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Çeşitli yemek ve' servisleri saat 16 ya kadar devam etmek
tedir. Muhterem müşterilerinin istirahati için salonlara 
yeniden masalar ilave olunmuştur. r Pi\:Z:AR 
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5 KURU$ 
Sekizinci Yıl 2429 

BUGUN SAAT 5 DE '\ 
' TEPEBAŞI BELEDiYE BAHÇESi 
Garden Yazhk Salonunda 

Büyük Matine: 

IBRAHIM ÖZGÜR ve At~ş Bö~~kf eri 
VARYETE - lKt CAZ 

Sark 
Cephesinde 
.Görünen 
Manzara Nedir? 

,Sark cephesinde beklenen büyük 
Alman ilkbahar taarruzu b'alih· 
mamıştır. Buna karşılık Mareşal 
l'imoçcnko ordulan Harkofta 
on gündenberi devam eden bü. 
yük bir taarruza girişıviştir. Al· 
manlar önce bu taarruzu Kerç.. 
teki tazyiki hafifletmek için ya. 
pdmış bir şaşırtma hareketi 
zannettiler. Fakat gün geçtıikçe 
taarruzun ciddiyeti anla;iıldı. O 
vakit Almanlar buraya tayyare 
'İle. trenle, kamyonla derhal ilk
'l:(ahar taarruzu için hazır1adık
lan ihtiyatları sürmeğe mecbur 
oldular. 

Nalıa Vekilinin Beyanatı 

Y Urdun Su Davası 
Hallediliyor 

SulGnan Araziden Hüklimet Muayyen 
Bir Nisbet Dahilinde Ucret Alacak 

M. Zekeriya SERTEL 

1942 harp yılının mukadde _ 
L ratı şark cephesinde karar 

taşacaktır. Avrupada harp bu yıJ 
ını bitecektir, yoksa uzun sene
ler mi sürecektir? Bunu ancak 
§ark cephesindeki harplerin ala
cağı ~ekil ve istikamet tayin ede. 
cektir. Onun için de bütün dünya 
hin gözü iki haftadanberi bu cep 
hede cereyan eden muharebelere 
çevrilmiştir. .. 

Şarl~ cephesinde bugüg. görü -
ilen manzara nedir? 

' , Bütün kış bu cephede başlıya 

Ankara, 23 (TAN) = Nafia 
Vekili GeneralıAli Fuat Cebesov 
gittikçe ehemmiyet alan suıaıru: 
işle~~ize ve Cüınhuriyet hükü
metının su siyaseti hakkında ga
zetecilere beyanatta buulnara'k: 
demiştir ki: 

"AnadolUııun ikliın durum~ 
burada insan eliyle yapılacak su 
lama ihtiyacını daima gösterrr.i"~ 
tir. ~ 

Nafia Vekili General Ali Fuat 

tahsilatla beş senede bitirmek ü
zere bir prog:-am hazır!amışt:r. 

1936 ser.eı.i sonunda hazırl:man 
programa göre Marmara havza. 
sında Susığlriık ve tabileri. Eğe
de Bakırçay, Gediz, Büyük Men 
deres nehirlPri, Adana havaliı::in.. 
de Seyhan, Ceyhan, Berdan, Si
lifkede Göksu. Karadeniz hava
lisinde ~{cşihrmak ve tabiled, 

1 Orta Anadoluda Sakarya ve tabı 

' 

leriyle Er?.:incan ve İpdir ova~a
rmda sulam~ yapılması kararhs.. 
tırılınıştır. J 

Susığırlık mıntakası, bu hav
zadaki su işleri bir taraftan ıs'ah 
lar vücude ~wtirmek ve diğer ta. 
taftan mevcut sularla sulam'.l yap 
mak esasını güden bir prensip 
kabul edilmic:;tir. Bu mıntakada 
ki işler bitinc'e anormal h~kınla
rm husule ~etirdiği haiiseleı:ın 
önüne geçilıriş olacak ve ha\rza . 

İngiliz Başvekili, Cenup İngilteredeki kıtaatt teftls ederek .;nalarmda bir gün kalmı;ıttr. M. Churchill, bu seya
hatine Londra Büyük Elçimiz Rauf Orbayı da davet etml~tır. Resimde, M. Churchill ile B. Elçimiti g5rüyoruz. 

SOVYET· TEBLiGi 

Sovyetler 
Baskıyı 
Arttırdı 

• 

r··-· .. --·-··--·-----·· ... -.. , l 
BİR ECNEBİ ~ 

VAPURU 1 
J i 
~ i 

ALMAN ·TEBliGr 

Sıvastopol 
Şiddetle 

Bombalandı 
-!t:-

Cak büyük Alman ilkbahar taar. 
Tuzundan bahsedildi. Hitler bile 
son nutkunda, ''hele havalar bir 
yumuşasın, topraklar harbe mü. 
uit bir hale gelsin, düşman o va 
kit bizim kudretimizi bir daha 
duyacaktır.,, demişti. Herkes bu 

Bir çok mifüim işleri ayni za
manda başarmak vazifesi ve mec 
buriyeti karşısında kalan Cüm.. 
huriyet rej iıni ve hükfımeti su 
işlerini ancak 1929 senesi eylfı
lünde ele alcıbilmiştir. Su işleri. 
ne ve bilh:ıssa etüdlerine devam 
etmekle berat.er 12 sene sonra i· 
kinci büyük für hamle yapılmrş. 
tır. 1936 senesinde verilen 31 
milyona ilaveten 8 ağustos 1941 
tarihinde kabul edilen bir kanım 
muciöince .cl.001,000 liralık bir Cebesoy l:_:iff" Devamı Sa. 2. Sü. 1 
----------~~~------------~----------------::::..:..~ 

D 
. . y . • Ukraynada Bu Harbin 

: Bordasına Türk Bayrağaf 
i Resmettiiji l~in Süvarisii 
1 Atfliyeye Verildi J 
: İzmir, 23 (TAN) - Pana- • 
j ma adlı bir gaz gemisinip. sü
ı varisi ve ikinci kaptam Ayva 

R uslar Sun'i Bir 
Sis Arkasından 

Hücumlar Yaptı 
ıay içinde bu ilkbahar taarTUZU -
'bun başlamasını bekliyordu. 8 ma ' 
yısta Kerç yarımadasında başla.. 
yan Alman taarruzu da, bu bü- 1 
yük taarruzun bir başlangıcı o-

Meksika 
Mihvere 
Dün Harp 
ilan Etti. 

larak telakki edildi, · 
L 

Fakat bugün görünen mailıara \ 
§udur: Şark cephesinde beklenen 
büyük Alman ilkbahar taarruzu 
başlamamıştır. Buna karşxhk Ma 
reşal Timoçenko ordu lan Harkof • • 
da on gündenberi devam eden bü 
yük bir taarruza girişmiştir. AL 
manlar önce bu taarruzu KP.rçte-

_._ 
Meksika Ordusu 
Milli T opraklarmı 
Müdafaa Edecek 

ki tazyiki hafifletmek için yapıL 
'DUŞ bir şaşırtma hareketi zannet 
tiler. Fa.~a! gün geçtikçe taarru
zun ciddiyeti anlaşıldı. O vakit 
Almanlar buraya tayyare ile, 
trenle, kamyonla derhal ilkbahar 
taarruzu için hazırladıkları ihti
yatları sürmiye mecbur oldular. 
Ofi Ajansına göre Almanlar bu 
cepheye 2,000,000 asker, 10 bin 
tank ve külliyetli tayyare yığ -
rnışlardır. Timoçenko orduları • 
nın Harkof istikametindeki ileri 
hareketlerini durdurabilmek için 
de bu şehrin 100 kilometre cenu 
bunda bir karşılıklı taarruza te -
şebbüs ettiler. Şimdi dört gün -
denberi bu cephede bu harbin en 
büyük tank muharebeleri olıİlak
ta, diğer taraftan Timoçenko or
dulan Alman hatlarında açiık -
ları gediği genişletmektedir. 

~· 

Meks~a 23 (A.A.} - Meksika 
kabinesi, mihvere bilkuvve harp 
llan etmiştir. Bu kararın kongre 
tarafından tasdikine kadar Mek 
sikanın önümüzdeki hafta başın 
da mihver devletleriyle resmen 
harp halinde bulunması icap e-
der. · 

Halk heyecan içinde 
Meksiko 23 (A.A.) - Meksi -

kada mihver tebaasına boykot 
yapılmakta ve barlara kahveha
nelere asılan duvar ilanlannda 
Almanların İtalyanların ve Ja • 
ponlann buralara girmemeleri 
rica edilmektedir. Girdikleri tRk 
dirde kendilerine hi~et edilmi
yccektir. 

