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TELEFON: 20'795 

Her yerde S Kuruı 

Müstahsile yeni 
kolaylıklar 
Ticaret vekili diyor ki: 

"Müstahsil vaziyetinden emin olmab 
ve malını elinden çıkarmak için 

istical göstermemelidjr,, 
İzmir, 22 (a.a.) - Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen, dün ak· 

1 

~am gazetecilere a§ağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

-
"İzmire Başvekilimizin emrile 11 inci İzmir Ent~ı ııas) ona! F'u· 

-ı arını açmak için geldim. Es.:r, 
,_,,,........,.,. İzmir i~in ve mUlef.;(:bbiı;leri ıc:;iıı 

öğünmeğe ve diğer ı;;ehirlerimiz 
için örnek olmağa Jı\yıktır. Bu 
gelişimden ist1fade cdcn,-k Eğe 
mıntakasının nıüı:;lahsiileri, ko· 
operatifleri ve ih,·ac..at.çı lfücar 
Jarile yakından teıı1:ı~ etlirıı ve 
görüştüm. Eğe mııılakasııun 
yetiştirdiii ve tııeınlekctiatiz 

ı topre.k mc.h:.ulleri aı asııldlL ınil 
him mevkii o:an lıziiın ve incir, 
zcytinya~ı , palJılJk ve dığer ınad 
delerim i.ı:in ıılÜ-Jtahsıller e lt!m ın 
edcceğj fi:r.ıt ü~iıade ve ayni 
zamand:ı bu maJdMeıin ihracı
m temin hum::dunda esa8h ve 
faideli },onu.şmahLc )'f•i>ttll. Bll 
macld .. :cı ımi1Jrı ibnlcı ~n nfk· 
bin olm~k lkif"Jmılır. H\tiı.~t 
il!-acat:. tCIJU.n :~-tn i<'.ap edt-lı 
t .. cH•;rı~t ı ve yatdna l<ıLntrhı.11 

1 
Conu sayfa 3 aOtun 3 ~) 
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Bulgaristandakf 
ltaJyan krt'alan 

---·--
Meriç 

vadisinde 
YUKARIDA: Majeste :Atil Jlareti Hümayun Şelıinşalu 1rtaıı Kam Şah Peblevi'yl İran Veliabdi ile birlılcte ve 

AŞA.GIDA: Türk-thıı kıtalan yan.yana görülmek1mir. 
imişler 

ALMAN -nui] Amerikalılara göre 
HARBi 

lngiliz 
Ordusu ıra
na girmiş 

lngiliz notasına 
,_ 

1
,..--A_L_M_A_N--R--U-S j 

• 
ıran 

Hükumeti 
Cevap verdi 

HARBi 
Mosllova bildiriyor 

Alman 
zayiatı 

2 milyon 

Ruslar arazi /edakarlığından çekin
mediler. Fakat ilk saf lıalarda bırak
tıkları topraklar, iki yıl önce ilhak 

ettikleri yerlerdir 
• 

Rus topraklarında cereyan eden kanlı savaşların 
hususiyetleri 

1 
YAZAN: 1 

Emekli General Kemal Koç':_ 

A) Rus cephesi, hiç bir cephe B) Bu cephenin ucu bucağı 
ile mekis olamayacak surette belli olmayan bir hinterlandı 
geniştir, • 1 vardır, (&onu .. yfa 2 ıütun 3 de) 

----<>---
Bir Bulgar mebus11.1 
lngiliz siyasetini 

takbih ediyor 
Sofy-cL, 2ı (a.a.) - ~lpr a

jansı bilclıriyor: 
Reuter ajamsı, nalyan ~ta

ları ve İtalyan ~nell\:ı.ım.:ı.y Sil· 

baylarının Mcıiç va~~ie tAd
kikat yamak üzere lıalen l c· 
nubi Bulga.rlstanda bulıııı··b~.
larını bildinııi.ştir. 

Bulga.· ajansı bu gibi hııtJ<...r
Jeri kıa.t'i surette teksibe ıı • -
zundur. 

Muhtemel olarak asker okt• k· 
lan zannedilen bir grup ltal) a!l 

Sonu sayfa 3 ıwun 3 n· ' 

1 EYLÜL 
Pazartesiden itibaren 

Karilerimize sıruilc fevkata
de meraklı, mühim ve sih-Ük· 
leyici üç yeni tefrika takdim ' 

edeceğiz. 

ı - İtham ediyorum 
Fransayı yıkan de\'lt:t 

ado.mlr..rı 

Çe\'iren: 

jHoseyin Cahid Yalçın'! 
Siyasi ve f evkaHide mühim 

ifşaat 

2 - Güze'lik kraliçesi 
Hakiki bir hadisenin romanı 

Yazan: 

Aka Gündüz 
Mevsimin en gfü.d ve (fo\c 

hazin aşk romanı 

3 · İyi saatte olsunlaı 
Meşhur bir bl\yiicUnl!n 

meraklı h:ı.tınıları 
Anlatan: 

1 jzeyrekli Hunnab hoca1 

lstanbulda 50 yıl buyü ve ôf'Orl'lk 
!ılcmınde hu',Umran oln 11 huddarıı 
sahıbı meşhur Zeyrcktı Huıu>-nb 

nocanın bizzat :ı ' ndıın dh~":1-
mis ibret \ erıcı ve rcv~aıb.Jc 

m raklı hatıralwı 
' 
1 

j 
• 



Günün adamları -----[ 
l~~~~----~~~--~~~~~~-

B e av er l r o ok 
e - • 

1ngllterenin bu "kavgacı,, adamı kim
dir'! nasıl yetişmiştir.? Ve hiçten 

nasıi hep otdu? 
(ıs vyet Rusayaya gidecek In
~ heyetine reis -Olarak seçi
r~n Lord "Beaverbrook,, yal
ı,tı İngilterenin değil belki bu .. 
-tun dünyanııı dikkate tJ3,yaıı sı~ 
fP • nrından biridir, • 

! J yaşında iken meteliksiz ve 
t.st bal bakımından ümitten 
in" ırum bır delikanlı iken "28 
yru,.nda mılyoner olan Lord 
Beaverbrook 3 yaşına basınca 
o k ... lar zengın o1du ki varida -
tının hesabını bulmaki.a.n aciz 
kaldı ve iften çekildi. Mnamu· 
fih gene ara.sıra tesadüf kabi
linden milyonlar kazandığı 
da görüldü. 

Lord Beavcrbrook 

vetlerin irtibat nazırı sıfatiyle 
meıhl«'ket.ine bliyük hizmetler
de bulundu ve 1918 yılında o 
zaman yeni ihdas edilmiş bir 

• 
ihtikar la 
mücadele 
şiddetlendi 

MOracat telefonlarının 
numaraları şehrin her 

tarafına asıldı 

İhtikar ile mücadele eden ma
kamların telefon numara.la.rının 
sokaklara asılması hazırlık 
lanna devam edilmektedir. Bu 
numaralar, büyük bir levha ha
linde, §ehrin görünebilecek 
yerlerine veya caddelerdeki e. 
lektrik ~eklerinin kenarları
na asılnuş çerçeveli levhala.nw 
konacaktır. Böylelikle herhan
gi bir ihtikar karşısında kalan 
vatandaşın, karşısında görece
ği telefon nunıarasınıa. müra -
caat etmek suretiyle keyfiyeti 1 
fiyat murakabe teşkilatına bil
dirmesi milm1riin. olacaktır. 

Diğer taraftan, telefonlıa ihti 
kar ihbarlarına dün de devam 
edilmiştir. Dün, mürakabe. bü-
rosuna 7 ihtikar ihbarı yapıl
mıştır. İhbarlar madeni zin
cir, ve çorap jartiyeleri üzerine 
~pılmıştır. 

