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5 KURU·Ş 
GÜNLÜK 

Bütün Yurtta Çocuk 
Sayımı Dün Yapıldı 

ilk Okul 

l>iin şehrimiz de yapılan çocuk sayımından bir intiha 

Harbin Dönüm 
Noktasında 
D lunuyoruz 

1 
İlk öğretim çağında bulunan 

çocukların sayımı dün sabah sa
at 8 de ba~lamıştır. Sayım me
murları sabahın erken saatlerin 
de sayım bürolarında toplanmıı:· 

• lar ve kendi bölgelerinde işe baş 
lamışlardır. Her aile evini boş 
bırakmadığı icin, sayım memur
ları her yerde koaylıkla sor,e;u
larına cevap almışlardır. 

Eminönü bölgesi memurları 
saat 11,45 te sayımı bitirmiş· 
terdir. Di~er bölgelerden, Be
yoğlunda 13,30 da, Sarıyerde 13, 
35 te. Üskiidcırda l R.45 te. Fa-

tihte 14,55 te sayım sona er
miştir. Geri kalan yerlerde sa· 
at 17 de tamamlanmıştır. Köy
ler, neticeleri üc gün icinde bağ
lı oldukları nahiyelere bildire
cekler, nahiyeler unutulan koy 
olup olmadığını üc gün icinde 
inceliyecekler ve neticeleri ka
zalara bildireceklerdir. Kazalar 
ilk öğretim çağında bulunanlar
dan kacının okula gittiğini, ka
cmın boşta gezqiğini ayırdıktan 
sonra, 25 İkinciteşr'ine kadar sa 
yım kağıtlarını vilayete vermiş 
rı l "":ık l ardır. 

Demir Sanayiimiz 
inkişaf Halinde 

İng!Uz.ler ve Amerikalılar, Sovyet 
Rusyıının mukavemet kabiliyetini 
yanlış tahmin ettikleri için, baş
lnngıçta yardnnlarını e:strgemişler, 
Garpta yeni bir cephe açmaktan 
çekinmişlerdir. Fakat Sovyet or
dularının beş aylık harpte!1 sonra 
da mukavemette devamı, Ingltere 
ve Amenkaya tahminlerinde al
dandı.tlarmı ve Almanyayı ancak 
Sovyet Rusyanm mağlup edebile
ceğini anlatmıştır. Bu vaziyet an
ın~ıldıktan sonra İngilizler, yar
dnnlarını arttrrmışlar, Amerikalı- · 
lar önce peşin para ile sattıkları 
harp malzemesini kı ~di ile, hatta 
odünç vermiye karar vermişler
dir, Üç büyük devletin bu ciddi 
!§birliği harbin yeni bir dönüm 
noktasında bulunduğumuzu gös Ham Demir İhrac; Edecek Vaziyete Geldik 
termektedir. 

M. Zekeriya SERTEL 

Alman - Sovyet harbi başla
ladığı zaman, Hitler gibi, 

lngiltere de Sovyet Rusyanm bir 
iki aydan fazla mukavemet ede
nıiyeceğini, ya Kızılordunun im· 
ha edilerek Sovyetlerin ortad~ 
kaldınlacağmı ve yahut dahilı 
bir çöküntü ile Sovyet rejiminin 
yıkılacağını sanmıştı. Londrada 
bu kanaat o derece hakimdi ki, 
Alınanların ağustosa kadar şark 
cephesindeki harbi bitirerek ey
lül başında orta şarka i~iye 
teşebbüs edeceğini hesap edıyor
lardı, Moskovaya gönderilen as
keri heyet bile, Sovyetlere yar -
dun için neler yapılacağını anla
tnıya değil, Sovyetlerin mukav~
tnet kudret ve kabiliyetini tetkı
ke memur edilmişlerdi. İngilte
re de bu yanlış kanaate saplanıp 
kaldığı içindir ki, uzun müddet 
Sovyetlere yapılacak yardımin 
§eldi ve derecesi hakkında tered 
dütler geçirdi. Hele garpte ikinci 
bir cephe açmak teşebbüsünü 
§İddetle reddetti. Sovyetler bir i
ki ayda mağlup ediliverirse ih -
raç hareketinin akamete uğrıya
cağı muhakkaktı. Böyle hatalı 
bir harekete girişmekten içtinap 
edilcii. 

Karabük demir ve 

Memleketin bugünkü ihtiyaç -
larrna cevap verecek tarzda ye
niden teşkilatlandırılan Karabük 
demir ve çelik fabrikaları, demir 
yol rayı, demir travers, gemi saçı 
ve inşaatta kullanılan muhtelif 
tip demirleri imale başlamış bu
lunmaktadır. Ayrıca çelik tel ima 

Fakat İngiltere de, Hitler gibi, 
§İtndi Sovyet Rusyanın kuvvet 
\le :mukavemet kabiliyeti hakkın
daki tahmininde aldandığını an
lamış bulunuyor. ~ovy~t. RusY:a, 
Almanya için old_':1gu. gıbı, İngil
tere için de bir surprız ı:ıemleke 
ti oldu. Sovyetler askerı sırla -
rını 0 kadar iyi saklamıya mu -
Vaffak olmuşlardı k_i, onların ha
kiki kuvvetlerini kunse anlıya -
ltıadı. Daha birkaç gün evv7l 
Finler işgal ettikleri _yerlerde hır 
Yeraltı tayyare fabrıkası keş~et
tiler. Almanlar Harkofun ~ır~z 
ileris~nde, şimdiye kadar hıç ı~
rnı geçmiyen ve bilinmiyen bır 
pehol kaynağı ile karşılaştılar. 
Bu esrarlı memleket, Almanya
Ya olduğu gibi, !ngiltereye karşı 
da bir kapalı kutu kalmıştı. 

(Sonu: Sa· 2; Sü: 4 l 
1 volları 

\ 

çelik fabrikamız 

line mahsus bir fabrika da kurul 
muştur. 

Bundan başka Karabük demir 
ve çelik fabrikalarında memle -
ketin mühim bir ihtiyacı olan de 
mir su borularının imali için malı 
sus tesisat vücude getirilmesi de 

(Sonu; Sa: 2; Sü: 6) 

S~YAST HALK GAZETESi 

Şark cephesinde bir Alman kuma odanı köprü inşaatını teftiş ediyoı 

Cenupta Bir 
Rus Kesimi 
Dün Yarıldı 
Sahile Yerleştirilmiş 

Bataryalar Bir Sovyet 
Topçekerini Batırdılar 

Führer'in umumi karar~ahı 8 
(A.A.) - Alman orduları başku
mandanlığının tebliği: Kırımda 
vapılan takip muharebeleri esna 
sında Alman ve Rumen kıtalan 
Yava-da,ğln cenup sahillerinde 
bir. Sovvet süvari tümenini im-ı 
ha etmişlerdir. Kere berzahınm 
methalinde on kilometre derin
liğinde en modern usullere uv· 
gun bir sekilde tahkim edilen bir 
kesim yarılmıstır. l\fağlup e
dilen düc:manın takibine devam 
edilmektedir. 

Alman tayyareleri Yelta'nın 
cenup sularında 18 bin tonluk 
bir nakliye gemisini tahrip et
mislerdir. Bir Rumen denizaltı 
gemsi Karadenizde ceman 12 bin 
tonluk Sovyet nakliye gemileri 
ı...,,hrrrı1c:tır. 

Bir Sovyet gemisi batırıldı 
Berlin, 8 (A.A.) - Bir Sovyet 

topçekeri dün öğleden sonra Ta· 
qanrog civarında Azak denizi 
-.ahillerine yaklasmak istemiş -
tir. Sahile yerlestirilmiş Alman 
ağır sahil batavaları derhal ateş 
açmışlardır. Müteaddit isabet-! 
ler alan topc:eker biraz sonra bat 
mıştır. 

Sovyetlerin kayıpları 
Berlin. 8 (A.A.) "D.N.B ... Dünk ı 

akşam gazeteleri, İlktcşdn ihtilalin\ı 
yıldönümü münasebetiyle, Stalin ta· 
rafından dün söylenen nutuk hakkın
da tcfsiraata bulunmuşlardır_ 

Bcrliner Börsen Zeitung şunları 
yazıyor: 

Harbin ilk dört ayx zarfında bol
şcvlklerin 350,000 ölü 378,000 kayıp 
ve 1,020,000 yaralı verdikleri iddiası 
bu nutukta ne kadar hakikat mevcut 
olduğunu göstermeğe kaf.idir. Al- ') 
man orduları, başkumandanlığının teb 
liğleri dünyaya öğretmiştir ki bu müd 
det zarhnda Sovyetler yalnız esir o
larak 3 milyo'1u çok geçen insan kay
betmişlerdir. 

... 

