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Kömür satış, tevzi 
işleri yeni bir 

esasa bağlanacak 

İTALYADA 
KARIŞIKLIK 
MI ÇIKTI? 

Şimalr italyada 
halk Mussoliniye 

taraftar değil 

[MilliSeE-, 

3 milgon lira sermageli bir 
müessese kurulugor 

-
Alman ajansı Milanoda 
kargaşalık çıktığını 

tekzib ediyor 

ltalyan a•kerleri arkadaşları
nın eıir düıtüklerini duyduk

ları zaman memnun 
oluyorlar 

)'eni müessesenin merkezi Ankara olacak, İstanbul, fzmir, Mersin 
Zonguldak ve diğer yerlerde şubeleri bulunacak 

~~~cndiğirnize göre. lktiea.d Ve. 
tel Cti her yıl büyük bir derd ha)int 
org:n . kömür tevzj V< satış işlerini 
~r t 1ze etmek ve memleketin heı 
dcb·ı•ndo. halkın ihtiyacını temin es 
ıcbb ·?Iek maksadile ınühim bir te-

:ı;1üyük Mi1ll Şefı:ıniz İsınet İnönü evvelki gün Anknrada Mtı&1ci M 
~~ım me~binde. Riyase~cümhur orkestrasının verdiği konseri §erene 

lk U~e girişmiştir. 
ola ttaad Vekiı.leti Etibanka bağlı 
tc~ak «Türk.iye kömürleri satış ve 
eaa müeaseaesfo adile )'eni bir mü 
kacese kuracakhr. Memleketin ya • 
caıc a\ kömür ihtiyacını karırlaya • 
kez' 0 an bu yeni müessesenin mer. 
Mc 1 :<\nkara olacak, lstarıbul, İzmir, 
lcrJ81n, Zonguldak ve diğer yer • Y ~heleri bulunacaktır. 

Roma 26 (A.A.) - D. N. B. nin hu. 
sus1 muhabiri bildiriyor: 
Şimnli İtalya §ehirlerinde ve bil 

has.sa MilO.no'dn kargnşalıklo.r çıkı.{ 
tına ve hattı\ birkaç k~inin de öldil 
ğüne dnlr yabancı memleketlere y;_ 
yılan haberler salC\hiyetlı mahreııerce 
kat'iyen tekzib edilmiştir. 

Şurası ehemmiyetle kaydediliyor ki, 
bu haberler dilnyn efkfın umumiycsı 
üzerinde tesir yapmak ıç,n uyduruı _ 
muştur ve tamamüe esassızdır. 

Halk Muuoliniye tnraftar değil 
Nevyork. 26 (A.A.) - Aıncrikayn ye

ni gelen Italyan avukatı o.,cnr Kel. 
ler, Cincinnati Times gazetesinde yaz 
dığı bir makalede diyor ki: 

(Devamı 3 üncü tayfada) 

innJ§lerdır. ResiIIl, Retsıcümhurum117.U ve ""ini k d 
göstermektedir. ..,.. onser en çıltarlnrke 

Afgan lıükiimeti 
bizden askeri lisele . . .. "' 
ıçın ogretmen istedı 

Kabile gidecek öğretmenlerin buradal<i maaşları 
verilecek ve terfi hakları da mahfuz tutulacak 

Afganistan, hükumetinıize müra- decek ögv retmenlerı' or d · 
d k k • ı · l d d ı n a geçıre • 

trıil cnı müessesenin sermayesi üç 
rti ~?n _lira olacak, maden kömü • 
\> ' ınyıt, Türk antrasiti, Karabülc 
bİ Gazhane kok)annın dıı salışlan 
d r ddcn ve bu müessı:sc tarafın • 
trı~J idare olunacaktır. Türkiye kö. 
Faul' eri •atı§ ve tevzi müessesesi 
tfrı" ;;ete geçtikten sonra mem1eke
Cllk e~ tarafında bol ve ucuz y&ka-

Kömür naldiyabna aid bir inbba 
Romanyada 
askeri idare 
teessüs etti 

caat e ere as erı ıse er e ers 'er 1 cekleri dört sene ı'rı'n m k ·· 'h • f s- ı ezun saya . 
me . uzere .. tan , ~o~ra .. ~a, mate : ~k ve buradaki maaşları da Tür _ 

lk k.omUr tedıırlk edilebilecektir. 
.__ tiaad Vekaletinin bu yoldaki 

etüdleri yakında bitirilecek ve mü. dan birini teıkil eden kömüT iıi, bü. 
~sese kısa bir zaman sonra faali • tün memleket sahası üzerinde tesir
yete geçecektir. Bu suretle memle • li ve olgun bir idare sistenüle yü • 
ketin belli başlı hayati mevzuların• rütüle<:ektir. 

matık, tabııye ve fızıK ogretmenlen kıy ede bilfiil vazife görüy l 
. . . M 'f V k•l . b h or armı. ıstemıştır. aan e u eh u u • gibi verilecektir. 
susta bütün Maarif te~kilatına bir Öğretmenlerin Türk' ed k' E 
t • .. d k Ef . . ıy e ı tre 
amım gon erere ganıstana gıt- hakları da mahfuz tutula k 
meğe talih ol~n!arı.n ':' e~a~etc mU- parası Afganistan hükumeti ca t~r~0• 

Habeşliler 
fırsat 

bekliyorlar 
Ad· ısababada ltalyan 

kuvvetleri asgari 
hadde indirildi 

A -hıı.ft den 26 (AA) - Bundan beı 
ltıerk c.vvel Habeşistanın hükO.mct 
bir eİı olan Adis-Ababa'dan çıkan 
~i.irı Yo cunun söylediğine göre, bu 
cd1ı111~rada herhıılde örfi idare ilan 

B ıı bulunmaktadır. 
ltıini~ ~~cu Royter muhabirine de • 

.. Ccph;lc k .. d ·ı . .. <-erin h re as er gon t!rı mesı u· C hkA 
:ton 

111 
u umet merkezinin garni • 

til111 1şt~"cudu asgari dereceye indi -
fiıı.b~ır. Yerli askerler kaçıyor ve 
~ı Çct tatanseverleriııin teşkil etti
ll:i ı; b erle birlCJiyorlar. ltalyanlar 
~cscr:ıc e Vatanseverinin kafasını 

( 1) Pazarda kazık üzerinde teş. 
._!!anıı 3 üncü sayfada) 

• 
l\Iqıı.temcl ~uın harekat 

Derne'ye yeni 
İngiliz kuvvet:eri 

gönderildi Fransız 
donanmasına 
Verilen emir lngilizler ltal~a~ 

ite h -- Somalisine de gırdıler 
• ,. Cltıgi t al ı· l -'itt ,,. ar tan ge ıru ge. • b. vki 

ır DIÜıadere hareketine Eritrede yenz ır me 
v~ . karıı~acak alındı, H abeşistanda 

"1•n1111hff~ 26 (A.A) - Havas tazyik devam ediyor 
f'J_,A.l'llerik Yor: -
;-ı B. B •11ı:un eski Paris büyük el- h' 26 (A.A.l _ İngiliz umumi 
tı c~ İ:tah u ıtt, hariciye encümenin- Ka ~~ın tebliği: 
'-ti f .. h atı esnasında ıu kat'i ka. Jtarargbl da Derne civarında düş -

.. llr etm' . 1ı:· Tra us il r· lftir ı: halinde bulunan e 1 

-..!._Den.mı 3 iincü sayfada) manla.,, te~~iZ ..,·mdiki h:>.lde takviye 
kUVV011oLeruu -x1 

b• • }}k • edilmektedir. . t ' WV l 18 Eritrede BiSCia elimize geçmış il'. 
... • 150 kadar esir aldık. Hare • 
4.IQ'9tııdra,ya Yenıden . n ""rkında Agordatn doğ .-a kAt BiSC1anı ,...... 

devam etmektedır. 
lra,rdı ru Hab~iStanda, Metemma ınıntaka. 

ı lorıd "k"miz idame ctt.rilmekte -
Qllıı.·· ra 26 (AA) B W"lk' sında tazY• 1 

•· .... un . . - . ı ıe 
"' 

8~t 1 7 dir · ~llrc den ıız evvel Londra j : 1 somalisınde aeri devrıye • 
t~ lıı~ilt;ne>:danına inmiştir. :.~:a~uşman nrazı.->ıncle ~ırdude.ri 
tı t'tıcl'd r~nın garbındaki bu tııyya. le takayı gen.şletımeye deYnm edı-
b 4dcrı anından Londrayıı hııreke - mın • • 

nuntakasııu gösterir kroki 

Askeri vaziyet 
ilkbahar neler 
doğuracak? 

YAZAN: 

Emekli General 

E. Emfr Erki.et 
.&>n Poata. nın a.sıcert 

muharrlı1 

Hariciye Nezaretine 
Jorj Bratiano'nun 

getirilmesi muhtemel 

1 ki nazırın daha tevkif 
edildiği söyleniyor 

Bükrefle Elizabet hulvan 
Bükreş 26 (A.A.) - Havas: 
Son asi unsurların da temizlen • 

mesine devıım edilmektedir. Dün 
gece vehrin muhtelif noktalarında 
birkaç hadise olmuşhır. Polis bü • 
tün mahallelerde am§tırmalar yap • 
mış ve terkedilen bir çok ııilahı mü
sadere etmiştir. 

<Devamı 3 üncü sayfada) 
~ 

Macaristanrn 
Rumen meselesi 

raeaat etmelennı bıldırmiJtjr. fından ödenecektir. 
Afganistana gitmeği kabul eden Afgıınistanıı gidecek öğretmen • 

öğretmenler Afgnnistnn hükOme • lcre Kabilde hükumet tıırdfındnr 
tile 4 senelik bir mukavele imzala- ikıımetlerfoe mahsus bir ev ve bı 
yacaklardır. Afgan hükumeti bu hizmet neferi verileecktir. Afgn • 
öğretmenlere memleketimizde ve - nistann gitmek için tıılib olan öğ • 
rile~. aylıklarının. iJ? misli maaa ver. rctmenleri_? _liselerde öğretmenli~ 
me~ k8:bul etmiştir... Bu m~aılıır etmek. sal~hıyetini haiz olmııları ve 
lngılız lırası olarka odenecektır. askerliklenni yapmı~ bulunm 1 

Maarif Vekaleti Afganistanıı gı - lazımdır. " ar 

Don İstanbul .canlı bir 
spor onnn geçirdi 

G .. Saray Vefa ile berabere kaldı, Beşiktaş 
ta f s. Spor karşısında ayni vaziyete düşüyordu 

C enubi İtalyaya külliy<'tli karşısında vaziyeti Vefa - Galataaaray maçından heyecanlı bir safha 
mikdarda Alman aııkerı İstanbul lig maçlarının mühim o· j kardığı oyun çok sık h 

naklolunuyormuı ve ltııl}•a bu yunları dün Fenerbahçe ve Şeref sa. olmuştur. ı ve eyecıınl 
nakliyatı gizlemek için tt'dbir «Birçok Alman lt.ıt'alarının hnlnrında yapıldı. Maçın 10 •. 
almakta imif. Taymis gazetesı • Romanyada bulunması bizi Milli küme ve lig sonunculuğu iÇin tuğun . uncu dakıkas~da Altın -
nin İtalya hududundaki hususi teak!n etnıektedir» yapılan garib bir mücadeleden dola. . bır gol yapması Büleymanıye. 
muhabirinin verdiği diğer bir yı maçların bir kısmı cidden heye ~· pek :fnzla çalışmağa aevketmi.,.'1€ 
habere göre de ltalyada, askeri Budapeşte 26 (A.A.) - Macar c.nnlı ve enteresan bir şekle girmiş: b~t d~;~e ı.o Altıntutun ıalebcsile 
trenlerin geçeceği yolların ser • telgraf ajansı bildiri))Or: tir. ı ;. ~· _ 
best olması ve trenlerin son Hükumet partisinin bir toplan - Bırinci lig takımları iki grupa ay. . . ıncı devre Süleym:ı.r ve için ümid 
sürat le işlemesi için Romndıı tısında rahatsız bulunan hariciye rılarnk birbirlerine yardım etmeğe I~ bır şekilde b~lamış, ve 12 ıncı da. 
siddetli tedbirler nlınmış imiı. nazırı kont Csaky'nin yerine aöz b~lndıklan için bu son hafta yapıla j kndtı Altmtuğ aleyhine ÇPlrLlen pe • 
Bu iki haberin doğruluğunu ve (Devanu 3 üncü ayfada) cak maçlarda daha bir çok sürpri. naltı kaçmış olmasına rağmen Sü -

b'ırbirlerini ikmal ~tıiğini knbul • beklemek icab edecekt'r z leymnniye sağiçi tarafından bir coı 1 
• ynpılm~tır. 

edersek o halde cenubui ltal - ~~~ Fener stadmda Beraberlikten cesaret alan SWey_ 

:~kteAl:iduğuk:avveit~:~ab~~!iz~ Bu sa.hah gelen Süleymn . 2 At ... 1 maniye mütemadiyen Altıntua tnlc. 
Ancak bunların mikdıırları ve haberler 3 Un U nıye - tıııtug isini tazyik etmi§ ve maçın bitmesinE 

IA d C Silleymaniye takımı lig sonuncu • bir kao dakika varken sol a"ık Fe•. ne oldu!Yan henüz ma um e • 1 ,; Y ~ 
~ildir. (Devamı 8 inci sayfada 1 88yf adadır Uı>Undan kurtulmak için ı;:ayret sar.,h~ Sülcymaniyenln ikinci ve galibi • 
e. ../ fedenlerin başında gelmektedir. yet sayısını yapmıştır. 

'------------~ İki tarafın bu ytlzden ortaya çı - . (Deva:rw 7 inci aayf.da) 
el'&.ııa~el Wilkie, gazetecilere (IU yorı:.~~b~ 26 <A <P - İngiliz uınumi 

(l) bulunmuştur: J N (Oe'tamı il~ Uncü sayfada) 
evanu 3 Üncü aayfada) • . 

O<' • • .,.'t ... .... ., .. 



2 Sayfa 

Hergün 

Mücadelenin yeni 
Saf hasına dogru 

~---- Mabitltn Btrlft 

E ter, ~akken ölrendillm feY
leri tekrarlarken bata etmi.. 

JOl'S&m, Arz dediğimiz bu dünyanın 
be.ite biri kara, dörde de denlsdir. 
Tabiatin ... ae toprak arumda JILP
tığı bu taksim mes'ud bir taksim mi.. 
dir, değil midir, bunu burada müta. 
leaya mahal yok. Çünkü, bu böyle 
yapılmıştır, detifeeek detUdir. Belki 
Almanya karanın mahdttd olUflltl -
dan m il§tekidir, belki de İngiltere._ 
denizlerin geniflilinden memnundur. 
Her ne olunsa olaun, arsın kara de. 
dılimiZ katı ve .sallam ıoamı. denis 
dediğimiz au tısımıarına ni.1betle çok 
küçük bir abayı tem.sil ediror. 
~kiden muharebeler, karalarda o.. 

lurdu. Denizlerin tlattlnde de dörifül
