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• laararetle la· · · ıaOa aıansı verıyor: 

~ ... • ıi1aıetfain B. Mu11olini lt•lyaaın harbe 
·~ti.' t.rafıadaa aa· giriıiain yı1döaümü miinase· 
~~ 1.., lcı1»111 ve takdir tiylemectiıin toplantısında 
~ ~ .. ~de mem11ani· ltalyaaın askeri barekitıaı 
~' ~- lur haldir. Ba izah eden uzun bir nutuk 

._Is.. tarafıedaa ıöylemittir. 
9 Bu nutkun Türkiyeye ta-' ... ı; T&rldyeaia, alük eden fıkrası şudar: 

d \... ~ •dikçe, kim· - Tlirkiyeye gelince, tim· 
1' ~ ~ ~lı niyetinde diye kadar büti'in lngiJin 

~ ...... •t devlet reiıi- davetlerini reddetmiıtir. Re-
\ dt 1 1».ıaamaıı, ba iıiciimhur lnönü lagiltercye 
\r~,:let ıeflerimiıln her haaıi bir ıuretle ıüve· 

._ ~ ••klletimilia nen bütiia milletleri trajedik 
l. "-•itlerin boıa bir akibetia beklemekte ol· :,, ~ ""-t etmektedir. dapaa ırörmllıtllr. Fakat bu 
~ıec:u• •• ltazı Al- fıraattaa iılif ado ederek 

-...-..~ •tlaia beJaaat Reiıicimluır ln&aüye şuna 
-.:._~...... ıöylemek iıterim ki ltalya 
~ ~,L IO•ra baı· 

"il d 1928 de başlanan ve hili ve 
ı T&rlliye 

\... '"'.''''• ~ıdaiı makaleler 
'-.' . Iİ d&rlıt sulh. 

~ haetiain aaıd 
,._ ... ~~ 9• laer yerde 
'"~~ 16rd&itiae ayrı 
\r~ . 

\ ~~· cilaaaa ıuau 
~'iti •• 6iretmek 
' ' ta.: 'r&rlr ıulbper
·~' lr,cta, parlak 

~~· etmeıiae 
~ ~ • T&rk tari· 
\ ~ ,_.:lldt lalr ıekilde 
~'ti il Milli Şefinin 
~ •it : lı.rilıalar ya
~ ~~•tte tak•iye 
\._ ~ •• b&y&k bir 
~~ 1 • l>e••bilir ki: 

~ \' '-'"'fdır •e harbe 
~ ~ ~ ... iti laaglakll 

"-~ "'••••it bir 
iltıt, llir veci· 

l9'1t1 :SANLI 

daima baki olan anlaıma ve 
İl birliği ıiyaaetini takip et· 
mek azmindedir." 

--o--..-
Bitler Amerika 

nın harbe 
Glrıcıöl kanaatinde -------Vaıiartoa (a.a) - Ame· 
rikaaıa Belçikadaki eıki bü
yük elçiıi demiıtir ki: 

- Hitleria beni gayri doı· 
tane kabul etmeıiaia sebebi, 
beade laaıd olan kaaate 16· 
re, Amerikalı olduğumdan
dır. Hitler ve Almanlar, 
Amerikanın yakında harbe 
fireceği kanaatindedirler. Şa· 
yet barpJI birinci teşrinden 
e••el bir neticeye varmazsa 
30 1eae harbine danecektir. · 

Kabehi, Hitleria ıulh yap· 
mak ••J• ıulh mibakerele
riae Kirmek aiyetlaele olma· 
dıjlaı a6ylemiftir. 

Darlan yeni 
bir nutuk 

söyledi __ .. __ 
Viti (a.a)-Ofi ajaaıı bil

diriyor : 
Baıvekil muavini amiral 

Darlan uat 21 de bir nu
tuk ıöylemiştir. 

Darlan timdi tenkit zama
aı değil, Fransayı kurtarmak 
zamanı olduğu ve buna ça
Jıımak lizım geldiğini ve 
birliğe ihtiyaç bulunduiaau 
Mareşala kati milıaberet 

icap ettiğini, millet r•ı•mak 
iateıae teıriki meıai ıarttır. 
Yoku, ölecektir. Fransaaın 
istikbalini hazırlamak liizam
dur. Miltareke ıulb değildir. 
Eier ba m&tarekeyi lehimi
ze tadil etmek iıtiyoraak 
Almanya ile elbirliği etme
liyiz. 

Eğer böyle bir bava ya
ratma11ak bizim için korka 
vardır. Sözleriyle nutkuna 
nihayet vermiıtir. ---
Dört ltalyan 
tümeni imha 

edildi 
Kahire, ( •·• ) - İngiliz 

ıark orduları kararıihınıa 
tebliği: Libyada hudut mın· 
takaııuda bazı keıif faali 
yetleri olmuıtur. Tobruk 
etrafında vaziyette deiiıik· 
lik yoktur. Habeıiltaada 
ıölier •e Omo muharebeleri 
neticesinde yeniden 115 ki· 
lometre kare ltalyan toprağı 
elimize ıeçmiıtir. Dailık 
arazinin feaa yolla.rıa ve 
şiddetli yağmurlann ihdas 
ettiği biiylk giiçl6klere rai· 
mea ea az dört ltalyan 
tiimeni muharebeler e.n•· 
ıında imha edilmiş veya 
dağıhlmııtar. Cimma önlhide 
her türlü ciddi mukavemeti 
kardık •e barelrit müıait 
olarak devam etmektedir. 

HALKll.'4 SESi MAT8AASINDA 8AS1LMIŞTIR 

Şam işgal 
edildi mi? 

Haber hınüz tauit 
a-llmamiıtir 
--oı--

' 

l 
1 

Kahire (a.a)-Royter bil
diriyor : 
Şamın iıgal edildiği hak

kında verilen haber beaüı: 
teyit edilmemit tir. 

25 kilometreye kad., yak
laıan m&ttefik kuvvetlerin 
ileri barekib de.-am etmek
tedir. 

--mm:--
Vişinin resmi 

tebliii 
Beyrut (a.a)-Franııı baı· 

kumandanhj'lnıa tebliği : 
Cebeli DBrzde kayde de

ğer bir hidiae yoklar. Ha
va kuvvetlerimiz d6ıman kı· 
talaranı bombardıman etmit· 
lerdir. 