YuryevPT SOVYEJ. TEBLIGi 

Mukabil 
Taarruza 
Başlandı 

o 

Rus Çeteleri, Afman 
Kuvvetlerine Ağtr 

Kayıplar Verdiriyorlar 
Moskova 8 CA.A.) - Gece ya

nsı nesredilen Sovyet tebliği: 7 
Sonteşrinde kıtalanmız bütün 
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---~·.·--!t-.... cephelerde düşmanla carpıc:mış-Son Alınan ilerl~yişini ~österir harita lardır. 6 Tonteşrinde 55 Alman 
tayyaresi düsiirülmüştür. Biz 12 

eh h•ıı• A H•tı --;ıtayyaİ/u'k~;;t;~arruzlar Ur C 1 e • 1 e r e Mos~ova 8 ( A.A.) - Pra.'·~a 
gazetesı Sovyet kuvvetlerının 

G • • G Kalinin'in bir kesiminde muka -

O re • o·. re • bil taarruza gectiklerini ve bu 
• • sehrin şimali sarki mahallelerin-

Bu Harbin Ne Zaman Anlaşma Teşebbüsü 
Sona Ereceğini Beyhude Bir 
Kimse Bilemez Gavretten İbarettir 

t 

İngiliz Baş\"ekili Churchill Alman Devlet Reisi Hitler 

Sheffields, 8 (A.A.) - Hull - Münih, 8 (A.A.) - "D. N. B.11 

den gelen Churchill, Sheffelds 9 sonteşrin 1923 tarihinde Nasyo
belediye dairesinin balkonundan nal - Sosyalist yürüyüşüne iştirak 
binlerce işçiye hitap ederek şun- eden parti azası her sene olduğu g 
ları söylemiştir: bi bu akşariı da tarihi Löwenbrau-

de sokak muharebeleri yapıldı
ğ-ını bildirmektPdir. 

* Moskova 8 <A.A.) Pravda 
gazetesinin muhabiri Sovyet kuv 
vetlerinin Mojaisk'de mukabil ta 
arruzlara devam ettiklerini bil 
dirmekte ve do~u simal mahal-~ 
lerind0 c:ok&k muhı:ırebeleri va
ptlan Kalinin şehrinin bir kesi
minde de mukabil hücumlara 
gectiklerini ilave evlemektedir. 

(Sonu; Sa: 2: SU: 6) 

Bitaraflık 
Kanunu 

LCiğvedild. 

Bütün Amerikan 
Ticaret Gemileri 
Silahlandırılacak 

Vaşington, 8 (A.A.) - Harid 
ye encümeni tarafından bitaraf 
lık kanununda yapılması isteni 
len tadilat ayan meclisi tarafı 
dan iıiç safhadan geçtikten sanı. 
kabul cdılmıştir. 

38 ıeye karşı 49 reyle Ameri 
kan ticaret vapurlarının muha 
riplere ait limanlara ve harı 
çevrelerine girınelerı istenmiştıı 
(madde: 2) 

"İnsanlığın fena ruhundan do keller birahanesinde buluşmuşlar 
ğan ve bize cebren kabul ettiri- dır .. Şark cepehsindeki umumi 
len bu muharebenin ne zaman karargahından gelen Führerin 
biteceğini ve ne vakit "ateş kes" muvasalatı toplantıya bilhassa 
emrinin verileceğini içimizde hiç mutantan bir mahiyet vermiş • 
kimse bilemez, fakat bu mücade tir. Vali Adolf Wagner, Führere 
le ne kadar ağır ve uzun olursa hoş geldiniz demiş ve hazır bulu 

/olsun, Büyük Britanya milletleri nanlar tarafından uzun uzun al
birliğinn muharebeyi cesaret ve kışlanmıştır. 

38 reye karşı 50 reyle ayar. 
meclisı gemilerin siliıhlandırıl • 
masına dair haricıye encümen 
tarafından yapılan teklifi kabu 
etmiştir. (Madde: 6) 

bütünlük içinde lekesiz ve sarsıl Müteakiben söze başhyan Füh 
madan geçireceğine emin olabi- rerin nutku dinleyicilerin • şevk 
liriz Polonyaya yapılan •ahşice ve heyecanlı alkışlariyle müte -
taarruzla barışın bozulduğundan madiyen kesilmiştir . 

; beri geçen arkamızda kal~ .~~v- Hitler nutkun başlangıcında 
ı re baktığımız zaman geçırdıgı - dikkati Alman imparatorluğunu 
ı miz acı merhaleleri görüyoruz.,, tahribetmek isteyen devletlerle 

. "GBzlerimiz, fikren _Avru~anm ge- bir anlaşmaya varmak için yap
nış topraklarına daldıgt ::a~ıt kahra- tığı be hude gayretlere bir kere 
man Ruslarm başında buyuk rtıuha- Y • . 
rip Stalinl, Okyanus aşrrı kısma bak- daha çekmıştır. 

1 
.
1 

~tte
tığımız zaman, ihtiyacımız olan silah, . Bu~dan_ sonra A manya 1 e :s~lsiz 
mühimmat iaşe mı:ıdrlelerinin sevki- fıklerı taı afmdan kazanılan . e .. 
yatının uğ~ıyacağı muhalefet ne o-ı ~ferl~_re işaret edef A1olf Hyüıt~=~n~~~ 
lursa olsun, bunları ilk hatlarımıza liln dunyanın Bo şev zm 

(Sonu; Sa: 2; SU: 6) (Sonu; Sa: 2; SU: 6) 

37 reye karşı 52 reyle ayan 
meclisi bitaraflık kanununun yı 
karıda zikredilen iki maddesiı 
ilga eden nihai metninin ~ebu 
san meclısine gönderilmesıne k, 
rar vermiştir. 

Nihai karar bildirildiği esnad, 
mecliste bır asabıyet görülmüş 
tür. Gerginlik göze çarpacak bıı 
hal almıştı. Salon ve galerile 
hınca hınç dolu idi. 

Mcbusan meclisinin şimdi yenider 
bir karar vcrmeıi lhun gelmektedır 
Mccliı iki hafta evvel yalnız altıncı 

(Sonu; .sa: 2; SU: 7) --

J 
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Bitarafhk Kanunu 
luç NEsiL • uç HAYATI 
1 1 

A ınerika Ayanı 38 reye karşı 49 
siJ.aıııa: ile, Amer~kan gemilerinin 
hU 1d alarmı \'e Ingiltere de da
dev 

0 u~ halde, bütün muharip 
kab:?erın limanlarına gitmeler.ini 
n, ö ~t.ı:1iştir. Vaşington kaynakla
nun ~ Uzdeki haftalar içinde, bu
alııuna adar mühim diğer tedbirlerin 

'--------- ------·----..1 

17 - GüV 
a 

D 
liat sına intizar etmektedirler. KUS \ ,, 

veı ırıa:dadır ki, bir ay kadar ev
kUın!:11erıka Mümessiller Meclisi, hü
ret uı teklifi üzerine, sadece Uca
kabıa'etnilerini~ silahlandırılmasını 
kU k e~i§t.i. Ayan Meclisi ise dün
rnış ararıyle bir ileri adım daha at
de 

1 
v~ Amerikayı harbe daha ziya

son a la tırmı~tır. Bunun sebebini, 
harp ay za:fmda Amerika ticaret ve 
tar f &ernuerinin Alman denizaltıları 
kiırı IDdan batırılmasının Amerika ef
ak leunıuıniycsinde uyandırdığı derin 

Refik Halid Karay 
au ?de .aramak doğru olur. 

ftrıd'&.JJ.Yenı tedbirlerin koııb. <! tara
.t\lnı tasdikinden sonra Amerika, 
ın a';!a ile fiilen harp haline gir
ı:ece: Caktır ve harbe sebebiyet ve
sırıı. .lıAdiseler çoğalacaktır. Bir kı
lanı ~azeteler Amerikanın resmen i
dirier arbetmesini ısrarla istemekte
ı:nuhr • . ~unlardan biri. Amerikan 
nase~bının torpillenmesi hadisesi mii 
ştırn tıyle şunları yazmıştır: "Fa
ll'lüd ile Demokrasi mücadelesinde, 
rıın afaa Vaziyetinde kalarak ve ya
llltiın~birler alarak muzaffer olmak 
devı t~· değildir. Amerika mihver 
etnıe~i:ıne karşı derhal harp ilan 

F·N ... 1-,anda ve. Harp 
l ondra kaynaklarından gelen bir 

F·nı habere göre: Helsinki radyosu, 
duı::nda için harbin sona ermiş ol
g 'l.etnu ~ildirmlştir. Birçok İngiliz 

0Ytn elerı bu haberi ilk sayfal::ı rma 
.. ,.. ~ardır. D N B bu haberi tek-.. ., e .. n • • • 

))· ektedir 
t·: Jfer cibett~n, Amerika hüküıne
Fınıa Uhasanı.ata nihayet vermek için 
ke 

1
nda hükümetiylc yapılan mliza

Su e ere ait vesikaları neşretmiştir. 
1 rı;:.ikaların muhteviyatından an
F nı ki: Amerika Hariciye Nazırı 
betu~da Sefirine, Flnlanlanm kay
tıtı.n 0ı:~zisini geri almasından mem 
YetJer Ugunu ve ayni zamanda Sov
h~ B~rliği hükılmetinin Finlanda 
r 11'1 etı ile sulh müzakerelerine gi
l'l)J )e hazır bulunduğunu beyan et-