düğü zamanlar çok yeni delildir; fa.. 
tat, milletlerin talihleri de!lislerin 
dalgalan iltünde dolattılı deYirler 
çok e.ski delildir. 

Milletlerde ya)'llma, ~ hın 
lan arttıtı tarihlerdenberidlr ki deniz
lerin tarih hareketleri ?>atmundan 
haiz olduklan ebemm."Yet artmı.1 bu.. 
lunuyor. 

Bu ehemmiyet, modern tekniğin, 

milletler araaındaki mücadele haya -
t.ına yeni yeni tesir yapmaya bapadı.. 
it samanlarda ileri gıtti ve nihayet 
onun kudretini Cihan Harbinde bır 

kere tecrttbe ettikten sonra, bu son 
harbde, denizin nasıl bir unsur oldu. 
tunu bütün ehemmiyetae görd;ik. 

Filhakika, karalarda hlkim olmak 
güe<Iür; insanlar, yer üstünde, kar
ıı karşıya geçip kfttleler halinde, bı"r. 

birlerile dövii§ebiliyorlar. Fakat, de
nizde öyle değildir. Orada tes~ edi -
len bir hlklmiyet, bir hamlede, ciün. 
yanın beıte dördüne hAJtim olmayı 

temin ediyor ve bundan dolaJldır lı:i 
İngllterenin mağlt1b edilme_,i muhal 
değilse bile, fevkalAde gü~ oluyor. 
İngiltereyı vurmak iÇln, onun denis 
üzerindeki hlkimiyetıni vurmak lL 
zım geldili zamandırti, en büyük is. 
tıhklmları eritmekte güçlük çekmi _ 
yen kuvvetler, acz içinde, çare arama
ya mecbur oldular. 

* Cihan Harbinin verdiği tecrübeler. 
den anlaşılıyordu ki denizlere hüim 
olanların mağlüb edilmeleri ne ko 
lay, ne de hattA kolaya yakın bir if • 
dir. Eıter modern teknik, bundan Yir
mi sene enelki halınde kalmı~ olaay
dı, bu fin de ayni kaideyı tat.b;k et • 
mekte tereddüde dahi mahal bulun
mazdı . Fakat, ayni teknik bu defaki 
muharebede, Qrtaya bir d~ hava hl.. 
kimiyetı meselesini çık.ardı. İnsanlar, 
bugün sade toprakta ve denizde de_ 
I~. havada da dövü.şüy >::lar ve gıö _ 
ruyoruz ki çok güzel dövlifmeye haf. 
ladılar. 

Ha vaya gelince, o ne !taraya, ne de 
suya benzer: Arzın beşte beŞi de ha
vadır! Hava kuvve•i kadar tamil bir 
tahrıb ve mücadele vasıtası bı.ıluna. 
mıyacağını, bu harbin ilk safhala _ 
rındanberi inkişaf edip giden hidiae
lerle pek güzel görüyaruz. Dünya üa,, 
tünde hfi.kımlyet iddiasile, b:ribırlenne 
k r~ı d uran iki kuvvetlı ın ilet, şımdi 
biltun gayretlerini havaya tahsis et.. m., gorünfiyorlar. Bu harbi kazan 
mak için, ne karada muzafferiyet, n; 
de denizde hltimiyet kAfı delildir. 
Havada da muzaffer ve haKım olmak 
ı · zım r. Bır zamandanberi pek gü _ 
zeı goruyoruz ki ne Almanya için İn
~iltere münhasıran bir ada, ne de 
Ingi1 tere için Almanya, uzat bir ta., 
radır. 

Hadiseleri tetkik Ye tatıb ederken, 
yavaş yavaş gözlerimizm öniinde kat1 
tekiller alan vaziyeti kısaca ifade et
mek lAzım geline diyebıliriz ki, bu 
harb, karada ve denizde okluğundan 
Ziyade bilhaaaa havada kazanılaeak 
tır. • 

- * Bu mllf&hadeden bazı ne&ieeler ~ 
karmak da mfimkilndtlr: 

Bnelı\, çok hararetli bir surette 
ilkbahara doğru hazırlanmakta 01 : 
dutu anlaşılan Almanya elde etmek 
istediği kat'! muzafferiyeii, havalı\rda 
aramaya mecburdur. Handa faik 
ve hakim olamadığı müddetçe AI. 
manya, kendisıni muaaffer aavnmaz 
Eğer bu fıkir doğru ise, 0 ~: 

Almanyanın, muzafferiyeti karada, 
şu veya bu istıkamete müteveccih Na 
poleon tarzındaki akınlarda aramı • 
J~ca~ına da inanmak zaruri oJur~ 
Çünkü, bu nevi akınlar, adım adını, 
aaha .saha, mıntaka mıntaka tara 
muzaf!eriyeUeri temin et&e 1;ıie, ne _ 
tıcede bu nevi hareketlere teşebbti.<ı 
edenleri yorar, tüketir, eııer. Bugün. 
tu muharebeler, yer almak, saha ~l 
etmek harbleri defildır. İki muharlb 
den birinın diferini bütün mail kuv : 
vetıerile yorması, eritmesi tükettir 
mesi IA.zımdır. Bu neticeyi 'temin ec1e: 
mtyen hiçbir muzafferiyet, nunatle _ 
riyet aayılamu. 
Şu halde, MarlWı itibaren J8Di bir 

aafhap Kireceli mllhatut 16rlueıı 
hısiıtere • Almaıı,a mftcade .. inıill 

<Dcw- 7 ... ...,.. ... , 

SON POSTA 

Resimli 1'1a.kale: 

İDauı bayatmda her çatın kendine mahaull .bir isteli vardır. Qocuk
luba OJUD, ertenlikte macera, <>lgunlukta yuva. ihtiyarlıkta huzur, sü • 
ön, aile tetkati biJlim iÇm önünde durulmaz bir ihtiyaç teşkil ederk!r 
bir kanun hütmüni bajzdirJer. ' 

Tabiatin gaptıgı kanunlar .. -= = 

Tabiatın yaptıtı kanun inaan dnnatmın yarat.tığı nizamın ü.5tündedlr. 
Biç bir zaman değişmez, ezelden başlam~ır, ebede kadar devam P.decek. 
tir. Bu kanunlara riayet etmek hem menfaatimiz hem de vazifemizdir, 
tabii ihtiyaçılara .sed çekmiye kalltı.pn:ıwalun. ' 

lkincikinun 

İzmir adliyesind 
mahkum olanı 
İzmir (Husus:) - Son giinl 

İzmir adliyesinde görülen dav 
ıunlardır: 

Liman idaresinin Ha~met ro 
köründen l:cı.pt:ın ve ateşçinin 
se ve pardeıni.ısüni.i çalmaktan 
Tahô oğlu Ali, Aalıyecezada .f 
hapse ve ayni müddetle e • 
umumiye nezareti altında bul 
durulmaya mahkum edilmiıtir. * Keçecilerde Eği .. dırli Ah 
adında bir <>ahsa kıymetsiz bir 
ti yüksek fiath satmak suretile 
landıncılık yapmaktru1 suçlu RiJ 
tem oğlu Emin. Alı oğlu Bekir 
Hasan oğlu Cemalin Asliyeca 
ki muhakemelerı bitmiştir. 

Bunlardan Emin 2 ay 26 gün 
se, 66 lira 60 kuru, ftğır para 
zamıa, Cemal 3 ay 1 5 gün ha 
58 lira 30 kuroş ağu para cez 
na. Bekir 1 RY hap!IC ve 16 liıa 
para cezasın3. mahkum edilmişi 
clir. * Şehrimiz niifus müdürü B. 
mil Tekine Rdiyen hakaret eden 
ceb Beşkocun d "in meşhud suc: 
kanun\H\a ~-Or-e üçüncü ceza hl\ • 
fiğinde yaT)tla:ı duruşmaSl netic 
de 24 giin hapis c~:zaııına mah 
mivetine karar verilmi11tir. 

1-;_r·;tkiki;; .. -·J·,-.......... E··-z· .... 1····R-... A_·····4.-y ::1. --

- _ 17 k [ I Edir:ıede beden terb·y 
Tayyarelerin B - k .. vetlerinde: % n ~ava getıştıre ım vı"IAyet isfşare heyeti 

~u ~arbde bi - ugun u 40: Japo_n hava • a 
nncı derecede kuvvetlennde % f 1 d 
bir rol oynadık.. h b 33 tür. ,.-·-··· .. ··-----oo•-•oo·-··----•oo•----·oo••OOOOOOOOOO--•, op an 1 
ları, .ırtık ink.ar ar de İngiliz hava KaoaJr P>lı çabuk yeliten, !:ÖniilaiU ağaçların bafrntla- Edirne (Busıril - Beden 
kabul etmez bir kuvvetlerinde a- J A--,ıol b" L L~ • .ı ,ı l _J!L L.-•-- villyetimiz isti.şare heyet.i valimiS 
hakikatti"r. Tay. t • O..r boınbardı • iT, nucı anan ırçoıc ICÜyaerİnue, ge inÜ 10MUTU1 p • ... • _ı L lı rid Nomerin başkanlığı altında • 
yarelerin mün - ayyaren ,.. man tayyarele yuaerini nep lıaoalı ağaçlarının gelirinden temin etme yetU! bir toplantı yapmıştır. 
ha.ıran rabıta ve 1 ~ rinin, diğer mu: atlet haline gelmİflİr. Bilhaua kibrit çöpü imalinde Toplantıda, 941 bütçesi ltöy ve 
ketif vuifesini b ok 1 harib devletle - lıallaıaılan Kanada kavağının memlelıetiınizJe salarda gençlik teşkilatı m~all 
gördükleri za - Oy ro o Te nazaran da - yetiflir:lme.i launda tunetlendirilmeai ltara'l"laştıfıl 
manlar artık ta. ha yüksek bir J 
mamen tarihe ka nisbet taftma - "-- •00 

"' -
000'°" Edirne vilAyet bütçesi 

hazırla ~uyor 
rıımıı bulunuyor. Bugintin harbin-!• çok dikkate §ayandır. Bu keyfiyet Yazan· Tarımman 
de, avcı tayyarelerinin ağır bom - lngilizlerin, bütün enerjilerile büyük • 
bardnnan tayyarelerinin, pike tay - bir taarruz harbine haZJrlandıklan. 
yarelerinin cördülderi hizmet, tarih. na delalet eder. Harbin yıpratıcı ve 
te hiçbir harb silahına nasib C\lmı • müzmin bir mahiyet aldığını gören 
yacak l:-c!a:- büyük ve ehemmiyet - İngilizler, her geçen gün biraz daha 
lidir. taarruz tetebbüaünün ke11dilerine in. 

Butrilnün tayyaresi. en seri 'bir tikal ettiklerini hisııetmekte ve düş
harb aliı.dır. Tayyarenin en mü • manlarına aon ve kat'i darbeyi in -
him ve en eusb vufı aüratidir. İtte dirmek için hazırlanmaktadırlar. 
bugünün tayyareleri, bu i.tikamet· Süratle tekamül eden yalnız bom 
te olmalı: i!:zere hiç C:urmadan inici. bardıman ~yyareleri deiildir. Ayni 
taf '\"e tekamül etmektedirler. zamanda avcı tayyareleri de dev a. 

Bt:;Jiinün tayyarelerinin sürati ;.oo dımlarla yenileşmektedir. Avcı tav. 
kilcmehCJ'İ gt1Ç1Delıcteclir Bana ea yareleri. bem kendi bombardı~n 
iyi misal lngilizlcriiı ttHaıriken>; tayyarelerint htmay~. hetn de tnenı
Al.nanlatın «J _ 88> : Amerikalı • leketlerine saldıran dü,man bom • 
]an:ı «Martin _ 167»: ftalyanlann bardıman tayyarelerine kam müca_ 
<fBreda • 88• tayyareleridir. Bu • dele gibi iki mühim .ve esaslı vazife 
gijnlı:ü bombardıman tayyareleri ifa etmektedirler. Bunun için bugij. 
9-10 hin metre yiikseitliie kadaT nün avcı tayyareleri yalnız makineli 
çıkmaktadırlar: İngilizlerin «Blen _ tüfeklerle değil, fakat küçiik çapta 
hayra»; Alı..ıanlann «Do • 215» toplarla da mücehhezdirler. İni\iliz-
t:yyarderi gibi. lerin son aiatem avcı tayyarele:i P 

B .. L•• b ,_ __ ...ı__ makindi tüfekle, Ve İkİ~r tane kü n:~:_ L- ""--1--'1- bol -!1..1. _ __ıı_ h4 -- L_ __ LI--~-- L!..1-~ 
ugunıı:u omD11Tannan tayyare.. çük ça'Pta topla mücelıhezdir. ..-q--. _. ~lllUll ~ - • -- -TillUAnlllD uv--.;m 

leri, tiplerine ve benzin muhtcvala - f S on Post nın mlek t haber j tır ki ber il · __ ,_..._tt ngilizlerin «Hauker • Harrikann; . a m~ e . . • ~ . ~ erı ~" ~- onu 
nna göre, 500 kilodan 4000 kilo\"a Almanların •Messe-.mitı> tipindeki . lerı _aruında. bilın_em. sıZill de ötmek ıçm mii.fterek_ bir ~ .. ormul bu _ 
kadar bomha laşıyabilmektedirl~. .,- ünüze il ll t n Bunların bir uç.usta katedebildikleri avcı tayyareleri 11 bin nette yük _ gen işti mi? Na~ .. ~ra a.. lunmuştur. Bu formüle gore. ağaç ue 

seklii~e kadar çıkabilmektedirler nnd& her doğan çocuk ıçın yüz it::.. fUdur, ne budur. (Ağaç medenı)ıet 
mesafe ise 500-1000 kilometredir. Makineli tüfeklerle mücehhez hii- dar kavak dik.meyi Met edinmiş • demektir) vessellml Filhakika en 
Son zamanlarda Amerikada yapı • cum tayyarelerinin bugu .. nkü harbdc ıer. Çocuk evlenme çağına ge - ciddi tetkikler -,er yüzündeki ağaç 
larak fngjltereye 0 elen ve «•.,.an b k ... , '" ilın kte 1 ıG. h t. d k .. him .. ~.. oynadığı rol, tasavvur eclilenüyecek lince, u avaıuar -.es· e ve var ı6.nm aya muz a pe mu · 
kalelen iımini taşıyan lAiyük bom. kadar büyüktür. Bl.i tayyareler, or- parasile mükemmel bir düğün ya • bir rolü ve bugünkü medeniyette sa -

Edirne ~Hmusi) - Edime v 
hususi muhasebe idaresinin 941 
bütçesi hazırlıklan devam etme 

ldlr. 

1 

AlAkalı daireler yeni bütçeler·ni 
zırlıyarat h'll8U8i muhasabe möd 
ğüne vermlye b&şlamışlardır. Bu 
çeler tevhid edilerek valyet 
encümentnin tetkikine arzolu 
ve bili.hare teklif halinde :ıı 

umumiye aunulacattır. Villyet 
m1 meelilinln Mart iptidalarına 
açılması muhtemeldir. 

Ispanak çalan 13 
yaşında bir hırsıı 