ALMANLAR 
Mauısta 450 tıuuare 

kaubıttilır 
---o--

Loadra (• a)-Avam ka
marasında sorulan bir aaale 
tahriren cevap veren ba•a 
nazırı Siactair mayıa aJI 
içinde Almaaların 450 tay• 
yare kaybettiklerini bUclir· 
mittir. Bunlardan 63 il la· 
2iltere üzerinde ifiladllz, 144 
ü yine İngiltere lzeriade 
gece tahrip edildiiiai •• 
mütebakiıinin muhtelif böl· 
gelerde diitlirllldBtlla& ..._ 
yan etmiıtir. ---KIBRISA 

Taarruz adlldlilnı da
ir bir haber ı• --o--
Londra ( a.a ) - Royter 

ajansı bildiriyor: 
Almaalana Kıbrııa turnD 

ettiklerine dair olaa haber 
teyit etmomiıtir. Loaclrada 
böyle bir hiicum yapılaca

iını kabul ettirecek hiç bir 
sebep yoktur. 

---o---
General 
Veygand 
Viti (a.a)-Ge11eral Vey· 

gand ıimali Afrikacla bir 
teftiş ıeyahatı yapmaktadır. 
Buılin tayyare ile Kanp
langaya gelen ı•••· 
ralia beraberinde Daİrara 
rideo garbi Afrika Frauo 
umumi valisi general Bawa• 
ıoD da bulaamaktadır. Ge· 
neral Veyıand Kazablaab· 
daa Aıadire &'itmittir. 

lstanbulda 1940 yılında f402 
boşanma davası açılmış ! 

- Bir •••e de bir ıehirde dört hinden fazla hot .... 
davaıı açddıfı•a g6re bundan ıonra eılerimixi hordelW•• 
le tetkik ederek aeçmetl ihmal etmemeliyiz. 
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,,Muhtasar TOrtıue 
tarihi '' nden: 

--o----
Y•zan: Ekrem Yalçınkaya 

-7-
Bu sebeple ve kraho h . rpte 

bulunmasından iıtif d~ ede· 
rek baş k ldırmışb. Bu yih:
~en kendi karısına ve hald 
tıyin etliği oğlnna karşı ha

• ı ?eket etmej'e mecbur olan 
Hatosil yılın tabir ettiği ka· 
r .. ını b11akmıı, oğlu Labar· 
.. udan veli&htlık hakkını 
~lmııb. 

Yerine Mürşili koydu Ve 
1 Ueride kraliçe ile çocukları
ııa adını ananlara ceza ya
pacağını ilin etti. Artık 

~ Miirşil halef olmuıtu. 
ı ~ Yapılan bu değişiklikten 

~ >itila memleket beylerine ve 
'camandaolarına malumat ve· 
~ ·ildi ve eababı izah olundu. 

Etilerde krallık Hlen bey
i erin kendi aralarından birini 
ıeçmek ıuretiyle yeni iuti

i laapla yapılır iken daha ıon· 
ı ·aJarı hükümdara kendi ha· 
\ Hdanından birini halef seç· 

nek hakkı verilmiıti. Fakat 
1 Ja intihabın da beyler tara· 
, 1adan taıdiki lazımdı. 

Hatoıilya Halep önlerinde 
1 reyahut da bu bavalideki 
ı ~arplerde aldiiı yaralarJıı 
1 •efat etmiş olacaktır. 

Oğlunun bir yazıııadaki; 

1 'Babamın kan öcüaü Halep 
f 1 tnüade aldım,. ibaresinden 

, tu a11Jaıdmaktadir. 
Birinci Mürıil bükümeti 

' ıle aldıktan saara Suriye 
aarplerine yeniden haşlamıştı. 

: tliliddea evvel 1790 - 1840 
arihiae doğru Halebi ve 

c labilonyayı zabt ve Babili 
• ( .ahrip etmiıtir.; 

; HaurrilerJe de çarpışmış .. 
". Babil tutlakl~rını ve ga-

• ıaimioi H.toşaşa gönder
' mittir. 

O zmanlar Babil barice 
J :aışı emniyet altında olduğu 
a ~bi dahilde de kuvvetli idi. 
1 :Caurlılar bir .. ., kadar orta 
~ ~ırat havzasında bikim ol

•tlardı. 

J Hamorabioin halefleri isim· 
e erinden baıka bir ıöhret 

1 taralsmıyan pbıiyetlerdi. O 
ıralardada Kassit isminde 

1 ağlı bir halktan ücretli as· 
1 er iıtihdam ediyorJaadı. 
"i " Etilerin şimalde yaphkları 

ı - kın Aıurua vaziyetini sus
a tından BabiJde de kasıitler 
i ikim olmuılardı . 

ı ı Etiler Babilin zabtındaa 
ı Jnra da eski bir aıı 'aneıi 

1 la11 bu memleketi kat'i ıu
.c •tte mahrfaıa etmek itte-

emiıler ve Mezopotamyayı 

1 ındi taliine terkeylemitler 
e de Halep ile şimali Suri
tyi ellerinde tutmuılardı. 
Bidayeten bu suretle yayı· 

D Eti devleti, bilibare bü-
~ ıklerle beylerin ruhlarında 

,.makta olan ayrılık tema· 
ıl ~ti y&ıBnden katiller ve iı· 

alar çıkarak cemleketin 
ıclreti yanş yavaı zaval 
lmllftDr. 

(Arir .. ı vu) 

Ceza kanunun
da' a lan 

& 

değişiklik r 
Türk ceza k nı1uunuo ba

zı maddeleriai değiştiren 
kanun, adliye vekaletinden 
Ş6hrimizdcki a likedarlua 
tebliğ olunmuştur. 

SÜRGÜN CEZASl 
NEDiR? 
Buna rörc sürgün cezası, 

mabkümun bulunduğa yere 
en az 65 kilometre uıakta 
olmak şartilc mahkeme ila
mında yazıh şehir ve ka1a
b da ikamete mecbur tutul
ma11ndaa ib rettir. Bu ce
zanın müddr ti altı aydan 
beı seneye kadardır. Ceza 
mevkii buı sebeplerle teb
dil edilebilir. 

YARDIMCI 9e REHBER 
SUÇLULAR 
Suç işlemek için talimat 

veren ve.y muavenet eden-
ler, işlenen suçun cezaıı 
ölüm veya müebbet ağır 
bapiıten ibaret olduğu tak
dirde on seneden aıağı ol
mamak üzere •ğır hapiı ce· 
zaaiyle cezalandınlacak ve 
aair haller de kanunen faile 
muayyen olan cezaE.Jn yarısı 
indirilecektir. Bazı ballerde 
ıaçun rehberi veya yardım
cısı bu tcnzilittan istifade 
edemez. 