~e F· . 
Siııe d ın ordusunun Sovyet arazı-
}{ !er 0tru ilerlemesinin Finlandayı 
c bıı tarafına geçmiş telakki ettire
iç1n ~· .ı\nıerikanm Naziı;min imhası 
ce l!:bir fedakarlıktan çekinmiye
o dıığu IÖylemiştir. Almanya mağlılp 
caıt takdirde, Sovyetlcrle yapıla
İ~ muahedesinin Amerika ve 
l' ntı . tarafından ne suretle ga
~ılebileceğini soran Finlanda 
tır:.. • S. Wells şu cevabı vermiş-
1 liıı #utcıık Fınlanda sulh müzakere
z~ lirnıek arzusunu lzhar ettiği 
){ böyle bir tual sorulabilir. Fa
i'ııı~tnanya galip geldiği takdirde, 
ııarazıtı a istiklAllnin muhafazası için 
b ~e teminatı verecek kimse 
c:ltı.ilt 11 caktır Almanya mağ!Up ol
lı !!ott ta dırde · ise, birçok kuvvet-

lara - kt' ~ guvenebilcce ır," 
p sdt Vaziyeti gittikçe fenalaşan 
suııı. te dô. son aylarda bir takım 
d iı lıia ltıayUlerlnin belirmiye bat;la
ll'I Betliliyordu. İngiltere ve A
t ~ verdikleri notaların bu 
t.enıelclı;eri kuvvetlendirmesi muh
ç ?]) • Binaenaleyh Sovyet - Fin 
le~ilatı:ı.rn yakında duracağı >ek-

Hamit 
Çarşaf 

Devrinde 

ve Peçe 
Çarşaf pek kaba, pek hantal, pek 

zevksizce başlamış; fakat, git
gide çok ince, çok biçimli, çok na· 
zik bir şekil almış; adeta bir küp ve
ya bir toprak testi - yontula per
dahlana - bir fağfur vazo, yahut çeş
miliülbül bir gülabdana dönmüştür; 
bir sanat eseri olmuştur. 

Denilebilir ki çömlekçi tezgahına 
konan bir yığın lüleci çamuru, ts
tanbul hanımlarının nazlı ellerinde 
c;evrlle okşana, göze yük olan kaba 
taslaklığını, nisbetsizliğini kaybede
rek nihayet ortaya, dokunmağa kıya
mıyacağınız, yan şeffaf, biskui gev
rekliğinde, - Falcomet'nin "Dostluk 
ilahesi,. ni hatırlatan - usta işi bir 
heykel değerini kazanmıştır 

nin hiç bir devrinde kadının, içine so
kulmadığı bir cendere ve bir tulum 
olsa gerektir. 

O derece biçimsizce, hoyratça ve 
insafsızca sarmalanıp dolanılan bir 
mahluk, ancak ipe çekilmek veya de
nize atılmak için bu işkence kıyafe
tine sokulabilir. Zamane çarşafları 
bir ölüm giyim kuşamına, bir cü
zamlı mantosuna benzerdi. ...... 
Kadınlar ise, aynca, uçkurlu, büz-

meli ve yerle beraber çarşafla
rının altına kürkler, hırkalar, yün fa
niliıar ve eteklikler, kalın kumaştan 
elbiseler giymek suretjyle şekillerini 
büsbütün berbat ederlerdi Hem 
kürkler, şimdiki gibi tüyler'ı dışına 
değil de içine getirilerek, atlas veya 
kadifeden ağır yüzlere kaplanarak ta
şınamaz derecede ağırlaştırılır ve 
hiç bir yere sığılamıyacak kadar ka
balaştırıhrdı. Kol ağızlarından bu kürk 
lerin tüyleri, boynuna dar tasma ge-
çirilmlş ve hiddete gelmiş çoban köpek 

·ıık çarşaflar uçkurlu idil lerininki gibi de dimdik kabarırdı. 
Hem uçkurlu. hem de bel tara- Asıl çarşaf zarifliği iç elbise ve ça-

fmdan d!kişli, yani bir parçadan ya- maşırların sadeleşmesinden, incelme
pılmış ... Uçkur geçen yeri bol tutul- sinden sonra başlamıştır. Yukarıda 
duğundan ve büzmelerin çokluğundan anlattığım çarşaflar dallı güllü, tır
vücudün alt kısmı gayet şişkin, üst nak sürülse hışırtısı sinire dokunan 
kısmı kabarık ve o sebepten kim sert kumaşlardan yapıldıit için şöy
giysc endamsız görünürdü. Bunun ·!- le, kendiliğinden, hoş bir yumuşaklık
çinde dolguncalar harara döenrler, la düşmezdi; kabuk gibi dik dururdu. 
zayıflar ise değneğe sarılmıı, bir top Derken o kumaşların yt;;ine, önce 
kumaştan ibaret kalırlardı. çizgililer, sonra açık, fakat düz renk-

0 biçim çarşaflar endam ve gü- liler, daha sonra da koyu ve tek renlç
zellik kaybetmeğe bire birdi. En mü- liler, .. n.iha~et siya~ Krep d~. şin·~~r 
kemmel vücutlü ve çok latif yüzlü ve şovıyot lar geı;tı. Bu, guzelligın 
bir kadını sokunuz içine, kalın peçe- J başlamasıdır • .&" 

ıini de indirin suratına, bırakın so- "f "f 
kak ortasına ... Artık meydanda, ken
di kendine, bacaksız ve kolsuz yu
varlanan bir balya iÖrürdünüzl Bu
günkü harplerde topl!!f nasıl dallar 
ve yapraklarla örtülüp belirsiz edili
yorsa kadın da öylece keşfedilmez 
hale getirilirdi. Çarşaf altında çar
şanba kansı mı saklıdır, yahut bir 
"servi revan,, mı, bir türlü anlaya
mazdınız. 

.Anbyamadıfnmr 1-çindir ki ırüldU
riicü ve şaşırtıcı vakalar bu devirde 
her kadın severin başından geçerdi: 
Sesine veya kırıtışına aldanarak me
sela Saraçhanebaşından Çarşıkapısı 
na kadar ümitlerle arkasından gittiği 
o kumaş dengi, "zenne,. eşyası satan 
bir dükkana varınca peçesini k:ıldırı
verdi mi bir de bakardı ki bir dudağı 
yerde. bir dudağı gökte, aynca ya
naklarında şahrem şahrem yarıklar 
bir zenci dadı... Veya düzgünleri 
akmış, bumburuşuk bir kocakarı! Ay
ni aldanışla, yaka silktiği kaynana
sının. hatta bezdiği karısının bile 
peşinden bin çarpıntı ve hulya ile 
koşmuşlara rasgelinirdi! 

Çarşafın ilk şekli, İstanbul tarihi-

Çarşaf, otuz sene içinde, ipek bö
• ceklerinki &ibi bir metamorfoz 

ııeçirmiştir. Kalın, kaba bir kurt, de
ğişe değiıe, kalıp değiştire defiştire 
bir kelebeğe benzemiştir: 

ı - Evvela uc;kur kalktı; iki kısım 
birbirine dikild!, bel tarafı "grogren .. 
ve kopçalarla tutturuldu; kopçayı "çıt 
çıt,, takip etti. 

2 - Alt knnn bel yerinc!en darla
şıyor, üst kısım dizlere kadar iner
ken küçüle küçüle uzunca bir "pe
lerin,, halini alıyor. 

3 - Pelerini etek tarafına baih
yan dikiş, ufala ufala, bel üzerine 
toplanıyor; nihayet dikiıı de kalkıyor; 
iki parçayı bir kancalı iğne tutuyor. 
Bu devirde çarşaf eteğinin içine "taf
ta,. dan çeşit çeşit renklerde beş, altı 
kadar eteklik giymek adettir Kadın
lar yürürlerken çarşaflarını yana top
ladıkları zaman bu eteklikler, elvan 
elvan ve katmerli bir c;içek tarhı gibi 
gözü okşamaktadır; kadınlar, çiçek 
tarhlarını da beraberce sürükleyen si
hirli mah!Uklarn benzemişlerdir. 

4 - iğne de atılıyor. Artık çarşaf 
birbirinden ayrı iki parçadır: Alt kı-

~ M.ANTEi 

............. •••••••ll1~ sım belden dar, kalçadan aşağısı ge-
l(lttaı ••••••••••••-- niş bir etektir. Ost kısım, başr sım-

5 - Pelerin pek küçüldüğünden 
içe ~yilen bluz, arkadan, yanlardan 
ve kollardan görülüyor. Etek azıcık 
daha kısalmıştır, vücude yapışmıştır; 
endam pek mükemmel meydandadır, 
Pelerin manzaranın hoşluğunu arttı
ran, kadın kıyafetine hususiyet veren 
güzel ve lüzumlu bir ektir. 

6 - Ayrı çarşaf eteği yerine tay
yör eteği giyilebiliyor. Hatta pelerin 
de, bir müddet sonra kalkıyor; tay
yör ceketin.in üstüne, tayyör kuma
şından, şapka yerini tutan ayn bir 
"başlık., konuyor. Bu başlığın üze
rinde peçe vardır. 

7 - Çarşafı koydunsa bul... Artık 
manto devridir; yalnız, başa - beyaz 
Rus akınının tesiriyle - "Rus başlığı,, 
denilen bir türban ve çok defa örtül
miyen bir peçe konuyor Manto ol
mazsa jerse etek ve elbise üstiine bir 
değirmi pelerin... Boyunda bua, elde 
manşon .•. 

8 - Türban kalkıyor, peçe gidiyor. 
Bu "istihale., !erden 6 mcıya ka 

darı Hamit zamanında geçirilmiştir . 
Son iki devre mütarekeye ve nihayet 
en sonuncusu CümhurİYetin ilk gün
lerine raslar. 

