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Gümrük ve lnhisarlai 
Vekilinin beyanatı 

• "Yazan. tffüseyin Cahrd Yalçın 
Sulh şayiaları 
ınünasebetile 

Raif Karadeniz, Giimriiktarlf~ ka~ 
hüldhnlerlnin tadiline ait mucip 

~A iman mill•U yakın 
1 "tı muh-:ıkkak sulh ümitle
"İne veda elmiş bir halde 
ftıt:şkuk, karanlık ve ne 
kadar süreceği meçhul bir 
rletJre esnasında mücadele. 
Ye devam etmek zaruretin
de ise lngi/tere de gittikçe 
daha fazla gayret ve feda. 
karlıga lüzum gösterecek 

1 
b;,. boğuşmada nihayete ka
dar sebat etmek mevkiin
dedir. !Jütiin sulh ümilleri

İ nin karşısına t1ikile11 nahuş 

(ea/ite budur. _J 

htrın-lnuıoh miithış m&a. tlm'
ruzmnı da akim bıraJmca:i ka
dar inatcı ve nezaketsiz davran
maları Alman hesaplarını alt
üst etti. Binaenaleyh, :\tihver 
kaynaklnnnın yakında bir sulh 
teşebbüsü vuk ua ~cleceğino 
dair şayiaları tekzip etmekte 
hakları vardır. Almanya hiç 
beklem(.-<liği zorluklarla kaıııı
laşmışt:ır; tahminlerinde yanıl
mıştır. Ji,akat mücadeleyi yarı 
yolda bırakacak ve mağli'ıbiyc
ti kabul edecek vaziyette değil
dir. Şimdi Alman milletine zn.
ferin ne zaman kazaııılaC'aP;inı 
sonnnmayı ve hudut~uz bir sa
bır Ye t.ahammül giisterıneyJ 
emrediyor. Bu emre itaat c..hl
diğ'i müddetçe Almany.1 h::ırp
te Jevanı edecektir. 

Diin Alınanlar tıa.rafınc1an batmınn İngiliı. Ark l<oyaı ta~·)·nttı gt•nıisi 

~ /Al ihvcr kaynakları Al- \ 
U W U manyanın yakında bir 

sulh teşobbütiünde bu
"!lacağı hakkındaki şayialru·ı 
~Hinç buluyorlar \'e Almanya 
•Çın sulhun ancak lngilterenin 
l'l'kılm:ısından sonra d~üntile.
~ni ilfıYe ediyoı hır. • ulh te
'6bbüsüzıd buhmmanın haddi 
~~nde giilünç bir hareket ola
~esini kabul etmeyiz. Harp 
~adı-ktan sonrn, J!'ühı"er bir 
ltaç kere açıktan nçığa aulh te
~ünde bulundu. Bunb.rda 
tlıUVaffak olamadıysa da J,"iilünç 
d obiJamıştır. Binaenaleyh Al· 
~any.a:ya y~ında bir E."lılh tek
liiınd bulunm.~ niyeti tfet
tlıek bir hakarette bulunmak 
trtinasını ifade et.nıiyeceği uşi
\\İ'Clır. Abnanynnın ·ufü ar-Lu 
ettiğinde de hiç kimsenin §Üp
lıem yoktur. Sulhu ancak ln
~lterenin yıkılımı.sından sonra 
dılşüncbileccği hakkındaki söz
ler Mihver 'kaynaklanndau çık
~ olsa bile doğru değildir. 
ÇUnkü harbe başlnrkaıı Alman-

Şimdiye kadar sırası dü!itük
çe izah ve ısrar ettiğimi?. gibi, 
harbin mevzuu ta.Jrninı ve tecez
zi kabul etmez. İki taraftan bi
ri beheıneh:-ıl gayesine eri~·ınck 
lazımdır. Başka türlii yapılacak 
bir sulhun ancak bir mütareke 
olabıleceğini her iki tarafın dev
let aılamları pek güzel tnkdil' 
etımektedil'ler. Yakın bir istik· 
balde tekrar dııha müthis bir 
mücadeleye ba la.nuıktan j .. e bu 
.defa k t'i bir neticeye vasıl ol
mak daha hayırlı olduğunda 
kimsenin şiiphcsi kabnamıştır. 
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Kırım limanlarında Ark Royal .ta.Y .- Riga'ya şiddetli 
4 gemi batırıldı yare oemısını hücumlar yapıldı 

• için gaye A vrupaya ha.kim 
kesilmekten ve Hubj'Uiliı gcni.~
lenıekten ibaretti. 1ngilteı e bu 
emellere razı olsa. idi haı·p çıkmı
Yncaktı. Bu, dUnyada. her.Kesin 
bıldiği bir hakikattir. Binaena
lc.> h, ortada uoltı.şan sulh tekli
fi §3,yialnruun Mihver tarafın
dan tekzibi için böyJc telliş ve 
heyecana delalet eder bir mfüın
ı-aat eseri gösteı~lmcsi başka 
düşiincelerden ileri gelmiş olsa 
g rektir. 

l•'ilhakika, sulh teşebbüsünde 
bulunmakta tenkid \C muaheze 
edilecek bir noki bulunma.En bi-

bu teşebbüse vu dakikada. gi
lişmek bir zifn delalet edeceği 
ve Almanya tarafından biiyük 
feda.karlıklann göze alınması
na ihtiyaç göeteroceği şü11he
aizdir. İşte • Almanya kcndisi
run böyle biı mevkide bulunma.
dığuu isbat etımek içindir ki 
sulh tcşc;bbüsü ş.-ıyialannı tekzi
be lüzwn hfasctnüştir. Eğer bir 
buçuk ay evvel Führerlıı mu
tantan surette müjdelediği 
knt'i znf er haberi doğru çıkmış 
olsa idi ve Almanlaı· bu.gii.n Le
ningrad ile Moskovııya yerleş
miş bulun.sala.ı-dı, o zaman, bu 
muv.Ufaluyetin bütün cihanda 
uyandırmış olduğu velvelenin 
müttefikler :muhitinde tevlid e
debileceği aru fütur VC tesiı-den 
mtifade ederek Almaııyanın ga-

Almanynnın yeııi bir Avrupa 
nizruru kuınıak ve tesekkUI ede
cek yeni diiııya binasının idare
sini ele almak gayesinden va~ 
geçmesi bütün yaptığı fedakar
lıkların bof1.'l gitmesi demektir. 
Nasyonal Sosyalizm kadnr kuv
vetli bir par ti bile bıı deı·eC"e pa
hairyn maiolmuş biı ımuvnffakı
yetsizliğ'in hesahını vcı1neyi g(;. 
ze alamaz. Alnınnva ancak Rus
yanın i~ini gördUkten ve Rus
yaya Jıfddm kesildikten sonra
dır ki elde etmiş görüneceği 
ih;tünlüğe dayanarak İngiltere 
ile bir pv..arlığn giripmek Umidi
ni beslc."yebilir. Bu ümidin tahak
kuk edip etmiyecehi çok şiiphe
lidil'. Hnttii. bizim şahsi di.işilııce
mh~e göre, f1,gilterenln kendisi
ne hiç z:u aı·ı o!mıyacak bir hal 
~liretini kabul clınt>sinc bile im
kan yoktur. Almnııyada Nasyo
nal Sosynli.zmi C7.ılncdcn bir sutıtı 
yapan Ingiltcre iıendi dnhitat ve 
zevalini imzalamu; olur. Nasıl bu 
gijn Alman milleti yalun ve nlU
hakkak sulh Umitlerine vooa et
miş bir halde meşkfık, karanlık 
ve n~ kadar süreceği meçhul bir 
devre esnasında mücadeleye de
vam etmek zaruretinde ise İn
giltere de gittikçe d.::.ha fa?.la 
gayrete ve feda!kiirlığa liizwn 
gösterecek bir boğuşmada niha
yete kadar sebat etmek nıevki
inded·r. Büttin sulh ümitlerinin 
kar.1ısına dikilen ııahO!; realite 
budur. 

lliiseyio Cahid YAL{11N 

Don ve Donetz 

mıntakalarında 

Sovyet nıiidafaa 
hatları yarıldı 
Berlin, H ( .a.) - .Alman 

oroulaı1 ba~ku:ma.udnnlığının 
tebliği: 

Kırımda, ıkıt'alarumz Kert
ch'in pek ya.kınınn gelırriştir. 
Şehir ve liman Abnan topçu
sunun ate§i altındadır. 

Alman hava. kuvvetleri, Si
vastopol civarınd ki düsınan 
salhil bata.rvalannı ı6ro isabet
lerle isk~t; ~lirnamn ~niyet
li askeri ,ıevzileıini tahrip et
miş ve orta büyüklükte · nak
liye gemisini hasara uğraü:nışt;ır. 

Kertch'den kaçan düşınruı 
kuvvetlerine de havadan taar
ruzlar yapıl:ınJ~. Savaş ta.yya 
releıimiz 5500 tonilato lha.cmin-· 
de iki gemiyi bomba isabotılerl
le batırmıştır. 
Doğru cephesinin diğer !k~ 

si.nlerinde mahalli muharebe
lerle yeni muvaffa:kıyctlor elde 
edilmiştir. 
Don ve Donetz bölgeleriD41e 
Budapcşte, 14 (a.a.) - Uk

.(Sonu uayfa S aütun 5 da) 

---------------.-
Ekmek mes' elesi hallediliyor 

oturan Her Evde 
Nüfusun tesbi1i 
k.ararlaştırıldı 

Bu husutaki emir Vilayete tebliğ olun
du, yeniden 35 fırın faaliyete geçiyor 

;.ı bıı· vaziyette bir sulh taa.rı-u
zuna geçmesinde bir hikmet ve 
bir fayda müUi.ha7.a edilebilir
di. O vakit, belki bir Viyana 
lkonf eransmda ımiina olurdu ve 
Abna.nya bclki bir Avrupa niza- Şehrimizdeki bütün evlerde foluncak ekmek miktarı kat'i o-
mı tesis etmiş gibi görünmeğc mevcut bulunan nüfuı:;un yeni- Inı·ak belli olacaktır. 
kalkabilirdi. den tesbiti hususunda faaliyete Diğer taraftan Vilfı.yet ve Be-

1'.,akat bugün Ahnnnya nMJJ geçilmesi hakkındaki emir An· lediye ekmek darlığı hidiscleri
amllı teklif edebilir ve bir Avru- karadan vilayete tebliğ olunmuş- nin bir daha tckenilr etmemesi 
pa konferansı toplanabilir? Bu tur. için çok ciddi tedbirler nlmış -
gün Almanya tarafından vukua Vilayet bu hususta hazırlıkla,,. Jardır. Bu tedbirler arasında 
gelecek bir sulh teşebbüsü an- ra başlamıştır. kendilerine ekmek imal edilmek 
cak bir nedamet ve zaf eseri ad- Öğrendiğimize göre tesbit işi üzere verilen unları biraz fazla 

batırdılar ·------· ., ____ , 
Torpinenen gemi 
yedeğe alındığı sı· 

-rada-suy~~ .. ·---· 
Ark Royal, batınlan üçün-

cü tayyare gemisidir 
Londra, 14 (n.n.) - ln

giliz Amirallik dairesinin 
tebliği: 

Amirallik dairesi, Leh 
Maund'un kwnandasındaki 
Ark Royal tayyare gemisi
nin battığını teessiirle bil
dirir. 