DlGER TADİLAT 
Türk ceza kanununda ya· 

pılaa tadilat on maddeye 
aittir. Diğer tadilit, uyuş
turucu içki s tanlara, kaba
hat ile mabld'ım olınlnfa, 

ı.iroi isayiıe, ıapka kanunu · 
na aykırı h reket ede l re 
ve aarhoıluğu itiyat haline 
getirenlere dairdir. 

Uyuıturucu madde satan· 
Jarıa cezalın fazlalaştırıl
roııtır. Bu gibiic,,r hakkında 
aClrgün cezası da tatbik edİ· 
lecektir. 

Bir kim c her ne ut etle 
olursa obıuo adıi, i dar 1 ai
yı :ıi ve ı.slseri resnıi bir he-
yet buzuru4da veya bir ba
lumia duruşm yapbğı sı· 

rada şeref ve haysiyetine 
veya vekaıa tecavüz ve ha
rekette bulunursa altı aydan 
üç ıeneye kadar hapi11 ce· 
z• ıoa mab~üın edilecektir. 
Şapka ve Türk harflerinin 
kabul ve tatbikine dair ka
nuaların koyduğu memnui-

yet veya mecbU1iyetlere mu· 
~alif hareket edenler veya 
arapça ezan ve kamet oku-
yanlar 3 aya kadar hafif 
habis veya oo liradan 200 
liraya kadar hafif para ce· 
za iyle cezalandırılacaktır. 

Sıvhoşluğo adet edinen
ler bnstaneye yatırıl1.cıklar· 
dır. 

Dr. Fa Işık 
lıtmir Memleket br.ıtalleıl 

Roatkea mütebaaH•• 
Rontken •• Ele~trik teclaYld 
rapıhr. lldnd Be1Jer Sokak 

' No I'~ l ~FON 'm 

(Alt iiN Sisi) 

Geçen nushaların hUllsası 

( Biıyülc bir merak oe lıeyecanla takip olanan (Deli 
Memif) tefrikaaının ilk nüahalarını elJe edemiyen bası 
okayaeularımıza bir kolaylılt olmak üzere geçen tefri
kaların bir hülcbasını tekrar clerç oe nepetmeii muua
Fık bulJalı.) 

Buıün, milli sporumuz 
olan pehlivanlık. köy deli
kanlıların ok atmaları, kal
kan kullanmalara, keçeye 
pal savurmaları, cirid oyna
maları arasında henüz yer 
almış, yağlı alaturka güreş· 
ler yurtta heııüı 6n salmııtı. 

O devirlerde yediden yet
miıc kadar herkes lnıv•et 
denmelerinden boılanır, battı 
adi bir çöplükte dövllıen 
iki boro%UD, ytlbud birbirle
rile toslaşmak istiye::ı iki 
koçun etrafına keşla göz 
arHında binlerce seyirci top· 
lanırdı ... 

Hayvanların ıaursoz bo
ğuşmalarıDdan bile pek bi
yük zevk duyan dünkü 
İnHnların icad ettiği pehli
vanlık, yani iasaa boğuşmHı 
o devirde her memlekette 
ayrı ayrı bir şekilde yapılı

yor, fakat şurası mub k· 
kaktı ki, her yerde kendi
sine büyük bir uıcrakh klt 
leıi tophyordu ... 

Bilhassa Amerikada gü· 
ıe~ler, ıon derecede fazla 
ra(bct buluyor, hnlkın bu 
spora karşı gösterdiği derin 
alika, bu iıle mc~gul olan
lar milyonlar kaz:andın
yordu ... 

Netekim bazı açık göz 
kimseler, dünyanın dört bir 
köş sine adamlar g6aderi· 
yorlar, Amerikalı pehlivanlar 
ayarında insııDları yeni dün· 
yaya celbetmck için büyil" 
ma.sraflar ihtiyar ediyor
lardı ... 

Ve işte bu maka tla Bul
garyada bulunan bir Ermeni, 
o bavalinin en büyük peh· 
livanhırnıa duman attıran, 

müthiş niralarile ortııbiı 
birbirine kctan "Deli Memif., 
isminde bir Türk pehlivanını 
rözüoe kestiriyor, ve o u 
alıp Amerikaya götürüyor! .. 

Anadoluyu, Bulgaryayı ve 
yeci dünyayı allak bullak 
edea bu ilk Tiirk pehlivanı, 
nerede doğmuş, ve nHıl 

pthlivın olmuıtur? ... 

Deli Memiş, "Mecitözü., 
kaıasınıu "Kam Cum ,. kö· 

yllndendir. Henüz on dokuz 
yaflauoa geldiii uman, 
kiy&nün civaranda yeDme
dilı, keadiıine: .. Pe1l,. de-

medik insan boakmıyor! .... 
Ve 'bir g ün human ye· 

rinde habasıouı yanılla so· 
kuluyor, yüzü kızararak, 
utanarak: 

- Baba, di~'or, ben artık · 
ubk büyüdüm.. Bana mii· 
ıaade et, köyümüıa dıııaa 
çıkayım, biraz da kendime 
yabancı ha11mlar lırayım! .. 
BabHı mü11ade etmek 

istemiyor: 
- Oj'lum, diyor, bak har· 

mao vakti yaklafıyor, daha 
çitler örülmedif... 

Memiş: 

- Ben sana o çitleri bir 
gecede öreceiim, fakat ••
babiıi izin ver, mmbakkak 
köyümdea çıkıp gidecefim!. 

Babası gülümıiyor, oj'Jaaa 
şu cevabı Yeriyordu: 

- Sen hele o çitleri bir 
ayd bitir de ondan sonraıı 
kolay!.. 
Memiş \>abasından bu ce

vabı alır almaz, hemen ya· 
nandan ayrılıyor, avluda duraa 
iri baltayı omuzlıyor, köyün 
kıy11ı~da bulunan ormana 
dalıyordu ... 