* * 
umumi harp sırasında bir de "sar-

ma çarşaf" modası çıkmıştı; ye
di metrelik hiç dikiıısiz bir kumaşa, 
baştan ayaia kadar sarılmak! Pratik 
olmadıiı ve kumaş pahalılığına uy.
madığı için tutmadı. Yine o devirde, 
Enver Paşanın emriyle Istanbul Mer
kez Kumandanlığı çarşaflar için ak
lınca bir "had-di-şer'i,. koymuştu: 
Etekler, nihayet şu kadar santimden 
fazla kısa olmıyacak kabilinden, sekiz, 
on maddelik bir talimatname! Bu dahi 
sökmedi. Zaten damat bu emri verir 
ken merhum Cemal Paşa Türk ha
nımlarının satış yaptıkları "Kermes,. 

ler tertip ettiriyor, erkekli kadınlı cay 
ziyafetleri verdiriyordo. Öyle olmak 
la beraber - arasıra dahi - Fatih med 
reselerindeki softalara bahriye amba
rından erzak dağıtmağı da unutmu
yordu! 

Abdülhamit ise kendi devrindeki 
çarşaf "metamorfozu .. na - nedense -
göz yummuştu. Hakikatte ise son se
nelerindeki çarşaf güzelliği hayranlıkla 
göz açtıracak kadar ince, hoş, değer
li bir şeydi. Kısa siyah pelerinler al
tında, dirseklere kadar uzanan beyaz 
glase eldivenleri, incecik belleri, 
"frufru,, lu etekleri, nazik peçeleri, 
biçimli. başları, çene ile göğüs ara
sından görünen bir parçacık taze ten 
leri, zarif kıvrımlar yapan omuz ha
reketleri, yanlardan taşan birer top 
karanfil kaküller!, "verven,, ve me
nekşe rayihaları, esrarlı halleri ile bu 
kadınlar durup durup seyredilecek ve 
bakıp bakıp ah çekilecek kadar ne
fisti; toprağı bol olsun, Pierre Loti 
dostumuzu ahır ömründe çileden çı-

' dünyanın her tarafında milyonlarca satılan,.. Her liaana sıkı saran kapüşonlu bir cins kısacık 
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on harika• ve un'at dünyasının en büyük zaferidir. 

n LALE Sinemasmda 
trmarab :f'!rler evvelden kapatılmaktadır. Tel 

Bugün saat 11 de tenzlHl.tlı matine 
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(Notr D~ de Paris) 

M Ustesna §at-eseri 

Orljlnal kopyam Türkçe Sllzlil kopyaai 
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Dün Mekteplik Çocuk 
Sayımı Nasıl Yapıldı? 

Tercümanla yapılan soru - Hamin.nenin infiali-5 yll§ın

da amma aslan yavrusu gibi -Allah sayısını arttırsın 

"- Zarohl! .. Ka .• Zarohll1 
"- Hamme? 
"- Diğan ur e? 
"- A§ga delu kınatat M ektep çağındaki çocukların sa

yımı yapılıyor: 

Kumkapıda Bostan sokağında tek 
katlı bir ev:in kapısındayız. Saynn 
memuru Bayan soruyor: 

- Bu evde çocuk var tm? 
İhtiyarlıktan yalnız saçları değil, 

kaşları ve kirpikleri bile kırlaşmış, 

dik durmıya çalıştığı halde, belini 
doğrultamyan bir Ermeni cevap ve
riyor: 

- He, yavrus var! 
- Adı ne7 
- Süren. 
- Nerede? 
İhtiyar içeriye sesleniyo~ 
- Zarohi!.. Ka .. Zarohi!,. 
İçeriden gelen sesle ermenice ko

nuşuyor ve aldığı cevapları türkceye 
çeviriyor: 

- Çahşmıya gitmiş. 
- Nereye? Ne iş yapıyor?. 
- Sayacıdır, saya dikeor. 
Sayım memuru gözlerimin 1.;fne 

bakıyor, sayanın ne demek olduğunu 
anlıyamadığmı ifade etmek istiyor, 
anlatıyorum: 

- Ayakabtların yüzlerine, yani de
ri kısmına sayfl derler, çocuk, biçil
miş kundura yüzünü makine ile di
kiyormuş. Bu izah sayrm memuru -
nun canım sıkıyor, boş boşuna üzi.il
düğünii anlatmak tic;in olacak, biraz 
sabırsızlanarak Son soruyu yapıyor: 

- Büyük demek bu çocuk? Kaç 
yaşında? 

İhtiyar yine içer{ sesleniyor. 
- Zarohi! .. Kani daragon'e? 
- Dasni ini. 
- On dokuz yaşındaymış, yavrusu. 
- Of.. Hiç laf anlamıyorlar, 19 

yaşında cocuğu ben ne yapayım, biz 
341 teve11Utlüye kadar olanları yazı-
yoruz. 

Defterini kapıyor, rahatsız etit!i 
için ihtiyardan özür diliyor, ve bir 
başka kap~m ipini çekiyor: ........ 
B urası ayni sokakta büyük bir 

evdir. Oda oda kiraya verildi
ği, ipi çekilip de çıngırağı ötünce her 
penceresinden birçok başın çıkmasın
dan anlaşılıyor. Soruyorlar: 

- Kimi istiyorsunuz? 
- Bu evde çc.cuk var mı? 
- Çoook, kaç tane isterseniz! 
- Biriniz gelin de yazalnn şunlan. 
- Ayol, kapının önü o kadar ka-

labalığı nlır mı? Siz içeri buyurun •. 
Cevap verilse iş uzayacak, biz içe

ri giriyoruz ve ilk rastladığnmz oda 
kapısını tıkırdatıyoruz. Başı beyaz. 
tülbentle örtülü ihtiyar bir kadm çı
kıyor. 

Haminne.. Bu evde cocuk var 
mı? 

Olmaz olsun.. Var! 
Adı ne? 

- Adı batsm.. Melül. 
- Niçin bed dua ediyorsunuz. 

mu yaramaz? Babasmm adı ne? 
- Babası yok? 
- Öldü mü? 

Çok 

- Geberir mi hiç, o domuz? Kim-
bilir daha kaç kızın kanma girecek! 
Sayım memuru Bayanın canı sıkı

lıyor: 

- Söyledim ya kızım .. Babası yok. 
Herif çocuğu peydahladı, sonra da 
benim çocuğum değil, diye inkar et
ti, aldı başını gitti. 

- Peki ne yazacağız şimdi bura
ya? Nüfus tezkeresini verin bari de, 
orada ne yazıyorsa onu yazalnn, 

- Nüfusu, müfusu yok ki, yavru
cuğum, Elin piçini benim başnna bı
rakıp gitiler, bu ihtiyar halimde her 
gün boyumca günaha giriyorum. 

- Kaç yaşında? 
- Yaşı olur mu, ayol onun? Daha 

büyük tövbe de dünyaya geldi, şunun 
şurasında iki, üç aylık ömrii var, ke
di yavrusu olsa daha gözleri açılmaz
dı! ,. 

* * B ir başka odanın önündeyiz. Sor
duğumuz suallere cevap vere

cekleri yerde, onlar bize sual soru
yorlar, yahut şikılyet dinletiyorlar: 

- Ne var, neye yazıyorsunuz? El
bise, çan:ıaşrr filAn mı verecekler? 

- Cümhuriyet bayramında o ka
dar yalvardık da şuncağı:za bir çorap 
bile vermediler! •• 
Saymı.m maksadı ve hedefi müm

kün olduğu kadar anlatılıyor. Bu an
latışm bir hayli faydası da oluyor, iı; 
oldukça kolay ve çabuk bitiyor. Fa
kat bir baska odada oturan bir ka
dın, beş yaşındaki çocuğunu yazdır
mak için, sayım memurunun peşin -
den ayrılmıyor, yalvarıp duruyor: 

- Ayol ne olur, onu da yazın, di
yor: Benimki beş yaşında amma, ma
şaallah aslanlar gibi. Öyle iri, öyle 
iri ki, görenler dokuz yaşmda sanı
yorlar. Hem arkadaşlarından mı öğ
renmiş, ne yapmış. A.. A .• Be.. Be., 
diye güldür güldür bir okuyor ki, a
limallah!,. 

- • 1 . .... 
- Ayağımın baRı.. o var, dlye ne 

tahtaya gidebiliyorum, ne çamaşıra .. 
Bir kere mektebe gitse, gözüm arka
da kalmaz. Hiç olmazsa, mektep ka
palı yer, çocuğu düşünmem, rahat ra
hat çalışırım, 

* * L !senin 11 inci smtfmda olduğu-
nu söyliyen sayım memuru 

Bayan, bu bitip tükenmek bilmiyen 
manasızlıkları dinlemek tamammülü
nlı göstermesine rağmen, arasrra si
nirleniyor, titizleniyor ve aldığı işi, 
verilen talimata uygun olarak terte
miz bir şekilde bitirmek için uğra
şıyor. 

