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Mans sahilinde Calais 
1 

61. lronslde lnoiliz orduları 
Alm'anlar tarafından Başhumandanlıüına oelirildl 

diin isgal edildi ingilterede 14 şehir 
' tehlikeli mıntaka 

Fransız tebliği digor ki: "Somme Ana vatanın 
müdafaası için 

yeni esaslar 
hazırlanıyor 

üzerinde şiddetli bir mücadelede 
terakki/erimizi f azlalaştırdık,, 

Valenciennes mıntakasında gece karanlığına te~~~a 26 
- İnglllz harbiye nezaretin1n 

kadar devam eden kanlı muharebe er oldu vlbtn::,:.:~·u. ~·1·•~ıu ıa,ını.rı ..,_ ı 
General Bir Edmund Iroruıide teka1lde 

J

,,. ............ _ .......................... ·--·-"\ aevkedllen Bir Walter Kırke'nln ~rine ana 

i i olunmuştur. General İronslden1n yerine im-
1 1 \ 1 vatan kuvvetleri ba.şkumanda.nlığına tayin 

i
• ı parat.orluk kuVYetlerf genel kurmay baflta.n.. 

.Beauvait 

4'f it !li FR'4N.$ı~ l-l~tlıtN . 

@. A L.frlfAN'-A~ .. 
Harekat •ahannı göıterir harita 

L ) Şl it Fraıı _ azamt fiddetini bulmuıtur. Tazyik son 
ondra 26 (Huıus1 - • ma b 1 ~ ..1 ' , h b l r bUtttn haddJnt u muıtur. 

-.Qa ve Flandr de mu ııre e 8 ___ , kurm • 
"dd til ~ t lttedlr AlmanLınn Framız IC11191 ayının ıza.hı e e oevam e me · Parll, 16 (AA.) _ J'ranan genel kurmayı 
'.dnn ve buaün cepheye sevkettlkleri yem adın& P aöy1em.ele .salA.bb'ettar bir sat au 
blot8rlU vasıtalarla yaptıkları taarruzlar (l>ftamı 'I n.ol sayfada) ............. .....,..,. .,,,,."""-". ~ ~ 

Askeri vaziyet 
1. 

Müttefiklerin cenubdan 
kurtarma taarruzunun 

gecikmemesi lazım 
Yazan: Emekli general H. Emir Erkilet 

ııtına. general sır .Tohn Dlll •et1rllmlştlr. 
<a.a.) 

I Alman tebliği (Devamı 2 ncl sayfada.) 
1 Führerin wnumt ka.ra.rgflhı: 26 (A.A.}- -==--===-=......,.=-==-=-==-====--========,,,....--

General lronftde 

1 =an ord~u başkumandanlı~nın t&b- Massolini se~erberlı·1-
! nandreslerde ve Artols'da, Alman / 4 K 
1 lkıt'aları, mahsur bulunan diifman or -

1 dule.rına ka.r.,ı tek.sif edllınt., hücumları- e l • e •dı d 
na devam etml§ler ve demir çemberleri_ servıs erını ı are e en 
nl gittikçe da.ha ziyade daraltmıolardır. 
Düşman, hA.lA, şiddetli surette muka

vemet etmektedir. Bu mukavemeti milin-
ktm olduğu kadar çabuk surette :ıtırmak g il I .. .. t .. 
iç1n,Alme.nhavakuvvetleri,bir90kde-. enera erıe goruş u 
fa, a.skert harekft.ta ve kara.da vukua ge-ı 
len çarpışmalara iştirak etm1şlerdlr. ~ ..... ~-----------------.;;..--

ku~~~:ı. -z1!:!~~~agg:a~~==8~8~~ ltalyada hazırlıklar 
~:-~u::::ı:~ın e:~~;~~~~;,~~ İ 
btr baruthanede ve btr tıahriye deposun_ ! Bütün ltalyada hususi müsaadesi olm t b·ı 
da bombalarla yangın çlkarıtmuı ve bir • • • • • ıyan o omo ı • 
nakliye gemısı çok c1ddt hasara uğra. _ lerın hır Hazırandan ıtıbaren işlemeleri yasak edildi 
tıllml.ştı r . 

24 MayJSı 25 Mayı.,a b'll.ğlıyan gece, Al- Roma 26 - B. Mussolini bugUn ordu solini. latihsalin fazlalastmlması bahsi üze• 
man hava kuvvetlen, tngUterenln şar_ • . • ~ . 
kında ve cenubu .şarki.sinde mütea.ddld genel kurmay ba~kanı mareşal Gıazıanı, nndo eaaslı teslihat fabrıkaları ~efleri ile 
hava. meydanlarına hücum etmişlerdir. c harbiye müıteoan general Soddu, harbiye görüpnUotür. 
Bu bombardımanlar, muvnftaktyetle ya- ( . d f b I'k . l . . . Huwst müsaade verilecek. olanlar ba • 

(Devamı 7 nci sayfada) nezaretin e se er er t servıı erını ıdare o- • l ak .. . · 1 . ne o m uzera mayi mahruk ıle l§leyeıı 

\.. 
J den generaller ve paınf korunma dairesi ıe- bütü b·ıı · • 

•••••••••••••··-····•••••••• .. •••••••••••••••••••• ... •' l n otomo ı &r, bir hazlrandan ıtiba:en 
fi ile görUıme erde bulunmu,tur. B. Muı - i§lemlyecektir. (a. a.} 

Belçika Başvekili 
ve milli müdafaa 
nazırı Londrada 
Londra 26 - İngiliz hariciye nezıue -

tinden bildirildigine göre, Belçika başvcıı • 
kili Pierlot, yanında hariciyo nazın B. Spa
ak, milli müdafaa nazın general Deniı ve 
dahiliye nazın Van den Poorton ol • 
dulu halde dün Londray:ı gelmlı -
ler ve bir kaç gündenberl Londrada 
bulunan Belçika mıı.llye nazırı B. Guttt ta
rafından kar~lanmı~lardır. B. Pierlot ve 
Spaak bu sabah lord Halifaks'ı ziyaret ct-
mlılerdir. (a. a.) 

Reyno Londrada 
Çörçil ile görUştU 

Belçlkada: rnanlann hUyUk"' kuvntler ve her tlirlU ıl-
lllh ve vasıtal11rla y~ptılı:.lan çok şlddetll Londra, 26 (Hususi) - Fransız baav•-

Müttefiklerin Lys suyu gerisinde aldıkla· muharebeler, Ha,,u ajln1Uun bildirdlline kili Reyno, bugUn Londraya gelmJıı, Çar • 
il yeni mevzlin Courtrai mevkiine ve bunun g8re, aiihn btrakıln::ıııtır. Courtrai'yl Bol· ~il ve harb kabinesi naznlarilo g6rUıtUk. • 
-.n b d ğ b h Al .(Defttnı 2 not sayfada) ton aonra PariM avdet etmiıtlr. 

u una o nı uzanan cenu oena ına 

Galataaaray • Altay takımları ıahada 
(Dtln.ltl JUGlaa al4 11'11 ft rMlınlert 7 llCI ~ bulac 
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TelgraS, Telef' on. Ve R&d,Jro Daberleri 

Amerikada müttefiklere 1 

Yardım lehindeki hareket 
gittikçe genişliyor 

İngiliz istihbarat 
nazırının hitabesi 

Londra 26 (Hususi) - İng1Uz istihbarat 
nazın Duff COOper bugün Londra radyo.sun.. 
da fransızoa. bir hitabede bulunmuştur. Na.. 
zır hitabesinde Almnnlann harbi sevdi.kle~ 
rtni 30yled1kten sonra şunları illve etmiş _ 
tir: 

cOün ge9tikçe Almanların kuvvetleri aza.. 

1 Harb kaçağı kontrolü 
• • 

işi lngiltere ile JtallJa 
arasında hallediliyor 

"Mütt flı..I d golll ile Amerikanın mil- ıacat. buna mukabil btzun kuvvetıerımız ar-e I{. ere gar ım . tacattır .• 

flafaası,, komlt••lnlıı azası günden gü11• artıyor Dutf Cooper nutkunu şöyle bitırmı.,tlr: 

• • 
ltalyanların teklifini lngiliz mümessili 

-10' Milttetfkler taratuıdıı. herkes mUşterek tatmin edici mahiyette buldu 
Nevyork 26 - Amerika efkl\rı ~uml

l'cainde müttefiklere yardım lehindekı ha
telcet, gün geçtikçe da.ha ziyade genişle 
hoktedir. 
• Şikagoda North - Weslern ünive[~te .
•ıne mensub ) 5 k~,i. kongrodeki lllinoıı 
lnUme~sillerin• telgraflar gönderere~, mUt 
tefiklerin derhal tayyare satınalabılmt-lsri 
kin Amerika Birleşik Devletlerinin milt -
l filelere bir milyar dolnrlık bir istikraz lo
tilnıe ini ısrarla rica etmielerdir. Bu te -
traflarda, aypi zamanda, mü~t~fik.ler ya 
nında hizmet etmek üzere gönilllli razıl -
?nasını mümkün kılan bir kanun proı~ıi çı
kanlma~ı ve Johnson kanununun tadıl o -
lumnası da İ!ltenmektedir. . 