Şehremininde bir bostana gİ 

rek, 15 kilo ıspanak çalan Halil il 
minde 13 yaşında bir cocuk yaka 

0

lanarak, adliyeye verilmiştir. 
Küçük aıçlu, Sultanabmed 1 

sulh cezada yapılan duruşması ~ 
nunda 1 ay müddetle hapse ın
kiim edilmiştir. 

lrlAndah rcmancı Jamef 
Jojce'nin öl'imU 

barclıman tayyareleri ise, bir uçuş- dulann Kerek taarruz. gerekse. ric'at pılınaktaymI.fl biden bir payı olduğunu meydana 
ta 1500 kilometre mesaSe katede - zamanlarında piyade ile adeta, baş Ne güael 8.detl At.alarmuzın bu gö- çıkarmıştı~. Meş~ur. Irlandalı . muharrir_ 
bildikleri gibi, taşıdıldorı bomba bap.. ve yanyana haibetmektedir. reneğini yaşattıkları iÇin Nazilli köy- Bizde ~~ mevzuu yakın bir ma _ Jojce Jsvıcrede Zurıch §Chrınd• 
mikdarı da, diğer btna-c.lerin bir Kaçan bir orduyu bu tayyareler ka lülerinı tebrik ederim. ziye kadar Jlyık oldutu ehemmiyet _ yaşında olduğu halde vefat ctJll 
kaç mislidir. İngilizler, bu tayya • dar yıldıran hiç bir harb silahı mev. Yurdumuz her çeşid a~aça, r.ok, le ele alınmamıştı. Onu ılk defa bı"r James Jojce'in şöhretini temin 
relerin yardımile Almanyanın her cucl clcğildlr. • amma pek 90t muhtacdır. Ağacın dava olarak işleyen, Cümhuriyet ida-jonu ~ütün dünyaya taruttırıı:n 
noktasına gidip gelebilecekleri gibi. Almanların 19 39 Polonya istila- bir memlekette M büyük kıymet ol- resi oldu. 68 .senelik eski Meti yıka _ sene.sın de Pari.ste intişar etmiŞ 
yapacakları tahribat da pek büyük lan zamanında. Alman hücum tay- duğunu uzun boylu anlaı.mıya lü • rak, ataç işini bir nizama koyan yeni 111tnyeaaeıı romanıdır. . 
olacktır. yarelerine hedef olan Polonya fır • zum yok: Son hA.diselerden birisini orman kanunumuz, ağaç bahsindeki Bu roman fevltalAde bir ra 

Bu harbde, Avrupada tayyarele. kaları, tek bir yerde tutunmak im _ ele almak, da.ha geçenlerde bir çok intıbahınm:a en güzel bir vuıkadır. mazhar olmuş idi. Bir adamın · 
rin eriterniyccekleri tek bir hedef kanını bulamadan, arka arkaya eri- koylerimizi peri§an eden seylA.b felA.. Türkiyeyi (Yeşil bir yurd) halıne ı;e _ yirmi ~rt saatlik bayatını tasYi.1' 
kalmamıt gibidir. Gündelik gazete mişlerdir. ketıne, hep ormanlardaki ağaç klt _ tirmek, onu ağaç bolluğunun aaade _bu eser 8'10 sayfalık koca bir ki 
havadisleri, fngiliz tayyarelerinin ta Tayyareler hiç durmadan inkişaf lığının sebeb olduğunu söylemek ki • tine eriştirmek, Cümhuriyet idaresi _ On beş lisana tercüme edilmiştif· 
İngiltereden kalkarak, Almanyanın ve tekamül etmektedirler: Paraşüt- fayet eder. nin şimdi en esaalı gayelerinden biri- 90Jt memleketlerde bu romandatl 
her noktaBJna, hatta Polonya ve çülüğü, toplarla mücehhez tayya • Eğer atalarımızın <Ya.ş kesenle, ni teşkil etmektedir. bir nft.sha kalmamıştır. 
Çelco-SloYakyaya kadar giclip ge - releri, pike tayyarelerin;, zikretmek baş kesen birdir) d;ye korumaya c;a _ Yalnm blr nokta Tar: Bu pyerıin Müteverra bu eserinden evvE'l 
Jebildiklerini bildiriyor. Diğer ta • kafidir. Sonra, '!:>ugiir:kü harbde tay. ı.ı.ştıkları giizeljm onnanlan, bit: rast.. tahakkukunda devlet nizamı kadar, landalı şahsiyetler hakk:mda t91f 
rahan Alman rayyarelerinin de her yarelerin oynadıiı en mühim roller- gele baltalama.saydık bugün bir fey- ferdin de atacı benim.semeai ''e ağaç nesinde güzel bir eser neşreyleı:n f 
gün, İngilterenin muhtelif şehirle • den birisi, dütmanın gerilerine pa - zü bereket vesileai olmak llzım glen bahsinde ayni koruyucu Zı"hniyeti ta- En aon eseri olan ıFenn 
riai ziyaret ettikleriru soruyoruz. raşütlerle müıellah kuvvetler indir. o dereler böyle azıtamıyacaktı. Çün.. şunası llzun geliyOr. Hepimiz inan • Wike. 1939 senesinde intifar e 
Muhtelif memleketlerdeki bombar- meıidir. Mesela Alman tayyarele • kü, ata"1ar yer yüztıne ettt1deri 11a • malıyız ki, ağaç bolluğunun temin Yirmi aene evvel kör 01mtı.1tu. 
dıaıan tayyarelerinin niabdi her ge- rinden indirilen paraşütçüler, Nor - yı.sız iyilikler yanında, .suların nfln - edeceği refah ve saadet bududsuz - re profee6rlerinden doktor Vı 
çen Kiin biraz dalıa kabannskta - veç, Holinda ve Belçikanıa istila - mı olmak gibi &tün bir vazife de gö- dur. Beş on kavak nasıl bir Çiftin d1L teda$ sayesinde beş sene 
dır. Meaell lngiliz hava kuvvetle • Jarında en eeaalı bir rolii oynamıt- rürler. ğüntınü yapabiliyorsa, beş on milyon gene görmiye ba.şlam14tır. 
rinde: Bombardıman tayyarelerinin lardır. Ağaçlann buna benzer pek mfihim alaç da bütiin bir milletin ocağını Vefatı her tarafta tee&.'"iir 
nisbeti % 58: Alman hava kuvvet- Tayyarelerin, bugünkü dt:rüz faydalarını -tim<li eıetı..i gibi bir bir şenlendirebilir. Denebilir ki, Türkiye.. dırmıştlr. Bütiln dünya :ın• 
}erinde: % 55: ltalyan hava kuv - (Devamı 6 ıncı sayfada) .saymıyorlar. Ataca o adar inanıl - (Denma 6 ıncı sayfada) ondan bahsetmektedir. 

J STER 1 NAN, f STER iNANMAl 
İatanbulda bur müdde'*8nberi devam etmekte olan umran hareket.le 

rini ~dirle karşılamamak mümkün delil, şehir yıwvaş ;Yavaş ha~ 
ve denıBe ka't'UfDlak tizeredır. B1r saniye iÇin Ankara caddesinin en yük
sek noktasında durdutunmu farzediniz: 

.. Artık g~~lş -~ caddenin sonunda denizi görebiliyomınu, denizi göre 
gore, de~ıZın _obur tarafında şehrin diğer bir lusmmm .siluet..tn1 seyrede
e~e yürüyebilıyor&UDuz. Gözünüze ~en bir manzara, cilerlerinize taze bir 
bır hava doluyor. 

Dar bir .sokaktan köprü meydanına çıkmış olduğunuzu d'ÜfÜ.Dünüz: 
Muhakkak ki Yenicami hiç bir zaman bugün olduğu kadar' heybetl~ 

Galata ile ~liç de §imdi görtindlığü derecede güzel olmamıştır. 
_İs~bul gunden güne büyüt köy olmaktan çıkıyor, açılıp ~işletilip 

düzeltilen yerlerinde büyük bir §ehır halini alıyor. 
Yalnız bi2le öyle geliyor ki, yaptıtmıız feYi ya.pmıya merbur oldutu • 

muz şeyin bir tısmıchr. 
Y<>lu &ı91JOrus, caddeyi pnifletiyoruz, meydanı y&pıyorm, fakat açılıp 

genişletilip yapılan meydanın arkasından çatısı çökmüt barab bir bina
nın iskeleti mıtıyor. 

Sirkeci meydanını, Brninönö meydanının bütün güzelliklerini ku~ma • 
. bilmeleri iÇin çe'fl'elerinde bir yüksekliği haiz yeni binaların da yapılma.. 

lan lizım. 

İmar haretetinm birinci lrısmı hükilmetıe belediyenin ellerindedir, yar. 
dımlarına, ~l11malanna bakar, ikinci kısım iSe doğrudan dolruya halka 
batar. Gecikmesi. siirilncemeye düşmesi mümkündür. Şu halde biz mil • 

onlarca para dökmek suretlle büyük fedaklrlıklarla tanzim edilen me
ela Köprü, meseJA Taksim gıbi yerlerde açma, yapma, yahud yıkıp yap_ 

ma illerinin birleftirllmelerinde aruret old$Da ilıanıyorua. Ey oku • 
yucu aen: 

tS TER 1 NAN, 1 STER hNANMAI 
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SON POSTA Sayfa 3 

'relgraf', Telefon Ve Telsiz a erleri 

Makineye ı 
"erilirken 

İngilizler Rodos 
adasını tekrar 
bombaladılar 

it~lyan tayyareleri 
ttalya kıtaatını 

bombalıyorlarmış 
I Y unan:ılar "yeni 
talyan Başkumanda-

nın planları da 
•uya düştü,, diyorlar 

Afrikada müteaddid 
ltalyan üsleri?e. de 

hücum edıldı -h' 28 (A.A.) _ İngiliz hava 
Ka ire .. n """8lll n~redilen 

kuYVetlerinin dun ..._ 
tet>l'ği" L'~y~da 21 Kanunusanid~ M~aaa 

ı ıı.re ~eydanı üzerine bır hucum 
tayy tır BOmbalar, yerde bulu • 
yap~~ . •~umııı-P}eTi arasına. düş. nan duşman ""'N_A_ _ 
milştür. ÇOk büyük hasar yapıldıgı 
sanılmaktadır. d ki 

. de gi<lilm:ş ve bura a Ar nerne ye .. ta 
illi .~"":.~? {A.A.) -Yunan res- hava meydanında 8 duşman .... YY~·-
h_ aozcıısu, dün ak~m Atjna rad- resinin yanmakta olduğu gorulm~ 
.. ,..Unda ,. l •. 1 .. A ,.-un a.rı soy emıştır: tür b d 
b tnavudluktaki veni İtalyan Dün Bingazinin 45 mil C'enu un a 
y~uın.andanı Gener~l Kavallero Magru'da yerde bulunan tayy~relere 
~I an ıleri hareketini durdurmak ve hücum edilm~ ve bunlardan bır kıs
l'•}~n kıtaatının kuvvet manevi .. mı tahıib olunmuştur. 
-ıru ....::ı__ k · Rodo.s'da lll\fk ,,.~eltmek için arka ar aya 23 24 Kanunusani gecesı, .. 

kar abil taarruzlarda bulunmağa Marltsa tayyare meydanına bir bu • M· Vermişti. cum yapılmış ve bir çok bomba atıl-
l'&.rd ıtr~lyöz ve havan top~~rının mı.ştır. Bir miktar yangın. çıkmışt~. 
did ıtnıle İtalyan piyadesi mutead- Fena hava şartları dolayısıle bu ~:u
tıır ~ukabil taarruzlarda bulunmuıt- cum esnasında yapılan hasarı mu • 
~k·\'İ akat .Yunan topçusu. ina~cı ve şahade kabil olmamıştır. . .. 
~r FıYe edılmekte olan hır duşman Şark! İtalyan Afrika.sına bırçok hu 
1-.rı" ndan yapılan bütün bu hücum. mlar yapılmıştır. Bişia'da bir de • 
~ ... · PÜ.kürtmüştür. İtalyanlar ağır cuır· yolu ve istasyon ştddetle bombar 

.. ıata v K .. 1 h l' d m 6-ty Ugramışlardır. ut e a ın. e <lı.mn edllmiŞtir. 
lcrd·are kullanmayı tecrübe eyl~mıt- Şehrin garbında bir motörlü nakli. 
"arılı;~ Fakat İtalyan ı:ayyar~en Yu: ye vasıtaları tahaşşildiine böcum e -
l'erde r bombardıman eueceklerı dilmiştir. 
~n ta!yan kıt'alannı bombardı - Agordat'da yerde s6l'J)ili va1!iyette 
~"atnuşlerdir. Bu ise . ~e~eral duran tayyarelere, motörlü n*Itye 
~lığı le:ov kıtaatı ı:trasmdakı ınbz~m vasıtalarına ve BiŞia ile .'\.gord~.t ara -
1-lanı hç" galtmışbr. Yu~nlılar dut-" 8mda bir demiryoluna pike hucum -
~te U~dan evvel ııpgal ey~~ - !arı pılmıştır. Bişia ile Agordat a. 
>'1! aü~!~ugu .mevkilerden çok ot~ nuın":a otom-0billere bctnbalar dii.,_ 
~ mi uşlerdır. Yunan kıtaat! mu- mti§tür. Bir İtalyan tayyaresi ~ehrin 
l'~ı v k~arda havan topu" ~ı~ral • bir kaç ma garbında kiıin bır tayya... 
~İşt:aır harb malzemeM ığtınam re me~anında tahrib edilmiŞtir. Bir 

·~ ta arel . . ak lan miktar yangın çıka.rılmı..ostır. Dü,man 
,, .\tina 27 (AYYA) enD~ İn:liz tay- karakollarına tam isabetler kaydolun 
'areı . . - un t t 
~ri Elbasan civarında bulunan m~ş ur. 
l!a 'y-4 niuıvaffak~Ui hikumlar _ Inglliz tayyareleri, ayrıca, l't'cren'i 
l'ttt bu1~uşlardır. Atılan bombala - de ~:Obalamışlar~ır. . . 
"" ~ePaı hedef mıntaka!!ına diiş _ Butun bu harekata ıştırak eden tay 
~Ur. Askeri bir kamp ve bir i~ yarelerimizin hep.~i, Lib~'.ada~i ~r 
t..r u lbel'lne laaöet.ıer d.lt:i olmuş • tayyare harie, salımen uslerıne dön-

lSü .. müştilr. 
t!etıı >;1k yangınlar çıkarı.Im.ı.ş ve şid- --------------
itaıınfilfıkler kaydedilmişti.r. Sovyetler, 

~k ~an hava dafi bataryaları ateşi 
ta}'y:•ddetli olmuştur. İtalyan avcı J e 
Ge tal'elerinin yollarını kesmişler ise aponya v 
~i .. l:YYarelerin hepsi üslerine avdet • 1• zam 
~~~ yenın 

