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Fransız donannıas1ndan kuvvetli bir pa,..ça seyir halinde 
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"Matta,, iıgal olundu 
ve Beyruta doğru 
ilerleyiş hızlandı 

Karp içiııde 
A11rupanın yeniden 
tanzimine imlıôn 
ta.sauvur edilemez 

--<>---
HAKKI OCAKOÔLU 

Mihver devletle•i, İngilterenin A vnı
pa ile alakasını kesmiş bulundukları 
kanaatiyle tasavvur ve tehayyül eyle· 
'dikleri yeni nizamı lmrmağa ~alıo;mak
tadırlar. Yeni nizamın hakiki manası 
A,-rupa milletlerini Alman tehakkiimii 
altmda tutmak, zahiri manası da Av· 
rupn de,·lctleri birliği vücuda getir
mektir. 

Alman ordularının işgali altında bu
lunan bütün memleketlerde Almanya· 
nm arzularını yerine getirmeğe &ınn· 
de hükiimetler kurulmuştur. Bu hükü
metler Berlinden verilecek bütün emir
leri yerine getirmeğe lırnadedirler. 

Faknt henüz harp bitmiş değildir. İn
~tere ile mihver devletleri arasında 
miicadele biitiin şiddetiyle devanı eyle
mektedir. 

Amerika Avrupada istilaya ui'!ramıs 
milletler hiirriyetlerine sahip oluncaya 
kadar bütün mcnabüyle İngiltere,·e 
müzaheret kararındadır. Belki bu yol
ilaki mesaisi kendisini de bir gün har
bm içine sokacak, Avrupa harbı dtin· 
ya barbma inkılôp eyliyecektir. 

bir eni. 
arzctmesi muhakkak bulunurken Av
rupada bir snllı bavnsı estirmek, yeni 
nJzaını hôkim kılarıık milletler arasın
lla normal bir mesai iştiraki vücuda ge
tirmek bir hayaldir. Her şeyden evvel 
Fransa, mihver devletleri ile miitare
le irn7.alamışbr. Mütareke sulh demek 
değildir. 

Gerçe Almanya bazr müsaadelerde 
bulunarak Fransa ile sulh yanmak is
teklerini Vişlye ihsas eylemiştir. 

Fakat bu mevzuda Fransa ile mihver 
ilevlctleri arasında imzalanacak vesika 
bir sulh değil belki ittifak muahedcs; 
olabilir. Çünkü sulh denilince Fransa
ya terkedilen toprakların tabliyesi ve 
Fransız milletinin yeni budutlan için-
41e serbest blmasınm temini lazımge
lir. 

Amerika ve Mihver Vlfinin Ofi ajansı Bey· 
rut deniz mullcırelJesfn· 

Al h 
de ifıi tarafın da bir şey 

man arp ~e- yapamadığını söylfyor •1 • • t Vişi, 16 (A.A) - Ofi Ajansı BeyrutmJ erını or- tan istihbar ediyor: 
Sabah şafakla beraber harp gemileri-• 11 ı• • miz Beyrut açıklarında iki kruvazör ve 

pı eme ıyıız torpitolardan mürekkep bir İngiliz de
ruz kuvve\leriyle harbe tutusmuşlardır 

dı·yorlar Hiç bir hadise olmamıştır. . . 
TAYYARELERİ DE 
HOCUM ETMİŞ 

BiR ALMAN A 1,ALI 
AMERIKADAN ŞiKAYETÇi 

B. Ruzvelt harp 
için güzel bir 
bahane arı
yormuş! 

ara.nnda 

SURIYEDf. $1DDET VE 
SÜRAT GÖSTERiLMELi 

Vişinin Fransa 
demek olmadı
~ı unutulma

malıdır 

ltalya Amerikaya bir 
mukabele bilmisile 

hazırlanıyor 

Vişi, 16 (A.A) - Haber alınd1ğına 
göre Fransız bahriyesine ait tayyareler 
Suriyeye gelir gelmez Sayda açıkların
da ngiliz filosuna taarruz etmislerdir. 
Bu taarruzun neticeleri henüz bilinmi
yor. Mnamafih taarruzun müessir oldu-
ğu öi!renilmistir. --

SURtYEDF.Kt 1LER1 •ı s -• .a Bs- İ Amerifıada IJlofıe edilen HAREKATI ,,. man amıru.ı nmerf· •r ngUlz 
mihuer alacafıları 200 Kudüs, 16 (A.A) - Ordu umumi ka- Jıan deuriye sisteminin Fransızların maruz fıa· 

mil"On dolar Jıadar rargahının sözcüsü harekat hakkında şu Almanyayı çıfımaza lac:afıları JıayılJın ehem· 
~ r Sonu 4. CÜ Sahifede ] L d Nevyork 16 (A. so ... masın an mü,tefıi ! mlyeti yolıtur diyor 

A.) Amerika §.ııııııııııııııııııımııııııııııııııımııııııııııııııııı:; Londra, 16 (A.A) - Alman Amirali Londra, 16 (A.A) - Niyuz Kronik! 

ırcard1.yos~'~vuhcreabirw·t- _=ESurı"ye ••e lu~bnando=§ Lüzo şimali Amerikaya hitaben rady~ yazıyor: Suriyedeki Vişi Fransızları 
mm ., da söylediği bir nutukta Ruzveltin dev- kuisling hükümetlerinin emriyle muka-

ale~~lmcaklaresı' ın hakkınblcke_ -=§ ı'stı'k/.c.l hazırlığı ==-__ riye sistemi yüzünden Almanyanın ma- vemet göstermektedir. Bu mukavemeti 
u.. U ruz bnakıldığ. çıkmazdan acı acı ,µ!diyet kırmak için elimizde bulunan bütiln 

da Ruzvelt tara -:§ -= etmiş ve demiştir ki: kuvveti kullanmamız · lAzımdır. Bahis 
~dan .verilen em- ~ Londra. 16 (A.A) _ Mii<takil _ - Eğer bir Alman korsanı bir Am!!- mevzuu olan büyük mesele yanında 
rı Robın M~ v.;;:ı- § FTan!nz ajansının Kudüsten öğren-E rikan harp gemic;inin takibine u~rrarsa Fransızların kendi basiretsizlikleri d~ 
purunun torpillen- : diğine göre Suriyenin ve Lübnanın : ya bir İngiliz. harp ı;ıemisj ile klUFlaş- l~yıs;ylc ~aruz kalacakla_;ı kay1p!8nn 

. . mesine doğru&.n g müttefikler tarafından i ~a1 edi'~n ;: malt; ya ut da kendini tak.ip eden bu hı emmıyeti yoktur. er S eyi 
Amer•ka j\fnhye na- do~ya bir C';_Va~ E yerleri harekAt baş]arken yapılan = Amerikan gemisinden kurtulmak için almaz ve bunu süra e yapmazsak Hür 
zırı B. Morgantav suretinde t.elakkı ;: vaad mucibince istikFll · · t _ ;: onu batırmak şıklarından bı·nnı· · m' tihap Fransa ve Hür Fransa Wl.vası çok kay-

ed
. orl M afih uh . 1 . k - a ennın a -ı~. ar. a~ m arrır erın c. - ;: hakkuku için ilk tedbirleri almağa § edecektir. bedecektir. Visi Fransa değildir. Bütün 

serısı bu tedbırın geç kalmış oldugu ;: başlaınJŞlardır. :; Bu takdirde de Ruzvelt Amerikayı dünya Suriyı;de~ terakkiler!mlze na-
mütalcasındadır. Bütün Amerikan ga- : ;: harbe sokmak için güzel bir bahane bul- zarlarını çe~ bulunuyor. Fransa 
zeteleri Alman harp gemilerinin tor- -:ııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııımııııııııı= muş olacaktır. ve hattı\ Vişi de dahil olmak üzere bll-
pillenmesini istemekte ittüak eylemek· 1 <::>-<::.<:>.<:>.<:>o<::>o<::>o<::><:>ç::,-ç::,-cy<:>-<:>-:;::,.<•<::O;<:::;ç;~;;;;;c;~<:>ç::,-ç::,-ç::,-<:>-:;::,.<:;::,.<:;::,.<;:,.. - SONU 2 el SAYFADA -