Diğer taraftan, Empra Gaz~ttein sahibi 
White kurmu:ı olduğu <1mUttefiklcre yar -
iım yolu ile Amerikanın müda!aaın». ko -
>ıhesine durmadan aza yazıldıgıru bıldlr -
tı!otir. Şimdiye kadar Amerikanın en ileıf 

gelen tahsiyetlerinden l 50 den fazlaaı ko
miteye dahil olmuıtur. 

White, New-york Timeı gazetesinin biT 
muharriri Ue yaptığı görütmode tunlan 
söylemiıtir: 

Noktai nazarlarımızı temsil eden bir 
kanun projesinin kongre önüne gelmesini 
bekliyoruz:. Müttefiklere tııyyare, tank ve 
daha ba,ka müdafan levazımı ıatmak için 
m&1nı bir vaııta verecek bir tek kanun 
projeeinin veyahud müteaddid kanun pro-
jelerinin çıkarılmasını llmid ediyoruz. Kon 
gre, geçen harbden sonra, Almanyadan a
lınan arazide hasta küçük çocuklara süt 
ıatın alınma9l için 20 milyon dolar kredi 
kabul etmiİtir. Bu. Franaanın ıimalinde i'
gal edilen arazi mültecilerine yardım için 
muazzam bir mebllğ taleb edilmesi için 
mükemmel bir emsal teşkil eder. 

{a. a.) 

Bulgaristanda askerlik 
Veni projeye göre Bulgaristanda 17 yaşından 
65 yaşına kadar herkes silah alt.na allnabilecek 

Sofya 26 (A.A.) - Harbiye nazın, 
Bulgar ordusunun te~kilatı hakkındaki ka
)ıun projesini meb'uaan meclisine tevdi et-

Wtt.ir. 
Harbiye nazırı. bu te~kilitlandırmanın, 

,Ncutlly muahede'lJİ ile Bulgaristan Uı:erine 

konan askeri tahdidatın kaldırılmasından 
doğmuş olduğunu b.ildirmi~tlr. 

Bu kanun projesinin esaslı maddeleri -
ne göre, 1 7 yaşından 65 yaema kadar bü -
tün Bulgar vataııda§ları silah altına alma -
bitecektir. 

Avusturyada yaralı lan yeri eştirmek için 
ek e ler v oteller t hl'y edil 

Parı.s, 26 (AA.) - Havas ajansının Avua... tebler ve oteller tabliye edilın1ştl.r. 
ıurya hudooundnn öğrendiğine göre, Ka- Diler tnzaftan gene Avua~urya. hududun_ 
tonU ve etırı eyaletlerine, garb cephesinden dan alman haberlere göre, kırk ile altmış 
fbwuye kadar altml4 yetm1.§ bin kadar ya- ye.Qları arasında bulunanln.rın sefe?lber hale 
talı gelm1ftı.r. Martboradan alınan bu ha- getirilme.si işine başlanmıştır. 
~ inanılır bir membadan verUmektedir. Avwıturyada yiyecek, bllha.Ma yağ f1kda-
lltı -yaralıları ısk!n tçln, ~emen bütün mek. nı tehdidltAr bir mahiyet almaktadır. 

ingilterede amele Pazar tatili yapmadı, halk 
muzaffer bir sulh için kiliselerde dua etti 

l.ondra 26 ( A.A.) - İngiliz halkı, bu sabah,. lngiliz. k.ralının dünkü mesaj.ındaki 
L.ı_L • "ktif d ek bütün kiliselerde muzaffer bır sulh ıçın dua etmiJ ve fabnkelar
""1a.oıne ı a e er • ili d .. dl i!nkJ bütün kadın erkek i:ıçiler de ayni dava için Pazar tat yapma an mutcma 

•ur tte çalatmıııı ır. 
Londra 26 (A.AJ - Reuter: -
Oıı.nterbury başpeskOPOSU, bugün baştanbaşa dolu olan ~estmlnster kili.sesinde &OY-

~di[:I, radyo lle neşredilen vCızında, şer kuvveUer1nin 1lerleyışln1 bahta mevzuu eylemlş 

)e demiştir ki: · · 
Zul . t ad ışığı dağıtaeaktır. Alman bükfunetinın hain hedefine varmak L 

metlerı. 1 ım k d b" Uk h t sın l a tında hazırladığı tahr!bkfil' kuvvet ne a ar uy , a ta ne ka_ 

Ja k
uzun seneler zlsruıı insan dalma hertürlü makineden çok daha kuvvetlidır. Hür 

r orkunç o ursa o . • \...__ ki el ri """ıt cıvatalar hnllne ge~ olanlardan çok daha kuvvetli 
llJ.'ill.nlann nuı. n e n "'""' 
&lduı>u sübut lbulncaktır. 

Yunanistanda iki sın ~f silah altına ahndı 
H biye nezareti n~rettlği bir tebliğde, 34 ve 36 sınıflarının bü.. 

tn!tlna, 26 CA.A.) 
1
- tal: devresi için 's1ltLh altına çağırmllj1;ll'. İhtiyat efrad, bu tahm 

,,,_ ihtiyatlarını, b r l sllAhlarla ıstınaa peyda edeceklerdır. 
-vresı &11asında ~·en ~ 

be a,11vekilin ~ay ziyafeti ) 
___.!..T---~--..J 

f ndan Türk Hava Kurumu yedinci ku -
Evve.lki gun, Baııvekıl Refik Saydaın tara 1 b. ay ziyafeti verilmi§tir. Re.mim iz 

)Jltayı .~elegel.eri ~e~e!ine Ş':hi~ lokantasındn. ;r k~rultay deleielerile bir arada i8• -
il şvekılı. vckıllerımızı, Partı (.ıenel Sekreterını 
lermektedir. 

dava için çall4lllaya, san~aya ve lüzumu 
takdirinde ölmeye azmetmU, ise zaferden 
şüphe edilemez. ' Londra 26 - Ekonomik harb nezaretinJ.n cektl.r. 

İki şıktan bırtnı tercıh etmemız llzımdlr: tebliği: İtalyan mnkamlarının bu hususta yaptı • 
Ya beplmlzt muhakkak surette ergeç bek- Harb kaçağı :kontrolü ile aUkadar mese_ ğı tekllfier, Slr Wilfrid tarafından çok tat. 

llyen ölüm, veyahud büyük mükAfat zafer leleri tetkikle muvazzaf muhtelit İngiliz - l min edici bir esas t~kil edecek mahlyettf 
lklill. ' talyan daiml komitesinin toplantısına ı.,t.ı. - olarak tellkkl edilmektedir. İtalyan ve İn . 

Amerikahlar Malta 
adasını terkediyorlar 

Malta 26 (A.A.) - Reuter: Amerika 
Birleşik de~letleri konsolosu, Amerikım 
tebaıuına Maltayı terketmelerini ve müm

kün olduğu kRdar çabuk bir surette /\.me -
rikaya dönmelerim tavsiye t-ylemiştir. 

Lahey elçilik heyeti 
ve ticaret heyetimiz 

Ankara 26 (AA.) - Lahey elçimi -
zin ve elçilik heyetimizin, ticaret müzake
resine memur heyetin ve ık·aret atMesinin 
Uheyde afiyette oldukları hnriı-iye ve -
k.aletine gelen resmi malumattan anlaşıl -
mı~tır. 

Kont Ciano Romana 
Avc." et etti 
Roma 26 CA.A.J - Hariciye nazırı Kont 

Ciano, refakatin.de Arıuı..vudluk işleri müs_ 
teşa:rı lbulunduRu halde Romnl'a avdet et -
mi~. 

lki Holanda denizaltısı 
fngilterede 

Londra 26 (A.A.) - İki llolnndn de
nizaltı gemisi. 11ağ ve •alim İııg.ltercyc var
mııhr •. 