Tokyo 21 (A.A.) - Dün meb'u 
san meclisinde bir meb'•ıs hariciye 
nazırı. Matsuokadan yeni ni.ıamın 
tanzimine iştirakini hazırlamak üze. 

Amer •I kayı re Sovyet Rusyaya bir nüfuz mınta
kası verilip verilmiyeceğini so.rn~uş-

Japon Haric:ye 
nazırı 

İngilizler Habeş 
topraklarında yeni 
bir yol yapıyorlar 

Denizaltı 
tehdidini 

önlemek içni 

l " ingiltereye top 
yekun yardım 
taraftarıyım ,, 

İrlanda istila 
tehlikesine 
maruz mu? 

Londra 26 (A.A.) - Amerika Bir - Dublin 26 <A.A.) - Reuter. 

Yol vahşi hayvanların 
kaynaştıkları 

ormandan geçiyor 

!eşik devletlerine hitaben radyoda Villkie'nin Lizbonda Dublin gazeteciler enstitüsünün se-
bir nutuk söyliyen İngiliz deniz tica- nelik ~plantısında nutuk söyliyen, 
reti nazırı Cros.s ezcümle demiştir ki: Royter muhabirine serbest Irlanda devleti i~e ve mü -

İngiltere, teçhizata malik olmMl himmat nazın Lemaso ezcümle de _ 
şartile, denizaltıların tehdidine ha • beyanatı mi.ştir ki: 
kim olabilecektir. Fakat· İngilterenin, Birkaç ay evvel, pek yakın bir istila 

Hartum 26 (A.A.) - Royter Amerika Birleşik dev~t.lerinin endüs- Lizbon 26 (A.A.) - Halen İngilte. tehlikesi karşısında bulıınui_Y'ol'duk 
ajansının Haheşistanda, Habeş va- triyel müzaharetine ihtiyacı vardır. reye gitmek üzere yold:ı bulunan 13~ tehlike geçmiş midir? Ben, geçme 
tanseverleri yan.ındalri muhabiri ya. Demokrasinin bütün ı.~Likbali, ge • Wendell Willkie, dün neuterin Lizbon llli.Ş olduğunu sanıyorum. Birkaç haf. 
zıyor: niş bir nisbette, siz Amerikalıların. muhabirile yaptığı bır görüşmede de. ı ta veyahud birkaç ay sonra bııhran, 

Bir İngiliz mühendidisile iiç bet endüstri yardımına ve iStihsal5.t.a ve.. miştir ki: j b?.hranla beraber milletimiz için çok 
Habeş askeri yanımda olduğu hal- receğiniz sürat ve enerjiye baj;lı bu- Mümkün olduğu kadar fa!ı'.l.a ma - buyük bir Lehlıke yeniden gelecek 
de Haheşistanda bir keşii hareke - lunmaktadır. Dünyada, Amerika Bir. lümat almak ve yardımımızın ne ,fü_ tir. • 
tinde bulunduktan 'onra karargaha le~ik devletlerinin yapabileceğine yak retle fazla,la,tırıla l>Ueceğini görmek I 
döndüm. Hiç balta değmenıiş bir !aşabilecek bir tarzda ve miktarda üzere İngiltereye gidiyorum. İngiliz talyan tayyarelerinin Yunan 
fundalıkta Habeşistana doğru ilk gemi inşa edebilecek hiçbir memleket istihsalini tetkik edeceğim ve bu ıs -
16 kilometrelik yolu çizdik. Büyük yoktur. tih.snlin mücssirliğini görii.p ıanlıya _ Ş0hİrlerİ.10 akınları 
yırtıcı hayvanlar, filler, zi.irafeler, Hemen herkes, geçen harbde de - cağım. Bu istihsalin Amerika Bırl~ilt Atina 26 CA.A.) _ Yunan um 
ve aslanlar geçtiğimiz mıntakada nizaltıları~ t~hdidini~ı önün~ ~nlnız devletleri ıstıhsalile ne nunıtle l'n iyi eınnıyet nezaretinin dün akşamki\~~~ 
kaynaşıp duruyordu. harb gemılerı sayesınde geçilm~ ol.. bir tarzda hem.ahenk bir vaziyete so_ liği: 

Ba~a!1 h<>~.mu~? .?ir misli aşan duğunu. s.an~ış_tır. ~akat hakika.ttc ~labileceğı'ni miişahade edeceğim. Düşman hava kuvvetleri, Selfmiğ 
otlar ıçınde kor korune yuruyor • bu tebdıdın onunc, bilhassa. Amerıka Ingilterede on beş gun kadar kal- bombardıman etmiş bazı maddi h 
duk. Öğlenin vakıcı sıcağı altınc1 a Birle§ik devletlerinde muazzam mik- mak fikrindeyim. Topladığım mnlı'.i _ sarı mucib olmuştu~. Sivil h Ik .a.. 
ilerledik. Düşmıına her an tesadüf tarda yeni gemiler inşası sayesinde matı, Amerika. Birleşik devletlerine sında çok az ölü ve '"·aralı a nadrn_ 

k hl'k · k d ·ı · t· · - ~ v r ır etme te '.ı. e.~ı. ·ar$•;~? a p~rm~ - geçı mış ır. dönuneiye kadar gizli tutacağım. A - Şimdiye kadar teyid edıldığine göre. 
ğm:ıız tüfı.~ızın .. tebgmde ıler)j : merikaya dönüşümde nutuklnr söy • üç İtalyan tayyaresi dıişürülmıiştiır. 
y~rduk. Rı~ ıTIT\aga .!a~_la~:-ken brr '' Hitler bU harbı• liyerek ve maka.leler yazarak bunları Tırhala'da kırlar üzerine bomba. 
mıktar yerlı asker 7orduk. Bunl?rın memleketııne anlatacağım. balar atılmıştır. Burada ne hasar, ne 
yıkanmakta olan ~ır İtal;.an kıt a • 1940 H • d Wıllkie, teskin siya.;;etine muhalif de telefat vardır. 
sına ;n~n.sub .. oldugu~a hukmeder:_k az 1ran1 n a bulunduğunu ve atamamile İngilte • Ege denizinde bir ada üzerinde u -
kendnmzı ~oatwnnedık. ;re kararga- reye topyekun yardım t.araftarı» ol _ çan bir düşman tayyaresi cok a~a _ 
ha dönerek h.b~r verdık. Bu te~ - kaybe'tm;şıı·r dui;unu söylemiş, Almnnyaya gidiptğ'ıya inmiş ve bir köydeki ~vİerın dam 
grafı yazarken hır Hab•s de,vrıye ' " gitmiyeceği sualine tebessümle {lha- '!arım hiçbir netice almak.sızın mıtral-
kolu ilk defa olarak .Hab;~ısta . . . . .. yır gitmiyeceğim» cevabını vermi.ş _ yoz ateşine tutmuştur . 
ııa gire"'ek dü~ma:u çevmnege hıt - Vaşıngton 26 (A.A.) - Ingilız bu- tir. 
ztrlanıyor. yük elçisi Lord Hallfaks, dün Cordcll 

Balta rrrmemi bir fundalıktan Hull ile 1 saat süren ilk görüşmesini Derne'ye yen,. 
geÇer.Jc Habe~ davlarına kadar u - 1 yaptıktan aonra gautecilere beya -
zarıacak olan bu 1j0 kilometrelik natta bulunmuş ve ezcümle demiştir 

