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Istanbulda tevkif olunan ecnebi 

kadınlar 

İstanbul, 27 (Telefonla ) - Sa hte lnziliz l~rası 

süren dört ecnebi kadın bugün zabıtaca yakalan
mış ve Adliyeye ver ilerek tevkif edilmiştir . 
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Italya 

Artık büyük dev
let değildir 

Mussolini, Hit lerin arka
daşı değil, tebaası ha

line girdi 

ALMAN YA, GAYRETLERiNi 
ARTIRACAKTIR, FAKAT iN· 

GIL TERE TETiKTEDiR 
~Londra, 27 (A.A.} - Garvin yaz

dıgı bir makalede dİ\'Or ki: 

t 

Gece uçuşuna çıkmak Üzere e m·r beldiy,en lngiliz pilotlar 

İtalya Dernede 

lktısadi iflasa 
.mahkôm 

«Akdenizdeki parl-;.k muvaffakıyet
lerimiz, müttefikimiz Yunanlıların 
~~navudluktaki zaferleri ve İtalyanın 
ruya.sından feci uyanışı; işte hep bun
lar Amerikanın gayretlerini arttırarak 
terazinin gözünü tamamen İngiltere 
iaırafına çevirıne~;inden evvel Alman
arı; büyük Britanyayı imha ederek 

harbi kazanmak hususundaki gayret
l~~İ~i arttırmağa sevketmektedir. Biz 
~ut~n tehlikelere karışı tetikteyiz. Fev- Hareka" t ı·yı· İnkİ-

alacte kuvvetli maneviyata, fevkalade 
kuvvetli silahlara malikiz. İngiliz mil- şaf edı·yor 
l~ti her ihtimale karşı hazırdır, disip
lınlidir . 

.. Xazj kudreti, en ümidsiz bir teşeb- Coğrafi vaziyeti v e mağ- . . . 
fux karşısındadır. Eğer Hitl~r, hazır- /Ab. t i b t. . Tobruk esırlerının sayısı 
amakta olduğu darbede derhal muvaf u zge er, u ne ıcegı . . 

-----· ·---
AjKfRI VAZIYET 
Afrikada mu
vaffakıyetler 
devamdadır 

ltalyanların bu sahadaki 
kuvvetleri ne kadardır? 

Radyo gazetesine göre Afrikadaki 
askeri harekatı muhtelif kısımlara a
yırmak ve o şekilde tetkik etmek fay
dalıdır. 

Japon askerleri 

ı. Huna cevap Yeni nizam uoıunda 
Ja ponya Rusya 

Doğu Afrikası harekatı : İtalyan E
r itresinde İngiliz harekatı doğuya, ya
ni Eritrenin merkezi olan Asmara isti
kametinde süratle inkişaf etmektedir. 
İngilizler halen Eritrenin batı hudu
dundan 100 kilometre kadar içeriye 
nüfuz ederek Agordat bölgesindeki 
İtalyan kuvvetleriyle temas tesis et
mişlerdir. 

Bu suretle bir kaç askeri yolun geç- Mu·· reffeh bı·r şar Bazı Japon tek 
tiği ARmaraya yaklaşmış bulunuyor- • -

laır. Aı:ımara zap tedilince E r itrenin zap k" A k k ı·fı • k d 
tı da tamamlanmış -Olacağından bura- 1 sya urma 1 erı arşısın a 
daki İngiliz kuvvetleri, şimali Habe-

şistanaD~~!: y:ru°::~~~J!~e B!lra- istiyormuş kaldı mı ? 