İngiliz İst~hbarat Nezareti 
sükut tavsiye ediyor 

Londra, 26 (A.A.) - İngilız utlhbarat 
nezareti parl~ent.o müsteşarı Nıcolson, dün 
akşam rndyoda bir nutuk söylemiş ve kon
trol edllmemi§ haberleri yaymak temayu_ 
Hinde bulunanların şlddeLle aleyhinde bu_ 
lwımuştur. Düşman nufuzunü 1'iscbilullah 
fa.zlal~tıran bu glbUerl, N colson, ketumi
yete ve sükuta davet eLmi.ştır. 

Ruzvelt Amiral I- ortiye 
bir mektub gönderdi 

Budapeşte, 26 (AA) - Kral ııaihl amiral 
Horty, dun Amerika Blrl~lk devleUeri elçl
slnl kabul etm!.ştır. Elçi, amiral Horty'ye B. 
Ru:ııveltin bir mektubu Uo ımznh bir fotog-
rafını vermiştir. 

Sovyet - Yugoslav 
ticaret cn!aşması 

rak etmek üzere Romaya gıtmif olan 81.r glllz mümessilleri, Romada c.eferruat W.. • 
Wilfrld Green, bu ak.fam Londraya döne - rinde çalışmaktadır. (a.a.) 

Alman işgalinde bulunan 
memleketler abluka altında 

Londra 26 (A.A.) - Çok iyi bir mem-ı Diğer taraftan Almanyanın mayi mah -
hadan ~ğre~ildiği~e göre, ab~~~anın Al - rukat sarfiyatı iki misline çıkmıştır. Alman
manya lizenne tesıratı artık bulun fa) da - lar halen ihtiyatlarını da kullanmaktadır 
lannı göstermektı:dir. Şurl\81 kafidir ki ' .. ' 
Hitlerin garbde başlamıyl\ cesaret ettiği Romanyaya gondermekte oldukları vagon-
muazzam harekatın sebebi, Almanyanın lan Garb cephesinde kullandıkları için, Ro
yeni bir kışa tahammülü olmamasıdır. Kı- manyadan yaptık}Rrı itlralat da azulmakta
tın §iddetli olmusı, feyezanın yaptığı haııa- dır. Almanlar, ne Belçikada ne de Holan-
rat dolayısile Almanyadıı, Rusyada ve Bal- 1 
knnlarda mahsul hakkındaki tahminler bed da da mayi mahrukat depo un bulama -
bindir. Danimarkada hububat mahsulü za- mışlardır. Almanlar tarafmdan işgal edi -
iftir. Hayvanalın dörtte biri yemsizlikten len memleketler~ karşı da abluka çok aıkı 
telef olmu~tur. tutulmaktadır. 

lngiliz -Sovyet ticaret müzakereleri 
hakkmda Moskovada neşredil~n tebliğ 

Mosk.ova 26 (A.A.) - Sovyet matbu-\mekte idi. Ticati müzakereler" başlo.nmn
atı, Reuterin beyanatı etrafında mütalca sı için bir ,Pre:ısip meselesi ileri sürülmek .. 
yilrütmektedir. Bu beyanatın, İngiliz hü - tedir. Ve lngiliz kontrol servisleri tarafın • 
kfunetinin lng.liz - Sovyet mün sebatını dan tevkif .. dılip hnlcn Fran ız limanla -
düzeltmek hususundaki ıuzusuncı ve Staf- nndn tutulan Sovyet bandralı Selengıı 'e 
ford Cripps'in riynseti altında Moskova - Nayakovıki vapurlarırırn serbest bırakıl -
ya bir İngiliz tİc!lret heyt-ti gönderilmesi mn!lı 11art koşulnıaktndır. 
ihtimalinden bahis ecnebi gazetelerine da- Diğer taraftan tebliğde, tica-:-et mese -
irdir. Bu husus•a Londrada görü~eler ya- lesinin müzakeresinden İmtina edilmekte 
pıld~ı anlaşılnınktadır. 22 Mayısta nt-şre- ve bu cihet, münhasıran Sovyet hükumt• -
dilen Sovyet ı. bliğinde, Rusyanın Büyük tinin salahiyeti dahilinde telakkı edilıııek
Britanyaya karşı olan vaziy«·ti ızııh edil - tedir. 

ingilterede paraşütçülere karşı toplananların 
yekBnu 400 bin kişiye yaklaşıyor 

Londra, 26 (A.A.) - Par~üt.Qlilere kar§l müdalaa kıt'nları !çin toplananlnrın yekft
nu 400 bine yaklaşmaktadır. Londrn ve civarında tMlyat tedbirleri alınmnkta berde. 
vamdır. Muhııfnza karakolları fazlalaştınl.mıştır. 

Çörçilin Kamarada beyanatta bulunması 
Fransadaki askeri vaziyetin inkişafına bağh 

Londra 26 CA.A.) - Reuterin aak.erl mu- deki va21.yete bağlıdır. Maama.tih, Qôrçıl'lll 
harrlrl bıldırıyor: şerait mtısaade eder etmez beyanatta bu _ 

Avam Kaınara.sı Salı gilnü toplandığı za... lunmasına intizar edılmektedır. 
man başvekllinin asker! vaziyet hakkında be Salı günft, Avam Kamarasında 1st1hbarn.tı 
yanatta bulunacak vazlyett.e olup olnuyacalt nazırlığı hakkındn müzakere yapılacak ve 
bu ane kadnr malOm değildir. Başvekfiln ka.. Duf! Cooper Avam Kamarnsındn ıstihbarotı 

Belgrad, 26 CA.AJ - Ak..şaB m,. gazeteleri, rtırı, geniş bir surette Fransa.do. :ve Flandrea.. ıızırı sıfatuc' ıik beyanatını yapacaktır. 
YııgoSlavya Ue sovyotıer irlıı;I arasında 
imzalaıunış olan ticaret ve seyı1scfain an_ 
!aşma.sının ta.svlb edildiğin! bildiren nazır
lar meclisi kararnamesini neşretmiştir. 

Amerikada dünya siyası vaziyetini 
en iyi hangi lider keşfetti? 

Nevyork 26 (A.A.) - EfkAn umumiye ı En.-.'titü direktörü Oallep, şayanı kayıd d~ 
eNtltüsü. dünya s1ya.s1 vasiyetinin lnküjatL recede miihiın cUmhW'lye~t reylerin Rm • 

Vaşington 26 (A.A.) - Amerika Kı- nı en iyi hangı demokrat ve cihnhurıyetçı velte verlhn~ olduğunu kaydeylemiştır. 
zılhaç cemiyeti reisi Norman Daviı, lngil- lıdcnn keşfetmL, olduğu hakkında sorulan • Suratı umumJyede sıyast nuıhtellcr, bu 
tereye gelen Belçikalı, Holandulı ve Lük- al il bl tir neticeyi QOk enteresan bulmaktadır. Ctlnktı 

Amerika Kıztlhaçının 
mültecilere yardımları 

·· ı ·ı d · · 1 f su e ver en ceva. arı n~ebnif : "'' semburglu mu ıecı em yaı ım ıçın, it! gra - bu, Hoovertn cümhurlyet,...Ier tarafında.n r1.. 
la 150 bin dolar gönderdiğim söylemiştir. Ruzvelt, dem.okraUar arasında reylerin yasetıcilmbura nnmzed olarnlı: gö.sterllmest,. 

yuooe 62 s.lni, Hoover, cümhurly~Der ara- nın mO.mkün bulunduğu hissiyatını teyıd 

Bir lngiliz mayn tarayıcı 
gemisi battı 

smda reylerin yüzde 22 B1nı almıştır. eylemektedır. 

Balkan bisiklet yarışlarında ikinci geldik 
Londra 26 (A.A.) - Amirallik dai -

reel. Charles Boyes ismindeki mayn tata - Bükrc§ 26 (AA.) -- Bisiklet Balkan - Bundan som yapıla.1 Amerikan yRn • 
yıcu gemisinin bir düşman maynına çarpa

rak battığını bildirmektedir. 
yad müsabaknlarınn, bugün anat 16 da vına dört Balkan memleketinin iki blsik .. 

Geminin kumandanı, ayrıon bir sübay 
ve 13 deniz eri kayıptır. 

Havzada Atatürk günü 

BükreL1 velodromund::ı. devnın edilmi~tir. 
Dün demi-fond yan)ında yaralanan Ta· 

lat, vites yarışmın finnlisti olarak, yaralı 
bulunmasına rngmen yarışa İ§tirnk ctmiıı 

ve dördüncü olmuştur. 

