıte, er şey en evve ır e ı . kPnrii p1fınına aöre harPkPt 
k ·ı .J• K 't 1 n nı "· omı csı;.ır. omı e aza a ye mPcbur·vetinde bırakmıstır. Bal-
Fransamn kury.lmasıa çalışacak- kanlarda bir fnjZiliz tahriki gör
larclır. * mPc;i cie. böyle bir te~bbüs icin 

bır mazPret haz1rlamaktan hıışka 
bir m:ık .. ada atfedilemez. Onun 
icin b z hu tehditte vizli bir mak
sadın if ... nsmı seziyoruz. 

Vichy, 31 (A. A.) - Büyük 
Fran'llZ abminin kızr Madmazel 
Eve Curie'nm Amerikada yer yer 
dohsnraK "Fransayı beslemeyi-
nız,, diye konferanslar vermesi 
ve binlercl' Fransızı aç bırak
mak azmini tevlit eden bu ideo
lojik hıssıvatı burada takbih edil
mEktedjr 

M:tamfil-. Balkanlardaki butrün 
kil vazi•·E>t Almanyanın bövle bir 
taarru:-a _ııecmesine müsait de~il
dir. Hul~aristanda istiklalJerine 
dokundurmamak ve başka bir 
devleı hescıbına her han~ bir 
macer::ı:v:ı sürüklenmemek tema-

Bulgar Meclisinde vü:ii ~nden ıune kuvvetlen
mekted:r Yu.roslavya toprakla-

(Bqı ı incide) 
değiştirdikleri zannedilmektedir. 
İtalyanlar burada teşebblisu tek
rar ele almak ıçin müteaddit mu
kabıl hucumlara geçmişlerdir. t
tulyanların bu mukabil hucum
ları :,imdıyf kadar Yunanlılar ta
rafından tardedilmiştir. Hatıl 
Yunanlılar bazı düşman mevkile 
rıni ele ~eçirmişlerdir. 

Atinadan ~len bır habere ıö
re, cephede pek yakında yeni bir 
muvaffakıyet kazanılmak üzere
dır. Ergıriden gelen raporlar, İ· 
talyanların Tepedelen ve Avlon
ya istikametlerinde ricate basla
dıklarını bııdırme.ktedir. 

Yunan tebliği 
Atina 31 (AA.) - Başkuman

danlığın 96 numaralı teblltl: 
Muvaffakıyetli neticeler veren 

rnevzıi harekat yapılmıştır. Bazı 
düşman mevzileri işgal edilmış 
ve 200 e y&kın esir alınmıştır 
Bunların arasında 7 zabit var
dır. 

• :ııa: a .ı ı :ı' ı ~• 
lıyor. 

JtaJ,yan tebliği <Başı ı incideı 

t ı da b' ahal 3l (AA )- dığı ve Bulgaristandan yabancı 
ta Y!- ır '!1 ' · kıtaat geçirilmesini ve memleke

Um~ı .karargihın 238 numara- tin yabancı kuvvetler taraf:.ndan 

nnd.m A1man askerinin e~mesi
ne kat'•vyen milsaadf" etmemeye 
karar vcrmhıtir. Ve Türkiye hu
dudunda Alman taarruzunu kı
racak ('elik bir kale kurulmuş
tur. 

S. BUSYADA: 

e Moak~>Va. 81 (A. A,) - Molotof 
ile 4ıman •~flrl Kont lchulenburg 
30 AOustN 11140 ela Berllnde lmu edl· 
ıen h~·dut hukuku statüıüne alt iti · 
llf il• ıııu ıtlı&f• alt protokolların ve 
uır ve11•uıların muNddak nüahaları•" 
dOn .. u..,ovadt. teati etmlılercHr 

lı teblıAf: · 1. · ·b· tedb Bingazi'de yüksek kumandan- ışga ~ı men ıçın ne gı ı ırer 
lık, Deme mevzilerimizin muha- alındıgı, , Onun için Hitlerin tehdidi va

ztv~tte l:ic' bir deAişildik vücu
da getremiyecek, ve Balkan 
devletlerinden hiç birini korkut
mav~ Hıf eelmiyecektlr. 

