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Evvelki gün, Ankarada Karadeniz havuzunda Harp Okulunun yüzme müsabakasının yapıJ~hğım ve bu töreni Cümhurreisi Milli 
Şef lnönünün şereflendirdiği haberini vermi~tik. Yukarıki l'csinıde, Milli Şefi, Başvekille bırlikte bu töreni seyrederken, ve 

Harp Okulu talebesinin, bir ağır makineliyi\ hiç ıslatmadan sudan geçirir lerken görüyoruz. 
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Alman ileri Hareketi 
Hızla Devam 

Etmektedir 

Bu Munasebetle Hazırlanan Törer 
Ye Sergiyi Maarif Vekilimiz Hasan 
A .... ı ·y··· 1 c k G.. 1 s· N t ki A. t Şarlia Doğru Yeniden . 1 UC0 ~·0 UZe lr U U a Ç 1 Arazi · Kazanıldı 

Sergi. 
Biitün 

Türkün ince Zevkini, Hassas Ruhunu; Güzel Görüşünü 
Vuzuhile Meydana Koyan Bir Şaheserler Meşher!dir 

...__·----------ı Güzel Sana'tlar Akademisinin r-:-
sovyeller l tesisinin altmışıncı yıldönümü 1 I' 

münasebetiyle dün büyük ve 
çok güzel bir sergi açıldı Bu mü-

Soruy orlar : ;:~~~~ıe de bir kutlama töreni 

lJııu-ttefı•kıer•ım•ız Ti.lren ve sergi i~in bir hayli 1191 zanıandır hazırlık yapılıyordu . 
Şehrin bütün güzideleri de töre. 

.... ? ne davetli bulunuyorlardı. Saat 
·~erede • on yediye doğru davetliler Aka-

demi sarayının çok güzel bahçe-
:Müttefikler, Sovyetler1 müşkül va- sini dol~urmıy·a· ba~ladı~ar. Baş. 
ziye-tten kurtarmak için, Moloto- ta. Maa_rıf Vekılı ve Vah olmak 
fa videttikleri ikinci cepheyi aça üzere Üniversite rektör ve de
c;aklar mıdır? Bir.ce ikinci cephe • kanlan, Maarif erkanı, edipler, 
nin açı!acağına şüphe yoktur. Ya-, alimler, san'atkarlar, İstanbul ba 
pılan bütün hazırlıklar, lnıiltere.. sım erkanı, meb'uslar, hülasa 
ve Amer~a~a efk~ıumumiyell;1n hepsi Güzel San'atlar mensup ~e 
ıu:~n tazyıkı bunu gost~rmektedir. meftunu olan davetliler kısa bır 
Boyle yeni bir cephenm açılması zamanda bahçeyi doldurdular. 
Almanları~ gerek _ııark, gerek Mı- Vekil Hasan Ali Yücel tam saat 
111r cephesınden bır taktın kuvvet· 17 15 d tk ·· l iye 
ler çekmiye mecbur edecek ve her • e açış n~ u~~ soy em em 
iki cephede de kat'i neticeyi alIJUL. başladı. 20 dakıka suren ve h 
•ma mani olacaktır zevk, hem de alaka ile dinleneıl -------·----- bu nutuk pek güzeldi. · 

M. Zekeriya SERTEL Vekilin nutku 

SO.VYfT, ~TEBliGi 

Voronez'de 
-Almanlar. 

1 ~ • .. 

Geri Atıldı 
Briansk'ta Mühim Bir 
Tepe Ele Geçirildi 

Millerovonun Cenubunda 
Bulunan Alman Birlikleri 

Geri Püskürtüldü 
~oskova~ 18 (A.A.) - Öğle ü

ze~ı neşr~dilen Sovyet tebhginin 
ekınde şoyle denilmektedir: 

Voroneı.: bölgesınde kıtal.an. 

S k h · d Alm ·ı · Hasan Ali Yücel Güzel San'at- mız düşm. anı bir miktar gerı pu·· s-ar cep esın e an ı erı 882 d b l 
. bar d lar Akademisimn 1 e aş 1• kürtmiışlerdir. Almanlar bura-e eketi durmadan evam 1 b. .ld 

't ,I Yol'. Sovyet orduları yalnız yan tarihini pek güze ır ş~ .1 
• da inatla mukavemet etmekte • 

vO't de hülasa ediyor, Akademının dirler. k onezde tutunuyor, buna mu- k d · d' 
abu Don havzasında cenuba ve 0 tarihten bugüne a ar geçır ~- Millerovonmı · cenubunda kıta-

cenu.bu şarkiye doğru çekiliyor. ği s~fahatı an~ı:ı.~ıyo~ ve ~a!1ayı l~r~ız ~üşmaııın tanklar ve mo. 
Bu gidişle Almanların bir taraf- N~fıse mekebu~ın ıl~~ tesısınde torlu pı.l".ade kuv"'.etleriyle yap -
tan Rostofa diğer taraftan Voı-ıTıcaret Nazır~ıgın.a ~agl~. o.~u~.un. tıklaı'I bırçok kesıf taarruzl~rı 
gqnın bir dirseği üzerinde bulu- daki hilei şerıyenın ıç yuzunu a- püskürtmüşlerdir. 
l'ıan Stalingrada varacaklan zan- çıyordu. Bir kesimde P.ıtalarımız Dir 
llolunuyor. 1926 ya kadar . muht~~f de~işi~likler tE'k günde 13 t&nkx yakaark kul-

b 
M. a'l'P<Ulı TimoN>nkO ordulan geçiren Akademı:re, Cu~~u~ıyetı~ li- lanılınaz bır hale getirmişlerdir. 

--:.- r zımgelen kıymetı verdiıını behrten Benzin V"' bo:nba k 11 b 

Berlin, 18 (A.A.) - Alman or
d!lları başkumandanhğmın tebli
ğı: Donetz'in şarkında zırhlı teş. 
killerimizle motörlü piyade tfı~ 
menlerimiz cenuba doğru ileı·i 
hareketlerine devam ederek Ros 
tofun şarkında geniş bir cephe
de Don nehrinin aşağı mecrasıııa 
varmışlardır. 

Piyade tümenlerimiz çember 
içine alınmış olan düşman ~cuv .. 
vetlednden mürekkep guı;up ları 
cepheden yapılın bir ,..t-sm-:uzln 
imha ederek şark istikametinde 
arazi lcazanmışlardır. 

Mühim hava guvvetlerimiz 
bilhassa aşağı Don bölgesinde 

L."?r Devamı Sa. 2, Sö. 1 

M. Maiski 

M. Maiski 
Churchill'le 
Görüştü Ç:.zımete uğramış sayılamaz. Hasan .Au Yücel Boğaziçinin en ~ birliaimi7.~ tı:ı<'ns u kanaln bır 

Ulıkü şimdiye kadar bozgwı bir zel saraylarından biri olan eski mebu· ankıt>-:\... up as er er eş 
ordu gibi düsmana esir ve mal- san dair~inin bu kültür ve sanat kay- t ve uu Zlrnıı otomobili b a. 
~nıe verme~, büyük kayıp. nağma tahsisini müteakip bızh bir ge.. vaya uçunnuşlaı:dır. Yapılan Bunu Genelkurmay ve 
lara da uğramamıştır. O halde lişme başladığına işaret ediyordu "sa- muha:Cbelerd~ A.unan kayıplaıı 
hu mütemadi gerilemeği faah et- dece modern ve Avrupalı zevkin ardın 1200 u bulmll$Jtw . Kabine T oplantılar1 
~~? Stalingradt bile tehlikeye dan koşmak ıerçek güzelliğe ermek Sovyet süvarilerj ric'at eJen 
duşiiren ve bu suretle Sovyet için kifi görülemezdi Kendi medeniyeti düşmanın gerilerine cür'etli bır Takip Etti 
~ularının tamamen ikiye bö- asırlardanbri yaratıp yoğurduğu ~ - taarruz yapara& bu Alman t olu. 
lUıunesine sebep olacak olau Al- zelliğin ruhuna sinmek, onu'?- incelıkle- nu dağrtmış ve yok etmişlerdtf. 
l'nan ileri hareketinin böyle bü- ~ne. gi"?ek, onun yürek ae~nlet~n de- Şiniali garbt cephesinde bir M. ·Maiski'nin Sert Bir Dil 
~tik bir mukavemet görmeden rınlıklerme inmek gerektı,, diyerek h~va birliğı t'Ç ayda 87 düşman d ., S .. 1 
~e-vaını, gerek Moskovada, gerek rosu dahiline alınışını da anlatıyordu. ~ D ~ş ur. 

Müessif Bir Hidise 

Atılay Denizaltı 
Gemimiz Battı 

Gemide Bulunan 38 Subav 
Ve Erimiz Sehit Oldu 

~ 

Mliessif b ir k aza neııcesinde 
battığı b ildirilen Atılay deni. 
zaltımızın kızaktan indi.riUr
ken ve denize indiği zamnn a 
ait iki resmini görüyorsunuz. 
So~et Rtt5yanm Londra Büyük 

El~isi M. Maiski 

. .. 

Ankara, (A.A.) - BıışvekaJettcn tebfiğ edilmiştir: 
Çanakkale boğazı önünde 14 temmuz günü talim vazifesini 

yapmakta olan Atılay denizaltı gemimiz dalış yapmış ve sebebi 
anlaşıJamıyan bir an zadan dolayı bir daha · çıkmamıştır. Geminin 
80 ınetr~ derinlikte battığı tesbit edilmiştir. Memleketimizde bu· 
lunan bH\1mum tah lisiye vasltalan, en kısa zamanda vak'a mah:ı\H. 
ue gönderilmişse de geminin ve mürettebatının kurtarılması milnı· 
k i.in cıJaınamıştır. 

Atıl ay denizaltı gemimiz mül'ettebatının bu suretle sehit ol
muş olduklarını teessürle bildirir, kederli ailelerine sonsuz tazi. 
ş-etJerimizi sunarız. 
, Dalıp da çlkamıyan genıi içindeki mürettebat ve suba~· lann 

miktan 38 dir. Bunların isimleri bilahare bildirilecektir. 
TAN: Aziz şehitlerimizi saygı ile anar ve kederli ailelerinin 

acılarını paylaşırız. 

Ekmek Fiyatları 
Şiddetli 

Hava Harbi 
Yapılıyor 

A·r t t ı r ı I d ı 
Bugünden itibaren 600 Gramlık Ekme~ler 

Satılacak . · Her Yerde · 16 Kuruşa 
Hububat fiyatlarına zam ya. ı----------

pılırias:ı:, lınaliye ücretlerinin art- B ı • 
rnası ve mahrukat fiyatlannın e r 1 n v e 
yükselmesi göz önünde tutula -
rak 600 gramlık ekmek fiyatla. K b • f 
nnın 16 kuruşa çıkarılması ka- . u y 1 c e 1 

rarlaştrrılmıştır. Bu arar bugün.. ~ 
den itibaren yürürlüğe girecek - E 1 • ı • • 
tir. Bir çuval un fiyatı da 1486 l! 1 erı m iZ 
kuruştan 2440 kuruşa çıkarılmış 3' 
ve dün Toprak Ofisi fırıncılara 
unu bu fiyattan vermiştir. 

Bir giin sonrasmm ekmeğini 
almak için bir gün evvelki kar
neyi veren bazı kimselere fınncr
ların ekmek verdiği anlaşılmış. 
tır. Böyle bir hareltetin cezayı 
iıcabettirdiği fırıncılara bildiril
miştir. Bazı fmncılarm eski ku. 
ru fasulyalardan un yaptLlcları 
ve bunlan Toprak Ofisimn unla 
rına karıştırarak yaptıkları fazla 
ekmekleri lokantalara sattıkları 
anlaşılmıştır. İlgili makamlar 
bu işi tetkik etmektedirler. 

--
Saffet Arıkan Berline, 
C. Açıkalrn Kuybişef'e 

Tayin Olundu 
Ankara, 18 (TAı.~ı - 'Erzinean 

meb'usu Saffet A!'ıkanın Berlin 
Büyük Elçiliğine, Hariciye Ve
kfileti Umumi Katio muavini Ce 
vat Açıkalınm da Kuybişef Bü
yi.ik Elçiliklerine t~yinleri Cüm
hurreisimizin yüksek tasvibine 
iktiran etmiştir. Büyük Elçiler 
ağustos başlannda vazifeleri ba. 
şına gideceklerıilr. 

B İR HABERE GÖRE : 
Merkezdeki Savaşın 
·Hayati ·Mahiyet 

Alması Muhtemelelir 

Almanlar 19 in9iliz 
Uçağı DüJürdüklerini 

Bildir iyorlar 
Kahire, 18 (A.A.) - Bugün kü 

cumartesi günü neşredilen I n. 
giliz Ortaşark harp tebliği: Dün 
şimal kesiminde kıtalarımız ce
nuba doğru bir miktar ilerlem1ş 
lerse de sonradan yapılan ıkı 
mukabil taarruz karşısında ka
zandıkları arazinin bir kısmını 
terk etmişlerdir. 