Romanyada askeri 
idare teessüs elli 

yolun açılması ctüşman topraklann.'ki: ı·ngı·'ı·z kuvvetlerı· 
da emin bir münal:Rle hattının ku - Umumi vaziyet hakkında fikirleri. • CBaştaratı J inci ı-ayf:ıda) 

rulmR•ı çok cür'etli bir teşebbüs - miZ, birbirine çok müşabih bulun • •• d "'d• Hükumet memurları vnzifele:-i 
tür. Bi~ tepede oturmu, bu sonsuz maktadır. gon erL 1 başına dönmüşlerdir. Faıcat yeni iş. 
~bi gözüken funrlalığı dünyanın Bu harbin tarihi yazıldığı zaman ara değin hususi bir müsaade ile 
bu en vahşi ormanlarından birini şu cihet anlaşılacaktır ki Hitler, bu {88' tarafı 1 inci sayfada) asker ve hükumet memurları seya-
seyrediyorum. Yol bu ormanın i . bıa.rbi, Fransanın mağlubiyetini mü - kararg~hı tebliğ ediyor: . hat edebileceklerdir. 
çinden geçecek ve imparatorun ka- teakıb İngiıt.ereyi istila cyle:nediğı i - Hududun öt~ tarafında It~lyan. a- Yedek sübayların ~adakatini tes-
rargahma tonlanan cephane ve a~ - çin, 1940 Haıiranında. kaybetmiŞtir. razisinde devrıye hareketlerı fnalı • bit maksadile bunların Şubat ve 
ker işte hı-o buradan gidecektir. Cep İngiltere o zaman çok zayıftı ve Al- yetle devam etmektedir. _ .. .. Mart aylarında kısım kısım 30 giin 
hane yükHi beva7 ~eve kafilrleri hi. manya, eğer süratle hareket etmi.ş Yerli devriyelerle bir. çok ku~uk mu müddetle silah altına çağırılmalan 
7im ismimize kadar ormandan do- olsaydı, bizi mağlüb edebilirdi. sademeler olmuş ve bırkaç esır alın- kararlaştırılmıştır. 
lanıp gelmektedir. fakat .,,..,..,1 bitin- mı.ştır. Umumiyetle zannedildiğine gö • 
ce. bı:ı dl"velerin yer;ne motörlii va. İtalyan tebliği re, general Antonesko yakında yeni 

s1talar islivecektir. Kar~ı. VBY ve ·ııalyada karışık' ık İtalyada bir mahal 26 ıA A' - İ - ve siyasi bir te<111<il~· \.ıakkında bir 
okla müsellah vaTt r,ıplak yüzlerce E talyan orduları umumi karargA.ht - plehisit tertib edecektir. 

1 1 1 d 1 nın "J33 numaralı tebli~i: Yeni hükumetin hangi tarihte tet 
zenci kaZTT'" ıH a ot ar arasın a yo kt ? - 6 b 

1 mi ÇI 1 • Yunan cephesinde mevzii ma'ılyet.. kil edileceği henüz elli değil~e de 
açmava ça ısıvor. üt haricive nezaretine B. Val~re Pop 

Asker kıt'alannın işi de çok a • te muharebeler olmuştur. Hava m 
ğırdır. Yol yapanları düşmanın ta - cna .. ,•aırafı ı inei sayfada> rezelerimiz, taarruza geçerek iaşe veya B. Ceorge Bkratiano'nun ~etiri-
arruzundan korumak için yakı<'I Şanali İtalyada halkın yüzde o _ kollarına ve düşman kıt'alarının top lece~ ıı~vl.enilme te.dir: 
bir giines altında kalın ot tabakala. nundan fazlasının Mussoliniye taraf- Ju bir halde bulundukları yerlere bil B. Nıchıbor Cranıchın de propa -
rı içinde- mütemadiyen devriye ge- tar bulunması muhtemel değildir. yiik ve kiiC'iik bombalar .. a:m~~Iardır. , g~nda nezaretini alması muhlemel_ 
ziyorlar. Son zamanlarda gizli polis memur _·Bir bombardıman teşekkulumuz, Se. dır. 

Ormanda hava hücumlarına kar- harının sayısı bir misli '\rtmlmıştır. lfınik'in askeri hedefierıne taarruz e- Askeri idare 
şı muvakkat müdafaa te~.İsl"tı yapıL ı' İşin asıl güzel tarafı hüki\metin po _ derek liman tesisatın~. benzin .de • Biikrr<1 2 6 { A.A.) - Genenl 
nuştır. $imdiye kadar duşman tay- lis memurlarına da ıtimııdı yoktur. polarma, doklara ve .~t~syona ısa - Antonesko, bütün hudud, liman, tay 
vareleri gözükmemi, ise de Habet- Birçok İtalyan askerile de görüştüm. betler kaydetmiştir. Buyilk ya~gınlar yare meydanları ve ,imendiff'r is -
ler düşmanın gt-leCl"ğİ ümidile ve Arkada$adndan ·binlercMinin ~sir çıktığı müşahade edilmiştir. Dli.~nıan taıııvonları mıntakalarında bulunan 

nlan icabı vechile karşılamıığa ha. edildiğini duydukları zaman çok mem av tayyarelerile yapılan .'lluharebe - polis idarelerini ciheti R~kMİveye 
;ır. bu müdafaanın :ırkasında nöbet nun olduklarını söylediler. Askerler Jer esnasında iki tayyare diişiirüJ devrrden bir emirname imzalamış -
bekliyorlar. şu mütaleada bulunduklar ki eğer va- müştür. Bambardıman tayyareleri _ tır. Bu yerlerin kontrolünü genel t hd'd tur. Matsuoka şu cevabı v~rmışbr: 8 1 ed• ı yor Sovyet Rusya ile münasebatı?u~ 

iyile§İr•e iki memleket arasındak! M . stan 1 n 
l'okyo 2 . . müzakeratm alemşümul bir noktaı acarı 

~ırı ~ 7 (A.A.) - Ha~ıcıye azar üzerinden takib edileceği be. Rumen meselası· 
~liaj ha.t.ııuoka, bugün ~b usan dn'h.d' 

ziyet böyle devam ederse harb yakın. mizden biri dönmemiştir. kurmay yapacaktır. 
da bitecektir. Şayed İtalya l'>arbi ka- Deniz cüzütamlarımız, Arnavudluk Horia Sima 
an.sa bile bundan hiçbir •stifadesi ol. sahilinde bir düşman mevı:iini bom • Bükreş 26 (A.A.) - Havas: 
mıyacaktır. Çünkü idareyi Almal\}'Q bardıman etmişlerdir. Lf".ivonerler reisi Horia Sima • 

"-t•~ llrıc' d b ı ı ır. N ıL --q but 1Ye encümenin e eya.- Diğer bir meb'UB Harbiye a~ı 

;;:'!', ~un~rak, Japonya tarafın - eral Tojo'dan sair devletıerın karşısında vazı· yeti 
~"Clen.iyıJU,.nde girişilen hareketin ,~:ıkayşelce yardımlarına mini ol • J 
~ ~ir ba ! alemi esasl.:1nnın t~hribi- mak üzere Japony.anın .. m~hatib.li~ <Ba tarafı ı inci sayfada> 
L ~tilca h ş angıç olduguna dau A - k nu ileri süriıp surmıyeceğını il . T 1 k. M 
~rıe c.e:rbiciye nazırı Hull'ün söz. ::~u~tur, general Tojo şu cevabı s?yliyen .. hf.~vektta iltihak/;ve ~t:: 

1-{ l a Vermiştir· nstanın uç u pa . 
ç&\-. ı.ı l'ün be • • A • vermi.Ştir: d car _ Yugoslav dostluk muahedesı 

.. ıtftıilti MYanatı vakıaları tersın.e Mesele halen tetkik safhasında ır. h kk daki tasdikli layıhalardan 
~ebbibr,de~~nç~r~ . hadi6esi hır b:ııs;~miştir. 
. n""li:vetirı gıl~.?ıtlakdı~-~ııt~rnk~syfıo- Macar Harı"cı·ye Başvekil bilhassa demiştir ki: 1 

Ctic.eaıd· .,.oıı er ıgı ın ışa n Harici siyasetimizde değişiklik: o -

il dcğitı ır~ ~ fokişaf ki statüko- Nazırı vefat ett•ı mamıştır. Binaenaleyh bu .ı.iyasetin 
i!:lo..s_kınesını kat'iyen ister.ıiyen yeniden izahına hacet voktur. 
~ l.ıiralllı ıı~nların devamlı tazyiki- Rumen meselesine gelince, oir çok 

• 
80tılar ŞJır. Halbuki o Angln- P 27 (A.A.) - Macar .ha~ Alman kıt'alarının Romanyada bu • 

0 
~c ao1t' ap~n!ayı müşkül bir va- eşte Kont Ceaky vefat etmı§· lunması bi'Ji te.cıkin etmektedir. Za -
~ıh hak ıçın daima statükoyu ~~ye M~:~effa eaki bir Maca~ daile - ten iki senedenberi olduğLI gibi Ma -
L.cl'h J az:ır bulunmuştur. Dina • ır. h 'd' J 938 senes.ın en • car hükiımeti tetikte bulunuyor. 
..:ı..... apon k sine mensu ı L d ... ·•ı bir _Yayı garbi Pasifi te h . . nazırı bulunuyor u. Harbiye nazınnuı seyalıa~i 
"t .ı va:z:ı t ld k . beri ancıye . B t Ilı •ıiye t h .Ye te e e etme ıs- Macar mint müdafaa nazırı ar -
~>. Bu 8. tıe :Ylo!mek doğru o • • • ıı reye tayyare ha'nın Almanyada seyahatinden bah 

ut, J"Po na Verılecek cevab 911 - ın o 1 e seden başvekil Teleki şöyle demişti~.: 
,~Cffeh b?~.nın gaye~i sulhçü ve ı k · ı d • Bu ziyaret hakkında tekzibine lu -
ıtıtır, Çu r~k şarki bir Asya kur- hu··cumları 0Sf 1 zum kalmıyan uydurma şayıalar do. 
rb~r kal n u artık Hituhat ve is- ıaşmıştır. Milli müdafaa nazırı Al-
İQ·küre:I:ı~rnıştı~. Amerika yarım L dra 27 <A.A.) - Dün gece I.on- man ordusunun re~'>lerini ziyaret et-

ır. Bin e hakim bir nüfuz sa. on hiÇ bir hücum yapıım~m.ıştır. mek ve kendilerile temasda b•ıtunmıık 
~t t\ldığ aenaleyh Japonyanın va- drayah ftadanberi İngaiz hukumetlüzere Aimanyaya gitmiştir. Son de • 
il ek iated';:e sulh ve nizam teııis Bir k ~e yapılan hücumlar kesa • rece dostane olan bu temas daımidir. 
r 11lkıılarJ~gı !arki Asya gibi ba,ka ın~~ire Müdafaa nazırı çoktanberi Almanya-
. Alller'k u~raşmasa daha iyi e- mış · gitmeliydi. Fakat her defasında o. 

.. 'nlllıtı .. lı alılar iyi düşünerek !'U. • d h "d'lane bir alem kurmak. yan hareketine mini olan h5.d.ise~r 
"Otı .. arı la· d k' b .. le" defi a a a ı nu . ıl . , A . zıın ır ı, ugun u 1 yordu. Bu ziyaretin yap ması ar-
11 ~~·~arıınrner.ı.kan ihtilafının esası tır. da ıöylemiştir: otı: sıİlJldi mümkün olmuştur. . . 

ıl tnııd h 1 · · · Matsuoka ş~nu Avru a harbine " lii ed k b çbır 
A. "ri gelmek a ~ esı sıyaııetın - Amerika). egerAlmanpyanın ilk ön Başvekilin buna i ve eee ' 
t l'tıerik .. tedır. k k o una, L .. ü yoktur. 
1 !"'lakki Çın_ıv~endi ilk mjjdafaa arAışaca 'k )ut" asına taarruz el~lea; soz =~-------

• ıle Ja ettıgı nıüdd .... ""'e AmP... ce merı a .. olmak şartı e, Romanyadakı· " p '"' bb" ü mustesna 1 • .. 
'•~b•t) ?"Ya ara~ında dostluk teşe us .. ·· .. add~i i,en su. b J 

elinde tutacaktır. Bingazide hava kuvvetl<>rimizin mil nın dün akşam tevkif edildi~i hahe
e.ssir iş birliğile yap tan muhnreheler ri ı0 rarla dolaıımnktadır. Bu tevki -
devam etmıektedir. Tavvarelerimiz fin nasıl yapıldığı hakkındaki ma _ 
dilsman kıt'alarını ve motörlii VPSa- lumat muhteliftir. Bazı rivayetlere Willkie Londraya vardı 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) itini bombardıman ı>tmişler Yf' mit- göre Biikresin ortaqında rHöt"r h""• 
fyi bir seyahat yaptım. Haya - ralyöz at~c::ine tutmuqJardır. nün av rivayetlere göre de Brasov' da bir va 

tımda hiç bir zaman kendimi şiın • tayyarelerimiz bir düşman teşc.kkü _ taklı vagonda yakalanmıştır. Üz~ -
diki kadar iyi hissetmedim. Niyetim lfine yetişerek .. oıoster» tip:ncte dört rinde mühim miktarda para bulun
İngilterede iki hafta kadar kalmak tayyareyi alevler içinde düşürmüş _ duğu söylenivor . 
ve mümkün olduğu kadar çok sey - ıerdir. Yeni tevkiAer 
ler görmektir. Yeni herhangi heya- Şark! Afrfknda kara cephesinde Maamafih Simanın tevkifi hakkın 
natta bulunmadan evvel memleket. kayda değer birşey yoktur. da hiç bir tebliğ neşredilmemiştir. 
te dolaşmak isterim. Resmi mahfellerde hu husuııta her 

İngilterede bulunduğumdan do - türlii beyanattan sakınıiıvor. Keza 
layı bahtiyarım. İngilterenin dava - Ha"eşliler fırs1t mesai nazın J11siski ile m .... ı, hler 
sma çok büyük bir tevecciihiim var. beklı"yorlar r11ı.zırı Rrailt"anu'nun !evkifleri ha • 
dır. Biitiin dünyadaki hür imıanlar beri hakkında da tevid <"r:l•c-• -malü -
uğrunda dövüşen lngilterey"" Anıe- l"""• "'""""" rııiimkün olamamı,tır. 
rikanın mümkün olan her yardımda (Baş tarafı 1 inci savf•lllft) Karga0alık1ar e.rnıa.sında dahilı~ 
bulunması için elimden geleni yapa- bir etmişlerdir. Bunun tek bir ne - nazırı bulunan g 0 neral Petrrıvicesko 
caihm. 

