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iki tarafın 
iddiaları 

Bas yada 
ardan 
sonra 
şiddetti 

ya murlar 
Rwyada kııın ılddetl: Karlarda bir ağır top 

Jrponlar 5 kruvazör 
2 muhrib batırdı'<larım 

iddia ediyorlar 
Cenub cebhesinde 
büyük taarruz ve 
nıukabil taarruzlar 

yapılıyor 

Alman kıt'aları donmuı Azak 
denizi üzerinden geçerek 
hücumlar yapıyorlarmıı 

Loııdrıı, 2 (A.A.) - I~ızıl l:ıldız ga

ze~ orlu. Cl'Iıhede ismi \'crllını> en bir 
:>erde uv,cllerln mUhlm bir JDU\'llifa. 
k ) t kazandıklarını blldırml'klcdlr. 

R~ .tr Alnı ıı mudafaııs•nd:.ı s.ra CJlk 
l!hemııı ;ıcıl hal:ı bulunan bir mc\kle 
nuruz etnılşlerdlr. 

1 lı ıotenko orduları Dıılcpere dofru 
llt'rlem ktedlr. 

il rkof ile Aza denlıi ara ındak! mu
lrtırt'b dr.vam edıyor. '.fakvlyc olarak 

g n bir Alman piyade tihnr•nl ntır ıa. 

daya 3 noktadan 
asker çıkarlldı 

)ofa.'a utrnnıış•ır. Nevyork, 1 (AA.) - Colombia 
Jlarl.ofta Ruslar miıhlın bir mevki 

l :al c'mlşlerdir. 
radyosunun Cava muhabiri; Japon. 

sava 
1 yor 

Sivast pol ve 
erç'te sovyet
lerin zayiatı 

Moskova, birçok mes
kun mahallerin geri 
alzndzgını bildiriyor 

Royler de 15 Japon 
taşıtının batırıldığını 

bildiriyor 

Vaıington, 1 (A.A.) - Japon
ların Mogemi kruvuörü ile 3 tor. 
pİto muhnö1erinin Cavıı önünde 
harb harici b:rakıtdığı haber veril. 
melctedir. Zannedildı~ine göre, bir 
Amerikan donizaltı gemisi U:zak • 

1 doğuda 3 g~ı bııt:rmıştır. Ameri .. 
kan Jarvvetlerı Japonların büyük sıı
yı üstünlüklerine rağmen el' an za
rar gönnemif bir haldedir. Japon 
kuvvetleri 40 taşıttan mürekkdb -
di. Buniara hücum eden Amerikan 

1 

kuvvetleri, bir ağır kruvazör ve 5 
torpito muhribi idi. 

5 kruvazör, 2 mubtlb batırıldı 
Tokyo 1 (A.A.) - lmparator • 

luk. umumi 'karatlrihlnln tebliğinde. 
bu sabah Cava açtiında yeni bir 
deniz muharebesi yap1ldı~ı haber 
verilmektedir. Bir Amerikan, bir 

İdare lflei lelcfonu: 20203 Fiatl S .uruı 

a Fa 
binası bu y 1 iç"n 
tekrar ya il c 

Milli Şefin alakaları 

e 
k-

Zabıta ve adliye yangında kasd 
olub olmadığını araştırıyor 

Rektörün beyanatı 

Avmıtralya kruvaıl>rü batmıştır. Su Zeyneb Hanım konatının acıklı görünütü 
ra.baya sularında daha evvel yapı • Evvelki gece Veznecilerde Üni • tamamen ve b'na dahilindek' tesi, 

ların Cumartesi akşamı Bandoong 
( eııub cepht"Sinde ddPlll yağmurlar bölgesi batı cenubunda ve lndra • \ Bertin, 1 lA.A) - Alman başkuman. 

)Üıuııd n ortalık çamur deryası halini mayu'n'n dQğusundaki bölgede 3 danlıtının teblltl: 
aimt , r. liu h:ı d~ 1ı3.1\ı 1 •ülJ• u:ıuı kt d k lktıkl -"' 1 no a a araya ç arını 1n1y e • Son &'Unlrrdekl savaşıard:ı d~n 
ve motorlu birllklerlnl h:'a,, r'ınektedlr. . ~. 

mlıı.lr. Kerç yanmadıısında f.000 den fu.la ölü 
Bu ''aı.het Rusların lehlnrdlr. Boebang lşgat edildi vennlş ve 6 urhlı araba kaybetmlşUr. 
Kırımda Almanlar lıı>'Ynrr. ve tant. B d 1 (AA ) j d an oeng . . - n ra 26/27 Şubat C'f'Ce.sl Alman devriye. 

lıırta hucuml:ırda bulunmaklııdırlar. majoe'ye Japon askerlerinin çıkar. Jerl, Ar.ak denizinin buzları üzerinde ce 
StaraJ:ı Ru Jada çember lctne alınmıs tılmasından sonra Bandoeng'in tak nub kıyısına kadar 30 kilometre ilerle_ 

olan lG ıncı Ahn'ln ordusunun ''.ızbcti rilbcn 60 kilometre ,·mal doğusun.. mlşler ve orada di4manın bir dayanma 
gittikçe daha iımldsl:ı l>lr hal almıık- dn Bocbang' in dü~mn.n eline geçti. noktasını clrJU'llle birlikte tahrlb etmiş_ 
tadır. ği resmen bildirilmektedir. k-r, kendileri hlpblr kayıba utrnmamış_ 

Almanlar ne diyorlar? 4 tümen çıkarıldı !ardır, 
Herllıı. 2 IA.A.l - D. 1\. Jl, dünkü 

Alnııııı re nıi teblll:i hıtkkında aşağıda- Bandoeng 1 (A.A) - Tahmin 
edildiğine göre; Japonlar ôıva'ya 

J)Onetı: ceplıeslrıde daha başka cıtd. 

detli sav114lıı.r cereyan etmekteıilr. itaı. 
yan Vt" Alman kıl'aları Şark cephesinin 
muhtelif k~mlertnde düşmanın zırhlı 
amb:ı.lar yardımlle yaptıtı hücumlan 
püskürtmtişlerdlT. Alman hııva kuvvet. 
ltırl bazı duşm n topluluklarını tahrlb 

l•i tar ııatı Hrmekkdlr: 
Itu lar ccııub repheslnue kat'ı neti~ bir kaç lbin neferle 4 tümen çıkar. 

ceH istihsal chntk için bütün gayretle. mtşlardır. 
ı-lnl urfe mekle,lirler. Seri halinde 
)·aıım~kt:ı olduklnrı taarruzlar hit.)blr 
iş(• ~nrıımamnk a ve yaranuyacaktır. 

Alman kıt'alıırı donınu Az k denizi 

iızerlndrn ıtecl'rek cok ciırctll bir hare. 
ke:tlt' bıılunmuşl rdır. 

l\lul,efık Ual an, sıo,•ıık. Rumen, 
l\lacar kı 'aları hergtın kendilerini belirt. 

mektedirler. 

Bu sabahki Rus tebliği 
l\lo ko\'ıı, 2 (A.A.) - nu sabahki 

So''> rt re mi tebliği: 
Kıtaatımız diismamn mııkavemetinl 

kırdıktan sonra b:ızı mcskiın yerleri iş. 
gal etml'Jtlr. Curna gunü 68 Alman tay. 
~·are ı dıi ürülınüştür. H So\·Ht tan-a. 
rrsl knYıbdır. ---o---

Cavada şiddetli 
muharebeler 

Japonlar ada dahilinde 
30 Km. ilerlediler 

Aaker yüklü 42 Japon gemi· 
inden 27 •i batırılmıt veya\ 

haıara uğratılmıı 

Londra, 2 (A.A.) - Holandalılar ve 
AOl'lo.Saksonlar Cavada Japonlara mu
kavemet etmektedirler. Rembangın 50 
kilometre d bilinde Blorada n1iitteflk 
mevzilerine glrmrk lslven Japon hücum 
kıtaatı, moto,,Udctçllerl ve kamyonlarla 
gelen a k rler lmluı edilmişlerdi~. 

42 Japon gl'ml nden 27 1 batırılmış 
veya has:ır utratılmı tır. 

Londraya göre 

Londra, 1 (A.A.) - Uzakşark~ 
taki deniz harbi hlla müphem ma.. 

(Devamı 5 inci aayfada) 

ı:: kerl 
(Devamı 5 inci uavfada) 

va yet :J 
-------------~~-----

Uza o ğu v R sya aki 
so hareketlere 
mnmı bir bakış 

Geniş JaP.on hareketi Çinlilerin müdahale 
kararı vermiş bulunmalarına rağmen 

muvaffakıyetle devam ediyor 
Yazan : Emekli General K •. O. 

1 - Birleşik Amerlkaıuıı Atlantiı. 

hlUerinde Alma.o ve Pasifik balıllle. 
rinde de Japon deııiı.aıtıtı.ı.rı zıkre deccr 
bir ehemnılyel!e fıı.allyetıerini devaın 

ettirmektedirler. llaıta bir Japon de
nizaltısı Kallfornlya sahillerinde bir 
mevkli su~ un ustune -.)ıkııraı. lop at.eşi_ 

ne alacak derecl'de r.url!tlni ileri ı:ötbr
müştür. Bay Ruz\elt ı;on nutkunda arı 
bir ifade ile bu haJdkall te~ ld e tlıci ı:lbl 

alelumum Amerikan limanı uı nrasmda 

kl deniz nakllyatındJ bundan onııı 

konvay = kafile usuluııun tatb kıne ka. 
rar \erllml olduiunuıı b ı ker bir \ a. 
P,Jington telgrafında bltdlrllml' 1 de Al
ınan lc JaPOn denl:ıml ıl.ırının b:ıl ol. 
dukları zararların ihmal cdllemlyecek 
bir hale ve dereceye gelml buluııdu~u. 

na &)Tı bir dtlll addt'dlleblllr. 

Buna mıı'kabll Blrteıik .ı\merlk~nın 

deniz 11c ba\ıı. kuvv~lleri de u but.Un 

nıala vc..v yok etınete plıoırlarken bir 
taraftan da _,ım ti AtlauU.k ve cenubi 
Pasifik yolla.rından yapılAn nakliyatı 
himaye etmektedirler ve bu maksadla
dır, ki Blrleşlk Amerikaııııı Jlav~i ada. 
la.rıııd.akı l'ıu;lflk donanması Şuba.tın 
y:irmlsiııde Pa lrlktc J ıpon mandası al. 
tında bulunan adalara lkiııd bir basluıı 

taarruzu daha )11Pmata t~cbbus et. 
mlşlcrdtr, ,\ncak, Japonların blld rdlkle. 
rhıc ı:ore, Biri .\merik.ı doııımına. 

sınııı bu lkincl t ebblisu Japon taua
n-lcri tarafında.o za.ınanında corulerek 
onlcnmlş le B rlcşlk Amttlka harb •c. 
mllerlnden bazıları bazı ha arlara duçar 
edilmek sureUle bu teşebba un puskur
tulıue l münıkun olmuştur. 

Acaba bu esnada bir miktar lllrl~k 
Amerika nakllve •cmlsl cenubi PMlfiJı 

)Olilc 1 eni Zelnnd.1 ve Avustra.l7a suln
rma ,.e oradan da Cava ııdıısııun cenub 

1
an bir 9Al1lltJll8 ~a ında d' ma - vonı;:te Fen fnkül "!hıe tahsis olu. aat ve eşyanın da müh'm b'r kıamı. 

(Devamı 5 inci ıayfada) nan «Zeyneb Hanlmıı konağının (De'l"ıunı ! ncl s;ıyraıtııı ---o---
Bu gece yarısı 
Ay tutulacak 
Hadise saat gece 

yarımda başlıyacak, 
4. 11 de bitecek 

Bu aece yarıeından ıonra mem
leketimizin her yerinden Avrupa; 
Afrika vo Asyanın gnrb k.ıaımların. 
dan görulcbilocck bir ay tutulması 
hudiscdl olacaktır. Ay saat O, 31 de 
b.ıtulma.ğıı. başlıyac:ık ve 1.33 de ta.. 
mamen kararaca.ktu. Ay tutulması 
aaat 3, 1 O a kadar devam edecek ve 
ancak bundan sonra açılmağa baş.. 
lıyaca'k ve sa t 4. 1 1 .de büsbütün 
gölgeden eıyrti'aeaktır. 

Ay tutulma h&.diaesi h ve kapalı 
o1du~ takdird'c vörillemiyecelctir. 
Kandifli Rasad.hanesi bu geceki ay 
tutulma hfıdiseıski bütün tefe.rrüa • 
tile tcsbit cdocelttir. . .................................................. . 
.,--BUGÜN 

1 Tevfik Fi ret 

YAZAN: 
O tad 

Halid Ziya Uşakhgil 
Yazış! 3 üncü aayfo:nızda. 