İkinci defa olarak bir petrol ge 
misinin daha torpillenmesi üze
rine bütün memleket galeyan ha 

l:tfj" Devamı Sa. 2. Sü. 5 

Mektepl_i~er Spor 
Bayramı _Çok 

Muntazam Oldu 
• ~ v 

Hayaarpaşa Li,esi Birinciliği Kazanda. 

un apllan Hazın , En Büyük Tank 

Ce_,na- ze Me"'r"' 'a- s·ım·ı o Sava~. Oluyor 

ı hkta Türk kara sulan dahi 
E linde geminin bordasma Türk 
f bayrağını resmettirdiklerin -

Evvelki Gün Aksarayda, Müessif Bir Kaza 
Neticesinde Ölenlerin Cenazeleri Dün Göz 
Yaşları Arasında Kaldırılarak Defnolundu 

merasimi t , < 
' . , 

Evvel~_i ~ün A_~saray tramvayı can ve7ecektin, yine vatan uğru. 
deposu onune duşen top mer - na şehıt düştün,, demıştir. 
misinin infilaki yüzünden ölen Önde itfaiye bandosu matem 
Pertevniyal lisesi talebesinden havası çalarak hareket etmiş, 
295 numaralı Hamdi Ülkü, Ak- Pertevniyal lisesi talebesi, bazı 
sarayda marangoz Mehmedin 13 ilkokul talebesi ve kesif bir halk 
yaşındaki oğlu Erdoğan, Aba - kütlesi cenazeleri takip etmiştir, 
rayda Kemalpaşa caddesinde 22 Fatih kaymakamı, kara ve deniz 
yaşında Mazhar Yelmen ve yine subayları, itfaiye komutam. ve 
Aksarayda Namık Kemal cadde- bir polis müfrezesi de cenaze tü
sinde oturan 49 yaşında Safnar renine iştirak etmiştir. Cenaze 

·Erdemin cenazeleri dün merasim namazı Sünbülefendi camisinde 
le kaldmlmıştır. Saat 11,30 da kılınmış ve oradan Edirnekapı 
dördünün de b:lyrağnnıza sarıl- şehitliğine nakledilmiştir. 

mış tabutları ha~taha~eden .. a~ Ölüler gözyaşları arasında ebe 
mıştır. Bu sır&da Hamdı TJLkunun di istiratgahlarına tevdi edtlmiş.. 
~~bası Davutpaşa ~~ ok~und.a lerdir. Vilayetin, komutaniığın 
ogret~~n A~iI Ülku kısa bır hı. ve belediyenin çelenkleri de bu 
tabe soylemış ve: müessif kaza kurbanlarının me-
l.,;,:?ğlum seni bu vatan için bü- zarları üzerine konularak mera.. 
ı..:..::..müştüm. Ergeç vatan uğruna sime son verilmiştir. 

:Almanlarda Yorgunlull 
Alômetleri Belirdi 

Moskova 2:1 (A.A.) - Gece ya
rısı Scvyet tebliği:! 

Cuma günü kuvvetlerimiz Il"Cv 
kilerini sı.ı.ğiamlaştttmışlar VE: 

Harkof istikametinde taanuz 
hareketled-:ltle bulunmu1:1.ardır. 
İzyum Zrırvenkovo istjkametırı 

de bütün düşman akınları pfü:_ 
kürtülmüş ve düşmana insanca 
ağır kayıplnr verdirilmiştir. 

Kerç yaı:-ım adasının doğu kıs
mında muharebe devam etmekte 
dir. 

82fr Devamı Sa. 2. Sü. 6 
1) 

Fakir Halka 
\ 

Parasız Yemek 
Dağıtllacak ---

Bu İş İçin Bir Çok 
Yerlerde Aşhaneler 
Açılması Kararlaştı 
Ankara, 23 <TAN) - Fevka. 

lade ahval dolavisiyle bilhassa 
gıda madaeh•ri fiyatlarının artı· 
şmın bir taknn yı)ksul aileleri 
müşkül v:ız:ycte soktuğunu göz 
önünde tutan Ticaret Vekaleti ve 
Kızılay umul'l'i merkez reisliği, 
önümüzdeki krş mevsiminde şim 

1:Jir Devamı Sa. 2. Sü. 3 

Fran~a • İtalya 
Münasebetleri 

• 
2 Memleket Arasında 

1 den dolayı adliyeye verilmiş 
; lerdir. Süvari ve ikinci kaptan 5 
: hak.kında ticaret kanunu hii- : 

l'küınlerine aykırı hareketlerin İ 
aeın dolayı akibata-bcrşl:m - ... 

: anıştır. ! . . 
q·------------------------= 11 Duatepe 11 Adh 

Motörümüzü 
Ruslar Batırmamış 
Moskova, 23 (A.A.) - Tass ajanst 

bildiriyor: Alman a:ianst ve ondan 
ı;onra tabit olan İtalyan Stefani ajan
sı 20 Mayrs gecesi Duatepe adındaki 
Türk motörünün Boğazic;inin giri~ ye
rinde güya bir Sovyet denizaltısı ta
ra!mdan bahrıldığı hakkında bir ha
ber yııymtşlardrr. 

Tass ajansı, Alınan ve İtalyan kış
kırtıcılan tarafrndan yaydan bu ha
bedin uydurma olduğunu bildirmiye 
mezundur. 

-;:,:-

Bir Hafta da 452 Rus 
Tayyaresi Düşürüldü 

"Berlin 2:r"tA.k.) - Alman or
duları başkomutanlığının te,bliği: 

Harkof kesiminde, 12 !ll::tyıstı:ı 
20 piyade tümeni, 3 süvari ti.ı
meni ve 15 zırhlı tümenle yapı
lan büyük Sovyet taarruzu ta· 
mamiyl~ akim kalmış ve düşma
na muazzam 'insan ve malzeme 
kaybına ma1'-191muşhır. 17 ma
yısta başlıyan ~bnan karşı hii. 
cumu, düşman. gruplarından en 
mühimminin arkasına düşmi.iş 

ve bu grupun üsleri ile irtibatını 
kesmiştir. Şimdi iki gündenberi, 
mühim hava teşekküllerinin mü· 
zaheretiyle hareket eden Alınan, 
Macar ve Rumen kıtaları, bütün 
müdafaa cephesi üzerinde müte. 

l(;iij"' Devamı Sa. 2. Sü. 4 

Türkiye Futbol Birincilikleri 

iZMİR ŞAMPİYONU 
BEŞİKT AŞI YENDİ 

Harbiye de Bölgeler Şampiyonu T rab'zon 
Lisesi T akımmı 1 O - 1 Mağlup Etti 

Ankara, 23 (TAN) - Türkiye kip ediyordu. 
futbol müsabakalarına buglin 19 Oyuna Harbiyeliler başlamı§ 
Mayıs stadyomunda başlandı. IJk olmasına rağmen, topu kesen 
karşı~aşm.a ~.nkara şamp~yonu T_rabzonlular hemen vaziyete hu
Harbıye ıle bolgeler şampıyonu kım oldular ve oyunu Harbiye 
Trabzon takımlan arasında ya. yan sahasına intikal ettirdiler. 
pıldı. 10 bine yakın bir seyirci Altı yedi dakika sonra Harbi:ve 
kalabalığı maçlan heyecanla ta- ~ Devamı Sa. 2. Sü. 3 

r-Yeni Tefrikamız -----.. -·, 

, HİND DiYARINDA 
Kat'i Mahiyette K A R 1 c K A R 1 Ş 

Hadiseler Bekleniyor ~ •• 

1 
YAZAN· ~ ÇEvtRF.N: 

Londra 23 (A.A.) - İyi haber Françis de Croisset V L U N A Y • 
alan mahfillerde Fransız - ltal-
yan münasebetlerinde kat'i mıı- Bugünkü harbin en mühim ve en merakh meselelerinden 

• hiyette hadiseler olacağı söylen- birisini te,kil eden Hindistanı tanımak ister miııioiz? 
mektedir. Sandunya açığında do- Muharrir. Hindi!>tanda muhtelif mezhep ve itikat1nnn teba-
laşan "İtalyan filosuna mensup rüz ettiği ~·erlerde aylarca kalarak bu şehirleT~ekı ic:tL 
hafif birliklerden alınan haber- mai, ah liki brf ve adet ve manzaraları tesbit etrni~tir 
lere göre seçme İtalyan kuvvet~ Gerek bu n1ilgıhedelerini, gerek bütün Hindistanm ruhunu 
!erinden mürekkep mühim bir- sembolize eden. muharrir, umumi intibalannı kendinr 
likler Korsika adasına 150 kilo- I r- h u oları ince üslubiyle ve canlı görüşiyle tarif ve tasvir 
metre mesafede bulunan San • 1 etmektedir . 
Remo'ya gelmişlerdir. İki mem:e 1 Aslı gibi güzel bir iislup ile lisannn1za nakledilen lıu e~ebi İ 
ket arasrndaki bu gerginlik Nis'te ı şaheseri okuyuculanmızın büyük bir zevkle takip ede- i 
Fransızlar ve İtalyanlar arasın- 1 ceklerine eminiz. i 
da kargaşalıklar husule getirmiş 1ı Yarından lt.ıbare n T Jı.. •N • d Q'- 1 

spor bayramıooa geçit resmi ve yüksek atlama (Yazfsi 2 inci :;ayfamizdad.ir: 
ve bu arada bir kaç kişi yaralan- '"' a Kuyunuz ı· 
mıştır ------- - ---------·-····..,.··· ........ 
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l=I•ın•ı~ı 
Harpten 
Almanya 

o Sonra 
Meselesi 

YBZall: M. ANTEN 

1 :cıntmt Almanyanİ:n mağlılp edi-
leceğinden o kadar emin görün

mektedir ki - Churchill'in tabircyle, 
"Yokul\lll tepesine varmadan evvel,,
harpten sonra Almanyanm vaziyeti 
hakkmda ciddi müzakerelere ba§lan
m~tır. 

İngiltere Uhlumt Emniyet Naztrı 
Morrisson geçenlerde Blackpool'da 
verdiği bir nutukta, ıeı:en harpten 
sonra Alınanyaya ahmak ve intikamcı 
bir zihniyetle kabul ettirilen sulhün 
verdiği kötü neticeler Uzer1nde dura
rak, Alman milletine kar~ı ldll!ne 
hareket edilmesini istemiştir. Vaktiy
le İngiliz Hariciye Nezaretinde rnü -
hlm mevkiler işgal etmlıi olup, bugün 
Lordlar Kamarası Azasından bulunan 
Van Sittart, hükı1metin harp siyaseti 
hakkında yapılan milzakereler esna
sında Morisson'un bu nokta! nazarını 
şiddetle tenkit etmiştir. Hükdmet na
mına kendisine cevap veren Lord 
Cranborne, Morrisson'un bu mesele
de bükOm.etin siyasetini Hada ettiği
ni ve bunun, galip ve mağlup bütün 
nu1letlere karşı adaletin tatbikm! em
reden Atlantik beyannamesine tama
miyle uygun bulundutunu, bununla 
beraber felttketledn hakikl sebepleri 
olan Nazilere karşı bütün şiddetiyle 
adaletin tatbik edileceğini bezan et -
miştir. 