Roman yada 
fak olamazsa mihver, dünya önünde vermiştir 25 bını bulmuştur 
ebediyen iflas edecektir. Bir hafta H. Simanın tevkifi ha-
~~~~ı K~p~~~ti~i~l~reii!ıu::0li!{~ü~f; MENBALARI KURUMUŞTUR, ITAL YANLAR ERITREDE BiR 

Amerika, üçlerin faali
yetine mani olmaktan 

vazgeçmeli imiş 

Japonya, Çine yardım
lar meselesini tetkik 

ediyor 

adısesi olmuştur. :Mussolini artık bir YIKILACAK, TESLiM ŞEHRi BOŞALTTILAR, 1100 arkadaş olarak değil, bir tebaa gibi 

beri üzerinde ısrar 
ediliyor 

rınıamele görüyor. Hakikatte o, ar- OLACAKTIR ESiR VERDiLER 
~~ı bir _di_k~atör. olm~kt!;1!.1 .. da çı~~ı~tır. Atina, 27 (A.A.) - Eski Paris el- K h" 27 (A A) Ort u·· J k b 

IClBINDA PAKTTAKI TAAH· 
HOTLERINI YERiNE 

JAPON BAHRiYESi VE iME· 
RIKANIN DENiZ TES· 

LIHATI ssolınının dıktatorlugu, dahılı ışle- ·ı• w . . tb t ""dü ı·· w .. k" a ıre, . . - ·a şar~ zerinue ço pq.ra. u-
ı·e münh l 1 . Hitler im ara çı ıgı ma ua mu ı· ugu ve es ı na- İngiliz kuvvetleri umumi karargahı~ 
torluğ a~ıı:_ır. ta ya, l uşt~r ~fos- zırlardan Leon Makkasın (İtalya te- nın dün öğleden sonraki tebliği: lundu. Bazı nazırlar da T okyo, 27 (A.A.) - Hariciye nan Tokyo, 27 (A.A.) - Mebuean mec 
~ ı· unun ır pı:ıırçası 0 m · .ı.: • semmüme mahkumdur) başlıklı bir Tı·ablusgarpta .. Derne mıntakasın- zırı Matsuka mebusan hariciye encü- lisinde hariciye naınrından bir mebıııi 

GETiRECEKMiŞ 

· 
0
. ıni artık, kendı" mııharı"p kuvvetle- . t" ' t . 1. M h · t k ·ı d.fd" · d · ta f d M · t t l menın e Japonya ra m an ançurı- şunu sormuş ur: rınin baskumandaııı olamıvacaktır. ya_lz.ı sı ınyışar ekmış ıtri .. ~ a_rrdı~··d'kn- da hareka't şayanı memmmiyet şekil- ev l e l d .. '] h k t• d . t• tah s tl b' l·-· . d d . . · ·' e gırışı en are e ın me enıye ın - - ovye er ır ıgmı ünya a yenı 

Alman müdahalesi her sahada sözü- gl ı ı_z<lvel 1unan .. ~vvde s_rtınlın ın ır.hı - de inkişaf etmektedir. Tobrukta ah- ribine esas olduğu hakkında Amerika nizamın kurulmasında işbirliğine ilt-
nü d . · . .. erı aroo er yuzun en ı ayanın nı a- nan esirler mikbrı 25 binden fazla.. YENi K iNE TEŞKI EDiLDi h K d ı 1 ı · ıle erhal geçır<>c.ektır. Du mu_dahale- vct iktısadi iflasH uğrıyacağını yaza- ya çıkmıştır. Ayrıca 50 t an k d a iliti- AB L ariciye nazırı or e Hu ün söz erme na için japonya, Rusyaya bir nüfuz 

1
• n ndret ci.!J)'anlar dnha çok ıtalyan- rak diyor _ki: nam olunmuştur. Bük.re~, 27 (A.A .) _ Havaıı ajanın cevaben demi~tlr k i: mıntakası teklif etmi~ midir? 
ar olacaktır. l\ılus'4olini, bürük impa- cAkdenız ortaı;ındaki vaziyeti sebe- Eritrede: Düşman Hazarı tah liye bild ir iyor: ""Virm~~ii~n ~::çn::: ~lka~!!s~ teenrsteiırı~ Mats8u~~ tşu eJevabı ve:.ıniştıbe·r :tl . . 
rat 1 . b" 1 "tal •a k a· .· . d . hAk• . . . . E ·t d . d" k d ·k· D . l f ı f. b k"l ....... " . ... -= ' - o\y-e - apon munase erını · -0r uk kurmak hayalinin ebedıyen _ıy e 1 

_ Y ' en ısını en.~z ~ ımı):- etmışt!r. rı re e şım ıye . a a~ 1 eı:nı.r mu ta ız_ a r şe 1 ve a_şve 1 nasyonal vaziyetin gösterdiği inkişafın tanzim için biitün a ,retler a ılmak-
uçtu[,.,,nt 1 t . İtal•·a Hitlerin tıne baglama~tadır. Hal boyle ıken bu- harekat esna':lında alınan esır mık- muavını Horya Sımanın evvelkı gece bir neticesı"dı"r 0 ı·nkişaf kı' s~-tu .. ko- tad E- b ~ ~ beti Y ~ .1 e ... ı an amış ıı. ·' ' D 4 .. .. • 00 .. "şt". te k'f ed"Jd"W. h be . 1 d 1 . ' l-ö ır. ger u munase er ıyı eşe-
rnuavinJ .· · r mi tir. ital- - evamı uncu sahıfede - ta.rı 11 u geçmı ıı. v 1 ı ~gı . a rı ı~~ar a 0 a~- nun değişmesini kat'iyyen istemiyen cek olursa iki emleket arasındaki 
, . eı ının e ıne geç ş maktadır. Bır rıvayete gore Horya Sı- · . • ~ • .. • 
Ja, artık büyük bir devlet olmaktan T l B··ı. . ta d . 1 ct·-· - Devamı 4 üncti aahıfede - -Devamı dördüncu sahifede -la . •• t •• t ma, Ul\Jreşın or sın a gız en ıgı yer-

nıarnıyle cıkmıştır. u un sa ış arı de, diğeı· bir rivayete göre Brasovda E f k ld T 
' bir yataklı vagonda bulunmuş ve tev- t ı· atı• y u·· s e ı· et 

kif edilmiştir. Üz-er inde mühim mik- • • 

Nı•h t Graç tarda par a çıkmı ştır. aye - Geriye 5 lnilyon kilo kaldı Resmi makamlar, Horya Simanın k.k t 1 
Yanı• de azledı·ıdı· ne yapılacağı hakkında ademi malQ- ı a yapı ıyor 

Ege bölgesindeki tütün satı§ları, dün akşama kadar 27 milyon kilo- -Devamı dördüncü sahifede -

Almanlar, Şinıali Afri
, kadaki Fransız kuvvet
lerinin terhisini istediler 

Ra dyo gazetesinden : 

·ya baliğ olmuştur . Fı'atler iyid ir . Şimdi satışlar, daha ziyade sahil mın-
takalarındaki tütünler Üzerine cereyan etmektedir. Müstahsil elinde 
bulunan ve satılması icap eden tütün miktarı 5 milyon kilodan biraz 
fazladır. Bu hafta zarfında bunların da iyi fiatlerle tamamen r.atıla
cağı muhakkak sanılmaktadır. 

Vilkinin ilk in- Almanya Manşı 
ti baları 

Dün Çörçi le, Ruzveltin 
mektubunu verdi 

geçemez 
lngilte re, teşebbüsü eli

ne almış bulunuyor 

Gelen bir habere nazaran, Mare
şal Graçyani azledilmiş, yerine ev
velce Habeşistancla bulunmuş olan 
general Malvi tayin edilmiştir. Bu 
haber, hayı,et uyandırmamalıdır. 
Çünkü Mareşal Graçyaninin Libya
dakj idaresi, Radoğliyonun hir va-

:!t:eı· Arnavudluk haıekatmı ida- fngiliz mi/lefinin mane-
sınclen daha fena olmuştur. Maa- b ld 

Engels, lngiltere için 
ne demişti? mafih Lib,·ada artık idare edilecek vigatını ig i U U 

~~;~link il~~;.~~ ~~:::n~:.ı~::· !t~t..~ B. İdenıe de konustu SOVYETLERE GORE VAZIYET 
d alesine bağlamıştır. Fakat bu mü- Londra, 27 (A.A.) _ Amerikada Moskova, 27 (A.A.) _ Kızılordu· 
b~~ale nerede ve ne şekilde vuku cumhuriyetçi partisinin son reisicum· nun gazetesi Krasnaye Suye~tada çı-

acaktır, meçhuldür. hur namzedi Vandel Vilki, bugün Lon- kan bir makalede şöyle denilmekte-
* drada istihbarat nezaretinde, İngilte- dir: 

Radyo gazetesind; n : r-eyi ziyareti vıe t ngilterede ikametinin Kuvvetli harp makinesi, İngiliz 
v· programını İngiliz v.e ecnebi memle- kontrolü altındaki Man.ş denizini ge-
ışiden gelen bı·ı· h"ber, Alman- ı d cede kuvvetı· de- 'ld" tn 

Yanın Akd . . ~ .
1 

d h k ketler matbuat mümessilli!rine anlat- çcce < ere · ı gı ır. -
aı · k enız vazıyetı ı e a a ço mıştır. Vilki, çok samimi şekilde şu giltere, askeri teşebbüsü ele almış·tır. di;. a:;n· olduğunu göstermekte- sözleri söylemiştir: Marksın arkadaşı Engelsin dediği 

Hava vaziyeti 
Tuna nehri dondu, Is· 
panyada da seylap var 
Budapeşte, 27 (A. A. ) - Avrupa.

nın muhtelif mıntakalarında fena 
havalar devam i\tmektedir. Tuna 
nehri donunca sular taşmış, Tuna 
sahilinde 80 kadar ev hasara uğra
m~tır. 

Madrid, 27 (A.A. ) - F.ena hava
lar devam etmektedir. Tuğyanlar bir 
çok yerlerde mühim zarar ve hasar
lara !ebebiyet vermiştir. T otsoko ile 
Aragon arasında münakalat durmuş. 
tur. Bir köprü yıkılmıştır. Dölarey
nada Romalılar zamanından k alma 
köprünün bir ayağı da yıkılmıştır. 

Taj nehrinin suları yükse·lmekte 
devam etmektıedir. Her yerd e zirai 
mahsulat mahvolmuştur. Koyun ve 
keçi sürü lerinde zarar vardır. 

.... .... " 

. . 
Mezbahada kesilen hayvanlar 
çok azdır. Çünkü lzmire ka
saplık hayvan az gelmektedir 
Son zamanda İzm1rde et fiatleri !er de İstanbul belediyesinin, e t fiati

yükselmiştir. Tedbir alınmazsa daha nin mütemadiyen yükselmesi kar~ısın
yük.selmesi ihtimali de vardır. Beledi- da tedbirler alınmasına Jüzum gördü