Caketioi bir yanıt atmasile 
"Ya Allebt •• deyip b.altasına 
aarılm sı bir oluyor, ve her 
vurduğu darbede en ırı 
•ğaçJarı yere yıkıyor, hemeo 
oracıkta bunların etrafındaki 
dalları kalem yontar gibi 
ke•İyor, uclarım •İvriltiyor, 
koskoca iri ağaçlan bir kaç 
ıeluktn munt za.rn kıızıklar 
haliıao getiriyordu .• 

Gece yarısına kadar or
manda da.ğ gibi kazık yıf· 
mıı, ve oaluı yine bir kaç 
mahalcde barmasıı yerine 
taıımış, çitleri yapmağa baı· 
lamışh.. iri kazıkl•r• birer 
birer toprağa gömmak için 
evvelde çukurlar kumaia 
bile lüzum göımiyor, orta
sından tuttuğu her kasığı 
bir okuşta yarı beline ka-
dar toprağa gömllyor, ve 
çılgıncı bi r süratle bunların 
ara.farını diiu dallarla öı il· 
yordu ... 

Sabahleyin babasına çit· 
leri bitirdiiini haber verdiii 
Zftmao, ihtiyar köylü: .. Bu 
oğlan delirmiş!,, diyor, inan .. 

k . t . • ma 11 emıyor •... 

Fakat Memişht isruı üze· 
rine harman. yerine 2eliyor 
lci, bir de ne rörsin? Deli 

Parti Meeil' 
grubu diİll 
toplandı • 
--o--- ~·· 

Ankara (a.a) -: . c:clf 
riyet Halk Partııı toP' 
grubu düo saat tS t:ttlf ~ 
l•ndı. Ruznamede '- ,~,. 
mebusu Türkin Ör• tat il'! 
daa Milli müdafaa v; , 
rif vekilliklerine te•'1 

1 ~ 
miı müşterek bir •"' 
riri mevcuttur. ~ 

Celse açılanca ·~ .. ~ 
küraiye relen takr•f ti 
makıat ve miitaleal•11

•
1 ti 

silen izah etmiş ye 0;; ff 
tealrip Milli m&d• ~,. · 

Maarif vekiUeri de :t ff 
ıuıta llı:ım ıeleD 'raıd''' 
beyanatta balun111af t ff 

B" mcvzua dair k••~dtf 
fikiılerini derme1•11 • 

bazı hatipler de diıl•• 
baf k• ıoara raznamede t6 '9 

de olınaclıiaada• ıı•tı.tit· 
celıeye aibayet ••rilllPl--

JST ANBViJ>> 
Bir SBlllll .... .-

-• -~ 
lıtanhal-TutalıD ~ 

tiklere göre 1940 •:~ 
ıehrimizde 4027 ~ 
vakaıı olmu,tur. Bo • 'f.": 
davalarının yarıııad•• ',/ 
11 erkekler tor.fıocl .. _ ~ 
mııbr. ~ 
~~!!!!!!!!!~~!!!!::::e: ır. 
Memiı hakikate•~~ ~ 
r6r&lecek itleri •ti.,. " 
içinde rörmilf ı •• ç~ " 
ea ıağlam bir ıekil • 
müıtü!... bl"' ; 

Bonoa üzeri•• ba 
yapacaiı•• pıarıyor: , 

- Bu ojla11• 1a1sı:Jdl" 
mış, buna iliımeY• ft ~·'

Diyor ve ojlu•u" ~ 
t b•' -"'' dıııaa çıkmH•D•• pıt"" 

laıtıiı babay;;itl~ :.~.. , 
ııca müAade ed•J ",Ilı" ... 

Dıe li Meıniş, )lor;o,, 
peti omuzuna • 0 '

0 

koyuluyor!... Jı•'IJ"' 
Fakat köyde• 9 

babaıı oaa : att•d~ 
- Oilam diY°'' ı..-:.

ki kendine yab•11'
1 1ıoP"' _ 

arayıp batmak. ~~ 
onlarla paylaflll~: of" ,,il 
sun! .• O laa!de i ~" .lı~~ 
t".ağın yer; Kaleei 1 r;, 

~ deki büyük pıı•Y' 4i" ~ 
1 Zira orada k-' "°'~ 

babayiğit baıı111ı.t ~· 
Ve onlarla kıpıflP ~·_.11 
tuktaD soar• ' ~ 
. d b . . bı'Jotİf• 

Dl a a IJI -( 

olu11oal... . o,ıi ~ı 
Ve iıte ıimd• """"~ 

mi,, ıora ·~'' ,.~ 
"Kalecik. köyi08" ~ ~ 
yerine geliyor, •• -'" f 
hiç kimıeDİD t•~· .. ,.,, 
yerde binlerce ıll 

1 
virdiii gtireı 1•tf' 

aokalo1ordu ... 
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~il<A H BININ'lahwenin inhisar aı~ııa : : .. -;cf1·~:~~;.;;1 Fagdalı Bilgiler 
, GUÇLUGU alınacağı haberı İ vazife basına çağ. i SAÇLAR 
~ada ekmekten v;e mü- asılsızdır ! rılıgor i Şapkasız gazerken dlk-
•11ııııattan mühim bir Kahve::::-.:: mo dde· i b ~~::1ığ~·::.~1:ı. Subesi i kat. BdllBGBk n~taıar 

d ~ f Jeti araswEı ahnaceiı h ~k- • O du butab•lıncı bem· • 8ırkaç seneclu sayfıyeler-Şey var ır: au. kıııda bir lıtanbul gHete- i ıire 'kursu 16/6/941 pazar- i de, ıapkHız g•.•lliyor~a. Ba ~' -2- mek için muhtelif fea•ai sinde çıkan h.ber "••rine ı lesi günü baılıyacoiından ı sene bu moda ılerlemı,, ... "-ı· ••11ta ••i• aa· aletlor ve cihazlar kullanılır. alikalı makamlar . n .. din·ie ı ıubede kaydedilen Bayan. : birde bile ıapkaaız ge~me~, >lıj ~· •der•k vapur- En baait ..., o nisbette en tahkikat yaptık. Bize veril~n ı ların 
0 

gin saat 9 da fU· ı açık hatla, yaliut ~afıf bor 
;:t" &ibi tatlı ıu emin temizleme çaresi ıuyu maliimata göre kahve• ln ı bede hazır bulunmaları ı türbanla bu yere gıtmek a· ~ ;· .Gayet buit iyice kaynmtmaklır. iahiHr altına alıuma11 bahiı : ilia olunur. : det olmuştur. ı..:: '1ıılıııiı oldaiıuı· Şimali Afrilı:adaki askeri mevzuu değildir. Muayyen _ .. ____ •••• --··-- Bu moda batı açıkta in· 

-ı, ''-Jllıulan tatlı ıu • barekitta ıa bulmak ve bu· t•kyit ve kontroller hari- J J • rakhğı içia. saçların parlak 
' "••a,ı ..... tı ıua•n •ava ıemizleıaek gibi cinde kahve •• ıı,ı ıamam•• Asker ai e erı· yumuşak v• ... 