Cenup kesiminde seyyar ko 1. 
!arımız faaliyette bulunmu~lar -
dır. Hava faaliyeti bilhassa nıer 
~ Devamı Sa. 2, Sii. 'i 

Yahudiler Selanikten 
Çıkarılıyor 

~~--~~---~~~~---~----~--~~~~-..... 
Oslo, 18 (A.A. ) - Br it: 60,000 Ya

budinin Selanikten çrkarılarak sürü
le<:ekleri öğreniinıiştir. ' 

..ı Türk süsleme sana.tlarmın mektep lı:adltayyaresı aüşürm·· t•• • Kullan UJI oy eniyor 
~ndra ve Vaşingtonda haklı bir ~ evamı Sa. 2, Sü. '1 (Yazısı 2 nci sahifemtzde) 
teıaş uyandırmıştır • ~ Deva~ Sa. 2, Şü. 4 -.....,--------~---=-----------:---~----~---------

Sovyet matbuat ve radyoları 
~.l:tk açıktan açığa tehlikenin 
buyük olduğundan bahsediyo.c 
'°~ vaziyetin günden güne va
tıınıeştiğini itiraf ediyorlar. Mos 

Ticaret Vekili Tayyare 
İle AdC.naya Gitt i 

~a radyosu evvelki gün şunu 
soyıemiştir: 

"Don havzasında kanlı muha
l'ebeter.olayor. Düşman Sovyet 
lı\lsyanın kalbi olan Stalingrada 
l'~aşıyor. J\1üttefi~l~ri.miz Sov-
3tet ihtiyat ktıvve~ler~ sonsuz 
\te düşmana ter!<-edil~,il~cek .top-
l'll\1a:rıa .hudats ol~u sa-
btyo:rlars'a ald r~J~~ 
Meşhur Sovyet.~nrletın-

d.en İlya Ehrenb hı-, 
l'i bulçduğu Lo ~~:·~ 
~!aradard gazete ıgı 
ır yazıda diyor 

ü"'.. Dev~ Sa. %, Sü. 3 Güzel San'aflar Alcademisinin 60 meı ytldönilriltl münasebetiyle yapılan dünkü merasimden. iki intiba.! 

Behcset Uz, Çukurova Köylüsüne Mil!i 
Şefin ve Başvekilin . Sel,amlarmı Götürdü 
ve B~zı Mühim Tetkiklerde Bulundu 

Adana 18 (A..A .. l - Ticaret · ı yap-ıl~11 pir t~p}3.nt.ty:ı başkanlık 
Vekili d~ktor Behçet Uz bu sa· eden~~fokfor J3~lwet Uz Milli Se
bah refakatinde t~el meb'usti,, fi~iz , lsmet. irtôt\Wıün ve Başve. 
T urhan Cemal Berlke, iaşe müs-: kiliıpiz" Şilkjü S)l!ç~ğ1UJ1un Cu
teşan Şükrü Sökınensüer ve Ofis kUrwa Ç!f~_iliVıne selam ,..~ sev· 
tJmwn müdürü olduğıı halde gilanm :ıif+la_ğ et~~\:teo sonra 
tayyare ile An.karadan şehrimı. müs\ah.sil · V!! t~{lat şefleriyle 
ze gelın~tir. Veki! vil~yeti , par- yeni-:t?k!in ~e İji~ ·mevzuu füerm. 
tiyi ve komutatılilp zı!aret et- de satnimı bır 1ion~51?ıa '":apty.ış· 
tikten sonra su tesıslerıni ve fab tır. Toplantıdan sonra çı~t7ile •. 
rikalan tetkik etmiştir. rimiz bütün SevhA.n v~ la~·etı 

Cümhuriyet Halk Partisi salo· müstahsilleri adına bükumet~nıı· 
nunda müstahsillerin iştirakiyle ~ Dev:unı Sa. 2 . 5 iı . 6 
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No. 78 Yazan: MAHMUT YESARi 

Yat gelmişti; Şemsitap 'ta\fa ile Nuri olmıyacak sanılan şey, dönüveriyor, 
Bekirden haber yoktli. Yat, ince, tek Tesadüfler tesadüflere yardım ediyor. 
b calı, beyaz. sulün bir gemi idi. Rıh. Bu buluşum, hakikaten bir düşeştir. 
tıma yaktn demirlemişti, Ertesi gün, Bir eski tanıdıia rastgeldim. Kapalı 
gemiyi gezdik. Pek eski sayılmazdı. kapılan~ hemen hepsi açıldı. Onun 
Kiimaraları boldu ve ferahtı. Açık ha- ıölcesinde. serbestçe konugablliyor • 
\"da bır Akdeniz aeyihatl, mukem • dum da 
mel bir ı;ey olurdu. •• 

Kaptan, İngi!izdi. Hiç konu11'1uyor- Prenses, kalfayı beğeniyordu: 
du. Sorulanlara, tek tek, kısa cevaplar - Sen. tuttuğunu koparırsm. 
vrrıyordu. Şemsitap hanım, sert duruyordu: 

PrCJJses, yatın servis tarafinı ıezer. - İç!crinde bir iki tanesi, biraz alL 
kcn o;unmü:;tü: ktmar .. Onu idare edeceğiz. Gençlik. 

- Acçımız, birinci smıf ustalardan. lerine, güzelliklerine söz yokdur, sa-
dır, nmın. 

K1rmızr yilılü, tombalak aşçı baljı. Prenses, tasdik etti: 
n omuzunu okşuyordu: - Öyle ... Yüzleri gibi biçimler! de 
- Bakalım, bu seyahatte, ne yemek gii%el.,, Hele bir tane azan boyl"Glan 

le hazırlryacaksıni' nr. bir berber, terzı elinden geçti mi, 
O. başını eğip iki yana sallıyordu: akıllar durdartuyor. Kocaman iri Jca. 
- Kolay ... Si7.c ne ki, istersenlz... ragözler .. Yumuk kiraz dudak::: Ayn 
Yat geldikten Üç gün sonra, Şemtap ayrı uymıyayım . Her bur uvmuş . ., 

b mm kafilesi göründü. Servis kapı • Sermıitap ka!faya not eder e-ibi söy· 
sı dan gizlice yukarıya alıyorlardı. IUyordu: 
S kız tane bulmuşlardı. Hepsi de, toy, 

kek köy kızlarıydı. Boylan 11%\lnca 
c ort.arun arasıydı. Giydikleri kaba 
l h çarşaflardan biçimleri hakkında 

b r filcir edinilcmiyordu, 
Vaktin geç olmasına bakılmadı, Be 

y glundaki terziye telgraf çekildi. Ca~ 
r yeler, :veni esvap!ar aiycceklerd!. 

O gece, yukanya c;afmlmadım, Ali 
l'fafiz, yata dalgın dalcın bakıyordu: 

- Bununla seyahat etmek bir keyif 
tir. Bey afabey. 

Ben ı)e pek imrenmiyerek bakmıyor 
d .. gildim: 

- Hele, ay ı~it oldufll ıecelerde ... 
Ali Nafiz sinirliydi: 
- Ben, bunları anladım, Geminin 

evkini çıkaramazlar. Kamaraya liapa. 
"lır, altmış altı oynarlar muhakkak. •• 
Prensesin. kimseden, hele erJı::ckten hiç 
rı"rvası yok. Gel ıör ki, insan arasına 
karıştığı yok. 

- Evet, kendi ilcmlne alışmıı 
- Öyle amma, bir tavn, bir tavnııı 

tutmuyor 
- Ne denir? 
Ertesi gece, yukarıya çafrrılmııtım. 

Sofrada Scmsitap kalfa ile Nuri Bekire 
de yer ayrr!mışu. Prenses: 

- Bu ııcce, hep beraber yiyecefiz. 
Dedi, • 

Neşeliydi, gülüyordu: 
- Konuşacağımız çok şeyler de var. 

Artık, 1stanbnlda fazla durmayacağız 
kızların üst!crini başlarını biraz; düzel 
tıp yola çıkmalı. 

Gyzleriyle beni aradı: 
- Kızlan görmeyiniz. Öyle toy şey 

ler ki .. Şemsitap haruma. parmak ısır. 
dım doğrusu... Kı:dann, hepsi, biribi. 
r ndcn güzel ... 

Semsitap kalfaya sordu: 
- Sahi. nasıl buldun? 
Yaşlı lı:ndm. yorııun bir soluk aldı: 
- Çok uğraştırdı. Paradan yana da 

goz!eri kapalı def!l. Öyle TaziyeUer 
kıırşısmda kaldım ki, sizden telgrafla 
stemey'i düşllndüm. Fakat; en olaia.%, 

aponlar Duch
Harbour' a 

Hücum Ettiler 
Bir Karakol Gemisi 
İsabet Alarak Battı 
Ve 40 Kişi Öldü 
Vashington, 18 CA.A.) - Bah

riye Nazırlığı tarafından dün neş 
redilen tebliğe göre 4 temmuzda 
Japonlar Aleut adalarına ve bil
hassa Dutch • Harbour deniz üs.. 
simdeki Mears ve Glenn kalele
rine hücum etmişlerdir. Bu hü -
cum bir uçak gemisinden hava. 
lanan bomba uçakları tarafın .. ' 
dan yapılmıştır. Kışla olarak kul 
lanılan eski karakol gemisi N ort 
hwestern batmış ve 94 kişi öl -
müştür. Bunların arasında si. 
viller ve bahriye mensuplan da 
vardır. 

Bu hücumdan evvel Japonlar 
silahlı keşif uçuşu IJ1'1hiyetinde 
başka bir akın daha yapmışlarsa 
da, daha önce- neşredilen tebliğ
lerin birinde de bildirildiği gibi 
5 uçak kaybetmişlerdir. 

Bt!1!;f!1~1 i *:]US'. 

- Yann, Istabula inenin, Kıılar 
ic;in örtü, battaniye alırsın. Vapurda 
üşümesinler, eonra .. 

Durdu, beni ı~sterai: 
- Bfr battaniye ile Beydendl için 

lazım ... 
(Devamı var) 

Gazeteciler Heyeti 

Sofyaya Vardı 
Sofya, 18 (A.A.) - Almanyaya git

mekte olan Türlt gazetecileri dün öğ
leden sonra buraya gelmişlerdir. He
yet garda Bulg:ır matbuat umum mü
dürü Mösyö Nikolayef. muavini Mös
yö Dane.t, Alıntın Elçlllği matbuat 
milşavirf Berg, Tilrkiye Elı;flfğl Baş
kAtibi Ekrem. Bulgar basın birliği 

reisi Mösyö Bclçc ve birçok gazeteci
ler tarafından knrsılanmtştır. Tilrk 
gazetecileri şehirde bir gez.lntl yap -
mtş ve tnrlhl kıymet! olan Bina kö -
yünü ziyarat etmişlerdir. Bulg:ır mat 
butıt umum mQdOri.1 heyet şerefine 

bir. çay ziyafeti vermiştir. Alman se
sefareti matbuat müşaviri Mösyö Belce 
Türk gazetecilerine bir akşam ziya -
feti vermiştir. Heyt't bu sabah saat 
7 de Alınnnyaya hareket edecektir. 

umı·• 
• 30 
s.u 
8.40 
9.20 

12.30 
12.33 
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18.00 
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TOrıı:Oler 20.30 
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Orlıntra 21.SO 
Prorram 22.30 
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Pası! Heyeti 
Haberler 
At :vanaları 
MOalk 
Komııma 
Şarlrılar 
Koııu~ma 
TEMSlL 
M!izik 
Haberler 
Kıpaoıı 

HİNDİSTAN 
GÖZLERİNi 
AMERİKAYA 
ÇEVİRMİŞ 

Yeni Delhi, 18 (A.A.) - Hint 
Kongresinin Reisi Mevlana Azad 
dün beyanatta bulunarak mfllj_ 
yetperverler tarafından Hindis
tanın derhal hürriyete kavuşma· 
sına dair hazırlanan karar sure. 
tinin başka memleketlere olduğu 
kadar Birleşik Amerikaya da 
hitap ettiğini söylemiş ve şunla. 
n ilave etıaj.ştir: 

Birleşik Amerikanın harbe 
girmesi onun dünyanın dcmok. 
rat milleUerine karşı mes'uliyet
lerini arttırm~tır. Çün!<ii Ame • 
rika arazi kazanma'l için değil 
demokrasi idealleri için harp e
diyor. 

Mevlana Azad şunlan ilave et 
ıniştir: 

Hintliler, İngiltere üzerinde 
nüfuzunu kullanması ıçın, göz. 
lerini Birleşik Amerikaya çevır
mişlerdir. ....;,..; __ ....;;.. __ ..,_ ______ _ 

M. Maiski Chur· 

chill'le Görüştü 

Ayakkabı 

Tipleri ----
Deri Renk ve Cinsleri 
de Tahdit Ediliyor 
Ayakkabı fiyı.tl::ırTnın yQkselmeslnl 

önlemek üzere iktısat Vekilliğince 
yapılan tetkikler son:ı ermiştir. Ve -
killik imalltm muayyen tiplere inhi
sar ettirilinesini yerinde bı.llmus ve 
bir proje hazırlnmtştır. Yakmda Koor 
dlnıısyon kararlyle memlekette yalnız 
c;iyah ve san ayak:ıkbılar yaptlması 
illin edilecektir. Rugan, g11\se ve di
ğer lüks derilerden ayakkabı imali 
ya :ık edilecektir. Lüks mahiyetinde 
kadın nyakkaplnrı ve kadm el tan
talarmın da yapTlmaması icln tedbir
ler almacaktır. Ayakkaplartnm yüz -
leri yalna kcçl derisinden olacak ve 
ba.:ka deri kullan:lmıy;;caktır. 

Karann ncsrfnden sonra yapılmasT 
yasak edilen malzeme ile evvelce pi
yasaya çıkartlmış m:ıllarm satısı i~ln 
muayyen bir müddet bırakılacaktır. 
Almtıcak kararların ayakkabt fiyat
larmın ucuzlamasındıı tımil olacnğt 
kuvvetle tahmin olunmaktadtr. 

Spor idarecileriyle 
Temasa Başlanıyor 
Beden TcrblyPSi Merkez İstişare 

heyetinin kararı üzerine geçenlerde 
klllp murahhaslariyle eski spor ida
recileri tstı,are heyeti Azasından Bur 
han Felek ve Vildan Aşir tarafından 
dinlenmişlerdi. Şimdi ayrıca Maarif 
Vekili Hasan Alt YQcel de klQp baş
kan1arf ve eski spor idarecileriyle 
bizzat temas etmiye karar vermiştir. 
Y:ırın öğleden '<Onra ımat üçte M:ıarif 
Müdürlilğfinde klüpleri temsilen reis
ler ve Türk sporuna emeği geçmiş 
eski sporcular bir toplantı yapacak
lardır, F..ski ı:porcular arasmda, Ali 
Sami, Zeki Rıza. Yusuf Ziya, Taip 
Servet, Sadullah Çiftçioğlu gibi tanın
mış idareciler vardır. 