yeden ve diğer alakadarlar dan yaptı- ğü şeklindedir. Hatta !etanbula son 
ğımız tahkikata göre Konya ve diğer zamanda fazla kasaplık hayvan i'itme
kasaplık hayvan yetiştiren vilayetler- diği de bildfrilmektedir. 
den, son haftalarda İzmire hiç kasap- Ber~ama ve Dikili kazalarında ko
lık hayvan getirilmemekte, daha yük- runlarda çıkan çieek hastalığı yüzüıı
sek fiate satıldığı için İstanbula götü- den kordon tesis edildiği ve hastalık 
rülmekte ve orada satılmaktadır. Di- mıntakasından hayvan çıkarılmasına. 
ğer ta.raftan İstanbuldan gelen haber- -Devamı 2 ncıi aahifede-

Arnavudluk cephesinde 
Geniş hava ha
rekatı oldu 

Kara hareketleri de mu
vaffakıyetle neticelendi Vi!':.i hu;~anya_nın Vişi elçi~i Abes, - Amerikanın basit bir vatandaşı gibi clngilteı·e de~ilen gıcırtılı maki: Kış hedı·yeS•I 

Ll
.b\·a h udrnetınclen ~imalı Afrikada sıfatiyle lngilterey.e geldim. Pasapor- ne harekete geçınce muvaf~a_kıyetı 

• ~.~dundaki Fransız kıtala- tumda mesleğim avukat diye kayıdlı- ille ::ıır.» . Norveç \'e Somalmı.n. a.cı . K k d k " t • tt 
rının teı hı."' ıni ist"'-~ t· F k t 11 . .- dır. !ngiltercııin büyük adamlariyle, tecr_u b~lcrınden ders alan !ngılızler Kahraman ordumuza, nıemleketın ur a a as er 1 asısa a ,/ 

1 p t '°"ıış ır. a a .ı.ua- endüstri ve iş adamlariyle, halk ve or- yenı hır şey. o~arak ta~rruzu e_l~ al- her tarafından, yığınlarla kıt hedi-
re~b,ab .. -~ en blıunu reddetmiştir Te- Uı. sınıf ile iştt: bö,;le basit bir Ame· mışlardır. Sıdı Barranıde İngılızler yesi gidiyor ve milletin vicdanı, bu uangınlar çıktı 
şe U!'Ull se ehi, Lu cephedeki 4 rikan rntandaşı ~larak temaslar va- taarruza geçtikleri vakit kimse buna hareketle heyecan, ze•k ve sıcaklık 
fır kalık İtalyan askeri . b d pacağım. Hatta !ngiltereye geldikten ehemmiyet bile \' eı miyordu. Fakat duyuyor: 
kaldırılarak İngilizler nın ura an sonra halk ile derhal temas fırsatını İngiliz generalleri, iyi bir öğrenci ol. Devam edelim, daha şliratli dav- Atina, 27 (A.A.) . Yunan emniyet 

e kaı·şı sevke d kl ·· t · l a· l"anahm, daha çok verelim. umumiye nezaıretinin diln akşamki teb-
d·ı ı .· · t ·na· ... ~ - buldum ve bu temasım Amerikadan u arını gos ermış er ır. 

1 me eıını emı ır. oclk" d v · . ' K tı· 1'·t 1 • t"hk A J f Ordumuz, göz bebeiim~dir. Or- ]iği: .. A . ı e, ışı ayrılmadan evvelki kanaati teyid etti. uvvc ı a yan 18 ı am arı. n- l D h 1 kO. h .. 
hukum_ e_ tı, gene bu s e.bc_ble Alman İngilteredc kuvvei maneviyenin çok gili~lcrin kar::;•sında duya'namamış~ dumuz ferefimizdir. Ordu,, val' ıiı- ün memleket da i inde sü ıı u-
t ı lı k b ı t e t ınızın en kıymetli parçaaı ve if ade,İ· küm sürmilştilr. 
a e ını a u e m mış ır. l\ılare::ıa-ı yüksek olduğunu derhal anlamış hulu- tır. dir. Rahat ve luızurumuzu ona borç- Atina, 27 (A.A.) - Dün akşam . 

lın, imzalanan mlltareke Şattlar~n- nuy0ı1 u~. Dün g~ce {Kar~r~ma) n;n * luyuz. Onu htıdudlatda, m~vsimin n~redilen ing'iliz ha.va kuvvetleri u-' Yunan Krah ve Baş~kıl General 
elan ayrılmak niretinde olmad - ne olclugunu tetkık etmek ıçın sokaga teairlerfne karşı ne kadar mukave- muml karargahının tebliğine göre, İn-j Metakaaıı 

··\..· · . . ıgı cıktım . Kendimi bir mezarlıkta san- Ruzveıtı•n mu"' messı·ıı· k i d ta 1 • ı 1 ta 1 . . . .. .. k go.rulmektedır. _ dım. Bugün İngiltere başvekilini zi- · anetli ve mücehhez bulundurursa , g liz bombar ıman yyare erı, evve - avcı arı, yyare erımızın onune çı -
- milli ve vatani borcumuzu o nlsbet- ki gece Elbasan civarında Kurkaya hü- mışlarsa da bütün tayyarelerimizin 

\'aret ederek Ruzveltin bir mektubunu h · l" l · d" .. ı a· 
ISVEÇTE BiR YANGIN S l A ~ .., 1 ld te yerine getirmİ.§ oluruz : cum etmişlerdir. epsı, sa ımen üs erme onmuş er ır. 

ver:~~im. . . . , • eıan ge vasu O U Daha çok hediye ve daha ~abuk Biltün bombalar hedeflere isab-et Atina, 27 (A.A.) - Yunan başku-
Stokholm, 27 (A.A.) - Lokomotif, \ ' ılkı, ga:et_ecılerrn başka _ 'eı~~c~ Londra, 27 (A.A.) - İHviçre rad: hareket .. etmiştir. Şiddetli dafi ateşine rağmen mandanlığının dün neşredilen 92 nu-

vagon ve motörler insa eden S tudeyter mektubu hamı! olup olmadıgı sualını yosunun bildirc!iğine göre, Ruzveltin T ürk mille ti, ordusundan hiç bir bir askeri karargAha ve büyük erzak maralı tebliği: 
fabrikaları, bir yangİn neticesinde ta- gülerek karşılamış ve nazikane: şahsi dostu ve Balk.anlar mümessili feyi e•irgenıiyen şuu~lu ve vatanper. depolarına miihim ha!arlar ver_ilmiş, Tam muvaffakıyetle. netice!eneıı 
mamiyle harap olmustur. Ha:sarat, üç - Amerikada herke!! bana bir mek~ Albay Donavan dün Balı:ra.ddan Se- ver bir camiadır~ büyük bir yangın cılcarılınıştır .Şıddet~ mahdud harebtlerd~ bır llaı •~ıT al-

. ... " . .. .. . ~ li infitaV:kr ııulruhıılmıudll r. niiımt.an dı lr. . 





28 İkinci kanun 1941 .S A l. 1 

Salihli Şehir kulübü . . 
ana nızamnamesz 

l\Iadde: 1 
t'm an: 

Kulübı.ın ti v, ı - Salihli Ş h"r ku
lübü _ dür ve tabii ı-.eisi \e murakibi 
kaymakamdır. 

Madde: 2 
Gaye : 

le kat'ı ohm k i tigal 
edemez. Ga' e i vah ı h ı i, içtimai 
fikir t ati! ~i ve ·mübad lcl ri ~ ap, bil
ın k için aza mı bir ar ) " toplam k 
\"e gezintiLr. eğlen ler ve toplannlar 
t"rtip ederek onl<ırın ev haricindeki ya 
·ımn Raı tlarım 'e so ~ 1 ihtiyaçlarını 

içtimai ' m l nı saı tar tı) duı mak
tır. 

• Iaclde: 3 
1\Hiteşcbb · 

Kulübu tesise t.esebbüs edenler: 
Salihlinin M"tatpa a mahallesinden 

beledi) rci i Galip • u al, Ayni malın 
leden Cumhuri) h Ik partisi reisi 
C'ehti Çetin, a~ ni m h Hed n İzmir e -
naf ve , har banka ı Salıhli s heı:;ı 
ınuclürü Nuri Gurelli. ) ni mahalled n 
hul\ finıct tab "bi Rifat .Fvsen. ay i ma
hal! de f bı ikator Hamit Akiş. 

Madde: 4 
Tesis he) 'eti: 

Kulübün ilk umumi toplantı. md 
aza olarak hazır bulunanlar (T si 
h ''eti) ni te~kil e rler. 

Madde: 5 
Azalar: 

1 - Kulübün el imi v 
ınak üzere iki nevi az, ı vardır: Daimı 

nzalaT -esas 'az"fe \ m şgaleleri Sa
lihl"cl... olup daimı u tiR Sa.ihl"d ika 
nıet deni r, muvakkat azalaı da scı 

v zif e \ e meşg 1 1 ri bas ,n ş hirl rd 
\'\! Salihlideki ikame leri mU\ akkat o
lanlardır. 

2 Kulübi.in daimi ' rnU\ ukknt a-
zah rdan başka - müdavim - namı al-
tında muvakkat' da"nıı müda\iml ri 
de bulunabilir. 

3 - )1uvakkat az, 1 rla müda' imi r 
umumi heJ' t top antıların<ı işfıak e
<lebilirle.r e de r ylerini kullanamaz
lar. 

4 - İd r he 'eti, icap deı , da·
rni müdavimler ara ından bir v j a bir 
kaçını toplantılarına i tir:ık ettireb·
lir. Ancak, hunim h r hangi b"r mt>se
le \ e karar uzerin<l r ) lerini kulla
namazlar. İdflre he)• ti bunların fıkir
lerinden, istişaı ı r :> rinden i:ıtifade 

ederler. 

(ANADOLU) 

znm· e e ıyesın en: : • 
1 

J . b l d. . d ............................. , .................................................................... ,....... • 

1 - umhuriJ:et nuuıhllesi, Akın- : • A" • • .,, • A / 

cıhır cadd i lağımının Hilal köprfüıü- ~l z n l g n a M 

e k dar 158 ınetre boyda uzatılması · ...... ......... ..................... • ................................................................ • 
ve bu sur tle köpı ü ilerisinden gelecek lzmir levazım amirliği sn tın alma komisyonundan: 
ulaı ı al bilm k için ınevcud kanali- 1 Beher ldlosuna kırk beş kuru~ fiat tahmin edil.en iki yüz elli b:n 

zas)onun da muUezi ~eviye)e göre in- kilo sı~ır ti 30-1-911 giınü saçıt 16 da kapalı ~arf usulu eksilt-