ted~R ALACAKLARI Fiat mürakabe komisyonu faaliyette -.-. --_, __ 

~~~?(A.A.)-Ma!Uınobn y· k f.- 1 b SAYQA OKUIDEll HARP 
son rakamlara göre mihver devletleri- ıyece ıat er· se p 
nin birleşik Amerikadaki alacakları ye- 1 e - 1 ·ı· t ı kfuıu takriben 200 milyon dolara baiiii • b 

1 
nırn iZ Op"U an olınaktadır. Maliye nezaretinin bir me- t -• " 

:i'a':ıf .tl:::~~~~ ~;j:a~=% :~~~ sız ar mış u unuyor ve filosı" mühim 
asını serdetmistir. 

[ Sonu 2· inci Sahifede ] bı•r rol oynadı Sun'i yükıelifler önlenecek ve maktu 

ur·yede"S 
da,,ahnd 

--o----

-

vışı ORDUSU iKiYE Bô. 
LÜ· MEi TEHllXESINDE 
Be yrut ve Şam lngi. 

/izlerin eline geç· 
mek üzere -Müttefilılerin bir gene· 

rali Türfıiyede Fransa· 
nın Sofya elçisi ile SUPI· 
ye. ~afıfıında fıo'!U.Juyor 

Vııı, 16 (A.A) - BugÜnlrii Frıııuız 
tebliği Saydanm İngilizler tarafından İ§· 
gal edildiğini bildirmektedir. 

Londra, 16 (AA) - Burada öğre
nildiğine göre imparatorluk kuvvetleri 
Suriye sahil mıntakasında Saydaya var• 
mışlardır. Merkez mıntakasında da in· 
gilizler Y esiineye varmışlardır ve , ima
le doğru ilerlemektedirler. 

- SONtT 2 ci C:AVFADA -

Libyadak! t"'!]iliz zırhlı fırkası 
mandanı General Michael 

O'moore Greach 

Ku-

Afrikada vazigat 
ln~ilizler Sol
lumda biraz 

ilerlediler 
Halbuki Almanya, İngiltereye karsı 

mücadelesinde Fransa sahillerinden 
azami derecede istifade eylemektedir. - ıatışlar sıkı kontrola tabi tutulacak Vişi tayyareleri de IJü• Habeşistanın cenaba 

Manifatura ııar nisb;;ierı bugün teslJlt edRI· yüfı ufa':~:::!.ı gösterdi garlJlslnde İtalyan rica• 
Buradaki üslerden Almanya hiç bir 

suretle feraııat edemez.Sulhtan sonra da 
Fransanın Almanlara kendi toprakla
nnda üs vermesi bitarafuk kaideleri
ne aykın düseccği gibi bu miinascbct~ 
le Almanya ile. is birliğini kabul eyle
mesi Fransayı Jne:iltereye karsı muha
rip vaziyete getirir. 

Yukarıda kaydeylediğimiz gibi sulh 
manevmsiylc Fran'3 mihver devletle
rinin ittifakına girmiş bulunur. 

Laval ve Darlanın biitün gnyretleri
ne rağmen geçen sene bueiin iktidar• 
eline alan l\lareşal Peten daima lngil
tereye cephe almaktan içtinap eylemi,. 
ve Amerikayı ı:ücendirecek bir politi
ka takibinden kacınnıış!:ır. 

Binnenaleylı Fransa, devam eden 
harp sona ermedikçe mihver devletleri 
ile hiç bir suretle sulh munhedesi im
zalıyabilecek bir mevkide buhırunıyor. 
Nihayet Almnnvanın çevirmek istediği 
manevra şu olabilir. 

Mihver uzun süruek bir harbı kn· 
bule mecbur bir vaziyettedir. A vruıı" 
iktısaden kendi kendisini besliyebile
cek kudretten mahrumdur. Bilhnssa 
harp içinde bir Avrupa iktısaden ısh
raplnr çckmejte mahkiımdur. Daha bu
~den tüyleri ürperten, vicdanları 
titreten facialar bu ıshraplnrdan doğ

maktadır. 
Yarın Avrupa dahn hiiyük tehlike-

lere maruzdur. 
Bu hale ıı;iire Almanyanm yapmak is

tedi~i Avrunnnın teşkilatlandırılması ve 
imkôn dahilinde mukavemet kudretini 
artırmasıdır. 

HaTfl i<inde huna muva!lak olunabi· 
lcet·k midir? 

Bu cihet tc ~iiphclidir. İngiltere Al· 
}antik okyanosunda cereyan eden bii
yiik deniz mücadelesine rn~en bütiin 
dünya ile münasebetlerini idame ettir
mektedir. 

Avrupa ise ancak !tendi yağiyle ka•·· 
ruluyor ve yahut şuradan burndan sı
znbilen bazı yardımlnra mazhar olu· 

r SOilu 2. ınci Sahi/ede ) 

SONDA A 
••••••••••• 

Müttefikler Şa
mın muhasa
rasını tamam

lıyorlar 

yor tuhafiye eşyası lıôr nisbetlerinin ue p e arı ya'!'ı ti devam ediyor ' i i Londra, 16 (A.A) - Royter aıan- Londra 16 (A.A) - Burada bildiril· 
tay n de yaJıın sının Sayda civanndaki lngiliz ve impa• w· 

ratorluk kuvvetleri nezdindeki hwıuııl gine göre Habeşistanın cenubu ııaı--
Vilfiyet fiat mürakabe komisyonu bu- kanaatine varılmıştır. Bir iki ay evvel- muhabiri bildiriyor: bisinde İtalyanlar Bako köyUnden Ma-

gün toplanacak, son iki içtimaında tet- ki fiatlere nazaran bütün !!Jda maddele- jinin şark ve cenubu şarkisine çekil• 
kikatını kat'i safhaya intikal ettirdiği rinde ekseriyetle yüzde 25 _ 30 arasında CenubSaı Suriyede lngllizler Mercüa- mislerdir. 
manifatura kAr nisbetlerini nihai olarak bir tereffü olduğu görülmüştür. Bilhassa yundan ydaya kadar 30 kilometrelik Diğer bir habere göre, Llbyada SoJ.. 
tcsbit edecektir. pirinç 30 ila 35 kuruş iken 40 • 50 kuru- bir hathn cenubunda kilin olan Lübnan lmn mmtalıasında İngilizler mevzii bir 
TUHAFİYE FtATLER.t şa, fasulya 20 ilA 25 kuruş iken 30 - 35 mıntakasına hô.kimdirler. Vişi kuvvet- [ SOilu 3. eli Sahifede J 
Yakında tuhafiye eşyasına da bir kar kuruşa, zeytin yağı 30 illi 40 kuruş iken !eri Hasanyo civannda mukavemet et- ----

nisbeti tayin edilmesi beklenmektedir. 60. 70 kuruşa, Urfa yağı 120 ilA 130 ku- mektedir. B ç•• •1 k k 
Fiat mürakabe bürosu memurları dün ruş iken 160 • 180 kuruşa, kasar peyniri Mercüayunun Viıi kuvvetleri tarafın- • orçı Or • 

Alman • Fransız tayya• çarşı içinde tuhafiye eşyası satan mağa- 80 illi 90 kuruş iken ııo _ 120 kuruşa, dan terkinden sonra dağlık araziyi ata· 
releri İngiliz filosuna zaıarı gezerek fiatıer ve kar nisbetıeri patates s ™ 7! kuruş ıken ıo _ 15 ku- rak garp orduıan mıntakasına geçtim mıyoruz dı·yor 

hakkında t.etkikatta bulunmuşlardır. ruşa satılmaktadır. Dahilde istihsal olu- ve ağır bir hareketle ilerliyen kuYVetle-
müşterefıen Saldırıyor Netice bir rapor halinde fiat müraka- nan gıda maddelerinin bu kadar kısa bir rimizin yanına geldim. öteki mıntaka 

Londra 16 (A.A) _ Salahiyetli mah- be komisyonuna arzedilecektir. zamanda bu derece yükselmesi için hiç dahilindeki nisbt sükGnetin akaine ola· 
fillerde blldirildiğine göre müttefik kı- GIDA MADDELERİ bir makul sebep varit görülememekte- rak Akdenize hô.kim bir tepeden bam 
talar Şamı muhasara etmek üzere şat- SEBEPS1Z BAHALI dir ba,ka bir manzara seyrettim: 
ka ve garba doğru yayılmaktadır. Müt- Fiat mürakabe komisyonu bugünkü Fiat mürakabe komisyonu, gıda mad- Sayda önündeki muharebe meydanı 
lelik kuvvetler Anai nehrinin şimal kı- içtimaında, mürakabe brüso memurları- delerinin artış sebeplerini inceden ince- gözlerimin altında idi. lnıılliz topçusu 
yısını da şimdi işgal etmiş bulunuyor- nın piyasada gıda maddeleri üzerinde ye araştıracak ve gayri tabi! yükselişle- Saydanın arkasında Vifi kuvvetlerinin 
lar ve Suriyenin merkez mıntakasında yaptıkları tetkikat hakkındaki raporu re meydan vermemek için lüzumlu ka- müdafaa mevzilerini bombardıman edi-
bulunan Saa'Saya doğru sahil istikame· da müzakere edecektir. rarlar ittihaz eyleyecektir. • yordu. Sahil açıklannda bulunan lngiliz 
tinde ilerliyorlar. Bize verilen malfunata göre mezkftr MAKTU SATIŞLAR filosunun cüzütamlan da Vişi kıtalanna 
Şu cihet hatırlatılıyor ki azamı dere- memurların yaptıkları tetkikat netice- Komisyon pazarlıksız satışların sıkı obüs yağdırıyordu. ATRzi şehire hücuma 

cede insan hayatını korumak kaygısı sinde, dahilde istilısal edilen hemen he- bir kontröle tabi olarak yapılması ;çın hazırlanan haki üniformalı piyadelerle 
ile biraz 8ğır giden bir başlangıçtan men b Ü t Ü n gıda maddelerinin fi- de icnp eden tedbirleri kararlaştıracak- dop dolu idi. 

sonra bu muvafakıyetler elde edilmiş- la ,,,,ti.<:>se,.b:::,e.<:p:::,s.<:iz"""o::,,l.<:a::o.ra.._k><:a,..rt<:t,..ır<:ılm><::ış;.:,,...o,,,ld,...u"'ğ"'u"""t"'ır"". :::.<:::.<"""""""""""'><:><:><::"""""".<:>.<:>.<:: [ Sonu 3. cıı Sahifede J 
tir. 

ALMAN • FRANSIZ 
ASKERi ISBİRLiCi 

• Berlin. 16 (A.A) - Yarı resmi siya
sı mnhlıllerde dün Alman ve Fransız 
tayyarelerinin İn!{iliz filosıına knrşı 
yaptıklnrı müsterek hareket dolayı
siyle bunun Alman • Fransız askeri 
i~birli ğ i manosına gelip gelmiyeceVi 
hakkındaki suale su cevap verilmişti;: 

- Bu taarruz İngiltereye karsı açı
lan miicadelenin bir safhnsıdır. Alıruın 
Fransız isbirlii':i hakkında hiç bir şey 
bilinm~mektedir. 

~ 

JngUlz 1Jcq11efıili IJfr nu• 
tulı Irat etti 

Londra, 16 (Radyo) - lngiliz bat
vekili B. Çörçil Amerikada Roçeıter 
üniversitesi tarafından kendisine tevcih 
olunan fahri hukuk doktoru derecesinin 
kabulü münasebetiyle bir nutuk irat et• 
miştir. Bu nutukta kendisine verilen 
dereceden dolayı teşekkür etmiş ve 
Amerikan milletine lngiliz milletinin 
hayranlık ve bağlılık hislerine tercüman 
olmuştur. Çörçil annesinin Roçesterde 
doğmuş olduğunu ve ailesinden bir çok• 
!arının Amerika ile yakın ali.ka~ını ha
hrlatmışhr. Amerikalıların neşeli anlar
da olduğu gibi yeisle dolu meauliyetli 
günlerde de tebessüm etmesini bilen 
inaalar olduğunu söy ]iyen Çörçil ezcüm .. 
le demi~tir ki: 

- Bi• çokl9.rımız hüzünlü ve bir çok
larımız kederli olabiliriz. Fakat hiç bi
rimiz korlanıyoruz... 

B. Çörçil nutkunun mütebaki kısmın· 
da bugünkü siyasi vaziyeti. İngiltercnin 
Amerikan itimat ve yardımına dayana .. 
rak beslediği azmi tebarüz ettirmiştir. 
Baıvekil nutkunu cBirliğimiz sonuna 
kadar mürfidimiz olsun> sözleriyle ni· 
bayetlendinn.İftir. 
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··················-·· 
Güneş İnsanlar içi 

hayat n1emhaıdır 
bir ŞERİR HADERLERi 1 

ı~arp içiııde 
----<o----

Avrupanın ~enlden 
tanzimine ımrıan 
tasavvur edlJemez 

İyede 6 ay iş veri erinin 
~ 

sıh 
... 
ı evsafı -<>--

HAKKI OCAKOOLO 

Vücudumuz için en lüzumlu olan D. vit in· i 
Güneşten cı-ıdimiz vasıta.siyle almalı lazımdır •• 

-------
Yazan' 

Çeviren: 
BAM FORD ST ANLEY 
MOMTAZ lURANAU 

lı ... f. a i i tiy ca 
kahve var 

-----<>----

KahveleP ilıi ayda 
bir dağıtılacalı 

iş yerleri kurulması 
zibat altına alındı 

• 
ın-

( Ba~tnrafı 1. l'1 Sahifede 1 
yor. Ukiıt bu yardımlar hiç bir zııınan 
Avrupayı yıllar ve yıllarca devam ede
cek bir harbı idameye imkin verecek 
miktarda olaınıız. 

Harp denizlerde, havalllrda bütün 
sidıletiyle devam ediyor. Ukiıı müca
delenin mühim bir safhası da iktısadi 
sahalardadır. 

Güaeş ziyası ve hayat müteradiftir
ler. Bunua doğruluğunu D vitaminine 
dair yap aıı ke..;!l.tt İ.! e iştir. Ha
yat için elzem olan bu unwr, bioşimik 
de.i:L.Ukllklerde öyle esaslı bir rol oynar 
ki bu sayed" güneş ziyası, hava dediği
miz ~eyler doğrudan dorruya vücut te
~ekkiilatına yarıyan maddeye tahvil edi
lir. Bu maddenin mevcut olmavı•ı ha
yatunızın sona ermesini, yani ölümü in
taç eder. Bir çocuğun büyümesi ve ke
male ennis bir kimsenin taze hava! ka
zanması b~kım•ndan bu madden.in kıy
meti çok büyüktiir. 

desinden veya havanın sisinden bu şua
ların dörtte birinden fazlası da epçe
mez. İşte D vitamininin kifayetsiıliği 
bu hallerde kendini daha çabuk gös+.e
rir. 

----~-~~~ ........ ~~~------
Memleketlınizde altı aylık ihtiyact 

kartılayacak kahve mevcut olduğu an
la,.,lm~tır. Ancak bazı açık gözler tara
fından saklanmasına meydan vermemek 
için kahvelerin her iki ayda bir ihtiyaca 
göre tevzii kararla.şbnlmıştır. 

İlıtısat mu 1 · ğünce görülüp tasvip 
den hiç bir İf yeri açdaınıyacalı 

edUıne-
tktısadl kudret üstüıılü~ün bu bar

bm mukadderatı üzerinde oynıya~ 
miihinı rolü bi:ızat ffitlerin dahi takdir 
eylediğinde şüphe yoktUl'. Bunun 
içindir ki Avrupanın bütün meoabiini 
azami derecede istismar eylemek yo
lunda ııa:vretler sarleylemektedir. Av
rupa birli~ İngilteresiz kurulamaz. Bll
lıa•sa İngiltere ile miicaclelenin devaın 
eylediği müddetre ulhtan bahseylemek 
en küçük bir kıymet ifade edemez. Sal
hun hasrt>tini cekenleria pek çok oldu
ğunu biliyoruz. Liikin top sesleri sulh 
perisini A vnıpaya yakl~ma~a mani ol
maktadır. 

Bugün hepimiz ~u ciheti pek iyi bil
mekteyiz ki D vitamininden !ayıkirle 
istifade eden kad!n, erkek ve çocukla
rın vücutlarındaki kimyevi tazyikler 
öyle bir tarzda faaliyete geçerler ki bu