Dünkü yüzme yarışları 
Federasyon teşvik mOsabakalan a

dı altında diln Moda h&vuzunda y{lz
me müsabakaları yaptlmış ve Beykoz 
büyUklerl 109, Beykoz küçilkleri 111 
ııuvanla birinci, Galatasaray ikinci ve 
Beyoğluspor üçüncll olmuşlardtr. 

Bir Mısırlının Elbise 
ve Parası Çalındı 

Beyoğlunda Gümüssuyu caddesinde 
İstanbul Palas '&p:trttmanında 1 nu -
marada oturan Mısırlı Emir Mahmu
dun dfin gece evine meçhul bir ~hı~ 
girmiş, bir taktın elbiı::esiyle 1500 lira 
parasını çabnıştjr. 

Hırsız ar3runaktadır. 

Altın Fiyatları 
Dün bir altm 2950 kt.irUŞtan ve bir 

gram külçe 425 ku~c;tan satılm~. 

Sovyetler Soruyor
lar : Müttefiklerimiz 

Nerede 1 
l:Jfj9 Baştarafı 1 incide 

''Bu harp bizim için beyaz ek. 
mek yerine siyah ekmek yem~k, 
müstemlekelerde devşirme as
kerlerle dövüşmek değildir, bu 
harp bizim için kendi toprakla
rımız üstiinde cereyan eden bir 
faciatlır. Fakat müttefiklerimiz 
nerede?" 

Sovyet radyo ve matbwitını 
bu derece telaşa düşüren haki
katen vaziyetteki vahamet mi
dir? Yoksa müttefikleri bir an 
evvel garptaki yeni bir cephe 
açmıya sevk için vaziyetteki cid 
diyet biraz mübalagalı mı gös
terilmektedir? 

T ;\ 

İstif çiler Mallarmı 
Devre Basladılar 

1 

Pirinç Fiyatları Mühim Miktarda 
Düştü. Bakliyat Piyasası Gevşedi 

Hükfımetçe alınmakta olan karar
ların piyasada tesirleri gl>rülmiye 
ba~lamıştlr. Fiyatların daha y{lkse -
leceğinl umarak her tOrlQ gıda mad
delerinden geniş stoklar yapanlar a
rasmda bunlan devretmek için bir 
hareket başlamt~tır. Bu arada bazı 
maddeler kara borsadan serbest pi
yasaya inUkal etmektedir, Yiyecek 
maddelerinden pirin~-. fasulye, nohut 
ve mercimek başta gelen tnallardan
dır. Bilhassa 11oı:ı zamanlarda üıerln
de s~OlAtlf mahiyetinde hareketler 
göze carpan pirinç fiy&tlan ehemmi
yetli miktarda dilşmektedlr. İki gQn 
evveline kadar 110 kuruşa kadar a
lıcı bulan pirinçler diln 78 kuruştan 

ismet Paşa Kız 

Enstitü Mezunlarına 

· Diplomaları Verildi 
Ankara, 18 (A, A.) - İsmet Paşa 

Kız En.cıUtiisü Uc kt;: meslek öğı::ct -
men okulu 1941 - l!l42 ders yılı 'Ha
ıiran devresi mezunlarının dlploma
l:m, dünkü Perşembe günii okulun 
konferans salonunda Maarif Vektlliğl 
MCisteş:ırt İh!<:atı Surıb'lı taratındım 
mezunlara verilmiş \'C bu mOna~e -
betle yapılan törenden sonra okul tt
dare ve öğretim heyeti mezun1ar se
reline gar gazinosunda akşam yemeği 
vermiştir. 

Okulun Enstmı kı.,mından, 59 u 
biçki - dikiş, 9 ıı moda şubesinden ol
mak üzere 68 talebA mezun olmuş ve 
}cız meslelc öğretmen okulunun muh
telif ihtisas şubelerinden 46 genç ktı 
diploma almıştır. 

1 KUÇÜK HABERLER 1 
+ MAHKEMEYE VERiLDi - Cab· 

loffunda yofurtçu Said Ta11Jreli :vo.turdu 
altmtt kuruta Httrlından dofayı Milli K~ 
nınma mahkemesin• vcrılmiıtir. 

+ SUJllERBANK MUŞAVIRI - Sümer· 
baftlc mil,uirl Ahmet Oıbakır htifa ctmic· 
tir. Orbıkınn millt bir mllesseıenin mUdllr· 
lilfllıw retirılenjti eöyleniyor. 

+ ORTU VE BARDAK TEVZlATİ-:=' 
~anlfaturacılar birlifl masa örtllkrinin te.-• 
zilnl n tltc cun birliii lcadeh ve barda!(. 
ların teni hini lolıanıuılır cemiyetine bı· 
.rakaıııtır. Poplin cl!mlelılik lıumolan da 
maıWatura birli&i dal:ıtacaktır. 

NAKiL VASlTALRININ llUAVE
N ı - ot0rın nılıll .. urıaaınmn mua• 
J'tnelert tona enrılıtir. Bir kıerın araba· 
lann fenni muayeneler netkeslnde seferden 
alıkonulma~ karırlattınlmııtır. + SEBZE FiYATLARININ KONTRO· 
Ltr - Salı rllnOnden itibaren me.,.,,a n 
ıeb,. fiJ'ltlannın fatııralara aöre kontrolll• 
na baılauackttr. 

satışa arzedilmlş, bir araltk 84 kuru
şa alıcı çıkmamıstrr. Pirinç fiyaUa -
rıntn bir miktar dahn dOı;mesi bek
lenmektedir. Pirinç satışları şimdiden 
kara borsadan ı:erbest plyasayn geç -
mlştlr. f stihsal bölgelerinden gelen 
malfımatın da pirinç üzerinde mil -
hlm tesirleri umulmaktndır. Şimdiye 
kadar elde edilen malömııta göre e
kim geçen seneden fazladır. Mahsu
ınn neşvilneması iyt ş::rtlar dahilinde 
devam etmektcdır. Bu sebeple geçen 
seneden ellerinde mal bulunduranlar 
f stnnbul plyasasm· pirine~ gBndermek
tedlr. Nohut, fa.crulye ve mercimek fi
yatlarında da hissedilir bir gevşeklik 
başlamıştır, 

Yaijh Tohumlara 

Düşük Fiyat 

Teklif Ediliyor 
Avrupa piya~larmd:ın gelen haber

lere göre, susamların altmış, keten 
tohumunun 70 ve ayçiteğlnln 26 ku
nıst:ın f ZJ::ıya altcısı olmadığı anlıt -
6•lmaktndır 1941 senesi bu gibi mah
suller için fiyat tcsbit edilmemiş ol
mnlda beraber piyaşalarda bu mal -
ların yetmiş kuruşa yakın mal olma
smdan dolayt bu :fiyatlardan aşağı vc-
rllemiyeceğl tııb1tdir. İhracotçı tacir
ler bu fiyatlar l<arşısında hükömctln 
yeni tedbirler alma"mı istemektedir
ler. Bu mak!atla yartn Ank:ıraya bir 
Uiccar heyeti giderek !I'icarct Vck!l
ııeiylc tcm:ıslıırda bulunacaktrr. He
yet bu malların serbest döviz1e ihr:ıç 

cdilmeı>ini ve bir For. berabı açıla -
rak !hracatÇılara bu mallard:ın prim 
\'erilmesini i~tiyeceklerdir. 1942 sene
si malları icin claha noksan fiyatlar 
tesblt ve Han edilmişse de bu ucuz 
fiyatlarm yalnµ Almanyaya mahsus 
olduğunun diğer borsalar tarafından 
bilinmcdl'i anlaşılıyor. :.-.----- ~ __ _.;.... 

!\la.karna ve Bisküvi İmali 
Hakkında Tetkikler 

Yeni mahsülOn alıninasını mütea
krp makarna, şt:hriy• ve bisküvi ya
pılması için incelemelerde bulunan 
ll&Ui makamdan Al\kara7a bir ;rapor 
gönderilece!dir. Muayyen bir miktar 
makarna ve ~ehrlye yapılması ve has
talar ve çocuklar için de bialdlvi i
mali hakktnda fabrikatörler hazırlık
lara b~lamışlardtr. 

Adliyede 
Yaz Tatili 

Bazı Mahkemeler 
Çalışmıyacak 

İstanbul adliyeı:inde yaz tatili ya
rtndan itibaren başlamaktadır. Tatil
ler EylQliln beşL'le k!!dar silrecektlr. 
Bu müddet içinde milstacel davalara 
bakm::ık üzere bazı mahkem,.ler faa
llyrtlerlne devam edeceklerdir. 

20-7-942 gilnQ yaz tatiline baslıya
cak olan İstanbul adliyesinin nöbetçi 
ve izinli olan mahkemelerin! bildiri
yoruz:: 

Sulh hukuk mnhkemelert bu sene 
tatil ynpmTyacal<tır. 

Birinci ağır ceza tatil yapacak. i
kinci ağır ce7.a mahkemesi çalışacak
tır. Asliye t'ezalardar. 1, 3. 6, 8 tatil 
yap:ıcak 2. 4. 5. 7 n!5betçl kalacaktır. 

Asliye Ticaret mahkemelr.rlnden 2, 
3, 4 tatn vapacak, birinci asliye tica
ret mahkemesi çalışacaktır. 

Asliye hukuk mahkemelerinden l, 
3, 5. 6, 7, 8, 9, 11 tatil yapacak; 2, 
4. 12 nöbetçi knfacakttr. 

Sulh cezalardıın Sultan:ıhmet bi
rinci ve üçüncü nöbet yapacak, ikin
ci tatil yopacakhr. 

Bunlardan başka Gal:ıt:ı, B~lktaş. 
Eyüp, Kadıköy, Üsküdar, Bebek, Kar
t:ıl, Beykoz, Ad11ar, S:ırtyer sulh ce
za mahkemeleri de faııliyctlerinc de
vam edeceklerdir. 

Ticaret V. Tayyare 

ile Adanaya Gitti 
1:!f!2 Baştarafı 1 incide 

zin hububat hakkında verdiği 
~on karardan duvdukhrı büyük 
scYinç hislerini Ticaret Vekiline 
izhar etmişlerdir. 
Şükrü Saraçoglu hükumetinin 

hububat hakkında, karan bütün 
memlekete son yılda muhtelif 
sebeplerden ileri .gelen sıkıntılı 
durum içinde ferah verici bir ha. 
va yaratmıştır. 

Ticaret Vekilimi~ yarın sabah 
Mersine hareket ede.:ektir. Dö
nüşte mümkün olut"sa Tarımsa 
u~radıktan sonra te!-trar Adana. 
ya. gelecek ve buradan tayyare 
ile Ankaraya avd~t edecektir. <1--

Yoksullar Mcnfaatına 
Kır Balosu 

i.tsküdar Halkevinin yoksullara yar 
dım için hazırladığı kır balosu 1 A
ğustos Cumartesi g(lnil aqamt Ktz
kulesl parkmda yapılacaktır. Bilt\i,p 
hazırlıklar tmnamlanmıı;tır, O gece 
Taksim Belediye gazinosunun artist
leriyle alabanda rev{lsüniln baletleri 
baloda gösteriler yapacaklardır. Zey
bek, kazaska oyunları oynanacak, 
milll şarkılar okunacakttr. 

G. Sanatlar Akad • 
mısı 

• 

~ Baştarafı 1 incide Türk 8Ü8leme sanatları şundan mıdır, nedir bütUn desenler pek 
1882 de 20 ta?ebeyle iıe baılıyan A· ı Hi dd.. .. . d b .... k 1 sakil şeylerdi. O kadar ki, tanınmıo sa 

kademinin buııün 619 talebesi olduğu· ~ ç t~e k utsuz, ;.rıı e e;.. .~:u nat meftunlarrnın bile bu salona girlııi 
nu iftiharla kaydeden ve ııüzel sanat. ahlıskayıd bu ktmm ~~ 110

1 
r, tmen! ubyul sa ile çıkışı bir oluyor he!e kadınlar, bu 

ayı a u sım ışııa c ı u rınu.. k d 1 ki ··rün·· 1 .. _ da hl 
lar vadisindeki inkişafımızı gayet va. d T .. k"' 1 ,_, h a ar c; r n ıo uş er .... rııısın . . _ .. _ .. yor u. ur un nce zcva..a, assas ru- 1 da b" d kız ı dı 

19 - 7 - 9'12 

r-- DiK 
Kömür Satışları 
için Şikayetler 

KISmOr utıılarlyle berabff, bu 
aatıglar h kkınd• tlklyetler de 
baıladı, Şlklyetler kBmDr tevzi 
idaresinden ziyade Beledlyeyl •· 
IAkadar etmektedir. Fllvtkt her· 
hangi bir l§te, herkesi ayni dere· 
cede memnun edebllmek, herke· 
afn keyfine, arzueuna gl5re it gl5r· 
dDrmek mUmkDn değildir, Fakat 
bize gelen tlklyetlerln mDhlm bir 
kısmı Bcledlye kontrolO ile 8n· 
lenebllecek 9lklyctlerdlr ve ıu 
ıekllde alraıa.,,ak mDmkDndOr: 

1 - KlSmUrcOler, lstlyınlere 
doldurmal1rı için beyanname .yer• 
mlyorlar, 

2 - Sattıkları lcl5mOrD - •· 
ğır çekmcal için - ıalatarak aa· ~ 
tıyorfar. ı 

3 - Kl5m0re çok lnlktarda Jna· 
den kl5mDrU tozu karııtınyorlar, 

4 - KOfe dar1111 çıkarmadan, 
yani eksik tartıyorlar, 

5 - KUfe parast olarak ton ba· 
Jlna bir llra fazla para alıyorlar, 

6 - Semt blyllerlnde ellmlkok 
bulmak mDmkUn olmuyor, bun• 
ların bir kıamı münhasıran gaz· 
hane koku satıyorlar. 