dir"lmesi işi, yazı ~leri müdürlüğünde. me ile satın alınac, ktır. 
ki keşif \e artnamesi veçhile açık ek-
s itme) konulmuştur. Keşif bedeli 2 - :\1uhammen bedeli 112500 liraclır. 
2141 lira muv~ kkat teminatı 161 lira- 3 - Kat'ı' teminatı 6875 1 raclır. 
ır. T t:plerin temi atı cumhuriyet 4 - Şartnameı::1 her giin komis.} onda goriilebilir. 

me1kez bankasına yatırarak makbuz- 5 - İstek1ileıin belli gtin ve saatten bir ~aat evvel önceye kadar tek-
'nr·, le ihal tarihi olan 12-2-941 car-
~a:m"bcl gtinü saat 16 da encümene rnü- lif m ... ktuplarını kanuni vesikaları ile birlikte makbuz kar~ılığı 
racaatları. 28 2 6 10 Fmdıklıd:ı komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. 

ı - Türk parası kıymetini· koı u- 14 1!) 23 28 
ma kanununa muzeyy.cl 15-1-941 ta- --------=~----._.,...,. ____________ _ 
rihli ,. 397 1 sayılı kanun. 

2 - Gözlükçülük hakkında 4-1-941 
• rihli ve 3958 sayılı kanun. 

3 Yerli kumaştan elbise gi) ilme-
-;ine dnir G88 saJılı kanunun birine· 

Bornova Tiimr.ıı Satın Alma Komisyommdan: 
1 - Tahm ·r.-.ı lı her kilosu 11 ku!'uştan 1245 'l'on buğdayın kapnlı 

zarfıııa talip lm! ·nnrndığından pa.zarlık sretiyle satım1 alıırnf 
caktır. 

madd sin~ mu . ) yel 30-12-!J40 tarihli 2 - Umum tahmin tut: rı - 126950 - lira ilk teminatı 8097 liradır. 
e 3~157 ayılı kanun. 3 Pazaılığı ıo 2 U41 Pazarte:-i günii saat 16 ela Bornovadn komi · 

4 - Tiiı kir cumhuıiy ti merkez yonun bulunduğu mnhnlde J apılacaktır. 
ıfzıs ıhha mu sses~Si t.e.:-kilinc da;, 
ı-1-941 tarihli \C :l959 sa ılı kanun. 4 - Ş.ırtn, me komis~oncla görüleb"lir. İı;:tcklilerin mezkfır gün saat-

5 - a, ~ kanuııun.ı mlizc.nel 1574 ~ l omi<::yona g.eln t-leri. 16 21 28 6 (93) 
ı:t) 1ı },anunun iıçiincü ınc ldesini de- -"u"·-=------...---·,...,,----...---,---

·ren 14-1-941 tarihli \C 396!) sa- İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Korn!syonundan: 
ılı k, nun. 1 - Bellerine ytiz sek<::en hes lira tahmin edilen (400) adet cift at-

6 - A8k rlik k ıııununun be.,,inc:i Iı naklive arnha ı pazarlıkla sallıı alınacaktır. 
nadd ine mmakkat bir fıkı'a ilave ı 2 _ Paz, rl{k 3 Şubat 941 Pazartc> i ı•iinü ~ant on lı~şt~ 1zmird~ 
ı. klonda 15-1-9H tarihli \e 3972 sa- Kı~lada İzmir Levazım amirHği satın alnın komisyonunda ya-
ılı kanun. pılacaktır. 

7 - Hazin nin taksitle ''< ttığı bü- 3 _ Hep ·nin tahmin edilen uta ı -74000- liradır. 
im gayri menkullerin satı bedelleTi- 4 _ Tem·na ı mll\akk~ıb al ça ı -9!)00. liradır. 
in tahsil sureti hakkındaki 3521 M· 5 _ ş, rtıuıme~i J...omi yonda görülebilir. 
ılı k nuna ek 1::>-1-941 tarihli ve 6 _ istekliler teminatlariJ le birlikte belli gün ve saatte komis~·o-

,975 ı:.a}ılı kanun. na cür, caatları. 28 31 
8 2-6-937 tar'h ve 2-G738 numa-
lı kar rnamc il kabul Hrl n orman 

iz~ mn, m ine ek nizamm meıı·n me
n· te kon ima. ı hakkında i 31-12-
40 taı ihli ' 2-149~1 sayı ı kararmı" 

9 - Bina ' arazi \'erg"l<'l'inden is
na edilrnis olan muk u :ılı gayı i 
11,ull kı) met ta'kdiri h~ ;kk ın la 

8-12-940 tar hli \e 3950 sayılı lrn-

İzmir levazım amirliği satın nlına komisyonundan: 
1 - B herine ) üz ek en beş lira tahmin edilen ( 100) adet çift 

allı nakliyP arabası pazarlıkla ·at•n alınacaktır. 
2 - Pazarlık 3 Şulıat 9 1 Pazartesi gunü saat on beste 1zmircle 

Kışlada lzmi Lfn ı1zım mirli<ri atııı alma komi yonun<la ya
pılacaktır. 

3 - H cpsiııin tahmin !'dilen tutarı -18500_ liradır. 
1 Teminatı mm akkata akçası -2775- liradır. 
5 - Şart:n, mc i komig) onda göı r lebi'ir. 
6 - t tekliler tem"nntlari~ le lıirlikte belli gün ve s .• atfo kom:syona 

müracaatları. 28 31 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
ı - Behcrinc yüz seksen beş lira tahmin edilen (100) adet çift 

atlı nakli) c araba ı pazarlıkla satın alınacaktır. 
Paz: r ık 3 Şub•ıt 941 Pazurte ·i günü Raat on beşt lzmirde 
Kışladn İzmir lc\'azım amirliği satın alma komisyonunda va-

2 

pılacaktır. 
3 - llcpsiııin talımin edilen tutarl -18500- liradır. 
4 - Temiııau muvakk.ıta akça ı -2775- lirachr. 
3 - Şartname i kom·syonda görülebilir 
6 - lstekliler teminatlariyle biı likte belli gün ve saatte komisyo-

na miırncaatları. 28 31 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Beher cifline cl,ız lira tahmin edilen ( 11000) on bir lıin çift 

Eıat fotini pazarlıkla satın alınacaktır. 
S - Ger k dn"mı \e rnuv. kkat .ıza- ~--..,.. 2 Pazarlık 5 Şubnt 9 1 Çımrnmba giıııü ,,aat on b şto İzmirde 

Kı lada İzmir Ley azım amırligi satın alma kom is) onunda ya-hır, gerek daimı \.e muvakk t miıcla
\inıler kulub aile efradı ile v t<ışr.ı
dan gelmiş mi afirleri ile lılı-likte gi
rip çıkabilirler. Ku ube bunlar hari
cinde kimse giremez. 

Madde: 6 
Aza ve mud:n im Imrık şartları: 

vat pılacaktır. 
3 - Ueps"ııiıı tahmin dıle1ı tt1Ları (88000) sek~en -ck'z bin li-

radıı·. 
4 -· 'l't:minatı kat'iye :ıkçası 1130 ü on bir bin üç yiiz liradır. 

~ rlnamesi \ e numune:si komisyor:da g.öriilebilir. . .., 
6 Pazarlıga .~li < k ed cc !er kamını vesıkalaı ı ve tem matı ka

tiyel rıJ le b"rl kte ~hal saatından 'Vvcl komi:s) onıı müra-
caatları. 28 2 

lzmir inc·r ve üzü11 la ım s~t ş 
leri 1:) rr ği·ıden: 

ooperatif-

AHlFE '( 1) 

iz mir tramvay ve e ektrik Türk A.Şirketinden: 
Şubat 1941 ayı zarfında şebekede yapılması 

dola) ısiyle: 
lazım gelen ameliyat 

1) 2 \e 16 Şubat 941 Pazar gün leıi saat 9 dan 15 e kadar: 
V Çarşı 

VI Bahribaba 
VII Karantina 

VIII Güzelyalı 
X Konak 

2) 9 ve 23 Şubat 1941 Pazar gün lcri 
I Darnğaç 

II Tepecik 
IH Al:ıancak 
IV Ba:smahane 
IX E~refpaşa 

XV Kültürpark 

XI Gazi bulvarı 
XU .Mezarlıkbaşı 

XIU Asansör 
XI\ Gazi bulvarı 
XVI Gümrük 
nat 9 dun 15 e kadar: 

('. Bayraklı 
D. Turan 

) 
F.) Karşıyaka 

) 
Bornova 
Buca 
Kızılçullu 

Sektörlerinde cereyanın kesileceği 
ilan olwrnr. 

sayın halkımızca bilinmek iizer.e 

Gayri ıııC?ılrnl mollaı ın açılc arttır'ıııo Gay · nıe ılcul mallm ın açık arttırma 
ilci I l ilanı 

ll!cnemcn icra memurl tğımdaıı: Mc ıe1ı en icra memurl ğundan: 
D .. No. 940 !S44 D. l\ o. 940 624 

Açık a!'ttırma j) paraya çevril{!cek Açık arttırma ile paraya çe,·rilecek 
gayri m nkultin ne olduğu: Bir harap gaJ ri menkulün ne oldugu: 15 1\lüte
kule \e b"r su kuyu ... u ı dut 1 ayva s nevvi meJva ağacını havi tapuya. na-

t . r· ı 6 · · 10 · •~ · z, rnn 1 hnktar 7461 1\1. M. ve vazıyete 
zeyııı ı.cam > m~ır . ;nuwnev\ı naz,ıan2hel-..tar2975M.M.tarlaile 
me!'va fıdanını muştemıl 5o14 :M. M. pu) a nazaran ı hektar 8386 M. M. 
bag ' 5514 :!.\1. l\'I. tarla. v, zi) ete nazaran 4 H. 595 M. l\1. ba-

Gayri menkulün bulunduğu IDı;\ki, rııı nı fı. 
sokagı ııum, rası: ... 1 nemenin Uhl) ol Gayı · men!mliın buluncluf,f'U m \ki 
mevkiiııdeJ>ir kıta bağ ile bir kıta tar- mahalle ·, sokağı numarası: Meneme
la. nin SeJ ı k kö) u Kocam~lengiç me\ -

Takdir olunan kıymet: Bağın tama- kiinde ban- 'e kö) eh arı dutluk mev
mına 240 lira \C tarlanın tamamına kiinde tarla 
190 lira takdir ~d "imiştir. Takdir olunan kıym t: Bağın tama-

Arttırmanın japılncağı )er, gun, mına 1500 rra tar!, nan tamamına 376 
saat: Birinci arttırması 19-2-9H çar- Jir, . 
şamba günü saat 11 de kıymeti mu- Arttırmanın yapılacağı yer, gün, 
kaddeıenin yüzde 75 ini bulmadığı a t: Birinci n.rttırma 19-2-941 çar
fakdirde 2 inci arttırma l-3-941 Cu- samba günü S. 11 d Mukadder kıyme