na inzimam eden tagaddinin verimi da
ha ytiksek mertebeye çıkar. Bu sayede 
enerji fazlalaşır ve hayatiyet daha zi
yade emniyet altına alınmıı olur. D vi
tamini ile yapılan tedavi buı?ün henüz 
iptidai mahiyette say1labilir. Lakin mı>z
kür t<'daviden bugüne kadar alıMn n
ticeler, bu vitaminden bol miktarda 
alındığı takdirde in.<;an vüoudiyle dima
qının mükemmel bir duruma gircUğini 
"'')st.""rmektedir . 

ı, kanununun it hayatı için en mühim 
eseri, ci!')çilerin sağlığını koruma ve iş 
emniyeti nizamnamesi• olmUftur . Bu 
nizamnamenin ba,olıca hükümlerinden 
biri iş yerlerinin snğlık durumlarını ve 
iş verenlerin bu bakımdan mükellefi
yet1.erini tesbi': f!tmiş olmMıd1r. Nizam
nameye göre, iş yeri ittihaz edilmek 
Üzere yeni bir bina infa ettirmek veya 
mevcut her hangi bir binada her hangi 
bir iş yeri açmak i<Jtiyen bir kimse evvel 
emirde mıntaka iktisat müdürlüğüne 
bir beyanname ile tesis etmek istediği 

it yerinin plinlanru verecek ve kurma 
izni talep edeceklr. 

D Vitamini ancak b~ er vücudunda 
imal edildiğindendir ki d"'ler hemo;ns
lr.ri arasında emsalc:iz bir kıym~ti h~iz
dir. Bu vitamin güne~ ziyasının ultra
violet şualarırun .treol tabir edilen ve 
hayvan uzviyetincle bulunan bazı yağ!· 
maddeler üzcrindo faaliyette bu1unme
sınılan iStihsal edilir .. Sair vitaminleri 
gıda maddelerinden alırken, D vitamini 
lçjn doğrudan do~ruya güneşe nıliraca
at etmemiz l1'zımd1r. Şura.~ını bilhac:sa 
tcb3rUz ettiımck L.terim ki bütün mrrb
llıkat için az veya çok giine.~tnn fayda
lanmak mümkündür. Güne• ziya<ırun 
az olduğu yerde hayat ta o nisbotte az 
olur. 

Sıhhatıı ve yeşil duran bir nebat gü
neşten gizlendiği zaman bunun ha<ta
landığını ve sararıp solduğunu görTirüz. 
lşte, kMi derecede güneş ziyası bulamı
yan beşer nesci de aynı 3.kıbete maruz 
blır. V-w:udunuzu D vitamininden 
m<ıhnım bıraktı~u: zarMn kt>mikleri
niz yumuşıyacak, dişleriniz çürüyecek 
ve adell~ zaydl.ıyacaldır. 

* Bu neviden aksüllmellerin peyda ol-
mam- için D vitamininin tam olarak 
eksik olma51na bile hacet yoktur. Vü
eut bu vitaminin kısmt noksanlığına 
karşı o kadar hassastu- ki .kMi mı1<tard a 
D vitamini alamıyıın küçük çocuklar 
ekseriya kemik hastalığına. bodur bU
yllmej!e. kemik btçınu;zliklerine, 7.ııyıf 
dişli kalmağa, hü!Ma bünye in-· fının 
gecikmesine marzudurlar. 

D vitamini mevcudiyetini her ne-siçtçı, 
lrilhasa sinirlerle dimağda d:ıha bariz 
bir §"kilde gösterir. Y ırni yapılan araş
tırmalar §UJ1U göstermiştir ki bu vita
minin tesiri -bo l hnc
lerlni tecdit ve enerjiyi serbest bırakan 
ameliye - llzerinde daha büyüktür. Ya
ni bu ameliyenin sür:ıtini arttırır. Gi'
aeşten kMi m~ D vitamini alrr.ak 
8Utttiy~ hayat ışıklan oksijen VP lü
zumlu madenlerle beslenir ve sağlığın 
dinamik kuvvetleriyle saadet kolayca 
temin olunur. f 

Vücudun mütenevvi madenleri, bil
hassa kalsiyum ve fosforu istihsal etme
sinde D vitamininin büyiik yardımı var
dır. Kalp vuruşuna ~r etti['i kadar, 
adale, kemik ve diş teşekkülatında kal
siyumun büyüle rolü vardır. Keza, fos
for da bu tesekküllttın içine girer, sinir 
ve dimağa baliyetleri üzerinde hayati 
rol oynar. 

D vitamini kafi olmadığı zaman be
deni olduğu kadar fikri enerjilerimiz de 
beklenen l'llD.d1mant veremeder. Bu vi
tamin mevcut bulunmadan kuvvetli 
dişlerin, sağlam kemiklerin, tırnakların 
"" yumuşak saçlann muhafazasına yan
yan kalsiyum ve fo..fonlan vücudun ~ 
tifrd"'l'I imldln<ız olur. 

* Güneş hayat bah ""den k:u vvetini her 
gün etra& yaymasına rağmen maatte
essüf bundan kMi miktarda faydalan
ma«ı hiç düşünmeyiz. Burıa sebep te 
vaktimizin coğunun, bizi, D vitamjnini 
teskil eden °ultra - violet sualarmdan 
!!iıliyen. dört duV3r ~ Uzerleri 
ııiv•h dumanfa örfülü sehir ve kasaba
le·~a g.-.;ml"'idir. Bun,;nla beraber gi
yini~ tarzımızın da buna mani te-~kU et
tiği muhakkaktır. 

Surasını hatırlatmak gerektir ki ult
ra violf•t •uaları duvarlardan, alelade 
penÇ1"re C1\T1annrlan VP elbiselerimiz
d('n n!if·ıı: ed n~di~i gibı bir to7. per-

Tabiat bile bu vitam'.ne o kacfor 
ehemmiyet vermis olacak ki bundan ka
fi mikdarıla stok edilebilmesi idn vüclıt 
nesie1erinde li.iı:ıunlu mahal tahsis et
mi~tir. Yaz günesin:n hayat bah.."cdcn 
enerji~i birdPn blre ne istihlak ve ne 
de i'l'af edilebilir.. Günesin az oldui"(u 
kış günlerinde vücut ihtiyacını kat!$cla
mak üzere, bu vitaminden güneşli gün
lerde muayyen mikdatda st.olı: yaJJl}a. 

* D vitamininin menbaı günesin ken-
disi olma}'lp bu vitamini yapan güneş 
enerji-.lnin hususi bir menbaıdır. Güne
şin ultra - Viole şuaları, hu v'.tamini 
mevdana ~etiren ve birbiriyle yakınd'ln 
mü-na~ebeti olan bir takını sterollann 
üzerinde ak.iil!\me\ yapar. Bu vitamin 
beser nescindr na....J tesekkül ediyorsa 
insanların ıııda va.•ıta'l olan bazı ha}
\•anlarda da ayni tarz-la te<rekkül eder. 
mtra - Violet ziy8S1 simdi sun'! bir 
•ekilde i<lih""l edilebilmekte ve bu zj. 

ya sterol ihtiva ettiği anlaşılan bazı 1(1· 

da maddelerini irradie etmek üzere kul
lanılmaktadır. 

Bundan şu net.icıen.'n çıkarılmeıa 
mümkündür ki D vitaminini mclıteU 
tarzlarda almak mümkündür. Bunu'l 
b~lıca menbaı e?.CÜmle balık yıığı, ti!re 
yağ. süt, yumurta ve sun'i şekilde irra
clie> edilmiş marf!arindir. 

Tabii menbaına gelince, hu gerek doğ
• du~ v~crc '1 

güneş lambasınd:m çıplak deriye ak<et
tirill'n ultra - violet =dır. 

Denizde büyüyen bazı küçüle nebatlar 
vardır ki bunlar erı:orerol ihtiva eder
ler. Gün('s ziya~ı i~e bunu D vitamini
ne tahvil eder. Bu nebatlar evveU lç;j
çük balık\or tarafından yenir, daha son
rn bu kürük balıkları morina. kalkan ve 
daha büyük balıklar yerler. D vitamini 
höylrce bi' iik bnlıkların kara ciğerle
rinde toplrın1r ve hil2Jıarc in~anlar tara
fından kull"'lnılmn.k üzere bu u 7 uvdan 
çıkarılır. 

Çocuklarla büyü !erde D vitaminin 
noksanlığından şüphe edildiği zaman ek
seriya balıkyağı tavsiye edilmesi bun
dan ileri J(elir. Kalkım bahi\ınm kara ci
Jlerinde toplaMn D vitaminin'n mikda
rı morina balığında toplanan mik<1arder. 
daha fazla olup bu mikdar mevsime, b<t
lığın cinsine ve istihraç metodlarına g<;
re tehalüf ıı:österebilir. 

Diğer Gıda maddeleri içinde D vit•
mlni veren başlıca maddeler süt "" yu
murtadır. Me9sime göre bunların ihti
va ettikleri bu vitamin mikdarı fark gös
terir. Mesela yazın inekl.-r ac;>k hava,~a 
ve güneş altında daha çok vakit geçir
diklerinden D -vitaıninl balı:ımından yaz 
südü loş südünden daha zengindir. Yu
murta ve sütten mamul ,,da maddcle>
r'.ndeki D '>itaıninini ~tmak üzere 
bn hayvanlan bahkyai'\ı ""'Y" irrad1c 
edilmiş maya ile belemek lhlmdır 
Madam iti ultra - violet ziyasının me<ı
baı kontrol edilebihn~ktedir, sun'I ola
rnk irradie "'1ilen gıda maddelerini D 
vitamini balrunmdan standard2 etmek 
mümkündür. 

D vitaminini havi ~ maddeleri ye
mek mühim olmakla beraber, cildi doğ-
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ar Ev Kadını De~! 

Mersin limantnda bulunan kahveler
dt-n tehrimiz ~.sine aynlan miktar 
vilayet emrine verilecek ve fiat müra
kabe komi.~onunun kararla,tıracağı 
eaa.slar dahilinde müesseselere ve halka 
dağıtılacaktır. 

----·----
İnciraltında balkın 
istirahati boz a 
meydan ve · mi ecek 
Mev~im münasebetiyle İnciraltı plaj-

ların0 halkın rağbeti artmıştır. bilhas.ı 
tatil günlerinde pltıj eok kalabalık ol
makta. halk denizd~n i !ifade edebil
mek ve serin bir mahalde dinlenmek 
icin İnciraltına akın halinde gitmekte
dir. 

Bu vaziveti f!ÖZ önünde tutan alaka
dar makamlar İnciraltı plailanna giden 
halkın istirahatinin ...,JbedilmemPsi idn 
libmgelen tedbirleri almışlardır. Bu 
meyanda •imdiye kadar jandarma ida
resinde bulunan İnciraltı mıntakasıno 
pol's te ikame edilmistir. 

Her ne şekilde olursa olsun huzur 
ve emniyeti selbe mücaset"et edenler 
veya harfendazlıkta bulunanlar hak
kında en .;ddetli kararlar alınacaktır. 

- --------------
İzmir ve Ödemiste 
hü!km!ft.et hesabma 
ya ı an el tezgahlan 
Memleketimizde el sanayiinin inkisa

fını temin etmek makııadiyle İktı<at 
vekaleti tarafından el tezglihlan ve çık
nklar yaptın1makta ve yer yer dağı
tılmakta olduğu maHlmdur. 

İzmir ve Ödemişte de yapılmakta 
olan tezgahlardan llfayıs sonunda tes
lim alınanlardan dört bin adedi muhte
lif vilayetlere gönderilmiştii'. 

Bir metre eninde bez dokuma~ el
verisli olan bu tezııA!ılar gayet pratik 
ve oldukca otomatik bir şekilde imal 
edilmektedir. 
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Manisa kadınları ordumuz 
ça ışıyorlar • 
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• 
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mogı bezi 11e har p fıeti hazırlanıyor, SO genç 

l!ızımız hastabah nJ"h ftrır u n devam e ':J r 

Mani.la. yardım sev"1, 1"r t"C1niyeti menıvp!an sargı bezi -oe 
harp pa:keti lllızını11orlıır 

Manisa, (Yeni Asır) - Valimizin Yardımsevenler her pazartesi, salı ve 
refikalan bayan Ali'.f(e Tü ... elin riyaeetin- cuma giinleri bı; enstJtüsündeki hususi 
de bulunan yardımseverıler cemiyeti §..... salonunda toplanmakta Ye bir gilnde 
beEi, 2 5() kişilik gÖttüllü bir \adın tıtnı- 5 00 den aşağı olmamak üzere sargı bezi 
biyle tam çalışma halindedir. Cemiyet ve haıp paketi hazırlamaktadırlar. 
aza taahhütleri, rin.ema, Toı:et ve pY-
denparti hasılatı gibi muhtelif kaynak- Ayrıca bu sene enstitüden ve orta 
!ardan istifade ettiği gibi Manisa tüccan okuldan mezun olan 5 O genç kızımız 
da t<>ptan bin lira teberriide bulunmut- için de bir ha.ta bakıcıl.ılı: kunıu açılın~ 
)ardır. Te faaliyete b8'1.ııılmqbr. 
~~J!°·~~ 0 0 ::iC :::ı;' 3 !:0:~.?-'~~!'G~-.Z.=-:QC'=?'::'#~!)l:):::o~:~ .. 
rodan doğruya tabii veya sun'! güneş emzil<li bulunduğu sıralarda bu vitamin
ziyasına göstermekle, iıısan biosimisinin ı den (1500 1) mikdaruıda almak, bu ııl
ihtiyaçlaruıı karşılamak üzere biyolojik bi kimselerin hayatlarını koruınalan 
bir tarzda müvnerıele~ bir vi.tıı- bakımından hiç te fada değildir. 
minin vücut ve vücudun k!!Od.i faal~ * 
tiyle imali mümkün olur. Maatteessüf l'(üneş banyosunun 1 va-
Diğer ritanıinJer gibl D vitaınini de hidi layasiye olan muadilini ölçecek bir 

simdi beynelmilel vahidi kıyasilerle öl- Alet bugün henüz mevcut olmamakla be
çülmelrtedir. Sıhhatimiz için günde en raber vücudu günde en az on dakika 
az bunlardan 340 a ilıtiyacunız olup ha- gtlne.$<' göstermek kilidir_ Şu hale göre 
yatiyetin idaınesi ve y~ :ıevkini tat- güneş banyosu y~pmağa lınkln buluıı
mak ic;:n bu mikdaı- üç mlıline de çıka- mıyan yerlerde, bilhassa D vitaınini ih
rılabilir. Vücut çok çalıştığında, hastallk tiva eden yemekleri intihap etmeğe aza
e<nasmda, hamı1elikte yeya annelerin mi dikkat göstermelidir. 

rücü eteklerde b.yab;ılık yaptığımız 
zaman tehlike karşısında seni ne ka
dar cesur !(ôrmüstüm! Cesaretin nere-

rinin fevkalbeşer yum~ğı vardı. 
- L5.le, Recai, cocuğumu seveceği

nizi bana v&dediniz! 
de lı::aldı? Ben, bir sayha ile: 

Jale bir sey söylemeden ~ eğ- - Fakat Jaleci"'-, dedim, yavrumu-
di. ro-L--'-.ıe, tasviri iınkinsız W aa- 6~" 
!ık ifud'e~~. ~?hepimiz seveceğiz! Pek tabil değil 

Doğum tarihinden az ewvel bastah- mı Garip bir sesle: 
ğı o kadar arttı ki yatai!a düştü. Müt-\" AZAN : tJt; YJLDJZ lüıı bir yorgun1uk oou istill ebrıŞ gi- - Berı onu beraber sevmek için ya-

21 
_ biydi. Akşamlan odasına ~rlı:..... gay- runızda olmıyacağım. 51eceğimi biliyo-

- ri iradi rikkat duyuyordum. Büyük rum. .. 
$imdi. brdesinin beni muhafaza etmek on sene ihtiyarlamış gibi görUnUyor- beyaz yatal!ı içinde son derece küçük Lale., dehşet icinde •Jale!• diye söz!i-