Düıoman tavvarelerinin hücumla. 
rına uR'ramıA olan bütün şehirleri 
gezebil~eğimi ünıid edeTİm. 

Londrada R. Wilkie, lnı:61iz hü -
kumeti namına hinbaşı Thomson 
vf' R. R~:..,d, diğer tar:ıftan Ameri-
1-an tT'a<ıl3hRt~;;'lan B. .T ohnson ve 
Amerikan büyük elçili~i crkanın
dAn gent-ral Scanlon tarafınddn kar 
"tlanm•~hr. 

B. ''':ıı,; .. otomobiJJ .. ,. ... ),. erit -

m•~tir. oı .. lin avlusu fevkalade ka -
1 .. 1,alıktı. Rir çok ela müdafaa teşki.. 
liıtı mf'nımblan vardı. 

B. WilHe"ye iki dostu refakat et
mekte idi. 

Ruzveltin mümessili 
Selanikte 

ticesi olmuştur: şimdi evin<le mevkuftur. Kur.,una di. 
Habesliler dhılerini gıcırdatrnııılar zildil?i habPrlerl valandır. 

ve ltalyanlara olan kin ve garazları • b Aln"an hın 11tı•sının c"nazP alayı 
artmıştır. Yerlilerin kaçması ise de- Viyana 26 <A.A.) _ ~tefani: 
vam etmiı;tir. ı b '-. , v Bükre• e ir <ı.ui11.a<ıd neticesinde ö.. 
Adıs-Ababa dan uyrıldıgım za - len Alman blnbac;ısı Do~r·n...-ın ,. 1 1 1 1 . h. d ' ' ., ... rnaze man ta ]'an ar gece ey,n ~e ,- en ımero•imi bugnn v::ıpılmıştır 

elli kilometreden fazla uzaklaqmı -ı Mera<:'me .,·vast VP ru k -• · 1 • vorlardı. Sık sık ltalvnnlann öl<lü _ . ~ ~•. . ' . . s crı rıca aen 
"ld"v.. •· "1" d"' it 1 H b bırçoF.u .~tırak etmı•tır. ru ugu goru ur ıı. a yanın a '"· ----
şistanda muhtelif verlerc~ k<'ymu, 
olduğu ltalyan aileleri birer ,.mni -
vet tedbiri olıırak Adiq-A.hnı-~· .... 
dolmu<>lardır. Geceleyin kamyonlar 
sokaklarda dolaaarak yjzli ""'~1 ..ı .. 
bulunan erzakı taşım&ktadır. Sehir. 
de tütün ve şeker lcalmamışhr. Siit 
ve makama da çok ıtTrlu., Ka11.~u~ 
azlığı da kt-ndiııini fevhılade his • 
settirmektedir. Otomohill,.Ti:ı .-be
risi benzin yerine gazla işlemekte • 

Fransız donanreasma 
verilen emir 
(ISa.ştaraf• 1 iıu•i ı;::ıyfada) 

Fransız donanması, ht!rhııngi tıı• 
raftan gelirse gelsin bir müsadere 
hareketine karşı koymak ve icl\bın
da kendi kendisini batırmak emri. 
ni almıştı. 

""" ,,. er l .. Iü paktın uçuncu m d k' Ja- b"" • • kur an arı t.t<· 1 asa tahak'ltuk ett:ıi - UÇ • • B manaM şu ur 1 anısenın 
t\ta rülebilır. undund h ı oynamaktadır Bu"kre 2 7 {A.A.) _ Son lı:an• Londra 28 (A.A.) - İsviçre rady0-
..J lıoka .. l" . • muka era n k t.. ş bild' d'~· ö ~•11... ı.,. uç u pakt devletlennın ponY~ I h 1·htiyatlı haTe et. e • ki da ölenlerin mikdarı sunun ır '6ıne g re Ruzveltin 

dir. · 
H11be~liler 19 35 i unutmaınışlar

drr. İtalvanların Ü7.eıfoe •;ıldır'Tiak 
için büyük bir sabırsızlıkla fırsat 

~erikan mahfellerinde B. Bul
litt' in bu beyanatı marepl Peten hü 
kumetini haricde küçült düşürmek 
için yapılan propagandalara ciddi 
bir darbe indirdiği suretinde te!iW 
edilmektedir bekliyorlar. 