maı·t si günü S. 11 d . tin yiızde 75 ini bulmazsa 2 inci arttır-

1 - İşbu gayri m nkuliin arttırma ma 1-3-941 Cumarte i günü S. 11 de. 
şartnam si 8-2-941 t, rihinden itiba- 1 - İşbu g. \ ri menkulün arttırma 
ren 544 No. ile Men men icra dair si- sartn n i 8-2-941 tarihinden itib -
nin muaj j" n ııum, smda herk('sin ren 621 N . · .1 n m n icra daire
gi>r-ebilm si için açıktır. İlanda yazılı inin murıJ) n num rasında herkesin 
olanlardan fnzla malumat almak ·.ti- göreb·ım i iç"n açıktır. İlanda yazı
• enler, işbu şartnam ye ve 940-544 No. lı olanlardan fazla m lliimat almak is
do ) a numara iJ le memuriyetim ize ti) enler, işbu sartnameJe ve 940 624 
rntiracaat etmelidir. dos) a numara ide m muri)etimiz 

2 - Arttırmnrn iştirak için yuka- müra at tm l"dir. 
rıda )azılı kıymetin yiızde 7,5 nisb tin- 2 - Arttmna)a işt"ıak için ) uka
ıle pe.r \ ya milli bir banl\anm teminat rıd Jazılı kıymetın yüzde 7,5 ni oo
m ktubu t Hlİ ed"J cektir. (121) tinde pey \C~ milli bir bankanın tE-

3 - İpotek sahibi alacaklılarla di- minat m ktubu \ d" edi ecektir. (124) 
ğcı· alakadarLım " irtif k hakkı sn- 3 - İpot.ek f.;ahibi alacakhl rla di
hipler"nin ga) ri m nkul üz rindeki ğer ulukndarh ı ın '"~ irtifak hakkı s:ı
hakl<1rmı hu usiyle faiz ve ma. rafa da-1 hipbrinin gayr· m. nkul iizerind ki 
iı: olan iddia!, rını işbu ilan faTihind ıı 1 haklarını hu usiyle faiz 'We masrafa 
itibaren ~ irmi gün iç· d evrakı mı.is- d ir olan iddialarını i!';bu ilan tarihiıı
bitdcrj'1 b rlikte m muriyetim ·z den i ibaren j irmi gtin içinde eHakı 
hild:rm~ler· icap der. Al si hald h k- mti lı teler"yle birlikte m muriyetimi
ları tapu sici}id sabit olmadıkça a- ze bildirmeleri icap cd r. Aksi hald 
tış bedelinin pn) lı ma ından hariç ka- haklnıı tapu icili) le sabit olmadıkça 
hrltr. ~atış bedelinin paylaşmasından hariç 

4 - Gö ·ı n m 1 artın m i kalır) r. 
i ı ak < denlcr ar tırm ıı·tn m mı 4 Gösteı ilen gunde arttırmaya i;ı-
okumu:;ı ve lüzumlu malumat :ılmıs v tirak edenler arttırma şartnamesini 
bunları t.amarnen kaimi etmis ad 'e iti- okum us ve luzumlu maliimnt almış \'e 
bar olunurlar. bunları t, m:ımen kabul etmiş ad Ye iti-

ö - T,) in ediieıı zamanda ayı: bar olunurlar. 
nenkul ti<' d fa J ağırı dıkta som, n 5 - Ta) in edilen zamanda gayri 
ç karttır na ihale dTr. Ancak a r menkul uç defa bagırıldıktan sonra en 
ma }) deli m l hamme kJ) m in yiizd çok arttırana ihale edilir. Anca~ arttır 
\ tmi lı ·ini bulmaz \e\ll. t i t'yc:ı_ ma lx.ıdeli muhammen kı)metın yüz
niıı al, cağına ruch, 111 olan dig . ~la- de ) etm 8 l.ı€şıni bulmaz ve) a satış i~
c ldılar bulunup ta bedel bunların o ti) nin alacağıııa ruchanı olan diğer 
gayri menkuı ile temin edilmiş alacak- lacakhl r bulunup ta bedel bunların 
lılarıııın ll ecmuuııdan fazla) a çıkmaz- o gn) r, m nkul ile temin Edilmiş ala-
a en çok arttırnmn taahhüdü baki c ıkl rının m cmuundan fazlaJ a çık

ı almak uz.ere aı ıtırma on gun daha maz en çok arttıranm taahhüdti ba
teındid 'e onuncu gunu ayni saatte ki ı,alm k uz re attırma on gün daha 
) apılacak ar tırmad.l, bedelı ~atış is- t mdid ' onuncu gunü ayni saatte 
tıyenin alacagına nichanı olan el ğer ) apıl.ıcak art ırmada, bedeli satış b· 
aıaccıklılarm o ga) ri rn nkul He temin ) enin alac. gına ruchaııı olan diğer 
eclılıniş alacakları m ... cmuuııdan fazla- , lacaklıların c; a) ri menkul ile teın!ıı 
j a çıkmaK şart J le, ı çok arttırana di m " c kları mecmu undan fazla
ıhale dilir. ya çı mak şartiyle, en çok arttırana 

6 - Ga) ri menJ<ul kendisine ihale ıhale edilir. 
olunun kım e dernal' )a \eıileıı müh- 6 - Gayri menkul kendısine ihale 
Jet ıç nde pa C4) ı \ermezse ihale kara- olunan kimse derhal \"€ya verilen miih
rı fe:'.\hoıunaıak kendisinden evvel en let içinde parayı 'ermezse ihale ka
yu1, <;k te lifte bulunan kimse arzet- rarı fesholunarak kendisinden t>\ ve! 
miş oldugu bedelle almaga razı olursa en ) iik ek teklifte bulunan kimse ar
oıııı, razı olmaz \:eya bulunmazsa he- tmiş oldugu bedelle almağa razı o
m._,ıı on beş gün müdclctl arttırma) a uı a na, r,ızı olmaz veya bulunmaz
ç1k<1rılıp en çok arttırana ihale edilir. a h men on bes gün müddetle a~ttır
lki ihale arnsmdaki fark \e geçen ~iın- ma) çıkaıılıp en çok artbrana ıh.ıle 
!er için ) üzde 5 den hesap olunacak edilir. İki ihale arasıııdaki fark ve ge
f.ı.z \e diğer zararlar ayrıca hukme ç.en giınler için yüzde 5 ten hesap olu.na 
hı c ... t kalmaz~ıkın memuriyetimızce cak faiz ve diw r zararlar :ı.y~ıc.ı .hu.k
alıcıdan tahsil olunur. Madde (183) ne h c t kalmak ızın memurı)et mız-

1 bu gayri ınenktılat yukaııda ~os- ce ahcıdan tahsil olunur. Madd (1~~) 
terı en Hl-1-~·H tarihinde Mrnemen 1 bu y ri n enkul:ıt yukarıda gos
ıc a rnemurlugu odasında işbu ilan ve t>rilen 19-2-941 tarih"nd .• ı~n~ men 
gösterilen arttırma şartnameı:ıi da:r~- ·crn memurlugu oda mel ısbu. ılan. \e 

ı de satılacağı ilim olunur. gôsteri ~n art rma nam ı d ı .. 

AL SANCAK 
ı~truyonu karıısında yeni açılan 

EGE 
1-iususi Hastuhanesi 

Sahibi: DOKTOR OPERA TÖR 

ADıL BİR 

E 

ind a ılacagı ilan o ur. 

cteı : 
Nuri~ 

lehnssı lnrı tarafından tedavi edilir. 

I\1ü ssesed her z man 
Her şubeye aid hastalar kabul ve mü- doktor bulu ur. Tel 2918 
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MÜZİK: Ankara da Af gao hükümeti 
"Kızılay" ın 

konseri 
ita/yan tayyarecileri Bizden istediği muallim- Istanbul zabıtası Askerlerı·mı·ze hedı·ye 
serbest misafir mua- lere dört misil maaş 

melesi görüyor verecek Gizli randevu evlerini T b • .. h ti d. evamdadır 
Pazar gün~ halke~i :;ıalonunda Kı- Ankara, 27 (Teldonla) - Buraya İstanbul, 27 (Telefonla) - Afgan e errU arare e 

zılay menfaatıne verılmış olan konser getirilen İtalyan tayyarecileri, an'ane- hükumeti, memleketimizden dört sene kapatmakta devam Ankara, 27 (A.A.) _ Askerlerimize kışlık hediyeteberrüü, yurdun 
İzmir müzik aleminde çok canlı bir mı"ze U.}'gun bı·r tarzda serbest misafir ·cı·n · t d" - · ıı · ı b d k" · ı ıs e ıgı mua ım ere ura a ı ma- edıyor her tarafında devam etmekted·r. . 
hareket olmuştur. Elemanlarını evvel- muamelcRi görmektedirler. İtalyan tay aşlarının İngiliz lirası hesabiyle dört Hatayda Mehmedcik S?Ünü ilanı münaıebetıyle Kırıkhan kazar;ı hal-
ki yazımızla okurlarımıza takdim etti- yarecileri, lokantalarda, barlarda ve mislini vereceğini bildirmiştir. İstanbul! 27 (Tele!o.nla) - ~eyoğ- kı, aynen yaptıkları pa~uklu ve yünlü hediye teberrülerinden başka 
- · · b k · ·· k k sinemalarda sık sık görülmektedirler. Gidecek muallimlerin, mezun adde- ]unda Yenıçarşıda Pıpınanın evı zahı- 2000 ıı·ra da vermiderdir. gımız u onserı uç ısma ayırara • 
tahlil edebiliriz: x derek buradaki maaşlarını da aynen taca a.raştırılmış ve 11 yaşın~a Şa- Çorumun Ardahç halkı 1089 parça, Merzifon halkı 1726 parça efya 

A k A • t almaları takarrür eylemiştir. ziye, l~ yaşında Emine ve Perıhan a- teberrü etmiş, Şarki Karahisar halkının teberrüü de şimdiye kadar 
l - Triolar: S erı vazıye dında uç ~ızla erkekler yakalanmışt.ı_:: 5363 parçayı bulmuştur. Kayı;erililer altıncı parti olarak daha 1070 
Mozartın (Mouvement'dan 3) mü- -Ba~ tarafı 1 nci ıabıfede _ Miralay Sadık . Ev sahıbi Pipina, zabıtada verdıgı çift yün çorap, ~09 p~rça kazak ve muhterf miktarlarda eldive~-~e 

rekkep trio:;u, programın ilk numara- dan Hab~istana inmek için üç yol var- l ·t b 