istedi,i!ini l?ÖTÜnce, ona meydanı ,.,..best du. Vaktiyle gül renkli olan cildi ~ ve ıaif görünüyordu. LAie başı ucun- nü kesmek istedi.. 
bı t:mak istiyoTdu... di, bana annesini hatırlatan bir ~ da duruyor, sıhhat ve dinçliği etrafa - Bırak ta söyliyeceğimi söyliye-

Fakat, Jale bütün kuvvetiyle bu ba- mmızarası aldı. Gözlerinde büyük bir nur saçı7oıdu. yün. ablacığım. Ben öleceğim ve çocu-

Mıntaka iktioat müdürlüğü verilen 
bu beyanname ve plinların İf kanunu 
hükümlerine ve nizamnamesine uygun 
olup olmadığını yirmi gün zarfında tes
bit edip neticeyi bildirecektir. Şayet 
yirmi gün zarfında İf verene tebligat 
yapılınana, beyanname sahibi it yerini 
kurma tqebbüııü.ne geçebilecektir. An
cak işletmeye başlanabilmw için yeni
den mıntaka iktisat müdürlüğüne mü· 
racaatta bulunacak ve müdürlük. tara
fından mahallinde yaptın}aeak tetkik 
sonunda iş yeri mevzuata uygun bulu~ 
nursa derhal i~letme izni verilecektir. 

Kanunun emrettiği çerçeve dahilin
de kurma Ye ;.letme izni alınıyanlann 
müesseseleri mıntaka iktisat müdürlüğü 
tarafından kapablacaktır. 

-----
Doktor Behçet 
Uz~n teftişleri 
Belediye reisi. Dr. Behçet Uz dün 

şehir için.le bazı tetkiklerde bulunmuş 
ve otobüs idaresini teftiş etmiştir. -- . 

elediyenill yeni 
in$aab 
BelMiye daim1 encilmt!lıi clOn. toplan

ml§. yeni bazı ~aatı müteahhitlere iha
le etmiştir. 

Gelenler~ gidenler 
Tunçeli mebusu B. Saml Erkmen 

Manisadan, Menemen kaymakamı B. 
Ruhi Calıslar Menemend"" ııehrirnize 
l(elınişler, Münakalat vekaleti baş mü
fettişi B Behçet İstanbula gitınistir. 
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VIŞt ORDUSU 'n:HLtKEDE 
Londra, 16 (A.A) - Şamdan 17 

kil<>metre mesafede b-l=n KU&vesun 
müttefikler elinde olcluiu bildirihnek
te ve S.ydanın da miiıtJikler .....,,._ 
dan itgal edildiği teyit ol-·lıtwW. 

Bu sat.alo LDndrada öirenifdiiine cö
"" müttefikler 8eynda 12 mil m....te.le 
balumayorlar. ~ ı.u.,..etıeria Ü.
ri hareketi, ge.-.l Damiıı Sayda.dan 
çekilen elU ordusunu ikiye bölmek tela• 
didiai röatermekteda-. 

Bu esnada ı.a.ka lwvvetlaia Şaas ~
pılarında kuvvetli duruma devun edi
yor ve ıelıil', su1la yoliyle cirilmoi içiıt 
yapılan mümkerelerin netiusini &eldr 
mekt.edir. R.mnnla beraber ıebriıı ıı:ııı
hasara altına almmaaı devam etmel<t.,.. 
dir. Şamın clütmesinln timdi pek pkJJl 
olduiu baklanda biir fl"MllZ ~
nndan gf'len haberlerden boluecl .. b~ 
.. bablıi lngiliz ıı:ueteleri ~ b• ~ 
5Ut için:le dÜfeeeiinİ söyt~· 

Kad~n meselesen!n ı ..... 
sonu. 1 TURKtYED::K1 GöRUŞMELER 

... . . t.ı;alin tdıen-ür .. ~~e aebep, F,_,-
Karşıyakada Kanber oğlu Ali, b·r · Sof,. elçisi Blondelle ··n;.nıeı. •• 

kadın meselesinden Süleyman oğfo ls- ~nıd". . a ..• ,_,,,_ -~•-- ıı:obild' --" 
· · d ----•--- ,.;en ıs.ıne muu.eı&& .-ua1•T'U ıınnc-mnili taşla ba~ı_n an Yanu.anu' ve tu- r___ T"--'-' ,__ ,..1 t tu - .....,,,.~7e ouuı ene 

u iJ:'i t'aarr18Z iddia ı ~i~onım Y da avdetinin bel<W--

İkiçeımıelikte 834 üncü sokakta Os- 1NG1Ltz RESllll TEBLtct 
man of(lu Reşat, 30 y3l!IIll!a bayan Hi- Kahire, 16 (A.A) - Orta §ark tngillz 
dayetin evine taarruz ettiği şil<Syet um•ınıi karar ahının tebliği: 
edildi<'.inden tutulınu•tur. Suriyede V~i kıtalarının .<iddetli ınu-

§ Keçecilerde PP_ştaınakılar içjnde kavemetino rağmen müttefik kuvvetler 
Cafer oğlu Sait ve Hacı oğlu Hasan, bi- ~ağ cenahmda Kiwcyi ve sahilde SaY
la sebep Ahmet o)!iu Şevkinin odasına dayı muvaff kıyetln isgal etınisl~dır. 
taarruzda bulundukları iddiru;iyle ~·a- Hedefi Ah"lan oi · 'ne' mani olmak •e 
k:ılaıım ~ardır. daha mühim Alınan kuvvetlerinin ırıu-
Bir c-.ak meraklısı vasal!ltına tekaddüm etmek oıan bir h•-
tkiçeı;m~likıe Hatay cadd~inde llah- TPkette lüzumsuz kan döklilm!'Slııi ö~· 

mut oğlu Şefikin Uzerinde bir bıçak bu- l=~k i~in büU:n gıı,yretl~r s.ırfedilıJt,'ş 
lunmus, zabıtaca mü!l>adE're e.d.ilmiştir. olfr\.as1na rağmen l!'Wrkez ıruntaka'!f'l.'W3 

HA.VAYA A'!'ECI. siddetli muhar?bP inlcisaf etmektedir· 
., . KAHtRENtN VERDU':t 

Çorakkapıda Sinekli caddesinde Mu- TAFSİLAT 
rat oğlu Hüseyiıı ve Recep oğlu ~erif, Kahire, ı~ ( A.A) _ Miittcfi1<lerin SU-
bUli sebep av tüfeği ile havaya ateş et- d ki l ha ~ bu b ""k te-
tikleri iddfasiyle tutulmuşlardır. riye ".· i t>rİ re tı gün ilyı.ı f"'·le 

· raldtiler .kavdeyle!Diftir.Kisve mütte ı~ 
lr gi8ftl csrat' rin elind.dir. Buradan hareket e<len 

Çorakkapıda Basmahanede Mustafa kuvvetlor Ş~mı mu.hasara etme~e bk1. 
oğlu Eminin üzerinde bir •ntiıınuı es- lamışlar ve Anai nehrinin şimali 'P~r 
rar bulunmuş, mü...Oere ..., kendisi sini işgal etmMerdir. Sahil lasllllJ"'a 
tevkif edilmiştir. Saydayı elegcçiren kuvvetler de wıııl 
350 kur1q çahnl' derecede ilerl(')'erek Beyruta ya~-
Çorakkapıda Kapılarda Mustafa oğlu m.ıktadırlar. 

Emin, Mahmut oğlu !brahimin cebindeıı ____ ,.. 
yankesicilik suretiyle 350 ıruru~ ,a1dııtı Amerika ve Mihotr 
iddia edildiğinden yakalanmı•tır. f '>· oh 1 ri SaJ •!r!f• 1 
Ustura ile kork tlnU$ Roma ıs (A.A) • Stefani bildiriJ0.r: 
Kemerde Kuruçay mahallesinde De- Amerika birle•ik dmetleri re;ş;nm 

ınir oğlu Hasan.Ali oğlu Hasanın ustura emriy1e ftalvan ve Alman alacakları
çelcınek ııu...tiyle tehdit ettiği şikayet run bloke ednmesi ve bUtün ır.ıb~cı 
edildiğinden tutulmuştur. emvalin tesbit olunması üzerine faf~~ 

Surivede şiddet ve 
ıürat gösterilmeli 

[ Bnstarol 1. ci Sahifeık ] 
tün dünya efUrı üurin.de tesir yapma
mız için yegAne yol muvaffak olmaktır. 
Zafere ihtiyacımız vardır ve buna var
mak ~in daha süratle ve daha şiddetle 
hareket etmeliyiz. 

Lizbon, 16 (A.A) - lngilterenin Su~ 
riyede gösterdiği. tesebbiis Portekiz ga
zetelerinde bahis mevzuu olmalrta de
vam ediyor. Republica gazetesi diyor ki: 

İngilterenin Suriyne girmek kararına 
sebep A1rrum tehditlPridir. Ba..it bir 
protestomun 1ngilizl•ri bu yoldan çevi
receğini znnnow•k Vişi için o kadar 
bo!? diişüncedir ki ıra~•t bfyle bir ~P!' 
olsaydı buna bizzat Vi!l"i .h:ıym ederdi. 

hiikümeti derhal mı>kabe1e bi\TT'ı•ı 
tedbirleri ittihaz Pttikten <onra !tai~a 
da Amerika bh·le•ik devletlerine ait bu
trın emvalin derhal tesbitini e~yle-
mistir. fSH 

1TALYA MUKABELE BtLM ıu 
VE AMER!KA 
V · 16 (A A) - tta1y•d•ki a•ıngton, . . 

1 A'Ylerlknn nlacakln'""1m bloke edıl~.~ 
sm·etiy1e ttalyan hiil·'imetin;n ı .. ve

1
«i!-1 

ett'"i lra"Ş''•lt h~rek..+i bumda bek ':'.'ı
yord"J "Bu 1>apla ,...,mı hi~ bir "rf ~y
lenmemekte i!e de İtalyan harek~tını?
fllen hlı; bir k1ymnti yo1ctur. Çünk~ 
mevcut 1talyan döviz nizamn~mesı 
AmPrikalılara ttalyadan para ı;<"kmek 
imk~n1n1 e~a!en vermiyordu . Alm~nya 
icin de böyledir. Am•riknnın !tolya ak! 
olaca~ı 142 milvrm d.,lar "" Alm•n'•ad~
ki afocağı da 427 milyon dolar talnnın 
dilmektPclir. 

... . reket fi1<rini reddederek beni hayrette korku okunuyordu. Vade ~ Son derece tatlı ve sakin bir 9'!4e ğun da bir anneye ihtiyacı. olacak. Sen 
bıraktı? sık sık rahatsızlıklar. hattl hakild btıh- bana bitap etti: onun iı;in annelerin en iyW olacaksın. 

- Hayır, Llıle! dedi, burada kalma- ranlar geçiriyordu. Ule şimdi omm - Şuraya. ptağmun k.enarma otur, Bir yerine iki QOCUğım olacak.. Mesut 
Jıstn! E"er benim y:ınrında olmazsan yanında yatıyor ve geoe1eri. uylamı Recai.. olacabmız. Bunu sizden ben kendim 

Çeşme 
RASi 

a1 arı 
daha çok korkacağım! Şimdiden ken- arasında, •korkuyorum!• diye lıaytcr- İtaat ettim: istiyorum! 
dimi o kadar basta hissediyorum ki! dıjtmı. bana ımlat:ıyoırdu. - Sen de LAie! Onun Y*DJD&.. Büyük bir gayretten sot11'8 yorul.muş 

Llle için bu en y\lk.<ek bir ""bepti. Duyduğum merhamete bir nevi ;... Llle bir llilz söylemeden, bana bak- gı'bi gözlerini kapadı. Lale bana dışarı 
Kardeşinin sıhhatine ihtimam göster- tihfaf karışıyordu. LAie, bu bdm im- maP eesaret edemiyerek oturdu. çıkmamı işaretti -etti. Ben de heyecan
mek için kaldı ve üzerine d~ğü va- tihanmı ne bdar cesamle atblmı.,ıı! Jalenin bu bpris1 de ne oluyordu? dan boğuluyordum. Derhal Jaleyi te- 28 

OTELi 
• 

azıran 
•ife de bana karşı hissiyatnu unuttu. Bir gün. Jaleye bunu bj ltitınelleı Bize ıstırap werdiğini anlamıyor muy- davi eden doktora telefon ettim ve her Cumartesi günü 119'-ekbr. En mükemmel uti<ahal yeri ve sıhhi banyolar 
rn<"u.iiurı do~asına int'zar, Jale itin kendimi alamac'!ım· du! Fakat bizıe fl!ralmz. lwrlrumz tı.- ne pahıısına olursa olsun kanını en iyi R AS 1 M p A L A S O T E L t D 1 R • 
• ""e irin olanm tam zıddı oldu. Güzel- = Ne oluyor acanım! fırtına icinde kıyordu ve bakı<1arında hemen hemen bir ihtimamla tedavi etmPsini tekrarı'••••••••••••••••ı•••••••••••••••,. 

·k verde cirkinlesti. Perisan vüzü sandalla dolastıihnuz vakıt. bas doodü- artık bu dünYll ile alak""' k~ lıi Weı> ettim. -BİTMEDİ- 1 
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ll\WUPANIK"alMUAMMASll 
Leopold Muamması ! 

Muhatabım bana dlyo,. ki: ÇemfJerıayn ve Jlall• 
faksın Romaya yapacaldarı seyahat semere 
11ermiyecek, 11aziyet fJilaJıis had bir şelıil alacalı 

-24-

t' AZAN: JULES RCMAtNS 

SIHHA.r ~OŞESt 
•••••••••••••• 

Arpa ununun 
fazileti ••• 
----o----

Biz buğday elaneğini israf ederek ye
meğe alıştığımız için, arpa unundan ek
mek yapmak pek az yerlerde hatıra gel
d;ği gibi, arpa kahvemlze bile kanştığı 
vakit canımız sıkılır. 

Halbuki arpanın tarih ve edebiyat ki
taplannda pek yüksek yerleri vardır. 
Tarih kitaplarının en önemli olan «Tev
ratı serib eski mısırdan bahsed~rken 

Kendisini tekrar göreceğime memnun Cevabımdan memhun oldu ve şu söz- arpoya hürmet göstererek zikretmiştir. 
oluyorum. Dostum uzun boylu, ciisseli. )eri söyledi: Arpanın edebiyattaki yüksek yeri de 
kırmızı yüzlü bir köy çocuğu idi. Bir c - Buna eminim. Maruz kaldığımız )!elmiş ve geçmiş <.3.irlerin en büyl\ğü 
köylii gibi konuşuyordu; hazan kelime- felaket saatini bile tayin edebiliriz. snyılnn Omirosun Odisa kitabındadır. 
lerinl bulmak için düşüniiyor, fakat bu- 1kincikanun ortalarında Çemberlayn Bcly)o iki büyük kitapta yeri olmasından 
tunca da sert söylerdi. Boş söz söylemez, ve Halifaksın Romaya yapacakları se- dolayı arpa ne kadar iftihar etse haksız 
hakikatten aynlmazdı. yahatleri bittabi biliyorsunuz. Bu

1 
ç
1
.em- çıl-."lllaZ. 

Bulm;tuğumuz zaman sözüne şöyle berlayn samimi bir ihtiyardır. ta yan Omirosun k!tahında adı geçmesinden 
ba..•ladı: hanedanı ile olan münasebeti dolayısiy- dofavı arpa büyük bir söhret kazanmış 

c - Bu esrar havasından dolayı affı- le Belçika Kralı Loopold Romada cere- ve daha sonra gelen şairlerden ve tarih
nızı rica ederim. Fakat vaziyet çok cid- yan eden hadisattan haberdar bulunu- cilerdcn birçoğu arpanın adını yazmak 
dl olduğundan gizli tutulması mecbur! . yordu. Kral bu mülakattan bir netice kendileri icin seref olacağını düşünerek 
Ben buraya Kral tarafından gönderili- çıkmayacağına ve vaziyetin derhal had aroanın Odiscdeki adı olan krisi (pel-
yorum .. .> bir şekle gireceğine kanidir. tek s ile) kelimesinden türlü tiirlü mü-

Ba•ını önüne e/hni~, gözlerini odanın Şimdi sözlerimi iyi dinleyiniz. Oslo rekkcn kelimeler cıkarmıslar, hatta ar-
bir kösesinP. dikmi!j. bir an için dii~i.in- konferansı hükümdarlarının kimler oldu na çorbasına mahs~s bir kelime icat et
ceye dalmısh. ğunu biliyorsunuz? Yani, <İsveç, Nor- mek icin eski Yunan dili alimleri ara-

< - Evet .. Mühim, bir iş; muvaffak ve<:, Danimarka krallariyle Hollanda •ında derin bir ihtilaf çıkmıştır. Büyük 
olunursa büyük bir tesir olacak Sizin kraliçesi ve kral Leopoldun kendis;, ,.,;,imiz !pokrat hekim bile arpaya hü-