Ark Royal tayyare gemi
si torpillcndiktcn sonra ye
değe alındığı Blrada bat
mıştır. Gemide ölenlerin 
sayısı henüz malum değil
dir. Fakat ilk haberler mü
rettebattan telef olanların 
fazla olmadığını memnuni
yetle bildirmektedir. Tay
yare gemisile bernber sey
reden diğer cüzUtamlar mü 

(Sonu sayfa 3 sütun 3 de) 

Amerika Btlhri}·e Nazırı 
KNOX 

Ruzveltin 
yeni bir 

teşebbüsü 

---:•o•---

Kalinin cephesin· 

deki muharebede 

Almanlar 20 köy· 
den tardolundular 

Moskova, 14 (a.n.) - Sov
yet gece yansı tcblif,'1: 

13 S<>nteşrinde kıtaJarımız, 
dli~nanl:ı. bütün cephe! ı'dc 
çarpıı;mışlardır. 

12 ~mteşrinde 20 Alman 
tayyaresi tahıip edilmıştir. Biz 
5 bı.Y)ınre kaybettik. 13 Sonteş 
rinde, Mookova ynkınınd:ı 2 
Alınan tayyaresi dü ürühnli.5 -
tür. 5 S<>ntcşıinle 10 Sonteş
rin arasında gemilerimiz Ba -
ventz denizinde, cem'an 9000 
tonluk 2 dü.5man akliye ge
misi, Baltık dc.ııfaindc de ceman 
13.000 t<mluk 3 düşman na:kkli
ye goınisi ıbatırmışlaHlır. 

· !ki güıul~ 48 tannro taJuip 
ooildi 

Moolwva, 14 (a.a.) - Sov
yet tebliğine ek: 

Sovyet !lava kuvveti ri, 12 
Sonteşıiııde, 47 tank, 11 kü
çük tank ve 1.ırhlı otomobil, 
asker ve yiyecek yüklü 300 
kamyon, muhtelif çapta ic.')p
lar ve bir piyade alayı imha et
mişlerdir. 

Karadeniz :filosuna mensup 
deniz tayyareleri, iki gün için
de, 48 tayyare, asker ve yiye
cek yüklü 20 kamyon ve bir 
çok tayyare meydanı tc>sisleri 
tahııp f•tmişle:ı-dir. 

JUgaya hücmnlar 
MoSkova, l4 (a.a.) - Ta.c;s 

ajansı diyor ki: 
12 Sonteşrindc Sovyet tay

yareleri Kocmgsberg'e ve Ri.: 
gny:ı hücwn etmişlerdir. Bu 
şehirlerin aS!eri hedeflerine 
tahrip ve yangın bombaları a
tı~"t.ıı. İnfilaklar ve yangın
lar göriilmüştüı·. 

l\1oskovuya yapılan 
taarruzla rila .... 

Mos'kova, 14 (a.a.) - 12 
Sonteşrin günü ve 12 - 13 Son
teşrin gecesi, bir çok Alman 
tayyaresi M;oskova böJge.si 
üzer.inde uc;muş ve askerlikle 
alakası olmıyan hedefler üze.. 
ıinde gelişi güzel infi18.k bom
baları atmışlardır. ÖJU ve ya
ralı vardır. 

dediJehiür ve bir Avrupa konfc- her evde dağıtılacak bcyanna- kazanmak hırsilc dışıınyn satan Reisicumhur, harbe ni· ııınsı Almanynnın ric'atini ört- melerle yapılacnktır. Bu beyan- fırıncılara bir daha un verilme- A.lmanlar 20 köyden tardcdildi 
mek iç~n diplomatik bir marifet namelcrde evde oturanlann mik mesi kararı da vardır. hayet vermek için Pa· Moskova, 14 (a.a.) - Tass 
hizmetini görmek ırnaksadına is- tarı ve yaşları doğru olarak ya- Diğer taraftan şehrin en kala- pa ile müşterek hare- Ajansı, Moskovanın batı ei-
tiııat eyleyebilir. Dr. I<"'unk Rus- zılacak ve beyannameler aile balık mıntakalarında kurulmuş malinde J{alinine bölgesinde 
yruıın bütün zengin havaJisinin reisleri tarafmdn_n imzalanarak bulunan (Ekmekçiler Şirketi~ kete geçmek istiyormuş Sovyct sağ cenahına yapılan 
de geçiıildiğinden bahsederek bekçi ve polislere teslim oluna- ri) ile belediye fili surette mü- Boston, 14 (a..a.) _ iMHBSac- Alman taa1Tll7Jarının tardooil-
bütlin kiiltUrlti milletler iç.in bu- caktır. cadeJeye başlamıştır. mnssetts demokrat ayanı ve eliğini bildiriyor. 
ralardan istifade kabil olacağını Beyannamel~in Pazartesi gU- Bu mücadelenin ilk işareti ayan meclisi bahriye encüme- Ahnanlar, çarşamba gü:nil 
İngiltere ile Amcrikamn da za. nünden itibaren tevziine başlan- şimdiye kadar şehirde yeni fınn ni reisi Walsh, CümhuITeisi ta.'kriben ilci tümenle bu böl
rar görımiyeceklerhıi temin ede- m:ısı muhtemeldir. lnr açmaJarına müsaade olunma- Roosevelt'iıı, bugünkU Avrupa gede taarruza geçmi§ler, fakat 
rek bikasıtn bir· sulh teklifini Hükfunetin bu kararı bilhas- y:m 35 müracaat sahibinin bu harbine nihayet l><mnck üzere, Sovyct. kuvvetleri son 24 saat 
yapar.ken, Dr. Goebbels ayni sa son günlerde vuku bulan ek- taleplerinin dünden itibaren ka· Papa, diğer din rüesası ve bisullı imkiınını hayallerde can- mek darlıgıw hadiselerini önle- bul olunma.ğa başlamasıdır. Bu taraf memlekotlerle müşteı e- ıçınde, mu mbil taarruzlar ya-
landınrlu~n \il? Führer yakın ve mek maksadına matuftur. itibarla bir haftaya kadar şe- ken ibir harekete tcşcbbU.S etti- parok dü.,~'Ull, işgal ~ri 
ıı hai bır g. beyi müjdelerken Bu nüfusu tcsbit usulü saye- ı.irde yeniden 35 fırın faaliyete ğini bugün söylemi tir. yiıımi köyden .ıreıi_ vUskUrt -

sebepleri D:ah ediyor 
Ankara, 14 (a.a.) - Gilmrük 

ve İnhisarlar Vekili Raif Kara
deniz yeni giimrilk kanunu etra
fıncln bir mubarririmize aşağı • 
dn.ki beyanatta bulunmuştur: 

l 
L 

"Bııgünkil gümrUk rejim; ' .. 
ilgilendiren hükümJer başlı<'.a , 
1499 sayılı gümrük tarife kanu- 1 

nu ile 1334 sayılı gürnri!k kanu- f 
nunda topJannıış bulunmakln bo 
rabcr bir kısım muafiyetleı•e • 
triptik · muamelatına ve gümrük 
komiı:ıyonculanna ait hükümler· , 
de olduğu gibi gümrük konunu 
içinde yer olması icabcden bir 
çok hükümler dahi ayn kanun -
lar halinde ve dağınık bir §ekil
de olduklarından ve ayrıca bu 
kanunlar zamanla bir çok tadil
lere de uP.ramış bulundukların -
dan, bu hal tatbikatçıları büyiik 
zorluklara ve tereddUtlere diişiir 
mekte<lir. Runlan önlemek irin 
bir layiha haı>Jrladık. Yeni layi
ha bu mevzuatı bir ar::ı.y:ı topla
mış olup alfı.kadarları böyle bir """Giinınrn w ınım rla;r l"'etmı 
müşkUlfıttan kurtarmış olnc::ık- Raif Kanul~ni7. 
tır 

Bundan başka gümrüklere ait 1 
bu mevzuat eksik olup bugünkü 1 __ D • k k t 
ihtiyaçJaıımızı temın etmC'rı0kte - 1 a 
dir. Bilhassa yabancı memlc • 
ketlerle memleketimiz arasında 
e~ya taşıyan deniz, hava, demir
yolu miicssese ve tesekküllcrinin 
,.c posta idal'elerinin gümı·ük il~ 
oJan milnasebteleri açık ve sarih 
hükümlerle belirtilmemiş oldu -
ğundan gi.imrükle bunlar arn -
şında ekseriya anla~amamnilık-
1. r çıkmaktadır. l\e1,alik milli e· 
konomimizin himayesi ve dıs ti
caretimizin geli mesi balnmın ~ 
d~n ehemmiyetli bir mevki işgal 1 

eden nntr<'po. transit. m,ııvakl t 
knhul ve muv~kkat muaflık ""ıbi 
usullere ııit hiikümlerde eksik 1 

olup bu eksiklik yii.zünd"n bun
lardan beklediğimiz faydaları tn 
mamcn istihsale muvaffak ola
mnmnktayız. 