-------~~-~~'----~ 

Lord Bea'\ierbrook meşhur 
1ngiliz gazctesı ''Daily Expreas,, 
sahibidir ve Büyük Britanya 
imparatorluğı.mun en garip ta
bıatli adamı olmak1a meŞhur
dur . .Mumaileyh harb·n bidaye
tinde, "havacılık istihsalfı.tı .. 
nazırı idi. Bu nezareti deruhte 
eder etmez tayyare inşası fev
kalade slır'atlendirilmi§ ve bu 
gayret "Churchill,, in hayran

nezaret olan "istihbarat neza- Bit ihükir hidlsıesl 
retini,, deruhte etti. 

lıgını celbederek: 

Nazır olmadan bir yıl önce Fiyat mürakabe komisyonu, 
Daily Express ga~tcsini 17500 kilosu 168 kuruş olan kundura. 
fnı;riliz lirruıına satın almıştı. çivisini 8 liraya. satan Şehre -
Bu gazete o zamanlar günde l mininde Deniza.ptal camii yanın-
350.000 nüsha basıyor, fakat da Şilkrü adında birisinin suçu
her sene ( 400.000) lnJ6liz lira- nu sabit görerek ıa.dliyeye tes

YEN:l SABAH 

(ŞEHİR HABERLE 1] 
Kuru fasulye 
fiyatı tesbit 

edildi 
- Fiyat müra.ka'be ko~Dt 
dün öğleden sonra Vali Muavini 
Ahmet Kınıkın reisliği altında 
bir toplantı yaom.ıştır. Bu top
lantıda komisyoQ. Ticaret Ve
kaletinin emri Ü7a".İne kuru fa
sulye fiyatlannı tedkike dewm 
etmiş ve evvelce 118.rh konulan 
çalı fasulyesinden arta kalan 
kuru fasulye cinslerine de narh 
koymuştur. Kabul edilen narha 
göre kuru barbunya fe.sulyesi-1 
nin toptan kilosu 15, peraken -
de kilosu 18, horoz, lombul ve 
fındık cinslerinin toptan kilo- ı 
su 18, perakende kilosu ise 21 
kumş olarak satılacaktır. 1 

Toptancılar, salacakları rnal
lann faturalarına malın men- ı 
şe ve fiyatını koyacaklardır. 

Perakendeciler ise satacakları 
kuru fasul}elere malın cinsini 
ve fivatlannı bildirir etiket ko
yacaklardır. ... -.:. ..... 
* Bir amele yaralandı - Has

köy un fabnkasında çalışan amele 
Mehmedin sağ ayağına 300 kilo a
ğırlıgında bir demir parp:ısı düş

miiştur. S;ı.'.: oyağı hurdchaş bir hale 
gelen amele Balat hastahanesine 
kaldırılmıştır. 

Kızına tasallut 
eden baba 

Çocuğun /eryadı 
üzerine yakalanan 

baba adliyeye 4; 

Derildi 
l Eyüpte oturan Sabri ailın 

da bir işçi kalfası bir iddia.ya 
göre 17 yaşında Nedime adın
daki öz kızına göz koymuş ve 
evvelki gün evde kimse yok 
iken kendisine zorla tecavüz et
mek istemiştir. 

Ancak, Nedime bu çirkin te
cavüze bütün kudreti ile karşı 
koymuş ve feryadına yetişen 
komşuları kendisini kurtarmış
lardır. 

Genç kız, Borsadaki annesi -
nin yanına yollanmış, müteca
viz baba da cürmü meshud müd 
deiumumiliğine tesliıll edilmi~ 
tir. 

Benzin 
fiyatlarında 
karne usulü 

Üç muhtekir 
Yozgada 
sürülüyor 

Balatta mensucat fabrikası 
sahibi Sami Ozan'a 20 ton ya
pağıyı kilosu 81kuruştan16200 
liraya. satacak yerde 97.5 kuruş 
tan 19500 liraya satan yapağı 
taciri İhsan ve Zeki San beldr 
kardeşlerle orta.klan Yorgi Ka.
basakal asliye ikinci ceza mah
kemesince tevkif olunnıuşlardı. 

Mahkeme dün bunların duruş 
masmı bilirmiş ve suçlarını sa
bit görerek her üçünü de ikişer 
sene Yozgadda sürgiin ka..lmn
sma. 500 er lira para cezası i).. 
derneğe ve 197 balya 20 ton ya
pağının müsadere edilmesine 
karar vermiştir. 

Perakende kömür 
satıc! annın 

şikayeti 

- Tavva.rclenn ve tayyare 
motörlerinin inşa ve tanzimin
de görlilen hayret verici sür'a
tı Lord Beaverbrook'un clahi-j 
yane buluşlarına borçluyuz. Bu 
zatın idare kabıliyeti gerçekten 

sı ziyarr ediyordu. Lord, gazete-1 limine karar vermiştir. 
yisabnalınca.esaslıı~ahatyap :;;:;================================================ 

Bundan bir ij'aç gün evvel 
perakende kömür satıcılan be
lediyeye müraoa.at ederek fiyat 
mürakabe komisyonu tarafın -
dan perakende ve toptan kö
mür fiyatları tesbit edildikten 
sonııa, toptancı kömür tacirle
rinin perakende kömür satısı- 1 
na ba~ladıklarını iddia etmiş
lerdir. Perakende kömür satı
cılarının iddiasına göre top - 1 
tancı kömür satıcıları bu su
retle kendilerinin kazançla -
rına mani olmaktadır. 

harikadır, demişti. 
Bugün Lord Beaverbrook, 

başvekil mnavinidır, yani Clıur-
chill'in yardımcısıdır. ı 

. * 1 
Beavcrbrook'wı asıl ismi 

(Max Aitken) dir ve aslen Ka- ı 
nadalıdır. Kanadalı bir rahibin 
altıncı oğlu olan Aitken 18 ya- 1 
lWlda mektebi bitirdiği zaman 
her mesleğe baş vurmuş, sıra- j 
sivle gazete müvezziliği, cezacı 
yamak.lığı, dikiş makineleri sa
bcılığı etmiş, bir milddet scy -
yar sigortacılıkla geçinmiş ve 
nihayet gunün birinde (Hali
fax) lı bir bankerle tanışarak 
bank<ll'in yanına memur olarak 
girmiştir. ı 

Banker delikanhnın meziyet 
ve iktidarını takdirde gecilane -
miş olmalı ki genç Aitken'e pek 
az bir müddet zarfında büyük 
bir paye vermiş, Aitken de bu 
tevecC'ühe layık olduğunu is -
bat ederek büyük işler görmüş 
ve patronuna pek çok para ka
zandırmıştır. 

Bir müddet sonra Aitken :ken
di hesabına is yapmıya. başla -
mış ve "Montrenl,, de Kana -
danin iktIBadl tarihinde gö -
rülırıemi.ş derecede büyük ve 
ehemınıyetli l>ir müessese vü -
cude getır:neğe muvaffak ol
muştur. Aıt Jt Aitken kendini• 
tanıtmıc şöhret ve servetin yo
lunu bulmuştu. 

* 1910 yılında lngiıtereye sey-
vah sıffatiyle gelmi.cı olaıı Ait
ken, Londrada Kanadalı bir 
hemşehri ile, meşhur nazır (Bo
nar Law} ile tanısım.ış ve nazır 
kendi.sının ynrdmııw isteyince 
Aitken sıvası haya.ta. atılmakta 
tf}reddUt etnıiyc.rek mebusluğa 
namzethğini koydu ve mebus 
oldu. Büyük Britanya impara -
toıiuğunun müstakbel basvc
kil muavini artık Londrada ·er 
leşti ve 1911 yılında kendisine 
kral tarafından bir asnlet rüt
besi Yerildi, 1916 vıluıdu da 
Lordluk nfı.ye ıne ınAzhar oldu. 

Brr numaralı Cihan harbin
de Bcavcrbrook Fransadaki 
harp cephesinde Kanadalı kuv-

SENELiK 
6 AYLIK 
a AYLIK 
1 AYLIK 

1400 ttr1- 2700 Krı. 

760 • 1450 » 
400 • 600 » 
150 » tOO » 

TAKViM' 
Hl71R 110 GÜN 235 AY 8 

-1360 23 1357 

Receb AGuSJOS Ağusuto. 
29 1941 10 

Cumartesi 
OUntt ÖQle l~lndl 

10.20 5.19 9.05 Ez.tnf 
5.18 12.16 16.02 v ... u 

Akf&ıtı V•taı lmaak 

12.00 1.39 8.30 Ez•nf 
18.57 20.37 3.27 Vaeatr 

tı ve P"a.zetesinin başlıca rakibi 
olan Daily Mail ile çetin bir 
müsaraadan sonra Express'in 
satışını (2.600.000) e çıkanp 
artık gazete her yıl 200.000 
sterlin kar ediyordu. Fakat Be
averbrook bununla ".la kanaat 
etmiyor, önüne gelene: 

- "Dai.lv ~press" i İngiliz 
adalan.ndaki 10.000.000 İngiliz 
evinin hepsinde görmek bana 
nasip olacak! diyordu. 

Bu sebatkar iş adamı bu 
müddet zarfında iki gazete da
ha. "Evening Standard,, ile 
"Sunday Express" gazeteleri
ni de satın alnıışb. Bugüri bu 
gazeteler de '~aily Express,, le 
beraber İngilterenin en çok o
kunan gazetelerinden madut
tur. 