Bu ılkAyetlerln llnOne geçmek 
için 40 kUsur blyll teker teker 
kontrol etme!- mDmkUn olmasa 
bile, mUıterllerln bAyl adresi ve· 
rerek ve !!ikAyetlerlnl tasrih ede
rek müracaat edeblleeeklert bir 
merker. göaterllmesl peklll mDm• 
kündDr. 

Bir de, her blylde tn0,ter11wln 
bir bakıfta göreblleceklert yere, 
o blylln bulunduğu semtin ma· 
hallelerlne göre tanzim edllmlı 
bir nakliye ve hamallye tarifesi 
bulundurmak, kl5mUrDn kao flra• 
ya aatllacağını glSıteren bir levha 
astırarak pazarllğın ISnDne geç
mek, mUvterlden fazla para alın· 
ma•na mini olmak herhalde ye• 
rinde bir tedbir olacaktır. 

\.. ••••••• ~ •••••••••••• ,.J 
Mister Kafman .Aııkarada 
Bir Otomobil Kazasında 

Yaralandı 1 
~ara, 18 (TAN) - Amerikanın 

!l'ürkiyedeld Kiralama ve Ödilnç ver .. 
me heyeti reisi Mister Kafman, §eh-o 
rimizde bir otomobil kazası geçircrelt 
yaralanmıstır. NUmune hasta.nesin• 
kaldırılan Mister Kafman'ın sıhht• du1 
rumunda hi'.:bir tehlike mevcut değitc 
dir. Pek ;vak.tncia hastaneden çı.kabLı 
leceklir. 

Bir Sabıkalı Tecavüze 
Uğradı 

Beyoğlunda Baltkpazarmda oturan 
eabrkalı Arnavut SiUeymnn dfin gece 
evine giderken meçhul bir ııahıs tnra
fından dövülınOş, başı yarılmış ve 
375 lirast alınm:ştır, 

~ Baştarafı 1 incide 

kez kesiminde şiddetli olmuş. 
tur. Hafif bomba tayyareleri -
miz düşman taşıtlarına ve tank.. 
larma karşı yaptık.lan taarruz 
esnasında şiddetli infilAklar vu. 
kuuna ve yangınlar çıkmasına se 
bep olmuşlardır. 

zih bır tekilde hulbalayıp onumuze hu, güzel görüşü ve güzellik telakki· caFp a~ınt dn ıraz ~ . . arbıyor ~r ..... 
koyan Maarif Vekil! kısa zamandaki . .. 1 tl dr· .. _ • aaa esen sergısının u ııorunuo 
büyük inkiıafın bira~ sonra serbestçe shı, ıı~e sana arak verk dgı aı::mel..,be bozukluiu kumaş desenleri salonunda 

emmıyet ve eme 0 a ar guze e- aU 1 b d b'lha ,.. al Düşman harekatı da genicı öl--
ııezilecek olan sergide bütün vuzuhiyle lirtilmişti ki, davetlilerin hiçbiri bu gü. z d otluyor, ura a ıkikssa oz lıcı ,.. 
ııöriileceflni söylüyor ve 1' h . d 1 k . t . mo e er uzun uzun tet mevzuu o u.. çilde olmuştur. Avcılarımız beş 

"Her ilk cibi onun da kusurları ola· 
bitir, muhaltlı:ak olan ııurasıdır ki, o 
bir istikbali, Türk milletlnln sanat ya.. 
rımnı göstermekte vo Türk sanat ha
yatına istikamet verecek çoban yıldı:r.ı 
om ümitli pırıltılarını ıöılerimize ak 
scttirmektedir,, diyor, Akader.li müdü· 
rüylehocalanna ve talebelerine teşek. 
kür ediyordu. 

ze! ık şe rın en ayrı ma ıs emıyor • yordu. Gravur atölyesi de bir hamle· mihver tayyaresi düşürmüşler • 
!ardı. .. de geçildikten sonra tekrar Türk süs- d. M'"tt fik gıw bomba tay 

İlk once durulan parçalar, Topkapı 1 me sanatları salonuna giriliyor ve ır. . u e a . r .. 
sarayında Levni'nin koleksiyonunda ta be d d klkal d .ır.ıı U • yarelen Tobruk limanında bu.. . . ura a a ar e.,. , saa er ıeçı l b'" ük b' bir 
!ebe tarafından kopye edılmiş mınya yordu unan uy ır vapura ve 
türler?ı. ~unlar o ~adar ma~tran~ kop Tekrar Tiirk süsleme sanatı petrol gemisine tsabetler .. kay~et. 
ye edılmış, renklenne, incelıklerıne o mişler ve antrepolar bolgesıne 
kadar itina gösterilmişti ki, asıllarında Tcclit, tezhip; ebr!li kağıt, lakt; OY- kadar uzanan bir yangın ~ıkar-
JİİÇ tefrik edilebilirdi. macılık; kuyumculuk; varakçılık; tah- mışlardır Avcılarımız hiçôtr ka· 

Türk süsleme ııan&iJanna tahsis e- ta J~ı;iliil. yaldızcılık, deri üzerine oy. b uğr~adan dört Mc:;serch.. 

Bu sualin cevabını hadiseler 
verecektir. Yalnız mareşal Ti
moçenko kuvvetlerinin munh
zam çekilmek.e beraber düşmi -
na fazla toprak terkettil<leri, bır 
çok stratejik mevzileri kaybet • 
tikleri, cenup ve şimal orduları 
ar:ısuıda babm kesildiği, KnCh'lı; 
pcıtrol kuyular:nın tehlikeye düş 
tüğü, Voiga yolunun da tehdit 
crl.i.mekte old•ığu muhakkakbr. 
Bu ·ıibarla °llf!.!F.kovanın mütte
f;kıerıni vazi~eve davet etme~de 
gösterdiği teıaŞ, biraz mübaltıga. 
lı olsı:ı bile, ~oindedir. 

Nutukta ~imdiye kadar memlekette, 
memleket içinde ve dışında yetişmi~ 
ancak 250 mimar bulunmasına rağ- • 
men Akademinin yüksek mimarlık eu· 
besinin yalnız bugün 250 ta!ebesi bu
lunduğu da tebarü:ı ettiriliyor, Reis!. 
cümhurumuz lnönünün büyük alaka 
e-österdikleri seramik ve çinicilik üs· 
tünde itina ile durulduğu belirtiliyordu 

Hülisa Vekili~ nutku, ciltlerin ihtiva 
edebileceği tarih ve istatistik malftma
trnı akademinin merb:ıle merhale lnki. 
ıafmı da iıah eder~k edebi bir çerçe
ve Ic;inde der!eyjp topluyordu. Bn iti
barla hülisasr ve miltcbariz kısımlan 
nın ayııen zaptı cüçtü, Esasen bu nut 
ku hülisa ederek vermekle de vekilin 
bütün söyledikleri ifade edilemezdi. 

dilen kısmın zevki davetlilere cür'a macı!ık gibi daha birçok çeşitleri lhti Y1.tat 109 d"' ürın·· .. 1erdir 
cür'a verilmek istenilmiş olacak ki, va eden ve Üzerleri simurg kuşlarının mı uş u~ • 
bu kısım tamamiylc gösterilmeden resimleri ile süslenmio en ıüzel çini Dünkü hareketlerde 7 tayyare 
pl&n davetlileri bir baıka salona götü nümune ve resimlerini gösteren bu u- miz kaybedilmişse de iki pilotu .. 
rüyordu. tonda sac;lr sakallı hocaların ihtiyar ğdır 

sanatkArlarrn, gene; talebenin ıöz nuru muz sa • 
IJ.lilli mimari ve şehircilik dökerek ve ömür tüketerek işledikleri Almanlara ,,öre 
Bu salon, mi!li mimari ve ııehirciliie öy!e ince sanat eserleri vardı ki, her 

tahsis edilmiş bulunuyordu, Yolların, biri başında en azdan 20 davetli tO'Pla· 
stadyumtarın, mahallelerin, köylerin, mıştı. 
meydanların hüllsa şehirciliğe milteal. Zaman az, görülüp zevkle H)Tedile 
ilk fıs!erin etütlerini, projelerini, pJSn· cck eıer çoktu. Zaten biltün bu eser
larını maketlerin! ihtiva eliyordu. Va lerfn zevkini kana kana içebilmek icin 
linin bilhas~a al5kasını çeken bu 8a • de uzun bir zamana ihUyaç vardı Ma 
londn Üsküdar meydanının muhtelif arif Vekili de bu cihete i•aret etti: 
mütallalarda bir talebe tarafından ha - Siz bize suyu tencereyle içirmek 
zırlanmış üç tane m~ketl vardı ki üze- istiyorsunuz dedi, bırakın da yudum 
rinde uzun müddet duruluyor ve bir yudum içelim. Ben gelip burayı tekrar 

1 

Berlin, 18 (A.A.) - Tebliğ: Mısa• 
da Alınan - İtalyan mevzilerine karşı 
yaptığı neticesiz bir taarruz esnasln• 
da dDşman birkaç yüz esir verm~Ur. 
Avcılar1mız1a hava bataryalarımız ıa 
İngiliz tayyaresi dOşOrmilşlerdir. 

~I erkezde şiddetli savq 

Sergi 
hayli takdir topluyordu. ııeyredeceı;iırı .. 

Bu kısmın profesörü Seyfi Arkan: Bu kısmın ihtiyar hocaları tevuula 
- Bilhassa kı7lar c;ok muvaffak olu ve mahviyetle bir şey veremediklerin

yor\,ır diyordu. Şehircilik biraz emek den bahsediyorlar, ilerisi Jçln vait!crde 
ve sabır işidir Kızlar hem d ahn sabırlı bulunuyorlardı, 

1218 Baştarafı 1 incide 

düşman gerilerindeki askeri nak 
liy.ata imha taarruzları yapmı.ş -
lardır. Donun cenubundaki şL. 
mendifer hatlanna ve nakliye 
trenleriyle dolu istasyonlara hu
susi bir muvaffakıyetle taarruz 
edilmiştir. • •t P 

17 Temmuz tnrDili hususi tebliJ!de 
de kaydedildiği veçbile birkaç gün 
d vam eden çetin muharebelerden 
tonra Donctz endUstri bölgesinin en 
büyük ve en mühim şehri olan Voro
şılovgrad Alınan piyadesinin bir hü -
cumu ne zaptedilmfştir. 

Cenevre, 18 (A.A.) - Sovyet
lerin Londrada büyük elçisi mös 
yö Maiski dün Çörçili ziyaret 
etmiş, ve kendisiyle uzun müd. 
det garüşmüştür. Bu görüşme
den sonra Başvekilin reisliği al. 
tında bir g_enelkurmay toplantısı 
yapılmış ve bundan sonra da 
hary kabinesi toplanmığtır. Bu 

Müttefikler $ovyetleri bu m;.iş 
kül vaziy~tten kurtarmak i~in • 
Molotofa vadettikleri ikinci 
ceyheyi açacaklar mıdır. Bizce 
ikinci cephenin açılacağına şüp
he yoktur. "\ ap!lan bütün ha
zırlıklar, !ngıı\t.re ve Amerikll· 
da f:Il,.arı •ın 'ır..iyenin arta o 
tazyiki bunu göstermektedir 
Yalnız zamanı belli değildir. İn. 
~ilız sahilleri"dt- bu hafta için le 
büyük çapta yapılan karaya nr
ker çıkarma manwralarma, A-.•
rupayı istiln te~bbüsünün bll' 
başlangıcı gö7.i.Jyle bakılma:{~.:ı -
dır. Hatta bizce Mısırdaki vazi
yeti kurtarmu iç.in de müttetııt
lerin bir an evvel bu cepheyı aç· 
maJanna liızum vardır. Veri
len haberler do~ ise, Almanya 
Fransadaki kuvvetlerini de Şark 
cephesine çekmıştir. Böyle yeni 
bir cephenin acılmast Almarılan 
gerek Şark, gerek Mısır cephe. 
sinden bir t;.kım kuvvetler çek· 

Maarif Vekilinin uzun uzadıya alkış. 
lanan nutkundan sonra "ümit, rüven 
ve bitmez bir çah~ma hızı ile milleti· 
mizin sanat ve kültür istikba!i ic;ln en 
İyi dileklerle., açtıfı ıerıi gezildi. 

İlk adımda Inönilnün gayet ııanatki.. 
rane yapılmıı bronz: büstü önünde uy 
ır ile ve ihtiramla duruluyor, Zühtü 
Milrltoğlunun alçıdan yapılmıı ııık 
kaidelerinin önünden ıeçilerek ev ic;l 
teıyinatını fhUva eden kısma rldiliyor. 
du. Burala yeı»ve dıvar halıları, sera· 
mlk vitr!nl, masa, seramik eoa göz 
çekiyor, bunların çok ince bir zevk ile 
yaprldıiı ıörülüyorda. 

oluyorlar, hem de daha çok emek ve En ihtiyarları ıık sakahnr sıvazhya· 
riyorlar. Bu suretle de muvaffakıyetin rak 
sırrına ermiş bulunuyorlar.,, - Su tezhibi gördünü:ı: mil diyordu, 

Bu salondan sonra Türk mimarisinin ikt yıllık bir talebt'mln eserldir. Bir 
şaheserleri görülüyor, bina dahi!.i tez kız talebcmln Bu sahada kızlanmız o 
yinatr, döşeme, dıvar; tavan 1$1cınele- kadar büyük .bir muvaffakıyet göste • 
rl göz çekiyordu. htanbul ve Anadolu rfyorlar kJ, .• ,, 
nun muhtelif yerlerinden alınmış tip!er, Sehlrcilik bahsinde istikbalde bele 
nümuneler, asıllar ve resimler; önünde diye rdslik!erini erkeklerin elinden a
uzan uzun durulan şaheserlerd!. lacak kadar muvaffakıyet ıösteren kız 

Türk mimarisine ait blrçolc eserlerin lanmızın süsleme san tl:ıri vadislnd .. 