Yeni la ihada bu eksiklerin ik 
maline ve bu hususa ait mevzu
atın daha mükemmel olmasına 
çalışılmıştır.,. 1 

Okuyucular 

aldanmayınız ! 
Snyın okuyueul:ıı ıınız, 

SiLe Fiyat Milrakabe kombyo-
nırnuıı ı;ıda m.ıdtfl'leı ı uı.erlnde ıes 

t'ıt ctlliH fı:wmt tiyat listesini veri-
')onı:r.. Bu lisle31i.-...li:.csı.~um:uu,ıa,ı __ 
alınız Alış veri de nldanmıımak 
l~n cıı ıyı t.ıir ı ehber kazanmış o-
lacnk ını1.. Aldanmııyırıız. Aldat-
mak ıftiy nlcıı uı;.k,,darlar bil-
dirlnıL Muhtcldr., drııllen 11la-
nın b nnc:.ı.k huküınot ve bal-
kın el blrllgılc ezilecekti:'. 

Fıvat Mbrakabc koınlayonun 
fıyutıa. la y pac.ı;:ı tadllAtı ölcren
dikçe bıldlrmegc çalışacntız. "Ye
nı Sabah., bu hizmete girişirken 
ihtlkiir mevzuund:ı hem devi t 
tc kiliıtına, heın de okuyucul:ıı u a 
foiclclı oldU1:U kananlmdcdır. 

Fiyat listesi 4 üncu sııhi!ı>ı 
dedir. 

Sm eti umumiyede gtimrük -
çüliik\ güınriil: vergisi tahsildm·- 1 

lığı olup bu tahsilat yapılırl~en 1 
mültelleflerle devlet arasında bir 

(Sonu sııyfil 3 sUtun 3 dcı) '------------•• 

ONANMA 
-------------~ ... ------------~----

Japonya, memlekete zorla sokulan 
garp kültürünün intişarından sonra 
garplılara parmak ısırtacak derece
de muazzam deniz kuvveti varattı 

Jaıwn zırhlılann"'ilrur··ı;il·i""se} ti·"u• ... ;~~· -

Bugün, en büyüğünden en küçüğüne kadar 
bütün Japon tekneleri, 

Japon tersane ve tezgahlarından çıkmıştır. 

A. C. Saraçoilunun bu kıymetli etüdünü bugün 
3 l1ncü sahifemizde okuyacaksınız. 

~YENi T ARIHI ROMANIMIZ 

HAZRETi MUSA 
VE 

BENİ İSRAİL 
Arkadaşımız Muha"em Zekinin hazırladığı bu glizel 

tefrikayı zeukle okugact1ksınzz. 

-o-

iki, üç güne kadar neşre b ş yo uz l' 
f ı 1<.• l.'tnuş oklular. Rus- sinde gehrimizde her gün sar - g('Ç('cektir. (Sonu Pyfa S sOtun 4 de) :m~cnhr 

.......................................................... .6 .......... .;;.. __________ ~.::__ ____ __:_~;..;,,;_~~_;_~=~·~~~~~~--!!-'~tt~~~--------------~ 
.J 

- . ~ . -



Paris boşn.ldı. Yuz buılerce 
halk chri terketb1er. Bız de 
b1rden yn1nınğa luwrland.ık. 
Hülı.."tlm t de aynı yi yaptı. 

Flandor m hare nihayet 
buldu. Fransız ordulnrının yan
lanndan az nıikta.n çekilebiidi
ler-. Diğerleri HiUerln eline dilş
tüier. 

FranSJ. muharebesi başla.mlş
tı. 

hti gün, cepl1e yanabilecek 
gibi göıiindii. Fakat sonra. Sol 
Cenah boztildu. Parla Uzcı:ino 
ric' cdillyordu. 

Reynaud binesi tekrar ta .. 
dil edildi. Daladier dışanda kal
dı. Paul Baudouln har.iclye w.
zaretine geldi. 

HtlkO.met Pnrisderı kaçtı. 
Harp filen tam bitmiş old$ 
~· !ı_ussolinl Fransayn 

Ben 'l'otınf' gittJm. 
Parls her &ı nazflerfn 

&1rmes1nl bekilyordu. 

Bir harbi kaybeden bir millet 
me.J'ul ldınseJeri arar. Her 
mQcrlml yakalıyamru:. 

Pe va! 

Çocuklar roman 
okumalı mı? 

H AlK D 
Az tuzlu yemek faydtı~ 
lıdır, çok tuzlu yenı 

zararhdır 

T uz vücudümUze ıuzırııdi~c 
Tu7.suz yemek ne kil ol' 

tatsızdır. İnsan, ekmeksiz 
madığı gıbi, tuzsuz da olsJJ1 
!ştc bundan dolayıdır ~i (tU

0 ekmek en esaslı yc..lektir') • 
ler. (Tuz ekmek ho.ini!) C' 
sozlenmiz çoktur. 

Fakat her şeyin çoğu zarı.ı.rO 
Tuz da böyledir. Vücudfu. • 
toplanan tuz kanın suyunu ~ 
de beride biriktirır. şişirir f3 
~ ho.stalığında.. Calbomırı 1 

böbrek ufunetinde ttıllu IJl 
deler yenilirse, aya.klar, c1J,,. 
şişer. Hattfi. göz kaµnltlaı ır1 
yUzdo şişkinlik zuhur eder. )(1 

lste bu sebebden dol yıdır .. 
böbrcl· kcyifsizliklcrinde ıır 
kimler (süt perhizi) yapnr~r e 
Yoğurt yedirirler. Çünkü siı 
pek az tuz vardır. 

Hatta böbrek hastalığı dtıll~ 
ziyade ileri giderse, bazı d~!~ 
torlru-, sütii bile vermezler. ~. 
pılnn tecrübeler, denemeler S'~ 
terlyor ki ayaklan, bacnklllt 
göz kapaklan §İŞ olanlara <t~ 
suz yemek) verilirse, §işler cı t 
yor, tuzlu gıda. vcn1ince t;Oltrtl 
şlşi10r. f. 

Çok tuzlu yiyenlerde (danı:ı 
seriliği!) başlar. Tansiyon el~ 
nilcn (kan tazyiVi1) de artn.t; 
.bıtiyarlann en büyilk düşnın11 

olan iki hnstnlık zuhur ede~ 
her yemeği tuzsuz yemek ıtııı·· ı 
dır. ı 

Afrikanııı ortalarında attııı 
kndar değerli oh:.n tuzun yc•,tıl 
ğundan dolayıdır ki orr.kı IJ!l 
fwıan ins.'1.nlnrsa böbre'-:: had.il 
lığı, (tansiyon ~ltı .. ) el ve ıJ 
yak ~lşmeleri yok ,ıbtnir 



ez:::: 