* 1929 vılında Lord Bcaver -
brook tiyatro sahnelerini andı
ran bir ferağat mizanseni için
de gCıya işden çekilerek işleri 
oğluna devretti. Fakat haldkat 1 
halde gene her şeyi idare eden 
o idi. ' 

lşin asıl tuhaf tarafı bu şöh
retli diplomat ve zengin g:ıze-1 
te sahibinin, gazetelerinin be.ş 
muhbirinin kendisi olmasıdır. 

* Beaverbrook'un lngilterenin 
en garip tabiatli adamı olduğu
nu söylemiştik. Filvaki yaradı· 
lıf1 itibarivle mücadeleci bir a
dam olan bu zat bir Amerikalı 
kadar acayip tabiatlidir. '.Mese-) 
la bir defa bi.iyük masrafla! ih
tiyar ederek Amerika va bir se
yahat tertip etmiş, fakat Ame
rikada ancak bir J?:Cce kaldık -
tan sonra İmtiltcreye dönmüş
tür. 

Lordun "Cherkley,, de muh
teşem malikanesinin büyük par 
kında müteaddit telefon mer • 
k zleri vardrr: Ağaç kovukla -
rında, çalı diplerinde, havuz ke
narlarında ıtiz!enmi.'.} ahizeler 
vardır ve Lord aklına bir yeni
lik geldiei ve yahut sadece her 
hangi bir emri ''ermek istediği 
zaman bu sayısız telefon mer -
kezlerinden istifade ile gazete
lerinin sekreterlerine, idare şef 
lerine telefon eder, emirler ve
rir. Hatta her gün yıkandığı 
banyosunun kenarında bile bir 
telefon ahizesi vardır. 

Tel iz telgraf ilk icat edildi
ği sıralarda Lord Bea\•erbrook 
küçük bir telsiz aletini boynun
da asılı olarak gezdirmek itiya-
dında idi. ı 

Lordun ikinci bir merakı da 
sinema iptilasıdır. Malikanesin
de hususi bir sinema salonu var 
dır. Ve kendisi fazla vorulduğu 
zaman bu salonda sinema seyr
eder. 

Lord Beaverbrook, kısa boy
lu, ufak tefek, fakat inadına 
kocaman kafalı, geniş ağızlı bir 
admdır. , 

Bu itibarla İnc,ailiz karika •

1

1 

türcüleri Lordun bu bünye 
nisbetsizliğinden dalına ilham 
nlırlar. Fakat bu şayaru hayret 
adam .bu iğnelemelere kızmaz; 
kızmak şöyle dursun bilakis 
kendisini' en ziyade gülünç bir 
şekilde karikatürize eden san'at 
karları yüksek :oıaaşla. gazete
lerine alır. Meşhur karikatür
cü Low bu suretle Lordun hiz
metine girmiş ve hizmetine gir-

HARP VAZiYETi Bu sabahtan itiba· 
ren tatbik olundu Belediye iktısat müdürlüıfü 

vn.ziyeti · tedkik ederek şikaye---- -
Şehrimizde motörlt1 vesait sa- ti haklı bulmuştur. Bu itibar -

hiplerine verilen benzinler bu la alakadarlara bir tamim gön
sabahtan itibaren kame usuli- derilerek bu vaziyete mani o-

vetlerln israfından başka mp- le yapılacaktır. laca.k tedbirlerin alınması is -

Soyyetlerin vaziyeti 
(Bao t•rafı 1 inci sahifede) • 

C) Cephe, iki kanadile denize 
dayanmaktadır, 

D) Harp sahasında rastlanan 
ormanlar, bataklıklar, nehirler, 
harekata az, çok tesir gösterir, 

E) Değişik ve kışın çok sert 
iklim, harekatın inkişafına en
geller teşkil etmek istidadında
dır, 

F) Yol ve demir yolu vaziye
ti, diğer büyük memleketlerde
kilerle nisbet olunamayacak de
recede düzensizdir, 

G) Şimalde hasını taarruzu 
nun büyük ölçlide muvaffak o
luşu, Sovyet ordusunu sağ ya
nırıdan tehdid edt!r ve donanma 
~ elemli bir 8.kibete düşürür. 

H) Muhtelif müdafaa mınta
kalannın biri diğrini destekle
mesi imkansız gibidir. O sebep 
le, Rus ordusu, üç baş kuman
danlığa ayrılmıştır, 

İ) !ki muhasım ordu arasın
da tecrübe ve sevk ve idare ba 
kımından bariz farklar vardır. 

Bu geniş cephe, stratejik yar
malara, çevirmelere ve yer yer 
imha muharebelerine yol açmış 
tır. Rus ordusu, iki aydanbri, 
hasmının insiyatifine bağlan
mak mecburiyetine düşmüştür. 
Moskova ve Leningrad umumi 
istikametlerinde beliren, taar
ruz hareketlerinde bu ordu, va
kit vakit ağır 1.ayiata katlandı 
ve tabiatile yıprandı. Vakıa, 
Sovyet ordusu, her taarruzu 
kahramanca karşıladı; fakat 
bu taarruzlar, mukabil taarruz
ları lıemcn daimn. mevzii ve 
til>iyevidir; Alman hamlelerinil 
ancak muvakkat bir devre için 
durdurabilmiştir. 1 

Rus ordusu, ilk devrede sefer- ı 
berlfğini ikmal edememek dola-, 
vısile, adedi bir tefevvuku haiz 
değildi. Bununla beraber, mo-
törlü ve zırhlı kuvvetlerce nis -
beten zengin olan bu ordu ileri 
mınta.kalar<la yüksek hareket 
kabiliyeti göstermiş ve her dar
beye mislile mukabele etmek is-
temişti. ' 

Ruslar, arazi fedakarlığından 

1 
çekinmediler. Fakat ilk safha
larda bıraktıkları topraklar, iki 
yıl önce ilhak ettikleridir. Şim
di bırakılanlar memleketin in-! 
sanca da zengin bölgeleridir. 
Gerci hinterlanda doğru çekil
mek, ordu intizam ve kuvvetini 
muhafaza ettiği müddetçe, bü
yük zararlar doğurmaz; fakat, 
cenubi Ukraynanın terki, kuv-

dikten sonra da karikatürlerine 
dcv.am etmek esaretini göster
diğinden dolayı patronunun bil 
hassa. teveccühünü celbe mu
vaffak olarak İngilterenin en 
~ok maaş alnn karikatürcüsü 
olmuştur. 

İngiliz milleti Lord Bea-ı 
v~l'!brook hakkında, Başvekil 
Churchill gibi, bir tek kelime 
kullanırlar ve bu kelime en bü
yük takdirlerden, en yüksek si
tayi§lerden daha beliğ ve mlini
darClır: Lord Beaverbrook tam 
mannsiyle bir adamdır. 

at tesgahlannı, Rusyanın en Dün polis 6 ıncı şube müdür- tcnmiştir. 
büylık elektrik menbalanndan lilğünde Belediye Reis muavini Tamim de bilhassa şu cihet 
birisinin ziyaını da intaç etmit- Lutfi Aksoyun riyaseti altında tebarüz ettirilmektedir ki: har 
tir. bir toplantı yapılmıştır. bin başlangıcı olan 939 ~nesi 

Cephenin şimal kanadı, teh- Toplantıda karne usulile ya- eylülünde toptancı olan tacir -
likelere maruzdur. Ruslar, Han 1 pılacak benzin tevziatının esas- ler, toptanC!l, perakendeci olan 
goda, Tallinde üsler tutmakta- !arı görlişülmüştür. Otomobil, tacirler de nerakendeci addolu
dırlar. l.adoga şimalinde de otobüs ve kamyonet şoförlerine nacaktır . 
80.000 kişılik 'bir ordu bulun- tev?.i olunacak karneler hazır - Veni Beşiktaş 
durulduğu söylenmiştir. Nov- lanmış ve tevzi.ata başlanmış- kaymakamı 
grad üzerinden Leningrada doğ tır. Bu karnelerde her şoförün 
ru yürüyen Alman ordusu, bu alacağı benzin miktarile benzin Beşiktaş kayrnalro.mlığına 
eski payitahtı, Rus deniz üeleri-ı alacağı mahal yazılıdır. tayin olunan Sabri Sözer şch-
ni müdafaa eden kuvvetleri vel rimize aelmiştir. Yeni kayma -
Ladoganın simalinde ve Kareli- 11 kam yarından itibaren yeni va-
deki orduyu arkadan vurdukça ~~~~~;ı.miill!l!l!ll!I _ _.,,..,.,,~~ zifesine başlayacaktır. 
bütü b kil k ta Kısa Haberi Diğer tıaraftan mahalli ida -