1 2 

(T 
1 

f 
1 

) y·· 
1 

ıfaderle: . . pamuklu Kaysen fabrıkası 2800 pamuklu, Susurluk halkı 2861, Sogud 
sını teşkil ediyordu. Mozart'ın kendine dır. Adigrat yolu şimali Habeşitanı .. s an u , ! e e ona - uz e - - Kızı ben ı:ıürüklemedım, kendı- halkı 25S4 Lüleburgaz halkı 1718, İskilip halkı 954 parça muhtelif 
has CO:ikun nağmeleri sırasiyle piyano, doğruca merkezi Habcşistanda Adis- lılıklerden mLrala~· Sadık, yarın Ro- leri gel?il~r.> ~şya teber;ü etmi~lerdir. 
kemnn v.e viyolonselde yer deği~tire- Ababaya uzanır. manyadan gelecektır. • Demıştır. -----=:OO==--·----

İkinci yol, Ayiniden Andoçyııya ve x Yeniköyde Palas oteli de bu yüzcleıı Ih d b• k 
rek kulaklarımıza geliyordu. Piyano- V • • kapatılmı..,lır. t a r re ot diğer yol da Andiguvadan Aduaya va- ı enı nızam .., raca ımı z ı 
<la Salaheddin bilhassa eserin yüklü ı:ı ı ·t ı ı H be · t --x--

rır. r .. vve ce ı ayan ar a şıs ana -Baı tarafı 1 nci sahifede -
kısmını canlandırıyordu. Viyoloni3t yaptıkları taarruzlarda bu yollardan müzakereler dünya zaviyesi bakımın- Italyan resmAı 
Bravn çok temiz ve ince bir çalışla ke- hareket etmişlerdi. d 

Ku,·vetle tahmin edı'lebı'lı'r kı· İn.O'i- an ve daha geniş bir nisbette cereyan 
man partisini ve ç.elist Nuri de kuvvet- • ''' edecektir. t bJ• "" • 
li bir tonalite ile viyolon.sel partisini !izler de bu yollardan harekete geçe- Diğer bir mebus tarafından SOfl!lan e ıgı 
d" 1 tt"l ceklerdir. Bilhassa, bu yollar şimdi şu suale : 
ın e ı er. ·tal ·anla t raf ndan · · h 1 kontıl !tal.vatla bir mahal, 27 (Roma rad-ı ' ) · r a ı ıyı a e - c- Ecnebi clevletlerin maresal Şan-.cBeethoven:. in (3 üncü trio) su bil- muş bulunu"orlar ~ \.'O"'U: S. 10) - , İtal.van orduları baş-

.• · Kay - Şeke yardım etmelerine mani ol- .J ., 

Istanbul limanından iki milyoJJ 
74"58 bin liralık mal ihraç edildi 

İstanbul, 27 (A.A.) - Cuma gün~-~ b!.r _mily~m. lirasını, son zamanla1:~~ 
ihracatımızın bir rekor teşkil cttıgı huknmetı~ızle Romanya a.rasım~a;.ıı:t 
tesbit -edilmiştir. O gün limanımızdan toluna~. tı~aret .. mukavel.~~ı ~ucıb. ti}; 
ecnebi memleketlere ihraç olunan mat! \'erm2gı taahhucl_ eyledıgımız parti 
clelerin mecmu kıymeti. 2 milyon ,158 teşkil eylemektedır. 

hassa ~ok güzel ve iyi bil' beraberlikle ltalyanl~rın Af~ikadaki kuvvetleri mak için japon hükümeti muhariplik kumandanlığının 234 numaralı rc5-
çalınmıştır. Eserin l\Ienetto ve Fivole hakkındakı muhtelıf haberler vardır. hakl·ıı·ın .1 . .. k . t·ncle . mi tebliği: .. İ ·t , ı ı erı surme - nıve ı nıı- y h · d ·· h. 
kısımları dinleyicileri çok memnun Bu haberlere gore halen talyan Erı - d" ? M t k • k d . t• unan cep esın e mevzu ma ı-
etti. Ancak her iki trioda <lahi keman- resinde 5 tuğay asker vardır. Bunla- k~~ · > • a su a cevap verere emış ır .rette hareketler ve müfre2telerimizin 
dan daha kuvv.etli bir arşe ve tonali- rın ·10-50 bin kişi olduğu tahmin edile- ı ·_ . . .· . k ; artan faaliyeti olmuştur .. ~ayyarele-
te bekleniyordu. bilir. Şimdilik, Eritre cephesi, ayrı bir T k~u 2m7ese(Ale,Ate)tkık Be~ılme. 1ted.r. rimiz düşman kuvvetlerını bombar-

h k d . o ) o . . - ır su,1 e ce- d t · ı d. 2 Sololar · 'Turı· Samı' "ı·'-·olon"nl cep e manzarası arzetme te ır. . ' h . . .. .. .. d ıman e mış eı ır. 
- .... .., • .J ""' S d . ··~ . d . vap \eren arbıJe nazırı, uçuncu ev· Bingazi vilayetinde Demenin şar 

ile Popen, Golternuan ve Gluckdan üç ıı rın zı-.erın e. Jetfo · ş K . ş k ı h' ı k' f ı· ·. . -
küçük eser çaldı. Çalınan eserler filva- İngilizler, evvelce İtalyanlar tara - ~rı~ :n: ay- .e e. ınc.e 1

- aa ~- kında ve cenubunda şıddetlı çarpış-
ki çek temizdi. Fakat kendisi gibi gü- fından işgal edilmiş ve sonra istirdad ~et:~ı~e ~ag~en rponyanın ~Çın ~-- malar vukubulmuştur. Kuvvetleri
zide Vr sanatkardan daha kuvvetli e- atmiş oldukları Gallabat mevkiind~n ~1 e e~ıtn.c e e ede ıne varacagını soy- miz, düşmanın zırhlı ve motörlü kuv-

d . emı§ ır ti · · t a· · 1 a· II scrler beklemek hakkımızdı sanıyoruz. baı.ı birliklerle harekete geçmişler ır. A ·.k . 1 ·. · ·l~h ve erme zayıa ver ırmış er ır. a-
( Bravn) ın kemanla çaldığı eseler a- İtalyanla.r bu mıntakada ricat etmek- . merı anın ı:n.u~z~am ( ~nız :s~ a - va teşekküllerimiz düşmanın zır~lı 
rasında ~Iozart'ın Rovdo'su çok güzel ~irler. Buradaki hedef muhtemel o- !arı ~akkında bıı. su~l~ ~~_aP .. v_re~ kuvvetlerini bombardıman etmış, 
bir şekilde çalındı ve dinleyicilerin ye- !arak 130 kilometre doğ~da Tana gö- ~ahrıy~ nazırı, .şımdıkı m~~kı~l .vazı- mitralyöz ateşine tutmuştur. Avcı 
rinde takdtrlerini celbetti. Romanceta üne <loğru uzanan Adua-Gondar yolu- .}e{. k~ıt~~~nlda J;pon ~ahrıy~s~n.ın ;.~ tayyarelerimiz iki düşman tayyaresi
daha kuvvetli bir santiman gösterile- dur. Bu yol, şimali Habeşistandaki ~: .1~ ~ ıs~ e~~ arşı. o~ma ı)~n _ ı" ni düşürmüşlerdir. 
bilirdi. Beethovenin keman piyano içiıı kuvvetlerin en mühim bir voludur. İn- 11 ".~Yı t~:sa~lufe bırakmamış 0 

ugn- Şarki Afrikada hava kuvyetleri-
yazmış olduğu (İlkbahar) sona~ı gü· gilizler tarafından kesili~oe. İlalyan nu soylemıştır. mizin "ıkı teşriki mesaisi ile kara or-
zel lıir beraberlikle ve santimantal bir kuvvetlerinin mühim kı;;mı, çok feci x dularımız harekata devanı etmişler-
şekilde çalınmıştır.. Piyano ile keman vaziyete düşecektir. K Hulla cevap dir. 
çok güzel anlaşmışlardı. Kcnyada: • Kenyada bir düşml!n kolu kuvYet-

(Salaheddin) in solo piyano olarak Kenyadan cenubi Habeşistana doğ- -Battarafı 1 nci Sahifede-- !erimiz tarafından pusuya . düşürül-
çaJ..dığı (Rahmaninof'un) cPolişiııeb j ru yapılan taarruzi hareketlerde elde Anglo-Saksonların devamlı tazyikine müştür. Düşmana hissedilir zayiat 
gerek agilite ve gerek santiman itiba- edilen muvaffakıyetler, İngilizlerin bu uğramıştır. Japonyanın gayesi, sulhcü _v_e_rd_ı_·r_il_m_iş_t_i_r. ________ _ 
riyle bir harika idi. Evvelce talebe o- cephe kısmında çok mühim kuvvetle- ve müreffeh şarki bir Asya kurmaktır. 1 l 
larak kon:-•erini dinlediğimiz bu san'- ri bulunduğunu göstermektedir. Bun- Amerika garp yarım küresinde hakim ta ya, 
atkar genci şimdi kuvvetli bir artist !lan 4-5 ay evvel italyanlar, üstün kuv- ve nüfuz sahibidir. Başka mıntakalar
olarak alkışladık. Bütün konserin re- vetlerle Kenyaya taarruz etmişler ve la uğraşmasa daha iyi eder. 

iktısadi iflasa 
mahkum 

bin•Jiraya baliğ olmuştuı·. Bu ihrncatııı 1 

Fransada 
Ekmek azlığı gittikçe 

artıyor 

·u· · 27 (AA ) - Bug-dav vazireti "ışı, . . . • .. 
:ıebebiyle hükumet, nüfu:; başına gun
de verilen 350 gram ekmeği 300 gra
ma indirmeğe karar vermiştiı'. 

İşçiler için verilen. e~m~k :150 ~~·am: 
dan 400 grama indırılmıştır. Musa.vı 
olarak herkes için tayin edilen 80 ~r_!lm 
!ık zam. 'yukarıdaki miktarlara ?lavc 
0clilece ktir. 

Fransız - Siyam 
fakat kısmını yaptığı halde sololarını ingilizler, bu üstün kuvvetler kaı·şısın- Japon - Amerikan ihtilafının esası, - Bat ta.rafı 1 inci aahifede -
daha çok büyük bir başarı ile çaldı. ıla çekilmeyi ten.qip eylemişlerdi. Fa- Amerikanın müdahale siyasetinden i- tün denizlere ve Akdenize hakim olan ihtilafı hallediliyor mu? 

Üçüncü kısmı konser programında kat bu dört ay Z<ı-rfında Hindistandan !eri gelmektedir. Amerika, japonya- İngilizlere karşı harp cinnetini gös