,en.izcilik aleminde 

,APOH O 
• Ponya, memlekete zorla sokulan 

p kültürünün intişarından sonra 
lJIPllllhı.)ılara parmak ısırtacak derece

llıuazzam deniz kuvveti yarattı 
~~~~~--.. --~~~~--

YAZAN: A. C. Saraçoğla 

~ ....... Kocam, dedi, ko ı g di. 
~ kalk. şimdi no yapacağız. 

eldi 
'~lad lmvretle g®enm a.Qa-

-Buraya gir! dedi .. En onun 
yer burasL. Biraz soru'Q rer 
sızarsa VUiUraun ••• 

Şevket onla.yam dı . Fakat 
Sa:balıa.t !· lwld.an ittiği v bir 
ta:rafta.n dıı Uwıbay:ı yakıb a 
:ıçiıı başka çare yokb.ı, dobba. 
Pirdi. Saba.hat dolaıbl lk:ilitled.i. 
Sop..ro. terliklerini şıpırdaıtare.k 
merdivenden inmeye başladı. 
Kooosı .kapıda bekletilru:iş -01-
makıta.n mütevellit kızgınlıkla 
ıküfrederok içeri girdi. O sarhoa 
değildi Şlıpheli bakı§larla ka
r.ısına baktı. Küçük odrımıı ö
nündm geQerken beşını çevır
di. Saıbahatin ccl yle kapadığı 
lrapıy:ı tti. İÇ<:riye bir göz a.tt1. 
lk.ti UJ.mba.y:ı yaliı. M . ...,...ı.u.ıı 
üstü bir meyhane na.s:ısı man
za:nısı nrzcdlyordu. 

O zaman • bah:ltin kocası ız_ 
?.et: efmdi hidd ttan ltıpzımuzı. 
ikeeildl; 

- IBu ne? diye haykırdi .. 
Sıtbahat ~sakin: 

- Anlatacağım, dedi. Aanma 
kendinege1 d ond n sonra .. Ak-

l 

E o 
Bu'gar Uarici e Encüme i 

Re· ir.i, yan tı 

"Türkiye ile 
dos luğu11 
devamına 
kaniiz,, 

·"-~~~ --~~~ 

laneff, Türk kabinesin
deki değişiklik sebebinin 
meçhul olduğunu söyledi 

Sofya, 14 {a.n.) - Stefani: 
Sobranya Hariciye Encümeni 

R .,;1Si M. iİane:f f parlamentoda 
anülıım 'beyana.tta bulunmuş ve 
şöyl demiştir: 

''Yugosla"ryanın tasfiyesiıı-
den ve Yuna:u.isbnın ezimetin
den sonra bugün Türkiye ile 
nııitl3SObetleri dolnyısiyle Bul
garist:ın hudu.tlali.ndn. yalnız 
tek bir meçhul ltnlnııştır. Tüı'Gri
yenin cenup hudutln.nnda İngi
liz ve Sovyet ortlularııun bu -
lunması sOOobiyle. Tüıikiye ile 
münasebetlerimizin daima mev
cut dostluk J>alktı esasına müs
tenit ol~ devaırn edeceğini ü
mid ediyonız.,. 

Hariciye Eııciımooi Re.isi. 
bundan sonra., 'l'ürk kabincsin
dclri değ.işiklıklerin ha.kiki se
beplerinin henüz meçhul olduğu
nu ~ua.v.e elmiş ve Türkiye Ha.
rıcı ruyWJetinin def;rışmediğinı 
teyid ed n bir de.ltl~mm 
Ankaradan ncşı i ihtimali oldu
ğunu söyledikten sonra. hali -
hazırda. Mihver kuvvcllerin 
Jcarşı ycnı ıbir cephe açımaık içhı 
Londra.nuı, zaif bir nOOrta. bul-

aktan baı ka bir şey düşim
edığmı ve Bulgnristarun ıte

yakkumuıun cksılnıemeai lazım 
1 ığmi beyan etmiştir. 
Harıcıye Encümeni Reisi, bol

şevık tehlikesi tama.rnıyle bas -
tırılıncnya kadar Bul g a ı· 
ınıilletinin .müooyakkız .buluımıa
sı ıca.p ettiğim l>eyan ve Sovyet 
Rusya tara.fmdan tcltlif edilen 
ask ıi plıh'tı rod.detım.cltle Bul
garistanın bır olüm tu7.ağındruı 
lrurtuidnğunu derin bir memnu 
niyetle kaydeylem.iştir. 

Gümrük lnbisa ıar 
V kili in beyanatı 

(Be. 1 ıiııoide> 
münasebet vukua gelmekte vo 
bu münasebetin mükellefi nıağ
ur tmiyecek. d et hakkını da 

Ei uğratmıya.cak çekildc tan-
r:imı tcap etmektedir. 

-

T lgr f e ja 

o .. 
Hububat fiyatlarına yapıl zam 
kararının tatb• i bu ayın sonuna 

kadar te ed.ldi 
~. 14 {Hususl) - KDordinnsyon heyetinin son ka

ran müstahsillcıimizi ve gemicilerhnizi ilgilendiriyor. 
Buğday, çavdar. arpa, yulaf gıbi hububat fiyaUn.ruın bi

rer kuruş zammcdilınişti. Bu zamdan ıruı.ksad müstahslllcrbı 
mahsullerini vnlrtinde teslim etmelerinin temini idi. Bu fiya.t 
zammı ilktcşrinin sonuna kadar olduğu hnldc bazı sahalarda. 
müstahsillerfo mail rını hcnliz teslim edemedikleri göriilmli.ş 
ve b-.ı sebeble mevzuu bahis zam çıkacak ayın sonuna kadar 
temdıt edilmi. ır. Bu temdit bır lefnya mahsustur. 

Bundan başkn maden kömuni n klcdilen limanlar için 
çahŞ! n gemilerin nn\•lunları t rıfesı de değişecektir. Yeni 
navlunlarda hay'H yukscklik v::ı.ıdır. ·-Ruz 'St in yeni bir 

teş bl ÜSÜ 
, (Baş tarafı 1 inol uyfada) 

Vaşington, 14 (a.a.) - M"ü
nnessiller meclısiı de elim reyler 
alınır alınmaz, deı1ıal Beyaz -

y !haber verilmiş ve M. 
Roosevelt, bunun l.İY.erlne M. 
Ray.bum ile M. Mac Connac!k'a 
şahsi teşekkurlerini bildinnış

m. 
M. Cordeıll Hull, şu süz.len 

söylemiştir; "Bu, fevkalade 
yennde ve çok doğru bir carar
dır. 

Bildirildiğine gOre. bahriye 
nazırlığı, ticaret gcımileruılıı 
derh sililılandırıhn ~ 
lama.k üzere lblitün lcdıbirlen.nı 
almış buluıımaık;t:a.dır. K:nox: 
denti.ştir ki : 

"\Bu .karar, Brıtnnya unpara
tx>rluğunun. Çin.in ve H.usyanın 
0-ıaTp gayretlerine nihai zaferi 
dolın zt:}ade kuvvetl:ındinmek
tedır. Bu sureUe, Hıtlcre ve 
Hitleıin dünyaya. tahn.k\kiını t~ 
şe!lb1'.Js. üne Qm.rşı müoadcle e
d erm zaferini temin edecok 
m da.faa j 
tn.in istenilen noktteya göti.irül-1 
mE$1 ıçın gemiler ve uıtınn n.rtak 
nıevcuttur.,, 

HiUer lııhi1atm 
muku.d mest 

Nevyorik, 14 (o..a..l - ':Efiır
ııyct 1çin .muc:ıd~le,, konut 31-
nin ıctare komısyon reı Ubic 
B<-11. lkongı·enin verdiği karar 
h şu eô.zleri .. ylem.iş.-
tir. 

'~Bu, Hitlcr iı;in !n.hltatm 
bir mukaddi:mesıdir Şimdi, 
mukn.bete etmeğe meobur ola
caktır. Bunun miına.sı lı.'U'btir 
ve -hunu taıkı"ben hs.rp ıliu.u ıcap 
edecektir ... 

nı anlar i giliz Ark 
Royal tayyare 

gemisini batırdılar 
(Dali tarafı 1 inci aayfada) 

roltcb ttnn büyük kısmını kur
tamıışlardır. Ölenlerin akmba
lnrı mtinıki.ın olduğu kadar sü
ratle haberdar edilecektir. 

St dard istiiıb hacmi 22.000 
tomlato olan bu gemi tam ha
mule ile 27.000 tob.ilfı.toya baliğ 
oluy rdu. Saatte 8zrun.i sür'a.ti 
32 mtl, uztınluğu 243 metre idı. 
Mute nz tayyareler gemiye 
"deh. t., - "Tcrrc~.. ismi ver
ınişll!rdi. Şimdiye kadar bir ~ok 
defalar düşman tayyarelerinin 
hiıcuınlnnna uğrayan Ark Ro -
yali, sonunda denizaltı korsa.nla
ı·ı bır öhim darbes·ıc batınnağa 
muv ffok olmu !ardır. 

Ack Royal'ın harp kudreti 
ıniıtht tı. Diğer İngiliz tayyare 
Jemılcnnuı hepsinden fa.zl.a ta •
yare tn ıyabiliyordu. Norm l o
lıırak 6 70 tayyare taı ırdı. fü
rettebatı. İngiliz bahriyosindeki 
harp gemilerinin en fazlıısıru1, 
1.600 zc yükseliyordu. 

Ark Rovn.l batırılan üçüncü 
t yyare gemisidir. Courogeous 
M nR denizinde torpılleııcı ek, 
Glortous ve refakatindeki iln 
muhrıp 19!0 senesi haziranında 
Norv sahilleri aç1klannda 
Seha ıhorst ve Gn i nau Al -
man m harebe kruvnzörl nl 
yaptığı. muharebe soımnıfa. bat
mıslardır. 

Lüzumsuz formalit:el r mUkel-ı 
lefı yoracağı gibi memurlanmı - ,..------·----,. 
?.ı da. beyhude yere meşgul edip l 

1 1 
• 

rk Royal. şimal buz denizin
den O'mid burn•· .. ·a kadar devam 
eden snhadn, deniv.altılarını av
lı mk. korsanları tnkip ederek 
askE.'rt na.klivutı ve lmfilclcri hi· 
m v sın" alarak muhtelıf h re
kct sahnelerinde hizmet ~tmiş. 
Biı:ımnrck Alman zırhlısının ba
t:ırılmasile nr>ticelencn har k t -
ta hay ti ehemmi • ·ti haiz bil
vük bir rol ovnamışbr. duracaktır. Lfıyihada geçmişse- Z e yu'zUnrl n 

nelerin verdıği tecrilbelerd<>n ve U 
ileri memlekeUenn mevzuatından 

.ô.rk Royal tayyare gem isi
nin son gtinleri, Akdenizdc clıem 
mıy tli kafileleri himaye eden 
bir harp gemisi vazifesini y p
makl geçn:uştir. 

istifa.do edilerek bu lüzumsuz acıkta kalanlara formnlitelerirı knldırılmasuıa ve 