R
n u mıev er ergeç su u er reler birinci daire reislio~ne ta-

ve us Batık donanması mah- -§5 arr • ~ ı v~ mahkUm. kalır. Voroşifof, 1.,. yin olunan sabık B~ 'ktaş kay 
çok mühim ve nazik bir vazi- * Al•cağını vermeyince - Arap makamı bugün A.nkara.ya ha-
yetle kaışılaş.mıştlr. Leningrad camiindc oturan İhsan adında bi- reket edecektir. 1 
hlar, nihayet cephede rol alan risi, dün ·ayni semUc oturan Mch Şüpheli bir ölüm 
rd .. b'l' l Ordula medden 1 lira olacatını istcmix, Meh o uya guvene ı u· er. r Kemerburgazda, amelelik ya-

k t al 
met parayı vermedikten ba ka eline grupu oruu anının, neye m nan 17 mıcıında Mehmet Zıya 

l l b .. ··k k etl geçirdiği b'r sandalye ile de lhsa- .,~ o ursa o sun, uyu uvv e - ogwlu Mustafa Özkan evvelki 
'l b tak tidaf nın başını yarmıştır. rı e u mın ayı m a.a et- gün karnında wr surette ya-

m k 'ste ·p · tem d.v. • k Yaralı tedavi altına alınmış, suç-e ı yı ıs e ıgını ço ralı bulunmuş, ka.luırıldıgvı C'"r-
k d ·· - w • L lu yakalanmıştlr. ""' ya ın a ogrenccegız. adoga rahpaşa hastahanesinde de dün 

şimalinde, hakikaten büyük bir ' * Pendik eerglai - Villıyctin ka- sab.1lı ölmüştür. 
kuvvet varsa, bunun ne maksad zalarda açtı!ı hayvan sergilerinden Çocuğun cesedi morga kal-
hl orada uzun müddet alıkonul ikıncisi dun Pendikte açılmıştır. tlırılmış tahkikata başlanmıştır. 
duğu anlaşılamıyor. Ruslar için~~~~!!!!!!~~!!!!!!~~~~!.'!!!!!~~~~~~~~~~~~~ 
lmvvetleıini tasarruf etmek 1 
hele bu kritik durumda e~ k b • • t 
iken, Ladoga şimalindeki kuv- r o r u n ç 1 r c 1 n a y t) ~ '"\ 
veti tanı vaktinde Kareliye ve U 
Ladoga şarkına almak kat'i bir -
mecbu~~etti. Esasen, Fin - Rus Köy muhtan "Şu ıırobanı o··ıdu··ru"n 
ceplıesının mukadderatı Voro- ' ~ 
sil~f ana. ordusunun a:kibetine ben sizi korurum,, den iş, çobanı 
baglıdır. .. ld .. .. l 