Birka!}' zafiian evvel Londra radyo:. 
su işgal altmdaki memleketlerde hal
ka zulüm yapan Nazilerin islınlerinl.n 
tesbit edilmesini istemiD ve zamanı 
gelince adaletin pençesinin bunların 
yakalarına yapışacağmt söylem.işti. 

Van Sittard gibi bazı münferit ı;ah
siyeUer istisna edilirse, Anglo - Sak
son memleketlerinde harpten ve ya
pılan mezalimden Nazi ı;efleriyle be
raber Alınan_ milletlni de mesul tut
mıyanlar ve harpten ııonra Ver
sailles'a benzemiyen Adil bir sulh yap
mıya taraftar olanlar büyük ekseriye
ti teşkil etmektedir. İngiltere ve A
merika hükt1metleri de galibiyetten 
sonra, Almanyayı bir daha dünya 
5ulhünü bozaıntyacak bir vaziyete ge
tirmekle beraber, galip ve mağl(ip 
bütün milletlerin hürriyet, istiklal ve 
iktısadi refahlarını temin edecek biı
sulhün tesisine çalışacaklarım ve Al
man mileltinden intikam almtyacak
larm! resmen ve birçok defalar ilfi.n 
etm~lerdir. 

Nazi ı;eflerl bu beyanatı. :Alman 
milletini Nazilere karşı harekete ge
çirmek için bir propaganda manevra
ı;ı olarak tel~kki etmekte ve Alman
ya harbi kaybettiği takdirde, her şe
yin kaybolacağı ve Alınan milletinin 
esaret ve sefalete dü~eceği kanaatini 
vermek istemektedirler. 

İngilterede Seçim • 
Bir müddet evvel İngilterede yapı· 

lan dört tamamlayıcı seçimden üçün
de müstakiller ve yalnız birinde kon
servatör partisi namzedi kazanmıştır. 
İngilterede kuvvetli parti te;kil~tla
nnın kaııııstnda müstakil bir namze• 
din kazanması çok güç bir iı olduğu 
ıçin, bu hadisenin sebeplerini aramak, 
lngiliz efkan umwniyesindeki teka
mül hakkında bizi aydmlatacaktı:r. Uç 
6eçim dairesinde kazanan müstakil 
mebuslar, seçimden evvelki propa -
ganda faaliyetleri esnaemda partile
rin değil, Churchill'in siyasetine ta
rafta.r olduklarını, harbin daha büyük 
bir ı;iddet ve enerji ile takip edilme.. 
i lüzumuna kani bulunduklarmt söy
ıemi§ler ve ParlAmentoda parti dlelp
llnine tAbi olm!yacakları için tenkit 
ııaklarınI daha geniş mikyasta kulla
nabileceklerini bild.ipnj~erdir. Bu üç 
müstakil namzedin konservatör parti
si namzeUerine galebe çalması key -
fiyett, Churchill'ln konservatör part.!
nin şefi olarak bir mağlllbiyete ut -
nıdığmı, fakat milletin umumi itima
dını muhafaza ettiğini göstermesi. ba· 
knntndan çak ehemmiyetUdir. 
iıin garibi, dördüncQ seçim daire

cinde konservatör parti namzedinin 
(allblyetini temin eden eebebin, ayni 1 
parti mensuplarmı diğer üç seçim 
dairesinde mağlOp ettiren ıebebin 
ayn! ol?nasıdtr. Filhakika bu dördün
cü ıeçlm dairestnde kopıervatar par
tı namzedi karşısına, Uzak Şark har• 
binden İngllterenin iktuaden büyük 
ı.:ararlar göreceğini, İngilterenln J a- 1 

ponya ile bir anla~a yapması fikri
ni m.ildafaa eden asker! muharrir 
Kapiten Ac:worth'un çıkmıı olmaıım.
dan dolay! kazanmıştır. 

Bu seçimler İngiliz milletinin bu -
günkünden daha büyük blr ıayretle 
ve taarruz zihniyetiyle harbe devam 
edilmesini istediğini göstermekle be
ra ber. ayni zamanda tnıUterede par
tilerin bugünkü katııaımtı te~ki!At
larzyle yeni zaruretlere tekablU et -
mediğinJ, halkta birlepniye baıılıya.n 
yeni fikir cerE"yanlarına cevap verme
diklerini meydana çıkarması bakı
mmdan çok ehemmiyetlidir. 

"El Elden 
1 ô. Arşa 

Ustündür 
Varınca ,, 

(Ş;fiRo°EN RÖPORTAJLAR) 
'------·- -·····-= ------··= w -·-

En Çok Kimler 
Para Kazanıyor? 

, . W N • • • - ' 
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1 ~E~G~N .~ÜRKÇEMİZDE YALNIZ "EL,, KELİMESİNDEN TÜREYEN SÖZLER ! i Yerine 20 Lira - ::arc: Yiyenle: de .?~Iar: -. Bu 

1 
IKI YUZU GEÇER.YE BUNLARrn HAKKİYLE TEF~İRİ İÇİN DE GAZETENİN! l Bahtiyarlar Kiındır? Işte Sırasıyle Ogrenınız. , 

DORT SAYFASINI DOLDURMAK ICABEDER. i '9 ............................... e e e 
\. ı - ıugıin en çok zanç vergisi ve cU. ------··--··----- a e e ....... _________ ............................ , kiml ,,_ yazan • __..., ğcr iliç masrafı 

er para ı • \ kabul edersek gün • 
T ürk dilinde "gönül,, ve "Ellemek,, masdarı dokun • kazanıyor?. 1 1 KESLER ı de 25 lira kazanç 

"can,, kelimelerinden Ü- r ·-.... yaz a n : -, mak, kurcalamak demesine ge- . Bu suale ~emence- s A D demektir. Bugün be-
reyen tabirlerin zenginliğini ve 1 1 lir; genç kızlar hakkında "eL cık cevap ısterlerse nim diyen baba • 
derinliğini, sonra da "göz., den R f•k H 1•d KAR 5 lenmiş,, şeklinde kullanılırsa hiç düşünmeden mti. 1 kazanamaz. 
ve "çal,, dan nasıl faydalandı.. 1 e 1 a 1 A Y5 ık f b 'El teahhiller, tüccarlar, esnaflar der~ yifit 
~ 1 ; can s ar ve şere ozar. ' - niz, sonra da b;ıkkallar. kasaplar, ko * ~. ·~· . 
gıınızı yazmıştık. Bunlar arasın- ; letmek,. de yine onların çekin. mürcüler, manifaturacılar, t_uhafiyeci· ya .k. undura tamır_cılı.gı, Es_kı_den 
da "dil", "ayak", gibi başka gür 1 · ı· l f"l d d' f ki "El,, den çikardığımız tabir- me erı azım ge en ıı er en ır. ıer kunduracllar .. Filan dıye aklını dunyjlnın en a r ınsan tıpı o-
kaynaklar da vardır; hele "el,, i Şimdi başka kelimelere bir za 'gelen bir rok esnaf ismi ve ticaret tarak kabul edilen eskici baba bu-
hakk. ı 1 ler, ıstılahlar ve kelime- .. ıy e ince emeğe, "el,, den 1 göz atalım: Eli uzun = Klepto- Rubesi sayabilirsiniz. Cevabınız yan giıniın en zcngın adamı oldu. Bacak-
ed. di~ · · k 1. er, iyi ve kötü manalar göster. ~ d k ·· · ·

1 
r d L· k m gımız e ıme ve tabirleri mane illetine ug·ramış, nerede hı olmamakla beraber, pek de 1sa- lnrı arasın a i orsiı ı e e ın e ... ı ıv-

- la - k lk mek bakımından ikiye ayrılmak k h 1 kl Kafdao arkasın saymaga, sıra maga a lŞlrsak ve ne bulursa çalmadan yapa _ betli değildir. rı urun u çe ç .. mm 
türkçenin marüeti, ustalığı, si. lazım gelirse kötüleri şunlar - mıyan insan - eli ağır = çabuk Bugün müteahhitlerden sermeyele- daki uı;suz bucaksız definenin kapı-
hirbazlığı karşısında _ bir şap. dır: iş göremiyen, yahut tokadı ağır rini kurtaramayıp evini, apartımanını sını açan sihirli anah~:. va~iyet:.e 
katlan sahne dolusu eşya ve ay. En başta "el açmak,, gelir; 1 h li b . . satanlar olduğu g\bi namusluca hıı- geldi. Bir pençe vurup ort ra, ır 

0 an şa IS - e OŞ ~ ışsız güç- reket edip elindeki mah eski fıyattan ökçe vurup iki lira alıyor. Çeklcb rıca güvercin çıkaran hokkabızı yani dilenmek ... "El bağlamak,, süz, haylaz - eli bayraklı ve sa.ttkktan sonra dükkanını tezgahını her sallanışı on kuruşa ~eliyor. 
seyrediyormuş gibi - şaşkınlığa da pek hoş sayılamaz; zira bu eli maşalı - edepsiz, gürültücü, kapayıp çenesi elleri içinde arpacı Eskici babanın evi artık bir ma
düşmemek elqen gelmez! nüfuzlu şahsın karşısında divan şirret - eli böğründe = bir işi kumrusu gibi düşiınen tüccarlar var. temhane değildir. Kızı birdenbire 

durmağı, köle tavrı almağı an.. kaçırıp şaşkın ve kederli halde Bunlar azılk amma ne de olsa ;yine gelizmi1, mahallede eşi emsali ara
latır. Namazda sağ elini sol eli- kalış _ eli ermez _ kudretsiz 1.tar. sında en iyi giyinen, m çok süsle
nin üstüne koymak hareketine (eli elmez, gücü yetmez ~eklin. Asıl istisnasız hiç urar etmeden nen, en çıt kırıldmı vaziyette sokağa 
de "el bağlamak,,' denildiğini d k lla lı ) li k 1. kazananlar, hiç aklmıza gelmiyen, çıkan br kız olmuştur. Bu işleri de 
bugün bilenler çok azalmıştır. e u nı r - e pe_ ve e 