Şehir nakil vasıta a 
muayyen bir 
dahi · nde a ttır 

• 
IS 

aca 
Hükumet ayın on beşinde toplanacak 

olan meclise bir proje veriyor 

1 

Ankara, 1 (Hususi) - htıınbul Bele., zamma tlbl tutulmıısı ı:aruri ı:oriılmllş,. 
cllyesinin muhtelif bebler dola7ısilc ar für. 
tan m:ı.sraflarını karşılamak maksadlle Hıiküınet ayın on beşinde toplanacak 
bazı kanuni tedbirler alınma5ı mutasav olan Büyük Millet l\lecllslnc bu b~ 
verdlr. Bllh memıırlarA yapılan fev clalr bir kanun llyllı ı tevdl f'decekUr, 

kAIAde um miın ebet.il bu ı:ammı kar Vali döndü 
sılaracak taJıslsa.tın bulunma ı \'C baıı Ankara, l lHususı) - İstanbul YaU 
.anıri ma.srnfların karsılanma.sı lcln ~ ve Belediye Reisi L(itfl Kırdar istıınbıılu 
lıodl:renln vuidat kaynakları üzerinde u.-tlendlrmı pek çok l lec hakkında all.. 
ciddi tetkikler yapılmı.,1.ır. Neticede İs- kalı maJrnmairla te.ına \e 1:~1tr4e 
tanbuhb 9CbJr nakil vımWıırı ücretlcrl- bulunduktan sonra bu akşam İstanbııla 
nln muayyen bir nlabet dabUlnae bir hareket etmiştir, 

Fener bahçe dün 
Beşiktaşa 1 -O ye i di 

Be~:ktaş büyük tehlikeler atlattıktan ve 
galibiyet golünü yaptıktan sonra daha 

ziyade müdafaa oyunu gösterdi 

J:ıponl rm kısmı kiılllsi Bantamdadır. 

nur dan d hile 30 kilometre kadaı llrr. 
lemeğr muvaffak olınU'J ardır. .Japonla. 
rın Cebnyadakl petrol te lsatıııı f gal 
etmek istedikleri u.şlkardı". Fakat ııo. 
land:ılıl.ır burıı.sını talırlb etmlşle.rdlr. 

Dlter mıntakal r<l n arlh m:ıUlmnt a_ 
lııu.m:unıstır, noıandalılıı.r mukavemet 
ctmrktedlrlet'. 

boş dunuamakta bir tarıı{tan huSuı.i .... 
tedbirlerle bu denizaltı ı;cmllerlııl avl.ı-

Umanhırına kaoıp ıldobllm lmünını \.-------------Dl 
(Devamı 6 inci sayf dn). Dünkü ıu::ıct o bl.r lntıba ı Ya:ı.ıaı el ırıeoı iıaJ' r.Mt 
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Hergün 
}aponganm hedefi 
J ngıderenin ümidi 

miittellkJertni letall dereeaı!Jııl 

st-nde •~• ... ıw•lerma ıirtl. 
7onlak. 

llazll' eevıı.blılda Allflrib C*mll.-re, 

....................... .ı..,..J ...... 
.,. ... '-tıleldla oe-inte .. -
teal toplaot• pplbr. Baill'& selen ... 
.,., ....ıur, be.un c .... baaaa IUlresl 
fasla 'lıılr eft9' llbmr. 

Bn ._ .. _.. elQıer.a-'111 T.,. 
.... Japon heaetlnl ..n11ırtar: 

- Alla'lo - Seben '1...W ... olk.. 
tlallwse ..._ ' .._ • .._ e&. 
melrlr, ....... 

Amerla ile JaPQ111&11 ajıraa acsu 
......_ 1llr denbıdlr. Salh maallecle
.... lrua ..,...... lllD •nw1U, c-.. 

' 

u 

PARA 

Sa ....... S.baMı 

O, saltanatın ge/ler 
Eser şimdi gerinde!. 

,_ __ Burhaa C-bMI _,, 

İ ld " ....... ıelllloeJıe bclar A.w-

nllla 'N~-~ 
...... ..,..._ ....,_. idi. Barı, Nllaa 
pllnce t..-ı :baaarlaaaut proırMDIMa 
•ke ....... unut ~ 
kela1*. ...... ..,... ......, ... 
mealek ~ .. ..,... lıalUe .. 
~alaaUeri &er&llt ederlerdi. BQiik tnmat. 
- ............ ~. denls
...... hl!ı •a Obawlarda ıe._ 
.ıtlr, tlıaf etellelt, • 'l9Mıleri de orman 
• ""8lk luı8rell oebn lllDanlar baUn.. 
91 ......... lolo J'eıaUilder ~ ......... L 

Bele flllftle ltJll .. d .......... aile., 
lerba .. .,_.._ ......, l"8 eoı ntM& 
h•n=ap ..... 5tL Aa JU'& • din. 
ıan .._.. ...._ "'*' • ıaeyaba& 
-* ....,.._ itile ~ J'&PllUl&a. 
lllueo. Deeelıal, O..S- le l'evre ıllıl 
..untrler 8Qa ........... ,.,.... 

..__._ ._ ._.. Jlkı',.lıı• lılr ~ lse8'le ...._ ...,_ .-a Wr .. 1• ., sra t?lıM • V' ·,_ .... •• ·• "· il ır Wı ...,._ -t1ıeebede&r=• _ ...... __ - .._ - .. ı ... 
-.- '·- ___. - 11 ....... _..,~- ...... ı.•v ı __ __. - ... tatt, -.a --. - ,,_ ........ - -luR:' ,..,. ....... • U. ..._. .. "th•tn kslrlle, 7&bad kmıWlllD tir Wblnlsllil _.,Oflıllnu llaıandliı te.. .._ -- ... - - _.. -·- ----- ._ ...-,.. ......, 'lıırv=tiw. IJeJaba& 

Wl pek :IOl'dar, mel tlnlen 7*JlaMlfr, 111 J fil .............. - llilllw t•h•lt ...... - tr MPwneıhlı ..... rilw. Pz H .. 1111 it 

~~-:!:~ := [ --· · -.-eh 1.· r- B ah er 1 er.- J = ~::s~:.=.~ 
llr .._. 1 ' •• -7l ....._, (lln kitkiL ,..,&a. S.W bplan ~ 
~ en ltla lılleme&nllk wnn Wr ~ a- Mıkellelt. ı..- lııhllelariı. ..._ 

=..-::~.:~:· .. :=r: ·u· yltkl 1 Yanan Faku··ıte JüniYel'Site takottele- ~-..:.::..:.: !:: lılr........... , , ... ç a arm sabah id ... - ~...,. .&...,. ..... 

Mir. .-.. • o it ' tir :im aı lllU\JlllU I v .... ..._ &r • tlıuaUU.. k°'117onla. rlae •••ı 1 it a.t ._.. •• • - vefilmaoİllA hı.nası bu yıl ı·çı·nde ri bu •n' en WI _.. .......... aa. akan alna 

:=:.: ! • , •, : • '::ı:ı: bugun 1.~o1~ndl tedrisata haşladı ~.=.:.an:...,.~~ 
.. ..... .... ..13 ti bil Qlla IHlflCIH t k t 1 ak - ................... edeblllı'or. 
::--:..:..~ ... ~.-== •• ,-,.,,iiı\I.,_,_ ..,. e rar. yap ırı ac ~0wn,. .. , .... ,. •• 1.i:!~~-S:::~ ile 1r • 11 r ır tı.il -. alml• --1.u....:1- 6irfiAfe niversiteye bağlı müenae • - ....._ ,...... Ommw 111r "* w ..._. ...,.._ a.lt ,..... ,.._ -,,.--- (Ba,bırafı 1 lncf aa,facla) muhıtemeldir. l,.,.e mav~en 4Mb &aklP ellae to&esmf maldnellal 
__ __._ ..._ ~ il ı - _,_ s •• rl --- -&.-1..J..J. .... • • 1 _,. ___ :JI y L _ __L __ _: L • L '..J •• -----.:.,:ı__-.&, .. ıt... ... 
-- - •- -- • ınm - ~ - -,, ,_._ aın :J'WftV•~ netice enen ~ anc .. ...--., uır &aelu e.. ~--- alaa 1ı9kbJ w k..ıa tmldıln ...., 
llıilr. ftlaııl lr&er llirit :rıı '"· W. ...,.. tla alacmef• yansht etrafmcla allkad.ırlu dün wi olup ohnad\iı noktaaı da bil • raluı &9P strtlJonla. 
ppc ' , ~ W. 'lıır• mi•.- ... de tahkibta dıeınm mnitfercftr. hw mıta ve •dli7e taıM.ınıdaıa OııiY--if.-Jn l»iküD flıldihtleri.. &Qa l'etllmD MUil lllıl: 
tller ,_,....,,.., ... n aı. ..._ Mi' 'aicl; tiıtl ...., ~M:' 'ia iç Olı:U)'uıcularımıza diin de bildir .. ehenırnly..de nqtırı1malctaaır. . le Yük.ek Ticwet okulanda 29 aün a.,re&U •• lll'e 4ltılııla tab&a -. .. ,... ....... Isa .......... a1'ık -~Ten•···· ı.. • cliiimiz sibi; atıetin; binanın birin. Dün .q.n aeç vakiıt keMliai ~le denberi devam ede. aömeıKr ta • ı.ımı 
e.ı. ._. ..., llr _. wl ••- IÜB n ~·· hntk'•ecabır. ci katında bu~ ~ık ~bo!at:'1 .. ~n ~ir •• clıetımın Mid.eleı~- tili bitmit b&ı eebehtan it.il.ıa fa. Ol ..ıtautm "Der - llmdl 1' 
lsrr lw .. _.. ı' l"kh. Mnnpbll Em!&& lhv••nclen YaTındım çıktısı te.bıt edılnııttır. mu:u Hıbnet Onat. yanaın t~kı • küldeııde ct.a.. lıınıtl ... .-. ~ 

,, ........... tt ·'aut lıa:i saı - bdıaıel.r -... paralarıaı elıır:.lt Yangın tahkikatına el koyan müd kalı etrafında 1UDları .öylemıttir: E.W,i'YM fakülteıi Dolmabahp a-..ıa 1ıeraber b1tıiiD ie JfTJ'ibtiD. 
._,. ı ı ima ....,.. .. • ı t• - luclır. Mel nü.ılljwli;JgJ..i ti. ,.na .. deiumumt muavinlerinden Necati c-- Hldı.-in ubkibtile --... •rqı ,..ıaclYI reeim saJert.iae .. ..._.. ......., "911 lılr _,.... ._ 
••• ., _.. ....._ • '' ., ela. llıiMna a.ı·7&aa betbJ-c•kbr· Kütükçüoilu dün eabahtan ıtitıaren Yie Necati Ki.itükçüoilu mcteul oL laflnmıı oklujuodan yaz aömeelr lmK ..... ,., .....ır. AmeerlUlılar 
pbıaDea Mr ...... JM' il r+" O •- Emlll e..ı.-ı ...- ii1eJe b • akpm aeç vakte kadar adli t~kik.. maktadı.T. Henüz 7Mt1"twın ne ... ".· tedriaatl bu bınada yapılacaktır. 1'ane(! t17..e.ıma, &W=hr KaflıılJI 
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4/1 Sayfa SON POSTA 

akumlar gibi ... 
Yazan: Ekrem Reşid (Birmanya Masalı) 

tJT, 

Mart 2 

14Şubat bilmecemizde kazananlar 

(Son Posta hahralıı 
tsianbul 'Yenlkapı orta okul sınıf l_P 

den 909 Selman U ln, İstanbul ı.eyo;ıa 
U fincü flkol.'111 sunr 4 den 415 Can 
Orak, İs1anbul Yıldız SO lııel okul 8ID1f 
8 den 145 GönilJ Akan. 

Yuvarlak dünya kalcmlraf 
<Son :ro-.ta hatıralı> 

İstanbul 44 iineil ilkokul 51-nıf 1-B 
den 606 İnci Ural, İstanbul :Kabalaş J1.. 
sesi 2..A t.alcbt.siııdcn S ıa.ıı ttln Güler, 
İstnnl>ul Arru.vudköy 25 ioc1 okak'bn 

tııle. 2Z5 Turhan Orcan, 

Alüminyom bardak 
(Son Po a hatıralı) 

Ankara Türk Ticaret Banka ı Umum 
Mlidurlük Şubeler 'Kontrol Servi Ga. 
lıb Gıirses kızı Nuthı;.n. Çankırı orta o
knl sınır 3..A ü 415 l\lcWınt Şlmşek, 
İstanbul Knmkaı>t orta okul 2.A dan 
977 Feza Ccllkman. 

Ayna 
(Son Po ta hdırah) 

.ist:mbuı Te,IJııllreJı: Rüstenıpap llO. 

bk No. l de l\luhitt1n Erkal, t tanbul 
Taksim Usesi suııt 4-E den 15 Oavkl, 
İstanbul Gast Osmanpa.şa aria okula 
smıt l.E den Cemli Giliıcloe. 