Mahallenin bütün çocuklan onun 
peşinde: 

- Abla .. Memur abla .. Buraya da 
gel. Bak, Güler bu evde oturuyor. 
Tam sekiz yaşında amma, mektebe 
gitmiyor. Babası ona şıra ta~ıtıyor. 
Sayım memuru Bayan: 
- İmdat.. der gibi etra!ma bakı

nıyor ve yanında birdenbire peydah
lanan kendi yaşında bir arkadaşını 
buluyor, seviniyor: 

- Aman kardeş diyor, neredeydin, 
ayol, hı:zır gibi yetiştin.. İçinden çı
kılır şey değil, Bu mahallede ne de 
çok çocuk varmış maşaallah .. 

Elindeki kovalarla kapı;ımdan içe
ri girmekte olan bir kadm, lAfı ke
siyor: 

- Kuzum Hanmıefendi .. diye yal
varıyor, hidetlenmeyin de doğru doğ 
ru cevap verin. Bu çocuğun babasmm 

ı adı ne? 

- Var ya,. Allah sayısını arttır -
sm. Derileri büyük amam, yardımla
rı da dokunuyor, gelgelelim; elleri 
ekmek tutunca analarına, babalarma 
kalmıyorlar. Gönüllerini kaptırdılar 
mı. koydunsa bul. Ne ev, ne ocak! .. 

Said KESLER 
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JOAN CRAWFORD « 
• FREDERIC MARCH 

1 Nefts Bir Filminde ve Şahane Bir Rolde 

i KORKUSUZ KADIN 
BüyUk muvaffakıyetle devam ediyor. 
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Kalörifer 
Başladr 

3 

Derdi 

Yazan: Uf,,lJNAY 
H avalar soğuyunca konforlu a-

partımanlarda otur. nlarm ka
lorifer derdi gazete sütunlarına dü
şüyor. Eger kalorifcrlı bınııl rm bir 
katında mal sahibı otuı uyors , kira
cılar için "kalori!er .. me~elesındc kon 
tratoya kelime bekelime rıayet edil
mek tehlikesi yoktur. Çunku her hu
susta maddelerine riayet edılen kon
tratolarm jmı;ahyan iki tarafın sızıltı
sına meydan vermemesı !azan gelir
ken, bu meselede kontratın hükmü 
tamamı tamamına tatbik edilirse, bir 
t~raf kebap gibi yanar, daha doğrusu 
buz gibi donar. Ondan sonra artık 
apartıman sahibi ile kiracılar arasın
da diplomatik nota teatisi b~lar. Bu
rada elçilik vazifesini kııpıcı görür: 
Kapıcı kiracıların haklarını muha

faza etmekle mükellef değildir. 0, 
mal sahibinin adamıdır Efendisine 
kadar gidip kiracılar lehinde bir te-
§ebbüste bulunmayı, mevkii namına 
iyi görmez. Bahşiş meselesi kiracı
lara da bir cevap vermesini icap et
tirir, Bunun için "işi idare., etmek 
cihetini düşünür, ya göze görünmez, 
yahut bugün, yarınla işi savuşturur. 

Şifahi nota teatisi burada biter. 
Ondan sonra sıra tahriri notaya gelir. 
Kiracılar buz. gibi odalarda ağızların
dan buram buram buharlar saçarak, 
zemhettde ava çıkan balıkc:ılar gibi 
kollarmı çaprazlama vilcutlarma çar
parak, büzüle büzüle dola~ırlar. Artık 
o geni:;; salonlar Groenlandm buz o
vaları gibi ı.Ssız ve korkunçtur. Çoluk 
çocuğun tiril tiril titrcdiğ'ni gören 
aile babnsı, yuınulu avuçlarına üm
yerek ellerinin, yazıhanenin camına 
dokunup titriyen vilcudıına bir ür
perme daha vermemesi kin korka 
korka bir mektup yazar İki gün 
sonra mektuba gelen cevnp katidır. 

"Kontratomuzda kaloriferin yakılma 
tarihi tesbit edildiği cihetle, ondan 
evvel bir şey yapılamıyacağı .. ,, ce. 
vaha verilen cevapta, "Havaların bir .. 
denbire soğuması kontratoya tabi ~ 
lamıyacağı için bu halin icbar edid 
bir sebep teşkil edeceği,. yumuşak 
bir lisanla anlatılır, kom!':ulardan bir 
lki misal gösterillr. Tabıi bunlardan 
hiçbir netice çıkmaz. Apartonan yeni 
bina ise, estetiğe uymadı&ı için soba 
deliği de yoktur. Bu vaziyette ya biıs 
saç mangal edinip, çoluk «;ocuk hah .. 
nın üstüne çömelerek, başma üş~ 

mek, veyahut konforsuz evlerde otu~ 
ran hısım, akrabaya eşe dosta misa• 
fir gitmek icap eder. ~ 

Geçenlel"de tanınmış karikatürcü .. 
lerimizden biri, bizde göç bolluğun11 
hatrrlatacak bir resim yapmI§tı. Btı 

şartlar içinde bir apurtmıanda yerle.. 
şip senelerce oturmak mümkün ola• 
mıyor ıki! Her sene kaloriferlide oıu.. 
ranlar kalorifersiz evlere, konforsıw. 
lar kömür, odun derdinden kurtul• 
mak ümidiyle konforlulara taşmıyor 
lar ve sokaklar göç arabasından ge 
çilemi yor. 1 

Konforlu apartımanlarm kalorif 
meselesi çok etraflıca düşünülece 
bir meseledir. Bu işte saz ne mal sa 
hlbinin, ne de kiracmmdır. Doğruda 
doğruya "Barometre,, cenaplarmın 

dır!. ~ 

a. L MEYEN ASK 
Büyük aık ve ihtiras filmi 
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TÜRKÇE SÖZLÜ 
Aynca : MATBUAT u. "'· 

MEMLEKET JURNALi 
Filmin uzunluilu dolayıalyle 

BugUn Seanslar : 
11,15 - 4,15 - 6,30 \ e 9 da 

&4·RA Y Sinemasında 
Dk muvaffakıyetle devam ediyor ve kahramanları : 

E OBERON ve LAURENCE OLiVIER 
l;~~-lkışlarını topluyorlar. Bugün saat 11 de =15.1•tı•ı•m•a•t•in•e' ................................... , 

'Sinemanın En İdeal Çift Artisti 

l 1t E NE DUNE ve 
GRANT CRAY 

Anıerikada 6 Ay Gösterilmiş Olan 

1 LI( GÖ·Z 2 Saatlik 
AGRISI 

Neş'e ve Kahkaha Filmini Yarattılar. 

Bu Salı Akşaını 

Sü MER 

' ! 

En Lüks ve Muhteşem Operet .... 
Milyonlara mal olmuı ve aylarca oynanmıt Film., 

'!nemanın en güzel kadınları ••• 

l::n Cazip ve Eğlendlrlcl M uslkl .• 

Baı Rollerde 1 

LiZI WALDMÜLLER-THEOLiNGEN-PAUL KEM 

Pek Yakında S E S Sinemasında 

Ebedi Şef ATATÜRK 'ün Vefatında 

ANKARA ve ISTANBULDA 
Yapılan bütün merasimlerinin yegane sesli filmlerı 
ile kendilerinin hakiki sesi ile mevcut Nutukları 

Bütün Hasılat HA VA KURUMU Menfaatine Ait 
Olmak Üzere YARİN MATİNELERDEN İtibaren 

SÜMER SiNEMASINDA 
a..."1111111• .. -•---Gösterilecektir. 

_____ ., 

Avrupanın IUks salonlannda ihtiraslı bir •tk ... 
Heyecan... Kııkanchk ve dUtmınlık 

BEYAZ TABUR 
Yakında : 

Türkçe Sözlü kopyası Fransızca Sözlil orljlnal kopyası 

p E K ~ARAY 
SINEMASINDA 

Ebedi Şef . ATATÜRK 'ün Vefatında 
ANKARA ve ISTANBULDA 
Yapılan bütün merasimlerinin yeg8ne sesli filmleri 
ile kendilerinin hakiki sesi ile mevcut Nutukları 

Bütün Hasılat 
Cemiyetine 

İstanbul VEREM MÜCADELE 
Üzere YARİN Ait Olmak 

iPEK Sinemasında 
Gösterileceği ilin o1.UllU1'. 

, _____ _ 
Guzcl Fransız Fılmlt>rlne 

hasret cekenlcre 

Wie.11 • N 
YOLU 
Blrandello'nun eserinden : 

Plerre Blanchar . lsa Miranda 

ELHAMRADA 
13 Blrlnclteırln Perıembe 

ak .. mı 

ŞEHiR TIY ATROSl' 
Buıün aaat 15.JO da HA.lılLS'I" 

DRAM KıSMl: Saat 20 30 da HAMLE 
KOMEDi KlSllll: Saat Z0.30 -da Kör Dıhil 

Bqllll saat U.30 ela KOR DOVUIU ..... , ................. . 
HALKEVLERİNDEr 

Buoflu Haıltevindau 

Amatörlere mah•u• resim ve fotoiraf 5 
ırial lıaızırlııiına baılanmı~tır. Bu sereıde 
A11 .. rada C. H. P. Genel Sekreterlifı 
açılacak umumi aerıide derece kazana n 
lara mOltlfat verllrr,.1 ılr. 



lcartacak ve (Les Desenchantees) yi 
yazdırtacak derecede ıairane idi. 