güzel yerler işgal etmiş olan milli eser. v.esair yerlerden aldıkları mühim kuv- nın vaziyetine karşı anlayış gösterrni- termiştir. Hesap alt olmuştur. ltal,p, 
lere hasrediyoruz. Ferid Hilminin pj- vetlerle İngilizler İnisiyatifi ele al- yor. Amerika; Çini kendi ilk müda- şimdi karadan fazla mal iti.hal etmeğe 
yano ve keman için yazdığı (lla.:ıret) mış, taarruza geçmiş ve muharebeyi faa hattı telakki ettiği müddetçe A- mecbur bulunmaktadır. İtalyanın orta 
parçası isminin taşıdığı manayı çok tamamen italyan topraklarına intikal merika ile japonya arasında dostluk ve turizm varidatı ile hariçteki mil-
gilıel ifade .ediyordu. ettirmişlerdir. münasebetleri asla tahakkuk ettjrile- yonlarla italyan tarafından gönderilen 

Salil.heddinin piyano solo olarak çal- Bazi Amerikan men}>alwrınu göre mez. Üç mihver devletinin yegan~ he- yarım milyar liret, bugün aırtık !flasn 
dığı (İlk uçuş) prelodi kompozitörün :talyanların Afrikadaki kuvvetleri şu defi, daha adilane bir iilem kurmak- mahküm bulunuyor. 1taly-1nın ikwm-
muallim mektebinin .son sınıfını biti· miktardadır: tır. Amerika, huna mani olmaktan, eh- di zararı çok büyüktür. Libyadaki hay-
ren talebeleri için yazdığı ve-neşretti- 1 - Eritrede 5 tuğaydan fazla, li salip zihniyetini yürütmekten vanatın yüzde 80 i mahvolmuştur. Lib-
ği albümünün güzel parçalarından bi· 2 - Habeşistanda 15-20 tuğay ve vazgeçer:,;e daha iyi olur. . yada yerleşen 35000 italyandan onda 
ridir. Kah neşeli ve kah mağmum nağ_ ııyrıca bindirilmiş bazı makineli tüfek Mabmka, sözlerine devamla Amerı- dokuzu devletten yardım görmecliğin-
meler taşıyan eser piyanistin parmak- taburları, kanın, Avusturalya ve Yeni Zelanciay~ den iflas etmiştir. 

.Nevyork, 27 (A.A.) - A~so:;yetid 
Pı es~'e Ban koktan bildirildiğine gö
re, Siyam hariciye ırnzırı, Framıız -
Siyam ihtilafında japonyanın tavas
sut teklifinde bulunduğunu, mütare
ke akdi için bir tarih teı-lbit edilmedi
ğini ve askeri hareketlerin devam eY
lediğini resmen bildirmiş ve tavas
sut talebi teşebbüsünün Fran:-:aclan 
geldiğini hatırlatmıştır. , 

Vişi, 27 (A.A.) - · Hava-. ajansı 
bildiriyor: 

Hindiçini - Siynm ihtilafı için Fran_ 
~a hiç bir kimsenin tavassutunu iste
memiştir. Bu husustaki japon tavaı:;
sutu, kendi arzusiyle yapılmıştır. 

~---'*~~--

laırında hakiki ifadesini alıyordu. Nu- 3 - Aldıkları İngiliz somaliRinde da ilk müdafaa hattı telakki etme:-;ı Libya, İtalya için bir yük !di, Ha
l'i Saminin türküsü şark nağmelerini 3 veya 4 tuğaydır. Monroe kaidesine aykırıdır. Ve iki dev beşistan da böyledir. Otarşi işi, buğ
güzel bir şekilde armonize edilmiş ola- Hepsi 30-35 tuğay olan bu kuvvetl-c- let arasında dostluk münasebetleri te- day işi gibi italyada yapılamamıştır. 
rak bize dinletti. Ulvi Cemalin (Be!:i ri. beşte biri italyan, mütebakisi sö· sisi ihtimallerini pek zayıflatır. Ame- Makkas, bütün bunları delillerle hı
damla) isimli albümünden seçilmiş o- mürge ahalisindendir. Habe.ş isyan rika, ~ğer Avrupa harbine karışacak bat etmiş, Andozini, Reyenburk, Re-
lan (Aninioto) hakikaten canlı bir su hareketinin başlamış olması hasebiy- olursa Almanyanın ilk önce Amerika jan Döpuvanın vesair muharrirlerin d k•k 
akışı gibi neşeli bir şekilde koniler ~a- le isyanın Habeş kıtalarına sirayeti ele kıtasına taarruz etmek teşebbüsü mü~~ tetkiklerini zikretmiş ve italyanın har- Son a ı a: 
fonunu dolduruyordu. Bi.iyük garp üs- muhtemeldir. tesna olmak üzere üçlü paktın üçüncu be girmeden evvel bir senelik gıda ve-
tadlarının eserlerinin yanında bu Habeş vatanperverleri, bu büyük ha maddesi ileri sürülebilir. Bunun mana- saire maddeleri stoklarını hazırlamış 
gene kompozitörlerimizin milli ıeserleri reket karşısında Jakayd kalamıylicak- sı şudur ki; japonya,_ mukadder~tı~ı olduğu hakkındaki mütalealara !$Öyle 
de dinleyicilerin büyük takdir ,.e :ılkış. !ardır. Bu itibarla Habe~istanın ita!- oynatmaktadır. Ve bınaenaleyh ıhtı- mukabele etmekt.edir: Bükreşte . 
farını toplamış v~ bize milli müziği- \•anın elinden tamamen rıkmasının kı- yatlı hareket etmek Jazımdı:r. Şunu İtalyanın, bir senelik stok hazırlı-
mizin istikbali hakkında esaslı iimid- ~a süreceği tahmin ediH;or. h~rkes bilsin ki, japonya taahhüdle- yarak harbe girdiği kabul ~dilse bile Hapsedilenler. Horya 
ter v.ermiştir. Son dakikada alınan bir habere gö- rınden kaçınmıyacaktır. bunlar haziranda bitmiş olacaktn·. ttal Sz"manzn tevkifi 

Hemen hemen her parçası alkışlar- re Eritrede cereyan edı~n muharebeler- yada petrol ve gıda maddeleri :-.ıkıntı-
Ja karşılanmış olan program .salonu de italyanlardan llOC'ı esir alınmıştır. !erinin miktarının 25 bini geçtiği öğ- sı tıimdiden başlamıştır. Gıda madde- yalanlanıyor 
dolduran yüzlerce müzik meraklı ·ı ta- · DerncdtJ: ren ilmiştir. 28 i hafif ve 22 si ağır ol- lerini İtalya; Norveç, İsveç, Finlandi-
rafınclan sükun v-e zevkle dinlenm iş ve Libyada Derne kasabasına üç kilo- mak üzere 50 tank zaptedilmişti.l'. ya, Macaristan ve Yugoslavya il~ Bul- Bükreş, 27 (A.A.) - Romanyadaki 
dinleyiciler, kalbleri san'atka rlara metre yaklaşmış <>'ıan ingiliz motörlü A r'naııudlukta: garistandan getirtmeğe teşebbüs et- hadiseler neticesinde sabık dahiliye 
karşı tebrik ve takdir hi:sl.eriyle dolu o. züzütamlarının bir kaç güne kadar ha- Tepedelen cephesinde mihrak nok- mektedir. nazm Petroviçesko, sabık matbuat v€ 
larak halkevinden ayrılmışlardır. rekete geçerek D<!rneyi almaları muh- tasını teşkil eden Trabeşina clnğına Netice olarak Makkas İtalyanın propaganda müsteşarı Kostant, sıhhi· 

Faik ONURAL temeldir. karşı Yunan harekatı inkişaf halinde- (Pirmanka Greskiyo) yani iktısadi ye, iş ve sosyal yardım nazın Pasçin-
----==oo Bingazide: clir. Muvaffakıyetle yapılan taarruzlar tesemmüme, iflasa mahkum olacağım çi ve ::;abık polis umum müdürü Geka, 

Vilkinin ilk j ati baları / 
Bingazi önfü1de her iki tı:ı.raf km•- neticesinde 11 inci italyan fırkcsının yazmakta ve şunları ilave etmektedir: bugün yakalanarak tevkif edilmi~ler-

vetleri arasında muharebeler cerernn merkezdeki mevkiini terketmesi muh- «Akdenizde ingiliz ve Yunan bekçi- dir. 
-Eaı tarafı 1 nci sahifede - ~tmektedir. · temeldir. Alınan bir haberde, yeniden l&ri, bu denizdeki hakimiyetleriyle ital- Horya Simanın tevkifi hakkındak; 

tup vermek ve İııgilter.eye göndermek Eı>irler: bir mikta.r esir ve harp malzemesi a- yan iktısadi makanizmasının durma- :,;ayialar, resmi şahsiyetler tarafından 
istiyordu. Tobrukta esir edilen italyan asker- lındığı bildirilmiştir. sına sebep olacaklardır.» · yalanlanmıştır. 

Demiş ve şu sözleri ilav.e etmiştir : ---•••'lf••••••ıiım•••••ıııii••••ııııiıll•••••••••••lllİı•••••--•••••••••••••••ı••••• 

teltt ~~~;=~~~l:r~nhür ~~~~;:~~İe~~f~ ha;p ~ı:bt~:.:~n~~~e ves::~n:~qa ~ı~~~~, 'VATAN ••AŞ'Kt.••e•fA?!Sll w:;' nc_yak~1~~ı~d:mım ! 
bulunduğu şu salonda sizler ve ben d - Ne var?. ya an tehacüm eden binlerce mu- VP 
serbestçe buluşuyor, toplanıyor ve ko- hacir ve buna inzimam eden muht;elif ~ - Hakikaten güzel bir kadındı, 
nuşal>iliyoruz. Bu, büyük bir bahtiyar- fakat acınaca!~ biı' mahlUk değildi 
lıktlr. Demokrasiyi temin ve idame et- milletle::e mensup yi.iz binlerce asker- - ki!. 

tirmek lazımdır. Sizler ve İngilizlerin )erin yüzünden hali işbaa gelmiş bir Karım sanı· gakalıuorum' casussuo :l\liralay acı ljfr kahkaha bastı; 
bu siyaseti devam ettirmemiz lazım- vaziy-ette idi. Kalabalıktan çarşılarda U - Miitaleanız; yüzbaşı için çok 