Kahire, 18 (A.A.) - Mısır cephe
sinin merkez kesiminde yapılan sava• 
şın El Alcmeyn kesıminde yapılmı; 
olandan daha ,IddeUl olduğu aanılı· 
yor. Bu savaşın hayatı bir mahiye1 
alınası çok mümkündür. Rommel'it 
birc;ok tankları tahrip edilmişse de 
savaşın Aktbet! henüz taayyün etmlı 
değildir. 

~------...--------
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' Ekde şun'ar ilave edilmekte .. 
j;r: 

Alınanlar Norveçde yağma. 
]arına devam etmektedirler. Şiın 
di de bisikletleıe el koym1ya ba: 
lamışlardır. 

Şehrin bazı bilylik kısımlan alev -
i~ındcdir. 

Voronez köprllbıışmr. karşı dUsma
n n yeniden yaptığı taarruzlar geri 
p 'tlırtUlınOştilr. 

görüşmelerin mevzuunu Avrupa 
da ikinci bir cephe açmak mese
lesi teşkil ediyordu. Londrada. 
ki Sovyet elçiliği mahfillerinde 
söylendiğine göre Mösyö Mai.ski 
bu görüşmede şiddetli bir dil 
kullanmış ve müttefik devletle
rin bir faaliyet göstermemeleri 
yüzünden Rus halkı ve R_us . or. 
dusunda hüküm süren ınfı:ıle 

:s:== 
dikkati çekm~tir. 

==== 

Alt kat salonda tahta heykeltraş nü.. 
muneleri de ıörülilyor, Leopold Levf. 
den birkaç parçaya tahsis edilen oda, 
uzun aeyredllen odalardan biri oluyor
du. Zeki Faik tzerin tezyinat aubesine 
ait eserlerde ıörü!dükten sonra Türk 
tezyini unatlar kısmına reçil!yordu. 

Re?öve'leri lnct'den inceye tetkik, ev erkekleı-1 fersah fersah geçmiş olma 
mimarisine. kapı; pencere: duvar ııekll tarı pek tabii idi. Siislemc kadının ta· 
!erine ait fotofraflar takdirle scyredl· bii ve f!tri lnhimakldir, 

Glizel sanatlar akademtslnln dün aç 
llyordu. tıfı aerııt, ne ba siltunda antaı9ıtacak. 

Mühendislik ııubesinin mektep, hae- ne de bir günde ıezil!p ı;athi bir ba 
tane. mağaza mevzuları üzerindeki kro kışla zevkine varılacak kadar basit bir 
ki, pllrı ve etütlerinden sonra beton sergidir. Akademinin bütUrı sanat ~u
arme rirlş inşaatı hesaplan, yapı ıno- bclerinin eserlerinden nümtıneler ve · 
delleri ve mimari kı11mı hocalannın e- ren bu sergi birkaç giln sırtı sıraya gl 
serleri görülüyordu. dilerek gcz!lecek bir gü:r.el eserler meş 

De!':en sergisi en u.: alaka uyandıran heridir. Buradaki eserlerin zevkini yu. 
köı;eydi. Bu, davetlilerin yorulmuş ol dam yudum içerek değil, kana kana 

Bir tepe tile flecirildi 
Loodra, ıt (U.; - Moskova rad· 

yo~. MOÜOft "CCIIUP batısmda Brl 
ansk • Sovyet kuvvetleri· 
nln 4* bci.unan milllim bli 
tepeJ'I lklerinl bildirmekte-
dir. ~ mitralyöz ateşleri Al 

Cephenin orta keslmlrıde cephe ge~ 
r nde apı1an t,.mi1lcme hareketlerı 
6C'\ nm etmektedir. tnarruz akim kalmıştır. Mcvı.it bir a-

miyc mecbur edecek ve her iki ta vaziyet Jıı.{\t\J.leştikçe, ikıncı 
cephede de kut'i neticeyi alm'l- r.cpheniu açıima zamanının da 
sına manı olan.ktır. • yaklaşmakta ,:duğunu zannedi-

masından llerl reliyor, yahutta :ılii.ka seyrederek almak gerdrtir. 
çekmlyecck kadar çiy bulunuyordu. S ·d KESLER 

manlartn arııhl; taarruz tcşebbilslc
rlnl akim bırakır. tır. Gö'ğüs göğiiS' 
yapılan bir çarpışma sırasında 10 
akdar Alman askeri yok edılmtştlr. ilınro ı;:olüniln cer.ubunda daşına,

J" n muhim kuvvetlerle yaptığt bır 
km bir mukabil taarruı.la dcfcdll
mfşt.ir, Onun için biz, Şark ve cenup- yoruz Modellerin fena intihap edilmiş ola· al !. "' 
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Faydalı Ve Meraklı Her Pazar Saat 14 den 19 a Kadar 
CAGALOGLU çtFTE SARAYLAR BAHÇEESlNDE 

20 kişilik tanınmıa Bayan ve BB.Ylardan mOrekkep 
Saz Heyeti ne bkllkte Balbfil Sesli 

"ÇiFTE FA81L .. 
Adrft de!ll~frtrıek m) kvruftur 

Dil Eğlenceleri MÜZEYYEN s ENAR 'ı Din~':1c!ı=~ı 
Temiz hava. Boğaza Nbır ve eşsiz manzaralı bahçemiz 

Glenlerin İstirahati Temin Edilir. Mısırdaki 

Muharebeler 
J Yazan: M. ANTEN 

) 

"Y amçı, 

Kambur, 

Gibi 

Torba, Dağarcık, 

Çekirge, Cumba, 

Peyke, Uçkur, 

Yobaz, Kaltaban, 
Bahçemiz 8 ağustos cumartesi günü zengin programl.ı bil 
Sünnet Düfünü tertip etmiştir. Çocuklannı kaydettirmek 

Kamcsı,: istiyenler Dördüncü Vakıf Han Borsa Kıraathanesine 
Mmr b:ırbi 26 mayısta baııladı. 

Rommcl kuvveUsi 20 haziranda 
Kelimelerin Aslını Öğrenmek İster 

müracaat edebilirler. Telefon: 22308 misiniz 1 '91 .. _______________ , 
l'obruğu iş~al edere~ 8 inci İngil~ or. ıirç~k kelimeler Yardır k'i 
dusunu maglilp etmışlcrdl. 21 huıran- koklerini ve nereden çık-
da Bardia 24 de Sidi.-Baranl, 29 da Mar tıklarını ilk bakış t 1 . ' 
• M · tJ • • 1· a an ayı\ er~ -.. a atruh mıhver kuvve erının e ıne riz. Mesel· . ç . . 
düştü. Bu kuvveUer 1 temmuzda Elale- sa ma süz a. at.ı_. ~ergın, da!gı~, 
ıneyn'e varmııılardı - Bu surele ıs gün bT '. geç, tutun ve tutsu 
de soo kilometrelik bir mesafeyi kate. d ~z kı- çatm~, germek, 
den mihver kuvvetlerinin, önlerinde a • saçmak, suzmek, tüt
kendlleıini durduracak hic;bir kuvvet mek masdarlarından doğmuştur. 
"e müdafaa hattı bulunmadığı ve bir. Fakat çoğumuza .sorsak: 
l:ac; gün içinde İskendcriyeye varacak "- (çılgın), (salkım), (bacanak), 
lan sanılmıştı. Churchlll bile Avam (ayran) kelimelerinin kökleri ve 
~amarasındakl nutkunda !'11.smn .~~ • a~ılları. ~edir?" Cevap almamız 
~~deratı hakkında ~ek ümıtli ıoı:un.. şuphelıdır. Hele ukalasına rast
ınuyordu. Fakat hadiseler bu tahmin • !arsak bize "bacan k" ;.5m · · 
lcrı t kz" · 8 in · d ku a .. ının ya e ıp etti. cı or unun man bancı dilden ve "b" • h'' · , d~sını eline; alan Ge.neral Auchlnleck bo ~ ~ ce~a . dan 
duşmanla hiçbir clddı muharebe kabu! . ~a .0l~~gunu bıle . ~oylıyerek 
tltrı..iyerelıt kuvvetlerin! Elalemeyn mü sınırlerımızı de bozabılır. 
dafaa hattına çekmiye muvaffak oldu.,, . Size bugünkü konuşmamızda, 
lıu kabiliyetli General ricatten müda- ışte, pek çok kullandığımız hal
faaya, müdafnadJn • şimdi - taarruza de ya dikkatsizliğimizden, yahut 
teçınek suretiyle çok büyük bir io ba.. öğretilrnemi~ olduğundan dolayı 
•ardı. Filhakika birkaç ıündenberi bilmediğimiz, bilemediğimiz bir 
8 inci ordu mahalli mahiyette dahi ol· sürü kelimenin asıllarını ve kök
Ba Rommel kuvvetlerine kar§i muh!elif !erini anlatacağım. Bahis, merak 
taarruıl~rda ~ulunmaktadır. Son aJa_?s verici ve eğlencelidir· kısa bir 
lıaberlerıne gore cepbenln merkez bol. ' _ 
tcsinde büyuk bir tank muharebesi vu zamanını~ZI almıya decer. ~u 
kua gelmis ve mihver kuvvetleri hir n?kt~yı on.ceden haber verey~m 
ll'ıiktar geri çekllmiye mecbur kalmııı- ki elimdekı kaynak sayın Bcsım 
lardır General Auchinleck bugünkü Atalayın yeni çıkardığı (Türk di
"aıiy~ti. bir taraftan almakta olduğu linde Ekler ve Kökler) adlı gü
tok miktarda asker, tank ve bilhassa zel eseridir. Benim bir marife
tal'Yare takviyelerine borçludur. 8 inci tim varsa bu bilgiç kitabından 
Orduya muhtelif yerlerden Genera! her smıf okuyucuyu alakalandı
Grand, Crusader tiplerinde tanldar racak kelimeleri kendi tarzımda 
~chnili~r. Harpte bozulan tankla~ İs. seçip sıralamaktan başka bir şey 
endcrıye ve Krıhlre tamlr~anelenn~e değildir; ün ve şeref onundur. 

~tızcltilerck c~pheye . s~vkedılmektedir. Fakat dört yüz sayfalık kitabı 
eneral Auchınleck ıçın muvaffakıyet dikk tl k t t t ak 

t?nillerinden biri de kara ve hava kuv. a e 0 uyup no U m 
"etleri arasında tam bir iş birliğin.in ve bu notlan . derlemek de her 
tcnuni o~muııtur. Son ıünlerde, hava ta halde sudan bır makale karala-
8l"ruzlanna kara kUvvetleriiıln ihtiyaç mak kadar kolay olmasa gerek • 

* * 
!arına göre istikamet verildiği bu ta • tir. 
atruzıar bazım düşmanın cephe ar· 
!tasındaki i:ışe kollarına, hazan da harp 

Yukarıda lafı geçen "çılgın", 
~I ~ ö~ Türkçede kayıp bir 

tarafa gitmek anlamına gelen 
"çılmak" masdarından geliyor
muş, yani aklı kaymış ad:ı.m! 
"Salkım" ın aslı "sarkım" dır 

eden düşman kuvveUerine karıı tevcih 
tdildiii nesre.dilen tebllilerden anlllfJI 
tnaktadır Son günlerde Kahlrede. ka
ra ve ha;a kuvvetlerine müşterek teb. 
llı"Heri neşrolunmaktndır. 

Rommel'in büyfik bir muvaffakıyet ve "sarkmak" dandır. "Baca
l:azanmıo olduğundan ıüphe edilemez. ,... 1 nak" kelimesinde -yani karı-"linver kuvetlcrinln skenderyedenlOO 
lti!ometre mesafede bulunmaları bu u.. lan kardeş olanlardan her biri 
inanı İngiliz donanması için emin bir manasına gelen kelimede- kız 
İia olmaktan çıkarmıştır. Süveyş kana kardeş demek olan "bacı'' yı a
lı ınlhver tayyarclerinln daimi bomb:u ramalısınız: Bacınak şeklinde! 
dtınanları tehlikesine maruzdur. lnıi! "Ayran", ayırmaktan alınmış -
tere merkezi Akdenizden uzaklaştırıl· tır; sütün suyun~ ve yağını ayır
llııştır. Fakat Rommel'in galibiyeti Is- dığı için... Pekı, "yoğurt" a ne 
ltenderlyeY.i almadıkça ve Nil vadisine 11 ğu " "k lı " 
"armadıkça tam sayılamaz. buyrulur? yo n ' a n ma -

nasına gelir, sütün kalınlaşmışı -

1 
General Auchinleck ihtiyat kuvvet • dır. "Pekmez" deki "pek - bek" 

: alması, 8 inci ordunun bozulan "katı" demektir. Pekmez nedir? 
b· VVCi man~yesinl ~kselt~esl ve ma Üzüm suyunun katılaşmışı! ., u-;uı~ taktii! aayesınde mıhver kuv- Nasıl? Bahsi eğlenceli, me-
Ct!cri.ni Mısırın kapılarında durdur. al b lm dı 

llııh. muvaffak olmu•tur Fakat m.ih- raklı ve ayrıca fayd 1 u a -
" '# • ? 

r Y a Z a n •. _, şak" mansına gelir; zira: Kur -
' Kuşak'dır; "Kursak" da oradan· 1 : dır. 

i
l Refik Halcd KARA y 1 . Hörgüç ... Ne hoş, ne şekilli ke

l lıme! Fakat aslı ''örküç" dür 
-------------·,"ör" de "yüksek yer ..• "Kam~ 

pürü yürür; yanak da yüzümü - bur" a gelince: Çıkıntı peyda et-
zün yan tarafıdır. mek mansına bir "kamılmak" 