Kitab 
E fşe:tılr Gazı ilkokulu smrf 5.A •as 

86 'Vedia Şener, izıntt Akçakoca llko. 
kulu sınıf 5 ten 3!19 Fuad Sönmt':ı, AL 
fOn lise sınıf 3..A dao 9GZ ih5:ın Çet.lner 

Kartpostal 
Tokad Dmlkemal okulu sııuI 4 det 

U6 Fuik Sa:maıu:, Amasya ~ oku 
2..A 011 398 Ayten Erd , K ' in mh, 
bat memnru Aft Tılın.ıız laza Akay Yıl 
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r-------------~-----------~ 
Memiekethabei"ieri~ . SAN'ATE DAİR •Soa Peeta» Bla telrikasıı 220 

Akhisarda iaşe Taziyeti 
muntazam bale getirildi 

2000 den fazla ekmek karnesi tasarruf edildi 
Ak.hisar lHııswıi) - Nüfw. kesafeti tll<JeJf:re kapılarak eYleriM etT.&k tleltlıır

'"e tiıtuncillilk sebebile ın1lhiUn ziraat ınuşlttnlı, Bu aneraıal lııMeketler Jaem 
işlerıle uğ"raşa.maıaası yüsünıl~n Ak.hl - L.tıhlakl ~ialtıye.r, beın j,e ha.lkı ea_ 
sarın i&.'je vaziyeti yakın &iinlHe kadar di.5eye lliitı-ürüyortlu. Va;ıiyeti'rı farkıoıa 

•kmtı verici bir lıahleyıii, Yeni kay_ varan Naoi Jtel)as, taalkı, NC"Ycud yiye_ 
makam Naci Rollum aldı,ıı hu!'IUsi ted_ oek -4ılek::riai ı.lrtr 1te:11ana&llM! ile 
birltt ve bu menuda chld"yc~ teYak- blld~ meciıur ve dilvet dnaiştlr, A
kuf edi:;.i bu hali deli,(-irdi. Memnuni_ ıınan ıte.:r~.melerin ~lfioden ...arı& 
yetle kaydedebillriz ki ~mdi burAda vi_ nefsi '8hlrj,e illi ~hıılea la:ı4 karne ta.. 
!ayetin diğer kazalarından ılaba mun - s&rralu yapılıall! ve kiylerıie yui toa 
tazam ve em.niyet verlei ltir la."Se yazi _ kadar ltuttlay ve bu nlsltette a~ tesbit 

~ti g"Ö7..e çarpmaktadır. Jta,-m!lkamın al_ elunaw.,tur, 
dıtı ı:.abctll tedbirler a.rJS uda, 11Mlas VaH Faik Tire!, kaynıaka•ı.mı.ıın Jau. 
etUtı beyanname Wl'.Ullinü lıawta say.ak sui ltir M-liltir .ıarak !ttı~ti~i 'bu uswlün 
g-ffektfr. Kaymakamım~ bfoyanna.111e vtt.Uti parlak m-tlceyi 'Kn~Miş v 
fşlnde takaildüm etmel!:k vilayetin de •iliyi'tln her .:ra•tıl& teşmi!Jni ka;nn.a -
takdirini kazanmış, ooylt"tt ıllter ka _kanılara mr kere tla.ha cı.retmlş!lr. O:ı_ 
ı:alara da örnek olmuştur. Ekmek işleri ha s.nra 1'K ...sulün Dahlli:Yf' Vekile -
karneye bindtlıtftl '!Onra ,.rinde aybrca, ttnre de me•kli tatltik:ı konuldutunu 
ha~i snelt>rce yiyecek un ve 1JU!4aJt ~in'ınP.kle Ak.lal•rd.a ı.lman ilk te4Wr
buhınanlar bile karne almı' Ye nu a lerdf!kl isabeti ı.lr kf'tt daha anlamış o~ 
c;ıtkgöz.1.-r de ati hakbnd:ı IU.&arnn:ı e.n loy~-ı. 

Kahraman erlerimize ltqlılt BurdurJa vclinin çiftçilerle 
hediye h•ıbıhııli 

Ktıraman, (HlllMllA) Balk BurdUr (Hı.ısuai) - Vali Sadıri 
nahiJ"e m.ödürü TflT -Aka., çİfltçHerıle çok önemli bir nas-

(1.k Balemit:in ~nlığ\111(L\ teplanan hııhıwl yapın ı~ ve a.zam1 istihsa3l aÜ&

otre'menlec ve ren<:ler kahraman asker_ turu en•fında. çok. kıymetıli izaha-t
lerinıi~ kışlık hediye toplamak. \>C kil'Hllta bulu.n.mu;;t;ur. 
ile faydalı konu.şaıalar Y•Pnuk üzere Her l,ir buıide~ tanesinin düş. -
ko.flrrı- citnlt'ğe karar vererek hemen i'e ımand~ m~.eke~. k~ruy~ bır 
baslenmış ve ilk parti ohr:ık dl61 .. mermi chiuıguıw '°ylıyen varlı; her 

lira toplanm111Jtır. Birçok U:vlerirwlz taşelrı.e'V'i l'."er'iy...t y~~ı.la.rak:. memldtet 
r 1 larak Toprak MahaUllt>rl OtL kudreıt ve enıcrpaın.ın arttırılması 

&7. a.•ı o . h- ık 
sine verdiklCT'l mahsullerin ~ilerini ta lüzumuna İşaret et<mı~ ve a.ı ım.ızı 

t k•tmlft•erdil'. Bu ınabsul pa_ bir kwrıış boş yer bırakmadan ekım 
nuı.men er ~ '?' • ._ • • 

mlan yekuna dahil dagll4.Jr. yapma.ğa t~Ylııı; etmı~ır. 
Bütiin çi-f;çjler de böyle yapa ~ 

Adana kahve, peynir, merci · caklarına sı9z verm.i~~rdir. 
mek stoku yapan bir tüccar Bu münaııtr,heı'le mi~i f ko;u

1
nn:a 

tevkif edildi kanunu haıkktnda da ço ay a ı ı . 
eo- Jzahatta bulunmuştur. 

Adana (Hususi) - Adana ;:;e.. <>-·---
hir medial azasından ~llhafiyeci Ka Ad S 'at okula açıldı 
mi1 Gül.men 3{}()0 kilo kadar krr -j ana !in •) Adana 
mızı biber, mercimek, kahve ve sa- Adana (H~~~ı .. -

1 
ılmış 

bun stoku yaptığından bu stokılar San' at okulu bugun to~en d~l ~ ·t l • 
mi.iııadere edi-hni~ ve Kamil Gül •1