1 ıimdiye kadar arayıp sormayı bile birdenbire becermeğe kalktığı \ç;n 

Belki, birdenbire, aklınıza bu 
kelimeden yapılmış hiç bir ta. 
bir gelmedi. Elinizde tuttuğu
nuz gazeteye bakınız: Harp ica.. 
bı, mesela çaya, kahveye, buğ
day veya arpaya, her halde bir 
maddeye hükumetin "el koy • 
duğunu,, okursunuz. 0 El koy -
mak,, filli • iktisat tedbiri ola-

rak - bu harbin icaplarındandır 
ve çok kullanılan tabirlerin
dendir. O nu, v aktiyle pek lü
zumsuzcasın.a "vazı yed,, terki. 
biyle anlatırdık amma köyliı 
yine "el koydu,, derdi. 

sıkı = hasis, cimri - el altın • h'b boyalı kuklaya do··nmu· şıu··r. Eskı·rı' ba-<Baki) ye ait meşhur mısradaki d · li zd. d düşünmediğiniz küçük sanat sa ı · .. -
an - gız ce, sc ırme en -- b ·· di B ı banın ı·htiyar hanımı Nuhu Nebi ''11-"el bağlayalar ... ,. sözü son iki l bukl ~ h kk b lık esnaflardan lr zumı:e r. un er ~ 

e ça ugu = O a az ı ııernıayesı·~. günde en rok bir iki ıı. dan kalma çarşafım erzak torbası ha manaya da gelmektedir. "El, .. b ~ 1 k ( ih. d' k ~ " 
goz agcı ı ne s ır ır ne e. rahk masrafla en az l!ı _ 20 lira ka üne getirmiş, kendine pek de yaraı1-

etek öpmek,, de insan haysiye. ramet, el çabukluğu marifet) - ııanıyorlar. Bu zümre para biriktir mıyan genç kadııılara mahsus bir ha· 
tine uyan fiillerden sayılamaz. eli içinde - bir ;a~sın hükmü mek kudretinde yahut da itiyadında zır manto alıp giymiştir. 

"El uğuşturmak,, ümitsizliğe altında bulunan, ıradesine sahip olmadıiı için kazancını günü ııünil- Ökçeli ayakkabı glymeğe ahşık ol. 
kapılmaktır. Ümitsizliğe kapılın olamıyan: "Evin hanımı, hiz • ne ve biraz: da sefahatla yiyor. Yanı meyan ayoklarr a!<falt cc.dde üzerinde 
ca niçin gerçekten böyle yapa~ metçinin eli içinde,. misalindeki düşünmeden para harcıyor. Yıllardır bile ildıie bir çarpılıp kalmaktadır, 
nz? Düşünülecek meseledir. 'b· Eli d r d d hayalinde do1aştırdıiı işleri yapıyo .. : Başındaki karga tü'fü ile süslü şap.. 

gı ı... ar, e 1 ar a,, para. ka onu biraz da eski Karamanlı ko,. 
Elden çıkarmak .... satmak. kay. sızlık vaziyetini anlatır. "Eli ku- Otomobillere Boğaz, Fdlory~·1tcnc~- konalara do'"ndu'"rmu·· .. ıu··r·. 
b t k ld '1·a] k t la f zühlerine çıkıyor, tatm::ı an o memış " 

e me ; e e ıs. ma = sa a - ğında,. tuha Ça bir sözdür; he. Eskı'ci babanın og·lu altına b'ır b'.·-
k " ı k k k'l olmak için bulup buluşutrup sam· -

Ayni tabirin tersi, yani "el mama ; e es~e ••
1 
= fe 1 

• rıen olması beklenen hazırlan- panya ıçıyor. Çalgılr gazlnolarfla siklet almı§, mahallede çlğnemediil 
kaldırmak,. büsbütün başka mek, vaz~eçme ; e . çe ~tir • mış işe işarettir. rakı yerine para akıtıyor. Süslü ka. kom3u çocuğu, kendisin.in de patla. 
manaya, hatta manalara gelir •. mek = bır ~damı vazifesı h~ * * dınlarla sarmaş dolaş sandal safaları matlık kafası gözü kalmamıştır. Ve 
Bır' incisı· "bu'"yu··klere el kaldırıl- şından almak, el yumak r:a a.la- • yapmıya can atıyor. O mesire senin, eskici baba artık iş almaktan müs-

k k k 1 ak iyi manaya gelenler arasrnda t x. ld' p maz,, cümlesindeki gibi ya ita. :yı esm~ ; e yunm = ırı:- bu mesire benim dolaşıyor, tatil gun~ a"n ır. ençeye pabuç gıitürdünüz 
atsizlix.i yahut da gerrekten sa~ etmek, el yumma - perhız şunları bulabildim: terinin en mirasyedi hovardası oıu. mü, yüzünüze bile bakmadan konuş. 5 

' . ~ manalarındadır. Eli erişmek = maksada ulaş. yor, Eskiden altılık sigaraYı bulamaz makta~ 
vurmak kasdıyle yapılan hare· mak, arzusu yerine gelmek - ken şimdi Slpahiocağından arsağısını Bir aydan evvel veremem. Hele 
keti gösterir. Ayrıca "el kaldır- "El atmak", bir işe karışmak eli değmek - fırsat bulmak, içmiyor. 
mak,. sözü açık rey vermek de- demesine gelirse de çok kere, vakit müsait olmak - elvermek Terzi onun elbisesini dikmekle, 
mesine bir parlamento tabiridir; silaha, uçkura el atmak gibi iyi - yetişmek, kifayet etmek. Fa· kunduracı ona çifti 40 - so liradan 
eskiden Millet Meclislerinde bir füller için kullanılamaz; "taar· kat bir "el vermek,, sözü daha gıcır gıcır kudura yapmakla me~gul. 
sürü fırkalar varken hakômet ruz,, u gösterir "El sokmak", vardır ki yalnız dostluk göste. Sizin siparişinizi: 
tarafını tutan mebuslar kabine başkalarının işine karışmaktır rişi olarak el uzatmağı değil, - Ancak bir ay sonra teslim ~de-. 

"b" · b 1·- k bilirim. kaydiy]e alıyor. lehine dalına el kaldırırlar, ve ır ışe urnunu SOAJua " birleşmek ve yardım etmc:ği de 
muhalifler ise ellerini nereye dan manaca daha hafiftir. "Ele gösterir. Elverişli - uygun - * * 

bak k 1 1 f lı- b k k - Kimdir bu bahtiyar, hangi çe-saklıyacaklanm bilemezlerdİ. ma " yanız e a na a • elele vermek = sıkı bir ar a • 

ft:dr LJev amı: 8a. 4, Su. ~ 
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lstanbul Barosu 
Reisliğinden 

Baro Reıslerinden Hasan Hayri 
TAN, Kısa bır hastalıktan sonra ve
fat ctm~tır. CE'ııazesı, 24.5,942 Pazar 
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Bir Toplantı 

Münasebetiyle 
Yazan: ULUNAY 

Evvelld ııün Basın birliğinde lata'ıl 
bulun en büyük icra makamla

rını temsil edeıı zevat ile candan bit 
hasbihal oldu. Zaman zaman yapıla., 
bu temaslar efkirr sevk ve idııre 
eden gazetelerle hükilmet arasınd 
me:şkO.r bir i:ıbirliği yaratıyor. T -
lantıda vali, efkirı amumiYC}'~ tere · 
man olan matbuat erkanının so u 
suallere en yüksek medeni 
uyan gen.iş bir zihniyetle, bir mu ' ; 
halleder gibi kC'Sin ve inandm } 
cevaplar verdi. Herkese geniş nefes " 
dıran bu samimi hava içinde men.lek 
tin hayatma dokunan bazı mühim da. 
valann halli için iki taraf da düşün. 
düğünü • hiç bir tesir altında kal.. 
mıyarak - istediği gibi söyledi. 

Toplantıda bahis mevzuu olan bii. 
tiln meseleler iki kutupta merkezlen.. 
dirilir. Bunlardan biri zamanın yarat• 
tığı bir çok güçlüklerle mücadele ge
killeri. Diğeri de bu güçlüklerden do 
ğan vaziyeti dedikodu mevzuu yap.. 
mak iptilası. 

Hütdlmet zamanın doğurduğu bu 
fevkallde vaziyette yalnız bir çok 
vok'luklarr telafi ile uğraşmıyor, 3y. 
ni zamanda talebi arttıran yokluk.. 
tan istifade etmek lstiyen hilekS.rlarla 
da uğraşmağa mecbur oluyor. Ufak 
bir misal: 

Dağıtılan ekmek karnesi bugün te
IUi edilemez bir kıymettir. Hiç bir 
§eyle ed:nilmesine imkan olmıyan 
bu "Nüş daru,, yu tekrar ele geçir· 
meğe dünya hazineleri kifayet ede .. 
me.ı: ve etmemesi lazım gelir. 

O halde bugün bir vatandaş kar. 
nesini kaybeyledlği takdirde ne ya • 
pacak? Ve hük<imete müracaat ederse 
nasıl bir vaziyet karşısında kalacak'! 