Hnvza 26 (A.A.) - Atatürkün Milli Mücn- Takib yarışında çekilen kur'a üzetinc. 
dele l~n Sn.mauna. ayak bastıkları tarihten evvelce Bulgar ekibi Humen ekibi ile. Tilrk 
altı gti.n sonra Havznya teşrifierinln 21 nc1 ekibi de Elen ekibi ile ynrı mı, ve netice -
yıı dönümü bu glln Samsun vaıı.sı, kolordu d B l ·r·· k k' 1 · r· t k 1 
k danı t "'- komutanı Erzu e u gar ve ur e ıp crı ma e a mıı.ı -umnn • wn • rum meb'u-
su ve mmtaka parti mümessillerinin huzuru tır. Final mUımbııkasında Bulgarlar birinci, 
ile ve bu binleree knsabalı, köylü ve halkın Türkler ikinci olmuştur. Yunan takımı Ü -

i~tira.klle kuUan.mLŞtır. çüncU1 Rumen takımı dördüncüdür. 

letçiden mürekkeb takımları girmiş, bu ya· 

rı:ıda da Bulg rl r birin~i. Türkler ikin-:!. 

Rumenler üçüncl.İ, Yunanlılar dördüncü ol 

muştur. Neticeleri ilan eden Rumen spik,._ 

ri Bulgarların l:azandığı birinci'ik lerin hak-

kı olduğunu, çünkü memleketlerinde yiız 

lercc pist ve hinları.:e bi ikletçi bulunduğu
nu söylemiş, Türklerin memleketlerinde 

pist olmadığı halde aldıkları nt-ticclerin 
çok şayanı kayıd bulunduğunu da ilave ey
lemiştir. 
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Lise imtihanları 

Bugün başlıyacak imtihanlar 15 Haziranda bitecek, 
talebe imtihanda 20 dakikadan fazla kalmıyacak 

Umumt nufus 
sayımı hazırlıkları 

Teşrinievvel ayı içind= yapılacak umu -
mf nüfus sayımın~ aid hazırlıklcna devam 
olunmaktadır. Daşvekfıl~l lahatistik Umum 
Müdürlüğü viliivctlerde birer sayım büro-

Lt.se bitirme imtihanlarına bugünden iti- tıhanlan 10 gün içinde btUrilecektir. ııu teıkil etmektedir. Netice kendisini çok bekletmedi. - Beyefendi! Vükela sizlerin saraydan 
Surre alayı olacaktı. Gençler bu iurre- ayrılmanıza karar vermiş. Hüseyin 1-JılmJ 

nin ne olduğuna vakıf değillerdir, içlerin- Paşa ikidir huzura çıkıyor, ve hünkarın 
den tarih tetebbüünde bulunanlar ve eski muvafakatini istihsale çalııııyor. Bizler, he• 
kitablan okumak imkinına malik olnnlnr le ben buna çok müteessiriz, bu işin önünft 
buna dair malGmat edinmişlerdir. Ben, bu- almak laı:ımdır. Efendimiz son derece mu
rada pek kı.aaca anlatayım: kavemet etti ve edeçektir. Acaba ne ya. 

baren başlanmaktadır. Maarıt Vekllll~ ta - Dk okullar baıtln ta.ta edlll'J'1lr lstatiatik Umom Müdürliiğü numero -
rafından seçilen imtihan komisyonları bu eehrtmlr.deki bütiln re.smt n ekalliyet ilk taj işleri hakkında ,.-ılfıyctlere bazı direk -
ı:ıbahtan iUbaren faaliyete geç.mı.,Ien:Hr. Lt.. okullannda dersler bugün kesilecek ve ilk tifler göndererek, şehir ve kasabalarda ay
ae bitirme 1rntlhanlan söıJü olarak yapıla - okullar yaz tatlli devresine gireceklerdir. İlk .ni kapı üzerinde bulunan csl.:i ve yeni nu
cak Te her Webe imtihan salonunda 20 da- okullarda bitirme tmt1hanlarına 29 Mayuı maraların bulunduğunu, eski numaraların 
klka.dan t'nzla bekletllmlyeccktlr. Talebesi Çarşamba giinll b1\4lanacak, bu imtihanlar herhalde kaldırılmasını, köylerde ve te -
fazla olan okullarda bazı dersler lçln bl.rden 22 Hazirana t.war devam edecektir. 24 Razi- hirleTde numara levhaları için aarfedilen 
fazla imtihan komisyonu teşkil olunmu~tur. randa da b1Utlnlemeye kalan ilk okul tale- paradan fazla halktan para alınmamasını 

Saltanat ve hilnfct makamı, hadım-ül pılsa) ..• 

Şehrlmlzdekı TQrk h\JSlJSl lJselerln tnlebelerı helerinin 1mtlhanlan yapılacaktır. bildirmiştir. 
de bugünden ıtıbaren resmi lıselerde ımtı - Her y1l mı: okullarda açılan okul sergileri -----------

haremeyn yani Mekke ve Medinenin ha- Sabit Bey, gönlü pek güzel olan bu ~
dimi 11fatile her aene Hicaza para gönde- dam, cidden müteessir ve perişan bir hal• 
rirlerdi. Hicaz hem bir vilayet, hem de de idi. Ben :zaten her şeye. hususile bu ne
Mekke bir emaret olduiu için vilayeti mül- ticeye muntazırdım. Sükun ve itidalden 
kiye teşkilatına ve orada bulundurulan hali kalmıyarak: - Azizim, Sabit Bert 
kuvvei askeriye masarifine medar oldcak dedim: yapılacak tek bir iş var. Bana m{\a 
çareyi mahallt varidattan temin etmek, ııaade ediniz. LCıtfi Beyle görüşeyim, size 
emaret te metbuu olan merkezi hükumete aöylerim. 

hana gtreceklerdlr. Lı_,e bitirme imtihanla- bu yıl da aqılacaktır. Sergiler 7 Hazirandan 
n 18 Haziranda bitecek ve imtihanların ne. itibaren taallyete geçecek ve bir hafta ka. 
tkelerl 17 HA:r;!randa talebeye tebliğ edile- dar devam edecektlr. 

" Merhaba hacı bey" 
diye dolandırılan ihtiyar 

ce.ktlr. Lise deTlet olgunluk imtihanlarına da Okul ııergllerinden başka aynca mmtaka 
22 Haziranda b&."1anacak,. 28 Haziranda nı_ 8ergfleri de te.cı1s ed.ıl~ektır. 
hayet verilecektir. _ Unlverstte tmtfha.nlan 

orta okullarda eleme lmtihD.nlanna yann Unlversltenln muhtellf takültelernde ele. 
başlanacaktır. Yarın tilrkçe, Ç:ı~ba gtL me imtihanlarına önilmüzdeki Cuma gllntl 
nn tabiat bilgı.,i, Per.şembe gfinü matematik başlanacaktır. Blnnol. eleme imtihanı cu _ 
derslerinden tmt1han yapılacaktır. Eleme im- ma günü, Udncl eleme imtihanı da 3 Haz1-
tılmnları netıcelerl 4 Haziran Salı günü ta- ran Pı:ı.zartesl günü yapılacak, 5 Haziranda 

Ahmed adındn bir ihtiyar dün Beyoğ -
!undan tramvayla Eminönilne gelmiş ve muayyen bir Yergi tediye etmek. akla en Tanı bu sıradn. cereyan eden hali anla

evvel gelecek lcabatı tabüyeden olmasınıı mış olacak, H:ıkkı Paşa tek bir kelim4 
raıimen, bunun aksine, hükumet Hicaz vi- söylemeden, fakat son derece müte "'SSİl\ 
!ayeti masarifini kiımilen kendi uhtesine ayağa kalkıp odamdan çıktı. Sabit Bey da& 
aldıktan başka emarete de mühim bir mik- - Emrini:.r.c muntazır olurum! diye çıktı, 
tarda para ıöndermek an'anesine tabi bu- ben de Liitfi Beyin odasına giderek anlat.. 
lunuTdu. lşto bu para aurrei hümayun na- tım, ve derhal, üç beş dakika içinde kaıar 
mile tanılırdı. verdik. Sabit Beye haber gönderdik. O,_ 

burada trnmvaydan inmiştir. 

ı '-- t bllır; edılec ktlr sözlü tmtthanlar başlıyacaktır. 
eucye e 0 e · Tabiat bllgi.'fl kltablan 

Ahmed Y enicami civımndnn Sirkeciye 
doğru yürürken kaışısına tanımadığı bir 
adam çıkarak: \CMcrhaba hacı beyı:- diye 
yanına aokulmu, ve ona avinalık ederken 
de içinde 5 7 lira bulunan cüzdnnını aşır -

Elf'..rne imtihanları bir t:iU teşkil etU~inden Maarif vekAlctı Ut okulların 4-5 ıncl sınıf_ 
btr dersden de olsa muvaffak olamıyanlar ıannda 1941~42,942-..., ve 943-944 ders yılla. 
Eyıt\ı devre~nde dl~er derslerden de eleme_ nnda o~utulacak tabiat bllgi.91 k!tablarının 
ye ,:\rmel!:e med>urdurlar. Orta okul sözlü yazılmam için bır m11sabaka açmıştır. Bu 
tmtf.h~nlan 8 Raz1nnda ba.şlıvncak ve 28 müsabaka 8 ay devam edecektir. 

mıştır. 