1 tır. San'aıt Okulu.n1;1~ ~ım 1 1 a e -
•nt>'l tevkH ,.dilmiştir. be kadrooru_12...0 ~·~d,!V ~~ 
~~~~~wrwr • 

(814 &anlı 3/1 de) açarak, btrinden dlteriııe, utta nazmı-
onwı mefdeb baııralanndan ka- dan nesre bulaşan b1r sari Wet oldu; 

lan Fra&sız şairleri var; ı:-erçl onların fakat bu bir illet, bir maraz olmakla be_ 
pek yen.ilerile ülleti yokıia dıı. JWma.ııUque raber çocuklukta ge9irilen büyüme has
mektebiul en mümtaz siınalarile ta_ ta.lıklan hükmünde US<&n lçin muzD' ol_ 
nıyor. i.,te böyle, muhtelit denebilecek maktan ziyade müiid oldu, diyecetım. 
olan tesirler aHmda l)RUR d:\ ilk tecrü- O sa.:rededlr ki bugiinün lliıanı vücuda 

Rus pehliv :nı ile karşllaşma 
heleri oluyor. ı:elebildi, .:retlşlr k1 bu büyüme hastalık- Blı- daıkı'ka sünmedı. Azraile son ı Haıknişmbt aılafranga güıreşte 

Sonra? L1-n ... Lisanda ııe ;ra.pmalı • ları va:ıdfelerinl l'Önlüktcn sı>nra. bltl:p n~fesini v~ren bir ~~sta giıbi Zi - y~tulii s~ibi bir -~a..c:ı>~!ılıvandıı. 
iır ki o da kendi lcad kudretinden ~ık. yerlerine afiyet ve sıhha.t getirmış ol biıslko pu.flı:ıya.raık iki omuzlarım Bır başpehlıvan degıl, ciıhan peh-
ına yenillkler .ıeYrsln, mısraları evirip sonlar.. yere koydu. Hvanı idi. 
la'f'ınnağa, müste=d d~nileıı tanın daha Ba ipUla kimden kinı~ bulaştı? Bunu Müsaraa; Üıç buçuk dakikada Rus pehlivanı., Zibiskoyu bile 
~· fl'şiilerini aramıya, nazma. nesrin ta.hlll etmek o kadar zordur ld bu :ıe- hiıtmiştı. Türk pehlivanının gale- yenmı)ş1ıiı. Hergül yapılı b.i.r pehli.. 
akıct ınlıJvannı vermiye Wııebbüsleri minde uğraşma.ta kendimd.- kudret bn. besi, sirki y-erinıdıen oynattı. Ame. varııch. Onıu.n !kadar güzel ve ımüşek 
nr. Bu, kfifl değil. Lehçesinde de yeni_ lamı.yorum, herhalde al<l:rnm'.\dan hük- ııiJ{alnm, hatıta, Yusuia ha.sım olaıı kel VÜC'lldlu b.i.r adam dünya üze. 
llkler ya11mak istiyor; ve aynile ktondlsi. medeceğim ki nesre nazımda.o bııbştı. pelhl~vanlaır du.rmadan alkıış yapı- . ..J_ olk:t K d ı•tı ~..ı...t 

de . rınue y u. ann a a a ~ a 
ne utanı selefe ıtkaddilm ettımıı - O zamanın naslrleı-ı klınlet- lcl:se onlar yordu. ı...~- • ..J.: b ~ "b" :k.,.t 

. . ~ meı'l.lll'Ven asama.gı gı ı ...., fllrl~rek &atlar değil, fakat ihtiyat ile şa.irlenn yaptıktanna imtisal etmek, ve Fran Goçuın zorla bır bu~uk sa- kıatt 
çeldnerek, Divan ve T•nzim.at lehçeleri- 11 zaman söyledikleri lisanla .:raıılmış e~r atte yenebildiği Zibi:-;koyu Koca ı. 
ne c-1.nnit, kabtıl edUmit terklblere an.. ı~rini bugün ele alınınca insanı şaşırtan, Yusuf, üç buı;uık daki'kada. he..-n Yarım metre muhitinde olan 
cak hisselnnacak kadar .:reni bir çaşnl hatta filidürm ifratlarla donatma~ de zahmetsizce mağ'lCıb etmişti. bazulaırı, ensesi, göğsü, O) 1uk ve 
llaYe e4lerek mesela 1tna;.:ı.mı nıhnüvazıı başladılar. !Gazeteler; Ziıbl!Sko güreşinden baldırları miSl.i1 göırülınemiş bir 
«..-ıkb$ı safa». Mihsirı aheoin man. Garibfü ki nesrinde pek <tat ve aade sonra; Türk pclıli'Vanını, bir ikuv- şekilci€ inkişaf etmiş bir pebli -
-'"· ,Jikayı sükfmpenerıh «fleb • olan Filo.ret naı.ımda yaptıklarını nesrin_ vet mabudu .derecesmde y\iılr.selte vandı. 
l'ffi elemıt, e:le.,.hAI hicran ıneaı~ "· 1• de tatbik etmP1.di, buna. ka~ı arktd.ı,- rek neşri.yatta bulunllyordu. Amerikaya; Koca Yusu.ftan on 
tliyor. ları. başta Cenab Şehabettın llP. Sü • All'l€rilka gazetecil~ri, Ytıısufun güın evvel g~lmişti. Daha; ne Ame 

Bu ilk ftıtemelerile istidlal ölunabdlr_ Le.:rman :'llazif, onun naıımd:ı ve veznin mii1:eaooid pozlarda resimlerini :ri'ka aslanı ile ve ne de diğer peh 
.ı 1• ki -•-.ıa ilH'ledlk- •u Arab ve Farıı ahenginde kola~·lıkla kabul edilebilen bll neşrediyorlardı. Yetmek y.erken, 

1 
.. 

_.... ... v~ ., 11vanlar a gureş tıUıtmamışt.ı. 
kellınelerlnl karıştırarak, b;rJY.rlerile tut- t.ıntanayı ibzal ile nesirlerinde ko!lan - yaıtark€'11, obururken, da~larda, or Oııg~atöııler, Koca Yusufun 
turarak terklbler yapmak ve onların içi_ malıı'..a çekinmediler. manla.rıda g~zcrlkea ı;ıirnıxlıkları 

h · .gelmesini bekliyorlardı. Ancak. ne bl hayal, bir fikir koymak hevesi de Ben kan:ıat.lml tekrar söyleınlye ce_ resiınler ıkaırıtrıosla.l alınde sokak-
Rut:ı peıhli'vanıru o vakıt musaraa•n'alile b~aber nerllye<'ektlr, neteklm saret ederek diyeceğim lıl bu da mürıd larda satıhyorou. 

olm.akt.a.u bili kalma.da, lisanın neler Hele; Koca Yusufun kollarmı ya dahil edeceklerdi. Bu sebebi&. 
yük\eııebilecetioe bir teerüb .. devresi ıe- swaya.rak el1eri1e yemek yemesi Aımcrikan aslanlarıru:lan bir evve-
çlrilmlş oldu; ve_ lisan bütün kabiliyet • Amerikalı-lan meftun edi~·ord:ı. . le o:ınn musaraasmı tertib etmi~ 

Ve Mı hM!ise «Senetlfiinun» baya -
tmtla başladı. Borada r;t>çmicı z:ım:ınııı 

ve son devrin ü...tadlarınd:ııı başka, ken_ 

eli yoldaşları, çafıiaşları arasuıda örnt>k
ler yardı; Cenah, Ali Ekrem, Ahmed 

Reş!d, hrabbu Cehıll "· ı. busu. 

sile 1'unlari.an birincisi... O, Edebi_ 
yatı Cedlcleye yepyeni ııazarlyelerle rll. 
y•rdu. Yeni yeni Şt'kıtlar, kellme.ler. hiç 
lşlt.llmemiş, alış1lmamıı; terkiblrr bu1malr 
hnesl aralannda adeta bir müsıbıka 

ıerinl r:östermlş oldu. Bu bir tt"cril1"ı, bir Şinıd.i, sırada Rus Hakni~ınıt lerdi. 
(Arkası var) tok5.ınül devresi idi; Te he-r ıroeid nokta- vardı. 

51 gibi oradan da geçildi. Maı1em~i ge_ ---------------------------------

c;ılldi, aldanmadan iddia olunabilir ki H- Ankara Mıntıkası Sıtma Mücade,e 
sa.n 0 dönemeo köşesini dnha kavi ıı_ Reislig"' inden: 
dmılar1:a a.')tı. Fikretıin ma'neviyyetlne 

ald barure bir ikinci maka.lrde a•dl"t tde-

n. z. Thıaktıı;-ıı 

Beher ~ke mikabımn muhammen bt-deli 70 (ye•mlıJ> kuruş 1 Bo!J oksijen 
tüplerinin idarenin nakil nsıta.ın içindm fabrikaya, dolu oksijen tuvlerinin 
fabrikadan idarenin na.kil n.sıtas1 lçlne IL1dar naı'kli masrarı karşılıtı ola?"ak 

beher metre mikabı ok~j~n kin ayrıca 5 (beş) kuruş mu.ham.men b~del ko -
nulmu.5t.ur.) olan 15.000 ıne'ke mikabı oksijen 12/3/ 1942 Pcr~embP. günü sa:ıt 
15 de kapalı :ııarf usulu ile Ank.ar-.ub İılare binasında toplanan Mcrkc:ı 9 uncu 
kemisyonunda satııı alınacaktı:r. 

Bll işe ıir~ isleyenlt>rin 843.'15 (ııe iz yıiz kırk üç llra yetmi~ beş kuruş) 
Urahk muv:ıkka.t teminat ile kanımun tayin ettlgi vesikaları ve tekl"flerinJ ıı.ynl 
ciin saa.t H de kadar adı ı:eçen komisyon Reisliğine vermeleri lıl:ı:ımdır. 

Şal"!.nameler par:ıstz ola.r:ık Ankarada Malzeme da.ireslııden, Haydarpaşa.da 

ye:;ellüm ve sevk şeOltinde.a temin olunur. (2'700) 

Sıtma mücadele Sıhhat Memuru yetlşttrilm.elı: W:ere 9.Mart.9'12 tarihinde 
başJama.k ve bir ay müddetle teclrlsatta bulunulmak ve tedrisatı müteaklb on 
beş gün köylerde tatbikall.t fı#tlgal olunmak üzere mınt.akamızda sıtına mu<'a. 

dele köçtik s ıhhat naemurlouı ı.ursu agılacaktlr. Kw:ııa &ireoeklerin aı;a;ııdald 
şartları haiz &hnaları llı.Zlllldır. 

1 - Or~ okul veya C'iki Rili;ııliye okulu mezunu olmak. • 
2 - Askerlik hizmetini l-"1lPllU$ •lrnAk ve askerlikle aliltıl$1 bulunmamak. 
S - Türk •imalı:. iyi :ıhlak sahibi bulunmak. 
4 - Yaşı 11 den ~ah 40 dan yukarı olmamak. 
5 - S•hhaU tam ve !!~yYat nzife ırörebllccek durumda olmak. 
ist,klilerln melı:l.cb ~ebadl'!naınesi Vl"..;;.iı} musaddak sureti, nüfus hüviyet eilz

danı, askerlik ~ikası suretl, sıhhat rarıoru, «Memurin kann11unun 5 lncl 
maddesinin D flkrasına ~•re·ı hüsııülı.al mazbatası, hali medeni beyannamesi, 
la.ş.esile aük,llef eldui'u klınscolere aid beyanname, 3 adeti 4 X 6 eb'aıiuıda 
totoÇaf. hal terctimt><JI kitıdı. 

Talihlerin Yett<'ekl~i vesika suretlerinin balundnkları mahallin cıı büyült 
mülkiye i.mirlnden musadılıı.k buluıımaaı ve tedrisat Martm 9 unda b:ışla.y:ı.~ 

cağına ı;-öre en son Martın sekizinci günü ak.şanuna kadar Reislijimize ınüra. 
caatları ilan olunur, 1(13'75ıı c2'7U.o 



2 Mart 

• • 
SAN'ATE DAiR 

Tevfik r ilcret 
Yazan : Halid Z iya Uşaklıgil 

Q ecen l'ÖD ldtab od.asına ılr~e,lda•, ;rakınlımnun hiç biri tam lııir ısa_lmak iiııere ilı:&a, 0011 sarsan bir aşk Ut.. 
bill.uem.e:ı: nasıl bu hisle, ce:de . betle lliikiim veremem4M; utta keoclis11 traaı. ı-~irmlş miydi? o biç bir zaman 

rlm, kucatuıda lla.lıık, Tevfik Ffkretm. Wle... yalıuz tek bir küluae V&l'Ü; elha.JatJD.111. mahrem perdelerini kaldır • 
resnıJne W.U, ~~ duran~ uz11n uzun her şeyclen zlTMie, her sıfalınlhn fazıalma.k istememi, bsşkala.rına bu zeminde 
bakhm. O lı.enuz ıenq, dhıç, cldal ve 'ltir aW. ~ ioia mii.m.ldia elan ile ltev4li'a.ıı olup olmadı;ima vakıf de~tim, 
me:;ı ~;;:;sıne ald, az.im ile ılolu na •1 mali ~uıda te.PbJ'aa lıııQ ınsaa ett•ü}~ız ikiınhı her şe) den lıahtıedercllk, fa.kat 
aar e, 1 e llaynıy~ fikirlerin •uleı.Ue 1

1
zeci idi. Jıı.tr iklmiz.cle de varlıtunısın ti derinli<k-

p.ı.rlıyor :ganned len "' inil .,emş a e, baraa ı.a * lerinclc ımıhfl kalmaiı tercih eden 
k'.yor, b('ııi ıoelAııLıyor &;lı.iyd1; sanki bil. F1kreti şair, ve şalrtiea ziya.te ltir san- k~~ler Tardı ki, belki bir hlcab Ilı', onl:ı. 
tun hoıy.atuun emellerini, rayelerini tah

1
a.lllir sıfatile tetkik e4c•Hmek için rnln açınak cesaretini o:Ö8knnezd k. 

ııınd~ ıoplıya.n oı:luou JllÜi&.ell.ir ı.ır ma_liyl vasıta onan en "eri.re ali elan mah ı Kr..ndlnıre btr kanaat basıl etmiştim, 
il il .. • 1 -.ı c ı:os.ererek ... O zaman kaç yaşın- sulleriul tetkik etmek itli. •una kentli. e Jı.ayatında hlı;- bir Taman 'llm mana. 