O vatanda~m samimiyetinden şüp. 
he etmeli mi? Etmemeli mi? 

"Beraet ~ i - zimmet asıldır,. V bir 
vatanda~m karnesini saklı k y 
bettiğlni iddia eyllyccek b • l ı• 
olabilmesine ihtimal verme h 
mu: yoktur. O halde b ı· ye 
meli. 

Ya böyle olmayıp d1 hakikaten rJ 
vatandaı; karnesini k yb"tmemiş i•e 
buna hile5lnin muvaffak·yetlc bittıği
ni anlatan ve bu suretle hilekarlığın 
revacınr temin eden bir müsaadede 
bulunmak doğru olur mu? Ne yap. 
malı? Toplantıda i:ıuna aklf ve mantı
ki bir çare bu'unamadr. "Kame,. yi 
Llulanların onu bir ticaret vasıtası 
yapmaaına mani olmak için Ü7erleri. 
ne birer fotoğraf yapıştırmak çaresi 
de mahdut hır tedbir çerçevesinde 
kaldı. Nihayet bu iki vaziyeti birbir. 
leriyle uyuşturmak için kaybedene bit 
ceza tertibi düşünüldü. 

ak d kt. ? H b" ··1 şit esnaftH'?. 
Görüyorsunuz ki parlamento dı. m mı eme ır • ayır; u - daşlığa girişmek {bir de "elbir Hiç zihninizi yormayın, dikkatini. 
şında itaatsizlik ve büyüğe kar- nin yardımiyle geçinecek dere. etmek,, sözü varsa da şimdi bu. rl zorlamayın, Bulama.ısınız. Ben 
şı terbiyesizlik anlamında kul.. cede düşkün halde bulunmağı nu "elbirliği,, şeklinde kullan - ıöyleyivereyim: 

günu öğle nam:ızınl müteakip Teşvi- Bu suretle kübrıılı, suğrah, neti. 
kiye camı nden kaldırılarak Şi•lide cel! bir kıyas vücude geldi. 

!anılan tabir, parlamento için- anlatır: "Damadının eline bakı- maktayız. Arada sezilir bir fark Eski tamircileri. Birden mübalaia 
de, aksine uysallık ve yüksek yor,, gibi... "Eline su dökeme. vardır) elden geleni yapmak = ettifimi sanacaksınız. Katiyyen nıü-

mek,, sözü bir başkasiyle kıyas imkan içinde olanı esirgememek balağa etmiyorum. Tanıdıirnız eski 
mevkidekilerin gidişine ayak edilince ondan çok aşağı. ve çir- (tabir, bir harpte Anglo.Sakson tamircisi varsa bir kere ziyaretine 
uydurmak manalarındadır. El kin görünmeği anlatan güzel !arın müttefikleri hakkında i· gidiniz, görürsünüz. 
kaldırmanın başka manası da, bulunmuş bir t!\birdir. "Ele a. kide bir kullandıkları uelden Eğer tanıdığınız şapkacı ise, onu 
Allaha, iyilik bekliyerek dua i- ğ k h 1 - d"kka ındn klrıı· ku··fıu·· renk·ı·z: •ap VUCa SJ mama " aşarı ıgı, ya· gelen yardım~ yapmakıı SÖziyle u an n ' ' ' " • 

Çı·n hazırlanmak dua v z" etı" ı - k 1 - kaların i"ine gömülmüş, kan ter i-' a ıy ramaz ıgı veya uçarı çap ın ıgı meşhurlaşmıştır). ' 
al k 1d - ·· d çinde çalışır göreceksiniz. Şöylece ma o uguna gore ara a az bildirir. "El deg·medik ve el denme. 

k bi .. b t d k d 0 dükkinıı•da yarım saat oturursanız, 
ço r munase e e yo e- "Ele geçmek,, yakalanmak, miş,, tabiri namuslu, iffetli, bu müddet zarfında en az on kişinin 
ğildir. tutulmak; "ele girmek,. birinin ellenmemiş kız ve kullanılma - gelip birer şapka alıp gıttiiini, on k!. 

"El üstünde tutmak,, tabiri hükmü altında kalmak, "ele mış eşya demesindedir. Birinin şinin de bırer sapka getirip bıraktığı. 
de sevgiyi, saygıyı gösterir; bu. vermek,, t;ammazlık etmek, suç "elini kesmek,, ve "elini ayağı. nı göreceksiniz. 
nun tersi "yerin dibine sok _ luyu haber vermek; "elden git. nı kesmek,, tabirlerinin bıçakla Bunlardan 75 kuruşla 150 kuruş a
mak., tır. İkbal yolunda bfr a. mek, ,telef olmak; "elden kaçır- ilgisi yoktur; zararlı bir şahsın rasında tamir ücreti alındığına, .;er
damın başına ikisi de gelebilir; mak,, faydası görüleni bir kusur gidip gelmesini, işe karışmasını mayenin de biraz amonyakla el eme. 

d k b t ~- ~ 1 o··nlemek manasına kullanlır. Bir ğinden ibaret bulunduğuna göre ka-aşkda d a öyledir! Sevildiğin, yüzün en ay e meA mana arın zancın derecesini ııiz hesap ediverin. 
sayıldığın, daha doğrusu horun dadır. Görüyorsunuz ki bütün ecnebi mesela bir romanda ras- En kiılüstür şapkacı dükkanı günde 
öttüğü müddetçe el üstünde tu- bunları bilmek, aralarındaki ladığı "Ahmet o gündenberi e~i- en az 30 şapka tamir ediyormu,. va. 
tulur, ba§ üstünde gezdirilir- farkları sezmek veyerinde kul.. ni, ayağını kesti,, cümles;ni ol- sati bir~r liradan otuz lira. Bunun 
sin •.. Tesirin kalmadı mı insanı lanmak - hele bir yabancı için • duğu gibi diline çevirirse - bi- için günde en çok beş lira dükkan 
atarlar yakadan! zor marifettir. l:lfi" Devamı: Sa. 4, Sü, l kirası, elektrik, havagazi parası, luı-
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2 • ARJANTINA 
~öhreti bütün dynyayı sar an ~aheserler ;ıııheser!. 

·ı (•J ~j ~ t1 ~ l@MT*!I 
KABAKULAGIN IHTILATLARI ... 

Kaba kulak hastalığının kendisi o 
nemli bir şey değilse de, sebep oldu· 
ğu ihtilttlar pek cidclidır •. Bunların 
da en ciddi olanı, haıtahğın erkeklik 
gııddelerine ıeçmesidir. 1ıtatistiklero.: 
göre kabakulak b311tahcına tutulan de. 
likanhların üçte birinde hastalık er. 
kek ıuddelerine ı:eçer.. Henüz bülüi 
yaıına ıelmcmiı erkek çocuklarda bu 

1 'htillt pek nadirdir. Genç kızlarda. 

l 
lı:adınhk guddelerine kaba ku_lak ~a~ 
talıiiının geçmesi de pek n&U' soru· 
lür .• , 

Kaba kulağa tatulan delikanlılara 
bu ihtilltın ne kadar ciddi olduiunu Bugün saat 11 de tenzllllth matine 

, ıınlatınak, maaleıef, pek güç olur ... 
~11111!1•••••••••••••••••--•••• Zaten hafif ve çabuk ıeçen kabı ku.. 

kaba kulağın başlamasından ııekiz ı:iln 
sonra meydana çıkar. Fakat on beş 
gun sonra, asıl kaba kulağı keybol 
duktan sonra da erkeklik guddcsinio 
hastahit meydana çıktığı da vardır. 
Onun için, kaba kulağa tutulan deli 
kanlıya en az on beı ııün yatakta, ya
tak odasmda kılmak lwmdır .. Erlcek.. 
tik guddesi iltihabının yalnız bir ta 
rafta, yahut iki tarafta olacağı dı 
ıinceden ·belli olmaz.. Yalnız bir ta· 
rafta olarsa o taraftaki ıudde küı;ü· 
llir, bir iı,e' yaramıyacak hale ıellr. 
fakat öteki taraftaki gudde yetişir .. 
H:albukl iki taraf birder. iltihaba tutu.. 
luna delikanlının sakalı, bıyıfı dökü. 
tür, vücudündeki kıllan dökülür, deli 
lı:anh şişmanlar .. Söıiin kısası hadım 
ağası olur. , .................................. ,, 

Bugün MELEK Sinemasında 
Zevk.. Eğlence.. ve nefis bir Komedi: 

DEL 1 DOLU 
Slı:l kahkahalarla gilldürecek,sen ve. m.ftkexımel ~ 

laktan sonra delikanlı yatakta, hatt& 
odada kalmak istemez, Kendi vüca 
dünün cüçlü, kuvvetli olduiuna ıüve 
nerek çıkıp ıezmek, bazıları da spor 
yapmak ister. İhtilStrn ciddi olduğunu 
anlatmak istiyen hekimle münaka~a 
etmiye kalkışır ... Halbuki kaba kul:ık· 
tan gelen orkit haatahtı en ziyade 
güçlü, kuvv,etli delikanlıları musallat 
olur Sebebi de ôlşikSrdır. Güçlü, kuv. 
vetll olan delikanlı kendlsine güvenir 
hastalığa karşı ıelebileceğin.i zannc. 
ler. geıer, o:vrıu .•• 

Asri mezarlıkt kı ebedı istirahatga- Karnesıni kaybetmek bir cürümdür; 
hına tevdi edılecektir, her cürüm de cezayı miıstelzimd1r 
Avukııt arkad:ı~larm cenaze mera- . O halde karneyi kaybeden cezala; 

simine Iııtırakleri rıca olunuı:-. J dmlmalıdır. Bu ceza da kaybedene 

ELiıvr BİR ZİYA 
İstanbul Baro reislerinden {fa. 

san Hayri Tan kısa bir rahatsız • 
lıktan sonra vefat etmiştir. Ce -
nazesi 24 Mayıs 942 nci pazar 
günü öğle namazını müteakip Teş 
vikiye camiinden kaldırllarak 
Zincirliguyudaki asri mezarlıkta 
makberi mahsusuna tevdi ediJe • 
cektir. Allah rahmet eylesin. 