Bir müddet sonra işin farkına vaıan Ah
med Emniyet Müdürlüğüne :nüraca&t ede
rek vaziyeti anlatmıştır. Zabıta bu meçhul 
yankesiciyi aramaktadır. 

Bu para ne olurdu) Haremeynin idare- biraz gecikti, 
sine taalluk eden masarif,, karşılılt olmak- Nihayet yanımıza gelince daha bozuk 
la beraber cmar~t bunun oldukça kabarık bir halde idi. Talfıkatini kaybetmişti ve ke
bir kısmını kabile re.islerine, a,iret ıeyhle- keliyordu. Hüseyin Hilmi Paşanın huzurdll 
rine tevzi eder, ve bu ıuretle Hicazda, söylediklerini kapıdan dinlemiş .• , 
Ciddeden Mek.keye ve Mekkeden Medine- Hünkarın mukavemetini, aşağıda hah· 
ye kadar olan yollarda hüccac kafilelerinin, çede neticeye muntazır olan _ sahi mi:r
urbanın taarruz ve iz'acından masun kal- dD - halaskaran zümresine tebliğ ettikteq 
malan temin edilirdi; binaenaleyh hac sonra üçüncü defa olarak huzura çıkarali 

Razi.randa bitecektir. Bu -'uretle bfit.<ln or- Yaba.net clft tmtllıa~u Denizciler bayramına 
hazırhk 

ta tedrls-ıt mt\~Melennde Haziran nihaye- Birkaç gtın evvel şehrirnlroe yapılan ya _ 
tinde her tft.rm imtihanlar bltnltt olacak - bancı dil bllen memurl:ann ımtıhanlanna a.. 
tır. ' ld evrak Maarif Vetiletlnıe gönderlhniştlr. 

Ort& derecen aanıyet okullarmda ders - Bu evrakın tetkiki lf1 önümürdclti hafta ııo_ 
ler !Urm kestlecek ve S Haı:lranda ımtıhan. nuna tadar bttlrllecet: ve kazananlar 11A.n 

Her sene 1 Temmuzda yapılan Deniz - mevsimi gelmeden evvel aurrenin yola çı- demiş ki: _ Zabitlf!r ısrar ediyorlar ve 
ciler bııyrnmına bu seni'! her zun:nr.kindcn karılması lazım ııelirdi. İıte bu, ıurre alayı muvafakat buyurulmnzsa hemen bugün 
fazla bir ehemmiyet verilmektedir. Şim - denilen meraaimin icraaına ıebeb' olurdu. sarayda, onları parı;alarız, diyorlar. BöylCl 
diden bayramın hazulıklannıı başlanmış· Bu merasim neydi~ Epeyce bir zaman bir facianın gözlerinlı; önünde cereyanı öy .. 
tır. Ayni giinde Galata yolcu salonile Si - evvelinden baılıyarak, evkaf nezareti, tür- le çirkin bir hadise olur ki buna meydan 
livri mendireğinin resmi küşadları da ya ~ lü müra~aatlar, tav:i~e!er: teşebbüsl~r ara- vermemek lazı:ııdn. vükela da böyle dü~ü· 
pılacaktır. sın~a hır su.rre e~mı ıntıhab ederdı.. Bu nüyorlar. Baş:mabcynci ile ba,katib mem• 
-·•••

0
•""'''"'"""''"'"""

0
••••••

0
•""'""'""''"""''" vazıfeye ta.yın edıl~ za~ın e~bette. b~rçok l leketin en güzide, en münıtaz evladından• 

lan başl.n.nacaktır. na.niyet okuilannm im.. ölunacaktır. 

GümrUk idaresi 
bulunmıyan 

iskelelerden ihracat 
İof çok az olduğundan dolayı gümrUk 

klaresi açılmamış veya kaldırıhnı~ lskt"le -
!erde muhafaza teşldtlatının nezareti al -
hnda eşya fhrac edilmesi karnrlaştırılmıı
br. ihraç beyannameleri hu iskelelere en 
rakın olan gümrük müdürlüklerince ön -
teden tayin ve ilan edilecek, gümrük ida
relerine ibraz olunacaktır. Bcyannıuneler 
bu gümrüklerce muamelesi ikmal edilerek 
iskele muhafaza teşkili\tmn gönderilecek -
tir. Balık, ya, me}"'a, ve sebze gibi taze 
olarak sevki );\ı;ım gelen bazı maddelerin 
beyanname gelmeden evvel yüklenmesine 
müsaade olunacak, bu ıakdude iki nüsha 
ihTllc beyannamesi yapılarak gümrük ida
resine verilecektir. 

Nafıa VekiH Ankaraya döndü 
Birkaç gündcnberı şehrimizde bulun -

makta olan Nafııı Vekili General Ali Fu -
ad Cebesoy dii-n akşamki ekspresle Anka
raya hareket ~tmiştir. 