~ idi? Otuzunda var mıydı! Otlu he.,si ıie ılüşünnıii!J olacaU1 ki ktt.lt1J1uı ~-ı•k' blr aşık Duhranı lçindı> kıvran~ • 
llUZ babasının kocatma yakışan ltir yaş Duna (< E:ı;k.i şeyler•) Önnnlle IJk 21& •hl~, meı,cll O kadar '>tlVdlgi ve btr D\311-

ta, hcrbalıie pek e-eno bir ı..ılt.ı ile henüılınanlarıııın manzamelf'rinl U:\""e ctaı,_l:ı.me inıle terennüm ett!ği J\lusset_ve 
pı•k çocuk bir oı:..ı ... Bu rmeı lnhanın ti. Ben tle ın.aıarm arıuıınd:ı. ı.ir ııeyraa vele\• ~Pçlel bir humma ile b"nr.Mne -
karşısında &'~ktlm, ııenra biTlien uya_ yaıt'ıın. Şair tl.ratılın CeJıılln -Stiley • mı.ıı; Ye ~iki ono bir şair için en li
nan bir arza ire kltalt tl•labınıia araştı. man Na.itin • zam:ın ta.kıntlıi,rı acl • :1.ıa elan idlerde ıMh:ıız kablliyetlııden 

r<Lrak «R.üb.ıbı Şı~e,sie,, ile ksr:şısında l bitab ttlen Ye ltu şeylerin JRukaatle•esl1 UHılt tutan da bn noksandı. 
.. Halui:wı Dert.erl»11i ltulap ~Jkaniım ve

1
demelt olan manımmesindt: \unları kı.I «Eslti ~ler .. de mesela ın .... hur .ıEv 

onları muamın Ü1:erine koyıuak karıs • Jqt atamadıimdan, onların t.ızalliiaa yan -camllr,ı, yahud «Bir sab:ıh idi .. " 
•1rd'.m. yaprakları ya~ yil.vaş f,lflıVlrcın-k, l eJen seı.iııe ka.rşı merh&mtt du.yıluiun.lın.anzumelerinde oldııgu clbi f&.şılı. bolu. 
aynı zamanb hatıralaruauı da yaıtrak_iılan 9.a.h.~ediyor. an ile enları ayni duy_iyorıız. Hakikaten öyle :niydi? hdivam. 
larını ~mrerN; eak:1 zamanı tekrar ya. cu ilf' okwnalıyız. Bualarııla ş:.Uri ll&n

1 nın tarihi b~ngıcına vikıf ol.sa1dık 
tadım. :unıanlarıa.ıa kemale varan san'atlnılen1 be.Lki o yarm öliunıine kadar kcnd.ı:ıiııi 

O zamıuMlaa ,ı.-ı :ae kadar ına.ıı.ta_ nt: ka4l.aı- ceritle ı...ı117erllZ. Fikret bu1meshur eden aşkından, evinin 1&$ından 
~mı!. ~ele Te•fik Fikret, lıHr ~an Yıl-1 ma.nzumelerinde • :l&Jıl ... ııın pek rcvaçta!Mş&a Wr şey olmadıtına hükmederdik; 

u ırıbı arkasında nurian lalr l:ı; latt'akıı.. elan n Div1U1 etieWy•tınıian 1tatıarıııı1 1telkl. ele bu me.-hul yfl.rı tag:aıuıi eden 
rak ellerimizde ık· kü ""k klt.a 1 ' 

1 
. ' . şn 1 <'11 bı, ııa. lam.amile çöuaiyen tarZllllla. Nc~a • manzumeler ber c:cnç şairin bir tulu', 

•zamız.da «SiS>) ıaaıutımesl, Galaıasa. ma.lar, denemeler yaflll&ktatlır. Bllllunl"llbir gurup levhası las-vir t.-tınfk istemesi 
ray bahçe&IJUn bir kifes!Dde cü.ael sL1~raber llsauuu'la, ua.z.muı ınDfiikisiae ne 9enzi1en yalnız hayalinde ~v«'ud 

~· ~ora onu tanıyıp senıaiş &lanlar.
1
tuarruft.a lieritie enıın nasıl ı.ır ü*"11hir aşkın teraneleTlnden lbarcıtü. 

da olmıyecek, hiç J.ir vakit sllirunlyecek Y~klitine oıkacaiılll flşa etlen emare * 
hayali, ne kadar yıllar eluyor ki ha7at ler var «Subhı ltt'baran . ., «Tulu'a ka1"31•ı Bu Eski Şeylerde şairin sonradan ge. 
ofkunda11 süzülüp notu. lka'bllindeıı maıı:ı:ıunelerde onu e tlnlrtie niş bil" mllıyaı>ta i~klşaf l'dcn ına'neviy_ 

Kltablarını rünleree elimin alhn•:ı. bile yııırananş sayılan -.e\-z•larıla eaaıJyct.ine ,e san'at.lne :ı.id iki 'mümeyyiz 
t.u.~tum. manznmelerinhı sekrinl tekrar, ha arıyor riirüriiz. Fakat ~una. rataen vasfının ilk nişaııelerinl ~ot"Dli'k ıuüm
::~mıy7 çalışarak, klmlııinie teva~kuf1yeni keli111cler, ve onların aruı.Ua ye. kündür. İlkönoe bunl"rdan ik.lnci&inde 

P b r deta tiaJu. «>kayarak, lı:lınlsinln nl mrfhUıbl.l.a.r a.rayer ı.ıUurıız. ••nua tnak.kuf e'lieceğim. 
yalnız scırlevhaslna. •itişen na.tarımla l9hullr lı:i lHı 111&nz.me~ri ileride is' lk. He.niis çocuklnl!"uıta yakın dcne<lt'k bir 
hafıJ:amı uya.nd•-1. h --1 1 b- 1 1 kt t ._. fil. ... ~--, ve, e-n OY cı1 nır n• ası arıya :ı.rıya r .. aın ewen·çatınlla ı.11 ilk nazım ıecriibelerlnl ya • 
~var eder11:en he11 onların arasından san'ail.nln deıı.enıeleri kııltil.:ntlen te -ıJNırkf'n görülüyor iJ. onda rsand.ı vr 
~!re ald hatıralarda ,. .... k -ı. ı _. ı, .... ki t k · b _.. · . .,,.ı e.""" emz ve ..... e mt" ıea .,..er. na.zımda yeınllikler yapmak :çin bir emel 
acı 5aaUer ceçırilm. Ondan onun bııya_I Bu maıı:ı:umelertlen bir hakikat uaruı Yardır. N:ı.:ı.mm ııırların~ aruzun ahenk 
hndan. t'serlnden ölümünden ltahsl't • t~hür t'di~·or. Hep bilirdik 'ki Flkrtlte lerfnl' tam bir vukuf ilc.ba'-'hYor· öniin: 
mel · 1 k üınk' u 1 ., · · ' ıç n yenme m n olmıyan lair 13lir has~a~lyetinbı rikkat kr.sbf'tleltllme- dl' N mık Kemal, Ziya paşa, Rcı al Zade, 

CDENİZCİLİE:J 
Son muharebelerde deniz ve 

hava üslerinin kıymeti 
( "Son Posta,, nın deniz mütehassısı yazıyor ) 

J apen~anın harb Ui.nı ile başlayanı donıuııaanın uznn mes.&fcler katediJJ a- ten daha az tahkim edilnılf donanma.. 
. ve n.ıhayet Slll6aı>ıır'u ellerine ı:-e. na ü.ssiiDe dönmiyerek tekrar kısa. bir za nın ikınallnJ ve ufak ta · t ı..1 

l)ırmelı.le birinci fh mıra 1Dl yapa ..... 
:ııaılıd~ sa ası sona varım U. ı:aandll denize a.çılabilmek ilJıere açı\ de len mevkilerdir 

tudald harb harekatına. bakarak nlz~re n:ra ılüı:man sahillerine yakın 3 - Hava ~!eri: - Ke"if, '--mbu. 
buranın bugünk.. . ıi ka ~ '"' u unımıı rşı,;mıla -ada.far ri9i_ yerler4e bulunan nJsbe_ (Devamı 6 ncı sayfada) 
Japonlarm u• l:'ibi stratejik meııfaalier - -- ---elde eCtiklerini ve demokra.sl!erin bun-

1
r---------------------....;,.,:;;:: __ :..;::__J 

==-::.:.;:r.::;~::::; ·--'""""' '- "Son Posla,,nın bul nacası: 15 · <s ı 
l'zakdoğııya bakacak olursak orad:ı 

birçok adalar ve bu adahr üzerinde bu Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollryan hel' 
hınan dc:niz üsleri ile hav.ı WJeri bulun okuyucumuza bir lıeJiye takdim edeceğiz 
duiuıııı ve bu adalarnı Japon~anııı taa; Solda..~ s:&O:;&: 1 2 3 4 5 6 1 ~ ') 11 
ruzuııa u{:Tayarak birt'r bırer bu devle- 1 - Gazel 1;a.n'at 

tin eline geçmekle oldW::arıııı faı-kedr- (il, A'ruaaLın naıı.., 1 ---'.----------- -,.a_111ı1 -! 
riz: k•:'>eJ olduı;u he. -

Şimdi nvrli gl'ncl manaılıı. adanın yet (-1), l\levkı 121 2 • ı IB!!J 
drniz ve hav:ı üssüniin kı~·meti nedir? 2 - İn;Uızıı·.. J - -- --------~---I 
Bunun .cevabını vert'lim: rin laataıı b..r zırh • 

1 - Adalar:- Kıt'.ı üzerinde büyük lısı (6). 
4 
--------=liı __ 

ı:c bir arazı pareı>sm:ı mallı.: olan biı 3 - Aı-kada ka.. !llll-
drvlet, kendi sahilinin tam kar,.ıııına ısa lan (21. Bir uıuv S -----!, - ----
bet eden adalara malik olm:ık ister. Do (4), Boru nlJ:ı:;ı 

nlzı;e\•kuleeni bunnılmirdlr. O adalara (2), 
6 
-----------ı...111------

sahib olursa ileri deniz üsleri elinde ba 4 - Haber g ·ti.. il 
lunaoatı r.;ibl adaların buılarmtla Jıa~ ren (:i~, Satm.k. -·-~.--. ------
üsleri de bulundurıı.bilir. Bu !\dalar ~- 1.an emri hıı.zır 13) 

8

7 _ _ _ _ 

11
. _ . ____ _ 

hilln, çıkarmalara kar~ı ı-nuılycJ ve ileri 5 - Yapbkan il 
gö:&eUemc yerlt'r sayıhrlar. bir çamur ı3ı. No 

deB~:::. :u ;::~\~:~11~i:a~l:::e:e~: ~) '.2), is) an eden 9 - - -·--·ı---
olıınanuyaeatı gibi ayru·a düşmanın bu 6- ZeybeC t3),J(j ------ - ,:11-
rada tesis edeceği den~ ve hava üsleri Z~an i2), Şüphe 
o sa.hile sabib olan devlet için birer M'h- (3). l l •• -----------ı - -- -!I 
lke sayılırlar. iş e adaların "eııel olarak '1 - Rabıt eda_ 1 
lııymetleri böy~ iil~iihir. tı (Z). 12 --ı .-_ ---------- --ı--

2 - Deniz ü.s!erl: - t>enh üslerin- S - De1-ek~n _ 
den iki maksad güdülür. Bir tanesi do_ emri h•zır (3), 
nannıanın ikmal ve tami.r yeri etuşu- Mqculiyl't (2), ist.llr.laal c:n. 3 - Beraber (3), FratUızra yatak 

dur. Dlteri de donanm'l limanda lkl'n 9 _ C&IWe ınensub (3), Demir lp (2). 
gemileri koruyab!ecek nıö'>taakem bir (l). 4 - Bakmaktan emri hazır (3), Çeh 

mPvki olu~udur. Gemiler hareki•tnn av re (3) 
10 - Nota (2). Kcd~r t4), Tersi 5 _· "'lu··ke--...ı (S), ,.,._kı sunan (•), 

det1e bu iki vasfı hal,; olnn üslcr!m• rlö. ,. ~ - .. 
1 

a , 1 parça (2) • n.ıı..-a., (3) • 
ner rr. nna ıi" !'r. donanmanın hı-r tiir- ,.,...~-
fü tamirlerini, havuzl:mm:ılannı. reı>. 11 - Itıymetli bir taş (6) • 6 - Yükselı: yer (3), Çıkışın aUI 
h'.\ne ve mahrnkat vr-rair ıı·mallerinl y.a. 12 - Tok 01.mıya.n {2), Fada. (4), (f). Büyiik (3). 

'J - İnce bir kadın eı san'atı (3), 
İgilcn bir madde (3). 

nab'krlt ş•'<i 1de fahrlkal:ırı bulunnn ve Sly:ıh duman. 
biiyük, orta caplı foplarh mayin, at. Yuka.ndıın aşab: 

ihtiyaç ile $U S.'lhrları yazıyorum. Onu ~i için bfr noksan varılır: A<ık. hatta muamrn Naci vardır; Nazın bnn. 
n e ,t:ı.~fından tu'malı? Şair sıfatil,- mi. Bt'n onu ev sahibi, aile bıbası sıfatlle la.rdıın l>aş1"t yenilikler hulun rt.ırmek 
san nU.ar !lıfatile mi. adam sıfafilt> mi? 1anıdım. mwatında yalnız bir :ışkı vardı. pek zor: bununla bi>r~hnl' 1ecrrb~ et _ 
liri .. bu ~on s fat nd k~d • - k .,. · b:ılo&n ba.rajl:ı.rı ve uç!\lc "11.var topları bn 

, · ı ı a o .~ :ı.r .... rışı ,-,vı, f!'k bit' ümidi vanlı: Oğlu. mck~e geri durmuyor. 'Bu üslndlardan 
~~ ~I .!_l.~nun h:ı.kkmd'.\ dostların- ~nç1iğlnde, llenüz çneuklukfan çık. lurran ve icabında hava kune'ler: lle 

ı - Clbanglr bir hükümdar !<:mi\ (8) 
2 - Şişman değil 4), Bizi d.oturtaıı 

(3). 

8 - Çalrı (3), Bir Hayvan m. 
9 - Keder, elem l4), Çirti.u zıddı 13) 
10 - DikkaUe (il\. ~-~'-ı.-.ıı..-.ıııı~~ııııı..,.._,,'4~~""'-""'~...,_.11\ıı,.._,.Wll~"""'_.de korunan llmanlarclır. İleri üslerde, 

tıJ. 



2 Mart 
.. 

Patron:ı.nm hırsmılın bunın delildcri - Sen vedr İbrahim Paşayı nerden 
açdıp kapanıyordu. Ba&·daş oturan saç. 
lan dafınık kadının ka.rşısn:ı. diz çök.t.ü.: 

- Baka per.evenk karı. DoCnıslmU 