ACI BİR ÖLÜM 
Sabık İstanbul belediyesi fen işleri 

miıdüriı merhum mühendis Kadrinin 
~liı Bayım Nıgar Derne vefat etmiş
cir. Cenazesi buiün (Pazar) Oı taköy
de Aydınlık sokağındaki ı numaraıt 
evJnden kaldt::ılarak cenaze namazı 
öğle namazını mhteakrp Eyüp camlin
de kılındıktan sonra Eyüpteki aile 
mezarlığına gömülecektir, Allah rah
met eylesin. 

eeQenıımeıı. 

Terkibi her henQI mu:ı:ır Olr 
rnaddevı ihtiva etmedJQ\ 
muemmen bulunan G ı B e S 
Gozelllk Pudraeını her gun 
kullanmak aureıııe elde e<;tlle· 
biten berrak bir ıerı. geneıııı 

ılade eden btr eııcı • .oeOenıtme. 
nın yegane aebeoıerldtr BeQe
nıımak ıı;ın mutlı:ıka G İ Be 5 
Pudrasını kullan>nız. 

karne vermemek ve onu yenisi verJ. 
linciye kadar ekmekten mahrum et
mektir. 

Biraz yukarıda karnelerin kryme . 
tinden bahsederken onların telafi e
dilemez bir kıymet olduğunu söyle. 
miştlm. Bu noktada tsrar ediyorum. 
Dürüst bir vatanda,. para ile karne 
almağa talip olmamalı. Bir çokları. 
nın vaziyetin fevkaladeliğini düıiüne. 
rek herkes gibi tahdit edilen grdaya 
kanaat etmeleri lazım gelirken böy. 
le yapmamalarr memlekette bir "arz 
ve tafep.. darumı; yarab'l"or. Hıleli 
kame ahcı1riı onun satıcılığını da Hı. 
das ediyor. 

Bunda suç, her ljeyde olduğu gibl 
satandan ziyade alandadır. Ve - esefle 
kaydcdlyoı um - çaresi de yoktur 
Güçluklerden doğian vazjyetleri, de
dikodu mevzuu yapmağ::ı gelince: Bu 
bir itiyat yahut iptiladan ziyade bi? 
nevi korlüktür • 

Harbi biz yapmadık. tnsanlann 
birbirini kurtlar gibi yedikleri §U 

diınya keşmekeşinde bidm zerre ka. 
dar dahlimiz yoktur. Bılak.is Avnı· 
palrnın Asyalıya, Asyalının Am~ri. 
kahya, Amerikalının Afrikalıya, Af· 
rikahmn Avustralyalıya t>aldırdığ~ 
bir zamanda bütün dünyaya sulh ve 
ıelamet örnekliği eden tek milletiz 

Bu zavallı hastalar istlyorlar kİ 
hem bu mustesna vaziyette kalalım; 
hem de her zamanki yaliaYtliımıZda 
hiç fark omasın. Etrafımızda ate5 
gökyüzüne çıkarken • bir hava cere
yanına maruz kalıp nezle olmamak 
için • terlemeğe bile tahammül ede. 
miyorlar. Olur mu ya? 

Lekesiz ıemalarınd:ı gümüıi melı. 
taplar ıeyredilen bir memlekette bi· 
raz ekmek intizamstzlığmı menfi de. 
dikodu mevzuu yapmak nimet kafir· 
lifidir. 

Bize gıpta ile göz'crini diken mil. 
yonlarca milletleri du§finelim ve ın. 
saf edelim! 

l/fl9 ............................. .. 

Bugün TAK SIM Sinemasında 

KIZIM 
Baş Rollerde: ı ' Bu kötü ihtillttan korunmak için 

HAL.KEVLERI NDB 1 yapılabilecek tek bir şey istirahat et 
EMJNONU HALKEVINDENı ıı bulnıa- ANN SOTHERN (Çam Sakızı } mek, hiç olmazaa yilrümekten vaz· 

Kabı kulağın cm sıkacak bir ih. 
til.itı da beyinde ve murdar Ulkte 
menenjit' yapmasıdır. Bıı ihtillt barı 
larında kaba kıılafttt kendisinden on 
ce meydana çıkar, fakat kaba kulak 
geçtikten sonra da meydana çıktılı o· 
!ur Vakıa bu ihtilltm pek tehlikeli ol. 
ma;ı da miistesnadır. Fakat kimisi de 
de, menenjitten kurtulan insan aptal 
kalır derler .• Bu söz her vakit doiru 
olma~a bile blisblitün yabaııl1 atrb 
maz .. Buna meydan vermiyecek den 
yine istirahattir., DU Y MASI 

Kurtarma yurdumuzca bulunan itlere yerl•ıti ıermektir. Kaba kulıia tutulan bir 
rilmek iiıero (16) yaıından yukarr olmak • 
şanlyle (50) klıiııe ihtiyaç vardır. Duoılara Roland Young - Billie Burke - tan Hun ter delikanlı hastalık meydana çıktık~an 
90.120 lnıruı yevmiye nrilecelcıir, .A7rıca Y~ sonra, en az on beş gün istirahatte 
uk ve yemekleri de temın edllerekılr. hteklı 
ıerln acele Nuruo$m&niye camii avlusundaki I Ayrıca Renkli MİKİ MAVS Bugün saat 11 de tenzilatlı matine o ihtilata tutulmamalı: ihtimali çoğahr. 
i\bulma • Kurtarma J'Ufdll ln:ıirJiline mıırati· 1'•••••••••••••••••••••••••••' J Kaba kulak hastalığrnda erkeklik gud
atlar• · desinin iltihaba tutulması, ı;ok defa, 

Kaba kulak, bi:lbreklerde fltiha'!n 
albümin çıkarmıya da ıebep olur .. 
Daha ba~ka ihtilitlarınr artık saymr 
yaca;im. Hepsinin önünü alabilecek 
çare hep istirahattir. 

Her hastalığın baş devası istirahat
tir! •• 

BEDİA MUSABNİ MARi KUiNi 
Türkçe Sözlü ve Şarkılı 

Bugün saat 11 de te11ziliitlı mati11c --.6 
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Hafta Konuşması Şehirden Röportai 
l.Jff' Baş tarafı 3 üncüde 

şuraya bak. Dağ rlbi kundura var. 
Hepsi tamir cdılecek. Seninkine an
cak bir ayda sıra gelir demektedir, 

* * ya Maryam duduya ne dersinizi 
Bitpazarı esnafına tanesi iki ku. 

ruşa mintan tamir edecefim diye bü. 
küle büküle sırtmın k amburu çıkan 
Maryam dadu : • 

- Asvasa bin şükürler olsun, di. 
yor. çiroz d iye: d!ye çiriza dönmiı1 
idim. Şincilıc her akşam kuzu pirzo. 
tasına yattım da benzime kan reldi 

. !" /. ·• i. .• 2~. ~\;~'.:..!'·ff ,_.. . t . 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRiP, .ROMATİZMA 
Nevralii. Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser O, artık bir gömleğin yakasını sÔ 

kuruştan aşafı çevirmiyor. Yama, fi. 
l!n gibi yorucu i5lere de hiç gelm'. 
yor. 

İcabında Günde 3 Kaşe Ahnabilir. 

- Bu zamanda yama yapacak vak. • . . ~ . . . . . .t. ~ 

tım vardı~? ..• Diyor, şu gomleklere Ellerinde kullnnılmış olarak 4 atmos- 1 
balı:, hepsınln yakası kolu değişecek fe ll uf k · t • k 1 
Eskiden beyzadeler bunları fakir {u~ r n ıs ~mi . azdan~, çnm:ısır 
,___ s ı ı n ı r 

O eniz 

-
Harp Okulu ve 
Komutanltğından 

Lisesi 

1 - Deniz lisesi 9 ve 10 uncu smiflariyle deniz gedikll eröa:ş orta 
okulu 6, 7 ve 8 inci smı!lanna talebe kayıt ve kabulüne 1 Haziran 942 
tarihinden itibaren başlanarak 20 Ağustos 942 tarihine kadar devam edi
lecektir. 

2 - İstanbul ve clvarmda bulunanlar, doğruca lstanbul deniz komu
tanlığına, Mersin ve cıvarlnda bulunan Deniz Harp okulu ve lisesi ko
mutanlığı ile deniz gedikli erbıış orta ok-ulu mildürlüğiıne müracaat ede
ceklerdir. 

3 - İstanbul ve Mersin mmtaknları dışından mUraeaat edecekler, 
Deniz Harp okulu ve lisesi komutınılığmu veya deniz gedikli orta okulu 
müdürlüğüne dilekçe ile müracaat edecekler ve dilekçelerinin bir sureti
ni bulundukları mahallin askerlik şubelerine vereceklerdir. Muameleleri 
askerlik şubeleri tarafından tekemmoı ettirilecektir. 

4 - Deniz lisesine isteklilerin bulunduklan sın::fın so!l sınavında her 
ne sebeple olursa olsun ipka ve ikmale kalmış bulunmamak ve hiçbir se
beple tahsili terketmiş olmamaları Iazundır. 

5 - Deniz lisesi 9 uncu sınıfmn 15: 18, 10 uncu sınfına 16: 19 ya
şında bulunanlar almırlar. 