* * 
<5erveti Fünun) edebiyatında da 

çarı fa dair bahaimıze uyan ıki 
fasıl vardır: (Aıkı Memnu) da Nıhal
in, hususi tabirle "çarp.fa cinı,. i, 
yini ilk defa çarpf ciyiıi... Saffeti 
Ziya'run bir bilıciyeslnde, randevdye 
gelen ,ık hanımın bin nazhlıklarla 

c;arşaftan çıkııı, yini, üzerinden çar
tafıru atması; soyunması 1 Guetele
rımız eskıs.i cibi 16 sayfalı olsaydı 

bu tasvirleri her halde yazıma ko
yardım. Zira sahnelerin ikisi de 
çarpflılık hayatında onemli yer tu
ur. Çarşaf eteiinin. çözulünce ipek 
bir halka halinde, vücude ıurilnerek 
halmm üzerine düşmesi, ayakta du
ran kadını yerde bir çelenk ıçine al-
ması cerçekten rüzeldi; bir aşıka ııer 
c;ektea helecan venrdi Her neyi sak-
i rsa saklasın bir perdenin açılııı ve
ya bir örfUnün ııyrıhıı daima merak 
verici, daima zevklıdir ... Onlar, bir 
aevciliyi ortuyorsa artık helecan ve 
zevkin derecesi biç olçulemcz. 

Ya peçe? 
İlk peçeler - etrafı bordurlü, sık 

bfesli • keçe ı:bi kalındı; aiırdı; a
sundu: açılmazdı; cerçekten cözbaiı 
idi, ıoz ve gönül karartırdı. Hele 
duşiınunüz, o aamanlardaki atlama 
taslı, bozuk Arnavut kaldırımlı, ça
murlu ve çirkefli sokaklarda körebe 
nrdamı ile yürilmeti! 

Lakin peçe citcide inceleştl, hafif
leşti, kısaldı, her vesile He açılır in
Jf.-ilmez hale geldi; baı üstiınde bir 
ause dondu. Hattl, indirildiii vakit 
de yiiz kusurlarım örtmeie, çehreye 
batusu üstünde bir üzüm letafeti ver
meie başladı. Güzel olmıyan ten 
o buğunun altında piirilzlerini kay
beder, donuk ıözler ~ le ferletir, de
rinle,ir, minahlık kazanırdı. 

Peçeler ıiyab renkte idi amma ke
nar mahallelerde, ilzcrlcrl dalh çiçekli 
yazma tülbentleri de peçe yerine kul 
lananlar çoktu. Bir aralık ya bir renk 
te, ya ayn ayn renklerde çifte peçe 
modaıı da cöriildü; biri siyah. biri 
a~ Jlcivert iki ince tülün yanyana 
utitilmesi hoş bir pnjan yapar, ışı
lı tatlıl •tırarak ıüzer, çehreye - ze
mane edebiyatma uycan, delıcadanca
sına - renkli gölceler serper, yine o 
edebıyat iialübiyle "esiri nefbalar nar 
~terdi.,. 

Peçe, bir zaman da, kısa iken a
aadı, azadı, uçlan omuz baılarından 
p1 cıbi sarkan bir ıekle sirdi. Peçe
nın utülu olması ıarttı; ütillü peçe
nin de parlamama11, ütü yerleroi 
belli etmemesi llzımdı. Son (Ünlerde 
Krep daımır'dan yapılan peçeler o de-
ece incelmiıtl ki :Yiizlerden ve 

ha lai'dan bir ıiı cibi sıynlacak, bir 
buta sıbi eri,-ip botlaia kanıacak, 
lralmıyacak tesirini veriyordu. NU.. 
ün de öyle oldu! 

KAVIP: htanlnü Universftesi Fen 
J'aJcültesinden 940 ders yılına ait hü
viyet mi kaybettim, yenisini alaca
fnndan eskisinin hükmü yoktur. 

4570 Süreyya 8ade 

l_A_s_ke_r_lik_lf=-le_r_i _I 
ıu•ıvı DAV ET 

Emfnllnll Yerli As. labeıindenf 

Pinde Tim. Ali Rıza Of. Jılehınet Ziya 
'21 OHU) Topcu Aı. Tim. Ahmet Tevfılı: 
et Hanettin JUi (24014) P. Aa Tfm., Sil· 
leymu Ot. Ahmet Cenap 312 (IUH) Nalı: 
lbe Tim. Jılanıur ol. Ada UI (44971) Jıla 
.. bere Tim. Kerim Of. Taceddin 323 (US47) 
•a~e Tıtm. Oamuı Narl Of. Ah. HalOaa 
1 1 (11493) Jılalı:lın Tıtm. Aı1111 of. Şakir 

119 (19927) Acele ıube:re milncaatlan. 
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C Aı Yenı Neşrıvcaı 1 
JCOYE DOORU - llecmuaının U 11ncQ 

7 8 9 uynr cıktı. Içerlelnde çiftçi mallannr koru. 
ma kınuna hakkında bir hasbOhal • .ıral ııll 

~ 
het kanuna huırlanryor, Ye~ilklly tohum ıı • 1 Jahaı lıtuyonu. ziraat veklletlnln klSy anketi. 

• 

afae ve kıymeti. köyden mektuplar, muhtarın 
Taalfe aılrı veaalre ,.a:r'ılar TardrT. < 

- -3 
4 
ı:: ... 
E 

SOLDAN SAOA: 1 - Bır J'U eeb.real
Ukırdr 2 - Fuıal vermek 3 - iade, Jı:a. 
bul etmemek - Fakat 4 - Fakat - Bllcuı 
S - Banmalı:tan emır 6 - Taharri - Tersi. 
Bir renk 7 - Sız - Memlclı:et - Kıpn 
yafar 1 - Uye - Sıcakblı: .._ Bir ııou 
!I - Horoada balunar - Savt 

YUKARIDAN ASAOI: 1 - Aılı:erhs :.e • 
mek icabı 2 - Teral: Otlak - Bir mcllınr 
fıkıh 3 Duvara ıurülilr - Sa 4 - Bır 
renk - Bir ııota S - Teııha delil e - Bir 
heyvan 7 - Falı:at 1 - Alı:amete aframıı -
Kap !I - Bir Fraııaız ıchrı. 

DUNKU BULllACA - SOLDAN SAOA: 
ı Adam - Tıre 2 - Bira - Alim 3 -
Anar - Taci 4 - Kalem - Çal 5 - (teni) 
Taıır - 6 - Kabahat 7 la - Lekeh 
1 - Ses - TOccar - Eılr. 

YUKARIDAN ASAOI: l - (Tersi) Ka
ba - Lıae 2 - Diııar - Seı J - Aralık 
4 - Mareııt S - Mabet 6 .._. Tat - 'Ta· 
lı:ıp 7 - nıc - Hem i - Rica - Atat 
!I - Emil - T)re. 

Fatih ltdncl Sanı Hukuk Mahke
meal Sabf Memurıutundan: Süley
man ile İbrahlmin taşarruflannda 
bulunan ve halen Sirltecl Demirkapı 
Askeri Levazım deposu bahçesinde 
metrük bir vaz.lyette olan 927 mo
deli 4 sillridirli ve Şevrole markalı 
2916471 T. Motör No. lu gümrükte ış 
gorür (400) lil'a muhamemn kıymet.. 
11 bir kamyonet f(lyUun izalesi zım
nında 13/ll/941 tarihine müsadlf 
Perşembe günü saat 10 dan 11 e ka
dar açık arttırma suretiyle yukarıda 
gÇ)sterilen mahalde satılacaktır. O 
günü muhammen kıymetin yüzde 
yetmiş beş;lni bulduğu takdirde nıale 
edilecek. aksi takdirde 20/11/941 Per 
ıembe g(bın ayni ;yerde ııoe ayni sa-
atte satışa. devam edilerek en çok 
arttırana ihale edilecektir. SatıJ pe
lin para iledir. Memur kanuni me
bıl verebilir. Müşteri bedeli ihaleyi 
miadmda vermez ise mel yeniden art
tırmıya çıkarılır ve en çok arttırana 
verilerek iki ihale arasndakl fark ve 
zarar bill hüküm mUşterlden alınır, 
Arttırmaya girecekler yüzde yedi bu
çuk nisbetinde pey vereceklerdir. 
Yuzde 3,75 delllliye müşteriye aittir. 
Fazla malömat lstlyenler satş 197 
No. ile memuruna müracaat edebilir
ler, 

IŞÇI TEKNICI - lımlrde clı:an "En • 
dOstrl., mecmuuı, ba nam altında. her mea· 
l!fe men~up itçl, asta ve unatklrların tek 
nilt bllcl11ne yanyaıı pratik bir mtlSlye klavu 
ra neıre başlamıı ve ılı:iaci sayısı resimli ve 
izahlı olaralı: çılı:mııtrr • -AYIN TARiHi - BaıvelıAlet matbuat a· 
m'!m ı:ntıdOtlllfQ tarafından her ay çıkarılır 
ayın aıyul ve ilıtıaadl htdiaelcrinl yazar 92 
ncl sayısı ııeıredılml!!!:; 1 

ICARA.CADAO - Diyarbakır Hallrevi der· 
&isidir. 45 inci ıayıa1 ismet In&nOnOıı ttıılıli 1 
bir reımi lle cılı:mııtır. -YENi Jl'JKIR - J S cQnde bir cılı:ar nmt, 
feıscn, edebf mecmuadır. ilk 11yısı deıferH 
yazılarla Istaııbulda neıredilmlttlr. -URA iNCi - Aylık ttırlıcll. edebiyat ve 
lıilltllr mecmuaııdır. 1 Uıcl 1ayııı Zonculdalıu 
ııetredllmlıtir. 