dır.» değil, sokaklarda. bile süratle yürümek •••.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 72 1 ~iiiiiiiiiiiiiiiii~-ml doğrudur. Fakat Rene için asla!.. Çi.in-

Gazetecilerin, Amerikanın dahili ~i- imk9.nı yoktu. Tumbadan, Kireç köyü- a kü Rencnin vicdanı var ve yüreği bH-
yasetine dair sordukları suallere ce- ne lı.adar uzanan muazzam saha muha- dan başka kaı·yolanın demir ayakla- cağını düşündü ve Renenin 1>aflığiy- hassa güzel kadınlara karşı çok müş-
vap vermekten n:.ız.ikane ictinap etmiş cir barakalarında.n ve askerlerin ça- rının boşluğu icinde ve garderobun le vakit geçirmek istedi. fiktir. 
\'e: d11·Iarından tıklım tıklım dolu idi. Ma- bir gözü dibinde, yek nazarda ~a- - Gel bakalım, günün kahı·ama- Rene; cevap v€rmedi .. Fakat çehre-

- Şunu hiç bir zaman unutmuyo- n:ıstır istasyonu arkasındaki Harmon na ifade etmiyen, fakat çok mühım nı yüzbaşı Rene!. Hoş geldin!. :>i, rengini atmış. yüzü kıpkırmızı ol-
tum ki Ruzvelt benim reisimdir ve A- lı' öy ve köyün önünde uzanan Vardar görünen şifreli evr:ık buldu ve onla- - Estağfürullah m!ralayım !. Ha- muştu. 
ınerikanın da reisidir. ı.>vası da ayni ~ekilde dolmuştu. Şeh- rı da müsadere etti. Artık pansiyonda kikaten günün kahr:ımanlığını ka- :\lirala\· sol'dtı: 

Demiştir. re akın eden bu halk ile beraber o işi kalmamıştı. Neşesi yerinde idi: zanmak şerefi bendcnize na::ip ol- - Çehr<>nizde bir kırmızılık belir-
İngilterey~ Amorikadan torpito ve- ni:: bette taksi ve husui otomobillerin Pan•iyondan ayrılmadan evvel ctr- matlı!. . di. Her halde miıtee:::siı· oldunuz!. Ne 

,.itmesine taraftar olup olmadığı hak· adedi de on binlere baliğ oluyordu. kadaşlarını çağırdı n' emir verdi. - Şans buna da karıştı değil mi'? olm·du? Sen bu kaclım keneli elinle va
kında bir sual de buna taraftar oldt•ı- Müclcleiumumiljğin sarfett:ği gayret - Talimat almadan bu civardan V~zi::·eti nnsıl gördü'l; kadı; güzel 1 kala~aydın ve ev\·ela yatak odasimı 
ğu cevabını vçrmiş, general DögoHe haddi azami;;ini bulmuş, fakat seme- ayrılmayın!.. Pansiyonu rlikkatle mıydı'!. Galiba yazık oldu, kadına, I hapsettikt.en sonra bize teslim etsey
ve müttefik devletler kumanclanlr.ırı re vermemişti. kon·~rol altınd:ı. tutunuz; şüphe uyan- ~eğil mi? Bize bu n!ıbaplığı )·apan din. Öyle ya, kıyamet mi kopardı.. İki
ile görüşmek arzusunda bulunduğunu, Hakikat; ancak mütarekeden son- dıracak hel' hangi bir şahsı, takip aşık kimdir, acaba? . Her ne ise şöy-I miz <le memnun olacaktık, ve ölü:::üne 
İngiliz istihsal unsurlarını tetkik için ra ve artist kalebend olarak yaşadı- ediniz ve lüzum hfünl olur~a en ya- le otur dn, konuşalım!. rahmet okutacaktık!. Şimdi ise yüzlıa-
)Iançester şehrine vesair yerlerıJ gi- ğı :.\folta adasından serbe~t bHakılıp kın de\Tİyey.:! \'e~a polise teslim edi- Rene; rnirnl.'.ıyın sözlerini mü lC'- ~ı memnun, fakat Rene: içinden mlı-
dip görmek istediğini ,.hildirmişth. Seliiniğe avdet ettikten sonra teza- niz.. bessim bir çehre ile kar~ılaclı. (jfi,tC'- hııkkak küfrü : ı basıyor .. 

Amerikanın İngilterey.e yardim et- hür etti ve hadise herkesin hayretini Rene: zevk ve neşe ile bir tak~iye rilen sandalyeye oturdu. ı Yüzbaşı miitemadiyen yutkunuyoı·-
mes! 'llevzuu üzerinde d~ demiş'tir ki: mucip oldu. bindi ve doğruca miralay Rişarm Miı alay devam etti: clu. :\firalayın kendisine karşı hususi 

- Bu m~vzu hakkındaki fik!ırleı·im * ordugahtaki bürosuna gitti. - Bugün. hiç bir :'l"!addi \'Orgunlu- lıir itimad ve hususi bir muhabb2t bes-
malumdur. Halen memleketini:~de bu- Rene telefon in ;,;ptığı muhavere- Fakat miralayı kendi gibi neşeli ğun yok, değil n1 i? Fakat' manevi led!ğini p.ek ala biliyordu. Binaenaleyh 
lunmakln ingilt.ereye olan :ılak2.mı gös- den sonra paçaları sıvamış, pan~iyo. bulmadı; yorgunluk her h;\lde haddinden faz_ kumandanının ağzın<lan çıkan Iakır-
termiş oluyorum.:. nun içini dışını altüst etmişti. Buna rağmen Entelicens servüıi la olacak!. Nihayet kadın bu; bil- clıhırın, müstehzi bile ol~a s:ımimi ol-

Vilki, bu toplantıdan sonra harici- Esrarengiz maktulenin el çanta- reisi: endişelerini birden açığa vur- h2ssn güzcı ve gene olduktan son- dtığunu bilcliğinclen aldırış etmiyordu. 
ye nazırı ldeni ziyaret etmi~tir. sında yakaladığı evrak ve madalya-1 maklığm doğru hir h:.rekel olamı~·a- ı·a ölmeme.~i ic:\p cdc>rcli. Tali:-ıizlik, i - De\'anı edtcek -

Nafıa Vekilimiz 
Trakya yollarını teftiş 

edecek 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Şelı~ 
mize gelen Nafıa Vekili Ali Fua~ C{· 
besoy, bugün mühendis mektebinı te 
tiş etmiştir. . dS 

Vekil, yarın Silivriye giderek orH
0 

da tetkikatta bulunacak ve müteaJ<ıt>e~ 
Trakyaya gidecektir. Vekilin, bu :.efe· 
bütün Trakya yollarını bizzat görece
ği söyleniyor. 

o 

Stokholmde 
Grip salgını var 

~ 
Stokholm, 27 (A.A.) - J:;ınn111, 

için kullanılan mahrukattan ta:;ıırr~. 
m:ıksadiyle ve ayni zamanda grip ıııı: 
talığının :-ıalgıp lıir halele bulunJ11~ 
dolayısiyle mekl<!plerde talebe ad~
yüzde elliye inmiştir. Bunun için, rrıe;. 
teplerin bir nıütlclet ku.patılması neı'P 
edilmektedir. 

---x---
K. ÇAKI ÖLDÜ 

Budapeşte, 27 (A.A.) _ ·l\Iacıır 
hariciye nazırı Kont Çaki, di.in geC 
vefat etmişlir. , 

Budapeşte, 27 (A.A.) - Vef~ 
eden Harici~·e nazırı Kont Çaki W! 
milli cenaze meraııimi yapılacakt~. 
Cenaze. perşembe günü kaldınl:ıcıt 
tır. 

Romanyada 
-Baıtarafı 1 nci .Sahifede-

mat beyan etm~ktedirler. Ronıa!l) 
mesai nazıriyle mektepler nazırının(. 
tevkif e<lildikleri öğrenilmiştir. Kar~ 
şalıklann amili olan dahiliy€ nı.tZ\ 
Petroviç,esko şimdi evinde mevkuft~ 
Kurşuna dizilrliği hakkındaki halıcı'•· 
yalandır. 

RADYO GAZETESİNDI;;N: ~ 
Romanyada vaziyet gittikçe duı'1~ 

maktadır. Antoneskonun vaziy.2te 11 
kim olduğu anlaşılmaktadır. Bir htı~ 
re göre, bnşvekil muavini Horya Sirı1 

kurşuna dizilmiştir. Antoneskoıııl 
lejyoner teşkilatını kendi::ıine bağlı~'~ 
rak, parti ve hükumet ayrılığını ort~ 
dan kaldırmak istediği anlaşılma1't 
dıı\ t 

Almanlar, son hadiselerde gene! 
Ant.oneskoyu tercih etmişlerdir. fb~# 
lafın devam ettiği günlerde bir ço~ ) t 
hucli öldürülmüş, 70 kamyonet kıy111:~, 
fi eşya ve mücevher çalınmıştır. V 1,~ 
kate layıktır ki, bu hadiseleri en bfü~ 
memnuniyetle karşılıyanlar, ~racarl . .r 
olmuştur. Macarlar kargaşalıktaıt 1~ 
tifade ile_ Transilvany~nın müt~bll ! 
kısmını ışgal etmek ıstemektedırlt'1, 
Burasını Viyana hakem karariyle 1'~. 
carlara temin .etmiş ,·e sıkı sure.-t 
mihver taraftarı olan Macar haricıL 
nazırı Kont Çaki ölmüştür. Kendisi A 
yaşlarında idi. 

Bükreş, 27 (A.A.) - Yeni Rtııııe 
1<abiııesi ku nılmuştu r. .. 

General Antonesko başvekiılette. ı~. 
ııeral Dimitri Koyeskova dahiliye 11

1• 
zaretincle kalmaktadırlar. Adliye ııe~, 
reti temyiz mahkemesi müşavirleı:1 d' 
elen bir zata, propaganda nezaretı 
Çiraniçe tevdi edilmiştir. , 

Kulan diğer nczan!llerin hep~iııC ıc 
ııer:.ıller getirilmiştir. ı ı' 

Yeni kabinede hiç. bir lejyoner . 1

1 ıı 
luıımadığı gibi, eski rejime meıı~1~, 
kinu:elcrden ele hiç bir şahsiyet )o 

tur. ·l·~ 
Her şeyden ev\'el agkeri ve te~ ~1,~ 

l:ıir hiikumet olan yeni kabin~nin ~<l·ıı 
vazifesi, memlekette n.izamı yenı dl' 
tesis -etmek ve son seneler z11rf!!

1 ııı 
muhtelif ı-ejimlerin vukua getirdi~tif· 
rnrları telafi etmek te:;;kil edece .........ıııııı 