sara edilmesine mani olmak mak .. 3 - . J\oosevelt in .. Avruı;>aya 
sadile bu şehrin tahliyesini em- ııonderdığı h~usi m~es~'li. a.~· 
retmiş ve kıtaatın derhal garp ve bay Donavan la ne goruşü!du~, 
C'enup istika.metlerinde yerlerini 4 - A vrupanın cenubu şarkı· 
deliştirmi§tir. Burada mufrezele- sinde uz~ sürecek bir harp çık
riıniz makineli Avustralya kıta- ması ve dığer Balkan memleket
lannın bir taarruzunu tardetmi• lerinin bu harbe ıürüklenınesi Sovyet Birliğine güvenildiği izah 
lerdir. Hav• teşekkülleri tn~liz tehlikesine karşı Bulgaristıııım edilmektedir. 
makineli vesaitini bombardıman ne vaziyet aldığı, 
etmişlerdir Dü'1Jlan tayyareleri 5 - Sovyet Hariciye komi- "i akında, hükumetten yapıla 
Bin~azi'nin bazı mahallerine a- &erliği umumi ütıb Sobıef'in c~ bu ıstizdah. Soakfytaadıda biıyı.ik bir 

lrl!Ak ŞARKTA: ----
• Tokyo, 11 (A. A,) - ..,.eb1IO,.. 

C6ayg.,n aı;ıktarıncta. bir Japon harp 
9emla1nd• Japon murahhaılarının da 
ltıl-alclle Franu ile &lam araaınd 
aı,;tedllen rr.litareke konferanı neti 
,; .. ınae olr ..,uurckc. anı .. ,ın•• ı•pıı 

rıııur.ı 

t .HANSAUA: 
km ederek maddi hasar husule Bulgaristanı ziyaretL a a uyan ırm r 
jletirmlşler, üç kişinin ölmesine, Listede Sovyetler Birliğin n Steinoff, bu istihzahın çok • Vıch1. a1 (A. A,) - M••r elçi• 
bir k~ kişinin de yaralanmasına Avrupada bıtaraf kalan yegane ehemmiyeti oldutwıu be.Yan et ~•""ı Pata Ankaraya dönecek oıan 
sebep olmu~lardır. büyük devlet olduğu, llulgorista miştir. Zira Bulgaristanın ve franunın Tl.lrklye büyüle eıçıt1 .ıuı .. 

Alman hava kjyvetlerlne men nm Sovyet yardımına, sulhun Parlamentosunun mesuliyeü hak· Hınry f9r•fıne bir ısaıe zı~tot vır· 
sup taYVareler, 9\iveyş ve fsma- muhafazasına ve Bulgaristanla kında yapılacak müsbet beyanat m;ıreatdat. 11 (A. A,) _ .. 8 8 c ... 
iliye'yi müessir sure"8 bombar- Balkan yanın adasının yeniden esaslı bir ehemmiyeti ~ bulun- Harcly• ve Acuı1e nuırıarı ıatlfa et• 
dıman etmişlerdir. bir harabeye dönmemesi için maktadır ... m•tl•ralt 

ı' 
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Cf lmiSTiR Denlzd 

r ad v o h e r t ü r ı o e ı e k t r i k 
cerevanına tetabuk eder 

1 

H er v e s iled e e n i y i arkadaştu 

Mütemadf, MOhnav1p 
cereyanlar ı ı e çalıştığı 
gibı çantası icınde bulu· 

nan yalnız bır batarya ıle işler. 
Kısa, orta ve uzun dalgaları 
mükemmelen alan 5 IAmbalı 
rekabet sız yegane portatif 
modelidir. 

BURLA §~~~~~~BİRADERLER~~~~~~~~ 
Jstanbul - A nkal'a - i:ımlı 

Mafsal Ağrlları İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen : 

ÇOK MÜTHİS ANLAR GEÇİRTİR Harici Askeri Kıtaatı İlanları 

Beher kiloauna dört buçuk kuruş tahmm cdılcn 3000 ton oaıyc ~·· 
pazarlıkla satın alınacaktır, samanlar şartnamesine göre yilzer tondan aşağ 
olmamak üzere Ankara istasyonunda vagonlara teslim şartile ayn ayrı talip
lerden satın alınabilir. 3000 tonun teminatı 16,000, 100 tooıır. temınatı 675 
liradır. Pazarlığı 6/1/941 den itılıaren hergün saat 14 de Ankara Lv. Amir· 
!iği ııatm alma komisyonunda yapılacaktU'. ~tnamcsi ltomisvonda &örülür 

(1714 - 394) 

Fabt bir tek kaşe GRlPlN almak
la, bütün şiddetine rağmen romatizma 
ağnsım çabuca'k sindirmek kabildir. 

r
•••••••·---~ İki kalem hava ~otoğraf filmi pa

TAN Gazetesi zarlıkla satm alınacaktır. Tahmin be
deli 47,200 lira katt teminatı 7080 li
radır. Pazarlığı 11/ 2/941 Sah günü 

I.,,. F• ti saat 10 da Ankarada M. M. V. Hava an ıva arı satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Şartname ve listesi komisyondan 

Çünkü hususi bir tertiple yapılan 

GRİP.İN Kaseleri en m~"i+ 2iir•1qn 

kısa zamanda geçirir. 