ULKU - 1,5 c11n::-blr cılrar ıni11t ktlltilr 
derıı:iıidlr. Yeni ıerfaln 3 Onca ıayıaı llılO 
ve dcıferll ,.arılarla Anlıarada -ıredllmiıtir. - -BELEDiYELER DERGiSi - Anlı:arıda 
Belediyeler Banlıa11 tarafından rıeıred!Ur ay· ı 
blı: dercldlr. 71 Oriell oanı cılmırıtır. 

l~tar,lıul Lcvoıım "Amirliqi 

Satınalma Komisyonu llônları 

Beyazıtta Askeri Tıbb~e okuluna 
teslim şart.ıyle 16 ton karaman koyun 
eti alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
10.11,941 Pazartesi lilnil ..et 14 de 
Tophanede İstanbul Levazmı Amirli-
ği Satınalma komisyonunda Yl\pıla
caktır, Şartnamesi komisyonda göril
lür, Fiyat tereftQ ettlti takdirde mll
teahhit et verip vermemekte serbest
tir. İsteklllerin teklif edeceklerl fiyat 
nzet'inden % '7,5 temlnatlari)'le belli 1 
saatte komJqona gelmeleri. 

(353) (9'7U) -
Kartal kması Maltepe istasyonun-

da eskJ Maltepe pllade atıe okulu bi
nasına 16 vagon asker! eşya mıklet
tirllecektlr. Pazarlıkla eksilbnesl 10. 
11.941 Pazartesi g(lnQ saat 11 de Toı>
hanede Levazım Amirliği atın alına 
komisyonunda yapdacaktır. İsteldile
rln teklif edecekleri fiyat üzerinden 
% 15 katı teminatlarlyle belli saatte 
komısyona gelmeleri, (356 - 9760) 

,_ Bevll!Y• 

1 
Dr. Hasip Emiroğlu 
Belsoğukluğu, frengi, böbrek, 
mesane ve idrar yollan hasta
lıklan, Parmakkapı Tramvay 

,_ durak jeti No. (121) 

T ÜRKiYE iş 
Küçük Tasarruf Hesaplan 1942 İkramiye Plim 

Ketfdeler: 2 Şubat, f Mayıs; 3 Atustcos, 2 tltiııciteşrin 
tarihlerinde yapılır • 

1942 lkramiye!, ri 

1 adet 2000 Uralık_:2000,- Lira 40 it 100 • .-.4000f'f-
3 .. 1000 • -3000.-- • • 

1 

DOSONMEYINIZ ..... DOSONMEYINIZ .. l 
Kıı Geldi Diye Düıünmeyiniz. 

KöMURLERiNiZI 
Her Zaman 

GALATASARAY 

için 

BAYILIGI 
lbrahim 

Kuru ve 

Oepo: 

Çeyhan Deposunda 
Tozsuz Olarak Tedarik 
EdebilirsiniL 

Galatasaray Yeni 
No. 11. Tel: 

Çarıı 

41471 Caddesi 

Kadıköy Vaklflar Direktörlüğü Uônları 
En ıyı menba suları meyanında nefaseti itibariyle eskidenberl mil• 

hiın bir ,öhret ve kıymet kazanmış olan Karakulak suyunun Vakıflat' 
İdaresine geçmiş ve bllA istisna menbada herkese uc:uz fiyatla ıatıımak• 
ta bulunmuş olduğu ayın halka llin olunur. (9673) 

Selimiye Satın Alma Komisyonundan 
1 - Komisyonda mevcut evsaf ve şartnamesi dahilinde 80 tıan 1 .. 

hana, 60 ton pırasa Selimiyede anba ra teslim p.rtiyle pazarlıkla aaUI 
almacakt1r. 

1 - Lıehallanm temtaatı ... Ura - pll'tl88ft• ... ~. 
3 - Pazarlığı 15/11/941 Cumartesi günü saat 11 de Sellml;redıe ko

misyonda yapdacaktır. 

Maliye Vek61etinden 
2.11,1941 ıarlh ve 4057 numarab kanun mucibince Dıracnıa ..ılhl)'et 

ftrilen ve hasılatı tamamen D1.7arıbalur ve Ellzıt istasyonlarmdan tralı 
ve İran budutlarma kadar ;rapılacak demlryolunun inpsına tahsis edi• 
lecek olan ~ 7 Gelirli llMl DemiryoJu İstikrazının 20 senede itfuı met
nıt bet milyon liralık birind tertibine ait tahvillerin satıp '7.11.Ml ... 
bahmdan 15.11.lMl altfamına kadar yapdacr.ktır. 

Tahviller Mmlline muharr~ olup beheri 20, 500 ve 1000 lira ftn>atf 
kı)'rnet.te birlik, 25 Ult, 50 lilrtir. 

Tahvillerin ihraç fiyatı % 95 olarak tesbit edilmiştir, :reni 20 .,... 
lık birlik tahvil bedeli 19;500 liralık tahvil bedeli 475 ve bin ... 
tahvil bedeli de 950 lir .. dır. 

Bu tahviller umum! ve mülhak bOt(elerle idare olunan daire ..... 
eaeselerce, VilAyet Hususi İdareleri ve Belediyelerce yapılacak m_.., 
de, münakasa ve mukavelelerde teminat olarak ve Hazinece satılmış -
satılacak olan Mnıt EmlAk bedellerinin tediyesinde baıabaı kabul olu• 
nacaklan gibi tahvil itfa bedelleri ve faizleri tahvillerin tamamen. ltfaslD" 
kadar her türlü vergi ve rüsumdan muaf bulunacaklardır, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 • '750 • -1500,- • 50 • 60 • ~00.-- • Mezkllr tahviller Türkiye Cümh.ıriyet Merkez, Türkiye CQmllmlye
tl Ziraat, Türkiye İş, Emllk ve Eytam, Halk. Türk Ticaret, Bel~e
ler Bankalariyle Sümer ve Etibank tarafından aatılacajı gibi, diler ban• 

Her yıl, baharda, haftada bir iki 
defa çocuklarımla kıra çıkar

dık. Çocuklar, kırlan çok •everler. 
Hele koylu çocukları tabiatın işık
landır. Onıürlerınin en çok zamanı
m kırlarda ıeı;irdiklerı; yazın har
man boyunda, bazdan da bayvanla
rıyle beraber meralarda, dere kenar
larmda ıeceleri de yattıkları halde 
tab ata yıne doymazlar. Onun için 
dir ki, kıım, fırtınalı, yaimurlu, kar
lı cünlennde köyde evlerinin sap ça
tısı altında zevksız bir bayat ıeçiren 
köyl er, bahann daha ilk ipretle -
r yle kırlara dokuliir, hattl çok defa 
bahanıı ıık mujdecisi onlar olurlar. 

.. . . 
ıa bahar, yine çocuklarımla kırlara 

çıkmaia baıladık. O cun, bu 
MDenia ılk çıkııı idi. içimde derin 
bir iisuntiı vardı. Son ıınıf çocukla
nmdan Sungur, bır zatürree netice
• nde, bir hafta evvel olmiııtü. Butün 
okul cocaklanmla birlikte omm def
niae bız de cıtmlıtik. Sunpr benım 
en çok sevdiiim çocuktu: Çahıkan, 
seki, dflrlist, mert, atılcan, tam bir 
Jr yltl çocuiu. Aılesinin de tek ev
lldı ıdi. 

Şımdi onan burada kır yollarmda, 
aramızda olmayı,ı, olduiundenberi 
cektif m acıya derin bir ıızı mha 
katmııtı. 

* * .. 
Ne kadar su11ak, matem miithiı 

bir sestir». Çocukla;r benim 
1 zan ıfade etmedıtim bu mat.aıin 
s•sıni duymu,lardı bile... Hepsi de 
benim ı bi, bu matem.! bu .. da eee
ı z ıeaaa içtıkterl gözlerindeki ha
s n elemden belli idi. 

"t,uncü s.uuftaıı Mete~ 

MEŞES İ 
Y 87.8Jl : Aziz Silistreli •••••••••••••••• 

Sancar bu yokapı hep lr::oprak 
çıkardı deill mi ötretınen? 

Bu sbzler, bütun çocalı:lann ma
temıni bailayaıı kilidi kırıverdi: 

- Suncur karçiçeklerini kökleriy
le çıkanp, okulun bahçesine ıet:.rıp 
dikerdi deiil mı oiretmen? = s~;;ıur menekıe ocaklarının hep 
sini bilirdi oiretmen. = s~r ceçen yaz bir tavtan 
yavrusu yakalamıı, onu ıetirip evın
de büyütmuıtıi oiretmen. 

- ······· 
En kliçuklerinden biri: 
- Hani ceçen yıl Sunııır büyWı 

bir mqeye çıkmıı, dalına ipi bacla
mıı da, salıncak kurup sallanmııtık 
ya; iıte oraya cıdelim öıretmen. 