söylersen canını ~rım.. illi&, halis 
yok! 

Zclilıa yalvardı: 

- Bir yudum su Yeria. 

Muslu npı ardında.ki tetwak de$t(J'i 
yablaytp ıu.aitı. Ö&eki blrk:ıç yudum 811 

içince u daha. nçıldı. Diitiin sckuııu 

bir araya topladı. Son ko:nmu ~amak 
isucliii anl4lşılcyonlu: 

- Gıiul imdi, mademki l~ 9ÖY. 
liyelim. (Durup giUii.msemete cıtlL~tı) 

arndıtmız Asttanede dl'tildlr! 

ta nursun? 
KlMlm yaptılt teıılrdnı emin olduf1ı 

lçhı dlll'umdıan Lsüfade ~dececbü san-
netti: 

- Cok eskiden taaurttı. 
- Ana vasıtalık mı edershı? 
Zellha luz:ırclı başını eğdi: 

- Beli. 
- Ya seni 1\~ ayart.mıa1a. 

mı röndennle idi? 

- O •i!MleNi kil a.ıI.nım. 
- I.wn buod&n ı.aberi n.r mı idi! 
Aracı karı röüriai tavana dotrıa 

kaldırdı: 

- Allabü t.ali wr. K.ıscatuı baeeri 
~idi. 

i}ç delikanlı birden batırdıbr: _ Anı Yeıı:tri&samla ~llll mu'! 
- As!tancde değil mi? Zeliha ı.orktu: 
- Deli İstanbul dışııuladır. _ Ben retö.Nii!üm ure emaıaet ı.ı. 
Patı-ona sabırsızlıkla yıunnıauıuı kal. rakton, alt ,..aı:ımı bilmem! 

dıı dı: Patr.oa Ha.Ul kJ'ubıe Wr '93l'J'tn ye,. 

- Tiz söyle, ya, nerededir? mtş PtJi iki :raııı= ~dı. sıc:rayrp: 

- Vc:dri izam efendiınl:r.i11 lufuıda! tclla1 ltre oa.su! » ııll:re palı.ısını k.aldmlı. 
DelikanWar sapsazı ~esikU!er. Zeliha JCa4ın ayaklarma kapandı, p.ıla Jtutıııı 

Sadrazam '\le padlşa.b. Suıtaa Üçiindl lu:ıı ~ inip sıe4ir ~h:&.sını pa~ı. 
Ab..medln ııBenim nwhtaem Mmallım» Halil.la siclerl ;nı.T&laruıılan ufran:ut, 
dediği İbr4him ı•ll')a.clan balısect.iy•rdw. atrında• kiplkler ~ılıyordu. AJraki:ı-

Patrona inanmadı: rma 1&nb• laulm& ı.ır tekme \"Urdu, 111r 

- Hılif ı;öylttsin. Diye lt&f;ınh. adım seriye aıçraılı. Kı~lı pab bir 

Kahveol All a.rka.d.aşını ~rdu: 

- llıllf delil, dotrn111 9iyle4i. 

Dedi. Alintn ayakları ,:.ldicflı; S117& 
enn!ştl. Birkaç ıön evnı. ilmwıim Pa. 
&anın kahve ve Hamza.bey~ öniiD 
den geçtitl akşam ilı.eriıM. ha maılı. 
ı:vet, paşanın giizel N~ann ._mereri 
ara.sına bir tın.dm altını kayclJrdıtını ılhı 

C\ ve mahalle dedikodus elarak aııa

ı;md3.o clııymuştu. Demdi; dllkT w. na
zenin b:ıtunla.ra ağzının suları aktıtı 

6Öylenen İbr:ı.Jıim Pıışa, o akf:im llall_ 
ı n olkalılısuıı ı-örüne kcslrmf~. bir iki 
gun sınıra 4a şu 9.l'aOI un n61ta._ 
ı;;Oe kurdurdu.~ tuata nılknntiı;fü! 
Al1 kendini tuiamıya.rak yen ~kiü. 

Rengi duvar 91lmurun:ı d~nmii.~ na.o;. 
brnıı ook büy61t kayı.t~ ~uıt:?n:ık ıi. 

7.ere oldıı!dıırını kötü kö U aııtıyo:!'du. 

şu önlerinde 1alvıı.n.n \:admb ~l, 

Osmanlı tilkesinl, sarayı ve herkol oıı 

J'..:trm:'lr.I üzerinde dön:!ilren Rzhle nt
ra.şm:ık lizmı seltt.ekti. 

işaret parmağını dudl\kl:uına tlitöre. 
rdr Patrona.ya: cSus" ı :ıretı tt.rdl. Ar. 
dmilaD rôderlw Zelfb.a.ya oeWdi: 

Oha ._._.. lr.t.lkt. zr,.UJıa bıledi: 

- Am&D, el.iman IWlAUll, 

Ali •e )imla tırla1ııt HaHlin lıı.U ... oiin• 
yapı~ar. tkbi J.lrdeın baiınlıiar: 

- 1'\n' bre ~nn 
Halil homıınlandı: 

- B.ıra ııı size ~ 
lta.hYeel A.U ı-ül~ tok tatlı lt.lr 

sesle liyledi: 
- Baka ka.r.aaşım Dalll. Tutalım 

anı ölti:lirdiik. Ne hasıl? BJldJibtl claal 
ı.enııter ı-iitünnez mff Bir Uhi «Nlpın 
Rla.WHir müriz? 

Hıalllln ltıt\l7.lla nıır-. p&luı penıu,. 

,... ıRifell kellle kr&Aer Tere m.ıii. ,Pat_ 
nına mınld:ınılı: 

- Doğru 85Tlenba :t•~m. 
Ali Zelllıa.ntn lnşm:ı blr maşta nrnlıı: 

- Baka ~· Canın ı,ıu rirdütün 
p:ıla a~ır. Bunda saadetlü vezir 

1oıc, J>iı -nrw. Gel imdi doi;ruswı sör
ıe. Alt yanını sen !J!lürı;iin! [Az chırn. 

bdıkta.n sonra sercln] ~lgii.r ıınede? 

- Paşa etendlınb:bı baınnda. 

Muslu ara.ya rirdl: 
- P-..vsanm 'Ye pa4işahın balları sa.. 

SOR rosT~ ~ayl'a 3/2 
; .............. _.. __________ · .. -··---·--··------···--"' 

Tenzilatlı tramvay , i 
biletleri çıkarıldı ~ i 
Elekıırik:ı Tramvay ve Tüne( : 

İşletmeleri İdaresi' Umum Mlidür • E 
JlSJZ, Mtllefln kanından dile» sul.a.rlar. lüiü halla bir lrolaylık olmak üze- Nakleden: Muazzez Tah&in Bohand = 

IUlo6i batı ltasd.edershı't re 26 b1leti ilb:tlva eden tenzl!adı - Buına ben de müteessirim kı- - Bunda tenk.id edilecek bir~ 
- Ve:dr ba~ tramvay karnC'leri ihdas et:m~tir •• z.mı:; faıkat son mektubu ona yaz.. nokta görmüyorum. : 
- Ya, ft'l.fr hah~ dtdli'tn lemde- Dünden itibaren satıta çıkarılan bu ~ak, a·~~a:kd.ı uçurumu büs- _ Birıkaç gün sonra da apartı-~ 

dtr? '.kameler; birinci mevki için 200: ibutun dennl~t~meli idin. Yok maın komşularmu çaya davet ede-~ 
Zelllıa b!r an tereddüd etti: ikinci mıevlc.i i'çin 145 k.uruıtur. ~sa~ de seren gibi onun hareıkeL ceğim. S>ızin de geleceğinizi ümid; 
_ Topka.pı cı.nc1a uııqqm ---o--- ılcrıru anlaıruYQrum, csıl maksadı-edebılir miyim? ; 

1 O :nı 'k;:--t~~: s L-'-1 • : - stıı-rriııa~ ne Topıta.pı an.nndak sküdar Halkevleri· : . "'""'~Y~. ana ut!!K eme Bana arme.lık etmiş okın yc>..şlı: 
batoe mi? :nıı. ıkat ı !lııç bır adını atımamanı. f ndi . - d d . : • d.. k"• ·· • =ta · ~-:- ..3- na.mıme e nın yuzun en ~rın: 

- Deli. orası. Merlleze(enıU der~ Din UD U musameresı : vsıye ew•.ııcıu.ı.u sebebi uÇ işte bu bir hüzün geçti. Bakışlarından ba: 
--t.ı-- _,._____._ .. -• u~....;n"'·,,.... O H . d H :dur. .. :ıı;.,,..,.. - • • anl ı h : 
.,.,._ .. -...-~ .. , ... - .,.... •n:cu.-. Dün Sk.üdar _ alkevın e; ay. 1 _ Belclem.elk na ne soy""J~egını ayaraK e-i 

P-'trom.ıım sözleri parladı. 8~ darpaşa lisesi müdürü Saffet Şav Ek.it l-·d , ' niçin ve ne va- men itiraz ettim: : 
den Aliahı :rttsüDe kan dal~ T\mlu. tarafından {İstildru Harbi ha. •

1
• e ı.ıutB ar. d" .. rbesıt, - Yalvanrıırn size, beni anlaJ 

ikW Wıden af&P ka!kıılz.r· L b' k f - unu UıŞUnıne; se ra.. .. .. .. : 
· tıraları) uıevzu11Uı ır on erans =hat h' omu" .. r G _ -ı 1 ym:ıız. Ornrwnun sonuna k~·daı·: 

'lm' . H 't'b At t" k" .. • ır r ~ş.a. ez., egen. • . ,_. ka 1 d • 
...t verı ~~· ..ı a ~.~"' a ~.un Mmu_ :ve ona ispat et ki, kendisi. dünya-~ ~ sızin, .,..am ymv e-~ 
.. m.. cadel-eleTınoeın. ıvuın ~·ln u.. : !b" ~:-.J "'"'- d ırun hıımayesi altında bır Ç'>C'Uk• , __ d L • .h. :nm 1 ıır -~~.ııuue yaşaı.,..en sen e , : 

- Ya b.llaf l.9e? 

:Zelihaıun cözlerbule bir umad 

teit ~h: 

- Bal' enda ımJtıı.mm. Gider bakar. 
IRD. 

Ali 1>1r nblctlta attı: 

- Beli seni knda brrağup. Topkapı
T<l &iderek Irat araruz. Sen tlabi 'f'"1nı 
kosan;ın. Olar, öyle edelim! 

Zeliha JJüJiik itil' Jd,le kaıııhlı: 

- Allah ~in dol'nllu söylediktl. 
Kahveci AH Patrona Halile batile ılı.. 

pr17a getmır.s.inl işaret& et.ti. Mushr,.ı e. 

ibda bsraktılar, odadaa d~. yan 1ıa. 
ranhlt ıa.uta flkiılaı'. Ali elini Patre. 

daoya ve J..,;Cr.1;an uı ~arı .1 ~a- :burada bir ölü hayatı geçirımeyo1·- gibi yaşayamam. kendime hır muE 
h,malı.rın9an v__e te.crüb~~ı d 11P.. ~&Uıll. , hi:t yapma.kllğım, bir İPsan bir! 
lomatlarla yaptı-gı çetın mw:adeıe. : _ Yahııız bir kadın ne yapabi- kadm olduğımıu hissetrnokl.ğ mE 
}erden bahsetmiş ve bu konferans :lir? 

1
:.. _ _ı Çoc lkl ~ m s·ı1 .ı: _ı· ı · · k- ı · f : • •Ll•l'luuır. u. ugumun u. ka-lıaıbahk <ıln eyıeı ut esı tara ın • : Evv ı:. lnı.z değiı_:_ b' .. 1 . ..3- h-1-:.1.• n '""ası' : 

ı.a k'b d'lm' · l\ .. • - c....., ya ~. ız ~n erın~n sonra cuu'l\.l • ._., -: 
daı:__~eyec~ıı· ta 

1 
lae 

1 1b~ır •. 1u .. Svanız, 'bundan ba~a •birıkaç aya le cevi.nl> diyebileceğim b' )erm: 
tea~roe.n mı ı oyun r ve lr piyes • . . aıhb bl d .: 

:varmaz yenı yem a ar pey a ohnadl. B::rıkaç uzak akrab:ı evin : 
oynıe.nmı~ır~ ;edeceksin. Nitekim apart.aman kendimin addeder~ onlara ~ın ~ 

Sarıyerdeki büyük elitleri ~k.amşularmla tanı.ştığuıı biraz ev mak da istemiıyorum. Esasen ann<>: 
• :.vel !kendin söylemiştin. Cid<lfyeti min ailesi, babamın te'krar c>vlen-~ ıergısi i k :ı...af ....._ k • 

;n. • vaı .~rıını ~uıu aza .~·e .. 'Ş~r mesi yü~ilınden ona kı ı:gın o· ciuk-! 
Yardımaevenler Cemiyeti Sarı • :t~~e ~~ıı, .hatta eğlencelı bır omur !arı cihetle 'benimle pek al:~kadatj 

yer şubesi tarafından dün saa:t :SUTebılı'rslln. l dıJ · .. ı-· • 
15.30 dil Bü--':1-d.ere Halk~vı· sa _ : y . l'ğ' . ~ o m-a ar ve aınne annemır, cı u.: D&nm .__._ kodu: :tU.& .... - • - anı genç ı ımı onun u6 .. u- ··-.J d ı..~ • b -t .. : 

-
..._.__ ,,..._ ,0 . ....___ .... _ ..... .., ftl'ınek da. lonlartmla !büyük bir eliş.leri &ergisi : z.....J.... d . .. 1 . ? Illtlıııuen soma a LA:Ilı ue J'l un: 
_ _ » ........ ,.._ :na .ı.= e ~ oy e mı. B b ·ı · ı· : 

hi '9&1'! 

BalU ..ıasuıı rist.enıl: 
- Baş abnak dahi yar y9lda$1DL 

Ali l&lııln mtn durda: 
- Ya. 997e karar 9Udlıı? 
:ıa.trtıaa 9Rluzlarnu :a.Mbnbı 

açılmıştır. Sergin.in açtl!J töreninde : ônünd 1 unuttu.ar. a amm aı esme ge ın-. 
· kA h : - e u.zun. u.zurı sene erce, uzaık birikaç hala ve tey7.eded kaza ve partt er anı azır bulliurı • :var ya:vruan. . : 

mu~ur. Sergide İnce- Türk ze'Vkinin : B l . ~ fede'ki iık ba._<:lka bır ya'k'"lJmm yoktur. Onlar: 
~ mü!lt ~ _ı.. · : -f u tslene ~ ı=:t" ;ı..:...... r da, beni zalim bir üvey ananın: yarattl-&'l esna eser ~r t"91ılr e. :ve eraıga e mı geçırecer; .. u:. • b k d : 

dilm~ ve çok beğenilmiştir. Bu e. • H sıl k d 'b" pençeler1 arasıına ıra ıp n ıırm: 
eeI'ler &nüımıüzıdekı Cumartesi gü _ ! - B~l~:u u da lol1 .gı ı. sl bile sormak :i.Miyacıru hissetmedik: 

• · ı. T k ı : - oy esının a ma namıu u , . . . . : 
nünden ıtı.,,aTen o at tyan salon • Edeğil. aptal kadın derler. ,~rınden .ben:ım ıçın yoktuırlar .. Ge: 