Ruslar, merkez cephesinde de O urmuş er ama, muhtar bile ya• 
~~~{~e~~~ı;~r=~~ftı~~7~~ !i~ kasını adaletten kurtaramamış 
çok tümenlerin imha veya. esir Suçlular dört kiti idi; Kartalın - Bizim koyunlar &enin aürUye 
edildiğinden balı":rtirler. Alman Batıbüyük köyü muhtarı Mustafa karıımıı. onları almağa geldlk, 
ların esas hedefi. Rus ordusunu öztDrk, köy bekçisi Halil Pazarcı, dedi ve Murad dııarı çıkınca üze· 
muharebe harici bırakmak oldu çoban lbrahhn Gürler ve Saba- rlne atıldı, blz de yardım ettik. 
ğuna göre, kendileri için az 7.8.• haddin Kurt. Halli telcmelerle Muradı bayılttı, 
yiata mal olan, bu muvaffaki • Köy muhtarı Mustafa öztUrk, aonra lbrahlmden bir tel istedi, 
yeller gerçekten Alman efkan- her nedense çekemedll)I ve nefret bunu da boynuna geçirerek sıktı. 
ru tabuin edecek bir kıymette,. ettiği ayni köy çobanlarından müh Muradın ağzından kan geliyordu. 
dir. tedi Muradı öJdurtmeği kurmuıı ve Bir iki defa debelendlkten sonra 

Budiyenni ordular grupunun bekçi Halil ile çoban lbrahim ve canı tamamen ç6ktı. Belinden ku· 
büyük kuvvetlerile Dinyeperin Sııbahaddlne günlerce telkin ya- pğını çözerek• civardaki çukura 
sol kıyısına geçmiş olduğunu parak, Muradın oldurıllmeıl lazım sıirılkledlk, üzerini çalı çırpılarla 
kabul etmek mümkündür. Hfıl8. gelen bir adam olduğunu aıılamıı· örterek, bıraktık. 

Dinyeper köprü başlarında ta- tır. Bir kaç gUn sonra cued bulun· 

arruzJara ka'l"ctl durulm ktadır Diln sabah ikinci agır cezada • .., a . du ve tahklk•t baılııdr. Korktum, 

Dı.nyeper gelen taze ku U baflayan bu tuyler ürpertici clna· ' vve er- muhtara giderek: 
le de beslenerek, çekilen ordu yetin nasıl ııtendiljinl çoban Sa· 
tarafından müdafaa dilecektir. bahaddlnln ağzından dlnleylnlz: 
Kerç limanının da Almanların •- Muhtar on be1. yirmi gün-
eline geçtiği haberleri gelmiş- dUr, bize Muradı öldürmcrnlz.1, bizi 
tir. Odesa, yeni bir Dunkerk koruyacağını, ceza yemlyeceğimizl 
hayatı yaşamaktadır. Karade - söyleyip duruyordu. 
nizin bu güzel sayfiyesi Alman Eh biz cahil insanlarız, hakim 
sa.vletleri karşısında ne kadar bey, aözüne kandık. Vak'a geceal 
tutunabilecektir? Her halde ya- dUfıün vardı. Muhtar bize adam· 
kın bir ati bu suale cevap ve- akıllı !çirdi, sonra: 
recektir. - Çocuklar, en muvafık zaman 

Almanlann, kış ba.sma.Wan bu gecedir. Köy bekçial Hallı de 
evvel, şark meselesini kat'i bir al:ze yardım edecek. Şu menhuıu 
halle raptetmek için, son kuv- öldürün. 
vetlerine müracaat edeceklerin- Kendisi de, bOtUn kHylilnün ha· 
de şüphe yoktur. Ruslara gelin- zır bulundu6u düğilnde bekliye· 
ce, vefa bekledikleri iklimin cek, hiç kimseye bir teY ıezdlrml· 

hayatiyetine sığınmak Ü?.ere, yecektl. 
vakit kazanmak, kuvvetlerini Nihayet gece yarısı olunca, çeı· 
kaptırmamak, icap ederse ara- ıme bllflnda bekçi Halli ile buluı· 
zicc fedakarlığı göze almak ız.. tuk ve köye iki eaat meaafede Mu· 
brarındadırlar. Fakat, Lenin- r•.Un mandıraaına gittik. Kapıyı 
graclın kaybedilmesi, telifisi. ı.eıcçı Halil çaldı. M W"ada: 

güç felaketler doğurabilir! 

- Hanı tahkikat yapılmıyaeak· 
tı. Ben her ıeyi gidip ıöyllyece· 

ğlm dedim. 
Bana: 

- Hele böyle bir feY yap seni 
öldürürlim dedi. Fakat lbrahim ile 
beraber jandarm.a kum::ındanına 

gidip haber verdık.• 

Diğer auçlu lbrahim GUrler, has 
ta olduğundan ifade veremlyeceğl. 
nl söyledi. 

Muhtar Mustafa öztürk ile bek
çi ise külliyen lnkfir ederek: 

- Bunlar cez:ılarını hafifletmek 
ofçin, köylülerin teıvlki ile bizi de 
ite karııtırıyorl•r. Hepsi yalan ve 
iftiradır. Bize garezleri vardır. 

Biz masum ve blgünahız,, diyor· 
lardı. 

Neticede, duruıma lbrahlmln 
lylleılp ifadesinin alınması için 
baıka bir gUne bırakıldı. 

"Paris,, in "Sandal 
teni,, (Dnıo oteli) d~ 
büyük binadır, bura.da 
tuz satış salonu vardıl'· 
günü bu binaya belki bit 
franklık eşya gelir, bU 
larda müzayede ile s 
çok salonla.rda. bir 
f> ir ayak üstünde oll~ 
'Dazı salonlarda cok 
eşya bulunmasuıa. • r ~ 
hadır, alıcılar ancak ilt+. 
Diden ibaretti. Bıı eal 
betsizliğin sebebir.i he 
lir, içeriye bile OO:rme!
bilmiyenler de oı;\r, , 
rerler. Müza.y~de ht>men 

- Din beş yiiz fı an) 
tinde bir çift va~o ! 1' 
franktan başhyor,ı.z. 

Alıcı ka?.ara altı 
frank dese çekiç iner, rlJ 
mış olur. 

Altı yüz bir f~nga 
bir çift vazo herhanui 
ğazada mesela üç yijj 
her vakit alınır. 

Bu dalavereleri tertiP 
bik edenlere o muhitte 
çete .. namım verirler. 

Kara. çetenin faaliye~• 
bu değildir. Çete efrv. 
kapatırlar. Bunun için 
decek bir mal satıldığı 
çete orada hazır bulunJ.,ı 
deii-cri de olsa ağzını 
metelik arttırmaz, alı 
nız içlerinden birine 
l:ı.r. O zaman meseli 
frank kıymetinde ol~_.. 
iki vüz franktan fazı»~ 
lamaz. Fakat kazara 
teden hariç bir alıcı v' 
cak olursa o zaman ç~ 
faaliyete geçer hah 
den çok faz.la.ya çıkarıfd 
anlaı:ruyan alıcı müthiş 
kazıklanır. Çetenin eli 
kurtarmak cok güçtür·_ .. 

Kara Çete bu sure"' 
malı kapattıktan soıı~ 
kahvelerd<>n birine gi 
rada aralarında bir 
daha başlar. bunun ;d1' 
vizyon derler. Mal çetf 
dından birinin üzcrind~ 
birinci defa alınan fiytıV. 
ci defa satılan fiyat 
ki fark bütün diğer 
arasında taksim edilir. 

:;;anda! bedestenine 
dt.•vnm eden dostlanınd'. 
geçen gün bizim mezad 
deki bazı garip mua.ın 
sik5yet ederek şöyle 
du; 

-· Sandal bedes 
ço:.ık satılan mal esnaf 
IJ;>kkan:ı celbcdilemi~ 
~:ındal bndestenindc d 
cut oMnğu için csn.ıf ~ 
se ma.lmı müzayede 
sa.tabı lir: bunn İrimsc 
maz. Fakat dilkkandaıt 
lıp satılm:ı.k iiure ontf' 
len malların tahmin 
biraz fazlacadır. B::ı.,,s.JJ 
meti geçtiği halde ~ 
malı satmJ\!or ve ert~ 
b=r daha mÜ:ı!a.VedC'Vf' 
Halbuki Sandal bed 
nzum· \e milli hir n 
zarureti dcfetmr.k i lJt 
ca:at edenlerin mtı 
Piinlerce sürdiiğü hn~ 
mallan her cırün cayır 
tılığu. çıkarılıyor. 

Geçen gün ihtivaç ı 
lunan bir zavallı ka.dıtl 
atılsa beş lira eden 
vanm liraya bir ın" 
lam dı. 

Sandal Bedesteni 
yeri midir? Yoksa ba" 
ıaralarında mutabık 
mallnnnı deP'erinden f 
melerini temin i<;in a 
nevi sergi midir? 
rum! 

Pırlantadan iyi nnll 
ğer bir d tum da . h 
eli: 

- Gc<;enlerde bir tıı.f 
vordu. Ben pırlantadııJl 
Bu t.ai'ın kıymeti n 
bir bin liradır. On ved' 
ra kıvmet gösteriliv · 
lalı biri öksürse t 

lacak. Satıcının d 
budur, "'lllantayı s t 
parası bol, aklı az aııc 
getirecek havırlı 
sintisini bekliyor, aa.11 

bilmiyor ki övle bir ~ 
zadan alsa kendisine Ç"'" 
ucuza malolacaktır. 

Bu iki mü15.hnznY1 
olduğu t;bi k:ı.ydetlll~ 
edivorum. ,J 
Yukarıda Paris rrı~ 

ne ait verdiğim ta.f 
biraz anlaşıldığı ~ 
darlara hlinnetle 
bu Pibi muamelelere. ~ 
biraz aklnn erer. 13~ 
dal bcdestenimizde ~~ 
suzlukların olabil~~ 
zaman hatırü hayıılll~ .. 
memekle beraber ~ 