6 - Deniz ~ediklı erbaş orta okulunun : 
altrncı slnıfma 14:17 
Yedinci " 15: 18 

Baş tarafı 3 üncüde 

zim bazı mütercimlerimiz gibi _ 
yandığı gündür! "Ele almak,, 
bir işi üzerine almaktır, ona 
"deruhte,, derdik; ayni söz bıri
ni kendi tarafına çekmek, ka
zanmak manasına da gelir. "Ele 
geçirmek,, çalışarak, uğraşarak 
bir şeyi elde etmketir. "Eli var
mamak,, kıyamamak, kötü işe 
girememek demektir. "El sun. 
mak,, bir işe başlamak manası
na gelirse de kullanılmaz olmuş 
tur. ''Kitaba el basmak,, yemın 
etmek ve teminat vermek de -
mesinedir. "El vurmak, el çırp
mak,, eskiden hizmetçi, uşak 
çağırmayı anlatırdı, bugün al. 
kışlamadır. "El etmek,, den işa
ret vermek, yanına gelmesini 
işaretle bildirmek manasını çı
lkarırız. 

"Eli ayağı düzgün,, vücut a. 
zasının biçimli olduğunu değil, 
o şahsın işe yarndığını ,becerı
rikliğini anlatır. "Hanımeli,, a. 
dım hoş kokulu bir çiçeğe v er
mekte isabet göstermişlerdir ... 

.,.... .. ya verirler, yahut da mutbak pa. • • • • 

1 1 çavra~r e~~rlerdi. Şimdi bir ciyiy'T- UTU MAK NES · 
lar bır rıyıyorlar ki deme gitsin. 

- Ne olur Maryamcığım. henet. 
lik etme , şunu haftaya ver, madıı
ma n e r ezmee gideceğiz. Diye yal 
var yakar oloorlar. Eskiden yüzüme 
bile bakmazlar, bnl Bitpıızıırınrn bit. 
Ji gömlekleri ile diz bediz korlardı 
Hele dur bııkalım. Bunda bir ev pa~ 
rası birlktirmezsem gözüm açık gi. 
derim. 

1 sıkma ve 1 de çnmıışlr ytknma 
makinesi bulunup da satmak istlyen
lerin mektupla Sırkeci İstasyon oteli ı 

(5647) f ---------Sc-k_ı_u_n_ci ___ .. ___ 1_s_:_1_n_y_as_m_d_a __ b_u1_u_n_a_n1_a_r_a_u_n_rr_ı_a_r. __________ _ 

* * Bu tabirler dışında b ir çok 
isimler vardır: Elebaşı = 

çocuk oyunlarında şeflik eden, 
oyunlarda ilk oynıyan, bir işte 
baş olan - El ayası - avuç 
içi - Elbezi ..... sabunlanıp ço
cuk ve hasta ağzı ve yüzü sil
meğe yarayan tülbent parçası -
Elişi - makine ile değıl elde 
yapılmış işler, işlemeli bezler -
Eldeğirrneni - hava ve s u ye. 
rine el ile çevrilen uf ak değir
men - Elden - çabuk; hükfı... 
met dairelerinde arkası bırakıl
mıyarak yürütülen evrak (böyle 
yapılmazsa rüzgarsız kalmış kot 
ra gibi bekler, durur] Eldebir 

hazır - Elde değil = ihtL 
yar dışında, çaresiz - Elşakası 
-== eşek şakası sözüyle mamla
dığımız can acıtıcı, zekasız, hoy 
ratça el oyunları - Elleme -
iri kıyım, tozsuz iri kömür par. 
çalqrı - Elyazısı - matbaada 
basılmayıp elle yazılmış yazı. 

Başka şekilleri: 
Eldiven - soğuktan v e güneş 

ten korumak veya süslü görün 

• 
Nişanhsını Öldüren 

Gencin Mahkumiyeti 
Nişanltsı 16 yasında l\luza!feıi Sul

tanahmette sokak ortnsında bıçakla 
öldOren Behzat İlterin birinci ağır ce
zada bııkılan d\!TUşmnslnda mOddclu
muml suçlunun idamını istemiştir. 
Duruşma dun bitmiştir. Mahkeme 
ruı;luyu 12 sene ağır hapse mahküm 
etmiş ve müebbet amme işlerinde 
kullanılmamasına karar vermiştir. 

Üsküdar ve Kadıköyünde 
Fiş Tevzii Bitti 

Yerli Mallar I'ıızarlarmdan atma -
cak pamuklular için Üskildnr ve Ka
dıköy semtlerinde fişlerin dağıtılması 
nih.:;.yet bulmuştur. Evlerinde bulu -
namayıp da fis alnmtyonlar, bulun -
duklart mahallin Jaşe memurlukları
na müracaatla fişlerini alabilecekler
dir. 

mek için ellere geçirilen el bı. + PLORYADA OTEL - nan belediye. 
çimi deri veya kumaş kılıflar ki Floryada bir otel lnıaaına mllsaade edilmek 
- için bir müracaatta bulunulmuıtur. Belediye 
eskiden tstnnbuldn daha çok bu tektin tetkik etmektedir. 
"cl...ıı·venlik,, denirdi,· Anadolu- Btltdiye milracaat eıralrnda lnccltmclcre 

~ baılamrıtır. 

dn "ellik,, derler. "Eld iven,, i + SUPHELT OLUM - Takalmde nireı 
bazı l(ıgatlar "eld üvan,, şeklin. ılrkctinde çahaan Recep oflu Telli birdenbire 

hutahııunıı ve kaldınldıfı Alman ı.uıanuln 
de gösteriyorlarsa da O "dÜvan,, de l:llmOıtDr. Cuct morga lraldınlmııtır. 

1 d • ·· 1 • l p + HıRSJZ HAMAMCI - Acuu hamamın 
ln as 1 ne ır, SOY emıyor ar. 'a- da Dr. Sıtltının dlrdanrndan 100 Uraunı çalan 
risi ek midir? Yoksa teşrifat hamam mllsıahdemlerinden Huan 6 .,. hapse 

mablı:llm edilmittir. 
kıyafetine lşaret olarak "divan,, ..., BiR TAHSILDARIN MAHKUMiYETi 

1 · ·1 ·ı·d· ? B d Kaclü:6ır evkaf ıabtılldarlarında• Zelri 24 SOZUY e mı ı gı ı ır • U sıra 8 lirayı :rimmetine ııeçlrdifi için 1 &ene 7 ay 
"el pençe divan,, sözünfl unut. lıap5c: ve ı ıene ı ı ay memur!7ct J'apırıa· 

mafa mabkam editmJ,tlr. 
mamalıyız. + TiCARET MUJJ'JRU - Anlraraya ıılt-

mlı olan bölı::e ticaret mlldllrQ Necmettin Me 
''El öpmelik,, geline ve dama- te ~•brimlzc d&nmllttllr. 

lNHlSARLAR UMUM MODURU - Tabi 
da verilen hediyeye denir. " E! urlar umum mlldllril Adnan Taıpınar Anka· 
srülmez,, sözü ise sadece haram ra,.a ııttm __ ı,_ıır_. __ ..... _ 
demektir. "El yordamı,, nın t filll 
manasını "el alışkanlığı,, olarak 
kabul etmeliyiz. Z ira bir sütçti 
ve aşçı famini de hatırlatan o, 
çoğumuzun bilmediği "yordam,, 
ozttirkcede meleke, mah aret, 
kaıde, ~kar.ar, şekil, metod, istı. 
dat gibi bir çok manayı nefsin· 
de toplamıştır. Hatta "yoru,, 
mana ve "yorum,, izah ve tefüır 
!karşılığıdır. "Rüyayı hayıra 
yormak,, hayırlı bir tefsir ve i. 
zah demesine gelmiyor m u? 

"El" den "elek", "cl~mek" 
de çıkmıştır. Fakat Arapçıların 
''alaımüssema,, yaptıkları "ele
ğim sağma,, nın aslı benim flk.. 
rimce başkadır: Türkçede "se
rap,, manasına gelen iki söz, 
"ılgım,, ve "sağım,, kelimeleri 
birlcstirilcrek gögteki bir gbni .. 
nup ~bir kaybvlan tabii b &.
disenin seraba benzediği a n la -
tılmıştır; zamanla söylenişi bo
zulmuştur. 

VENi NEŞR1VAT: 

RADYO - Başvekfılct Matbuat U
mum Müdurlüğünce her aym 15 şin
de çıkarılır. En ziyade radyo tekni -
ğinden ve rııdyo neşriyatından bah -
eedcr. 6 ıncı sayısı Ankarada çtk
nııştır. 

VARLl K - Mflliyetçi ve memle
ketçi fikir mecmuasıdır. 213 fincu sa-

1 yıst Ankarada c;ıkmtştır. 
1 OARE - D<ıhiliye Vekfıletlnin ay

lık mecmuasıdır. 161. 162, 163 ve 16-4 
nncü sayısı bir aradıı olarak Anka - ı 
rnda neşredilmiştir. 

l\lürebbiye Aranıyor 

İyi referanslı, trnnsızca konuşan 

çok tecrübeli milrebblye aranıyor. 

Kalamı~, Kalamlı lııtnsyonu, tram· 

vay caddeal No. 68 d e müracaat. 