_Ya p.ı •aZS3k? larında Yardlm9e'Venler Cemİyt:tİ _Neler sıöyfüyor.mn Neriman! nye Fend'un Bey kalıyor. .~~cc: 
(Arkası ...-) menfaatine aıat• arzedilecek'ti'r. _ Ne yapa.ymı efendim biiıtün onunla berotber mi oturmalı ıdım?: 

- Nlrirı 1Malmafa. 

______ _::,::.:.=...,__~------::-~~:--~-------. ~tayaıtım mevzuu bahsoluy::.ı.. Hayır değil mi? O halde, !U u tak.~ 
Seyhan Nafıa Müdürlüğünden: S _o ~alde neye karar veriyor- bel bir .eN açtıktan son;a konu; 

1 _ Ada- Ticaret Lisesi ~ nnn bışaa.tı (ı(ı&ı34» lira 11.M• b'1qla 5sun yavrum? Eğer bazırladıığm ha kıomşu ile ahbab.lı~ tesis C'-tıınek: 
kaJl&lı 9Ff :aulü 11e elDHtJDf.'J'fl jronalınuşt:ar. Syat prqgrarru. ma.knl ise ~a b• onlaT.LTl davet1erını kabul etmek: 

2 _ D:9lltme 14..l-042 tarllllae müs:ıdlf Cumartesi ıiinü saat 11 de Nal'aa :hususta yanhm edece?!ime emin ve bilımuı1rnibele onları ev'mn ç~ 
cJains!ııde yapı!Mıakta. ~ )labilirstİı. 0 ğ'ırmak en tab'i bıi.r şey de~il mı; 

3 _Bu tşc aıt kf'Ş!fnıırmc .e müa"Rkn'!me ~~i ,., ,.rt.eamelerint l'ir. ; - Evveli, istiıkbale ain proje- dir? . E 
n:ıırk lsiq"CDJ.er Nafia l'rllldlirliiftine müracaat edehlllriel'. ~ erimde Ge~eç zade Ömer Beyfo - Hakıbn var, fakat ya!,nrz hır: 

4 _ ~ d21'h Ura rsz,. kums mma'kk:at temi.at ft!'meleri ve ~isminirı bHe anılmamasını istiyo- kadın, bilhassa genç ve gu ".~ ~'-1 
eıııı~t vesdkası alınnlı' mere Jnı "" benztt on 1ııln liralık iş npWı.Ianna :ııı..ım. Ben, .kocasından ayrılmıış ve üstelik zenJt..ın o'Jıt.ırsa ~~ buyuk~ 
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6 ~~yfa 

Fenerbahçe dün 
Beşjktaşa 1-0 yenildi 

Denizcilik 
<Bat tarafı 3/1 del • 

dUD.an ve bilhassa av tayyarelerinin kuv 
ve'.lerine yardımlarının fevkalrı.de ehew 

İstanbul lig maçlarının bıitün na1.ar. nüyet kesbettitı şu sıralarda bu tayya.
Ja.rı uzerine çeken oyuna dun Seref sa. relerin üslenecekleri al.mların dü.'.)mana 
lıamndıı Feııeıbnhçc ile Be~ikiaş arasın yakın veya uı:ak bulunuşu yabuJ mev. 
da, buyük bir kalabalık önünde yapıldL cud olup olmayışı son deı·ecedc mühim 
Dün işaret e:ti;;imiz /Pbl ~şlkta-: muh bir kıymettir. (Girld muharebelerinde 
telif av.ı.ntajl ,u-ile Fenerbahoe karşısın. hava üslerinin bulunnıa.yı~ı ve inı;IYz 
da lı:ızırlanmış olduğu bu mücadele. av tayarelerlnin kafyl faaliyet ıöstere. 

den. pl"k büyük korku ve tt>hlikeler at. nıeyişleri havadan indirmelere meydan 
lattıktan S-Onra 1 O gibi hakikaten ciddi verdiğ'I rilti denizde çetin Jtlr mücadele 
varta.lan berlaraf ederek har.f bir sayı yapa.o inciliz donanlllilswın da havaya 

farklle ı:alib geldi. 

Seref salrnsında: 
karşı konma.mamasını muc.ib oldu) . 

4 - O halde donanmanın faallyet.I 
için düşman salıilleri u"a.Ua. ise atl<llar 

1. Spor 2 _ T ak
3
im 1 deniz fuleri ve hava iisleri bulunmalc la 

. . . . zımdır. Fakat bu böyle olnıa.kla bera. 
Llcde ıyı vaı.ı)elte olan İstanbul.-.po. bcr denize hakim olabilecek kuvvetli bir 

ruo kol~y ka:ıaıı~lacatı ümid edil~n bıı I donanma olursa bu ad<llarla üslerin düş 
~uı . ılk devrt>sı 1.1 berabere b~tıııcı: mesi ve donanmaya sahih olan tarar e.. 
l')in yiiku l!dnd devreye kaldı, lldncı llne geçmesi de mlimkiind<ir. Bu işin 
devre g:ırib bir miieadele ile geçti. is. kuvvedl'n fiilt çıkması için o donanma. 
ta.nbulspor miibalaga.sız tek kale oyna. ııın daha uzaktaki üslerine ve tayyare 
dı. Netict>df' başlayan ve böylece devam genıllerlnt> isllnad etme!J! lazımdır ki bu 
eden uyuuda da.klakla.r llerledilcçe asa. iş de zordur. Uzak ü.'il<)r harekatı güç. 
bilest•n htanbul-;porlular bu yüzden mü leştlrirler; muharebe gemilt>rlnin av hi. 
te-madı 1ır,,atlar kaçırdı. Hele blrk:ıı; de. mayeslne, av tayyareleri tayyare gemi. 
fa bo::ı kale dtırurkt'n direğe çarpmakta \erine ve tayyare semllerl de gene onları 
cıırar eden top devrenln sun d:ı.kikasın. binıaye edecek deniz ve bava ku,·veUerl. 
da çekik-n p~alh ile kaleye girdi. Ve ne ihtiyaç gösterirler. Bıı da, böyh ' bir 
acı bir m~ülattan sonr.ı İstanbul. işi başarmak için lazım olan kuvvetin 

sııor 2.1 galib ı:-eleblldi. ne azametli olması lcab ettiğini anlatır. 

Fener bahçe O - Beşiktaş 1 Şimdi bu esasları gö7.den gec.irdikten 
Feııerb.ıhçelılerde bir zaıer neş ~i, sonr!' Uzakiotudaki duruma tekrar b.ı. 

çok belli.. ~klaş takunında, belki bir kalım: 
profeo.-yoııeı bil si olacak diyeceğim. bir Flliııin adaları, Borneo, Selep; CaYa 
endi:,e gÖt'.e çarpıyordu. Kale lnt.:ha.bı ve Sunıatra hep sıra ile Japonların eli. 
bile, mc,•cud rüıı-ira. naza.rıl.n ı-·en~ı·b;~ I ~,. g~melctedir, Buradaki deniz ,.e bava 
çe.ve ~ar olunca. BeşıkLaş ta.,l.l acagı yu uslerini Japonlar kullaııacaklardır. Ham 
kiin ağırlığmı derhal hissetmişti. Fener madde kaynakları tabrib olunmuştur. 
ba.Jıç.e daha çabuk oynamak suretile ne Fakat beılkl bir zaman sonra işler blr ha 
~i.ktaıoıı şa5ırttı. Oyunun almağa başla. le gelebilecektir. Bunlar bahc;lmizln ha
klığı şelile ıörc Beı>~ktaş içln tehlike a. rieindedir. Den}z strateılsl bakunmdan 
ğır ye ı:üç oluvordu. Dün. miılemadiyen kazanç: Japonyanın askeri harekô.tma 
göziımıize ilişen bir oyuncu sahada ka. havadan ve denizden ,:-elecek düşman 14! 
bınil sığa.mıyatak kadar faal idi. Bu sirinin azalmasıdır. 
futboki.mtin Şerer oldugunu itiraf et. Btı suretle Asya kıt'a.mun şark sahili 
mek lazımdır. Beşiktaş sıkışık anlarını ile Japon adalarına sahib olan Japon. 
geçirdiği 6t'kizinci dakikada sağdan ~·ap yaya karşı Filipinlerden başlıyarak Sin. 
tıtı bir hütumwı bütün yükünü Şerefe gapurda nihayet bulan adalar vasıtasile 
çerdl. Bu cidden kıvrak futbolcii . aldı. yap.lan abluka kalkmış bulunmaktadır. 
ğı ııasın maçta kat'ı netieeyi balledece. Adaların işgali tamanılanırsa cenubi 
ğini adeta hlssetmlş ribi Ftnerbahçe Çin Denizi bir Japon ıcölü haline gel. 

müdafaasının baştan başa geçtiği ıska. mi~ olacaktır. 
dan Mifadı• ederek oyunun yegane sa_ Bilhassa l'ıakdoğunun en mühim bir 
yJSını yaptı. stratejik yerinde bulunan ve buranın 

Fenebahçeııin bera.berlik için sarfetU. en mühim deniz kalesi ve üssü ulan Sin 
ği .rayrel blrincı devre.ve n:ıza.ran, ikin gapur Japonların eline geçmiştir. Sin
ci son kırk beı> dakikada daha fazla gi_ .rapor ,,arken Japon donanm:ısı rahat 
bi idi. Beşlkta.şltlar, taliln kendilerine g'ÜI dt>ğlldi. Şimdi i!öe, artık Avus:ralyaya 
mü.., olduğwıu gördükleri içln ikinci s:ıyı kadar uzanabilmek imkfrnı Japon De. 
dan adetıı feragat ederek çekingen oyna_ niz ve hava kuvvetlerine açılmı!) olduğu 
mağ'ı d.ıha faydalı gördüler. Cünün kah. ı:-ibi Çin dt>nizinden Illnd denizine grçe
ramanı Şeref, hem onları galılt'.yete götıi bilmek \"e bura.da. harekatta bulunmak, 
ren gohi yapml!J, hem de bazan bir mü asker ve malzemeyi Malak;ı bo~anndan 
dafi olarak kalesini müteacldld defabr Birmanya sahiTierine ulaştırabilmek im 

kanları vardır. kurtarnıt:j, hem de maçın sonlarına doğ 
ru merkn muavin :verine feçert'ık ta. 

kmıma. ayrıca manevi blr kuvvet ,,ermlli 
ti. P&stu c'den kaybettillni çoktan an_ 
lam•ş olan Fenerliler sıiratll ve enCl'jik 
oyunlarını. blru d;ı. ka~ı tarafın muda 
faası yüzündt'n lilzum gördüğü sertliği 
lleri gölürm«"k'e za.maıı zaman hak ka 
zamr gibi mukabele ile kar~ıla'jhlar. Bu 
yfrıclen dunkti m g('ta h'lkem b;raı zor. 
hık çekti . Yani oyunu llizunıhı . liizıım. 
&11'7 çok kesti ve en nihayet denenin 
son füıklkntırın<fa artık ovunıla :ı"ırı bir 
hal alan F.<ıadı sılıadan çıkardı Vt' bu 
ınühlın m'lç t" l_O Bı:-şlktaşın zııferlle 
t:ı.mamlanmış rı'du ••• 

Ömer Besim 

Kadıköy sahasında: 

G. Saray 5 - Süleymaniye 1 
Gala.lasara.y s:ıha.da çok zayıf bir lad 

ro ile görundı.i. Nil.ekim ilk devreyi Ga. 
ıatasaray ancak 2.0 '>larak biUrdl. İkin 
C'l devr<~e tamamen bikiın olan Gala. 

O halde, şimdi hem Çin ve llindis. 
tan kuvvetlerine karşı hareke~ ge('mek 
hem de Anıstral~-ayı tehdld etmek lm
kiınları lıasıl olmuştur. 

Demokrasllere t:ellnee. bundan sonra 
rzakdoğtıdaki vazlyetlı>rinl tekrar düıel. 
tf'bllmek üzl're ancak ı\vu<ıtralya üzerin 
den hart>kete geçmektf,n ba<ka çareleri 
kalmamı'jlır. Ru {tlhar1a önümiizd .. kl SP. 

nelerde deniz, bava ve kara kuvvetlerini 
t>VV<'li bur:ıya yı~mak merb•ırlyc•tnde. 

d;rırr ı:;, C. 

tasa.ray bu maçı 5.1 ?!ar.ık kazandı., 

Vefa 5 - Beyoğluspor 2 
\'efa rakibine naznrıın çok ağır b1s:rn 

bir oyun yaptı. İlk llevreyl 1.0 bitiren 
Vefalılar, maçı 5.2 &'lbl hlr sayilc rah:ıt 

raha' kazandılar. 

Beykoz 2 - Kasımpa~a 2 
İki ta.kını araşındaki oyun çc>k çetin 

oldu. İlk devre O.O hl"raber~ b.l'i. Son 
;rapılan ıayretlen sonra nı.ıç 2.· ı bt>rabe 
re nHıayeUendl, 

SON 

(TIYATBOLAB) 
latanbul Belediyesi 
Şehir Tlyatro.u 

Jstiklal caddesi ~ komedi kısmında 
Bu akşam saat 20' 30 da 

BiR MUHASIB ARANIYOR 

POSTA 

E!l~ın~~j ~u~~n) 
e.3ln4e ötleden aonra. hMta· 

larıru kabul eder • .................................................... 
Son Poıla Matbauı: ile sabah, öğle ve akşam 

Her yemekten sonra günde 3 dela muntazaman di.:I• • · · ı ı 
Neşriyat Mildü.rü: Cihad Baban 
SABUU: A. Ekrem USAKLIOİL 

SÜMER BANK ' 

YERLi MALLAR PAZARLARI 
Müessesesinden: 

Erzunun. plyarbaıur, Konya, Gaziantep, Ka.yseci, Sivas, Trabzon, Samsun, 
Karabük, Nazilli ve l\'lersln mapıalarmıız için lüzumu kadar 

MUAMELAT AMİR ve MEMURU ile SATIŞ MEMU
RU ve SATIŞ MEMUR YARDIMCISI ALINACAK TIR: 
A - Türk olmak. 