bu münasebetlerin bu e.sa.slar ' 
dalı imde dn.h ıyı tanzim edil - Kızılay, acil yardımlara 
uıesıue de çalışılmıştır.,. * baş~adı 

cdd gnmhoıdar Ankara, 14 (a.s..) - Kızıl-
V gton, 14 (a..e.) - Gaze- t• .. _e k 

tecüere beyanatta ibuluru n Ruz-! ay cemıye 1 umwuı mer ezın-
velt Amerıka ihbkiımetıiniıı Şa.ng d bıldirilmiştir: 12 lkincı-

y, "fientsin \.'C Pekmde bula _ te rin 1941 tarihlnde Erzin-
~ gar.niz.onlannı geri ~ <;nn vilayetinde vuku bulan 

kanır verdiğini öy:lemfştir. yer sarsıntısı Uzenne açıkta 
kalan yurt.daşların yerleşti-

Adan~ halkı nasıl fazla 1 nlmcsı için Kıınlay ccmıyet\ 
fıyatla yemiş Erzurum transıt deposundan 

Adana (Hu si) -Adana be- uç yüz çadır, Alıknra d<'po- ı# 
lcdiye müfettişi Hilmı Sava ·m stında.n da ıstcnilen miktar- 1 r 1 • da ıliiç ve pansuman levazı-
ırıncı ar l hine verdlğı yanlış . mı göndcrılmıs ve yaryı.Iılann 1

1 haber üzerıno halk ylardan be- ıase ve tedavılcrı ıçıu Er-
ri ekmeği bir kuruş fazla.sına zincandaki Iuzıl y ltastaha-
sn.bn almıştır. Bu sebepten bele- ncsuıe verilınıştır. 
d!ye müfetti ine işten el ~ekti- Alınacak yenı m IUmata 
r.ılmıştı: .. M en!n ıyıce talıkı-ı g ıhtiyaç gfüiilen yardım-

Bu geminin Oak Ro ·alden 
sonro ziyaı İngiliz donaruııa.sı 
içm mahsCts bir kayıptır. Alman 
lar ımdiye kadar Ark Roynlı 
batırdıklarını mütea.ddid kere
ler ı nırla ıddia ettiler. Gcmium 
dün bıtnuş olması, bu iddinla
r.ı.n boşl~c'runu ortaya koymuş 
bulunuyor. 

---• ı ı «---

Alma ı r bildir9y r 
(Bat tarafı 1 inci ytada) 

ıuyn cepbesindc Donetz ve 
Don bôlgelerınde çarpı müt 
tef'ik kuvvetler, düşmn.nı inatla 
mUd:ı.f:aıa. edilen bir çok ·csmı -
lerd n :tım.ıştırdır. Muttclik 
kın Vo şilograda y-J.'.k
laş:ınald.adırlar. 

Macar kıt' alanrun harekat 

Uz kşarkta yeni ~iT 

b3dlse Oldu 

Çinli er üç 
İngiliz 

gem.sine ateş 
açtılar 

--~~~ -~~--a. 

Bunun sebebi. lngiliz. 
taraftarı siyasetten 

hoşnut olmam<:ık imiş 
Şnnf!'hıı.y, 14 (o..a.) - 0.:L".B : 
Çang - Kay - Şck'in kurruı.nda

sınd ı Çiıı kıtalannın Kı:ungçe 
nehıinde İç~ an 4 kilomctı 
ötede, darnirlı bulu.nan 3 İtıgıı.
liz gemısuıe te.ş açtıkları Ha.n
Jrcn'den lıa.lıer v rılmektcdir. lıı
giliz gem.ilerinden bınnuı mu -
rettebatından olan iki Çinli ol
muş. diğer yedi Çiıılı ynnıla.n -
mıştır . 

J pon mahfiletrinin mlit:alea
sıruı. göre, ıbu hilclliıenin ebc.bi, 
bazı Çuı kıtalarının Çang Ko.y 
Şek tarafından takip edilen 1n 
gil.iz taraftan sıyasetten hoş -
nut bulumnarnnlandır 

---~>Ol'.---

Huntzinger'in 
cenaze 

• • 
fllerasımı 

Vıchy, 14 ( .) - Gen.cnı.1 
Huntziger'uı kurban gıttığı knzn 
hakkında a.'lfilca vcrıcı to.fsılit 
elde edılıniştıı-. T:.ıyynn..--d bulu
nanlar kazanın ônilnc g çılemıye 
ceğinı anlar nnlımıaz ~en~ral 

Hun~er. ıçınde ehemmıyetlı 
kağıtları bulunan el çantasını 
tayyaı-enm peıı~esnıden atm ı
tır. Çanta. tayyarcnın i.ıştüğu 
yer yakınlarında bulunmuştur. 
nu çantnmn ıçınde ha.rbı re 1\8. - • 
zınnıo Afrık dakı on beş gürıltik 
teftiş vuzıfesı snasında cılJıgı 
notlar v rdu. 
Gcrtaze mc ıde bul~ 

.Alman <kleg&./J1'ı 

-o

Yazan: A. c. SARAçonL 

Çok çocuklu afi 
yardtm işi 

A dliye Vcldlliği çok çocu.il
ıu bliktm1ere yardım l j 

nununa göre bu ~'ıl lıfıkinı vo 
müddeiummnt sınıfına mensup 
olanların a.Uo duruml nı · 
lediğini ve ynrdım ol kesı-' 
lccek paralann miktarını tesbıt 
ettiğini 6,ğrendik. 

Evvel r !jlediğimiz gıbı 
yntdıın istikbali nüfus sıya ti
ınize b ğlıdır. Nüfus my tinın 
temeli çocuktur. Bin enaleyh 
çocuk hakkında ve çocuk· etra
fında her ne yapılırsa memle-
kete hizmet ediliyor demcl:ür. 

Bu tinku nufusunun dört m • 
f t k o 
gcçıııdl k bu fe:vız ve bere-
kete ıp m barek Tilrk top-
raklan bUtun \rerımını verebıl· 
mck içın nufu n nrt.m:ısıru bCk
hyor. Bu ıtib rl Adhy V ~11-
lığının çok Q klu b unle 
yardım m C."Ynde gösterdıgt 

tınssasıyctı Ukranla ka.rşllanz. 
An c v leden ı ı(ad 

ile batırlatı11ak isteriz kı çok 
çocuklu rule r ıslenne yRrdım 

ı her neden 1 yık olduğu c
hcmmıy t v cıddıyetle tatbik e- · 
dilem ncktcdrr. 1Yem Sahalı .. m 
m~ra l ğı dört nP
yc ın bır üdd t b&i bü
tun ga;yretlenn rağmen bır 

türlfi ikramı ·e lrımamış arı 

çok QO klu a.ıl ı l rinden 
sayısız mektuplar almıs b ılunu
yoruz, 
Beş 

t.ı 

,k 
mış kunt bır vaıt gözı'1c ba.
ıim sım. m ·dıw vermiyclim. 
Çok çocuk sahibı aı1c reis\ gO

rcooğı l-'tU'dımt vaktmd go ün 
la, yardımdan kastedil fayda 
tahakkuk Vichy, 14 ( ) - Alnuny -

nın Vıchy bi.ıyük el ısı • Otto ~~!"!!!!!!~~~!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l 
Abetz, general Hwıtzigerm ya - ÖL OM 
rın Vı<"lıy'y yapılacaJc a.ze 
merasımınde bulun caktır a 
zede Alman ma.rcsa ı Keıtcl'j 
temsılen genemi Vogol ııI Ton
nodnlu İtalya mutareke k m -
yonu reı ı gen r-al Amggıoluu 
\'C mezkur konu yon umumi ka
Ubi g neral Gehch de buluna -
cakla:rdı l'. 

Litvinof n ta rya- #-~Bil~-----. 
resi Pe levi'de! Ş A R K 
Kahı re, 14 ( . ) - Röyt;er: sı• ında 
L1tvınov, Steınh rd v ır 

Moncktonsı Ru.syadoıı geliron 1 
layynrerun P hl vi'ye randa) 
gcldığinı teyıt tmektcdır. Yol -

Hl.'rkcs 

cuların hcpsı ılıhottedır An - rııminde 

f;lldığınn g re. Har.er d ızı ure- WILL Y BIRGEL VE 
rinde çılmn f ırtma yyn.:rcyı f f 
yolunu dc:!i~tirm ö-e m cbur et- BR G TTE HORNEY1e 
rnistır. ~ıtmm 

_ ..... -..om_. ...................... . 

Bugün s ü M E R Sinemasında 
Sın!!m n fd ı ve Dl'hllkA cıft artıs.U 

IRENE OU E ve CARY GRANT 
lstz. bır tıı rzdıı yar tılan 

1 
z. 
bedt ol:ırak 

ki ıçın ıkı müfettiş memur edil-/ lar ılıı.caktır. 
miştır. .__....,.....,i:::iııi~· .... -----ı kemrnm . kayda dcger bir 

şey y tur. 1 •--•~mm 
ı• 

HAY ÇAPKI AY. 
----------------------Ç cv ire11: BEHÇE1' SAFA Tefrika No • .. ~ 

- Hnııgi orJnıdaş? Erkek mi, 
kadın mı? Ben öyle ıım:ırta.val 
dini yemem. Doğıı.ınuuu sô;y'lo.. 

- Evveila kendine gcl .. Sükfuı 
bul ... 

- Hayır V8klıt iro!'&Bnrnıw i2-
tiyomun ben evvela evi era;ya
yım da sen sonra söylersin.. 

İzzet efendi evin alt ıka'bndan 
a.yarak orta kata çıktı Yü

ke ballttı.. Karşı.ki ocb.yı ~ 
1m:lı. Sonr y na gır
di.Yntağın altını ilsttlnü görooıı 
ıreçtnlL Dolabı ku.realadı. Kilit
ti '.kil.. 

- Aı; bunuJ Diyo ~ .. 
O r.aıman biMcn aklına yooi 

dinleci!ği bıt" hikaye gelen Sa.. 

Deyince, Iztt ef cndı şiıphe
lendı: 

- Neden ~uyoraun! 
Sen . 

Snbalo.t bır kahkaha salı
vcı ı, kendin.ı ilmnap c attı. tz
zet M' ndı ibt ltiı.irn ştirm len -
mlştl. Kansının ıe k'adaı- fett.ruı 
ve hilekar old !ğunu biliyordu .. 
B ındnn bır çôk h&dıseler g~ 
mişti 

Sa'bahat. onun tıs'kaııçl ~b. 
"'Üilerı önerok ~ solıı sal-
dır.mruk ~--tedigmı g6rünco. 

- Otur, dcdı., sana hP.r fJeYl 
~tacaPım .. lı,ııkn.t sakın ol. 
Seıı yaptın, ben & sana ı-·a.pıyo
nmı. Zaten iki ha.ftn f'l 

ımonu mi idim? :IBtc bu akşam 
bır tcaadüf bana bu fırsatı ver
dı. Ellnnsbı Suterazlsı sokağın-

um. ~ 
ve ~l bh· adam takıldı. Doğ- ı 

u evvela a:klıına. hiçbir fc..~ 
hk gelmedi .• Hatıta döııiı.p yi.ı
ztln • bile bakmadım. Amma ne 
d Elmas bu gene,.. musallat 
oldu.. Hwt.Ui artık deli.kıa.nlı 

· tid.i keserek e.yrıkl -
tan ın elmıden kurtulup ge