11
iain ,ü • .ı ~ ~ ~· Pttatmafi tim- ıayet müıküf olan işlerden serbest bulunmaktadır. Kaldı d olmHına çok itina edili1or. 

.. •lledilnıemiıtir. dolayı IOD dwece büyük • ki memleketimize mebzul ne. yar ım Güzel HÇ. ne çok yailı. ~ 1"'1oı illıelerde zorlaklarla k.,,.ılasılmakta- miktarda kahve gelmiıtir. ---•--- ne çok kuru, kolayca her iı· 
Ilı ...:; fltekte11 daha ) dır. Viliyetlerin ibtiyacı niıbe· Dahillgı vekaleti uıni tenilen biçimde tarınabilen ~ll•dın en ziyı· -Son- tinde bu mahn tevziatına saçtır. 
~ ... ,le~'~ ehemmi- l --•-- baılanmak üzeredir. Gelen bir klftUft hazırııuor Böyle bir saça malik ola-

b 'dır. Alkere ilk d •· k t kahve uıun zaman içb bilmek için yıkarken çok i-
• ,~it Ç•nalı litre 1 Alklf arsı 0 Q lft momleketin kahve ihtiyacını --•-- tin• etmek liıımdar. Saçlar ~~~.ti::-, 91rıudamr nbc1i: a·a"'rıtm8Dllrfft bol bol lrarıılıyacak vaıi- lıtanbul - Baza temaalar- yıkanmazdan dört beı ıaat 

."il.,. u yettedir. da bulanmak üzere Ankara· enel kökleri zeyllnyaiıu 
'"ker lllllllalo: ders ıazıııtt ---- ya ıritmiı olan lstanbal va- batırılmıı bir pamakla ..... _.~t laaliade ba· y liıi Dr. Lütfi Kırdar ıebri- lanarak maHj yapılmah. Bir .... s DoYlet baremi kanununa angın 

., . aanlaja . d & havluyu kaynar ıuya babra-taıı.·ı. eklenocek fıkralar• dair cılaa mıze öamüıt r. b ı edecek Karıayaka Rayiıan soka- Gazetecı·tere vuku bulan rak iyice ııkmalı ve bqı 11 , '-- kanun IAyibaaı mecliı ama- b ı ·ı 1 D .... 
"111& •• •maa· ianda Haaın kızı Fatma ııcak av u ı e ıarma ı. uvw 

· ' iıtt111811• mem- mi heyetine 1evkolanm-.tur. beyanatında asker ailelerine on dak·ıka sonra baş yıka•-elinde yanık bulunan kibriti 
1..a_ . Ll1iha esasları.- göre. eaaah yardımlarda bulunul· 
... ~L L k yere atmaaile yerJe bulunan ııı: 11adaı baaa aıkerlik derai okutaca aa- maıı için Dahiliye •ekileti 

.1_ kaj'ıt ve pamukların tatuı-~ - .._ llllbimdir. bay a;retmenler haftada 4 tarafınd•n bir kanua liyiba11 ..._ ı... L d ı_ b. maaile yangaa zuhur etmiş .-.ıte., hem aaattaa fazla ers o~ta ı· hazırlaama11na baılandıöıaı ~ ._,.. •• yetiıen itfaiye tar•fından • ~.a lllilıroptaa leceklerdir. Bu ıDl.aylar liıe ıöylemiıtir. 
"1'tiQaL J l k ateı söndürülmüş iıe de üç 

........ ,. • ••m· . ve orlankullarda ili•• o ara Liyiba bugblerde B&yük ... ~ ..._ 'ı,'QJ• İren aı - 1 .1 yüz lira "•dar bir zarar ve 1 
-., • dera •laa memur ara verı en M·ıı t M ı · · k J 
;"111t, 

1 
• i H· 8crete tibi olac:akJaıdır. "' T caktır. bı •. .": t•laı·11 1 la ziyan olmuc ve ıuı-Ju yaka- ı e ec ıııne sev o una- 1 

'\fti~ Bu adan b .. ka aıkeri o- lanmııhr · a..~ 1ı •et.• teaıiz ol- -•-- --o 
~~ .... tli kullarda öpetmen bulu•m•- G I I a·d I 

' Jllıem'!" mHı11dan dolayı ili-.eten Hırsızlık 8 il ır' 1 81 ar ~ ...... ı .. vl-
~.~ •e L ı M-retmealik vuif eai alanlar, '-'~' ~ oere o- -• 