Asıllarını eskidenbcri pek me- ~~s-~an vardı; aynca deve hör
rak ettiğim kelimeler arasında gucune de "Kam" denilirdi. Sırt· 
~unlar vardı: yamçı, torba, da- !arı. çıkıntılı olanlar, çok kere öL 
garcık, peyke, uçkur, hör~üç, kelı ad~ar olduğundan bu sa
kambur, çekirge, cumba, yobaz, tır1ar gozlerine ilişirse "yazacak 
kaltaban, kam~ı... başka şey kalmadı mı? Hele şu * * sermayesi kıt muharririn yap-

Kamçıdan mı başlıyahm, yam- ~ı~ işe. bak!" demeleri ihtimal 
çıdan mı? Kamçı sona kal. ıçınde~ır... . 

sın, "Yam", eskiden konak yer- . Ç~kirge, çökmek fıilinden ge· 
!erinde, hanlarda, kervansaray - !ırı:nış" ve doğrusu "çökkürge" 
larda bulundurulan "at" a de- ınuş, eski çamlar bardak oldu" 
nirdi. Yola çıkanlar bu atla!-a ~abil.inden eski "cumba" lar da 
binerler, at değiştirirlerdi. De - ~ı~dı b_alkon oldu amma yine 
mek ki "yamçı", at paltosu, yo!- ogrenelim: "cummak" fiili "ka
cu elbisesiydi; yani bir cins pamak" demesinedir; kelime, 
"redingote"; bizim telaffuzumuz. orada~ çıkmış. Yobaz - (doğru· 
la redingot... Bunun İngilizceden su yogbaz) ... Yoğ - kalın, kaba ... 
tam tercümesi de zaten "at el - Kalın kafalı ve kaba tavurlu a. 
bisesi" demektir: (riding coot)! dam manasına pek yerinde bir 

Torba - torlamak, yani top- sıfat ve isim! 
lamak sözünden çıkmış. Dağar· "Kaltaban" nın başındaki "kal" 
cık - eski Türkçede çuvala "da- kelimesi "küstah" la aynı mana· 
gar" denirdi; onun küçüğü. Pey- dadır; "Kamçı" daki "kam" ise 
ke - Sakın İran dilinde ayak "avuç" dan başka bir ~y değil· 
manasına gelen "pa - pey" keli- dir. 
melerine aldanıp yabancı söz 
sanmayınız; Türkçede "pey", 
ön taraf manasınadır. "Uçkur" 
un doğrusu "içkur" dur; "iç ku-

* * iti an, değneğini hazırla!" sö-
zünden hatırladım: "değ
l:lff'" Devamı: Sa. 4, Sü. 1 

Beher kilosuna 28:5 kuruş :tiyat tahmin edilen amballJh J0,000 kilo 
koton idrofil pamuk alınacaktır. Pazarltkla eksiltmesi 22/7/942 Ca~am
ba günü saa! 15,45 de Tophanede İst. Lv. Amirliği satl!l alma komisyo
nunda yapılacaktır. İlk temlnatı 2137Ura 50 kuruştur. İsteklilerin belll 
vakitte komisyona gelmeleri. (91 - 71199) 

Hava Gediklisi Olmak isteyenlere 
1 - 1926 doğumlu olup ortaokulu öğretmen kanaati ile en asalı iyi 

derece ile bitirmiş, fakat olgunluk imtihanına girmemiş olanlar, 
2 - 1926 do~umlu olup ortaokulu öfretmen kanaatiyle bitirtnlt ol· 

gunlukta ikmale krılmts olanlar, 
3 - 1341 doğumlulardan birinci ve ikinci maddelerC!eki iartlan halı. 

olan isteklllerin T.H.K, İst. Hv. mQmcssllliğlne mfiracaatlari. (7734) 

lstanbul Sanat 
ve ihale 

Okulu Eksiltme 
Komisyonundan 

, BUGÜN ~ 
Büyük dere BEY AZ P ARK•ta 

Ei!lenl:!lim! 

Bayan SEMİHA 
Kemınt SAiM • Piyanist VORGO ve 

arkada!jları 

SAZ - CAZ - VARYETE 

Temiz hava, rahat koltuk. ucuz mesrııbat, iyi bir saz, güzel blr se.< 
dinlemek: Açık havada dans, yüzme bavuzlanndıı serinlemek, denb 
eğl~celerini kahkahalarla takip i~in B E V A Z P A R K'• gidinb ,_ , 

SÜ MER BANK 

Yerli Mallar Pazarları 
Müessesesi Müdürlüğünden 
Müessesemiz Zat işleri Servisi lçin 

MEMUR ALINACAKTIR 
Bu memurlarır. lise tahsilini bltlrmlı olmaları ve Memurlar K•· 

nununda aral'ılan vasıfları haiz bulunmaları ve 3656, 3659 uyılf k•· 
nunlartn tDmulDne giren daire v• mOeueselerde er. az: üç sene çalıt· 
mıı olanlar terel~ edilecektir. lsteklllerln 31.7.942 akpamına kadar 
sl!z:O ~ecen ttrvlP lf'flllilne mllrııc•ııt evlemelerl , _____ llllİlll _________ _ .,,,.,,..., 

Kadıköy O P E R A Sinemasında 

ZAT i SUNGUR 
Veda proerauu: ADAM KESİYOR 
Bugün halk seanslan 16 ve 21,30 da 

Yerlerinizi evvelden tedarik ediniz. Telefon: 60821 

~ ......... -................... , 
, Deniz Klübünden , 

1 
Klübümüzün Tecssüsünün 7 ncl senei devriyesi münaı;ebetlyle ba

loya Jştirak edect'k ba ve getirecekleri .misafirlerini 21 Temmuz ak
ı;amma kadar Klüpte açılan deftere kaydettirmeleri rica. olunur. 

Ada ve ~ehirden geleceklerin avdetlerini temin edilecek vesait 
tedarik edilmiştir. .................................... ~ 

,---·-----------------, HIG H SCHOOL 
lngiliz Erkek Mektebi: Niıantaş 

Kayit İşleri : Pazartesi, Perşembe Günleri Saat 10 - 12 
Arasında Yapılır. Leyli Yerlerimiz l\lahduttur. 

İkmal imtihanlan: İngilizce kımı 16/9/1942 de 
İkmal imtihanlaI'l: Türkçe kısmı 17 /9/ 1942 de (Orta) 
!kınat imtihanları: Türkçe kısmı 18/ 9/ 1942 (Lise) 
Mektep 23/9/1942 çarşamba günü açılacaktır. Telefon: Rto7fı 

Tan gazetesinin 18-7-942 tarihli nüshasİnda intişar eden okulumuza 
ait gıda maddeleri hakkındaki f!Anın Dağlrç eti ile kun.ı sofan (400) kt
~o olarak yazılmıı;ttr. Bunların asılları Dağlıç eti (4000) ve kuru soğan 
ıse (4000) kilo olacakttr. Tashih olunur. 

er, ordularım Mısınn o kadar hayati ruz mı• 
~~alanna çok yakın bir yerde hıra. Ho.~ gitmiy~ .dört kelimeyi 
~. Umumi bir taalruza ıeçerek de gozden geçırelım: Bunak -
lllıh"er kuvvetlerini hiç olmazsa taar. sıkıntı manasına "bun" ve dan- • 
~a paıılamadan evvelki mnkilerine galak - şaşmak anlamına "dan- • 

~ ............................ --' 
idar sürmek mecburiyetindedir. mak" dan doğmuştur. "Alık" ile 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
KOtUk Pafta 

No. Ne. 
Ada Pa,.eı Meeıhel Tehrfr Cinai 
No. No. uthlyeel No. 

Mukıdder l " ·-- - il 

Askeri mütchasstsların kanaatine ıö "yılık" sözlerinin "almak • yıl
re, iki gündenberi iki tarafın tanlı: kuv mak" fiillerinden çıktığını kes
~~Ueri arasmda başhyan harp kat'i ma tirmek için büyük bir zekaya 
"')ette blr çarpı~adır ve Mısınn mu ihtiyaç yoktur. "Kurnaz", bel
kaddcratr bu harbin neticesine ıöre li ki "kurmak" dan ve "sinsl", 
laaY'Yiin edecektir. "sinmek" den geliyor. 

.. Vicby'de neşredl1en resmi bir tebU. Ya "tepsi"? 
tc göre: Vlchy hülıtilmeti ıeçen ayın Söylesem şaşacaksınız: "tap-
25 sında tskenderlyedelıti Fransız filo. mak" dan, yani "hizmet etmek" 
8tı kumandanına ıönderditi talimatta, fiilinden! 
İngiliz kuvvetleri İskenderiyeden çekil Yoktur tapacak, çalaydIT 
~leri ta,kdirde filonun en yalan bir anc"-;,. 
(1 lWa-H!' \ ~ 
l'atısız limanına gelmesini b11 mDm • 

~Un olmadığı takdirde hiçbir suretle 

b
ll.giliz kuvvetlerini tak.ip etmemesin! 
İldirmiıtir. Alman ve İtalyan hiikil . 

!betleri tarafından tasvip edilen bu ka. 
far Amerika hük6metine bildirilerek 
l:lliliz!er tarafından Fransız ıemileri· 

'tc brp yapılacak berhanst blr lid . 
~ hareketin pek vahim neticeler do.. 
"llracaft kaydedihntııtir. .... 

.Aınerlka hüktlmeti ba notaya ba a
>ltı 3 ünde verdiği cevapta: Reisicüm 
hıırun, lskenderiyedeld Fransız filosu. 
tltın tnihvercllerin el!ne ıeçmeslnl lı:at'i 
~ette istemediğini ve bu harp cemile 
~tı..in harpten sonrn Fransaya iade edi
~eği blldirildikten sonra bu ıemilc-
tht Amerikanın himayesi altında oimal 
"t)a cenubi Amerika limanlarından bi 
linc ıönderilmesini teklif etmiı ve bu 
~telif kabul edllmediii takdirde fnıl· 
<Qlcrln bu ıemlleri SUve)'ften ıec;tr. 
llıi)e ve buna mani olundufu takdirde 
%'rİp etmiye hakları olduiunu bildir
llı.!~tir. 

l.aval bu notanın kabul cdf1~ek 
~ddclerl ihtiva ettiil ve :Z temmuz 
~tıhtırasırıa cevap t~kil ettiiinl bil • 
~ııtir. 

l>e Brinon Parlste cazetecllere 78~ 
tıtı beyanatta: Fransız gemilerinin ken 
~erini müchfaa edeceklerini ve diler 
~nısz harp gemilerinin bu~lara y~r
l etmeleri muhtemel olduıumı S01'" 

~~f 

* * 'Pürkçemizde (yal} sözü par· 
1 lak manası?l'1 gelir; bakı

nız bundan ne göz kamaştırıcı 
kelimeler üretmişiz: yaldız, yıl
dız, yıldınm, yalçın, yalabuk, se
rap anlamma yalgın ve Yunus 
İmre ağzından: 

Sular akar yalap yalap .•• 
sözünde olduğu gibi panl panl, 
pml pınll 

"Top" kelimesi de zengindir: 
Topaç, topak, topuz, toparlak ve 
-tahafmıza gidecek- topuk ... 
Ayak topuğuna toparlakça oldu
ğundan dolayı bu ad verilmiştir. 
"Ökçe" yi merak ediyorsanız 
söyliyeyim: Öz Türkçede "ök", 
"direk" demektir .•. Küçük direk! 

"Kır" sözünden de kırçıl, ak
çıl, kıranta, kırağı, bozkır, kır-
langıç, kıraç kelimeleri üremiş • 
tir. Koza ve kozalak. ceviz ma
nasına gelen ve bir şekle işaret 
eden "koz" dandır. Y ine başka 
bir şekil gösteren "yum" sözün
den yumru, yumnık, yumurcak, 
yumak ve yumurta çıkmıştır! 

Size "yengeç, yanpürü, yanak" 
kelimelerinin "yan" dan türedi
ğini anlatmak için nefes tüket
miye lüzum görmüyorum. Zira 
yengeç, yan yan ve yanpürü yan 
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11310 Murtafa veresesi Cuma 14 31/'7 /942 • 

824 
2422 

tsmall 
İbrahim 

.. 
• 

475 Hamdiye; Rukiye " 
675 

1602 40 
331 10 
410 

559 80 
1265 40 

İsmail Erşan 
Mehmet Ali 
İhsan Bllyükerol 
Reşit. Şeref,. 

Hayriye 
Nuri 
İbrahim Türk 
Ömer ve İhsan 

1798 
1433 
216& 

!50 Ali Rıza Yener 

789 
824 

97 

50 .. " .. 
Abdullah Dörder 
Abdullah Dörder 
Rukiye Uysal 

250 50 
Hatice Örge 
LQtfu, Abdullah 
LQtfu 

40 
518 
821 
118 
151 
497 

50 Tayyibe Cici 
Celil varisi 

40 LOtnye Edlnçgil 
40 .. " 

Hayriye Arık 
Glllstlm kocası 
Mehmet Reoat 

.. 
" " .. 
" .. 
• .. 
.. 
• 
• 
• • • .. 
il 

il 

" 

.. ,, .. 
" 
" 
" 
,. .. 
• 
.. 
• .. .. 
• 
il 

,. 
" • .. 
" .. 
• 

• .. 
• 
n .. 
il 

.. 
" 
" 
" 
" • .. 
• 
il 

.. .. 
" • 
• .. .. 

1110 Cidem 20'1 11 I B2 " 28 Seyit Aktn • • " 
161 208 ' ı 80 11 18 Emine İrfan • " " 
162 209 8 '12 " 21 60 Nazmi • • " 
163 210 f 85 ,_ 42 50 Ahmet Bayraktar • • " 
35CI fAstalt Cad. 422 ı 19 ı . SOH· • 3034 Cemal ve Selim " 11 

" 

352 Asfalt Cad. 424 • 1 ' 8538 ~. 11 3184 20 Huldiye Demtr " " " 

1 - Miıklyet! baılneye alt olu]) Mecld!yeki5yQnde vlkl .. Balrnumcu ÇtftUll nafrlfyle maruf gayrimenkul dahilindeki eüzütamlardan yukarı
da cins ve evsafiyle imarsız olarak mukadder kl)'metlerl ı~st.ertıen paneller fen Vekillerl Heyetinin 18/4/942 T. ve 2/17729 S b nrarnameslne 
ballı talimatnama hükmüne müsteniden ve 2f90 S. J1 bııtmun tf aca madd4ııdnln D bktul nıudbtnce muhyileri namına ihılleld icra edilmek Qzere 
satışa çıkarılmı;,tır. 