- Peki çocuklar, oraya cidelim. 
- lpim:.Z yok ki, oiretmen. 
- Ziyanı yok çocuklar, orada me-

nek,e toplar, bır çelenk yapar, Sun
ııının meıesinio yanına koyarıı:. 

- Gidelim otretmen. 
- Gldelım ötretmen. 
- Gidelim ... 
- Gidelim,., . . .. 
Matemli kuvvet bizi o kadar ıü-

riiklemiıti iri, tepeleri na11l .,_ 
tığımı.zın farkında bile olmadık Yol
larda giderken bır hayli ele m~neqt 
ve çiidem topladık. 

Yaklqtıtımııı zaman durup, me
nekıe ve çitdemden bir çelenk yap
tık. 

Ben demeden, ve biç biri M;yleme
den çocuklar m1111tuam bir tekilde 
ilı:iıer lklıer 41süivermitlerdi. 

Koylü çocak\ar, en küçük bir me
rasim yapmak, bir hdnlMlt izhar et
mek iaeteaeler, hema toplu olarak. 

ıstild11, onımc:ayıl, diler milli m&r1-
lar, prkılar; Atatürk'e, lnönü'ye, 
yurt sevcısine ait ıilrler okurlar. Bu 
toplanıvenı de yine böyle marıların, 
pirlerin okunacaiına huırlıktı. Seı 
çıkarmak hürmeUlzlik olacalunıı gibi 
derin bir ıükütle yürümete ba,Iadık. 

Sancurun salıncak kardutu mqe
ye yaklattıimuz zaman çalılann 
.arasmdaıi bi,r insan vüciıdii farket
tik. Meeenin yerine 10 metre kadar 
yaklaıtıiumz halde mqeyi cöremi -
yorduk. Bir kaç adım daha yürildü
tiimü saman mqenin kesilmiı olduiu 
na ve :rerde kalan kokü berinde Sun 
ıunu;ı baba11ıun otıırduiunu cördi.ik. 
Matemli bir dalcınlıkla biai duymadı 
bile .• 

- Burada ne yapıyorsunuz Ahmet 
Dayı? 

- Sis neye celdiniz? 
Bu karıılıklı ıualler iki tarafın da 

maksadını açıkça aalatmııtı. 

••• 
Ahmet dayı botulan bir seale an

latmata baıladı: 
- Şimdi bu kökü kalan mefe79 o 

ber sene salıncak kurardı delil mil' 
Her defa onunla data celdikc;e beni 
buraya cetlrir, okul arkadaılan n 
ötretmeniyle buraya nasıl salmcak 
kurduklarını, na~ıl sallandıklarmı an 
latırdı. 

İki a:r evvel yine buraya celdifi
mia zaman bu mqeye baktı, baktı: 

- Baba, dedi, bu me,eyl keselim, 
- Neye otıam. ona ne yapacağız 1 

Hem arabamla onu ancak cötilrebilir. 
O ıırar etti Kestik.. Geçen hafta 

o 6ldiliti saman bava ıotuk, :rotlar 
kapalı idi Kö1de de hiç tahta bula
madım, Şehre aidip ıelmek de iki 
clinlilk lıti. Avhuaazda duran o me
feyi yoattıam ve Sımsara tabut yap
ımı 

3 • 500 • -1500.- • 200 - 25 • --6000.- • 
10 ..,_ .. 250 .. _,,500,- • ıoo .. 10 .. --2000.- .. 

lstanbul Orman Müdürlüğünden 
l - Orman Umum· MQdQrlQIQ merkez ~e ~ler teJ}dlAtı için 

nilmunelerine ve prtname9ine ıöre muhtelif cins cleftel'lerin basılması 
ve ciltlenmesi eksiltmeye konulmuştut'. ' 

2 - Bunlarm kAğıt. mukavvası ve kaplık klt1dJ maliye ~ 
ambanndan müteahhide teslim olunacaktır. 

3 - Tab ve işçilik muhammen bedeli (998) liradır, 
4 - Eksiltme 18.11.941 Sah gOnQ saat 15 de İstanbul Orman MO

dQrlnttlnde toplanacak satınalina komis7onunda yapılacaktır, 
5 - Muvakkat teminat 74 lira 85 kunı.stw'. 
6 - İstekliler bu iıe ait f8rln,ameyl ve nilmuneleri İstanbul Or

man MildürlillQnde görebilirler. 
7 - Münakuaya gireceklerin muvakkat teminat makbuza teaJJm o

lunacak malzeme mukablU (4540) liralık ikinci bir temlnat, kanuni ı
kametgAh ve ticarl ehliyeti ve ıirketlerln talebi halinde bunlardan baf
ka 2490 saylı kanunun 8 OncO maddesinde Yazılı veslkalariyle birlikte 
yukarıda cösterilen iiln ve saatte mezkClr kornilyonda hazır buhınma-
lan llzın'ldır. (9543) 

lkniz Le\·azmı Satınalma, Komİs\·onu İlanları . ' . 
60 Metre Bakır boru iç kutru 80 mim dış kutru 8S - 83 mim 
30 .. • .. • .. 58 .. n .. 60 mim 
20 Levıı. Bakır 1 - 1,5 m/m kalmJıtıııda 1 X 2 metre eb'admıda 

400 Metre BakD' boru fç 0 12 dJI fl5 H 'lldm ' 
'70 00 Muhabere -borusu 1. 1/2 d11 (p{rinç1 · 

1'75 " Boru 1. 1/2 • • bakır " 
a M2 Bakır levha 6 - 8 m/m 

30 M2 Bakır levha 1.5 - 2 mim 
8 Adet Kurbata el tulumbası No. 3 (pirinç) 
Yukarıda yazılı 9 kalem muhtelif ctııı malzemenin 10/11/Ml Paza1'

teat ıünü saat ıı,so. da Kasunpapda bulunan Deniz Levazım aatm alma 
komisyonunda pazarlıtı yapılacaktır. İsteklilerin belli .cün ve saatte mez-
kQr komisyona mOncaatluı UAn olunur. (17U) 

MjW 

İhtlyacunn: olan muhtelit ebatta 123 kalem demir perçin, demir cl
vata, demir saplama, clem1r çubuk, grafikli Almastra, bakır pul, demir 
vida, pirinç vida, nıuke camı renkli kaynak için. cellk aaplama, bakır 
bonı, · piri~ punata, tımele pmata, pitine tel ka)'nak için, p~ç çubuk. 
pomza taşı, g~ kösele, lehim ve salrenin 10.11,941 tarll)lne rast

lıyatı Paıarlesi iaJib saat 15 de Kasımpapda bulunan Deniz Levazım 
Satm alına komisyonunda pazarlı#J yaptlacaktır. İsteklilerin ~ gilD 
ve aaatte mezkar koöı1S7ona müracaatları ilAD olunur. (9'l,33) 

kalar vasrtaslyle de temin olunabilir. ('9843) 

, Biril<et Kömürü 

1 
18 Sahf Yeri: Balıçekapı Ttıf Ban 18 

LiRA Ürün Ticaret Türk Limited LiRA 
TONU Şirketi. Tel: 21040 TONl 

.. .. .................... mi!! .... ~ 

Selimiye Satın Alma Komisyonundan 
1 - Komisyonda mevcut p.ftnamesi dahDhıde Sellmlye kıflası e

lektrik tesisatı pazarİıkla tamir ettirilecektir. Teminatı 456 lira 50 Itwııl 
olup pazarlığı 10/11/941 Pazartesi ıünil aaat 11 de Sellmlyede komls7oD 
binasmda yapılacaktır. (9'17'1) 

İstanbul ı·elediyesi lanlara 
Nlıaptqında kiin Vali konaiınm tamiri açık eksiltmeye konulmut

tur. Ketlf bedeli 4657 lira 76 kunq ve ilk teminatı 349 lira 38 kurut
tur. Keıif ve şartname Zabıt ve Muamellt MüdürUltn kalemhıde g6rCl
lebillr İhale 24/11/941 Pazarteşl ıünü saat 14 de Daimi Encümende 
yal>da~aktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, ihale tarı• 
hinden sekiz gün evvel Belediye Fen İfleri MQdürlütüne müracaatla a
lacaklan fenni ehliyet ve Ml yılma alt T caret Odası vesikalart71e ihale 
günü muayyen saatte DaimJ Encjlmende. ~alan. (977t) 

lstanbul Orman Müdürlüğünden 
ı - JDıkl,ehir orman ftdanhlı için uprl 35 metre 70lı:aeklfle a• 

atte 40 ton su çıkarabilecek mazot Ue iller saatte 10 kilovat takatli e
lektrik Jeneratörü ile birlikte bir tam dizel tipi motör kapalı zarı u-
8\ıllyle satın almacalttlr. 

2 - Fenni. idari ,.rtnameleri ve mukavele Omell htanbul orman 
mOdüriyetlnde ıörülebillr. 

a - Muvakkat teminat 800 liradır. 
t - Teklif melı:tuplannın 20-11-Ml ·tarlhfne mQaacllf Perternbe ıtıııcı 

1Ut 15 e kadar t.tanbul orman çevirp mGdQrlotQııdekl komis7ona 
v~eal. • • (9855) 

Sahip ve Nefl'ıyat Müdürü: Eıiıhı Uzman. Gazetecıltk 've .Neınyat 

T. L. Ş. TAN Matbaam 