ti... 'Mq.., Piı ıular· haftada dört aaat kaydına 
~~~ le~~lclJeria al- tabi tutulmıyacaklar ve ken-
-·YQt 'd hlceli laııta- dilerine aaat heaabiyle veri-

i~, '•ler. . lecek tedriı ücreti ritbeleri 
--~, • Afrıkadaki maaıı tutarının içte ikiıhıi 

'--~' ltü~' derelerde teca•lı edemiyecektir. 
l ~lt li baayo et-- Uyihaya eklenen bir mad-

t~~•lt •tt• ıulak de ile bu blikiimlerin 1940 

Kitip otlunda Haıaa orlu 
Hüseyin; Cemal kızı Hati
cenin 4 lira kıymetindeki 

kuzuıunu çalarak Ali adında 
biriıine Hthiı teabi edilmiı 
ve suçlu yakalanmıı va k~zu 
elde edilmiıtir. 

---o---
d Paçalanaı mali yılanda den okutan '"-L • llle1111aadn•. Ç kk G ı·ı lı 1 

41{ p ... ıubay öiretmenlere de teı- ora apı • 1 er ma • • 

Tahdit vı hakaret 

--~--

Mülkiye baı müfettişi B. 
Şükrü Algur ve mülkiye 
müfettiıi B. lhıaa Nuri lı-
tanbaldan ıebrimize relmiı
ler, Adliye müfettiıi B. Cev
det Özer ve maliye mlifet
tiıi 8. Kadri Ôncık Mani
ıaya gitmiılerdir. 

malıdır . 
Baı yıkanırken ıu şampa-

an kullaı11lırN aaçlar çok ya
muşık olur: 

2 bardak sıcak ıu içine 
100 rrim arap sabaau erit
meli ve bununla ıaçlar1 JJk•· 
dıktan ıonra bol ıuyla çal
kalamah. 

Kullanılan şampuaaa 16· 
re ıaçlarıa reaıiai açmak 
kabildir. Sarı saçların renılai 
mahafau etmek ve ka•••
tlendirmek iıtiyenler aaçluı
aı saban yerine yumarta aa· 
rııı ile yıkamalıdırlar, Dirt 
beş taze yumurtanın ıanaıaı 
yaı ım bardak ıuya •e bir 
çorba kaıı;ı (rlıam) a kant· 
brarak telle vurup köplrt
mali. Saçl•ra azar azar d6· 
kerek baıı yıkamalı, bol 111-

l• çalkaladıktan ıonra ıl• .. ltoı.,b~alarda~i mili derpİf olunmuıtur. lesinde Haıan otlu Cemal 

~ ~~··· ubrıa LkEL '""_" __ ,,, bir milnaka: ~üz&:~·:~~- Saçların rengini boımı,.• 
~ a.;:9Y.\11ada ha- o;c Tabibi man oğlu e me 1 e ıt ıu ile yapılacak oadüluıyo .. 

9EY
LüL 

te kurutmalıdır. 

~ııı:•..: -.., .... hakarette bulundug .. undan Baha• d dea ıu ıampuaa ~L'" --•a cleaiı Muzaffer HUsnO Levent "g yar ım e 
ı ~ı'~l•e m&- Ha•talan11ı miiatakil olarak yakalanmıttır. tertibi bir ecaanede kola1ca 

l .._~:"""· Birinci Beyler sokaiında (10) --•- ra t yapbrapilir: 
"' •• to111fzle- No. da bor ııün kabul eder. Terfi 100 gram saponiao, 50 ı••• 
'~t d d deposu borate de soode, SO ıram (' 8imİ encümenin en Mohasebei bu•aıiye ıa&- bikarbonat de •oude. Baaları ~ :• •illyete ait olap her ttlrltl ubbi tertibatı dürlDiü maamelH milfettitl Her cinı lıabarat, Tuva- bir araya karııtırıp kata,• 
~ • '-•11ada "1111 otel ve gazi110 demirbaı o11a· B. llloammeria götterdijii le! e17Hı, kumaı ve mobil· koymalı. Saçlar yıkandıiı U• 

~ '""••i 200 lira kira bedeli üaerladen bir faaliyet takdir edilerek ma- ya boyaları, Karpit, Kara man ba loadan bir çorba lıa· 
... ' ''• •erilecektir. . aıı makamca 3S liradan 40 boya, Zaçyağı. FILIT •e ııg .. ı bir bardak ıu içeriıia• ııı..a .•l 6.. b ü b b · k ı k ur ti 1 d ig .. e! aaitler fiatltr normal ~- rr....,ek iati1enlerin er g n mu He eı liraya çı arı ma ı e ye atarak ba•ı bo ıuyla o.ala· 

' \ ,....,~ •aridat kalemine •• mezk&r otel •• taltif edllmiıtir. kalite ekıtradır . malı ve bol su ile ilarlamab. 
N t.tilai olan 19·6-941 Perıembe fln& Hat .- Her...mn il.k a.:a.aılarda Birinci. (IS) k. uru.ı. · : f L~ )•d· ı ·ı b. J"kt • 5.. f ı ı Saçların reafiai muha au l '1ae1 ı buçuk depozito makbuz arı e ı6r ı91 el : Buıüa mataneleranden itibaren ıkı ııefıs ı ımd .• eden, atti 1ı .. fifçe aça• bir 

.. llleaine miracaatlan ilAD olaaur. • • t ELHAMRA sı·nemasın a : 
.... ~ _........ pmpuan tertibi ıadar: 

tovA .. ···A···;.·A·-M .... E-MNUN ı! i, 1-Hı·nt Ru·· ası TÜRK.Ç E SÖZLÜ !. Yarım bardak kaynahlmıı 
U V alman papalya•ı, 3 gıam bi· lllcALARI 1 t Bış,ollerde = Tyroae Pover- Myrna Loy : karbonat de soude, 3 gram , ' ; • B 1 1 k Yarata11l .. r : Nel on Eddy- : ~a llllttelıir BalçoH Aiamemaaa llıcalanı i 2• 8 8 &y 8 llvoaaa Musey. : saponiae, 100 ııram kol .. ,. 1 larıııı11d "t"b kB at olunmuıtur. ı l Seanılar : Balala>;ka 2.30-6·9.30 da. _H. Riyuı 4 ve 7.30 da ı bir bardak idi ıa. Baaluı• lbfiıt ril ea 

1 1 

aren 1 ı ı Cumarteaı ve Pazar günlerı 11 de baılar ı bepıhai karııbr1p bir tllbe•t· 
l e. ere her•yİ malftmat arıotanur. . ı y aı fiatleri : Biıiaci 25. Balkon 30. Koltuk 40. ilk aeaa- 2 ten ı&ıdektea aoara lınalla•· 

S M0STECIRI ı ı alarda BiriDci J S. Balkon 20. Koltuk 25 kurllflur. l 
'-.,. e., Haacw lmıail Karalııatıı t Camartui Talebe •eaaalan 10 klll'1lfblr. ı malulır . ... ~ ......................... : ...... ... 
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RADYO· TELG AF 1HABERLERi:~~~:~2~f:,~: 