... •ut h b ena ey b''-: ki .. klı ar sırasın bal Ü il' lb old .. u at prouramı taT'?im ve ına Şu herkes uaın ... 00 ile SOOO arasında tahmin e • şa m mess ' a ay Donavan bu • 
~~~ llgn hakkındaki şüpheleri mek ıazımdubh d~eD bçıanaı- 20 k dir. g1ln Sellniğe ıelıniştir. t.t.\ ve denıimr ki: Japonya taa u dilme te 

"er devletinin yeırane be· yacaktır. 
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Bütün hczırlıklar tamamlan
dı, aelttberlik müdürü de 

bugün Ankaradan geliyor 

Bir kadm kamyonet 
altında kaldı 

Fatihde Zeyrek- caddesinden geç 
mekte olan Ahmed Topçu isminde 
birine lsmail Halkaçetinin · iduesin. 
deki 3126 sayılı otobüs çarparak, 
muhtelif yerlerinden yaralam•ştır. 

Yaralı, tedavi alhna alınarak, 
suçlu şoför yakalanmı~tır. 

Nafıa Vekili bugün 
teftişlerine başlıyor 

Şehir mecı:sin·n yeni içtima 
devresi hazırlıkları 

Dün sabah Ankaradan ş'ehrimize $ehir Meclisi, Şubat.o üçüncü 
gelen Naffo Vekili General Ali Fu • Pazartesi günü toplanarak ikinci 
ad Cehcsoy bugünden itibaren Na- devre içtimalanna ba2lıyncaktır. 
fia müesseselerinde tetkik ve tef - Meclisin bu toplantısında vilayet ve 
tiılerine ba§lıyacaktır. 1 bele?iye bütçeleri müzakere edile. 

Birkaç gündcnberi şehrimizde bu cekhr. 
lunmakta olan Gümrük ve İnh\sar • Belediye Daimi Encümeni, dün 
lar Vekili Raif Karadeniz de giim - sıhhat bütçesint tetkik etmiş ve bu 
rük müeaseselerinde tetkiklerine de- suretle hus'Jsİ mıJhaı:ıebe varidat ve 
vam edecektir. masraf bütçes'nin müzakeresini bi

Eminönü Halitevi, taŞTadan ge. _ ...... -......................................... tirmiştir. Encümen bugünden itiba .. 
len ve günlerce İstanbulda it peşin- o· . L u· . M ren belediye bütçesi müzakerelerine 

Eminönü Hatkevi 
kimsesizler için yurd açıyor 

de koşan kimsesiz vatandaflan ba- başlıyacaktır. 
nndırmak ve kendilerine İ§ bulmak Eskl Oümrük Nazıt'larından n~er. • ................................................... . 

maksadile mühim bir teşebbüse geç. hum RamiZ Bey zade ve istanbul Be- Refi Celil Bayann ölümünün 

1 
mittir. Halkevi, Parti ve Belediye. led'yesi murakıblarından ve eski ga- kırkıncı günü 
nin de yardımile Nuruonnaniyedcki ze~ artadaŞlarımızdan Nail Gure-
medrcseleri tamir etti~rek ve ayn- 11 peder· mülga Dabilıyc Nezareti &.. Refi Cel~ Bayarın öliimünUn kır - ı 
ca burada bir tedavi kliniği açıla- ~i &.hV'B.; memurin komisyonu aza _ k~nc; ~nime rastııyan yarınki &ı.lı 
cakhr. 

1 
ğ d ütekaid Neyir Qürel kısa gunu ~le namazından sonra Beyoğ-

Bu kimsesizler yurduna, miinba. ~ ın ~~ mftteakıb rahmeti ra b _ l~nda Isti~l~l caddesinde Ağa cami. 
sıran taşradan gelen kimııw i~i?er ka şt sınde mevlıdi okunacaktır. 
kadronun müsaadesi ni:sbetindc ka. mana :uşnıu ur. . ~ Merhumun dostlarile sevenlerin ve 

b 1 d·ı k k d'l . . b lu Cenazesı yarınki Sa1ı giinu .saat ya- arzu eden 7-evatın teşriflerin' rica 
u e ı ece ' en ı enne .'ş u - ımda Bo~asiÇinde Bebekte Ynlıbo .1 . ı 

nuncaya kadar yatacak, yıyecek ve z " 1 ederım. 
diğer ihtiyaçları temin olunacaktır. yud ~-1k68 numöğlaralı yalılarındü:ıtn kkabl Rel'akMı Zekiye !Celi Bayar 

h 
· d , ır~ ve e namazını m ea ı 

Bu arada asta olan vatan aşıar Bebek il d kı.1 n<iı..ld. --------------varsa kendileri tedavi olunacak, cam n e namazı 1 • an ,.-__,..., _________ _ 

hasta olmayanlara kısa bir zaman- sonra :~:~hiS~~ Kayalar kabrısla.. I ( yeni neşriyat ) 
da j bulunacakhr. Halkevi bu te eb nımı ece r. , ________ ...;.. ____ -..J_ 

Kadı!<öyün 
imar planının 

tatbikına başlanıyor 

-t-
Bazı çocuklarda muayyen za -

manlarda iki hattA üç defa çi -
çek aşu;ı aypıldığı halde aşının 

tuLmadığı görülüyor. Bu hal an. 
neleri babaları çok üzmektedır. 
Aşı tutmayınca ~uğa çiçek has. 
talığının geleceğini düşünerek çok 
korkmaktad:ı.rlar. Halbuki bunda 
telllş edecek bır şey yoktur. Ma
lfimdur ki yeni doğan bir çocuk 
ilk zamanları annesınden kop -
muş bır parçadır. Henüz nyn bir 
şahsiyeti yoktur. Hüceyratı, uısi

cesi tamamen anneJinin esasla _ 
rından başka bir şey değUdir. Bu 1 
sebeble 1Ulneslnin evvelce çekmiş 
olduğu bir çok hıı.sıtalıklardan mü
tevellid muafiyet çocuğa intikal 
etmiştir. Bu. vaziyet r.lolayısne ço. 
cukta birçok intan! hastalıklara 

karşı muafiyet varoır. Fakat bu_ 
nu izam etmemelidir. Ve buna çok 
güvenmemelidır. Ananın hangi 
hastalıklar çektiğini ve hanglle • 
rini çekmediğini kat'iyetle bilmek 
imkfuıı mevcud değildir. Bundan 
başka bu muafiyet hassası da an
cak üç dört ay kadar devam eder, 
ondan sonra sür'aUe biter. 

i. z.ö. 

Cenb fstlyen ok•:r•cula.rım.a 

posta pulu yol amalaırını riea •. 
derim. Aksi talı.dtrde ~ri 

m'aka~lesiz talablHr. 

11 ikincikannn tarihli 
bilmecemizde kazananla 

Şehidlikleri imar Cemiyetinin 
yılhk kongresi 

Dünkü toplantıda bulunanlardan bir lıı:unu 
Şehidlilc.lcri Jmar Cemiyeti umu • Kerim lncedayı'nın cemiyete 

mi heyeti senelik kongresini dün 1 vaffakiyetler dileyen telgrafı 
Eminönü Halkevinin konferans sa- 1 muıtur. !onunda akdetmi,tir. Bilahare, idare heyetinin bit 

içtimaı saat 14,30 da cemiyet nelik mesaiyi izah eden rapof11 
idare heyetinden İstanbul Müftüsü narak, müzakere olunmadan 
Fehmi açmış, kongre rıyasetine bir fakla tasvib olunmuştur. 
reis ve aynca iki sekreter sec;ilecc - idare heyeti raporunda c 
ğini hazıruna bildirmiştir. ruyasete tin bir sene zarfında tahakkt1~ 
Parti idare heyetinden bayan Ha - tirdiği işler etrafile anldtılınıft 
sene Ilgaz ve katib!iklere w de .~rem Başvekilimiz.in yüksek alaka il 

Sezan ile Rahmi Dızdaroglu ıntıhab mirlerile cemiyete Başvekalet 
olunmuşlardır. çesindcn yapılması vadeclil 

Bundan sonra toplantıda bulun - b' l' kd. d 5000 . . f h • . • , • _ d ın ıra na ı yar ımın l 
mıyan cemıyetın a rı reısı '-'CV et .. d ·ı · ld w nın gon erı mı o ugu; büsü kısa bir müddet z!lrfındn kuv. Merhuma Tanrıdan rahmet diler, Arldtek.~ (Mimar) - Bu derginin 

veden fiile çıkaracaktır. Bu h için kederli ailesine ~ arkadaşımız Naile 115-116 sayıları bir arada zengın bir 
İcab eden tahsisat ayrılnıışt r. taziyetJerimizi sunarız. 1 şekilde :intişar etmiştir. ,.ııllllllll•••••••••••••••••••••••• ... , belediyesinin 5000 lira ve ı1l 
======================================:::ıı:==o:::::=== banka ve müesseselerin mulıt Yarm akşam çüterde teberrüıerde buıuıı 

bildirilmiştir. idare heyeti, ~ 
raporunu; «dünyanın bu kııfl Pazar Ola 

- Hasan be>' çocuklar 
oyuncaklarilo oynarken-

... Seyretmesınc bayllı. 
rım ... 

Bey Diyor ki : 

. .. Dün bir arkad~ımın 
evine gıtmıştını. Çocuğu
nun elındc bir mııkıneli 
kuş gordüm. Kuruuca gc. 
ri geri gitmeye tm.şlıyor. 

Hasan bey - Marka. 
sına dikkat ettin mi? •.• 
Muhakkak İtalyan mar. 
katıdır!. 

F.ıı büyük a.şk 

Marlene Dietrich 
JAMES STEWARD - MISHA AUER 
ile beraber emsalsiz bir tanda ~tıklan 

SARIŞIN 
ŞEYTAN 

aeyirclleri Aşk- İhtints '" IJ8)ıftü.I, şMtolar filminde 
gatyedecektir. 

li içinde dahi vatan ve ınillf 
birük havası içinde kuvvet ti 
ve ilerleten hükumete ve r.fı! 1 

miz İsmet lnönü'ne minnet 0 

larınrn izhar ile bitinniştiT· 
Başkaca muhtelif meselel~ 

zakere mevzuu olduktan s?fl 1 
nakalat Vekili Cevdet Ker~T 
dayı tekrar cemiyetin fahrı. 
ne seçilmi tir. idare heyetti' 
Cemal Nemlizade, Dr. Zı~ 
Ağıcı, İstanbul Müftüsü f eh 
Sani Yaver, Sıtkı Bılginerı1 -ti. 
man Kararlı, Kadri Bayma 
Hikmet Aral intibah 
dır. 
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TRO) [ Hadi.!eler I 

' CÇen hafta bugün b11 aü -ı - Vnrsın kıvırcık koyun k 
h tunda çıkan yazımın serlev. mcsin, kıvırck yapanlar duruyor y ası «Vah, vnh,, dı. Oh, oh, ne tiliil 

Bir okuyucum mektub yazmı§,1 * 
mektubunda diyor ki: lş ~üç sahibi ııöyledi: 

- «Vah, vah» yazınızı okuduk. - .l§e gitmek için tramvaya b' 
Vah. vnhın zıddı «Oh, oh, ne ala!> mek lazım. Tramvayların hiç biri d~r. Bir kere de bu serlevha altında de yer bulunmuyor. 
hır yazı Yazınız... Belki geçeıı yazı., İşsiz. güçsüzler aldırış etmedile 
nızda vah_ v_?hla:rla darılttıklarınızın - Varsın i~e gitmek istiyenl 
oh oh ne nlaf larla cönüUleri:ıi al • tramvaylarda yer bulamasınlar, si 
mış olursunuz. nemalarda yer bulunuyor ya ••• O 

Bu yazıyı, darılttıklanmın gönül. oh ne aJar 
lerini almaktan ziyade okuyucumun ' * 
arzusunu Yerine getinnek için yn • Baba yaşlı jdj, Eve kan 
zıyorum. Dnrılttıldannu biraz daha de döndü: 

fazla hiddetlendirirıem, bunu nrzu - Bir kilo kahve ele geçirebil 
etmem ya, kabahat bende değil, o. mek için sokak sokak dolaotıın. 
kuyucumdııdır: Yaşlı babanın yirmi jkj yaşındakı 

delikanlı oğlu içinden güldü: Kadın kocasını kapıdan Juırtılıı_ - Varsın bnbsm bir kilo kah,. 
dı: ele geçirmek İçin sokak sokak do -

- Nder getirdin) laşmış oirun. Ben kahve renkli mnn 
Dedi, erhk cevab verdi: toluyu, pe,.indcn hiç dolaşmııdan 
- Vejetalin istemiştin, hiç bir kolayca ele geçirdim ya ••• Oh. oh 

yerde buinmııdını. Fakat briyantin ne alili ' 
var, ondnn iki lcnvaııoz aldım ge - * 
tirdim. Tnksitleri ödiy""cek nile reisinin 

-:- Vej~ta_lin vnrsın olmasın, bri- 1 diııJerini bıçak açmıyordu: yantın getırdın yn ... Oh, oh, ne aliil - Taksitleri hir türlü veremedik * gitti. 
Evin erhği üzüntülü idi: Aile reisi hnnç, ailenin diğer ef. 
- Mezbahada kıvırcık kesmi • radı, p- ''1...!;;J.r: 

vorlarnuş. Ka b kasab dolaştım. - Taksitler varsın öd'"nmemiş 
Hiç birinde zerresi yok. olrun, taksitle eşya verenler, taksitle 

Evin kadınları, telaşla sordulnr: esya vermekte devam ediyorlar ya .. 
- B"rber diikk6nlan açık mıi' Oh, oh, ne alal 
- Açık.. ,,.-ı l ı 
F.ırin kndınlannın vüzleri gü)dii: • ~ /,rm.af. d--1-ulil~i .............. ·--··-···-·-·····-·······---·-·-······-··-··-·-- ···-

Okuyucuma tnvııiyem: Bu tRrz • 
da düşünmemesi. BeG-endiği, sevdi. 
ği bir kimseyle bütün bir hayat rnüd 
detince ayrılmamak için şartsız ev
lenmesidir. Gerçi aynlanlar vnr, fa
kat ayrılmak izdivacın seyrek vu • 
kua gelen v~ gayri tabii olnn bh 
neticeııidir. Evlenenler içinde mes'. 
ud bir yuvada ölünciye kadar bir -
birlerinden ayrılmadan ya ıynnlar 
ekseriytottedir. Ayrılmış olanları de
ğil, aynlmarfan yıışıynnJan örnek 
ittihaz etmelidir. 

* 
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ide 

Belediyenin elektrik 
fabrikası 

nasıl yandı? 

Mardinde ~araretli bir 
imar faaliyeti var 

e 

Yazan: V alentin W illiams 
- Hayır yavrucuğum. fakat şiın j Mrs. DıM 1 gözlerini aralık etti, 

di.. gunlf!rdcrıberi düsünmekte C\I - kızının aynı:u.fo görünen yüzüne bak 
duğum blr rnesele hakkında sizt: bir tı ve sordu. 
nuihat verr.le:.;: isterim. Bu anda ı - $imdiye kadar sizin)~ evlen 
Stephens, İııkoçyadıı hir şato sahibi meyi teklıf elti mı Phyllis? dedi. 
olmak arzusuı1u kafasına koydu; Genç ku kızardı: 
erkekler •!k&eı v-ı gülünç fikirlere - Amıı:ı Al\t"lum, bu izdivaç 
malik olurl.tr. -zavallı babanızın alış verişi baflı:ı öyle bayağı ~rliyot 
çok defa b~yle mani>' leri oldu - kil diye haykırd•. Bu koca dünyada 
ğunu hatırlıvorum- onları o za • Stephens Garri'lon'dan başka bir -
rnan oldukLrn gıbi. başı bo~ bırak- çok erkekler var. 
malıdır. z:r~ kan;ı gelip kafa tut • - ÔTdJI Öyle, sekerinı, ancak o 
makin onlaıı tirkiitcceğinizi hatırı - sizin hoıunuza gidiyor, dt<!ğ.l mi? O 
nızdnn çıkarmayınız. da size perestiş ediyor. Ümid ediyo. 

Genç kız çantasından manıkiiı rum ki -Mr~ı. Dean'ın sesi birJerı
takımını r:ıkardı, çantayı kapadı. bire endişeli olmuştu- her şey yo. 
Ve cevab verdi: !unca gidecektir. Burada size hayııt 

- Steve meselesi için kendini 'lrkada'llı~ yapma:t kin yapılan en 
\i!ı!me anneciğım: ben onu nas! cez. hoş teklifleri bile reddettim ve bun• 
bedeceğimi pek iyi bilirim, dedi. da da ha!.;lı olduium61,, doğru bir iş 
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e ) 
zmirde 

Turistik yollar 
inşaatına hız veriliyor 

300 
400-500 

1000 

200-300 -----

• 

renin mikdan. 
Kadro ihtiyatı. 
Umumi ihtıyat 
Sukut eJen veya arıza. 
ya uğnyanlarm yerint!I 
geçecekler. 
Mektebde, tamirde. 

Çı, 

il 

lı) 
!:a 



on rosıa 

Aşkla I 
Oynanmaz 

SON POSTA 

[ 
Sayf 

İl\TEMA. 

~erliğinden dolayı bir vakit • 
ler, •nemanın karabiberi lakabı ile 