gibi bir adamın a11ikasını, hevecarunı Bu Oslo konferansı vesilesiyle arala- vük bir pave verdiğinden, ?Özde cıkan 
uyandıracak kadar büyük .. > dedi. rmda sıkı bir rabıta vücuda getirdikle- küçiiclik çibana «arpacık• adını vermiş-

e - Beni meraka düşürüyorsunuz .. > ri gibi, Amerika ve Avrupa efld\rı tir ... 
Cevabmı verdim. umumiyesi huzurunda da kendilerine A rııanın o kadar büyük adamlardan 

Dostum sözlerine devam etti: yüksek bir mevki temin ettiler · rağbet ve hürmet görmesi, h•rseyden 
« _ Biliyorsunuz ki, Kral Looonld Kral Leopoldun programını size izah öner, demokrat ve alçak crönüllü olına-

hususi i-mhbarat imkıllılarına maliktir. edeyim: sındandır. Kendilerini yüksekte tutan 
Son günlerde Berlinden cok can.sıkıcı Aralarında birini muhatap intih~p nadir ve bahalı seylere kibar olamıyan 
haberler aldı. Kral tehlikenin her gUn edecekler. diğer dördü ona gayet cid- insanlar reğbet gösterirler. Halbuki ken
biiyümekte olduğuna ve felakete yuvar- dl. resmi ve acıklı bir müracaat yapa- dilrri kibar olanlar daha ziyade alçak 
!anmakta olduğumuza kanidir.> caklar. Pek yüksek insani duyguları ih- ~önüllü ve demokrat olan sevleri sever-

< _ Ben de hemen hemen aynı ka- tiva edecek olan bu müracaat, yakla- kr. Aı;ıa, in.sanlara ekmeklik olabilecek 
naatteyim. Miinih anlasmasırun verdiği şan harp tehlikesini önlemeğe ve Av- hubl'bat ara•ında en ziyade alcak ııöniil
inşirah, o kadar kısa sürdüki!..> Ceva- rupada dairn1 bir sulhun teminine ma- lü olenıd•r. Fn sıcak memleketlerde ye
hını verdim. tuf olacaktır. Bu müracaati alacak olan ti~t;ı(i ızibi en soğuk memleketlerde de 

c Madamkl bu kanaatte bulunuyorsu- hükümdar, Avrupada sulh imkanları- vcti~ir. Bir taı-aftan Mısır, Arabistan ıri
n1tz• beni dinleyecek haleti ruhivedesl- run şahıslarına bağlı olduğu hakkm~a bi sıcak iklimlerde. bir taraftan da Hi
tıiz,' demektir. diyerek beni dikkatle dört devlet adamı nezdinde, yani Çem- malava dai!lannın 3300 metre yüksekte
silzdii ve ~öyle devam etti: berlayn, Daladiye, Hitler ve . Mussoıini nele~inde arpa ekin biçmek 11"Ümkündür. 

c _ De!!işmediniz değil mi?. Hala nezdinde aynı mealde acıklı ve doku- Biivük bir tabiat filimi. ta 67 derece si
hUsnii niyet sahibi bir insansınız, öyle naklı bir teşebbüste bulunacak... maide arpa Pkıniş ve 58 giinde - darı de
mb İnsaniyetin endiselerine, huzursuzlu- ili) - arna bicmistir. Arpa bö:vle hemen 

Burada bir noktayı izah etmeliyim. ğuna, gayri kabili tahammül ıstıranl~- hemen her v~rde k~lay yetistiktrn ha.
Dostum «X .. > Avrupada niimayis!en rına ancak kendilerinin nihayet verebı- ka, pPk de bereketli olarak cıkar. Aynı 
azade bir şekilde kurulan, tamamiyle leceği bildirilecek ve Avrupanm aske- toprakta arıı• mehrnfü, hui(day mahsu
ideal, fakat maalesef nizamsız, şefsiz tes rl, mülki, iktısadi ve müstemleketl~rle !ünün iki mis1i olur. 
kilatsız, yeni bir sövalyelik sınıfına men. arnkadar bütün meselelerinin müzake- Aroava ka"'ı umumi sevgi onun ucuz 
sup bulunuyordu. Bu teşekkiilün her re ve halli için büyük bir kongre akdi ekmeklik olm;sından bask;, hir de, ke
ferdi, benim de yaptığım gibi dünyado hususunda müzaheret ve delfıletlcri bu yifli bir içki vermesini1"'1dir. Fifü.lonmis 
sulhun muhafazasına ahdetmişti; ve be- dört devlet adamının her bir:.ne ayrı aı-payı mayalandırarak yanılan bira, bi
nim de inandığım gibi. esas meselelerde ayrı rica olunacak... Hrc::iniz ki. dünvada en ~ski, şaraptan da 
5ahsl bir müdahale usuliine kani idi. Bu teşebbüs ve diğer dört hüküm- eski, ickidir_ Vo.kı5. biranın mayasına 
Yarı ciddi, yan şaka olarak kendilerine darın mektuplan aynı gün dünya ef- mnlt d•rler. fakat bu adıyle de gene ar 
hüsnilniyet sahibi insanlar ismini ver- kfu-ı umumiye~ine ilan olunacak.. padı-r. Buı!clay ununu arp::ı rnaya,.Tvl(' 
mlşlerdi. Muhtelif memleketlerde yasa- KRALIN SIRRI may"hndırarak yapılan e'rnıc"" «'1it 0 

makla beraber gayeleri birdi, aynı mak- Muhatabım sözüne devam ediyordu: •kme{\i~ deni1me•i de demobal1•"ın Cl" 

sat uirunda çalışıyorlardı: daima tc-mn.c; •- Anlıyorsunuz ya, üç muvaffAkı- hHvilk 1tnlebPlerinden biri sayılabilir. 

Sauda önündeki harp 
f Bn.•tarafı 1. ci SııhifPfl" 1 

tNGtUZ Fil.OSUNA HOCUMLAR 
lgiliz filosu cüzütamlarına pike bom

bardımanı yapan düşman tayyaTelerinin 
harek&.tını dürbinle takip ettiın ve ge
milerin yanlarında su sütunları yüksel
diğini gördüm. Düşman tayyareleri çok 
faaliyet gösteriyordu. Bu mıntakada 
düşmanın bombardıman tayyareleri bol 
miktarda bulunuyordu. Bu eanada üç 
motgrlü tayyareler belirdi. Bizi bom
bardıman ettiler ve mitralyöz ate,lne 
tuttular. Bir Avu•turalyalı asker hu 
bombardımanın ~abahtanberi üçüncü ha~ 
va hücumu olduğunu söyledi. iki düş
man tayyaresınm avcı tayyarelerimiz 
tarafından düşürüldüğünü gördüğünü 
de ilave etti. 

LOBNANDA HOSNO KABUL 
Lübnan köylerinde bu sabah otomo

billerimizi saran ve gUler yüzle ellerimi
zi sıkan halk tarafından hararetle karşı
landık. Köye girmiş olan bir genç subay 
bu karşılayışı bana şu suretle izah etti: 

- Bu köyde polis şefi bizi karşılar
ken emrindeki polis memurlarını saf 
halinde dizmişti. Silah deposunun anah
tarını elime verdi. Memurlarının, ken
disi başta olmak üzere, general Degol
le birlikte çarpışmak istediklerini bildir
di. Ben de sillıhlannı muhafaza ederek 
aeayişin muhafazasına devam etmeleri 
müsaaesindi verdlıri. 

--0----

r Bastarnf• 1. ci Sahifede ] 
ilerlevi• kııydetmislerdir. 

tNGIUZ RESMi TEBLl~l 
Kahire, 16 (A.A) - Orta şark ln

~iliz karal'g8.hın1n tebliği! 
Libyada çöldeki kıtalarmmı Sollu

mım cenup ve cenubu '8J'kİsi mıntab
sında mevzi lutmll§ olan dilJmana kartı 
dün taarruz hareketine ııirifıniılerdir.Ha 
reket devam etmektedir. 

Habeıislanda Soddu mmtakuında 
general Talerrno ile 2000 !tahran aokeri 
teslim olmuıtur. Göller mııb.arebeıinden 
gonra general Ta\enno tümenin baki
yesiyle dailara kaÇllllıı, o zamandanbe
ri Habef vatanperverleri tarafından mü
temadiyen bırpallllJlll1'br. Nihayet yar
dımsız kalan ıı-eneral teslim olnıuşhr. 

Daha şimalde imparatorluk kuvvet
leri başılca 1talyan tecemmuuna kaqı ha
rekete devam etmektedir. Jimma rnın
takasında Habeşliler düşman kuvveti
ne karşı şiddetle harp etmektedir. Fa
kai Jimmanın zaptında ne askeri. ne de 
9İyast bir fayda yoktur. 

Assap mıntakasında mühim Makako 
tayyare meydan1nı 1 3 l-Iaziranda işgal 
ettik. 

ALMAN RESMi TEBLICI 
Berlin, 16 (A.A)' - Alınan baş ku

mandanlığının resmi tebliği: 
Şimali Afrikada Sollum mıntakasın

da d.üqman taanuza geçmişse de hare~ 
katı akim kalmıştır. Elde edilen malu
mata göre 60 İngiliz tankı iml..a edil
mi~tir. Muharebe devam etmektedir. 

.SA.JllJ!B J 

T. iş Baııkası 
Ktiçtik rasarruf hesapları 1941 ikramiye planı 
KEŞiDELEB : 4 Şubat, 2 Ma111, 1 Aılustos, 3 ikinciteşrin tarihlerinde yapılır 

J94J İKRA.MiYELE.Rt 
1 adet 2000 liralık - 2000 Lira 
3 adet 1000 liralık - 3000 Lira 
2 adet 750 liralık - 1500 Lira 
4 adet 500 liralık - 2000 Lira 
8 adet 250 liralık - 2000 Lira 

35 adet 100 lirabk - 3500 Lir• 
80 adet 50 liralık - 4000 Lira 

300 adet 20 liralık - 6000 Lira 
Türkiye İŞ BANKASI'na para yatınnakla yalnız para biriktiııniş ve falı: 
almış olınıız, ayni :ıamanda taliinizi de denemiş olursunm.. 

····················································································~ • • • • 
i Devlet Demir Yollarından i 
: .......................................................................••............ 

• 

(MA.HSVL SATl.SI) 
D. DEMtRYOLLARI 8 - NCt tŞLETME KOMtsYONUNDAN : 
idaremizin Aı.ancak ve Basmane emtia anbarlarında toplanl:ıdan birikti

rilmiş (Hurda incir, Kumdan, Arpa, Bakla, Palamut, Swıam, Kuru Fasulye, 
Nohut, Pamuk, Anason, Pamuk çekirdeği, Buğday ile demir çenber ve •iclm 
Mutamha parçaları 30/6/941 tarihinde saat 14, 30 da Alsancakta işletme bi
nasında komisyonumuzca açık arttırma ile ayrı ayrı satılacaktır.,.. 

Mecmuunun muhammen bedeli (1010,33) lira olup isteklilerin (7S.77) li
ralık M. teminat makbuzlariyle muayyen vakitte komioyona gelmeleri llznn
dır. Şartnamesi işletme kaleminde göıülehilir 

1417202S 2173 ( 1330) 

Emniyet Umum müditrlü~ünden : 
Zabıta memurları için azı 6400 çoğu 6600 çift fotin 28/6/941 cumartesi 

günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
Bir çiftine 9 dokuz lira fiat tahmin edilen fotinlerir. nümune ve prtnameolni 

görmek istiyenlerin umum müdlirlük satın alma komisyonuna müracaatları. 
Münakasaya gireceklerin 4220 liralık muvakkat teminat makhuzlariyle ve 

ya banka mektubiyle beraber 2490 sayılı kanunun 4 ncü maddesinde yazıh 
belgelerle birlikte zarflarını milnakasa günü •aat 1 O na kadar komisyona ver-
meleri. 12 17 21 26 2102 (1316) 

İzmir viliyeti daimi encümeninden: 
Turistik yollan mıntaka müdürlüğ{l için Kamyon alınacaktır. Satmağa ta

lip olanlar ellerindeki kıımyonlann evsaf, model ve flatını gösterir teklif 
mektuplannı 26/6/ 941 tarihine kadar Turistik yollar mıntaka müdürlüğüne 
vermeleri. 17, 19 2216 (13S2) 

Karataş hastanesi idare cemiyetinden: 
Cemiyetimiz azalannın umumt toplantısı bu ayın 22 inci pazar günll sa

at 1 O da haotane binasında yapılacağı muhterem azalara illin olunur. 

RUZNAME: 
1 - idare heyeti icraat raporunun tasdike arzı. 
2 - Hesaplann ta•dike arzı ve idare heyeti azalarının ibrası. 
3 - Bütçenin tasdike arzı. 
4 - idaıe heyeti azalarının ve bir mali murakibin intihabı. 2215 

BELSAMIT L 
( 1351) 

İdrar yollan iltihabı, yeni ve eski BELSOÖUKLUCU, idrar zorluğu, mesa 
ne ve prostat iltihabı sistit ve koli sistitlere, böbrek rahatsızlıklanna kar';' 
on mükemmel bir n,4ç BELSAMİTOL'dur. BET.SAMİTOL kullananlar yu
karıda sayılı hastahklardan çabuk kurtulurlar. Bütün eczanelede bulunur. 

Umum satış deposu: Sami Akııu , Yeni Valde Han No. ZO 

KUŞADASI ASL!YE HUKUK HA
KtMLlCtNDEN: 

!ZMIR DöRD'ONC'O !CRA MEMUR
LUôUNDAN: 

halinde idiler; hazan toplanarak mliza- yet imkanlarına bel bağlanmaktadır. Arııa unundan ekmek yiven memle
kerelerde bulunurlardı. Fakat çok şa- Yani evvela bu teşebbüsün gizli tutul- ketlerde hu ekmeğin cocuklorı hünlit
yanı teessüftUr ki mazide olduğu gi~i ması; sonra sürati hareket; sonra da mek için bull~ay unundan daha hydal• 
hakiki bir te•eklnil vücude getlremedı- bir heyecan ve facia havası .. Milletler- oldu<<ıınu iddia ederler. Onun irin, ar
ler. Buna muvaffak olsalardı . Diinya de efkan umumiye filhakika mevcut- n~ ekmel!i yenilmeyen memlo1cet1°rcl0 

K~adasında tuhafiyeci Ahdulkadir 
t7.MIR StCtL! TtCARET MEMUR- Çorapçı: 

LUôUNDAN: Sayı 3038 Di\vacı Ali Taştan tarafından aleyhi-

Satılığa çıkarılan gayri menkuliin ne 
oldu!nı: 

sulhu bozulmazdı. tur, fakat hali hazırda bundan biiyük de cocuklan cabuk biivütmek !\•ere. 
Dostumun sualine cevap verdim' bir netice beklemek abestir. b;,'.iı,'., Nemse a~ası clediö:imiz kah1.1k'11• 
c - Hayır .. Ben değişmedim; hMa arpadan eorba ve sütlaç ieirirler. Arpa-

tarudığınız in.sanım .. > - B t T M E D t - nın terkibinde hatırı savılacnk derece-
.oo:====-=: .. :o..t:=c:=cccc&'l o:=cc!:l::ıoca~cı-~~J"'~..Q"~.,ocr/..o»'°~~ rl" iyot madeni bulunduğundan bu id-
Amerika amele!ôinde ırk Çungkin~ bombardıma- din asılsız olmasa gerektir. çocukların 

ki d h t ... tl("rine dol~un1uk verecek potowom 
ve din far arı mn a asara . madeni de arpada, insanların yedikler; 
aranılnuyacak Nevyork 16 (A.A) - Çungk!n~~n ha•ka hububattakinden fazladır. 

tzmirde Kerestecilerde 36 No. lu ma- nize açılan (180) lira alacak davasından 
<(azad~ kere,tecilik ile istigal eden HU- dolayı yukardaki adresinize davetiye 
'eyin Okan ve Sakir Özdemir sirketinın tebliğ edildiği halde icabet etmediğiniz-