GRİ PİN 

Başlık maktu olarak '150 
ı inci sayfa santimı 60fJ 
3 • • • fJ(}(j 

?.üzumunda ıriinde 3 adet almır. 5 ,_ ,, ,, '/{J ' " " " l OlJ 1 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde flan sayfasında ,, 6fJ 
pullu kutuları ısrarla .isteyiniz . 

..........- 1'1~ ......................... .. ____ , 
~-------- ES Kİ ŞE H İ R 

p~,~~:~=~~~:~~7ö:~.:~~:~:~::~:~.:«lik 1 
hizmetim yapmış olan taliplerin vesikalarilc brlikte bizzat veya yazı ile 
yu'kanki adrete müracaatleri. 

............................................ , 
~~~ .................................. , 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
Karuluıt Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100000000 Türk Lirası. Şube \it 

Ajana dedi: 265 
Z il'ai ve T icari her nevi banka muameleleri. 

Par11 hiriktirP"lt"r f" 2R .~Of'I lh·!l iln-llTI'lh' P vPTi,,01'. 

# 

.. iraaı Bankasında ıcumbaraıı ve ıhbarsız tasarruı ıtesapıarıl'\da en a, 
~o lıra!l ı bulunanlara ~enede 4 ı'lefa cekilec~k kur'a ile asağıdakı plAnır ır;ö 

t kram ı veo ıi ::ı tıt rl a caktır · 

00 adet 
120 • 
l60 • 

SO Lirahk 5.000 Lm. 
40 • 4,800 
20 • S,200 

4 ~de• ı OOC l..ıralık 4,000 Lir> I' 
4 • soo • 2.000 • 
4 • 2so • ı.ooo • 

40 .. 100 .. 4,000 • 
o/t<KA T : Hesaplarındaki paralar bır sene lc;inde 50 liradan aşağı düş · 
aııvenlere ikramiye çıktılı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir . 

KtU'alar senede 4 defa ı Eyl(}l, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 lla7İrnn fıınltlf!Tin"P c-.-kl, "'<'f'KtiT. 

~ ................ -llll!fl .... i ............. ~ 

236 kuruşa almır. Taliplerin belli va
kitte komisyona gelmeleri. (1859-667) 

• 
50 ton kuru fasulye satın alınacak

tır. Pazarlıkla eksiltmesi 5/2/ 941 Çar 
şamba günü saat 10,30 da Çanakkalede 
... skeri satın alma komisyonunda yapı-
1 acaktır. Tahmin bedeli 11,000 lira ka
ti teminatı 1250 liradır. Taliplerln 
oelli vakitte komisyona gelmeleri. 

(.11142 - 671) 

• 
11,000 adet zincir yular sapı alına

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 5/ 2/941 
Çarııamba ırünü saat 15 de İzmir Lv. 
~rliii satın alma komisyonunda 
yapılac.ıktır, Taliplerin ellerindeki 

nümunelerile ve . kati teminatlarile 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(1864) (702) 

• 
10,000 kilo koyun eti ve 5000 kilo sı

ğır eti pazarlıkla satın alınacaktır. İ
halesi 10/2/ 941 Pazartesi günü saat 
14 de Çorluda askeri satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
tcminatlarile belli vakitte komısyona 
gelmeleri. (1866) (704) 

,. İHTİRA İLANI 
"Sınat İspirto istihsaline mahsus 
usul.. hakkında alınmış olan 
3v-9~939 giınlü ve 2728 sayılı ih
tira beratı bu defa mevkii fiile 
korunak üzere ahere devrüferağ 
veya icar edileceğinden talip o
lanlzrır. Galatada, İktısat hanın
da, Robert Ferri'ye müracaatları ' ilim olunur. 

,- iHTiRA ILANr 

Yavrunuz, Saadetinizdir ••• 

Onun gurbiiz ve sıhhath yetişımi ; tahiatin tıpkı bil' yaVTu gi 
bi sinesinde yeti~tirdiği saf ve normal gıda ile miimkiindiir 
Her anne tabiatin insanlara hahşettil!i bu kudret ırii'7.Plliüin. 
den istifadeyi geri bırakmamalıdır. 

ÇAPA 
Müstahzaratında bu 

Beşiktaş ÇAP AMARKA 

MARK A 
hassa tamamen mevcuttur. 