Hocanın desti hikaY 1 veklen yazıyorum. ı 





YENi SABAH 

1 HERGEL cı ieRAHiM 
Yazan: M. Sami Karayel 

_____ 11~ 

H~l'P'elecinin yorgun olduğu
Jl.U herkes biliyord.u. Sonra, 
Hergeleci başaltına. ılk çıkmış 
bir pehlivandı .. 

Cazgır, Çatalcalı Ahmet ile 
Her~eleciyi eş tutmak, Filibeli I 
ile Ezineliyi de bağdaştırarak 
ru~şin finalini almak istiyor -

Cazgırın yaptığı doğru idi ... 
Biı kere Hergeleci yorgundu •• 
Zorlu bir Tlehlivanla güreşmiş
ti. l~neli ve Filibeli hafif ter
tip bir güreş yapmışlardı. 
Çatalcalı da. hafif tertip idi. 

l ~unu Ezineliye Filibeliyi eş ve
r.ip. tekrar yorgun.c;uz bir gU
rc~ .. sevkctmek haksızlık olur
du. 

Ca.ı:g-ırın et ğırması üzerine 
Hcrgelec·ı. Ezmeli, Filibeli, ve l 
Calalcalı kazaı1 dibine gelmiş
ti. Cazgır baş pı•biivanları bağ
daştırarak meydana salıver -
misti. 

Torlaklı Deli Hafız başa 
çıkmıştı. Meydana çıkarken çı
rağı Hergeleciniu kula.ğ'ına eği
lerek: 

- İbram, seni ~öreyım oğ
um !. 
Demişti. 
Cazgır, başpehlivanları mey

dı oıa salıverdikten sonra b~ 
allı "ehlivanlar.nı P.Şleriyle be -
raber halka bıldirdi. 

1 
Cnzgınn ba.~ltına. bağladı

Pı eşlere itirazlar koptu. Bilhas 

1 

sa, lstanbullular bağırıyorlar
dı: 

-- Olmaz, böyle eş tutuş ol- , 
maz .. 

--- Hakem heyeti istcmeyız. 
- Eşleri yeniden tutunuz. 
Gürültü fnzlalaşıruştJ. Ca?,.. 

gır, davul zurnaları clıırdurdu. 
Meydana gelerek: 

- F..şler yerindedir, itiraz et-

- Ezineli ve F ilibeli kendile
r inden hafif pehlivanlarla bo
ğuştular .. İbram, diri pehlivan
la tuttu. Beş saat güreşti. Hak
sızlıktı . 

Dedi. 
Yürük Alinin sözü büyüktü. 

H erkes ona hürmet ederdi. O, 
18.f söyledikten sonra kimse 
ortaya çıkıp itiraz edemezdi. 
Kimin haddine idi? 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji. kınkhk ve bütün ağnlannızı derhal keser. 

fcabında günde 3 kaşe alınabilir, TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ, 
Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz,_ 

. . . . . . . ! •. , ·. . . ·. .. ··: -

Yüıi.ik Alinin i.mhatı üzerine 
mesele kalmadı. Fakat bu ara
da Hergeleci epeyce terledi. Ko
lay değil beş saat güreşten son-

İlanları 
ra bir de Filibeli veya Ezineli r------------ı ı 
~~ ~~utX.ağa kalkarsa hali ni- Askerlik işleri Devlet Demiryolları 

Çiinkü gu·· rcş bununla da bit- ------------Beyoğlu Yer-li Askerlik şubesin-
miyordu. Bir de finale güreş den: " Muhamınen bedeli (200.000 ıki yuz bin) lira olan 2000 ton katran yağı 
tutacaktı. Üst üste hepsi diri 3/9/1941 çaışamba günü saat (15 dç) kapalı zarf usulu ile Ankarada idare 
pehlivanlarla tutuşmak olur 337 dof,'Umlular ve bu doğumlu- binasında satın alınacaktır. 

d ? larla muameleye tiıbi olup da kısa muy u · Bu işe girmek !stiyenlerin (11250) on bir bin iki yüz elli liralık mu-
'•f J hail l d kta hizmete ayrılan tam ehliyetnamcli-ı• ese e o un U n sonra vakkat tem!nnt ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün 

hl. l d lerle şimdiye kadar muhtelif esbab 
ca:r.gır pe ıvan arı mey ana saat (14) de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
salıverdi Hergeleci için güre- dolayıslle sevkleri geriye kalmış tam Şartnameler (300) kuru§a Ankara ve Haydarpaşa veznelerınde satıl-
şin hafif g~eceği muhakkak- ehliyetnameliler 25/8/1941 tarihinde maktadır. (7235) 

tı. Yedek Subay okuluna sevkolurunak ...,- • • • Çatalcalı ırı yarı bir herif üzere derhal şubeye müracaatları 
olmakla beraber kalp bir pchli- ilan olunur. 

Muhammen bedeli (9261) lira olan 1500 adet ve ce_m'nn 132,300 metre 
mıkfıbı muhtelif cb'atta 3 kalem gürgeıı dilme (3/9/1041) çarşamba gi.ımi 
saat (15.30) on beş buçukta F.nydarpaşnda Gar bınası dahilindeki komis
yon tarafından kapalı zarf usulıle satın alınacaktır. 

vandı. Binaenaleyh, nasıl olsa 
Hergeleci ou alt ederdi. 

Fakat asıl mesele Ezineli ve 
Filibeli güreşinde idi. Her iki 
pehlivan da birbirlerine düşmüş 
idi. Bir türlü ba.ş altını arala
rında paylaşamıyorlardı. Her 
halde bu iki pehlivanın gUreşi 
çetin olacaktı. 

Hergeleci, ancak yarım saat 
kadaı· dinlenebilmişti. 1 

Fakat Hergeleci, diri görU
nüyordu. Ve diri idi. Yorulmuş 
olduğu halde daha nefesi vardı. 

* Beyoğlu Yeril Asker lik şubealn· 
Bu işe girmek istiyenlerin (094) lmı (58) kuruşluk muvakkat teminat 

den: 
kanunun tayin ettigi vesikalarla tcklıOerlni muhtevi zarflarını ayni gun 

337 dogumlular ve bu doi",'llmlu- saat (14,30) on dört buçuga katlar komısyon reisliğine vermeleri Uızımdır. 
!arla muameleye tfıbi olanların yok- Bu lıie alt şartnameler komh.-yondan p:ırıısız olıırıık clııgıtılmaktatlır. 
Jamal::ın 29/8/ 941 de hitama ercce- (7169) 
ginden nahiyeler için tııyin edilen========================================= 
gı.ınler nnznrı dikkate alınmıyarak CIQ:Cmlilll• 
yoklJmnsını yaptırmıyanların hemen 
ayın tek gunlerinde şubeye miırn

AN A-İLK- ORT A - L İ SE 

caı;ıtları ilan olunur. 

En idareli 

Kız ve 

Boğaziçi Liseleri 'lntılı ve 

Erkek yatısız 

Arnavutköy - Tramvay caddesi : Çifte&araylar 
Knyıd için hergün 10 dan 17 ye kad~ır mektebe murncaat edilebıllr. 
Derslere 25 Eylülde boşlnnacaktır. lstiyenlere tarifname gbndcrılır. 

•••••u•••• Telefon : 36 - 210 ••••••mEEıE!!!ldlll 

i ETi YUSUF 
iLE GÜZELLER GÜZELİ ZÜLEYHA 

- ··..___. 
Yazan : Muharrem Zek\ KORGUNAL - .60,; 

Yusuf, Bünyamini kolları a- - Ağlamak ta söz mil .ıı~ 
ı-asında hem sıkıyor; hem de bey! Ağlaya ağlaya gözlerı ~t 
sevincinden ağlıyordu. Bünya - oldu. Ah ede ede vücudil erı~ 
min, daha evvel ağlamağa baş- bir yığın kemik h aline g~~ 
lamıslı . Birbirlerini sımsıkı Babamızın yerinde bruıka bı ~ 
kucaklamışlar, tek vücut haline olsaydı şimdiye kadar ço1'

1
. 

gelmişlerdi. Onları artık ancak ölUrdü. Fakat Allah, çek~ 
ölüm ayırabilirdi. Şimdi Yusu- bunca ıztıraba rağmen on\l 
fun ihtiyar babasından başka dürmedi. ~ 
derdi kalmamıştı. Bir defa da - Çok şükür o Allaha lri ti 
ona kavuşsa, dünyanın bahtiyar ni babama, babamı da ba.nJı " 
adamı kendisi olurdu. ğışladı. Birbirimize kavu~şıt1 

BUnyamini, ikametgfilı ola- zamanımız yakındır. 
rak kullandığı muazzam sarayı- debdebe ve ihtişamım.ı gö 
na götürdü. Kendilerini ta dış iftihar edecektir . 
kapıdan karşıhyan Züleyhayı - Ne yazık ki sadece 
göstererek: cck, fako. t göremiyn • k a~· 

- İşte bu senin yengendir, - Allah büvüktür sun. 
dedi. Sen onun elini öp ki ye- min! Her şeyi yoktan var c< 
ğenlerin de senin elini öpsün- Ulu Tanrı, babama güzlel ı 
lcr. görme kabiliyetini bahşctıl cc 

BUnyamin rnahc:up bir tavırla muktedir olıı.maz mı? ,) 
ilerliyerek Züleyhanın narin e- - E vet mucizeye inan~ 
leini öptü. Güzelliği ile kaynı- lazımdır. Ben bunu· merak c ;,,. 
nın gözlerini kam~tıran Zülcy- yorum tla seni tanıdıklaı ı W 
ha, dudaklarında şahPser bir le-- nıan hniıı kardeşlerimizin ~:ı ~ 