Nafıa Veldlı Haydarpaşa rarında vila -
yet, parti ve nafııı erkanı tarafından u -
iurlanmıştır. 

~~~~-~~-

Akıam Kız San'at mektebiniıı 
müsameresi 

Evvelki gün lstanbul Akşam Kız Sanat 
mektebi talebeleri veda ınüııamerclcrini 
Kız Llıı~i salonunda vermişlerdi. Dün ayni 
müaamere talebe velileıine tekraTlanmıı -
trr. 

Yabancı memleketlere gönderilecek 
havaleler 

Poeta - Telgraf idaresi yabancı memle
ketlere havale gönderilmesi i~i etrafında 

bir müddettenbcn yapmakta oldu~u lct -
killerini bitirmiştir. 

Posta idaresi havale yerine. Maliye Ve
kaleti Kambiyo Müdiirlüğiinden müsaade 
almak şartile kıymec1i mektubla para a -
1ınmaaını kararlaştırmıştır. 

Şehrimizde Alman 
iktisadi istihbarat 
bürosu kuruluyor c Zabıta h 1 " menfaat_l_erı o~rdu. Emın tayın edıld~_kt~.n dır. Onlar nerede olsalar gene size hizmet - aber eri J .sonra gondcrü.ecek para, altın ve gumu~ ederler. ve hiçbir zaman boş kalmazlar 

Ahnanyanın Trans Kontinentel Press a- --------------- mes.-ukfıt Şt ·li --il·, gayet 'kavi torbalara filan ... filan... ı 
Jansı baımuharriri Doktor Hıınri refikası Apn.rtımandan dilijmüş - Tophanede Yuk- yerleştirilir, bailanı~, mühür len'.~ ve .. b~ Hünkar kazan devıren yeçinerileri, şu• 
ve kitibeaile birlikte dün Semplon ekspre- sekfırın sokağı_nda 9 numaralı evde oturan kıymettar ~a~ule bır deveye yuklenılı~d~. nun bunun başını isıiyen asileri tahattür e. 
sile §Chrhnb:e gelmlıtir. marangoz Artın dün., _Klazancıyokuşmıda A_ınl ~1erasımın kahramanı_ bu . d~ve ıdı. derek daha ziyade şiddet kesbeden bil 

Alman ajansı haımuharriri, şehrimizde Aksu apartımanının ı_~lncı kntında camekCuı Bıttabı ? . en yakışıklı, en go!terı.§lı olanlar mukavemetle Hüseyin Hilmi Pnşanın teh• 
iktisadi istihbarata mahsus bir büro kurn- tamiratı yaparken muvazenesini kaybederek dan seçılır, ve ne kadar mumkunse o ·kn- didine karşı menfi bir vaziyette devıım c-
cağını, Türk _ Alman iktisadi münasebet _ 5 metre yükseklikten caddeye düşmilştür. dar donntılır, aüslt:nirdi. Öyle ki lüzumun· diyormuş. 
]erinin ileride çok inkişaf edeceğini umdu- Bu sukut netlcesin~e başından tehUke~l d.~n .. fa~la ~takmış ta~ı~tırmış, hadde~ aşırı Sabit Bey ilaveten: - Hiçbir ceye ct".sa• 
ğunu aöylem{,tir. Alman mlinıessili burada surette yaralanan Artın Beyoğlu hastanesı- suslu puslu ~adınlar ıçın «ııurre d~.vesııı de- ret edemezler. Şevkctpenah cfendimiı 
birkaç ay kaldıktan ıonrıı Viyann) n gide - ne kaldırılmıştır. ~ek h~l~ ~sanında sık aık tcsaduf olunnn mümkün değil böyle tehdidlere mümaşat 
cektir. Bir araba devrildi - Kasımpaşada Sürurı hır tabır ıdı.. etmez. dedi: biz miittefiknn, biribirimizlQ 

mnhallesındc Sahure soknihndn oturan Hıl- Bu mernoım Dolmabahçe sarayında ya- sözünü ikmal ederek cevab verdik. 

Askerlik işleri: 

ihtiyat erlerin yoklaması 
Bakırköy Askerlik şubesinden: 
31 1 - 331 doğumlu ihtiynt erattan ,im

diye kadar yoklamaya gelmemiş olanlarla 
332, 333, 334, 335, doğumlu erattan as
kerliklerini yaparak terhis edilmiş ruhsatlı 
eratın yoklaruR!nn yapılmak üzere Mayıs 
nihayetine kadar fUbeye mürncnatlım ''e 
bu doğumlulardnn henüz askere gitmemiş 
olanlnrın da durumları tetkik edilmek üze
re şubeye gelmelerı lüzumu ilan olunur. 

Yedek aübaylann yoklaması 

mi, diln ehliyetsiz olarak kullanmakta oldu. pılırdı, h~n~İlr .? sen~ Yıldızd~.n Dolma- - Sabit Bey, bi2 süden çok memnu .. 
ğu çıfL beygırlı 7344 sayılı araba ılc Kasım_ ba~ç~ye ındı; •u.slenmış dev~. o~de surre nuz. Şu uzun senelerde bize pek halis blı 
paşa caddesinden geçerken araba, hayvan. emını, etrafında ıc.:ıb eden memurın ve ha- arkadaD oldunuz. Bugün bize son bir mu• 
larm ürkmeslle devnlmL.ı; ve bu arada Hll _ d.eme, ~nnlo_nnı çala çal~ sa~ayın bahçe- habbet bürhanı vereceksiniz. Huzura çıkın 
mı de yere dü'ierek vücudlinün muhtelif yer- sınde agı~ agı~, haygın gozler le '~ cereynn ve arzedin. Bu şerait dairesinde bizler için 
lerJnden yaralarunıştır. Hllml tedavi altına eden rasım~~ın .manasını _anl~~aga çalışı- hizmette devam imkanı yoktur. Kendileri
nlınmı.,tır. yor. ~an.nedı~~r ~ır m:rak. ıJ,., uç kere çark ne müfid olmaktan ziyade muzır olacağız. 

c,;evırırdı. l lunka.r, vukelası, yukarı katt.a Müsaade buyursunlar, biz çekilelim. N-
Balıktan !:eJ.irlenen kadın - Ye,ilköyde h d lrn k d ı k 1 b lık b "" 

İstasyon caddesinde 74 savılı evde oturan arem en ge' ı, a ın ar, a a a ır zaman olsa biz her yerde kendilerinin ben .. 
kahveci Mehmı!dln karısı Oill diin yediği ba. hüzzar kütlesi. bütün cazibesi, devenin &a- dC$iyiz ... 
lıktan r:ehlrlenm!ş, tednvl olunmak üzere lın salına gez;nmesin?cn, ve ça?larının lcu- Sabit Bey bizi bu karardan vazgeçirme-

lakları. yırta. n t11nırt1tarından . ıbaret •olan g~ e rn)ı<>+ı ve mümkiin olnmıyacngıw n"' vakıf 
Haseki hastanesine kaldırılmıştır. b d ı h b .,..... ;ı• .. 

u rasım~yı te .•. naşa c er er; n.ı ayet ır sa· olunca hu""nka·rı go'"rmek ve anlatmak u'"zer"" 
ZehirlenmC' hMlse<ıl etrafında zabıta tah. f zl b d h k "" 

kikat yapmaktadır. atten a a suren u merasını en er es çıktı. Ben de oclamcı cekildim. Kağıdlnnmı. 
memnun, deve de yola çıkaıdı: Yola?·· kitablarımı tütünlenmi - son saray l!İga• 

Otomobil at<mda kalan çocuk - Edirne - Yan~. Üsküdaıa geçerdi. Orada ne ~lurdu? rnlannı _ ;opladım, yatak odasında ufal 
kap! tramvay Caddesinc1en geçmekte OlllD o~L d d t) a ıta ıle ma Bakırköy Askerlik şubesinrlen: sx~ ar an ne. 6~~c e, .. ne .. ":. s : tefek eşya da vardı, bun lan çantaya yer-
Yer\'ant adındn bir çocuk, önüne çıkan bir h ili k d d J k 1 t v m zah 

1 k 1 
a ma !!il a ııı ı ır, muş u a e e ı- I . k • · d 1 d b' · •· 

- Şubemize ayıd ı yedek sübay ve tramv"ydan kaÇJnmak isterken, aksi •..+ı • • .. . d 1 · ı· d" b eştırme ıçın o acı llr an ırıne tn•ımat .,, .. .,~ mın uzcnn en nası gcçı ır ı, orasını u yo- d. b , N p d 
aııkeri memurların senelik yoklamillı:mna kamet.ten gelen ııoför Atıfın idaresindeki la ııkanlardan aorma!ı. v~r _ım,. tam u sırecn azım aşa o ama 
Haziran bidayetinde haşlanacak Vt: sonun- 3093 sayılı otomobllln altına düunü .. tür. t b" b b • ·1 ba-k·ti'b gırdı; bıraz evvel r Tnkkı Paşanın oturduğu ,..... .. ş e ıze, aşma eyncı ı e .., ·a e mu-
da nihayet verilecektir. Bu kaza netlceslnc1e otomobil ta.rafından kadder olan netice o gün. bu merasim Dol- yere oturdu, ve sustu. 

2 - lstanbuida bulunanlıuın biz.zat yok çiğnenen Yervant vücudilnlln milteaddkl yer mabahçc sarayında yapılırken tahakkuk Bu ziyaretın man ... sı pek sarih idi. Biıı 
lamalannı yaptırmaları. hariçte olanların }erinden tehlikeli .surette varalnndı~ından te- etti. Merasim bittikten aonra biz odaları- kaç gün evvel bn·ıa karşı kulland:ğı haşin 