23/5/941 tarihinden itibaren feshine mü- den hakkınızda miiddeinin talebiyle 
tedair beyanname ticaret kanunu hü- muamelesiz gıyap kararı tebliğine karar 
kümlerine göre sicilin 3038 numara.sına verilmiş ve tebliğe gönderilen gıyap ka
kavıt ve tescil edildiği ilan olunur. rarı üzerine gösterilen adreste bulunma-

!zınir sicili ticaret memurluğu resmi dığınızdan bilı\ tebliğ iade kılınmış ve 
milhiir ve F. Tenik imzası. yine müddeinin talebiyle meskeninizin 

BEYANNAME: 
Amerikan ajansları tarafından _bildıril- Arpanın baska madenlerini ve vita-

Nevyork 16 (A.A) - Reisicümhur diğine göre 27 Japon tayyaresı .. Çung- minlerini _ zihnimizi yormamak için -
Ruzvelt istihsal direktörleri Hudson ve king üzer.ne şiddetli bir hava ~uc':""u savmıyacağım. 
Hihmana bir tezkere göndererek milli yapmışlardır. Bu taar:ı:z net_ıcesm<le Zaten, onun en büyük fazileti viicuda İzmir üçüncü noterliğinden resen tan
müdafaa endüstrilerinde ırk aleyhtarı Amerikan topçekerler_ının hafif _hasa- nek az e'--. ilik netirmesidir. Buğdav ek- zim olunan 29/8/938 tarih ve 2388 nu-
fark gözetilmesinden doğabilecek va- • eh - Am rikan taşemıliter ~ "" ~ 

7 5 1 maralı mukavelename ile aramızda tes-
hirn vaziyete bir çare bulmasını iste- ra ugra gı ve ~ a d • bild' - meğinin ııetirdiği ek•ilik derecesi . o - kil olunup İzmir sicili ticaretinde 2360 

zk • d üml' li_k binası~ tamamıyle yıkıl ıgı ı- du!nı halde arpa 0,65 derecede ekşilik nıımara ile mukayyet bulunan merkezi miştir. Ruzvelt te eresın e eze e rilmektedir. . . . verır· . Demek ki bug"daya nisbetle onda 
l d. İ -""· b d tz~;•de Kerestecilerde 36 numarada şöy e ıyor: talyan biiyük el'°""" _mas. ın_a a b'ırden daha az. ..~ 

B '"""e ırkları dinlen,· milli'yet ka d d ı t ("'lise". ı'n Okan ve "-akir özdemir) ün-azı ...,.... r ' - isabetler ve hasarlar - Y e ı mış ır. Başımıza gelen hastalıklardan bir_ço- a " "' 
)eri veya asıllan yüzünden işe alınma- l vanlı kollektif şirketinin 23/Mayıs/941 
clıklarından sikAyet etm~lerdir. Milli --o-- i'umın kanımızdaki eksilii!in fazla ıgın- tarihinden itibaren birriza fesh edildi-
müdafaa endüstrisinden halkın biiyük Hırvat reisi dan ileri geldiği gün geçtikçe daha iyi i!:ini ve binaenaleyh şirketin mezkO.r ta-
bir kısmını ihraç edemeyiz. Başkaları Zagrebe döndü meydana rıkmaktadır. Bnun en büyük rihten itibaren mevcudiyeti kalmadığını 
aleyhinde mücadele ettiğimiz nazariye-· Zagrep, 16 (A.A) _ Hırvat devlet sebebi de her yerde ve her yemekle ve şirketin alcak ve borçları şeriklerden 

meçhul kalmasından ilanen tebligat ic
rasına ve muhakemenin 14/ 7/941 Pazar
tesi saat 10 na bırakılmasına karar ve
rilnuş olduğundan muayyen günde de 
gelmediğiniz takdirde gıyabınızda mu
hakemeye devam olunacağı malO.munuz 
olmak üzere 11An olunur. 

!:: 111111111111111111 ıı ı 111111111 ııım ı uıııı ı 11111111111 ı • ;: 
§ D!Ş TABİBİ § 
~ J!ERİT CEMAL tlÇER ~ 
§ Muayenehanesini İkinci Beyler so- § 
5 kak No. 72 ve nakletm!ştir. E 
§ TELEFON : 4349 E 
=1 11111nıu11111 ııııur . 'f ~ıuı•ı!eıııınınııunııı•ıın-

Karantina mahallesinin Kasım ef•ndi 
sokağında pafta 135 ada 746 parsel 3 
numarada mukayyet 68 ta! numoralı 
2200 lira kıymeti muhammeneli evin 
tamamının mülkiy.-ti peşin para ile sa
tılığa çıkanlmıştır. 

Birinci arttırma 9/7 /941 tarihine mii
sadif Çarşamba günü saat ondan 11 re 
kadar dördüncü icra dairesinde yapıla
calı:tır. Bu arttırmada tahmin olunan 
kıymet yüzde 75 i bulmazsa müşterinin 
tcahhüdü baki kalmak şartiyle satış da
ha on gün uzatılarak ikinci arttırma 
21/7/941 Pazartesi günü aY!).1 mahal ve 
saatte yapılacaktır. Bu arttırmada sa 
tış bedeli ne olursa olsun kıymetin~ ba 
kılmıyarak en çok arttıranm üzerine 
ihale katiyesi yapılacaktır. 

.tere kendi memleketimizi kaptırmıya- reisi Anti Paveliç yanında Mareşal Kıı- fazla buğday ekmeği yenilmesidir. İn- Hliseyin Okan tarafından tekabbül edi
rak milli birliği kurmamız ve takviye vaternik ve hariciye nazın Loreviç ol- sanlar buğday unu yerine arpa unun- lerek diğer şerik Şakir Özdeınirln şir-
etmemiz bizim için çok miihimdir. du~u halde bu sabah Venedikten Zag- dan elanek yemeğe alıpıış olsalardı, kete ait matluba! ve duyunat ile al~kası AYDIN C. M'ODDE!UMUM!L!C1N------ " k' Al daha az hasta ve daima çok neşeli olur- d k yfi t' rebe dönmüstür. Hükümet er anı - bulunmadığını beyan e er ve e ye m DEN: 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer al! 
kadarların bu gayri menkul iizerindek.i 
haklarını hususiyle faiz ve masraflara 
dair olan iddialarıru evrakı mlisbitele
riyle birlikte on bes gün zarfında bildi,.. 
meleri !Azımdır. Aksi halde haklan ta 
pu sicilince malO.m oJ.ı:.ıadıkca paylnsma 
elan hariç kalırlar yüzde 2.5 dellfüye 
rüsumu müşteriye aittir. Sartname 119. 
nın gazete ile nesri tarihinden itibaren 
herkese açık bulundurulacaktır. Talip
lerin kıymeti muhammenenin yüzde 7,5 
nisbotinde pey akçası veya mi!U ba!'ka
lardan birinden itibar m•ktubunu ha
milen 939/2871 dosya numaramızla me
muriyetimize milracaatlorı ilAn olunur. 

B'eı-attaki İngiliz elçi• man ve ttalyan elçilik ve ordularının lardı. usulen ilaniyle siciline ol veçhile kayıt ı _ Aydın ceza evinin 941 matı sene-

si ~ö-nerken t•alyanlar mümessilleri kendilerini isyastonda kar- Teşbihe danlma:zsanız, atların arpı•a olunmasını talep ve rica ederiz. si ekmek ihtiyacı eksiltmeye konulmuş 
OL'i "' yedikten sonra kişnemeleri de nese a a-

şılamışlardır. G A !zınlrde Alsancak Dr. Mustafa Enver olup şartnamede muharrer vasıfta ve 
kolaybk göstereli metldir... · · caddesinde 26 No. da Hüseyin Okan beheri 960 gramlık günde azami 350 ek-

Londra, 16 (A.A) - İngilterenin !-'4"'N111i(1jlffjiJi:\i)YQiÜ•·5. ve aynı caddede 33 No. da Şakir mek hesabiyle bir senelik tutarının hali 
oahık Belgrat elçi.si Sir Ronald Kambel • _ • özdemir. hazır rayice nıızaran tahmin bedeli 
Madritte Royter ajansının bir muhahi- : R tı r. (1 N K ü p R O G R A. M : .Muayenehane nafıli 15 kuruşluk damga pulu llterinde 15968 lira 75 kuruııtan ibarettir. 
Tine şu beyanatta bulunmuştur: •••••••••• ---- ••••••••• O .. ~ 14/Haziran/1941 tarih ve Şakir 2 _ Şartnamesi Aydın ceza evi mtı-

- Benimle beraber lngiliz elçilik 7.30 Program ve memleket saat ayarı pera tor özdem!r ve Hüseyin Okan imzalan. dürliiifünden bedelsiz olarak alınır. 
memurları ve diğer lngilizler Belgradı 7.33 müzik (Pi.) 7.45 ajans haberleri A "f y Umumi No. 4555 Husust No. 5/65 3 ....'.:Eksiltme kapalı zarf usuliyle ya-
terkettikten sonra bütün seyahat esna- 8.00 müzik (Pi.) 8.30/ 8.45 evin saati rl UrCU !~bu 

141611941 
tarihli beyanname al- pılacak olup ihale 23-6-941 Pazartesi 

oında ltalyan makam],,,rından çok iyi ve 12.30 program ve memleket saat ayan Askeri Hastanesi operatörü tındaki imzaların zat ve hiiviyetleri dal- günü saat 14 te Aydm C.M.U. liğtnde 
nazik muamele gördük. 12.33 müzik türkçe plaklar 12.45 ajans Muayenehanesini İkinci Beyler 84 remce maruf lzmirde Alsancak Dr. Mus- miiteşekldl. komisyon tarafından icra 

Orta elçi Yugoslavyadaki lngilizle- haberleri 13.00 müzik (Pi.) 13.15 miizik nıımarnva nakletmiştir. tafa Enver caddesinde 26 numarada mu- kılınacaktır. 
rin memleketlerine dönebilmeleri için tiirkçe plaklar 13.30/ 14.00 müzik (Pi.) TL. Muayenehane 3452. Evi 4042 kim Hüseyin Okan ve yine Dr. Mustafa 4 - Taliplerin 1198 liradan ibaret 
fngiliz menfaatlerine bakan Amerikan 18.00 program ve memleket saat ayan Enver caddesinde 

33 
numarada mukim muvakkat teminat makhuzlariyle bu 

2222 (1353) 

ZAYİ 
Müsteciri bulunduğum Giizelyalı 

515/5 No. lu vakıflar idaresi evine alt 
940 senesi teminat makbuzunu zayi et
tim. Yenisini alacağım cihetle eskisinin 
hükmü kalmadığını ilin eylerim 

Güzelyalıda 56 ncı sokak 515/5 sa
yılı ev mUsteciri Hasan Pirin. 

2198 (1354) elçiliğinin tavassutundan bahsetmiştir. 18.03 mlizik fasıl sazı 18.30 ziraat takvi- ııııı" l d b' t kabil taahhiitlere girebileceklerine dair 
Bu tavassut neticesinde bir anlaşmaya mi ve toprak mahsülleri borsası 18.40 .!JllllHllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllll = Şakir özdeınirin o up yanım a ızza mahalli ticaret odasından alacaklan ve-
varıldıktan sonra lngilizler bu seyahatı müzik (Pi.) 19.00 konuşma (yuva saati) E Bir genç if arıyor.. E vazeylediklerini tasdik ederim. Bin do- sikalarm ve teklif mektuplarını yuka- teahhürlerden mesnliyet kabul edilmi-
11 Haziranda bitirmişlerdir. 19.15 mu"ı.'ık radyo salon orkestrası 19.30 :! Türkçe, Fransızca, Rumca lisanla-;: kuz yüz kırk bir senesi Haziran ayının k d yecek ve ililn da dahil olmak üzere ber 

k 1 · - • - h ı· · !Atına - on dördüncil Cumartesi giinü 14/6/941 nda yazılı giinde en geç saat 13 e a ar Elçi Amerikan büyÜ e çısının göıı- memleket saat ayan ve ajans haberleri ;: nna A.şina er tur Ü ış muaıne . :! ilh"-'' ko~;~•on n'uasetine tevdi etmeleri la- nevi masraflar milsteriye alt buluna-! kl b h lik1 -•••- lıru hır - İzmir ikinci noterli"' resmt m' .iru ·-, , (12•') terdigı"' alakadan minnettar ı a a set- 19.45 müzik radyo salon orkestrası 20 .15 § vakıl asker· e aını<ast dıro yan E 5 • zım olduğu gı'bı' postada vuku bulacak coktır 5-9-13-17 2041 .,.. 
miştir. Grup Spoloho a en ar ıyo- radyo gazetesi 20.45 müzik radyo sa on :! gencı ış ·aram · = d ik Ah d

• · 1 Tilrk • · akta - ~~v;e~üz:;:e~rin~d~e•Z~-~Eh~il~o:·~ıu~i~mz::a:sı~ ..... .;.;;;;~mı;;İİİıİİıllliİilİıııl~~~~iiiii~~ ........................ ı.ı ........ "\ 
da bulunan Split İngiliz baş konsolo•u orkestrası 21.00 kon~a memleket § Arzu edenlerin (A. S.) RUmuziy!e§ A 
ve diğer lng;JMerin de iltihakiyle hü- oostası21.JOmüzikkemansololan21.30 §Yeni Asır idarehanesine milracaat-§ D • K K T 
yümüştür. konuşma 21.45 müzik klftsik program Eleri rica olunur. TELEFON 2697 = ı 

--- 22 30 memleket saat ayan, ajans haber- = j1334) -
Japonlar cenup deniz· le;i bo~alar fiatleri 22.45 müzik (Pi.) 11111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111 

ler·nde b .. _.,... man Vm 23·25123·36 yarınki program ve kapanı~ =111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;: 
J ...._ :ımnıı11111111111111111111111111111ııımııımıııııııı = ;: :: 

ralar ya ıyorlar § KİRA.LIK EV § § o•kk t § 
Nevyork, 16 (A.A) -. c:n~p den~ E Giizelyalı 54 !lncü sokak (Nuri bey § § ı a . E 

!erinde Japon harp gemılennın tahşıdı :; k ~) 6 numaralı .C\lzel manza-:; :; Her nevi Radyo, Piyano, mobılye:; 
hakkında öğrenildiğine göre hunun bir § :lı \ nforlu 5 odalı bir ev kiralık-§ § cilAlan yapılır. Telefon No. 3675 e § 
kaç harp gemisinin mahdut man:vrala- § hr. 

0 E §müracaat edilmesi.. § 
rından ibaret olması muhtemeldır. Bu ;: Her gün öğleden evvel ayni eve ;: ;: ALİ ULVİ ;;: 
moncvnlo•a t"yyarel•r i•tir~k etme~<- § mOracaat.. E § 11 -13 (1305) §: 
1 Nl İ C :,;:I il 111111 1 11ilf1111 11 1 11111111111 1111111111111111111111.. :il 1111111111111111ilillluJI11 ı 1111111111il111111111111111-

· fır ti ı ı1mış ııasfırma ve sucuklan yiyenlerin bağırsaklannda (Abdest bozan} deıfi~lz uzunluklan 
dö~~tred:.;'0~ ::treye kadar şeritler, kurtlar hasıl olur. Bunlar vücudumuzdaki kanlan emerek kansızlık. iştahsız-
lık zai.Oik, kusmak, baş dönmesi ve nihayet ölihtı" sehebiyet verirler. . . d Sıhh t 

Bu kurtlardan km1uhnak için en birinci deva ·Tİ~IOFUJ) dur. Kutulann ıçınde kullanış tam yazılı ır, 8 ve-
Wetinin müsaadesini biizdir. Her ecsanede bulunur. 

Timofuj Tin .. ofu.i Timofu_i 
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Suriye harekatı 
~ittik~e bir 
harp manza
rası alıyor 

Fransızlar Bey
rutu müdafaa 
edecek ı{İbi 