bessüm belirterek: cakla n ınü.')kiil vaziyeti d~ı 

- Hoş geldin, uedı. E(fer bir -- Bir daha onlara hain de 
kaç gün daha gecikseydin, ağa- Bünyamin! :E~ğcr onlar bana ·il-~ 
beyin aklını oynatacaktı . Onu fenalığı yapmasalardı, ben, ) 
da, beni de, çocuklncunı.r.ı da selmck inıkaııını bula.mnzd.~ 
büyük bir felaketten kurtardın. Kardeşlerim iz şeytan sözV>(I' 
Sana ne kadar teşekkür etsek 1 uymak surclile Allahııı tak<l1 ı' 
azdır. 

1 

nı yı:riııe getirmiş oldular. f'~ ~ 
Züleyha, müba!Uğa etmiyor- lık yapıyoruz zannı ile i)'1 ·tı 

du. Sevgili kocası Yuımf. haki- yaptılıil'. ?.a.ten ben onları el 
katen pek fena olmuştu. Gece- kuyuya. atıldığım zaman a.ff 
leri uyku llyuymnıyordu. Gün-ı miştim. _t-ıl 
düzleri uzun miiddct bir yerde 

1 

- l<l·ndini onlara ne \1W 

karar kılamıyordu. tanıta(·aksın? . • 
Sarayın iç kaııısrnda nur to- -- Mısıra üçüncü gelişlerill 

pu gibi iki çocukla karşılaştı- de... d' 
lar. Blinyamin, yeğenlerini der-1 -- Oııhrla birlikte bcll 
hal taJUdı. İkisini birden ku<·:ı.- 1 tc,kraı· gelecek miyim 1 ·dt 

meyiniz .. 
Deyince. gürültü dn.hı::. fru:la

la.5t.J. Bağırtılar, lstanbullular
dnn başkalarına da sirayet ct

Çatalcalı da yorgundu. Has
mını yenmek için epeyce uğraş
mıştı. Mukayese yapılmak la
zım gelirse Çatalcalı, Hergele
ciyc nazaran daha yorgundu. 

Peşrevler yapıldı. Güreş baş

ladı. Çatalcalı, Hergclecinin na
sıl hır pehlivan olduğunu evvel
den beri öğrenmisti. Bir çok 
kereler güreşini seyrelmişti. Bu 
seb<:ble oyunlarına dUsmemek 

LAMBA 
ğına aldt. Yanaldarıııdan, göz - ı - Hayır! Çünkü sensiz gı 
lerinden öptü Onlar da amcal:ı- cekler. ;::.;ttt 

Yüksek Ziraat enstitiisü mnnaıdıtalaırı.ımışlar g,ibi hiç yadırga- - Ben buradaını knJacnı:;....-
- Evet! . ~ 

U. Bağrıyorlru·dı: 
- Olmaz.. Kabul etmiyoruz. 
Ca7.gır sordu: 
- Kabul ebncdiğiniz ne? 

1 
Cevap verdiler: 

·-.- İbrahimi, neden Çat.akalı 
ile eş t uttunuz? ı 

Cazgır, mukabele etti: 
- İhramı kime eş verecek-

tim ya? 
Cevap verdiler: 
- Ezinclı veyahut Filibcliye .. 
Bunun iizerine hakem heye-

için <:alışacaktı. 
Çatalcalı, baş altına yeni çı

kan ve meydan okuyan Hergele 
cinin bir biçimine g,etirip kcn -
disini yenebileceğine kani idi. 

Fakat Çatalcalı kolay kolay 
hasınına yenilmemek stemiyor
du. Hatta bir biçimine getirirse 
hasmını yenmeğe çalışacaktı. 

tinde bulunan ihtiynr pehlh·an
lnrdan Yüriik Ali ayağa kalka
rak meydana yürüdü ve bağır-! 

Daha iik tuh.flJta Hergeleci
nin gilreşe gireceğini ?.anneden 
Çat.alC'.alı hasmının güreşe gir -
mediğini görünce cesaret aldı . I,==================== 

dı: • (Arkası var J 

!inhisar ar .!:!:, Müdürlüğünden :I 
1 -- Son aktölunan anlaşma mucibince Almanyadan da gctirtilehile<·cği ve 

pnurlıkla alınaca~ı evvelce iıfın edılıniş olan «133> kalem malzemeden 1 
muh.m bir kısmı ıçln henuz teklif alınmadığından bu işin pazarlık müdde
tı temdit edilmiştir. 

2 - Bu malzemenin mu!ıedat llstesj ile şartnameleri Kabntaşta leva-
7.lm şubesındeki alım komisyonunda snlı ve cumadan gayri her glin ogleden 
sonra gorulebiilr. 

3 - Talipleıin % 7.5 tf'.minaUarlle birlıkte bu husustaki teklıfleri en 
geç 15/9/!141 gününe kı:ıc!rır mi!zkür komisyona tevdi etmelerL (7356) 

- İstanbul Belediyesi İl3nları 1 

Şehir Tiyat rosu Yaz Temsilleri 

IUi.zun ve ark:ıda.'jlan 
24 Ağustos 1941 Pazar günü 

saat 9.30 dn 
Suadlye Şenyol Buket park'da 

GOT KARDEŞLER 

Vodvi l 3 perde 

Tiyatrodan sonra tramvay vardır 

FENN i SÜNNETÇi 

EMiN FiDAN 
Kabine: Beşiktaş 
Erip ap::ırtınanı, 

Telefon : 44395 -
Evi : Suadlye İs-

tasyon ynnı. 

Galata köpnı.."ilnuıı açılır kapanır dubnsının içinde bulunan bcnz.in fi"'- D O K T O R -.il\\ 
motorunun tamiri açık eksıltmey~ koı ulmuştur. Keşif bedeli 2175 lira 80 r f k Ak. f A k 1 
k ıru ve ilk teminatı 165 !ıra 18 kuruştur. Keşif ve şartname zabıt ve muu- 1 eV 1 1 ytŞl ' 
nı('lat Mudilrlufu kalenıınde görulcbilir. ihale 2/9/1941 salı gunü sant ı4 de Oahill Hastalıkl ar Mütehasa.11 
D, imi Enciım('ndc yapıl:ıcal.tır. Taliplerin ilk teminat makbuz vey;:ı mek-1 Beyoıil u Parmakknp ı ima m so· 
tupları, ihale tarthindcn ~kız gun evvel belediye Fcm işleri Müdurluğune i ka k nu ma ra 28, pa:.:a rdan maada 
muracaatla alac::ı l:ırı fenni t'hlıyet ve 941 yılına ait Ticaret Odası vcsıka- 1 saat 14 • 18 e kadar. 
larıle ihale günü muayyen saatte Daııni Encumcnde bulunmaları. (7104) Gece mUraeaatlıırı da kabul 

• • • 
Bc.,Hdaştn Bnrb:ıros turbesl bahçesine konacak iki adet fenerin metal· 

d n } .ıpılacak sütunları in aatı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bcdcli 
OG; ılra 66 kunıı; ve ilk teınınatı 72 lir.ı 12 kuruştur. Keşif ve şartname Za
bıt ve Mu:ımclüt Mudurluğü kalcmind .... gorulebilır. İhale 8/9/941 Pazartesi 

u saat 14 de nalmi EndımendC' yapılacaktır. Taliplerin ılk teminat mnk
veya mektupbrı, ih!!1e tıırlhinden ekiz giin evvel belediye fen işleri 

~ıueuııe muracantla alacokl.m fenni ehliyet ve 941 yılına nit Ticaret 
Ori ı "c::ıkal::ırtle ih:ıle gilnil muayyen s. atte Daimi Encümende bulunma

ı. 

ur. 

(7427) 

• ye e a e inde 
1 - o;o 5 ycdcklerile beraber 59325 adet tahvil pazarlıkla bastırılacak-

2 - Muh mmeıı ba kı ucrctl iklbin liradır. 
3 - !\luval,kat teminatı 150 lıradır. 
•l - Paznrlık 4 Eylül 941 per mb' gı mı ıt 14 de Levazım Müdurlil

u ıde müte ek~il eksiltme' konı syo"lu c yapılacaktır. 

5 - Şnrtnamcsı Ankarad!l Maliye Vck 1 U Lcvaz m Mlidiırluğundc, ts-
tnnbul DolmabnhÇt?de l\Inliye Vck!llcti m tbu euak nlı da ôrillrbilir. 

edillr. Te:efon: 43905. 

Zayi 
940 senesinde elli altıncı ilk okul

dan aldığım şehadetnameml zayi 
ettim. Yen!sinı alacağımdan eskisi
nin htıkmiı yoktur. 

Fatih 1skcndcrpaşa caddesi 
Öksüzler sokak No. 25 

A zmi Sanç 

1 L AN 
Fatih nufus memurluğunda kayıtlı 

bulunduğum nüfus cüzdanımı za~l I 
ettim. Yenisini çıkarttığımdan cskı-, 
sinin hükmü yoktur. 

Fatıh Klrmasti mah. Ma1ta çor
şısındn Efdal znde medresesinde 

mul:lm Recep oljlu Cemalettin 
Serun 1323 - 1325 dogumlu 

6 -· İ tcklıl~rın 2400 sayılı kanunun 2 ve 3 u"ncu m::ıddelC'rindc yazılı DOKTOR _.._ .,..., •• 
b 1 ' r ve muvakkat tem nnt m kbu u vcy bnn ·a kl'fnkt mektub!le bir- ••E!mJ:!I 
1ı c •ayin o!un:ın gün ve saatte kom'syon::ı (5785) (7355) HAFIZ CEMAL 

1 
Beykoz, Ilohrm, Çin ve 'f:rista1 l bak ve kaseler. Sevahl, UstuCn ve 

BJa'ilmcuk kum::ı'jla•, gliı"'ilş, ı l::t \ c h b işlemeli scccndeler, yorgan 
:> ti, bohçn, ç<:·:rr. v~ u !.urlar, M canlı ba n ka ıkl r rıbi nadide e -
;ı;.ı:m- G..1ndal Bcd • · lw Belediy meıad memurlugunda teşhir cdıl
m ı:tcd:r. 25 A"' • ' ;ı p::ız . te · \mı snat 14 ti' Beyoğl.ı 4 üncü 
~ulh Hukuk mahkc; :ıes, tarafında ·ık nrttırm:ı ile satılacaktır. 

Lokman ~-lekim 
Da hiliye 1\füf.cl nssıSJ 