Tarihi tesisi 1915 .., ;:. ________________ , 
Türk Hava Kurumu Genel Merkez Başkanlığından: 
1 - Şartname ve nümunesine göre yaptırılacak 500 tane altın madalya 

kapalı z:ırf ıısulil-: eksiltmeye konulmu!?tur. 
l'.~uhammen btdeli, 15000, muvakkat teminatı 1125 liradır. 
2 - İhalesi, 17 Şubat 941 Pazartesi günü saat 16 da Türk Hava Kurumu 

Genel Merkez bin:ısında yapılacaktır. 
3 - Nümunesi görülür ve şartnamesi parasız verılir. 
4 - fsteklil~ıin lüzumlu teminat vesikalarını havi kapalı zarflarını iha-

le s:ıa~ind"n bir sa.at evveline kadar komisyona vermeleri "680,, .............. -.......... , .......... , 
IlA YANLAR, ÇARPINTI ve SİNİR BUHRANI ÇEKENLER 

N EVR O L CEMAL 
den 20 damla alınca s inirleri yatışır, derhal ferahlarlar. Evinizde 

bulundurunuz ............. ..... r 

Tophane Maliye Şubesi Tahsil Şefliğinden: 
Tophaneden Denizyollarma giden yol üz~rinde 3 - 5 numarada mahcuz 

3 Me~re Boy 12 X 12 eninde 32 adet 2 Metre Boy 12 X 12 erunde 51 adet 1 
Metre Boy 12 X 12 eninde 47 adet ki cem'an 130 Parc;a Kundura kalıbı ima
line mahsus Gürgen Dolap kcresteııi 3/ 2/941 Tarihine müsadif Pazartesi gü
nü saat 14 de satılacaktır. İsteklilerin mezkUr mahalde satış memuruna mü-
racaatları. (1>92) 

OJa,,dcı 
MARVIM~ 
1850 SENESİNDE İ~VİÇREDE .KURU.LA~. MARVlN 
FABRİKASI 90 SENEQENBER.1 TEKAMUL EpEREK 
NİHAYET 1941 MODELl 11 ANTI MANYETiK• 
MARVIN SAATİNİ YARAl'TL. 

IJIJm ..... , ............................... , 

T iM O FUJ 
(Abdest Bozan) dedifimiz barsak kurtlanmn devasıdır. Banlar sığır ctile 
yapılmış pastırma ve sucukları yiyenlerde hisıl olur. Uzunlukları dört 
metreden on metreye kadar olur ki bir çok tehlikeli hastalıklara yol açar. 
T t M O F U J bu kurtlann en birinci devasıdır. Sıhhat Vekiletinin 

müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. Rec;ete ile satılır. 

~ ... - ...... - ..................... r 

i D E A L B Ü RO 
Yazan : lktısat Doktoru G A S S O N 

Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak 
istiyorsanız,, "İDEAL BÜRO" yu okuyunuz . .u 

Satış yeri: TAN • lstanbul 

Fiatı 50 Kuruş. 

--~----------------------, 1. GENÇLiK 

2. GÜZELLiK 
3. SIHHAT 
işte yüksek bir krem· 
de aranan bu meziyet

lerin hepsini alze 

KREM 
PERTEV 
Temin edeblllr. 

l - KREM PERTEV: 
Bir tuvalet milstahza
rıdır. İnce bir itina ve 
yapılışındaki hususi -
yet itiba rile yüzdeki 
çizgi ve buruşukluk
ların teşekkülüne mll
nf olur, Deriyi gene 
ve gergin tutar. 
2 - KREM PERTEV: 
Bir güzellik vasıtası

dır. Genişlemiş mes;:o
matı sıkıştırarak cilt
teki pürtük ve kabar
cıkları gıderir. Çil ve 
lekelerJ izale eder. Te-

:-~::::;;;::::::;:=~~~ · nl mat ve şeffaf bir 
hale getirir. 
S - KREM PERTEV: 
Bir cild devasıdır. De
ri guddelerinin lfra
zatını düzeltir. Sivilce 
ve siyah noktaların 

tezahilrilne mani olur. 
Cild adalesini besliye
rek kuvvetlendirir. c· Kuru~;:öi7°ve ;aCJlı ~~i;,y~:J 

hususi tüp ve vaznları vardır. 
·-----------..... ~ .. MSlllim!! ........... -"·------------...................... ., 

ı , .. 'BİR ÇİFT GAYET BEYAZ VE NADİDE ~ 

1 '~"~' ~•~P~.!., ••~• ~~ ı~ •~•~••~•~"m~, ~"~"~' I 
1'.ı••••••••• 3alonunda satılacaktrı ••••••---

Sanip ve Neşriyat müdürü; Ernlll 

UZMA N, Gazetecilik ve Neşrtyııt 

T. L.. S. T AN Matbaasa 