B - Askerlik hizmetini yapmış bulunmak. 
C - Yaşı kırk ~n yukarı olmamak ve tam sıhhat Jıalind-? bulunmak. 
D - Muamelat aınir ve memurlan için Lise veya Orta tahsilini yapmış 

olmak. 
E - Yapılacak tahkikat neticesinde sloil ve seclyesi itibarile heımete abn. 

masına m<'ni blr hali bulıınmadığı anlaşılmak lii.zımdır. 

Yukarıdaki şar!ları lıa.lz bulunanlardan Muhasebe ve yazı işlerinde tec
rübe sahibi olanlar ve tczı;-ahtarlık yapmış bulunanlar tercih edllir. 

Alınacak memurlar hah: olduklan vasınar derec'!sine göre 

60 liradan 120 liraya kadar ücret verilecektir. 
İsteklilerin ZO M.nL tarihine kadar bu mağaıab.rtmızın bulunduğu ma. 

haldeki mahza başınernurluldarına ve istanbulda :\olüessecSenıiı. Zat İ~leri 

' servisine mü.racaatlan. , 

ı:ıumm:ı:m 
Otomobil Ahnacak 

Maliye Vekuletinden: 
Resmi bir daire ;çin Kadillik, Kraysler, Pakart ve Hüdson markalardan 4000 

liraya kadar yeni bir aded kap:dı binek otomobili pazarlıkla satın alınacaktır. 

Vermeğe talib olanlarm 5/3/ 9'12 tarihine tesadür eden Per!iembe .rünü saat 
14 de Maliye Vekiletinde müteşrkkll eksiltme komisyonuna ınüracuat f!tmeleri. 

(2339) 

Gümrükler Muhafaza Gn. K. Satın Alma 
Komisyonundan: 

4/Mart/942 Çarşamba &'unii saat 15 de kapalı zarf usuJlle ve 10800 lira mu. 
bammen bedelle 900 tane batla.niye alınacaktır. 

İlk teminatı 810 liradır. Şartname ve nümu.nesi komisyonda lıer:iı.n görüle. 

bilir. 
İsteklilerin eksiltme saatinden nihayet bir saat evveline kadar kapalı zarf 

1.a.rını Galata • Mumhane caddesi - H No. la dairedeki satın alma komlsvonu -
na vermeleri. «2302' · • 

Üniversite Rektörlüğünden: 
tiniverslte konferans salonunda 2.Mart.1942 Paıarte!il günii ı>rofesör 

Hisch tarafından «Üniversite c~noliği ve tütün•ı, 6.Mart. Cuma günü profesör 
Mazhar Osman Uzman tarafından ııTÜtü.niin bedecne ve ruha tesirlerht konulu 
iki konferans verllecektlr. Bu konferanslara saat 18.10 da başlanacaktır. 

((2797» 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
Juluş tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajansı adedi: Z6S 

Zirai ve ticari her nevi banka mu.amelelert 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiVOR 

Ziraat Bjtnkıısında kumbaralı ve Uıb:ı..-sız tasarruf lıe:;:ıb!:ı.nnda en 
as 50 lirası bulunanlara se:ı:ıede 4 defa ~ekilecek kur'a il~ a.ş:ıf:ıdakl 
plana ı:-öre ikramiye datıtılacaktır. 

4 Aded 1 000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2, 000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 » 

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 >) 50 )) 5,000 )) 
120 )) 40 )) 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 ); 

Dik.kat: llesablarındakt pıır:ılar b ;r sene ie!nde 50 liradan a~:ı.ğı 
dü~mlyenlere ikramiye ctkhC'ı takdirde <;~ 20 f:ı.zl:ısl!e \'Crllccektlr. 

Kur'alar senede 4 defa, 11 l\fart, 11 Il:ı7. !r:ın , 11 E:rhll, 11 B:r!nd 
kanun tar1bkrlııde çı·A.llı•rf'ktlr. 

· ~ ... rınızı ırça ayınu:. 

Bir Adet Hasta Otomobili 
Alınaeaktır 

Maliye Vekaletinden: 
Resmi bir daire ın:n O 5 ıı· l 5 1 • v~· • a • tona aadar Şevro1e, Fort, Enterna!!yona[ ve 

Opel markalardan her hanC"l birinden olmak üzere bir aded .ınbolaas sa'ın a 
lınacaktır. · • 

Orijinal ka.ruserlli bulunnıadı~ı takdirde gene mezkür mark;dard:ı.~ yeni şasi 
bulunmadığı takdirde az kullamlmış ve maUüba muvafık mtislaınel !,iaı.i ü-ıeri 
ne yerli olarak yaptırıla~aktır. • 

. Talib ~lanların 5/3/942 1.arılıine tt>sadüf eden Perşembe günıi ,.;ıat 14 de l'lla 
liye Vekaletinde müteşekkil eksiltme komisyonuna müracaat etmeleri • 

(lHll ı <23::8\ 

İstanbul Levazım Amirliği Satln Alma 
Komisyonu ilanları 

Bir aded S imeus marıta Eıekt.roka.rdiyograf alınacaJı.tır. ı•az.ır.ıkl~ cksıl.nıe

sl 9/3/942 Pazartesi günü saat U de Tophanede Lv. A.m.lrliğ-i satın alma ko 
m.isyonund'.' yapı.JaC<&kt~r. Tahmin b 'tl~Jl 130'1 lira kat'i t.emin.th 196 lira 5 
kuruştur. Jsteklilerln belli saatte komisyona gelmelerl (602 _ 2028) 

50 adet büyük ve 50 adet küçiik bakır kazan alınacaktır. l\lüteahhld ııam ,.e 
hesa~ına pazarlıkla eksiltmesi <1/~/942 Çarşamba günü saat 14 de Tophanede 
Lv. Amirliği satın alm.ı komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedrll 
9350 lira, Uk teminatı 701 liı'a 25 kuruştur. Nümuneleri komisyonda görülür. 
Talihlerin belli vakitte kumisyona gelmeleri. (588.2775) 

Be.herine 435 kuru, tahmin edilen 2500 adet demir b_orulu beheri iki parça • 
dan ıbaret mahruti çadır direği alınacaktır Pazarlıklı ek.siltme-;l 4/il/ 94.? Car. 
şamba günü saat 14.30 d;\ 'l'ophanede Lv. Amirliti sa'ın alma komlı.-yonunda 
yaııılacaıdır. ilk teminatı 815 lira 62 kuruştur. !'<ümunesi komisyonda rörulür. 
İsteklilerin belli vakitte komisyona gelme-leri. 1589.2716) 

Beherine 435 kuruş tahmin edilen 6500 adet yekpart> mahnıti çadır direil 
alınacaktır. Pazarhkh eksiltmesi 4/ 3/ 9-12 Çarsamba günü o;;aat 1 l,30 ı?a Top • 
hanede ist. Lv. Amirliği satm alma komk>yonWlda yapılacaktır. llk teıuiıwtı 

2120 lira 62 kuruştur. l\ümunuıi komisyonda görulür . .Lsteklılcriıı beJlı ı>aa•i.e 

komlsyona gelmeleri. (590.2':7'1) 

Beher kilosuna 435 ~uruş tahmin cdlten 15 ton kadar pençelik kuo;ele alına. 
caktır. Pazarlık.la eksiltmesi 6/ 3/942 Cunu günü sa.at U ,30 da Tophanede 
İst. Lv . .Amirliği sa.tın alma komisyoııuııd.l yapLlacaHır. İsleldilerlu Wklll 
edecekleri mildar üzerinden q, ıa teuainat.ıliii'Ue 'b<!'lll saatte ıı.omı::.yoııa ıetme-
lerl. (591~8Z4) 

-------- --- . 
Beher kiosuna 435 kuruş tahmin edilen 15 ton kadar sarı s.ıbunlu kösele 

~lınacak~ır. Pazarlıkla eksiltmesi 6/ 3/9-12 Cuma günü sa.at l4 de TophanedP 
lst. Lv. Amirliği .s.-ıtın alm.ı komisyonunda yapılacaktır. İ;;teklierin teı.ır ede • 
cekleri miktar üzerinden % 15 ka'i temlnatlarile belll saatte komisyon:ı &el _ 

melerL (592.2825) 

Dikim evlerinde birikmi~ olan 40 ton yünlü kırpıntıdan battaniye yaııtırıla. 
cakhr. Müteahhid nam ve hesabına pararlıkla eksiltmesi 6/ 3/912 Cııma günü 
saa.t 15.30 da Tophanede Lv. Amlrllğl satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
imaliye ücretinin kat'i teminatı 66 lira 66 Jnınıştur. Battaniye nümuııesl ko _ 
misyonda, kırpıntı nümunesı Tophanede 2 No Ju Diklmevinde giiriılür. işbu 
ekıSlltmeye yünlü mllli mensucat fabrikaları veya müesseseleri iştirak edebile. 
ceğinden isteklilerin belll saatte komfs:rona gelmeler!. (596.2R29) 

Beher kilosuna 450 kurui tahmin edilen 10 ton kadar ku.nduralık vaket.e 
alınacaktır. Pazarlıkla. eı..siltmelerl 6/3/942 Cuma günü saat 15 de Tophanede 
ist. Lv. Amirliği satın almi\ komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin tell•lf edt
cekleri miktar üzerinden % 15 kat'i teminatıarlle belli va.kitte komisyona gel. 
ınelerl. (598.2831) 

~her metresine 71 kuru1 '17 santim tahmin edilen 16,665 metre yaı.lık el
biselik bez alma~aktır. Paıarlıkla eks!Um~si 3/ 3/ 942 Salı günıi saat 15.30 da 
Tophanede Lv. Amirliği salın alma kom·syonunda yapılanktır. K t'i tt>mlna. 
tı 1'794 lira 7 kuruştur. r\ümunesl komlsynoda ıörülür. isteklllerııı helli saatte 
komisyon~ gelmeleri. (594.2827) 

Beberlne 7 lira tahmın edilen ve b . herl bir metre murabbaı olmak üzere 
1500 ad.et tahta ızgara alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi l/ 3/94~ Çarşamba 
~ünü saat 15 de Tophanede Lv. A.mırllii satm alma komisyonwıd.ı yapılacak

tır. ıik teminatı 787 lira 50 kuruştur. Taliblerin belll vakitte komisyona. gel_ 
ınelerl. Nümwıesl kombyoııd.ı görülür. 500 adetten aşağı olmamak üzere ayrı 
ayn taliblere de ihale edilebilir. ı595.2K28l 

Hepsine tahmin edilen flatı 2188 lira olan 10 adet masa ve 120 adet sıra 
yaptmlacakt~. Pazarlıkla eksiltmesi 513/ 942 Perşembe günü 'saat U de Top
hanede Lv. Amirliği satın alın:\ komisyonunda yapılacaktır. Kro!d \'e şart. 

namesi komisyonda ı:-örüliır. İlk teminatı 164 lira 10 kuru.ştur. 1stek1llerln 
belli saatte komisyona gelmeleri. {53i.2830) 

No. Cinsi adet 

o Kat küt 800öher kutu:la ~.5 Mt. bir adet 
1 Kat küt 7000 her l.-utuda 2.5 Mt. bir adet 

2 Kat küt 6000 her kutuda 2.5 Mt. bir adet 

3 Kat küt 5000 her kutııda 2,5 MI. btt ad.et 

IIeıısine 11,860 lira tahmin edilen )'Ukarıda No. ve miktarları yazılı kat küt 
alın.:ıc:ı.ktır. Pazarlıkla eksiltmesi 5/3/942 Perşembe rünü saat H.30 da Top -
hanede Lv. Amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 889 
pra 50 kuruştur. Şartnam~ııi komisyonda görülür. Kat kütler hirll olabilercti 
r;lbl üçlü de olab'.llr. Taliblerln belli vakitte komiuona gelmeleri. ( 593.'ı82G) 

75 ten yt..-ılü kırpıntıdan bo-ı ı:aputluk kumaş yaptırılacaktır. Pazarlıkla ek 
siltmcsi 4/3/ !>(2 Ç:uşamba günü saat 15,30 da Tophanede Lv. ,\ınlrUğl .s.ltın al 
ıı:a kom!syonunda 3-:ı.pılıı.r.:ıktır. bı:ı.llyenln ilk teminatı 80 lira 36 !'uru tur. Kır 
ııınhlar Dcf!er.:l'.ll"i!a bir No. lu d 'kim evinde görülür. Tallblerln b ili \akllte 

l:om:syona g-elme!eri. 

ZO ton pamuklu kırpm'ıd:m br z ya.ı:lırılacaktır. Paz:ırlıkla eksiltmesi 5/ 3/ 
&4~ Perşembe gün\i saat lö,:\0 ı"?a To;ı:ı:med~ Lv. &mirliği s:ıtın nln11 koınis. 
~-0~:1clı Pl'ılııc:ıktır. İ~:l!:yil ücretinin l::ıt'i tcr.ıinalı 150 Jiradır. l!cz ııü:nu 
ııek:-! komlsyo::da v:: loı~ı:ıı:ıtı mım:ınc!cri ıle Toı:h:ıneile 
de ı;-örühir. lıtdlliledn öe':ı sa:ııte ko:nl:.yona .r.ılınc:2rl. 

2 :.:o. lu dil.im evin. 
(C01.2!l27) 