taahhüdlü mck.tub yollamaları İcab etmek- davı olunmak üzere Ha.seki hastanesine kul- mıza çekildik, hazır bulunan vükelanın ve lisandan özür di?cınck, sonra ha§larında 
tedir. dırılmıştır. diğer zevatın da artık çekilmeleri zamanı bulunduğu rivayet edilen halaskuran hu-

3 - l-faziran nihayetine kadar yokla - Bir tramn.y kazası - Oalatada oturan gelmişti; üç beş kişiden başka herkes sa- sumetine, ve heyeti vükcliica İttihaz edilen 
ma ıc;in müracaat etmemiş olanlar hakkın- Mebmedin 6 va.sındakl omu İhsan dfin Ne. raydan çıkıp gitti; yalnız bana haber ver- karara iştirak etmepiğine dair bann saki
da 1076 numaralı kanuna tevfikan 5 O lira cntlbev c.ad<lesinden geçerken vntman AlL diler ki vükela samyda meclis aktetmişlf"r. tane teminat verme it.·· 

h l Acaba ne.ı'r, nasıl mu""stacel bir i• zuhur Söz söylemekten hazzeder bir adam para cezası üknıedi ccektir. nln idaresindeki 221 sayılı tramvayın çarp_ oı v 

al t - etnu.ştı·r kı· vükela böyle bir ..,ünde aarayda değildi, fakat bu mana halinden saralıatle 4 - Yoklı:ımalarda nufus cüzdanı 88 - mssJlP ba~ından yar anmıs ır. Yaralı ço .. b Tk \.. __ k 1 
h Cuk Be"Oğlu hastan ..... ne t:aldır•1-·~t.ır. irtimaa lüzum aörmüşlerdir diye kendi tll ıyordu. Sustu. sustu, e i üç ~ e imeı 

keri izmet vesikası (varsa) ahvali sıhhiye ~ =ı '"''-"? " " b ) k f ı. Sah' B h'" k" kendime sormadım bilo, fakat anla~ıldı ki u aca tı, a~nt ıt ey un ann ceva· 
raporu SJhhi sübaylann da ayrıca diploma AmPle kavga..411 - Tophanf"de Dlklmevin b b"ld' k ·· d · · hl - irtimaa 8 ebeb biı.ler imişiz.. ını ı ır:nc uzere o amn gmnce, 9 
ve ihtisas vesikaları, bRzubentleri, görü - dP calısan amelrlerden Mehmedle Ziya diln .. v d b · k h "bb Merasimde hazır bulunmak ii2ere sara· agzını açma an enı pe mu ı ane se· 
leceğinden, biılikte getirilecektir. blr ııı mf'~e1e.<ılnden dolaVl kavga etmı<ılı>r, 1~-lı k '-

ya gelenler arasında Hakkı Paşa da vardı; ıanı yara çı~tı. 
5 H d .L b • bunlardan Mehmed, bıc:aklıı zıvayı vtkudü. - er ye "" su ay ve memurun ı - bir aralık 0 , beni crörnıeden çıkıp gitmeöe Hünkarın cevabı: 

Em• H Jk · b' • · 1 · ,. "" h c1· k' nOn muhtelif yerlı>rlnden yaraJnm~ır. .., ., mönü a evı ınasının ın§a&tı flY e memunyeu mu en ı!:, ·ımyager, ve razı olamıyarak odam"' geldi, karş1mda ka· Bugün bir karar veremem. Aradan bir 
lnta edilmekte olıın Eminönü Halkevi doktorlann ;htısaslannı gösteren tasdıkli Yaralı t.eaavı altına alınmLŞ, suçlu yaka- napeye oturdu. Daha bir feyler ıöylemeğe gece geçsin. C)nlar arabalanna binip cvla-

konferans ve jimnastik ıalonlarıriı havi bi • vesaik de istenecektir. lanarnk hakkında takibata ba.sl:ınmı.ştır. vakit bulmadan esvabcıbaşı Sabit Bey gö- rine gitsinl~r. Yan:'\ sabahleyin erkenden 
aa 15 Haziranda bitecektir. Konferars aa· Mektubla yoklamalarını yaptıracaklar Btr yıın('m baslanıncı - Beyo~Junda Kum- ründü: Pek bozuk bir sima ile.·· Yıldıza gelsınl~r. Ce.na.bıhak kendilerine 
lonu 700 ki~ istiab ~decek büyüklüktedir. bu vesaiki de gönderecektir veyahud bn- haracı yoktı§unda 47 snyıda marangozluk Kendisine mahsus terbiye ile e\•vela mu'in olsun. 
Gerelt bu aalonuıı ve gerek jimnastikhane- lunduğu mahallın şubesine bu tarzd" bir yapan ScrkJsin ateıveslnden dün yangın müste'fi sadrazamı selamladı, sonra bana Arabaları ısmarladık, eşyamızı aldık vo 
nin mobilyeai hnzırlanmaktndır. dilekçe ile de miiracaat edilec<'ktir. çıkmışsa da itfaiyenin vaktınde müdahale'- gizli bir şeyler ııöylemelt arzusunu ima e- ayrı ayrı, nihayet bir çıban patlamış ta 
~===~===============~===============~ee~~~a~"Mmey~n~~~endnd~~~~~prumay~~~;vep~~~~e~n~W~~~ra~ dmq~~~ 

Pazar 

- Hasan Bey 
)arbin neticesi no 
olacak diye diışü -
.nüyor .. 

Ola Hasan Bey Diyor ki : diiriiımıivtflr. vae sesle anıath. müsterih. cvıerinıizt: döndük. 
••••••••········•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• HülRsaten töylc :söyledi: lialid Ziya Utaklıgil 

Çocult Bakıcı mektebine 

Biraz hava -
dis almak için her 
saat çıkacak gnze -
teyi bekliyorum .• 

... Ya sen ne 
yapıyorsun Hwıaıı 
Bey~ 

talebe kaydı baş•adı 
Çocuk Esirgeme Kurumunun Ankarada 

Çocuk Yuvnsındald Çocuk Bakıcı mektebine 
talebe. kaydına başlanmıştır. Knyıd 30 Ha_ 
zlrnna kadar devam edecektir. Yaşlan 18 ve 
daha yukarı yaşlardaki bayanlar alınacaktır. 
İ1k mekteb tahs1llnl blt.ırmlş olmak şarttır. 
Orta mektcb mezunları tercih edlllr. Mek
teb yatılı ve ücretsiz, tahsll müddeti iki se.. 

Hasan Bey _ nedir. Talihlerin: Nilfus cüzdanıi mekteb 
Ben Beyoğluna çı - diploması, sıhhat ve nşı raporu, lyl hal kft_ 
kıp vitrinlerdeki eı- ğıdı, Uç e<Jed yeni çıkmış totogratlannı dl
ya fiatlarının yük - Iekçelerlle birlikte Anknrada Çocuk E.!lrge • 
ıekliğine bakarak me Kurumu Umumi Merkezine çöndererek 
-vaziyetJ anlıyorum, müracaatları lfızımdır. 

Na 'ia Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan l.f: 
l _ Seyhan sağ sahil sulama ve deşarj şebekeslle sınat imalii.tı ve işletme blnalan 

inşaatı kcşlf bedeli .2 400 OOCb liradır. 
2 _ Eksiltme 20/6/1940 tarihine rastlıyan Perşembe gunu saat 15 de Nafıa VekaleU 

Su İ.şlcrl Relsllği su eksiltme komisyonu o:i:ısında kapalı zarf usulilc yapılacaktır. 
3 _ istelı:lller eksiltme ş:ırtname.si, mukavele projcsl, bayındırlık işleri genel şartna

mesi, ıenni şartname ve projeleri 50 lira mUkabilinde su işleri reisliğinden alablllrler. 
4 _ Ek.slltmeye girebilmek için iSteklllerin 85 750 lırnlık muvakkat teminat vermesi 

ve eksiltmenin yapılacağı gUnden en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan ves;tknl:lrla 
bl:rllkte bir dilekçe ne Nafıa VekAletıne muracaat ederek bu işe mahsus olmak uzere 
vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika Web!nde '!>ulunmayanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 
5 - İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten blr saat evveUnt 

kadar su .ijlert reisliğine makbuz mukabillnile vermeleri ldzımdır. 
Postada olan ieclkmeler kabul edilmez. ..2383• •4189• 
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_6 Sayfa __ 

(Memleket Haberleri) 
Edlrnede şehircilik f aaliyetl l Samsunda 

1 

belediye işleri 
Şehirde yeni bir meydan açılıyor- Geliboluda bir talebe Samsun (Hususi) - Belediye reisi 

d k H 
. . . . dbktor N ec:mettin Divitcioğlu. sıhhi 

yur u urulacak · alkevı neşnyat sergısı kapandı mareretine bt _ 

nıaen reisliktıen 

Edirne, <Hwıusi> - ÜQ şeretell meydanı.. Halen neblrler sahil sevlyMinden su Ue ıist:i!a etmiştir. 
nın açılmasına devam olunmak\& ve bu ..._ doludur. Belediye reis ve -
hada ıstlmld.k edilen binalar tamamtle yık- Ma&ril miifeUltlnbı telt1"ert • kAietine.- vali mu .. 
tırılmış bulunmaktadır. Bn son ytk.ı.l&n M•- Y1rm1 gündenberi bölge dahilindeki okul. vini Orhan Sami 