2 - Satış yukandıı sütunu mahsusunda gesternen Cftn w saatte t•nbul ~ (JılUJ! Eınllk MüdilrltlJil) mQteplı:kil ltoınlaJ'()n 
tarafından k:r'a edil~ktir 

3 - Saitş bedel! birİncı taksiti thale tarihinden ~"'oaren 19 ıtın w mütebaki tanltler de her yılın Ha.ziran ayı içinde tecllYe edilmek prt.17 
le 4 taksitte ödenecektir. 

4 - Milştcri, iholeyt mnteakrp 15 g{ln rarhrıc!a n01TıUMStne uygun ve Notere &Mlk ettfrfl~k bo~ senedini tanzim ve itaya mecburdur. 
5 - Muhyi veyo. (ölmQş ise varisleri, bu ilA:ıda gösterilen g(lnde satıe Komisyonunda btnet veya bilvekftle hazır bulunmazlar veya ihnleyi 

mnteaktp 15 gün zarfında borç senedi vermezler ve ilk ta'ksltl ödemezlerse 13/2/938 T. '" 2/40S3 S. lt Vekiller He;reti kar:ırnamesiyle tanınmış 
olan bütrın haklnrı sakit olaco.k ve gı:ıyrimenkul 2490 S. 1ı kanunun umumi hükümleri dairesinde arttırma suretiyle satJ!!a çıkarılacaktır. 

8 - İ:ıbu ilan a15kodarlara Uıhriren yapılmt:ı tebliğat hükmündedlr, ('7t50) 

iki Artist, 
Bir Mukayese 

Yazan: ULUN.4Y 
"Hollyvood,, da büyük blr endlee 

rüzıln esiyormu$: Amerika. 
kabul edilen bir kanuna cöre, harbin 
de.vamınca kazanç hududunu senede yir 
mi bin do!ar olmalr üzere tahdit cdi • 
yor; bundan fazlası hazineye mal e~ 
lecek. 

Yirmi bln dolar, bir milyon frank 
eder. Fakat birçok kİ$inin airmın su.. 
yunu akıtan bu milyon. sinema artist. 
terine istihfaf ile ka$ çatbrıyor, dudak 
bülrtiirüyor: hemen hemen: 

Ne rezaleti Yirmi bin dolarla ne .,... 
pıhr? Nerede ise bizi peynir ekmekle 
çalıitJracaklar ... 

Diye hüngür hüngür ağbyacaldar. 
Napo!ide kundura boyacılıft eden 

bir İtalyan, bacaktan rürel diye alınıp 
gii.ıelllfi sanatkarlık telakki edilir, bo 
fazına kadar paraya gömülürse tabU 
onun için 50 bin dolar çerez parası bile 
olmaz. 

"Metro Galdvin Mayer,. firketinin 
direktörü dünyanm en fazla para alan 
adamı imiı. Senede yalnız maaı o!arak 
beı yÜz altmış bin dolar alryormuı. 

Ondan sonra Klark Gable geliyor. 
Bu "Jön PriSmlye,, yeni kanundan ö. 
türü iki yüz altmıı bes bin dolar kaJlo 
bedi yormuş! 

Böyle ıey olur mu? Bu artistleri 
böyle sefalete Q3ahlıtilm etmek sanat 
nlmına bir cinayet değil midir?! 

Vaktiyle K. Hasan efendi ile ça!ıpa 
tulilat artistlerinden bir "Agah., vardı 
Sanat hayatmda kazandrğı para fasui 
ya piyazına bile yeti§mediğt için celi. 
rfni arttırmak Uzere amelmanda, ayafl 
bıcırranh, ölsün diye viranelCTe, me. 
zıırhklara bırakılan hayvanları toplar, 

1 onlara maklyaj yaparak atpazannda 
satardı böyle bir küheylanı bir meö 
diyeye satabilmek için bakar körse, cö 
dine nitadır üflemek, kuyruiu düıükse 
dik tutsun diye kuyruk sokumuna di. 
ken yerleıUrmek, al'afındaki karakuıu 
bir saat cldermek için kille uimak el. 
bi ne canbazlıklar yapmazdı. 

Biçare sanatklr bir gün bu J'Orcm> 
luğa dayanamıyarak programda: 

"Celma... Zencin bir .zat... Aclb .. 
fendi,, 

Diye ilin edilen rolünü oynarken o 
yun icabı olarak parasını calmak bere 
odaıına ıircn caniden bıçaft yedikten 
ve "enkasdan,, ölmüt ııibi ~ere mano 
dıktan sonra horu! horul uyudu kaldı. 

Biçareyi rolüne devam ettirmek için 
''Süflör" ün delikten uzamp artisti an 
ğından saraar~k tatlı uykusundan uan 
dırması llnmcelmiştl. 

Ve milyonları befenmiyen ba tanaf.. 
klrları düşilnürlı:en rözümiln &ıtln~ t1lo 
IQatçı Adhm açlıktan uzamıı ditlcrbıo 
!e sap sarı sfmasr ıeldi. 

Bir teselli, "İki münteha birleşir 
kaidesi o servetle bu falı:rl biribirln: 
ölüm baflyle baflaınryor. Adh adrk
tan öldü: KJarlı: Gable'de tokluktan 
ölecek; fakat ölecek ... O da milyonlara 
rafmen Aclb c ibl, Roudolph Va!entfno 
cibi unutulup cidecekl Sairin sözü ne 
güzeldir, 

Bin ıll')'e edersen ftnl ahır aımnlar 
Perrtnd·D·Hn·ll·tantane.1-llm·ll-•erlııdn 

Yerinde Bir Tayin 
Sömerbank Yerli Mallar Pazarlan

nm İstanbul mağazaları şefi Sadi Al
tav müesseJenln mağazalar muamelat 
şeniğlne naklen tayin edilrnl~. 

Yerli Mallar Pazarlannm senit 
mikyasta halka tevziat yaptıJı sıra
drı İstanbul mata.zalarmı muvaffakt
vetle idare eden ve en ufak ılklyet 
üzerinde hassasiyetle durarak netice
lendiren Sadi Altava yeni vazifesin
de de başanlar dileriz. 

~·--------~ RABİA ÇULPAN 
De 

ÇEVlK ALP 
evlendiler 

18·7·94? , ______ , 
KAYIP: Temmuz 14 de cebinde pa

saportum, Htamet veırikam, cemiyet 
muayene ve sicil defterlerim bulunan 
caketiıni kaybettim Bulantn yalnız 
evrakım! İstfkW caddeal PerukAr 
çıkmazı 11 oumaraL dükkhcla kah
veci Salt Rahim adresine ı&ıderme
ılnl rica ederim 

KAVIP: Be)'o#lL aüer aJlelerine 
yardun sandıtmdan aldtğım aylığa 
alt 1370 numaralı c:il%danımı kaybet· 
tim. Yenllini alacatnndan eskisinin 
hOkmü )'Oktur. H•ski:iyde Bqlar ao
kaOınd• 1/1 11umsrıda Zeynep Yeni• 
pınsr. 

KAVIP: Sıdıka namnıa yazılı tat-
bik milbürilmü kaybettim Yenisini 
yapttracalundan eskisinbı billanü 
kalmamıııtır. Ferlköy P•fl mahalle· 
si Cami aokaöı 43 No. STdıka Hep• 
he.tekin. 

KAVIP: 'tlnlversit• Trp Fakültesin
den aldığım 9138 numsralt bOviyet 
varakamı uıyl ettim, hükmü yoktur. 

Tıp FakUlteel 9S9 senesi mezun• 
farında"' ~" ' "'"+•l r Orhan. 

KAVIP: Tatbik ı:r.ühürumü kay
bettim. Ki..Tıseye boırom Yoktur. Ye
nisini alacagımdarı eskisinin hilkır..O 
kalmamJŞtl1". Nıkka,li e,ref 