Al manya ya gelince sur iye ıİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİııııl....---iiiiiiıııiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiim I su t es bıt . edi 

meıeleıinin bir Franıız-IDği- e· D . A k Al v· . ------ .,. Jf 
liz meaeleai olduiuau ıöyli- IDg&Zl Ve er. V8m 8M8• manya ışı Ankara, lıtaab~. fi 

''"k madahale etmek niye· neye hava taar rasında Girit hükümetine mirde i•ıe müd1'
1 

d• ~ 
tiadeolmadığını bildirmektedir diğer viliyetlerd•ctti' ~ 
Almanların bu meseleye mü- ruzları YBJJıldı seferi konu- sulh teklif heyt.tleri t•ıkiliD• ,.,.~ 
clabale etmek istemedikleri ı dinaıyon heyeti ı:,~..; 
iki ıebebe müıtenit olabilir. --•-- culdu etmİc : verilen •e Vekill•'~J';.ı 

Kahire, (a a) - Orta ıark ~ '!I' ı kat"' 
E•veli belki Almanlar bunu lnriliz hava kuvvetlerinin --••---- -•-- tasdik oluaaa e · ;I 
çıkar bir iş ri>rmüyorlar. Al- tebliöi: Amr lnmliz bombar· Loadra. (R.G.) - B. Çör- Nevyork (a.a)-"Nevyork veklletiadea 1 blif 

b • •· • · alikadarlara · te ~ manya •ıaramıyacağı bir İfe daman tayyareleri pazar ge- çil Girit mağlubiyetinin H· Taymiı,. ıazeteıinin bviçre 
mldı haledeD daima rekı·n- . e· . D beplerini ve neticelerinı· et· b b' . . 1 1 d k' miıtir. dl " ceıı ınaazıyc ve erneye mu a ırı ışga a tın a ı Oç ıebirde teflP" 
miıHr. ikinci bir sebep te ıu aürekli akınlar yapmıılardır. rafbca anlatmiı ve huliıa Fransada bulanın Alman olan iaşe medit 
olabilir. Bu hücumları müteakip olarak demiıtir ki: makamlarının Viıi bükôme- b't 

Almanya harekitıa naaıl Derne ile Gualada yerde "- Girit yakın ıark bar- tine derhal suth akdi huıu· kadroau teı ı diri'"' 
daöınık bir halde bu

0 

laoan binin bir safbaıı idi, ve bu, Ankara iat• mi ol t• 
lakitaf edeceğini görmek is- • auada kat'i bir tekbfte bu- reti 400, lstaab 

tiyor. Eğer İngilizler Suriye tayyarelere karıı mitralyöz ~·elubiy~tle neticelenmiştir. l11nduklarını yazmaktadır. miidürleriaia de Utf, 

meselesini kııa bir zamanda ateşi açılmıı ve Martubada a at Hı büyük haıp At- Bu teklif sulh muahedeıiae 300 zer lira olad•jıO 
tasfiye edecek olurlaraa Al- bulunan nakliye otomobilleri lantik meydan harbidir ki dan baıka lıaaitd• ...... 

kampına da t , d•ı bu devam etmektedı·r. Bı•z göre yapılabilecek tavizleri dA• ,,.. .. 
b · k aar uz e 1 

• ücretli bir mil. •. t• manya u ışe arıımıyarak miştir. yakın farkı kuvvetlendirmek teıbit ve geri kalan Franıız 1 bil 
ltunu ıonuaa kadar bir Fraa- Tayyare meydanla11na •iır için elden geldiği kadar müstemleke imparatorluğu· 170 lira ücret ~i bit 
111-laıiliz meselesi telikki huarl1r yapılmııtır. Gaza- tayyaıe ve teçhizat ıönder· nan bütünl6i6aü garanti 100 lira &ere . bit 

t k d d k · ve 85 lira llcretb 
eme te e•am edecektir. lada altı düşman tayyaresi mekten geri kalmadık. Fa- e ece tır. b k 
F •- 1 k b F d uluaaca-tır_. ~ aaat ej.er agllizler m6ıkül yakılmıı, Dernede sekiz tay- at undan fazlasını gön- raaıa onanmuı ve ıilll:a- ,,__ 
••ıiyate dliıecek olurlaraa yare tamamile tahrip edil· deremeıdik. Bütün miidafaa lı kavvetleriai Ieıiliıleri Su· d 
Almanlar o vakit hareklta miştir. Diğer bir çok düı- veaaitimizia yerleri vardı. riyeden çıkarmak için kul- Mugv la 8 
m&dalaale edecelderbir. man tayyareleri de ciddi Halbuki Almanlar iıtedikleri lanmağı kabul edecektir. Bu 
SURiYELiLERiN aurette ha1ara uğrahlmııtır. k•dar tayyareyi daha ko· makHtla Almanlar tarafın- Zelzele yet 
y AZIYETI Binsrazide infiliklar olmuı layc• gindermek •e geri d•n müsadere edilen Fran- Muila (a.a) -: fi 

•e yangınlar çıkarıJmııtır. almak imkin yollarına ma· aıı harp malzemeıi ve bil· taları s.eyrekl•l11111 bit 
Suriye balkının vaıı·vetı'ne Dernede bı' k t · liktirler. Giritte daha fazla H lk•• J , r ço am ısa- bassa avcı tayyareleriyle leımiıtir. • dir· J 

aelince bilindiii gibi burada betler neticesinde yüksek bava üsleri tesisine vaziyet la b d . eelerı·aı ıı·raıclıt• ..... ,, 
b lı d tayyare top rı ica ıa a ıa· • 91 q ca ört unıur vardır: infilik bombaları tahribat müsait değildi. Ad• ancak de olunacaktır. evleri yıkıla~ k6Jol.., 

Evvela M&ılüman •raplar yapmq ve büyük yangınlar mümkün olan ve pek zaruri lara yerleım•t b _.-.,..,._ ... 
•ardır. Sonra Ltibaandalri çıkmııtır. görülen tedbirler ahnmış. --o--- tl Jılı•" 
Maruniler vardır. Üçüncü UD· iki tayyaremiz üılerine Hava kuvvetlerinin müzabe- Fransız sefiri Hallıın Se~ 1 
•ar alevilerdir. Ve nihayet döamemiıtir. reti pek fazla olmamasından 

1 
.nl -

dördüne& anıur olarak ta ----- müdafaa muvaffak olama- öldü mtisal örn .. 
Dürziler gelir. AMERl."A HU" IU" mıtbr. . k bauaıı " METI Ölü. yarah, ~ayıp hepsi Ankara - Fransa büyllk cllı ıauı 

Franaızlar öteden beri Ma- dahil Britanya kuvvetlerinin elçisi B. Jül Hanri vefat ~ 