oskovadaki 
Inıriliz sefiri 
de~işecek mi? 

ln!lilterede elbi
se almak bir 
mesele oldu 

Amerilraya vapur aeferleri başlıyor 
~------------~--~MııW~--~----------~--

A m erik aya gidecek va-
Roman yada adeta 

umurni seferberlik var! 

Sol/uma kar&ı yapılan İngiliz sefirinin aldığı Kadınlar modası gec-
1 ·ı · .. . . neticelerden memnun • 
ngı ız hareketının olmadığı söyleni):or miş elbiseleri dolap-
mahiyeti nedir? Londra. 16 (A.A) - Dünkü gazetele- [ d k J f 

purlar lzmir, Mersin ve 
. Mısıra da uğrıyacak ~-· 

Sovyet - Alman ue Ru., 
men münasebetleri ••• 
Amerilıada heyecan ve 
bazırlılı • Amerilıadahi 

• re göre Moskovadaki vazifesinin netice- ar an ÇI ar l ar 
Radyo gazetesine göre Suriye askeri !erinden gayri memnun bulunan Büyük --<>--

harekatı hakkında Londradan gelen ha- Britanva sefiri Sirtaford K.rips Mosko- f NGILIZ K AO NLARINI QU-ŞU-N 
herler sahil yoliylc düşmanım takip vaya dönmemeği tercih arzusunu izhar _ 11 1 . · 
eden Britanya kuvvetlerinin Sayday1 etmis ve Moskovaya başka bir büyük OUREN MESELE: ÇORAP! 
aldıktan sonraBeyruta 15k!lometrc me- elçi tayinini tavsiye etmiştir. 
safeye kadar yanaştıklarını gösteriyor. Yalnız Deyli Telgrafın diplomatik mu- Londra 16 (A.A) - 12 Hazirandan 
Fakat umumi kanaat Fransız kuvvetle- habiri bu haberin teyit edilmediğini bil- beri neşredilmiş olan elb:Se satışlarının 

Istanbul, 16 (Yeni Asır) - Vapur- Amerikaya gidecek vapurların hare• 
larımızı~ .ticari. nakliyat için Amerikaya ket mebdei İstanbul olacak, bu vapur• 
seferlerını temın etmek maksadiy]e ya- l ı · M · ~ dk M 

l ar zmır, ersıne ugra ı tan sonra ı-
Pf 

1 ~n hazırlıkla.r il~r.lemektedir. llk se- sıra, oradan da Amerikaya gidecekler
erı cBakıu şilebının yapması muhte- dir. 'J'ü•lı alacalıla,.ı 

Radyo gazetesine göre Suriyede mü
zakere ve beyaz bayrakla yapılan hare
ketlerde Fransızlar teslim olmakta ise 
de mlistemleke askerleri ve bilhassa Se
negalliler mukavemetten vaz g~miyor-

rinin Beyrutun ön varoşlarında sehri diriyoı:-. tahdidi şimdi İngiliz milletinin normal 
müdafa:ı edecekleri merkezindedir. ----~--- hayatına girmiştir. İngilizler buna sü-
Samla Beyrut arasındaki Zahle istika- ı e) • J • ratle a~ıyorlar. Satış mağazalarında 
metinde ilerlemekte bulunan diğer ngı iZ er ven1 şimdi elbrseıcr üzerinde iki etiket var-
Avustuı·alyalı kıtalar Zahleden 30 k;io- dır. Bunlardan biri fiatleri, diğeri de 

~el~r. ~atta cBakıu ın on gÜne ka- Ticaret müdürlüğü, mezkiir vapur• 
ar merikaya hareket edeceği söyleni- larla mal göndereceklerin müracaatla-

yor · 
· rını kabule başlamışhr. 
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Dün Muğlada gayet lar. 
Almanya Sariye hakkında görüşlerini 

izah etmiştir. Almanlar Suriyede İn~it
tere ve Fransa araımda muharebe oldu
ğunu arzu ediyorlar ve diyorlar ki bu 
mücadele lngiltere ile Fransanm arası
nı ebediyen açmıştır.Alman hedeflerinin 
ne oolduğunu anladıkları icindir ki in
gilizler Suriyede Fransızlarla muhare
beden çekinmektedirler. Buna rağmen 
harekat gittikçe bir harp manzaran al
maktadır. Fransızlann tayyarelerle Tu
nostan Suriyeye asker naklettikleri ha.. 
ber verilmiffir. 

Başka bir habere göre de Fransız do
nanması Suriye sahiline kadar gelmiş
tir. Beyrut önünde iki kruvazör ve dört 
torpito muhribinden mürekkep İngiliz 
filosiyJe harbe tutuşmuş ise de ilci taraf 
gemilerinden hiç birinde hasar olmadı
ğı iJave edilmektedir. 

Karadaki harekata gelince; lng-iliz 
haberleri sahilde Saydanm is~al edildi
ğini ve lngiliz kuvvetlerinin Bevrut üze
rine yürümekte olduklarını bildirmekte
dir. Sam clvannda Kisve İngilizler ta·· 
rafından işgal edilmiştir. Maarnafilı Sa
mın İsgaline dair son dakikaya kadar 
bir haber gelmemiştir. Bununla beraber 
Samın nerede ise fngiliz ve hür Framıız-
1ar tarafmdan fş~ali beklenmektedir. 

SOVYET - ALMAN 
MONASEBETLERt 
Sovyet • Alman münasebetleri hak

kinda yeni bir haber gelmemiştir. Sov
yet tekzibinde tah idat kabul edilmekic 
beraber Soyyetlere karsı olmadıih bi1-
tlirilmekte idi. Bu tekzibin Berlinde hfo 
hir aids uyandınnaması Londrada na
zarı dikkati ceJhetmistir. Londra rad
yolan diyorla~ ki iki taraf mÜTıasebetle
rinin ymnuA&hlmast balclnndaki tekzip
ler ve tebli~ler daima Berlinde müsait 
aldsler uyandınrdı. Bu deEa lıiç bir alö~ 
uyandırmalllJfbr. Diğer taraftan Berli
nin bu sayı1ar hakkındaki görüşünü ha· 
brlatmak lazımdır. Berline göre bo ıribi 
'8yİalan ekseriya demokrasiler bililti
um Almanyamn tebip veya teyidini 
h.hrik icin ortava atmaktadırlar. Alman 
Lükümeti her gün bu §llyİa1an tekzip ve 
J'& teyit için tebliğler neşredecek olsa 
kendi harp planJannı ortaya koymus 
olur. Bu sebeple Berlin, demokrasi pro· 
paganda1an tarafından çıkanlan sayia
lara ~ı lakayt kalmaktadır. Filhalri
ka §llyİalarla alakalı olan devletler hiç 
bir endiıe lt'Östermedikten sonra bunla
rm izahma lüzum bile yoktur. Anla§ılan 
ha düşünce iledir ki Berlin sükôtu mu
.halaza etmiştir. 

ROMANY ADA SEFERBERUK ? 
Diğer taraftan Romanyadaki hazırlık 

tam seferberliğe yakın hir vazivet ihdas 
etmistir. Romanya milli müdafaa neza
reti tarafından neşredilen tebliğde talim 
maksadiyle si1Ah alhna ahnanlardan 
\imsenin tecil edilemiyeceği ve tecil 
!.."tn iltimas yapanlann cezalandınlaca
ğı bildirilmektedir. Genel kurmayın bir 
tebliğinde C:le motörlü vasıtalann teka
lif harbiye şeklinde orduya alınacağı 
bildiriliyor. Kasden otomobil ve mo
törlü vasıtalanr.ı bozanlar §iddetli ceza
lara çarptınlacaktır. 

Macar radyosu Bükre$ten bildirdiği
ne göre Sovyet sefiri hükümetine iza
hat vermek icin Moskovava ~itmiştir. 

AMERtKADA HEYECAN 
VE HAZIRLIK 
Amerikanın aldığı bir taknn tedbir

ler bu memleketi harbe getirecek yol 
izerinde bir adım daha ilerletmiştir. 
Reiıicümburun emriyle Nevyork lima
m m&yınlAnm"k suretiyle kanahlııcak 
ve An-eril.radalci mihver alacaklan blo
ke edilttektir. DiiYeT tı•raltan Robin 
Moor Amf'.rilum ticaret J:-P.misinin bir 
Alman cf.,nj.,."lt•o lı\™1.,dıın bahnlmış 
ohna•ı Amerikr.fa büvük bir heyecan 
uyandınn•stır. Gazeteler Almanvanın 
bu hareketini Amerikava bir tecavüz te
lakki etrnel<tedirler. .Filhakika buna 
benz..-r hir hadise yüzünden 1914 bar
bında Almanya alevhinde şiddetli neı
riyat yııı:>•lmıs ve nihayet Amerikııınm 
ha .. he cirmesine müessir olmustur. Sim
diden avni havanın yaratıldı~ an1BJılı
yor. 

Amerikada bloke edilen Alman ve 
ltalyan alacakları 200 milyon dolar tah
min ediliyor. Bunun manası artık şahsi 
veya müesQeselne ait hiç bir Alman ve 
ya ita1van ta.baasının Amerikndaki pa
:ralarına tasarruf f'demiveceğidir. Bu su
retle Alm n ve ltalyan1arın istirak et· 
tikleri m 1i muam .. Ieler Amerika hükii
metini" ı· otroHi altına gİrmiq bulunu
yor. Bu alncaklar harbın başındanberi 
iki maksatla kullanılmıştır. Birincisi 
Avrupa dı ındaki serbest pazarlardan 
Almanya ve ftalyanın ihtiyacı olan mad
delerin tedarikidir. Bu maddeler veya 

metre mesafede bulunuyorlar. Sama b• • ıaA h elbisenin satın alınması için icap etlen 
taarruz eden kuvvetlerin harekatımı 1 r Si kup0n miktarını göstermektedir. Tah-
~elince bunJar da sehrin yakınlarım: J didat müşteri adedini azaltmış değil-
kadar ilerlemiş bulunmaktadır. Fakat ya ptJ ar dir. Fakat şimdi her kes satın almadan 
mezkar kuvvetlerin Sama harp de~J - _ • _ -·- evvel çok dikakt etmek lazım geldiğini 
de sulh yoliyle ~irecekJeri bildirilmek· Ö anlamıştır. Uygunsuz olarak alınacak 
tedir. Bu harekatı incel!ven İngiliz ga- U ldürücü, göze görün.. bir elbisenin, daha münasip bir diğeri
zeteleri ise 24 saat icinde Samın düşe- mez SİliiJın tan ÇOlt şey rıi alınak suretiyle telafisi imkam artık 

şiddetli zelzeleler oldu 
Muğla 16 (A.A) - Bugün yeniden 

dört yer sarsıntısı olmu.ştur. Bunlardan 
ceğinden bahseyliyorlar. Iraktan hare- ._ a..ı • yoktur. Bu sebeple kuponları tevdi 
ket eden kuvvetlerin Irak hudutların- ueff enıyor ederek nihai kararlarını vermeden ev-
dan 80 kilometre mesafede ve Fırat Londra, 16 (A.A) - Askeri mahfil- vel müşteriler en itinalı bir seçim ya. 
nehri üzerinde Dirzuru zantettik!m-i lerde temin edildiğine göre İnıti]iz ordu- pıyorlar. Elbiselerin daha dayanıklı ol
hakkında evvelce verilen haberlerin su bugünlerde yeni bir silahla teçhiz ması için evvelkinden daha iyi kalite 
doğru olmad1ğı Londradan bildi.riliyvr. edilecektir. Bu silfilıın mahiyeti üşa mal arıyorlar. Her büyük mağazada 

12 de olanı şiddetli ve 14,30 da duyula
m gayet şiddetli idi. Halk evlerinden 
ımııııınmuırrnmıııııı11mır11mımrrr11111111111m11 ııırr111111111mıııırrr11rııım11rrııımııııııım1111rıı11 

lıtanbulda kahve tavzii hazıTlığı 

sokaklara fırlamıştır. Sarsıntı netice
sinde hisar tepesinden bazı kayalar 
düşmüşse de yeni bir hasar olmamıştır. 

LfBYADA dilmemckle beraber Alman zırhlı kuv- elbiselerin evsafı hakkında mUşterile
Sıca k1ar dolayısiyle uzun müddetten vetleri üzerinde müessir olacağı temin re iızahat veren birer istihbarat bürosu 

beri Lihya - Mısır b'.ldudundaki Jı~rekat ediliyor. Silahın ismi: «öldürücü, göze açılmıştır. 

. letanbul, 16 (Yeni Asır) - lstanbulun hissesine düşen kahveyi tevzii için 
vilayet. maka~ında bugü?~en itibaren hazırlıklara Öaşlanılmıştır. 1368 çuval 
kahvenın tevzıi bu hafta ıçınde yapılması kuvvetle muhtemeldir: 

bir tevakkuf devresi ~ecirmiştir Mihver görünmez silah 11 tır. Kadınlar, tahdidat zaruretleri karşı-
ve Britanya kuvvetlerinin yeniden kar· - ------~-- sında, modası gef;miş ~biseleri dolap-
sı1ık1ı taarruz hareketlerinde buhn- İnPilizler Almanyaya larından çıkarmışlardır. Bunlar :venj 
duldan biJdiriliyor. Alman başkuman- yeni hava hi!C'!Umları modaya uydurulmaktadır. Şapkalarda 
danl1ğınm nesrettiği tebl:i?de Sollnm tahdidat olmadığından bunlar elbisele-· 
bölgesinde bulunan Britanya kuvvetle- yaptı.1ar rin cinsine uyduruluyor. Kadınlan en 
rinin büvük ölcüde Solluma karşı ta- Londra, 16 (A.A) - İngiliz bombar- ziyade meşgul eden mesele çorap işi-
am.ıza geçmi$ oldukları ve fakat bu dtman tayyareleri bu gece Almanyadaki dir. İnce çoraplar artık gündüzün gi-
harekatın Alman ve İtalyan mukavt>- hedeflere hücum etmislerdir. yilrnemekte ve fevkalade icaplar i~in 
meti karşısında kırıldığı ve Britanvalı- ALMA NT .ARIN VERDİGİ saklanmaktadır. Yaz dolayı.siyle zaten 
Iara ait altmış tankın imha edildiğ!, 9 MALuMAT kadınların çoğu çorap giymez olınuş-
avcı ve iki bomhftrdıman tayyaresinin Bertin, 16 A.A) - Alman başkuman- lardır. Kışın dayanıklı çoraplar giyile-
düsürüldüğü b;]dirilmektedir. Londr~ d:ınlıfünın resmi tebliği: cektir. 
haberlerinde ise harekatın BrHanya!1- İşgal altındaki mıntakalara düc::rnan Geçen gün bir genç kadının Londra 
]ar lehinde inkisaf ettfüine işaret eCJ:li- hava akınları akim kalmt!ihr. "Oç avcı sokaklarında yalın ayak dolaştığı gö
vor. Bu harekatta büvük kuvvetler tayyaresi dü$ürülmüs, bir bombardman rülmüştür. Bu kadın çoktanberi ser
kul1amlmıs olmı:ısına rafunen hedefin tavvaresi de denizcilerimiz taraf mdan best gezinmek i<ıtediğini, fakat buna 
mahdut olduğu kanaatinde:viz. Sıcak- i~ha edilmistir. cesaret edemediğini söylemiştir. Tah-
lar geniş hareket icrasına irn- Garbi A~anvanın muhtelif mınta- didat kendisine güzel bir fırsat vermis 
kfuı vermemekfedir. Bmaenal~vh kalanna gece hücumlarmda müteaddit ve bunu kaçırmamıştır. Fakat büsbü-

Kıbrıs tayyare 
hücumla:rınB 

U2°!9adı 
Londra 16 (A.A) - Düşman tayya

releri Pazar günü, Kıbnsta Lefkoşaya 
bir bomba salvosu atını.şiardır. Asker
ler arasında bazı zayiat varsa da mü
h.iım hic bir hasar olınaıDıştır. Magoşa 
üzerine de bombalar atılmıştır. ___ .....;..;... ___ _ 