anılımı olan aüzel Doloreı del Rio
nun ltocasnıdan aynlmak üzaıe 
mahkemeye müracaat etrm.tir. 

KocaSJ meıhur film prodüktö• 
Cedric Cibouııtur. 

San' atkann kocasından ayrılmalc 
için ileri Biirdüğü b11tlıca eebeb o • 
nun •zalim» bir adam ohn .. adl!ll 
ibarettirf 
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1 
800,00 

1M5,80 
8300,00 

lstanbul Belediyesi ilin lan 1 
tık 

teminat 

87,IO Yenikapı clTan yollarının tamlratıada kullanılmak flzere 
alınacak 200 meb'e mitlbı kum 

tl,43 YeşUköy sahil boyu yolunda yaptırılacak AnrOfDlan 
M7,IO Yıldız ı inci yatı okulunun yıllık ihtiyacı iÇin alınacak 

1500 kilo sade ve 800 kilo zeytinyalt. 
126,61 Haseki, Oerrahp14a" Zührevi ha.stalıtlar hastahane. 

lerile Zeynep KIUnil Dotumevi, istanbuI. Beyollu ve 
'Dütıdar Sar! buklıtlar mücadele merkezleri hayva • 
natmm ihtiJacı iOiD alınacak 20040 kilo Arpa, 11900 
tilo saman ~e 6700 kilo ot. 

Tahmin bedelleri ile teminat mikdarlan yukarıda yazılı işler ayn ayrı 
'Olk etantmeye tonulmuıtur. fjartt$.meleri Zabıt ve MuameH\li Müdür. 
Ultu kaleminde görülebilir. İhale 'f/2/9'1 cuma günü aaat 14 de daimi 
tncumeııde yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan 
'e 940 J1}ına aid ticaret odası veattaıarile ihale gftnft muayyen aş.atte 
daimi encümende bulunmalan. <-V .. . 

Zeynep Klmil Dotwnevınin yıllık ihtiyacı için almacat muhtelif cina 
Jaf aebze açık ebiltmeye &onulır.U§tur. Mecmuunun tahmin bedeli 1239 
lira 50 kurut Te at teminatı 92 lira 98 kuruştur. ~rtname zabıt ve 
lııluamellt Mtıd~lüiü kaleminde röriilebilir. İhale 8/2/941 Perşembe gü.. 
nO. aaat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mnk. 
buz Teya mektuplan ve 940 yılına aid ticaret odaaı veslkalarile ihale gü. 
ntı muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. 446) 

Eskişehir Hava Okulu Komutanlığından: 
I - Eski4ehir Hava Okuluna ilç erkek daktilo alınacaktır. 
2 - Atağıdaki nsınan haiz olanların 28/1/941 tarihine kadar Eskişe. 

hır Hava Okulu Komutanlıtına daekçe ve vesaı1ı:i ile müracaatları. 
A - Türk olmak Ye ecnebi kadınlarla evli olmamalı:. 
B - Medeni haklarından nıahkümiyet cezasile mahkfun veya dn

let için muzır teşkilltıara. men.sub olmamak. 
c - İyi ahlAk eahai:>ındıın olmalı:, haysiyet ve namuau mühil fi-

illerle ve alelitllk alır hapse \eya o derece cezayı müstelzim Dil' fiil ile 
ma.hküm olmamak. 

D - Sıhhi ahvali vazife görmete mü.said olmak. (Raporla) 
• - En az orta okul tahsili ıörmn, olmak. 
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Askeri 
vaziyet 
(Baştalra.lı 1 inci sayfada) 

Ne olursa olsun, bu kuvvetler el
bette ltalyada kalmak için gelmi • 
yorlar. Eğer bunlar hakikaten mev. 
cud iseler, cenubi İtalyada11 ya Trab 
lusa veyahud Arnavudluğa geçe -
cekler demektir. 

Garbtrablusuna Sicilyadan kuv • 
vet geçirilemiyeceği iddia oluna • 
maz. Alman harb uçaklarının Sicil
yadak.i üslerden Maltayı bombalı • 
yarak buradaki hava ve deniz üs. 
!erini aleddevam tahribe uğraşma • 
lan ve taarruz sahalarını Girid a • 
dasının batılarına kadar uzatmalan 
belki de Sicilya • Grabtrablusu yo • 
lunu kabil olabildiği derecede em • 
niyete almak içindir. 

Dll:CCA RAOYOLARI 

CEREYANLAR iLE 

bdnciklnun r1 

GELMiŞTiR. BU TIP. ALTERNATiF. KONT:No 

VE AYRICA BATARYA iLE iŞLER 

Bununla beTaber, f n~iliz Akde -
niz donanmasının faaliyetj karşısın. 
da, cenubi ftalyadan Garbtrablu • 
suna denizden, büyük ölçüde ve de-

{v E ca A N E R A O Y O O U R. B U A L A a 1 AA DE AL IC .. , 

vamlı aıttette aslter aevketmek her 
halde cür" etli bir harekte olur. Fa. 
kat Almanlar, tamamile hakim bu • 
lunmadıkları denizlerden ve hava • 
lardan asker naklederek memleket. 
ler zaptetmeğe muktedir olduktan -
nı Norvec harbinde ~östermişlerdir. 
Garbtrablusunda ise. sahilleri ve 
içerileri düıman tarafından tutul • 
muı ve müdafaa edilmiş bir mem• 
lekete asker çıkarmak ve indirmek 
bahis mevzun df"ğildir. Bütün me • 
sele, cenubf ftalya Hı- Garbtrablusu 
arasındaki takrı'ben 600 km. lik ve. 
yahud 350 millik bir mesafeY.. de. 
nizaltı ve denizüstü harb gemileri -
nin taarruzuna uğramadan, vapur. 
larla katetmekten ibarettir. Bu me
safe, adi ııileolerle 20.24 saatte a
lınabildi~i gibi dah11 veni ve seri 
nakliye vapurları Sicilyadan Trab. 
lusa uzun bir kış gf"cesinde gidebi
lirler. Onun için, Almanların Garb
trablmmna askeri kıt'alar sevket • 
mıol~ri, teknik bakımdan, imkansız 
değildir. 

lMA~AZALARINOA TEŞHiR EO:LMiŞTIR. 
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I' - Daktilo kurau görmüı olmaıt. (Ecnebi dilleri bilenler 
olunur.> 

Almanlar Garbtrablusuna yalnız 
Alman kıt'aları değil, ltalyan kuv • 
vetleri de aevkettireceklerdir. An -
cak bunların fırka ve kolordu erka
nıharbiye başkanları Alman olmak 
ve daha birçok ehemmiyetli askeri 
mevkiler Almanlar tarafından isgal 

tercih olunmak gerektir. Çünkü ltahan -
ı z mı ı 

O - İmtihanda muvaffak olmak. 
larda ne orta ve ne de bilhassa yük. 
sek sevk ve idare kudreti bulun -

H - En az üç sene hizmet edeceğine 
taahhild senedi vermek. 

dair noterlikçe muaaddak madığını bütün dünya ile beraber ~---.. 
Almanlar da öğrenmişlerdir. Bu s~- DO K T O R Devlet demiryolları va limanları 

ı,ıetmesi umum idaresi ilinlaıı-ı 
3 - Bu evsafı haiz isteklilerin imtihanları 5/2/941 tarihinde E.!kişehir • 

de Hava. Okulunda yapılacak ve kendilerine ıröaterecekleri iktidara &iire 
(60:120) lira ücret verilecektir. (1816) (530) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul Uf t&rih1: 1888 

100.000.000 TUrk Lirası 
tubt Te aJana adedi: Hl 

Zira! ve ticart her nni banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERjYlJR 

fıinat Bantunda kumbaralı ,.. ibbanıa tuarruf betıN•rmda 

enu 10 Jiruı bulunanlara MDede ' defa cekilecek kur'a ile &f&tı -
d&t.i pllm. ıöre ikramiye daiıtılacaktır. 

4 Adet 
4 
4 

• 
" 
" 
" 
" 

1,000 Lirahk 4,000 
600 " 2,000 
250 • 1,000 
100 " 4,000 

DO " D,000 
40 " 4,800 

Lira 

" 
" .. 
" .. 

40 
100 
120 
160 " 20 " 3,200 " 

Dlkbt: Beaablanndaki paralar bir aene içinde ao liradan qatı 
46fmi1enlerı ikramiye çılttıtı takdirde -. 20 fulaaile •et'ilecelrt.ir. 

KUT'alar senede 4 defa. ı EJlQI, ı Birincitlnwı. 1 Mart n ı BQ • 
ruı w.rtblerinde çekilecektir. 

beble Alman kadrolarile takviye e. Ç 1 P R U T 
dilmedikleri takdirde, Garbtrablu. cuc11,. - zıtu-1.,. mat.hama• 
suna gelecek yeni İtalyan kuvvet - Beyoklu Yerli ~:allar Pazarı lcar-
lerinden hiç bir fayda hasıl olmıya- tısında PoJta ııokatı lı:ö~ıindeı 
cakhr. Bunun için Almanlar, hem Meymenet apartımnı Td 4RMil 

bir taraftan ftalyan cüzütamlannı ~~~~~~~~~~~~~~! 
Muhammen bedeli 39000 otuz dokuz ~n lira olan altı yüz bin 

metre murabbaı döşemelik keçi deriai 7.2.1941 Cuma günü aaat 15,30 

kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binuında satın almaQ1Ltt.ır. takviye ve talim ederek bunlardan 
istifade edecekler ve hem de, biz. 
zat Alman kıt'alan ve fenni teıki -
latı göndermek istiyeceklerdir. 

Eğer vaki olacaksa, böyle bir te
tebbüsle iki makaad takib cdilebi -
lir: Birisi Garbtrablusu bölgesini 
muhafaza ve müdafaa etmek v.: di
ğeri Sirenaikayı ıreri alarak Mısın ve 
Süveyıi zaptetmek planına avdet et. 
mektir. Bunun için ise tamamile 
ıeyyar ve mükemmel olmak ıartile. 
takriben 6 piyade, 3 zııhlı ve 2 me. 
kanik tümenle seyyar ve motörlü 
bir ağır ve bir en ağır topçu alayın
dan mürekkeb bir ordu lazımdır. 
Bu ord,!!lUln yiyeceğini, suyunu, a. 
tacağını ve yakacağını mütemadi • 
yen arkasından tatıyıp vetiştirmek 
için de binden fazla kamyon isleı. 

İtalyan kamyonlarının da ço~ 
Mııır garb çölü muharebelı:::rinde ln
gilizlerin eline düstüklerinden gö • 
rülüyor ki a-erek Mıaıra taarruz pro. 
jesi ve gerek Garbtrablusunu mu -
hafaza etmek mahdud hedefi için 
İtalyada ve Garbtrabluaunda her 
teY yeniden kurulmak ihtiyacında • 
dır. Almanlann da bu işi ele alma. 
ları ve Mısıra yeniden taarruz İçin, 
biraz evvel bahııetti~im 6 piyade tü. 
meninin, motörlü olması iktiza e -
den, hiç olmazsa ikisini ve iiç 71rhlı 
fırka ile 2 mekanik fırkavı bizzat 
kendilerinin vermeleri iktiza eder. 
Bu kadar kuvveti ltalyanın cenu -
bundan Garbtrablusuna sevketmek 
hem bir meseledir ve hem de ol • 
dukça ehemmiyetli bir zaman isidir; 
fakat mümkünsüz değildir. Kezalik 
Mısın ve Süvey~ zaptetmek hedef 
ve gayesi de • Alman propa~anda 
nazmnın, haber verdiği yeni Alman 
turruzu için dediği şı:ibi herkesi hav
rette bırakacak kadar parlaktır. Bu 
sebeblerle Almanlann böyle bir te
sebbüse ıririımek istemeleri varid. 
dir. 

Böyle bir teıebbüsü Yunanistanın 
istila hareketile de birleıtirmek. fay. 
daaız değil, billldı makaada, hem 
manevi ve hem de maddi bakım -
dan hizmet edebilir. Çünkü Yuna
nist~nm zaptedilecek en cenubdaki 
aahillerinde tesis olunacak hava ve 
denizaltı üslerinden Giriddeki f ngi. 
liz hava ve deniz üslerine hücum et
mek kolaydır. Ayni zamantl~. ge -
rek. bu üslerden ve gerek f talyanın 
cenubundaki üslerden, Matabftn 
burnundan Deme batııına doğru u-

denizi de kontrol imkanlarını verir 
ve tabiatile, lngiliz Akdeniz donan
masının vazifelerini ı;cüçleştirir. 

Yunaniıtanı mağlıib ve istila için 
Almanlara iki türlü hareket imkanı 
vardır: Biri, cenubi ltalyadan doğ. 
rudan doğruya Arnavudluğa ar.ker 
çıkarmak ıuretile ve diğeri Yugos • 
lavya ve Bulgariatandan, bunların 
arzularile veyahud onlara rağmen, 
geçmek tarzile. 

Birinci ıık n.isbeten kolclydır; fa
kat Alman kıt'alarını ve onlar tara 
fından yeniden tan7.İm ve takviye 
edilecek olan ltalyan oıdusunu E • 
len kıt'alarına, tuttukları ve gt"Çidle. 
rini ta'hkim ettikleri sarp ve vük • 
sek dailarda, cepheden tanrruza 
sevkeder. Bu şıkta muvaffak olrrtak 
ihtimal ve imkAnlan hem az ve hem 
de güçtür. Bahuıus Almanlan:ı faik 
ııurette kullandıkları asıl varma, çe
virme ve zafer ııilahı olan zrhlı 
kuvvetler Amavudluk ddlımnda 
i'!lemez. Bu ıebeblerle Almanların 
Amavudluğa cenubt lıftlvadan 
kıt'a geçirmeleri beklenemez. Bu • 
rada beklenen s~v Almanların, Ar. 
navudluktaki f talvan ordulannı te~ 
kil ve tensik ederek bunların sevk 
ve idaresini ele almak ve bunlarla 
f.lenlere cepheden taarruz t'derken, 
kabilse Yugo<ılavva ve Bulçı:arİ<ıtan 
üzerinden sevkedecekleri, bir Al -
man orduırile de Elenlerin arkasını 
çevirmek. 

Bu işe girmek isteyenlerin (2925) liralık muvakkat teminat ile kaD 
nun tayin ettili vesi.kalan ve tekliflerini ayni gün .saat 14,30 a ka 

ıkomt.von reisliğine vermeleri lAzmı dır. 

Şartnameler (195) kuruşa Ankara Te Haydarpaşa veznelerinde aa 
maktadır. {383) 

Bövle iki taraflı geni• bir planın 
gaye.inin Mı11rı zaptetmek olacağını 
vukanda ıövlemi9tim. Fakat bun • 
laft tahakku1c ettirmek, söylenrliii 
kadar kolay deiildir ve cok zaman 
ister. Fakat muhal de değHdir. Eğer 
Almanlar, hakikaten Romanyada 
hayli kuvvetler yı~nw•lar da ve ce
nubt ltalvada da tah,idat yapıyor
lar• bu iki taraflı ehemmiyetli tah
,idatın müşterek hedefi Amllv_u.d • 
Jukta Elenleri ve Libyada lr.gılız • 
leri mailüb ederek Mısın :zaptet -
mek olabilir ve böyle bir plln Al. -

manlarca, Britanya adasını tah.nb 1941 iKRAMiYELERi 
.. • t'ıll taaarını terketmek ,utıfe, &=----===-==-=--==-=-=-== 

;:kib olunabilir. Cün\cU böyle bir ı adet 2000 liralık - 2000.- Jlll 
pllnda muvaffak olmak için. kafi T. iş Bankası , . 1000 • _ 3000.- , 
piyade kuvvetlerinden maada, kül. 2 • 750 • - 1500.- ' 
livetli zırhlı ve mekanik kıt'alar ve 1941 Koçuk , • 600 • - 2000.-
('ok harb uçağı ister. Bu s~beble 8 • 250 • - 2000-
Afrika ve Arnavudluk pl~nt ınd~e.t. 35 • 100 • - 3500.- ' 
le tatbik ve takib olunabılmek ıçın Tasarruf Hesaplan so • 60 • - '°°°·- , 

..-.--•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• zanan bir hat ile Sicilva boiazı ara.. 

lngiltereyi iıtill pli.nı~ı te~ketmek 1KRAM1 YE 300 • 20 • - tooo.-
bir ~.ve <L.~E ~ • -· ,! llU~~ Ma,,., 1., r,. ı. k!fl!fJ. ~. P L A N 1 .--. 

1 '"= lan Potta Matbaanı Nepipt Midirlr Selim Rqıp Emet 

&LtJBI ERlı S. Rqap EMEÇ. A. Ekr- USAKUG1L. 

sındalci orta Akdenfzi kontrol et • 
mek çok kolaylaştT. Yunanistanın 
wali Almanlara, Ese ve doiu Ak· 