ne ottu bubnmı: mı. Mczcr deli
'kanlm.cıı cebındelri pastırma ko
kusunu nlmı.ş. .. 

İzzet efendı, aptnlla~. hır 
i&kcanl ve otwınwş, alık l.ı.'k lca
ru nı duiliyordu Fakaıt asıl a-

- • 

'1.ı hızlı ~.lı.nc:ı. kendime gclebil-
mışim .. Hemen Sevketı ..... . 

- Şevl-ct kim '9 

ıçm - lşte o SÖJ ıediğiru lilmn-
lı.. Benıber kafaları tutsülcdi

taradım, ~"lllliz geııçlc 'koyun koyuna •at
mısız.. Son k-apıyı çalınca ayıl
dım. Onu hmı~ g&Jıiroba so'k
tum ... 

1.zzet e endi heyooandnn ~ 
ğulur gıbı olmuştu. yerinden. 
fı:r'.ladı: 

- Ver şu anahtarı! dedı. 
-Geceliğiyle kanapaye UY.an-

:nuş olan Sabahat, son derece sa>
kin v. lilmyd. aoahtan. uza.ta -
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Dedi, Yusu.t esasen silIİr için ... 
da idi. Atiço s&mnü bttirir bi
tinneı.: 

- A ibo, mısı1 güreşecegız 
be Y Güreşiyoruz ya!. 

- Böyle giin!ş olmaz.. Da
ha ilk elden hiıt• tuiz! yemeğ 
bwjl.'l.dınız. 

- o da. yesin lbe1.. 
- y usuf, bu giln!Şln neticesi 

\kavga Qlur.. Doğru g\ireŞn? 
- Ben, böyle gUnşi:rim. ~ 

te meydandaymı.. Güreşemiyor
& ibıra!ksın meydanı.. 

Dedi.. Bu ın.f üzerine Her.ge
.teci, fena ha.!de fıirıirlendi ve 
bağırdı: 

- A be! Sen brro!k meyda.ru 
'be? 

- Neden bırakacakmışım be? 
~ lki pehli\'an birbiri11e girmiş
ti . Az kalsın Rb~ lfı.fında.n sonra 
tiş yumruğa binecekti. lhtiya.r 
1Aliço derhal müdahale etti. İki 
pclilivanın göğüslerine dayarup 
birbirinden uzaklaştırdı. lkisi
aun arasına girerek : 

- Bana bak Ywıuf, Herge
leei haklı .. Doğru gi.iroş.. Eğer 
böyle güreş ya~an, ~ mey-
danı terket!. • 

Dedi. 
Yusuf, bunun üzerine gık diye-
medi.. Çilnkü Aliçomuı fena 
halde lazdığını gömıüştü. Tek 
bir cevap vermiş olsaydı, Ali
tod.aıtı nğır muamele göreceğini 
.biliyordu. Aliço, ~ok sert ve 
\haşin bir adamdı. Ters bir peh
'tivaııdı.. Ne söylenirse yapılma
lı idi. 

Yusuf, susunca Aliço; davul 
2'JUT1lalara i~ct etti. Zurııalar 
davulkıT tekrar güreş ihavasım 
vurdular. Güreş ba~ladı. Fa.
lrnt artik Yusuf, kırıcı güreşi 
braJmııştı. Doğru dürüst gü
r~yordu. Bu hal ne Yusufun 
ve ne de onun taraftarlarının 
iıi1i de işine gelmezdi. 

tki hasım biıi>irkrini kolla
mağaı başladılar. H~leci, 
hamleyi Yuauftan bekliyordu. 
Yusufu hamlelerle yormak ve 
sonro güreşe girmek tabiyesini 
l<wmu~1:u. Yusuf, hasmının ta
biywini bildiği için o da hamle
leri Hergeleciden •beklemeğe 

100.Şladı. Bu sebeple güreşin on 
~ daJclkası sönük geçti. He
men hmnon iki taraf tıa: birbirle
rine hamle yapmadılar, ense 
b:~la\}'lp ense değiştirip kol 
'salladılar. 

Güreş doğru dürüst şekle gi
rince iş değişti. Her iki tarafa 
kuroozlık edip •birbirinin hamle
sini beklemekle beraber ne de 
oaı. sükunot hasıl oln\~cnu. Her 
halde gürf',ş böyle devam etme
yip iki pehlivan birbirine gire . 
'c~lerdi. 

Aliço, her nedcn.<>e Koca Yu
eufu o kadar sevmezdi. Adah 
Halil, Aliçanun çırağı olduğu 
için betki Yu.cııı.tfa karşı smı
patisi azdı. :ı.'ıakat böyle olmak
la beraber A1iço, hiç bir vakit 
haktan 'ayrılmazıdı.. Onun için 
pe.hlivanlıkta tarafgirlik yoktu. 
Her şeye pehlivanca hüküm ve
rirdi. Herk~ Aliçoyu sayar ve 
hüıımf•t ed<·ı di. 

Ağalnrdaıı biri Aliçoya sordu-: 
- Usta! Giiı eş tatsızlaştı .. 
- gimdi acılır onlar bir.am · 

lıekle... · 
- Açılal'akl.ın yok.. Birbiri

"~ g-irmeğ.- korkuyorlar. 
- Bir~ ~abret.. Şimdi ıkızı. 

şır •.. 

Dedi. Hakikuten scyirciletiJ>_ 
t·anları sıkılrn, lı. Gtir~ on 
t.ıeş cla.kikedır, ense değiştirip 
kol sallamaktan İbaret kalmış
tı. Ni:hay<"t giircşin on altıncı ve 
on yedinci dakikalanna doğru 
Hf'rgelecinin güreşe girdiği gö
riildti. 

1 Hergeleci, artık tahammül e
dememişti. Dın·dukça. hızını kay 
'b!der hale geliyordu. Birdenbire 
hasmının üzerine yüklendi. Ve 
ilk hamle olarak meşhur tc!k çap 
,raz paçasını· aldı.. Hergeleci, 
birdenbire Koca Yusufun göğ
eiine göğsüyle vurdu, d-ağıttı .. 
Orıdatn sonra tek çapraz taka • 
rak soldan budadı. 

Yusuf, bu aru hareket kar
§JSlnda tutunamadı. Alta diiç
til.. Hergeleci hasmının üzeri
ne yüklendi. Yusuiim alta. düş
mesi taraft:arlannı heyecana 
getirdi. Bu, olur şey değildi. Fa.
kat Yusufun tarn.fta.rla.:rı söy~ 
niyorla.rdı: 

- Böyle fleY mi ollll'? Bir peh 
1"an istoor· gibi,,.;~ gı 6'"~· .. 

Aliçoya kızıyorlardı. Yusufu 
lcırasıya güreşten menettiği· · 
~le.niyorlardı. :ı1 

IAkin doğrudan doğruya Ali-
00 ismini zikredem1Yorladı, kor
kuyorlardı .. 

.Aliço icabında eli bıçaklı bir a
damdı •• Ona lkaraı ılroymağa gel
me'Zdi.. Fakat Aliçonun yaptığı 
doğru idJ. öyle güreş olma.zdı. 

Hergeleci, Koca Yusufu alta 
aBr almaz sa:rma1a.dı. • Uzun kol
hı, geniş çattlı Yusuf, hrumıınm 
IJrlintcsini yeyince gerildi. Her
geleci iri hasmını askıya aiına.k 
için kendini zorluyordu. Fakat 
Yusufun çatılannı dağıtmak ko
W değildi. Bir dem&- ara 

İki pehlivan, altta epeyce uğ
raştıla;r. Hergeleci oyunJa.n oyu
na g~ti.. Yusuf, mukabelede 
kusur etmemcklo bcra0er ica
bında da hnsı:nını tehlikelere dü 
şürecek hareketler yaptı. F'1ıka.t 
ibütün bu boğuşna müddetince 
Yusuf ılrurtulup ayağa kalkmak 
istediyse de muva.ffiı.k olamadı. 
Nilıa.yet kemanede iken hasmı
nın tki bile'k.lerinden tuta.re.k 
doğruldu. Lakin Hergeleci bı
nı:kımıyordu. Ayakta da biraz 
çekiştiler .• Yusuf, bin lbela ~ 
mının elinden kurtuldu. 

Altta. güreş, ıtam on beş da
kika kadar sürmüştü.. Hergele
ci meha.retini göstermişti. Yu
suf, ha..cmun elinden bir türlü 
ıırnrtulamanuştı. Yusuf, ay~ra 
kalktıktan sonra hamlelere ba.'}
ladı. 

Alta düşm~inden dolayı sinir 
lenmişti. Bu, sinir dolnyısiyle 
güreş tam anfuıasiyle kızışmış 
oldu .. Akıllı uslu ve zorlu bir gü
re şoluyordu. İki ta.raf arasıra 1 
Ye icap ettikçe tırpan ve boyun- ı 
duruk vuruyordu. La.kin gad
darane olmamakla beraber tam 
usuliinde ve zaruret anfannda ' 
bir mukabele olma:k üzere yapı- ı 
lıyordu. 

Koca Yusuf, hruunuu altma al ' 
mağa çalışıyordu. Halbuki, 
Hergeleci, Yusufun altına diiş- ' 
mek istiyordu. Hıu,.-mının altına ı 
düşmesini kendi avantajı n.ddNli 
yordu. Ymmf, ~ıllı olduğuncla.n 
onu alttan yenmeği da.lı.a kolay 
buluyordu .. Hergcled, biraz yu
karıda boğuşt:uktan BOnra Yu
sufun altına diişmeğl! -karar 
verdi. Ve, Yusıtfun kaptığı tok 
pac;a ile dönüp alta düştü. ' 

Koca Yusuf, ltasmını aJtma 
aldığından dolayı memnundu. 
~annediyordu ki, hasmını alta 
alıuı keııdi<>idir. Halbuki, Her
gelecinin bile bile kendi aJuna 
dü.~t.üğünü bilmiş olsaydı hiç de 
üzerine gfüne;r.di. Yusuf., hasmı 
nı altına a lır almaz derhal kc-
maneye geçti ve kaldırarak 
saıım.a.Jadı. 

Hergeleci, kirpi glbi büzülü
yor, derlenip toplanıyordu. Bü
tihı gfüü hasmının bir boşluğu
mı bulup bir kılçık atmnk bu 
suretle Yusufun işini tamam . 
la.maktJ. Aliço, bile dikkatle 
Hergeleciye baıloyordu. Fakat 
kurnaz Aliço, Hergele<.-inin is
teyerek hasmının altına düştü
ğilı.ün !arkına. varmıştı. 

Aliço bu... Yirmi altı sene 
nfunağlfıp ba.' pehlivanlık mev 
kilni elinde tutmuş bir pchli -
van, o bilmez de 'kim bileccıkti .. 
Her. halde Hcrgcleci, bir halt j 
edecekti.. AJiço, güldü ve el
lerini uğuşturnrak: 

-Bu çoouk pehlivan! .. 
Yanında oturan ağalardan 