Berutta deniz 
harbı oldu 

hu harekMta müttefrklerin evvelce Sol- infilak ve yangın bombalan atılmıştır. tün vahşiler gibi gezmek istemiyen di-
l • k" k 1 d k d 1 hd d '------~ il [ BastaTafı 1. ci Sahifede ] lum vge Kaoutzo bölgesinde kavbettiJr- Bazı ev erde ve ıs an mınta a ann a ğer a ın ara ta i at ~.("w. ves e- tafsiJ~tı vermiştir: 

leri mevzileri tekrar geri almak hedefini ehemmiyetsiz hasar vukua gelmiştir. si olmuştur. Çoraplar yırtılınca atılmı- Müttefik kuvvetler bir ileri hücum 
+akio etrnelori rııııhtemeldir. Yaralı ve ölü vardır. yacak, dikilecek ve yamanacaktır. 

hareketiyle KisVenin şimali şarkisinde 
:RAB StSTANDA - ---..---· - Sluna takrlben 16 kiloınetre :mesafede 

Habeş harekfüına Fte1ince Britamr:ı 1 ollanda Hin- ita yada yıye- Mattayı işgal etmişlerdir. Kisve de zap-
""uvvetleri yenirlen bir Gen~ral ve iki - tedilıniş bulunmaktadır. Bir müttefik 
ı..in İtalvan askerini esir :ılrrpc::l ... rdu-. d• t d •• k ) v kolu Kisvenin 12 kilometre kadar şar-
"Rundan bl'lc:ka As~an civarınd~ 1talvan- JS &DJD 8 ffiU- Ce 8Z Jg>J ve kında çöl kenarında Adliyenin şarkında 
ı,.,rm mühim bir tayv:ıre meyd:ını "olan ilerlemeğe başlamıştır. Saydanm şar-

~~:ı~~dir~ayyare mevdanım da işgal daf aa işleri ihtikarı \rar :a m~~~fihl~e=rı::::n ~~;; b== 

BF.VRTJT ÖNTmDEKİ -----<>--- da harekette bulunan kolu sahil boyun-
DENtZ HARBİ J milyon 2.50 ilin İngiliz itaı~an ı11azeteler! "eni ca Bey.ruta doğru ilerleyen kolun hizaeı-
Bir kac gün evvel Tu1onda bnlunan · "' :.. .!T na gehrınlttir. 

li'ransız kuvvPtlerinin cleni?:e acılrııf'l ve liralıfı tayyare alındı tedbirler lstly~rla• Iraktaki İngiliz kuvvetlerinin Suriye 
hu haberin Vic::i bükümetl tar~fmdıın Batavia 16 (A.A) - Hollanda Hin- Londra 16 (A.A) - Taymis Ro-.;na- Irak hududundan 80 kilometre mesafe-
tek?:in edilrfüii Alrnan Aiansı tarafıno<"n distanı halk konseyinin açılışında umu- dan istihbar ediyor: İtalyan matbuab de Frat üzerinde Dlrzuru zaptetmit ol-
bildfrilmisti. Ofi Franc:•z ajansı da dün ml vali şu beyanatta bulunmuştur: iaşe vaziyetini ve ihtikAra karşı mü- duğu doğru değildir. 
-ıahah salakla berab!'r Fransız harp .~e- - Harp, müdafaa ve milli mevcudi- cadeleyi takviye lüzumunu kaydedi- Londra, 16 (A.A) - Hür Fransız 
milerinin Bevrut acıkl:ınnda iki kruva- yetin idamesi Hollanda Hindistanı hü- yorlar. Pi.kola gazetesi iaşe maddeleri kuvvetleri umum! karargahından bildi~ 
7 Ör dört toroito muhribinden mih'ekkep kümetinin üç hedefidir. Gayretimiz satışı kanununa muhalif hareketlerin- rildiğine göre Suriyedeki Hür Fransız 
hir tnırlliz kuvvetivle karsılastı!hnı ve yalnız harp malzemesi istihsalinden den dolayı Romada bir çok mağazala- kuvvetlerinin harek~tını idare eden Ge
~ra lannda muh:nehe cerevan Pfmemı:>'k- ibaret kalınamakta, aynı zamanda har- nn kapatıldığını ehemmiyetle kaydede- neral Löjan~on Suriye cephesinde ya-
1e beraber hic bir ba!'<ır olmadıc;.ını hil- bm daha müessir bir şekilde idamesi rek daha şiddetli tedbirler aiımnasmı ralanmıştır. Fransız renklerini taşıyan 
dirmekte;fir. Acaba Visinin tekzibine ve malzemenin düşman eline geçmesi- istemektedir. tayyarelerin bir yolu bombardımanı es-
raihnen Franı:;ız deniz kuvvetlı:>1'inin bir ne mani olmak için tedbirler alınmak- İtalyan gazeteleri iaşe maddeleri nasında bir bomba parçasiyle Generalin 
~ısmı ı:;arkt Akdenize ıter.ı:>rek Bevrntta tadır. hakkında yazdıkları makalelerde halkı kolu kırılmıştı•. Koluna ameliyat yapıl-
i.i.slenmisler ve oradan tn~iliz dı:>niz kuv- Lüzumlu tayyarelerin satın alınma- ve lokantacıları istihUkte sıkı bir ta- mış olan General ya1nız bir gün istira-
vetlerine taarru-ı mu etmi.c:lerdir? Yok- sı i~in simdlve kadar 10 milyon golden sarruf ve tahdide daV'et ediyorlar. hatten sonra umumi karargfilıına dön-
sa bu hareket Beyrutta bulunan h:ıfif yani 1,250,000 İngiliz lirası sarfedilm.iş- - müştür. 
Fransız deniz kuvvetleri tarafından mı tir. A lk d b h A 1 1 ----------------
yapılmısbr?. - Maliye dairesince verilen bütçe pro- mor a a a rı nıaa M k. 

Burası henüz belli dei?ilrur. Fa- jesindc 1940 - 1941 devresinde 500 mil~ 'l 8 l~eve 
"Kat Fransız filosunun sarki Akdenize yon golden mim müdafaa masrafı var- gı"ttı• kçe art111or 
aeçmis olm~sı pf'k az m1ıhtemeldir. Esa- dır. 1940 senesinde aynı gave için SÜ· " ~ ,, erilirken 
sen Tulondaki Fransız deniz kuvvetleri ratle ahnmıs olan askeri tedbirler ara- ---o--
mühim rl<>nildi. Fransız filosunun kısmı smda Suvadana deniz üssünün geniş- Londra 16 (A.A) _ Herald Tribün 
ıızamı Mihver eline gecmemesi icin şi- letilmesi, donanma teçhizatının arttı- gazetesinin Vaşington muhabiri yazı- Amerı•kadakı• 
mali A frikaf!rı ki deniz fü::l 0 rinde bulun- nlması ve takviyesi de vardır. 
maktadır. Binaenalevh Ofi Aiansmın yor: 
l-ıiJdirdiği hareketin Beyruttaki hafif Alman meclisi içtimaa Bahriye encümeni bahri inşaat tez- biitün Alman 
Fransız deniz kuvvetlerinin alaca karan- lrı d gllilarında inşaatın takviyesi hakkm-

~a,.ır mıyormUŞ daki projeyi tetkik eylemiştir. Bugün 
lılda tnciliz deniz kuvvetlerine mukabil Berlin, 16 (AA) - Yarı resmi bir ın· C<"I halinde bir milyon 250 bin tonluk konsolosluklar 
bir harekPtinden ibaret addedilebilir. .,... 

kaynaktan bildiriliyor: Rayiştagın ya· ticaret filosu mevcuttur. 1942 de bu 
Hiç bir h~dise olmaması da bunu göste- kında içtimaa davet edileceğine dair miktar 3,5, 1913 te de beş milyona ba- k t J 
rir. ecnebi kaynaklardan çıkarılan şayialann liğ olacaktı.r İnşa edihnekte olan 105 apa 1 ıyor 
ablokayı yararak kacak suretivle, kıs
men de Japonya ve Sibirya yoliyle nak
ledilmiı1tir. ikinci bir iş te propaganda 
vesair hac;mane faaliyetleri fiınanse et
mektir. 

Amerika hi'ıkümeti bunu birleşik 
devletlerin mi111 müdafaası icin muzır 
telakki etmiştir. Fakat yalnız Alınan ve 

katiyen esasınz oldu*u siyasi mahfiller-- ticaret gemisinin kıymeti bir milyar Vatington, 16 (A.A) -Amerika bir-
de beyan edilmektedir. 605 milyon do1ardır. tetik devletleri Amerikadaki bütün Al-
~ ........ --~,r._,-.c~ı-:-.-'='~-~ ..... ~.: .. 1--1'!'~-.. ~""'"'~.,..,._.,..~,.,,.,..~'2" .... ~""'~""'!:)l""'!:>J""'Cl""'t"ıı.!o!!~li'."ll':Y~ man konsolosluldarmm kapablmasmı 

emretmiı ve bu konsolosluklar nımta
kalan dahilindeki Alman tebaasının 
seyahatmı menetmiıtir. 

-------

nuyorum. Dünyanın bu buhranlı devre• 
sinde tayfalarımızın Atlantiği açarak 
biribirleriyle bulu§malar ve kalpleriıni• 
zin hep birlikte çarpması benim için bir 
cesaret ve ilham kaynağı olmaktadır. 
Dünya ulvi bir karann doğumuna şahit 
oluyor. Bu kararın ne olacağı hususunda 
hiç şüphe yoktur. Beşeriyetin mukadde
ratı maddi bir takım hesaplarla tayin 
edilemez. Dünyada büyük davalar ha
rekete geçtiği zaman insanlann ruhunu 
heyecanlandırarak onlan yuvalarından 
uzaklaştırır. O zaman insanların rahatı, 
serveti ve saadet peşinde koşmayı bir 
tarafa bırakarak cazibeııine dayamlma:.ı: 
bir takım tasavvürlan canlandırmağa 
koşarlar. Birden bire hayvan olmadığı
mızı ruh ve şuur sahibi üstün mahluk• 
lar olduğumuzu idrak ederiz ve zaman~ 
la mekandan ve hatta bunların mavera
sında bir şeyler olur. Ve biz sevsek te 
sevmesek te vazifemizi yapmağa mec• 
bur oluruz. Gözlerimizin önünde efsa• 
nevi bir tarih tekevvun ediyor." Bunun 
naaıl biteceğini bilemeyiz. Fakat Atlas 
denizinin her iki kıyısında hepimiz tek
rak ediyorum, hepimiz hissediyoruz ki 
bugün bizim istikbalimizle daha bir çok 
nesillerin istikbali mücadele mevzuu
dur. 

Beşer camiasının müstakbel karakta-
rinin alacağımız kararlar ve yarataca .. 
ğunız menkibelerle taayyün edeceğine 
eminim. Böyle ulvi mesliyetlerle kar
şılaşmağa davet edilruğimiz için müte
essir olmamalıyız. Bilakis geçireceğiıni1l 
imtihanlardan gurur duyarak bu ulvi 
saatte doğmuş bulunduğumuz için se .. 
vinmeliyiz. Henüz muzaffer gibi görü· 
nen müthiş bir hastalık Avrupa ve As
Ya üzerine gölgesini salınış bul\Dluyor. 
Kanunlar ve Adetler kırılmış, adalet 
yuvasından kovulmuş, zayıflann hakla· 
n çiğnenmiş ve B. Ruzveltin o kadar 
mütehayyir bir lisanla bahsettiği ~ 
hürriyet istihfafla zencire vurulmuş, 
insanlığın bütün azameti, dehası, ba.şa
ncılığı bir program tahtında makineleş
tirilmiş, barbarlıkla teşki.lfıtlandınlıru.ş 
bir tethiş sistemi tarafından hurdahaş 
edilmiş bulunmaktadır. Bir seneden 
fazla oluyor ki biz İngilizler sizin mu· 
habbet ve hürmetinizle şahlanmış ola
rak ve yenilmez irademizle daima artan 
kütle halindeki yardımınızın verdiği 
ümitten kuvvet alarak mukavemet edi
yoruz. Bu İngiliz adalarında biz bayağı 
ve zalimane bir esarete mahld"ım edi1n 
bir düzüne kadar devlet ve milletin en 
aziz hak ve ümitlerinin sadık bekçileri 
olarak duruyoruz. Ne olursa olsun so
nuna kadar mukavemet edeceğiz. Da
ha bir kaç sene evvel bugün ortadan 
kaldırılmış bulunan büyük küçük bir 
çok millelterin müttehit bir hareketi 
beşeriyeti katlanmağa mecbur kaldığı 
bu müthiş imtihandan kurtara bilirdi. 
O devirde ne doğru görüş ne de birlik: 
vardı. Milletler birer birer zorba kuv· 
vetin kendilerini yakalayıp yere serme
sine ve yahut dahilde yapılan mahirane 
entrikalarla zehirlemesine tevekkül 
gösterdiler. 

B. Çörçil nutkunu şu sözlerle biıtir<. 
miştir: 

İtalvan alacaklarının bloke edilmesi M
fi değildir. Çünkü mihver devletleri 
Avrupada yapacakları transferlerle ba~ 
zı bitaraf memleketlerden rnallar teda
riki imkanını bulabilirler. Bu sebeple 
kararlarına kıta avrupasımn diğer mem
leketl•rine de kabili tatbiktir. 

Ço·rı·ıı·n ımerı"kan ga~ç Şimdi ihtiyar arslan yavrularile be-A Q~~ • raber öldürücü silahlar taşıyan ve nev· 
• midi ile kudurmuş<;asma saldıran avcı-

AMERtKA DAKt TORK 
ALACAKLARI 
Amerikadnki lcaramameye dair ge

len haberlerde Tü .. kiye alac,.klan bahis 
mevzuu de<YiJdir. Henüz sarih malUınat 
mevcut olmamakla beraber alacakları
mızın hJ,..lce edilmesi irin Jıiç bir sebep 
yoktur. Tiit·kiye alacaklannı. istimal hu
susundR lisan-a tRJ:,i devletler liste.sine 
ithal edilmiş deP.Hdir. 

~"!Ssen buna lüzum da olmadığı göz 
önünde tutularak alacaklarlllll%llJ serbeat 

IİR İ~B bİİRbftSI lara tek başına mukavemet etmektedir. 
M Düşman facianın bir kerre daha teker-

Londra, 16 (A.A) - B. Çörçil Arne rür e.deceğini üınit ediyor. Fakat hayır 
rikadaki Rochester üniversitesi tarafın- bu tar:hin sonu değildir. Yıldızlar hile 
dan kendisine fahri hukuk doktoru pa- mahrcklerinde beı:Jeriyetin halasıııı isti
yesinin tevcihi münasebetiyle ve mez- yorlar. Milletleı·in ileri yürüyüşü o ka
kOr üniversiteye teş,ckkür etmek rnaksa- dar kolayca durdurulmaz nuru hiirrivct 
diyle bugün AmerikalılaTa hitaben rad- o kadar oklay sönmez, fakat vakıt azdır 
yoda irat ettiği bir nutukta Amerikanın gecen her ay katetmek meebudyetinde 
kendi şahsına gösterdiği itimattan hah- olduğumuz yolu uzatmakta ve teblike
sederek ezcümle demiştir ki: lerini arttırmaktadır. Müttehit olursak 

Ankaradaki Franııı:r sefirinin vefat ettiği ve cenazesının büyük merasimle 
Ankaradan lstanbula nakledilip orada gömiildüğü malumdur. Yukandaki re-
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- Bu itimata layık olmak için galiba dayanacak, parçalanırsak yenileceğiz. 
çalışacağım, fakat beni en ziyade müte- B!rlik olmazsak dünyayı yeniden zül· 
hassis eden şey aramızda mevcudiyetini met kaplıyacaktır. Birleşmiş olarak 
hissettiğim kardeşlik ve birlik duygusu- hareket edersek dünyayı kurtarmağa 
dur. Bana öyle geliyor ki §U anda Atlas ve ona yol göstermrii"" muvaffak olaca-
_..ı ___ :__.___.:_ L-- ;_L;_ -----L:ı;--...ı___ L:-...l-- J.. .. 1..-.._ ~-