1 No. da Ukkaıı Kuplay'a miıracantı .... .,_ ....... \ 

............ ~ 
TÜRKİYE CÜMHURIYETİ 

,~.---=.=---===K -=U=-Ş~T=U=-.. =Y :::=t<iJ-. N~D-Eno-N=----'·' Z 1 R AA T BANKA S r 

~~~:~;;~k. BiR"'KüSTUYü YASTl'K V2hiir~dıı 
Yatak, Yorganlar, da pek ucuzdur. Adres : fst.ınbul Çakmakçılar, 

Sandalyactlar sokak Ömer Balı o!ilu Kut T üyU Fabrikuı. 

Telefon : 23027 
, 

, BÜYÜKA D A DA4ml ___ , 

1 S ~ ~a!a~P~e~higünfA~c~k~ S 1 
Yemekler gayet nefis. Fiyatlar uygundur. , .................................. __ , 

Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans Adedi: 265 

Zi'"rai ~~ Ticari Her Nevi Banka Muamel~leri 

. ,-------~----------.., , .. Dr. Ihsan Sami4•, 
tstafilikok Aşısı 

tstafilokoklarenn mütevellit (er
genlik, kan çıbanı. koltuk alb 
çıbant, arpacılt) ve biltiln cilt 
hastalıklarına karşı pek tesirli 
bir aşıdır. Dıvanyolu No. 113 " ... , 

, KİMYAGER ... 

l İ~r~!~!!!~!!~~. 1 
Eminön ü, EmlAk Vfl Eytam Ban· 
kası karfts•nda İuet Bey han ı 

" No. 6 , 

iHTiRA ILANI 
"Yer! değ~tirilebilerı ara dipler ve 

bunlara bağlı yar lcvhalarlyle mil -
cehhez ve bilhassa mndenden mamCıl 
raf,, hakkında nlmmıs olnn 17.5.1940 
gQnlQ ve 2887 Eayılı ihtira beratı bu 
defa mevkii fille konmak üzere nhe
re devrüfcrağ veya lcnr edileceğin
den talip olanların Galata'da, İktısat 
hanında, Robert Ferri'ye mürııcaat -
larf i!An olunur. 

69_ .............. , 

TAN Gazetesi 

İlôn Fiyatları 
r:r. 

Başlık maktu olarak 750 
ı inci sayfa santimi 500 
2 ,, ,, ,, 100 
3 n ,, ,, 150 

KAYIP: Aık~rf posta 611 kararıılfıı lap 
&ubaylıfın.dan namıma tanzim ediltn cılt I• 
varak 33 ve ı6.t2.941 tarib ve 11133 ııra 
numaralı ayniyat teıellüm makburu kaybol· 
rnuıtur. Yenisi alınacafından hDkmll kıl· 
mamııu.r. Nazir Akbaun 

TÜRKİYE iŞ BANKA Si 

Biriktirenlere 28,800 Lira Para 
iKRAMiYE VERiYOR 

Zfr1at Bankaaında kı:mbaralr ve lhb•nıız tasarruf hesaplarında eft ez 50 
h laaed bulunanlara •enede 4 defa çekllacek kur'a ile a ,aA1dakl pi.,_ QÖ• 

re lkramlyo da!lıtılacaktır: 
4 Adet 1,000 Lira lık 4,000 
4 .. 600 • 2,000 
4 ,. 250 .. 1.000 

40 ,, 100 .. 4 .000 
100 • 60 .. 6,000 

Lfrı .. .. 
• ,. 

120 • 40 • 4,800 
160 il 20 .. 8 ,200 il 

ol KKAT • H ... pıarfndakl paralar bir une içinde !SO liradan •t•D• dDım1· 
yenlere t~ramlye çıktı!iı takdirde % 20 fazlHlyle verllecektlr. Kur'alar 
ıenedo 4 defa, 11 EylQI, 11 Blrlnclklnun, 11 Ma rt ve 11 Hazira n 

tarihlerinde çekllecektlr. - ~ 

MEMUR ALI NACAK 
Türkiye Kömür Satış ve 

Müessesesinden 
Tevzı 

Küciik Tasarruf Hesapları 1942 ikramiye Planı Müessesemiz merk 'Zinde muhtelif servislerde münMI bulunan 100-
. Keşldeler 2 Şubat. 4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 tklncllşiD 170 llrnltk vazifelerde çalıştırılmak üzere memur alınacaktır. 

tarihlerinde yapılır. İsteklilerin en geç 6 Haziran 1942 tar hın k dar evrakı müsbitelcriy-

1942 lkram•ıyeler•ı le birlikte Yenişehir, Atatürk bulvarrnd ki m e merkezine milraca-
atıan ilAn olunur. (5729) 

1 adet 2000 llrahk-2000.- ı:;;; ~I, ~adet 100 Hralık-4000.- U ra ~ 
3 .. 1000 • -3000.- • 

1
,,, 

2 • 750 " -1500.- .. tlO • 110 • -2500 - • 
3 .. 500 • - 1500.- .. 200 • 25 • -6000.- .. 

10 .. 250 .. -2l'i00 - • 200 • 10 • - 2000.- • , ............................... __ , 
EKSiLTME iLANI 

Eskişehir Su i şleri 9. unc:u Şube Müdürlüğünden 
1 - Eskişehir Su f 5leri 9 uncu Şube MüdOrluğu mıntakası dahilin

de bulunan Kütohyada Sarı ve Kapan derelerin ıslahı muhammen keşif 
bedeli (22.699) lir11 (52) kıiruştur. 

2 - Eksiltme 8 6.942 tarihine rastlıyan Pazartesi günO saat 15 d e 
Eskişehir Su İsleri dııireslnde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - tsteklıler eksiltme şartnamesi ile buna "lJı'.itt>ferri diğer evrakı 
Eskişehir Su İşleri 9 uncu şube Müdürlüğü ile Kl\tahya Nnfia Müdürlü
ğünde görebilirler 

4 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1,702) lira (46) kurus
luk muvakkııt teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağ1 günden en a:r 
il• gün evvel el!erlnde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Eski
şehir vil!lyetlnc müracııat ederek, bu işe mahsus olmak ilzere vesika al
maları ve bu vcslkalan ibraz etmclerl şarttır. Bu müddet içinde vesika 
talebinde bulunmryarJar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarmt ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Su İşleri 9 uncu şube Müdurlüğünc makb z mu
kabilinde verm"leri l!lzundır. Postada olan gecikmeler kcıbul cdılm~. 

(5494) 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİI\f ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ 1863 
5tatüleri ve Türkiye Cümhuriyet i ile mün akit m ukavelena
nesi 2292 Numaralı 10/ 6/ 1933 t arihli kanunla tasdik 
"rfilmiştir. (24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 

İhtiyat Akçesi : 

10.000.000 İngiliz Lirası 

1.250.000 İngiliz Lirası 

Tütkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
p ARİS, MARSİLYA ve NlS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

JT~TRı KIBRIS, YUNANİSTAN, lRAN, IRAK, FlLlSTlN 
ve MAVERAYI ERDtlN'de 

Merkez ve şubeleri: 

YUGOSLA ~YA, ROMANYA, YUNANİSTAN, SURIYE 
LÜB NAN, Filyalleri ve bütün D ünyada Acenta ve 

muhabirleri varılır. 

"Elinden geleni arkamı. koy. 
ma", "bir elin nesi var, iki elın 
sesi var", "iki el bir ba;i için'', 
''elini sallasan ellisi, başını sal
lasan başı tellisi", "elini, eteği. 
ni cekmi!ı:", "eli ekmek tutmak" 
••e( ele, kol kola; çiftede de san 
dık, kırmızı fındık", "elin üs
tunde kimin eli var?", "el eliy. 
le yılan tut", "elinden gelen ba
şara, kötünün yüzü yaşara" g~ 
bi sozler in yorumuna yerımız 

elvermiyor. Hem de "el''.. gı~i 
okuduğumuz "il" den ~.uremış 
kelimeleri ve atalar sozlermı . 
ayırdığım halde... Hele "~~ .. 
ozimden çıkıp Anadoluda bugu~ 
kullanılan ı:e en aşağı seksem 
bulan pek güzel . kclimelerı .. ya 
zık ki o yüzden yıne sayıp doke 
miyeceğim. Mesel~: eldek = 1111111111111111111ıı11111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~~i~i~ıefa.~a e~;i~a~~~i:~:~ı;; ,,ııı•ıııı~ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı~."ıı•ıııı• '"•'" 'l § yeni Müşteri Bulmak Sanatı 

Her nevi Banka l\luamelelcri yapar 
Hesabı cnri ve mevduat hesaplan küşadı. 
ricari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
für kiye ~·c Ecnebi memleketler üzerinde keşide senedat 
ıı>kontosu. 

.,.. ıt~~~~i ;~~!~adığım, hatır ! 1 D E A L B U R Q - ~ Dr. Gasson diyor ki: 

~~~~şg~~~;~~ab~~[ :~1:'~ ~ Yazan: lktısat Doktoru GASSO~ 1 ~ ''Her tacir bu kitapta gösterdiğim usu11erl tatbik 

Borsa emirleri. 
Eshnın tahdlat altın ve emtaa O.zerine avans. 
Senedat tahsilntı ve saire. 

~~~~ 
üstün biri çıkar, tamamlar, o Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmah j :_- etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman içinde E 
-ıaman, böylesine "e~ var - = _ b· ı · B b - ı 
ılsun! Eline sağlık! Ellerm de_:t 1 istiyorsanız, "İDEAL BÜRO" yu okuyunuz.,, = : müşterilerinin adedini bir misli arttıra ı ır. en u : 

En yüksek emnıyet tutlarmı haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

örmesin!,, deriz. El elden u s = Satı§ geri: TAN lstanbuJ -1 :_ kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.,, 
'undur, ta arşa varınca! 1 _ _ 

j Fiyatı 50 Kuruş i E Fiyatı 50 Kuruş = 
Sahip ve Neşrlyııt MOdürü: Halil 
Lüt!i Dördünc<ı. Gazetecilik ve 
Nr rivat T L. S. Ti\...~ matbaası 

'9 ıııı•ıııı•ıırı•ıııı• ıı ıı • ıırı• ıııı•ıı rı•ıırı• ııı ı • ı n• ı ı 111. 1 \1111111111111111ıu11ı11ıu1111111111111111111111111111111111un111111 ı# ı 

Piyasanın en müsait şartlariyle (Kumbaralı ı:eya 
Kumbarasız) tasarruf hesapları açılır. 