biri: 
- Hergeleci c.leğil nıi ust&? 
- Evet. .. 
- Pehlivan amma, neden 

icabetti de böyle söyledin U& 

ta? Yoksa 'bir şey mi oldu? 
- Ne olacak da.ha? .. Yusufu 

aldatacak!. 
- Ne gibi? 

Zannederim, Adalının 
Ço.rlu giireşinc benziyecek. 

- Ne kılçık mı? 
- Yusuf, bir kılçığa gelecek. J 

Bu herif maJumstan alta. düş
tü .. 

- Yok be, ust.a!. 
- A be, vallah böyle be!. 
Dem~ğe kahnadı. Yusuf 

biroen.bire havalııadı. Ve dört 
elli olara!k Hergclecinin önüne 
akıp geldi.. Gayri ihtiyari ba
zı bağ:uımalar oldu: 

- Haı! .• OlduL 
Yusuf, sa.rmaclan tekrar 

k00l3.lleye geçmiş, oyun kap -
mak için bekliyordu.. Kurnaz 
Hergeleci. bir biçimine getire
rek Y usufa iki ayağının arasın 
dan kıçına doğru bir kılçık o
turtmuştu. Yusuf da boş bu
lunduğundan Hergelecinin sır
tındia.n ve baŞl üzerinden kaya
rak haaınının önüne diŞnüş
tü.. Allah onu saklamıştı. Yok 
sa tepetaklak kılarak sırt üstti 
gelecektir. 

Yusuf, bereket versin tetik 
davranarak dört elli yere in
mişti. Hergeleci gö-f.le:rini aç
mış hasmının ne suretle düştü
ğünü ikoıntrol ediyorou. Yu
~· .~rt elli yere düşer gö
nır gormez derhal üzerine a
tıldı. Kisbetıinin kasnağın.dan 
tutara.k olduğu yerde zaptet.ti. 

Kd Aliço, kahkahayı bastJ. 
Ve: 

- Ahe, tam yerinde oldu 
be!. . 

Diye söylendi. Yanındaki a
ğalar da: 

- Usta! dediğin çıktı ... 
Diye mukabele ettiler. Her

geleci basmma yapışmıştı. Yu-
1 euf laıçanuyacağuıı anlayınca, 

olduğu yerde toplanıp ıkaldı. Fa 
kat aklı başından gitmişti. Az 
kalsın bir ikılçığa ku1'ban gide
cekti. 
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FASULYELER: Toptan Perakende 
Yumuşak çalı ve Yakın Uzak 
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fak, tombbul 19.5 23 23.S 
Sert ı;nh , 20.5 24 24,5 
Horo:ı 24 28 28.5 
01' ve Rize battalı 27 Sl.5 32 
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Karadeniz 
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Temiz natureı J.fl 
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ilst.U 17. 
30 No. lı knlbtn' 
ils til ispanya 
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32 No. 1ı kalbul' 
u stn ispanya 
tohumu 27 

MERCiMEKLER: 
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mercimek 21 
Kmlmış temiz 
kırmızı 

18.5 19 

18 

20.5 

26 26.6 

31 ,05 32 

24,.5 25 

mercimek 25 29 29.5 
MAKARNA ve ŞEHRiYELER: 
Her nevi makarna ve tehrlyeler: 

Toptan nmbnlfıjlı 
ldlosu 41 Krş. 

15 lk. Teşrin 1941 
7.30 Program J1L15 Baryo CG 

7 .B3 Hafit Te ıan&o 

program arkestrası 

7.46 Ajans 19.30 Ajans 
haberleri hnbe:rlcri 

8.00 Sen!onık 19.45 1aşe ı;aatı 

parçalar Hl.!>5 Muhtelif 
la.30 Program prkılal'. 

13.33 Türkçe 20.16 Rndyo 
pWWr ım.~ 

12.~ Ajans 20.45 Saz 
haberleri e>crlCri 

H.00 Türkçe 21.00 Zir:ıat 
pl.aklar takvimi 

M.30 At yans- 21.10 DinleyiCi 
bırının istekleri 
tahminleri 21.45 Güniln 

ıuo Riyaseti- ı;ııcsclelcri 

cilmhur 2ı.OQ Radyo 
bandosu 

18.00 Program 
18.03 çırtc 

18.40 

19.00 

Fasıl 

Radyo ca2 
ve tango 
orkcstrııııı 

Kı:ıhramao 

lnı· saati 
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or kcstrtısı 

22.30 Ajans 
haberleı·i 

22.45 Rndyo 
salon 
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Yarınki 22.55 
progrnın 

r .. 
YenıSabah 

Baş, diş, nezıe, grip~ romatizrt1B 
' Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları . derhal keser 
icabında gOnde 3 kaşe ahnabilir, Her yerde pullu kutuiarı ısrarla iste~ 

-J " ~ ı 1· . · 

Maliye Vekaletinden: 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların tedavütd'" 

kaldırılması hakkında ilan 
J<l&rJJ 

Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların yerine dantelll bir kııruşlU ~ 
bronz on paralıklar darp ve piyasaya kafi miktarda ı;ıkarılını~ oıdıığıı!lıôell 
eski nikel 5,10 ve 20 p:ıralıkların 30/6/9~2 tarihinden sonra tedaVil 
kaldırılması kararla~tınlınıştır. 

8
,111 

MezkQr u!ak paralar ı T<'nımuz 942 tarihinden itibaren :ırtık ted ~· 
e:tmiyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene mtiddetlc yalnız: mııl it,. 
dıklarile Cümhuriyet Merkez bankası şubelerine \c Ci.ırnhuılyet )fer ııJ 
bankası .şubesi olmayan yerlerde Ziraat bankası şubeleri t:ırafındnn Jcll 
edilebilecektir. ~ 

Ellerinde bu ufak paralardan buhırınhı rın bunları rnnl saıı~ılt ~ 
Cümhuriyet Merkez bank&Sı ve Zlrat bunkası şubc!C"r.ne tebdil cttırfSI 
il~n olunur. (5129 - 5605) Toptan ambnlfijsız 

kilosu 
Perakende nmbnJiijlı 

40 > TOrklye 
~\I LMA< ~~ı-

_E_c_n_•b_ı_, --~ -

TÜRKiYE CÜMHURİYETI 

ZİRAAT BANKASI 
lülosu 
l'crnkcndc aınba1!ıjsı:ıı 

kilosu 
TEL ŞEHRiYE: 

Toptan anıbnlfıjlı 
kilosu :ıı~ını t 

45 > 

44 > 

43 Krf. 

42 > 

TAKViM 

1360 

SENELiK 1400 Krf. 2700 Krı. } 2 3 4 5 6 ] 8 9 10 
6 AYLIK 760 • 14!i0 • ı' I• 1 
1 AYLIK 400 • 800 a 

._1_A_v_L_• K __ ,_a_o_. __ s_oo_._ .. 2 1 I • : 
3--~ı.~1----ı• ___ !_,....-,--ı-.-,_,...,-

Kasım 8 GÜN 319 AY 11 ~-...._.~_ ....... '. __.._I __.__l_•....,.1---..I __,...!•-;; 

15 . 1357 6 ,1•11• ,' •111 1 !• l• : 

., .... " Kuru\111 tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 :"ürk lirası. or--
Ajans adedi: 28' 

Zirai ve Ticari her nev1 barıka nu•melelerl 
Pare tıılrlktlranlere ?"t800 llraı lkramlve verlvu 

Toptan aıııb:ıllljsız 
kilosu ;u:ıml 
Perakende nnıbalfıjh 
kilosu az:ımt 
Pcrnkendc amb:ıllijsız 
kilosu 

YAOLAR: 

47 ) 

46 > 
1 ŞEVVAL 

25 
2. Teşrin 2. Teşr' ı•ı ı1 I• · ı 
1941 2 ,.. 1

• 
Sndcyağ fiyallan $0 eelüldo uın

.,jm edilmiştir: 
Cinai 

C U M A R T E S 1 • 1 1 • 

Birinci nevi Urfa 
Birinci ııevi 
Diyarbakır 

Birinci ııevl erimiş 
Knrs ve Ardahan 
Birinci nL"Vi erimemiş 

top• 
tan 
160 

per:ı• 

kende 
l 'llt 

170 

16~ 

Knrs ve Ardahan 120 134 
Trabzon nzrınıt JS2.5 150 

ZEYTiN YAÖI: 
K5r nlıbeti: 
'fopt.-ın '3 5 yarı wptAncı ~ 6 

perakcnı'le % 10. 
PEYNiRLER: 

Beyaz peynlrleı:: 

Birinci nevi 
y:ığJı 1'r:ıkya 

t~inci nevi 

Top· 
tan 

62 

beyuz peynir 68 
KAŞAR PEYNIRLl!RI: 

Jlirinci nevi yailı 108 
fkind nevi yağlı e4 , 

ÜçlinC'ii nevi (Kars 
ve mümatjll) kuru 
t..aşar peyniri 

NOT: 

115 

pera
kende 

75 

71 

120 
115 

87 

1) Toptan aattflarda malın men· 
~inin ve cinsinin sarih bir tekli· 
de göatcrllmeai 9arttır. 

2) Perakendecıter etiketlerde ma 
lın fiyatından m1ada malın lımlle 

menıeinl de göat~ecektlr. 
3) Koml•yonca lc:abul edlfmlt ıı • 

. ıt•k ıemtler Yedlkule, Topk•pı, E· 

dlrnekapı harici, BoQazlçl (Rumfl· 
il ı•hili Bebekten itibaren) Ana· 
dolu, Adalardır. 

4) T•yin edtlmit olan toptan fi· 
yatlar dökme olup lstanbuldakl 
toptan fiyatlardır. Bu fiyatlara pe
rakendecinin veaaltlne kadar ar · 

dlyeden çıkıı masrafı dahildir. 

Gilneı Öğle 

1.56 7.07 
6.41 11.59 
Akpm 

12.00 
16.51 

Yatsı 

1.35 
18.26 

ikindi 

9.44 Ezani 

14.35 Vaaati 

imsak 

12.13 Eza11r 

5.05 \/Hati 

DiKKAT-
G:ızeternlze gönderilen ya:LJlar 

neşredilsin edilmesin iade olun
maz ve ziyaından mes'ullyct ka
bul edilmez. 

1 Askerlik işleri 
Fatih Aıkerlik ıubfffnden: 

1 
P. Teğm. Reşat oğlu Ahmet Cemıl 

G0kço 49330. 
ıst. P. T. T. voı.lfesi. 
P. Teğm. Remzi ~lu D:iniş 927-61 