RAŞtt RlZA TlY ATROSU 
HALiD! P1$KIN Bereber 

Harbiyede, BelvO Rahc;esinde 21.30 da 
SAÇLARINOAN UTAN 

Vodvil - + - perde 



."°::;!~:.~~~~~:) Sümer Bank Yerli Maıı · 
~~~~~~~~~ğ~~~: .. ~:ıxğt"d~- Pazar· ıa·rı Mu·· essesesı·nd kunduğu için! Zaten pek çok 
kelimeler var ki çıktıkları söz-
ler, ü~~rlerinden tamamiyle sıy- r. 

1 rılıp_ d~__ş_m~miş olduğu halde. dik- ..__ .. - . .. ·~ • ' ~;~~~:;::~=~~~:~~ gö!;,: J ( -= = = :u; = ;; = = = = = = = = " ı: :: " N" Ac:Z 'A" R:: i: " " ".;-= ;• tt K 'i{ 'A "T" E u ıı ıı " ıı ı: ıı u u 11 11 u u 11 d'h ·111 lı1ı u 
1
,:

11 11 11 "'rı 
kalça - kalın; alçak - alt; sa l tt .. . .. ; 

ı 'aş :-- savmak; tıJ_tnaz - tık ~i .. 20·7·942 · 21.7.942 - 22.7.942 gunler~ ~ugu~e ~adar nu~ralar~ n_a~ edll_miş olup da hen iiz mallarını mağazalanınızdan ve bayilerden almamı!; olan müşteri1erlmi7.o tnhc;ic; edilmiştir. Bu ! 
ma.k, g~~eş :-- ge~e.' ~ıymık -:- h nıuddet zarfında evvelce kupon numaraları ılan edılmış olan kimselerın ılan edılen mahallere müracaat suretiyle kuponları mukabilinde istihkaklarını almaları saym halkktan rica olunur. ! 

c kı)nıak, ırmik- ırı· ıpek- 1p ~ ............ . . •• •• •• .... ... • • • • •• •• •• •• •• •:: ~ 

. 
-

' yarım - yarmak; b~raç _ b - ... .... " "" .. ..... u "" " • • • • .. .: :: :: ı: :: :: :: :: :: :: :ı = = :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::. ::. ::. :: ~= •: •: :: ::: :: n- :~!! : : :: ı: :: :: ı: :: :: :: :: :: :: :: :: == ~ = .::.ı.:! · r 
kır; aşağı - aşmak; çatal - ça 23 7 9 . 

, 
a-

~ ~~~~~ sağ~!r~mak~atr;;:k~c~f:a__ • • 42 Tarihinden it ibaren Yapdacak Tevziatın Kupon Numaraları ile Müracaat Günü ve Mahalleleri Aşağıda Gösterilmit Olup: 
< bürünmek; azman - azmak; ya 

t-
z 

y 
r \lan - yaymak gbi ... 

Fakat bazıları için bize -bah -
j 

r. 
1 ~nttiğim kıymetli eserin sahıb 

gibi- bir yol gösteren lazrmdı 
:\fcsela " boncuk" kelimesinin bo 
yıına takıldığından dolayı ;ıshn 

. 
-
e ı • a "boyuncuk" olduğunu bilern 

~ yız. "Gövde" nin doğrusunu d 
~ 'Hcudun gök tarafında olmas 

a 
l 

srb::biyle "gökte" imiş. "Güver 
c!.n" de dahi "gök" ü araymız 
ı 'ek sevdiğim zarafetli ve zeka 

1 l gayet sezici bir kuş olan "sak 
s a~an" a çok uygun bir ad ver 

-
. 
-
-
-

' nıişler: Bu kelimenin kökü, "u -

l .) Numaralan ilan edilmiŞolan kuponlar hamillerinin nüfus cüzdanlarile beraber bildirilen mahaOere nıüracaatLan. 1
• 

2.) Ayni soyadmı taşıyan birkaç nüfus cüzdan~ a ile efti.dından birisi tarafından ibrazın~a kuponlan mukabilinde istihkaklal'lnın verilebileceği. 
3.) Henüz ilan edilmemiş olan numaralar için müteakip i1anlanmızla tevzi &iiıı1eri bildirileceğinden numaraları ilan edilmiycn kupon hamillerinin mfinıcaat ~tmt"mf!Teı 
4·> Tevzi ekiplerimiz taralndan evlerinin ziyaret ler inde evde bulun.mayan veya henüz tevzi kuponu almamış kimselere nahiyeleri mıntakasında tevzi kuponu verileceiinden bu dalrıtm.aya inti 

zar etmeleri rica ve ilan olunur. .. 

BEŞiNCİ L 1 S T E 
Müra<'Mf olunacak 

mahal 
23/7/942 24/7/942 2717/942 28/7/942 
Perşembe Cuma Pazartesi • Sali 

Müracaat Edilecek Günler : 
29/7 /942 30/7 / 9.t2 31/7/942 3/8/942 4/8/942. 5/8/942 
Çarşamba Perşembe Cuma Pazartesi Sali Çarşamba 

-----------=Kupon No._ Kupon No. Kupon No. Kupon No. 
"----·~-~--''----~-..._ _ ___.:._~ Kupon_N_o. __ K_u~p_on_N_o_. ___ K_upon No. __ K_u.....:p_o_n_N_o_. ____ Kupon No. Kupon Nn. 

Remziye Atalay Kasın.. 
paşa Uzunyol Turşucu 
sokak No. 6/ 1 · 

2~6801-226900 226901. 227000 227001.227100 227101.227200 

• 

227201-227300 227301-227400 227401-227500 227501.227600 227601.227700 227801..227900 

6/8/942° 
Perşembe 
Ku pon No. 

227901..228000 

~·-•ıuk" manasına küplere, çöm- Fethi Bencr Kasımpasa 228001-228400 228401-228800 228801-229200 229201..229600 229601.230000 230001-230400 230401.230800 230801.231100 231101.231400 231401-231700 231701-2~2000 
lcklere sürülen su sızdırma Bahriye caddesi No. 66 
'sır" cila manasına gelirmiş ve =-~'":""::--:-:---'-'-:....:..'----------------------------------------------------

z 

.... ırca" da bundan mıs. Y()rli Mallar Pazarlan 278001-278700 278701-279400 279401-280000 342262-342800 342801-343400 343401-344000 452001.452700 452701-453400 453401.454000 496001.496600 496601.497200 
"Küt, kötürüm, kütük", hep- Üsküdar mağazası 

c st de gerçekten ucu sivri oL-nı Kenan Büyükakman E. 
yun şeyleri gösterir. "Köprü' yüp Rami Mahmudiye 
s vrekçe dikiş dikmek manasına caddesi No. 2 

-
' 

281166-281300 281301~281400 281401..281500 281501-281600 281601-281700 281701-281800 281801-281900 281901-282000 283001~283100 283101.283200 283201-283300 

., 
gtJcn "köpümek" fiilinden isim Mehmcd Kafadar Eyüp 
;. smiş! "kılçık" sözündeki öz, Rami Mahmudiye cad_ 
ş iphesiz ki "kıl" dır. Amma desi No. 34 

- 283301.283400 283401.283500 283501.283600 283601..283700 283701-283800 283801.283900 283901-284000 333819-333900 333901-334000 339817.339900 339901-340000 

· ucak" ın eskiden "patçak" ol 
cJ·:ğunu ve "patmak" fiilinin 
"yürümek" demesine geldiğini 
b lemezsek ayıp sayılmaz. "Kös 

-

. 
Yerli Mallar Pazarları 
K:ıdıköy mağaı;ası 

Kovarino Çirkinoğlu 
Kadıköy Pazaryolu No. 
52 Koncagiil 

·~ . . . . . -
321001.321795 328001.328750 328751.329400 329401.330000 336001.336600 336601-337300 337301..338000 402001-402700 402701.403350 403351-404000 532001.532750 

532751-532850 532851.532950 532951-533100 533101. 533200 533201.533300 533301-533400 533401.533500 533501-533600 533601.533700 533701.533800 533801-533900 
ı mck" de o kabilden: Yıkılmak, 

8 ız kalmak derneğe gelirmiş ve 
' östek" ondan yapılmış. Köstek 
\ rulunca aciz kalmak, yıkılmak Sevki Zorlu Biiyükada 356501.356700 356701-356900 356901-357200 3572CU.357400 357401-357600 357601-357800 357801-358000 358001-358200 358201-358400 358401-358600 358601-~58800 

Çınar caddesi No. 30 
ı o l!an işlerdendir. --------------------------------------------------------------

Bir hastalık eseri olarak sac - Davud Bahar Bevkoz 412001-412100 412101-412200 412201.412300 412301-412400 412401.412500 412501-412600 412601-412700 412701.412800 412801-412900 412901.413000 413001-413100 
J. rın dökülmesi illetini verdiği - Fevzipaşa caddesi No. 72 ._, • 
n·iz "kel" i Türkçe sanmayınız Pertev Kondu Beykoz 

• a sine, "keleş" dilimizde cesa- Yallköy Çayır caddesi 
J 4131~1.413200 413201-413300 413301-413400 413401.413500 413501-413600 413601.413700 413701.413800 413801-413900 413901.414000 414001.414100 414101.414200 

1 
; r tli, yiğit, güzel manasına ge- No. 28 

!it·. Hatta Karaca Oğlan şöyle 
d r: Ahmet Turan Beykoz 414201-414300 414301-414400 414401.414500 414501.414600 414601-414700 414701-414800 414801.414900 414901-415000 415001-415100 415101-415200 415201-415300 

. ... -

Keleş değilim ki Kervanlar F_e_v_zi~p_a __ şa_ca_d_d_e..;..si7N__;.o._3=-8=------------------------------------------------r vuram. 
''Toraman" daki "tor" keli

mesi pişmemiş, acemi karşılığı
dır. "Biteviye", "pitişik" sözün 
den do~uş ..• . 

* * 
Bazı şahsiyet isimlerinin 

köklerine de rastladm: 
M<.'rhum Basvekilimize Allah 
flahmet etsin~ Saydam kelimesi
nin kökü, parlak ve cilalı anla
mına "say" imiş ve ekile beraber 
temiz, berrak, şeffaf manasına 
gelirmiş. Falih Rıfkının soyadı 
olan Atay, hücum, akm manası
ı:a, atmak fiilinden meydana 
c··kmıs. Necmeddin Sadak, ":,a. 
c1 k" kelimesinin "ok torbası'' 
demek olduğunu· elbette bilir 
l'u ismin aslı "sa" dır. Yakutca 
da "yay' karşılığıdır. 

Benimki tamamiyle manaslz 
göri.inüyorsa da "Karay" ken
d;mce "Karakayış" ın ki.içülmü
şü ve aklaşmışıdır. Anlıyana aş
kolsun! Yer kalmadığr için haf
ta konuşmamızın bugünkü neş
riyatı sona erdi; hepinize şan 
ve aydın pazarlar dilerim! 

,._ A'cele Satllllc ~ 
PLAJ VE ARSA 1 

Maltepenin pek mutena bir ye-
rinde 'fevkalade plajı ve tatlı su 
kuyulu takriben 25 x 40 metre 
ebadında bir dönümlük arsa a- ı 
cele s11tılıkttr. Sirkecide Mühür
dar zade Hanında 28 No. ya mü-

\.,.. racaat. Tel: 20790. _, 

Saç bakımı gth~nttın en 
birinci şartıdu. 

PETROL NiZAM 
Iler eczanedı:: satılır. 

KİMYAGER_....._ 
ili' 

ltdr~~a~~~~~l~r~~mi-
nönü, Emlak ve Eytam Bankası 
karsısında İzzet Bey Hanı 2 ci , 
- --• kat No. 6 

Rafinaj Tesisatı Satın 
Alınacaktır 

Elinde tasfiye makinesi tesi
c:a tl olup da satmak istiyenler 
Istfıııbulda Tütün Gümrük Ke
rr> "rlı ~okağ· 21 No. da Nnit 
Özarca 

Yerli Mallar Pazarlan 438201-439000 439001.439500 439501-440000 468001-468500 468501-469000 469001.469500 469501-470000 470001-470500 470501-471000 471001-471500 471501-472000 
A..l{sarav maR';ızası 

Yerli Mallar Pazarları 450001-451000 451001-452000 464001-465000 465001-466000 466001-467000 467001-468000 492001-493000 493001-494000 494001.495000 495001-496000 
Beyoğlu mağazası 

Hüseyin Ö~raç Besik- 509001-509100 509101-509200 509201-509300 , 509301.509400 509401.509500 509501.509600 509601.509700 509701.509800 509801.509900 509901.510000 
as Ortaçeşme caddesi t 

No. 67 

Ihsan ve Hüseyin Özer 51010L510500 510501-510900 510901-511300 511301.511700 511701-512000 560001-560400 560401-560800 560801-561200 561201.561600 561601.~62000 
Hacıköjek camisi No. 15 

Mehmed Faruk Kapalı. 454001-454100 454101-454200 454201.454~00 454301-454400 454401.454500 454501.454600 454601-454700 454701-454800 454801-454900 454901-455000 
arsı Sipahi sokak No. 20 ç 

Ahmed Güvenç Mah... 455101-455251 455251-455400 455401-455550 455551-455700 455701-455850 455851-456000 472001.472150 472151.472300 472301-472450 4724!'ilA72600 
mutpasa başı No. 149 

Burhan Sunar ve Sülev- 472751-473000 473001.473300 473301.473600 473601.473900 473901-474200 474201.474500 474501.474800 474801 .. 475100 475101-475400 475401.475700 
m:m Er.e:ene Yenioosta. 

ane Aşir Ef. caddesi 20 h 

Mustafa Sami Humana- 476001-476600 476601-477200 477201.477800 477801. 478400 478401.479000 479001-479600 479601-480200 480201.480800 480801.481400 481401.482000 
ıl Yenipostahane Aşir z 

Ef. caddesi 20 

Şermin ma~azası SuL 482601-482750 48:.G751.482900 482901-483050 483051.483200 483201.483300 483301-483450 483451-483600 483601-483700 483701.483800 
anhamam meydanı t 

No 1 12 
-------~---------~------------~----------

Saki r Şatır Sarıyer Sa_ 484001-484200 484201-484400 484401-484600 484601-484800 48480L485000 485001-485200 485201-485400 485401-485600 485601.485800 485801 ıs6ooo 
rıver caddesi No. 9 '11 
Burhaneddin Baştırnar 486201-486400 486401.486600 486601.486800 486801-487000 487001-487200 487201-487400 487401-487600 487601.487800 487801.488000 488001-4D82UU 
Sar1yer Ortaçeşrne so-
kak No. 25 

Ahmed Ata Köseo.~lu 512001.512600 512601. 513200 51a201-513800 513801-514400 514401.515000 515001-515600 515601.516200 516201.516800 516801-517400 51740L51800U 518001.51rl60 
Mahmudpaşa başı No. 
195/ 197 

Kadri Özüvılmaz M:\h.. 
mutpasa bası Doğu 
maR;.zası No. 91 

518601-518900 518901.519200 519201-519500 519501-519800 519801-520100 520101-520400 520401.520700 520701-521000 521001-521300 521301 -f)~ l600 521601 52190 

----~----~-------------------~---
Halil Hikmet Ergez 521901.522100 522101-522300 522301.522500 522501-522700 522701-522900 522901. 523100 523101.523300 523301.Sn:~.-.no :)23501-523700 523701-523900 523901-5241 O 
Mahmutpaşa İrfaniye 
caddesi No. 16 

İbrahimzade Bekir SuL 524101-524300 524301-524500 524501-524700 524701.524900 524901-525100 525101-525300 525301-525500 525501.525700 525701-525900 525901.526100 526101-526::W 
tanhamamı caddesi Ece 
mail'azası 

' Yerli Mallar Pazarları 
Bahcekapı mağazası 

526301-527500 527501-528700 528701-529900 529901..531000 531001.532000 536001-537200 537201-538400 538401.539600 539601.540800 540801.54200() ~:2001 .54320 

Mehmet Nuri Topbas 
Fincancılar 1'4ahmudiye 
han No. 314 

543201-543800 543801-544300 544301-544900 544901.545400 545401.545900 545901-546400 546401-546900 54fül01.54 7400 547401-54 7900 547901-548400 548401.54900 

Hayri Doğu ve şeriki 549001-549250 549251-549500 549501-549750 549751.550000 550001.550250 550251.550500 550501.550750 550751.551000 551001.551250 551251.551500 551?01-55200 
Fincancılar Mahmudiye 
ban No. 1 
Zeki Zerrin ve orta~ı 552001.552200 552201.552~00 552401-552600 552601.552800 552801-553000 553001-553200 553201-553400 553401.553600 553601.553800 55:{301.554000 554001.5542ıın 
Fincancılar Yusuiyan 
han icinde 
Abdülvahab Sehremini !154201-554400 554401.554600 554601-554600 554801. 555000 555001-555200 555201-5!15400 55540L55!i550 55555L5!'l5700 555701-555800 55=>G01-555900 55~ı901 55fıO'" 
Saraymevd::ıru cad. No. 37 _.....,.. _____ _ 
Hüseyin Hilmi ve Sü- 556001-556300 556301-556600 556601-556900 556901~557200 557201-557500 557501-557800 557801-558100 5581 OJ .558-tOO 5511-101 "•OH701l 55U7UL!>590Uı .,,, ıoo 1.~3!fl~lı• 
levrnan Sıtkı K 'lPSlL 
carşı Aynacılar No. 5 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden 
İdare ihtiyaeı icin 6846 adet çimento blok kapalı zartla eksiltmeye 

çıkanlmlştır. Muhammen bedel 13692 muvakkat teminat 1027 liı-a ı olup 
eksiltmesi 31/7/942 Cuma günü saat 15 de Müdürlük binasındaki Satt
nalına komisyonund'i yapılacaktrr. İstekliler muvakkat teminat makbu,; 
veya banka mektubu fü. kanun1 vesaiki muhtevi kapah zıı.rilarını o iün 
saat 14 e ~adar mezkur komiı;yona vereceklerdfr. Sartn~mesi )'\@"!' • ~n 
Levazım Amirlirt:mizde !?Örülebilir. (7630) ' 

Sahip ve ueşriyat mUdUrü: Halil L&tfi Döt"dü:nt 'fl. 
Gazetecilik ve ncsriyat T. L. Ş. TAN Matbaası 

Terzi Ustası Aranıyor 
&ti 500 dlğeri 400 kuruş yevmiyeli mütehassıs iki terzi ustası ab

nacaıttır. 
Çalışmak !stiyenlet Tophanede iki No. lu dHtimevine müracaat et-

sinler. (7704) 

lstanbul Fiy
1
at Mj.irakabe Komisyonundan 

tı~n No. 174 
19 Temmuz 1H2 ,Un ünden itib::ı ren % 40 rutubetli ve ROO ~am 

sndetinde~! bir adet ekmeğin fiyatının ( 16) on altı kuruı: ol ~rıık tE'~bit 
edildiği ilan olunur. (7786) 

BiLETÇi ALINACAK 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

işletmeleri Umum · Müdürlüijünden 
fd;ır,.mize bile~i alın;ıcaktrr. 

Kabul prtl;;ı"i: •. 
ı - Tamüsıııhha olup askerlikle alaka•T bu1unmn·a<'ak. 
2 - Boyu ı.s., den a~ait ve y~şı 40 tan yukarı olm•yacak. 
~ - 01.:unıa ve y:uma~ olmaklaberaber bir;ııı; da h'!'Saı; bill'ceıt. 
istekliler Ga latadıı Tramvay Hareket daıreslne mürac;.atlan. (7787) 