runilori tutmuşlardır. 1860 Askeri kagıtıarı göz- büttin zayiatı ıs bin kişidir." etmiıtir. Mumaileyh ani SU• __ o ....... t. 
ıenuinde Osmanlı impıro· d Bundan sonra B. Çörçil rette hHtalanmıı •o n&mano Şefkat, mer · et •' · 
torlağunu tazyik ederek en gıçiriuor buliıaten demiştir ki: baıtaaesine kaldırılmııtı.. cenap ve h•

11111 
•' - ' 

Liib d M V •şington (a.a) - Hüku· . .._ Girit malölubiyeti acı Doktorlar konıilltaıvon ne· yet gibi vasıf ço~ t 
Dan • arunilere muh- • ' lerin timıali ·ell aol 

tariyat verdiren Fraıısıılardı metçe aıkeri kayıtların göz- olmuştur. Fakat bu mağhi· ticeıiade haıtalıiın kaaıren doöru olarak b•Y AÖt 

191 ~ den geririlmcsi emredilmı'ı biyelin bir cevabı vard1r ki olmn• d' 't Jd .. • la•»-
.. harbinden •onra Suri- T - •p•a 111 o urunu aörüldliı .. Ü ıBP ., 
F tir, o da zaferdir." 1 d ki d ı· t • dı ye ranıızların ellerine ıe· aa a ı arın an ame ıya ya· hakikatlerde• . 

. B Bunun sebebi vaktiyle ---o-- pılmıf ve büyDk elçinin, 1· !li.te mı·saı: 1' _JI 
çıace eyrutu ve nüfuıu t · ı d 'I . . l S ~ "'· 
M&ılüman araplardaa terek- ecl e l mış oıao UID yine uriye hareki- fennin bfttün vaııtalarile 1-GeçeD ,a• fi 

ayni vazifelerde olup olma- t d · · ı ı d d o t kip eden ba t k J b• e avunne ça ışı mıııa a da .. efat e efı'c•'' zı mın ı arı dıkl;nını aLiamıktır. tı ıtt• •? ff k " 
Lllbnana ilhak ettiler. Lilb- ı mı muva a oluaamamııtır. bulanmıyasa bit 

d · F J 1 "' Kıbire ( a.a ) ·- Royter Vefatı bütün. Ankara mıh- muallimleriDd•
0 

... 1·11 biff". 
DaD aıma ransız taraft•n ara amaaa SBbBblgıt ... 
Ol t D ajansı bildiriyoı:: filleriode çok derin bir feliketinde ail"'/ _ı...ı 
muı ur. ürziler de lngiliz G • ~ 

t f Bayraklı Turan mevkiiude ayri resmi olarak öğre· teessürle karşılanmııtır. kika baııad•• ...... -' 
ara tarıdırlar. Dürziler ayrı 'ld.... .. S · d F • ,,.-.-

Ferit oilu Hatim idareain . ıu ıgıne gore arı ye e ran• ---o-- her tiir16 ibt•'f 11 ... ' ' 
bir mahtariyat hükümeti kur· ıız kıtaları miittefik ordular Ç ıı "" 

deki arabasını Hasan oğlu ay getı• O eden şebriıD . I' 
muılardı. Merkezi Şam oJai° lbrahime rarptararak her ı·•-ı· tarafına ıeçmiıtir. y r k ti •fer•· if 
S · d 7 

" Lübnanlı kıtalar da yerle· ıyme 1 e,. ,ıı " arıye evletiae ieliace 20 ayaaından yaralanmaaıaa •e- lıtanbul-Baara yoliyle ıi· 2 - Her t8f_1rit .. 
d b 6 rıne döamiltlerdir. P ~ 

ıene en eri Fran1a ile en bebiyet verd.iğinden yaka· __ 
0
__ pariş edilen ve Irakta bu- c&nü bırak•P 8f1ıı•l 

çok uğraıan unıar bunlar Janmııtır. )anan 7 bin ıandık çay, co· kadınlarıD ell Ol ıı•d~ 
olmaıtar. Çünkü L6bnanlı- § Karantiaada İnönü cad- Alaçatıda hava kuru- aup badudumuza gelmiıtir. me1eleleriDİ b:.~-
lardan farkh olarak bunlıar de i d M h t "I ı- t b Ol Bu çaylar. villyetlerin ilıti- ,ı., 

- 1 D e e me og u fO or muna B ırr ar lekçeleriDİ y .. 
Suriyede ayrı ayrı devJetler Mustafa idaresindeki Urla yacı aisbetinde derhal tev· d •• ~t 

Al D 111 zam•• 1 ,, ... 
bulanmasına taraftar de"-il· 29 1ayılı otobüıü Abdülvabit açatı - iin burada zi. edilecektir. ..,.,. 

& 1 b' t 1 t d 75 irtimai ibtl 
1
,..f,t _.-lerdir. Mahalli idareler kal· oğlu Kimile çarptırarak ba- yapı an ır op an 1 a • 1' .- ~ .. 

dırılarak butiin Suriyeyi kav- cağından ve kolundan ağır vatandaı hava kurumuna aza Ame;-İkaya inıani ve b• 'b-' t' 
1 b 

kaydolunmuş, ceman 1105 ve biıoıetl•,d ~;J 
nyan bir devlet karulmat1nı surette yara anmasına ıe e- 1. d b 1 bt•''lfJ 

b ıra teberrü e u uamuşlar- JO k 1 •dl · · u -iıtiyorlar. Hatta b•zllarına iyet verdiğinden yakalan- r vapur arı il uor rımız ~ . ••f.,.,. mıı ve b&1tabaneye kaldı· dır. umumisıoıll ~ 
aazaran da bu Suriye birliği rılmıştır. --o--- lıtanbal - Limanlarımız· bayan Melib• pi=~ 
claba ıeaiı bir •rap birliii §Bornova Atatürk cadde- Hırvat harlGiUB nazırı la Amerika araıında, bu HALKl1" s,_~._...~ 
içia bir merhale teıkil ede- b ft • · d d .. f o.--

ıinde Eyüp oilu Yuıaf lıa· Zaırep, ( a.a ) - Hırvat a • ıçıa c ogru ae erler terem baufy• ·'' ~ 
cektir. Bunların, yani mer- b ı kt A ·k · t .,, 
k Ş zineye ait ve içinde oturdu· hariciye aazırhöına doktor aş ıyaca 11• merı aya gı· hayırlı iti ~.J ... 
eıi am ve Suriye edvleti- • ......... 

ju e•in kapuaanu aökmek Lorkoviç tayin edilmiıtir. decek olan ilk vapurumaı, can ve gl• ~it" 
•in lariliıleri aaıd karşılı ya - t ·ı k d il'~ 

ki ıure ı e 1atııa çı ar •iındaa Lorkoviç bu kabinede dev· bmir ve Mersine de uğra· u
0
' •Lın C! .. ,; ~ 

ca arı mal6m defildir. k ı t nı '" .,. 

RADYO 
~M.,..-n!I 

GAZETESiNDEN 

------------ya a ınmıı ır. let nazırlı;. yapıyordu. yacaktır. "Anadolu" 1'~6' 
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