Adresi: Aksaray Kttılminare Tay-

yareci Orhan sokak No. 1/2 
P. Ust Teğm. Agfıh ojl. Fevzi 52228 
Yahut Asteğmen. 
Yukarıdaki yedek subaylarıu acele 

şubeye mlirncaaUarı. 

Beyoğlu Yeril Aı. Şubesinden: 
~ağıda sını! ve nitbcsi yazılı YU. 

subayların ocele şubeye müracnatloı·ı, 
aksi tıakdirde 1076 sayılı kanunurı 
maddei mahsus:ısınn göre muamele 
yapıbıcağı il!'ın olun.ır. (16937) 

P . Tğm. Zeynelabidin oğlu Cev:ıt 

(15460) 
P. Aııtgm. Hiıbeyin oillu ismaü 

Hakkı İzmit (13479) 
Oto. Tı;m. Nilzun oi:lu Mustrıtt\ Ra

gıb Kayscl"i (32529) 
Ecz. tlstğm. eyzııllah oelu Veysi 

Bakan (24946) 
Lv. Aııtğm. Nusret Tezel (39041) 
Lv. Tğın. Sabri oğlu Snip Tanaçan 

(48521) 

SOLDAN 8AGA: 

1 - Renk jle ui!raşur. n !'an',il. 
2 - Amerikalı, al!abenin ilk 'bnrfi. 
3 ·- Dolapl:ırda bulunur ve u1.eriııc 
öte beri konul", ıı.kıl (Turkçe). 4 -
B:ığlaına edatı, iskambil oyunumla 
kazandıran kafDd, ıı.tırap f('ryodı. 

5 - Mahrum, :;ırt, 6 - Ara nagmesi. 
7 - Rwpen pı:ııası, sıı (Fıırst·a), ha- j 
m~I. 8 - LAzlarm oturduklnn nıın
tııkn. 9 ~ Df'vlct malı, birdenbire. ı 
10 - Bir değll, O>mnnlı tıır:ihirıdf! 

Macaristnnın ~k meşhur bir yt•ri. 

" Zlraar Baoka.unda kurnt>arelı ve lbbar:ıız tasarruı beaablarlJld~ 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa <:ekilecek lı:ur'a ile af3~1 

plAna göre lkrRmlye dı;fı~ecaktU' 

4 aded 1.000 Llralık 4.000 Lira il 100 aded &O Liralık 
4 • 1100 • 2.000 • 120 • 40 • 

4 • 150 • 1.000 • 11110 • 20 • 
40 • 100 • 4.000 • 

DiKKAT: Heeaplarındakl paralar bir sene içinde 50 Hr:ıdan ,t# 
düşmiyenlere ikramiye <:ılctıfı t.ıkdlrde .,., 20 fıızl ıısıyle verneeeıcd'" 

Kur'alar senede dört defa 11 Mart, 11 Haziran, 11 g·r 
itil ve ll Birincikanun tariıllerinde çelJJecektir. YUKARIDAN AŞACIYA: 1 

1 - Balkanlar halkı . 2 - Elcktrık- •••••••••••••••••••••••·-~ 
te kuvvet, göstt!rmck (Arapça), sual 
edatı. 3 - Rüı.g~r. blrlikln ı.ıdrlı. 4-
Ctizel 5;ın'at, mahrum. 5 - Devrcl
ınek, Rıza gösteren (Ar:ıP\'a). 6 -
:>:azarı dikk:ı\i çekmek, b\iyük kar
deş. 7 - Sfü, beygir, ımrrrıak ınıı::;da-

rıııdan emir ııigası. 8 - Mnkal'a, ~ş, 
ltalyada biı· yonar daJ!. 9 - Gök ile 
yf!rin birleştigi çl:ı:gi, 8Ö"l verme. 10-
t~kıımbil oyu~unda birliye verilen 
i5im, hilcum. 

İstanbul Belediyesi ilanları 
As.her ailelerine yapılacak yardırfl 'ırı 

tevziat günleri "" \ 
Beyoglu ve Eminönü kanları: 

Cüzdan kayıt numaraları • 
1 - 500 Her ayın 17 inci gunü 

501 - 1000 > > 18 > > 
1001 - 1500 > > 19 > > 
1501 - 2000 , 
:lOOl - 2500 > 
2501 - 3000 > 
3(,()1 - 3500 > 
:!501 - 4000 > 

4001 - 4500 > 

4501 - 6000 > 

15001 - 6500 > 

b501 - 6200 > 

> 20 > 
> 21 > 
> 22 > 
> 23 > 
> 24 > 
> 25 > 
> 26 > 
> 27 > 

> 28 > 
> 
> 

Be41kta9. Sarıyer. Beykoz, L)ıl'g p ~· 
Kadıkoy, Adalar. Bakırköy, EY",. 'Q 

kazoııarı, cuzdan kayıt nu"111~110 
1 - 2110 Her ayın 17 ıncı ); 

201 - 400 , > 18 > , 
4.01 - 600 > 

fl(ll - 800 > 
801 - 1000 > 

J001 - 1200 > 

1201 - 1400 > 
1101 - lüOO > 
l601 - 1800 > 
1801 - ?OM > 

> 19 > 
> 20 > 
> 21 > 
> 22 > 
> 23 > 
> 24 , 

> 25 > 
> 26 > 

' 
' 
' 
' 1 

' 

ı Fatih kazası 
Şehremini "ahiyeel 

Cüzdan No, 
1 - 600 Her ayın 17 inci günU 

501 - 1000 > > 18 > > 

'<aragümriik nahiyeaf 

CU:zdan No. "' 
1 - 500 Her ayın 19 unc.ı •.> 

eıoı - 1000 > > >20 > ' 

~~11~111 1111 il 
llıiııliL il ı~ ı 1 lll'ııı ıl 1 

Sehir 
Tiyatrosu 

r "~eni ~abahın,, ,l "Seni ·seviyorum" 
ilan fiyatları diye mın\dand• . 

Kr. 

Fatih Merkez Nahiyesi 
CUzdan No. 

ı - 600 Her ayın 21 inci günü 
601 -- 1000 > > 22 > > 

.... 

Samatya Nahiye91 
CUzdan No. ~ 

1 - 500 Her ayın 23 tinctl gııı' 
501 -- 1000 > > 24 > ' 

1001 - 1~00 > > 25 > 
Fenff' nahlyeel 

1 Cllzdan No. 

Teııeb~ı Dram Kısmmda 
Bugün saat 16 da 

Tii.rk Tiyatrosu Tarihi matille8i 
Bu ak~aın saat 20.30 da 

HAMLET 
5 peı·de 

e • e 

1'1t11'UH Cad<le,si Komedi 
Kısmm<la 

Bugün sa:at 14 <lo 
('ocuk Oyunu 

Bu akşam saat 20 - 30 da 

KÖRDÖOÜŞÜ 

Başlık maktu olarak 750 
Birinci sayfada santimi 500 
İkinci ,, ,, S50 
Üçüncü n ,, SOO 
Dördüncü ,, ,, 100 

DOKTOR-

HAFIZ CEMAL 

Lokman Hekim 
Dahiliye Milteha~:-.ıs

Divanyolu ..... , ............ ... 
6/IJ ...................................... _, 

nakliye işi eksiltmesi 
SÜMER BANK 

İstanbul Satınalma Müdürlüğünden: 
Haftada iki de!a Ycınifjtckl 1zmit Scllüloz Sanayii Milesscscsiııln 

Bilrosu iskelesinden \'erilecek eşya ve emtiayı alarak bm.ite, 1zmltten 
de dönüşte olduğu takdirde mal alarak getirecek bir motörle bir sene 
itin mukavele yapılacaktır. Şeraitini ö~rerunck lstlyenler tarlhJ Otından 
nyın yirmisine kadar Galatada Silmcr Bank binasında il.inci kotta 
Ticaret Servisine müracaat etmeleri ve ayın yirmi birinde s:ıat oodn 

ılacak olan ekailtmeye ıelmeleri ll4n olunur. 

Şa.yed sız de bu caztp güiellik 
reçetesini kullanırsanız, siz- de bu· 
iltifata nail olabllirstniz.~ Çtinkü1 

bu reçete en sert ve çirkin bir cu;1 
d1 kadife gibi yumpşatıp bey~ 
tır, saf ve t.as.e cazibe lle &~ .. 
Tokalon • kreminde meveutl; ~ 
meUi , cevherler~"' a1yah •noktalar\ 
eritir, acık mesarnelert aıkl&fUnr, 
~n cilde bir gül yapratı ,_yumUf&.t~ 
bğı verir ve tayanı pe!1stı.f blr ~ 

1 - 500 Her ayın 26 ıncı gilnü 
501 - 1000 > > 27 > , 

• . 1001 - 1600 > > 28. > . > . ., 
. ı .- ~er aılclerloe yerdı°:1 ~arası tevzıat gtınleri yukarıdaki c<'t\t # 

goııterılmJştır. tstihkak sahiplerınıo her ayın bu günlerinde cüzdıııı !ı9lll' 
numaralarına göre Kaymakam ve Belediye şubeleri ınuhasebele;-ine rl1 
r:ıl!::ıaUarı, 

2 - Tevzi günleri tatillere tesadüf etti.ti takdirde te\•ziata erıesıP' 
beşlarur veya devam. olunur. 

3 - Cüzdan kayıt numaralarına göre cetvelde tesbit edllen giinl~ 
müracaat mecburidir, Her ne sebeb ·ve suretle olursa olsun ıünlerinde ~' 
racaat etmlycnlere ve 7CQiden yardan parası tahsis olunanlara aybk te\'Vtı' 
tın sonu alınıncaya kadar sureti kat'iyede tedt;Je yapılnuyacakb.r. ve , 
elblJere ait tedlyaı aybk tevziatın hitnmuu taktp eden günde fcra "' 
Jıecektir. O' 

4 --~e «ilnlerinde izdihama ve karışıklığa mahal kalmamak ve bl 1 
neı.ice ted.iyatın da 8Ür'at ve intizamla terasını mümkün lcılmak i~n a~,... 
ailelerinin aOk!ln 9e inttzamla müracaat w sıralanna behemehal ril 
etmeleri rica alunur. (10000) 

/stanbııl Sıhhi Müesseseler ArttırJll' 
ve Eksiltme Komisyonundan: " 

Bakırköy Emrazı Akliye w Aaabtye ııutahaneahıin ıoo kilo aıu) 
temin eder. Tokalon ım:m~ ~ 
yerde sat.ılır. 

.Anldr eojebionu açık ebfıtmeye lı:onulmuatar. ., 
1 - Ekııfltme 21/11/1941 CUma gOnü saat JUO da tatanbul SıhJ1ıı' \ 

lciluiat lluavcnet JıdüdllrlilğQ blnasuıda k:mı.ııu komisyonda yapılaca~ ============= 2 - Mnhamnıen ~ 100 kflo Glukoz An1dr J:njeks!O'l için 880 Jirıı 
3 - Muvakkat teminat c6 Ura IO> Jı:uruıtur, 

-4 - tsteklller prtnameslni her gıın kmnlsyonda görebilirler. 
Neşriyat MDdUrO: M. Sami Karayel 5 _ htekliler 19U )'1lı 'l'lcaret Od:ısı vesikaslle 2490 sayılı knrıV11 

Buıldt6ı yer: (H. Bekir QOraoylar ve Jıwlı ftlPblar Qıııf bµ tıe ~ muvakkat teminat makbuz ve;yıı b 

Sahibi: A. Cemaleddin 8araçoıtıu 