Divmıyolu 

Sahibi: A. Cemaledd n Saraçoğlu 
Ne§riyat Mudürü: Macit Ç':tln 
Bnsıldığı yer: (H. Bekir Gllr-soylar ve 
A. Cemııleddl n SaraçoOlu matbaası ) 

rekfÖrlÜğİİnden Biraz sonra pencereleri Nil - Fakat kardeşlerim beıı~ .. y 
nehl'iııe hakan en kıymetli eş • . ra;kmazlnr. Aksi halde babllV 

Talebeye ilan ya ile döşenmiş mi'ıkellef bir zın semtine uğrayamazlar. ·ıl' 
1 - Bu yıl tecil edilmiş olan askeri kamplara :ıo Eylôl l94ı de başln- odada bulunuyorlardı. Züleyha - Ben. bunun ç_arcsiııi bbjt 

nacaktır. çocuklarını alıp gitmiş, onla11 dum. Yalnız sen agzından 
2 - Yüksek Ziraat Enstitüsumın knmp ıle ilgili erkek talebeleri 6 Ey- yalnız bırakmıştı. şey ka1<;~rma ! b b bCııl 

lül 1941 s:ıbahı Ankarada bulunacaklardır. İki kardeş. karşılıklı oturmuş --- yı amma a amız ·01 

3 - lkmal inıtihanlan enstıtlıde i15n t>rhlecck sırn ıızcrlnden 3 He 22 lar, dertleşiyorlardı: c;ok merak eder. Belki ~c~e11oa 
Birhıci teşrin 1941 arasında yapılacaktır ikmalı ol:.ın t<ı.lebelcr Dirinciteş-- - ncmek ki sevgili babacı- den ölür. Artık onu ikımıı rJ 
rin ayının birinci günü enstitüde olacakl::ırdır • ğım benim için çok ağladı. göremeyiz. ( ..ı'11'1wsı 1)t

1 

4 - Bu sene Orman Fakiıltesınin ikincı sınıfından uçuncu sınıfa gcç- 1 ,:mmllilmıllll:!llllil•Uiimilliili•m•em•ı••••••••llll miş '·eya ikmale kal.mış talcbelcrın k ınpı da Anknrada olacaktır. s h 1 k 
5 - Orman Fakültesinin Bahçek(ıy kısınıııda bulunup tn askeri kamp ay 1 n a 1 m 1 za 

ile aUlkadar olanlar 6 .I;;ylülde doğrutları do~ı;w:a istanbuldnki · fnkulte kıs 
mmda hazır olncnklardır. T • 

6 - Yiıksck Ziraat Enstitüsıiniın butun faki.ıltelerinde tedrisatlı 3 İkin i'Ürkiye kömür satış ve tevzJ 
citeşrinde başlanacaı:ından erkek ve kız t:ılcbcwn ıkıncı teşrınin ılk güııu 

enstitüde bulunmaları lazımdır. (5637 - 7210) müessesesinden : 
lstanbul Liseler Satın alma 

Komisyon11 Reisliğinden 
Galatasaray, Kabatat:, Kandılli ve Ercnkoy lisclerinın ihtiyaCl olan 

28175 lira tahmin bedeli 230000 kilo ekmegi belediye nıırhı uzerinden knp:ı
lı zar! usulile eksiltmeye konmuştur. Eksiltıııe 25/VIIl/19.U Pawrtcsi sa t 
15 de :Bcyoglunda liseler alın sntım komısyonunda yapılacaktır. 1lk tcnılna
tı 2ll3,5 lira ve şartname bedeli 141 kurustur. 

İstekliler 1941 yılı Ticaret Odası vC>sıkası, ilk temınat makbuzu ve 
teklltlerini havi 2490 sayılı nrtınna ve eksıltme kanunun tarifatı daire
sinde hıızırlıyacakları kopalı znrtlarını yukrırıda sözü geçen saatten bir :::aııt 
evvel komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri. Şartname Gala-
tasaray lisesindcdir. ( 6388) 

Çoruh Nafia müdürlüğünden: 
1 - On beş bin lira lı<.'dell keşifli Hopa - Kars yolunun 65 inci kilo

metresindeki heyel3nın tevkifi için inşa edilecek istinat duvarları ıle tahri
batın tıııniri işi yirmi bi1' gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye 

1 çıkarılın ıştır. 

2 - Eksiltme 1 Eyllıl 1941 pazartesi giınu saat 15 de Çoruh Nafia Mü
dilrluğü dairesinde yapılacaktır. 

3 - i stekliler evrnkı fenniyeyi Çoruh Naria MudOrlıığiınde okuyabi
llrlcr. 

4 - tsteklıler bu gibi inşantı yapmı~ olduğunu gösterir vesikayı bağlı 
yarak ihale gunünden lfıakal uç gün evvel bir istida ile vilayete müracaat
la ehliyet vesikaları almaları mukta~dir. 

5 - tııtckliler bin yüz yirmi beş liralık muvakkat teminat makbuzu ve
ya banka mektubu cari seneye nit Ticaret Odası makbuzu ve ehliyet vesikıı
~ile teklif mektuplarını ihale günü olan 1 Eylül 1941 pazartesi gunU saat 
14 de eksiltme komisyonu riyasetine teslim edecektir. Postada olan gecık-
meler kabul edilmez. (7065) 

lstanbul elektrik, tramvay ve tiinel 
işletnıeleri umum müdür/iiğiinden: 

15/8//941 cuma günü saat 17 de mektupla teklif ıstemek suretile ihale 
edileceği evvelce i15n <.-dılen muhtelit cins bnkır malzemeye ait teklif ver
me mudtlctı giirilleıı lüzum üzerine 23/9/1941 Sıılı guııu sant 17 ye kadar 
lcmd;t cdilm.istir. 

tstcklikrin levazımdnn pnrasız olarak verilmekte olan şartnamesindeki 
tarifat dairesinde teklifierlni en geç mezkür gı.in ve saate kııdar Metro Ha
nın 4 üncü katındaki Levazım Müdürlıiğı.ine imzn muknbllinde tevdi etme-
leri rnzımdır. (7424) 

T iCARET V EKAL ETi iÇ TiCARET UMUM M0D0RLiJ(30N D EN: 

30 lkincit('şrin 1330 tarlhlı c&ncbı Anonim ve sermayesi Eshama 
münkaslm şirketler konunu hukumlerinC' tevfikan TurklyedC' çıılışmm;ına 
fzın verilmiş olan ecnebi şırketlerındeıı StNnı Romnna irketi> nin Türkiye 
umumi vekılı bu defa murncaatla Tud ıye Merkez "'ıbe'!;i ımıamel:'ıhnı .mü: 
dür sıfatlyle şimd"yc kadar tedvir ctnı<Kte olan G • .'J. Kennerley'ın harice 
azimetine mebni \ekiilet sıfat Ve eni. hı)etlerıııin 18/8/1941 tarıhındcn itiba
ren sakıt olacagını ve mummleyhın ) erın(' Türkiye Merkez şubefı muame
liıtmı, Beyoğlu D<'.rdiıncu Noterlıglnce tonı.im olunan 14/871941 tarihli ve
kaletnnmeyc i tinaden miıdtir muavinı H. A. Wtılker ıl,c mes'ul ,muruhlıas
l:ırdan H, Cahid Salcılar ve M. Veli Ere,r'in muşterekım tedvir ve idare 
cdccekk{ine ve i5Q.u tedvir ve ldaı ede ve vaz'ı imzada gcre,k ıı. Cahıd 

Salcılar gerek M. Veli Erey, H. :A. Walker ile mtiçteınian ve H. A. Wnlker 
dahi H. Cah1d Salcılnr veya M. Veli Ereyden birisiyle müçtemian vaı.'ı ıra.ı.a 
suretile salahiyettar olacaklarını bilcijmıiştir. 

Könıür fiyatları m.uayyendir. Faz/il 
bedel vernıeyiniz. Tozlu, ıslak ve e/l"' 
sik lıöınür alnıanınğa dikkat ediııi'L• 

Kok kömürü satış fiyatlarımız: 
Ankarada 

" Karabük, sömikok, gazhane koku ,, 
Depoda-müşteri vası tasına tes im tonu 
Vagon la-O, O. yolları hamule sene· ,, 
dinde yazılı tartı üzerinden 

İstanbulda 
Depoda-müşteri vasıtasına teslim 

İzmirde 

Depoda-müşteri 

Diğer şehirler için 

F, O, 8, Zonguldak 

Sömikok 
Karabük koku 

Karabük 

vasıtasına teslim il 

,, 

" 

T. L..· 
2 6.6l.l 
2s,0J 

23,5 

26,5 

18, 
24,1 

Karabük koku-O. O. yolları vagon ları ,, 21 
içinde t eslim 

Semt depc arı dan 

c ii:Ür aiaıraia:rın b e :yece rıı1-
saddak fiyat Ust esin i taıep etn e"' 
l e r i t avsiye olunur. 

D i K KA T 

Kömür ahm ve satunından şi i:i .. 
y etiniz o lursa aşağıdaki adı·es e" 
r e m··rac· at!nız reca o nur. 

ANl\':ARADA : 
'l'ürkiye kömür satış ve tevzi müessesesi merkezi Ata
tlirk bulvarı No. 129 - 131. Yenişehir - Ankanı 

!STANBULDA : 
Ttlrkiyc kömür satış ve tevzi müessesesi İstanbul şubesi 
yeni Yolcu salonu kat 3. G<ı.! ta • 1stımbul 

1ZM1rtDE 
Türkiye kömür satış ve tevzi müc!38~scsi İzmir şubJsf 
Ciimhcıriyet bulvarı No. 10..t A. lzr.air 

NO'r: 
lsinı ve adresleri sarih olar:ı.k bildirilmeyen sikflyetıer 
dikkato alınamaz. (5-146 - 7063) !{eytiyet tetkik edilerek kanuni hiıkUınlere uygun görülmüş olınakı.a 

illin olunur. ı.ra .. 11m&Jtnmm ........ ~maml!ıi-v.::lM~um-.lii!$~ 