murlar Koopera.tınnın t.şgallndetı b1nanm lan tettt.ş etmekte ola.n Umum! Müfettişlik. GUvenç tayin 

0 
• 

enkazı da kaldırılm1.7 ve .sahanın toprak te...- Maarlt Müşaviri N.klr Erdem bu aqam E-
Tiyeslne ba.şlanmı.,tır. dlrneye dönmtı.ftür. lunmuştur. Or • 

Umumt Müfettişlik bina.sının cadde üze N.,t . hmı Sami GU -
rlndekl bahçe duvarı da üç metre geriye a: yat Mlı,risl •· ed 
lınmı.ştır. Bu duvımn bltışltfndekl binalar Halkevt neşriyat kolu tarafından Halke_ venç. uç sen en.-
da harab vaziyette oldu~und.an bunlann Tinde açıldı~ını blldlrdlğlm ne.,rlyat .sergi.si beri vilayetimiz • 
yı:'ktırılma.~na yakında b~lanılaaa.lctır. bugön kapandı. de vali muavinj 

Gelibolu talebe yurdu Qok güzel bir tasnif ve tanzime tA.bi tu- olarak ıbulwunuş 
önümtlzdekt ders yılında oellboluda 100 tulmuş olan sergi cidden l&Utadeli olmuştur. k:.ıyme1li idare _ 

.kişilik b1r talebe yurdu açılııcaktır.Bu iş tçln Son yılın ga:ı.ete, mecmua ve klta.b n~riya_ 'lerimi d . Samsan belediye reis 
mahallinde teUdkatta bulunmak üzere Ma_ tından birer nümune tfl4}ıtr edilmiş olan ser_ cı z endır vfik.W ve vali muavini 
a.rlf Müdürü Cemil tiner bugt1n GellbolUJa glyi b11yük bir halk kütJesl ziyaret etmiştir. Kıendisi son defa Orhan Sami Glivenç 
gitmiştir. Nü!m u.yuru h.uuiıkları zelzele felAketi münasebetile Erbaa ve 

Edirnede havalar N'ütuıı .sayunınm yakl~ı üzerine vllrt- havalisine ryardım i~leıiıni tanzime me-
_Edlrnede hava serin ve yatUJlı gitmekte_ yetlmtıı numarataj l.şler1nln ikmali için u_ muren gön<lcrilmiş ve oradan dıa• Car. 

dır. Hemen hergfln ya~ur yatmaktadır. mumJ mtı.fettl.şllt ista~tlt memurlanndan mba ...ıw k A 

Yağmurların bu ~ekllde deva.nu nehir aul&- Fethi Tftrlmıen, beledJye ba.tUtlbl Hasan, ~ ?'3-. 5"""cZ: ~lzele felak.ef:zledele
rmın zaman zaman yük.selmeslne sebeb ol- nüfus ba.şUttbi Ali Tunadan mürekteb he :nıne aıd ışler ıı.ızennde çalışmıştı. Bele
nı<ı '·tndır. yet !a&llyette bulumakkdır. • diye işlıerinc:W bay Oııhan Sami Gü -

wnçten birçok ibaşanJaır beklenilmek. 

( Yurdda 19 Mayıs bayramı ) tedir. Şehirde tanzMm işleri, halkın 
·--------------~---,;,....--------J wnumf istirahatine müteallik işler, bel

li başlı noksanların doldıurulması key-

ft!yeti ön plA.nda tutıulmaktadı.r. 

Ceyhanda bir araba 
bir kadını feci bir şekilde 

çiğnfyerek öldürdü 

Gedikli Erbaş Hazırlama orta 
alınıyor okullarına talebe 

ı - Kayseri.de Gedlk.11 Erbaf hazırlama orta. okulunun I. II, m. sınıflarına. Kınkb • 
lede 8an'at Gedikll Erbat huırlama orta okulu il• Anka.rada Musiki GedllkJ JCıtJq ba. 
mlama orta okulunun yalnu: 1. sınıfl&rına önümü2ldeld Eylfrlde başlaya.ca.k olan &W. 
9'1 4eıw J1lı to1n talebe alınaca.ktır. 

J - İrtek1J. talebelerin Tür~ ırlı:ındaıı olmaaı, kendlalnin ve aUe.sln!n t.öttı hal ve ~b -
ret ea.h.lbi olmama.aı, sıhhl muayenede a&l1am çıkma.sı ve yapılacak seçme aın&"1Ildt. 

kazanması şarttır. 

1 - Gedllk1 hazırlama orta ok.ullann.a alınacak tal~enln yaş haddlı 

O&d1:kll Orta 

• • . , 

Sınıf YDJJ 

I 
II 

m 

14:1T 
1~:18 

18:19 olmü 
Bu ya.şlara ald boy ve alırlık hadleri askerlik şubelerindeki uurl llaeler ft an• 

okullar talimatının 71. maddesl özlerine uygun olması llzımdır. 
4 - Her üç okulun 1 . .sınıfına istek.il olanların beo sınıflı llt okulu b1t.1rm.1f oımaıarı 

, §arttır. Orta II ve III. sınılla.ra girecek olanlar bu 8lllıtlara terfi ettiklerine datr tahsll 
ws1ka&ı veya p.hadetname g&tereceklerdlr. 

6 - Ha.nlJl sınıfa 1.stekll olursa olsun 1:k1 yıldan fazla tahsili terketmtş olanlar w •"· 
vek:e Gedllcllden veya askerl okullardan oıkanlanlar alınamazlar. 

8 - !Cay.seride Oedltli Erbaıı ha.zırlama orta okulunun her Uç sınıfı il• KınllaJ.ed• 
San'an Oed1tl1 hazırlama orta okulunun I. sınınarına köylü istekli, Ankara lılo.sik1 
Gedikli ha.zı.rlama orta okulunun I . .sını.t:ına musikiye hevesli şehirli 11teklller tJımr, 

7 - Yukarıda.ki şarUart haiz leteklller 10 Hazranda.n itibaren bulundutıan yedn .S· 
terlik ıubeaine müracaat ederek dtğer k.aydü kabul şartlarl.le mnracaat yollarım ~ • 
renmelerl UAn olunur. (1732> (4351) 

Askeri Orta okuluna Talebe alınıyor 
' 1 - Eonya. aakert orta okulunun her ftç sınıfına da önümüzdokl EyUllün blrlnd gü
nü ba.şlıyaealt 940:941 denı yılı ~ln talebe alınacaktır. 

2 - İstekli talebenin Türk ırkından olması, kendisinin ve alle.~lnln kötü hal n f(jh· 

ret sahibi olmaması .sıhht muayenede aatlam çıkması ve yapılacak seçme sınavında da 

kau.runa.sı şarttır. 

3 - Bir sene tahsili terkedenler, ya.flDl büyültmüş veya küçültmüş olanlar, bmdl 

okullarının sınıf seçme sınavlarında tplca veya bütünlemeye kalanlar, ~lan boJiarl 
ve d'u1ıklan ta.llmattak1 hadlere uygun olmıyanlar askerl okullara. alınamazlar. 

4 - İ.cıteklller1n, şimdi oldukları okullarda tahsillerine devam etmekle berabel' 

10/Hazlran<lan itibaren bulundukları yerlerdeki askerlik şubealnden di~er k.a.ydtıbbul 
şartıarlle müracaat yollarını öğrenmelerini ve buna göre de kaydükabul lı:~ıdlarını en 
geç 30/Temmuz/ 940 tarihine kadar tamamlamış olmaları IA.zımdır. c4350• 

Deniz Levazım Satınalm :ı Komisyonu Hanları 

ı - Tahmln edilen bedeli (89751) lira olan 
<87600> kilo ekmeğin 28/Mayı.s/5140 tarihine 

l - Tahmin edfıen bedell cl3818• lira c50J 
kuruş olan cl5.ooo. kilo yünlln, 28/lııfaJııl,l940 

Ceyhan, CHususiı _ Düıı ra.stlıyan Salı günü saat 11 de kapalı za.rna 
akşam üzeri münakuuı yapılacaktır. 

tarihine rastiıya.n Salı gtllıtl saa' lUO da 
kapalı zarna ekalltmesı yapıla.caıctır. 

19 M:ayı.cı bayramı bütün yurdda coşkun btr şekilde kutlulanmJ4tır. Reelmler Tokat, 
İzmıt ve Ant.nkyadaki gençllJı: haret.etlertoi iÖltennektedk. 

•Son Posta» nın tarihl tefrlkaaı: 61 

IAYIAIS 
Mısınn ve benim kalbimin hükllmdarı 

>en olacaksın. istediğin gibi YA§nyacak 
ve arzu edersen benim her şeyimi Q.ıya
tımı bile almak hakkına malik olacak • 
sın! Beni reddetme Zeliha! 

Genç kız ayni soğukkanl.lıkla cc..vab 
verdi: 

- Ne güzel sözler 1 Bir zaman sizin 
babanız da, sonradan insnisız bır şekil
de olclürdüğü zavallı babamı hep böyl• 
tatlı sözlerle kandırırmış. Bana neler 
vadediyorsunuz ~ Bir vakil yanlışlıkla 
verip :imdi geri almağa çalıştığım k&I -
bimi k5.fi bulmuyormuş gibi vilcudümil 
de istiyorsunuz. Onu da elinize verece -
iim. Ve siz birkaç gün arzunuzu aldık -
dan sonra her hükümdar ~:bi b1eni bir 
köşeye itip etrafınızı saran diğer yiiz -
lerce cariye ile gülüp eğleneceksiniz. 
Ben de atıldığım kö:ıedc olene kadar 
aşkımın hüsranını çekece~irn değil mi? 
Bu ıztırabı kendi evimde çekmek ya • 
hancı bir sarayda çekmekten çok daha 
iyidir Melik hazretleri. Beyhude beni 
kandırmağa çalışmayın. Ben okumuş bir 
-kızım ve kendi ayağımla böyle bir esa
.rete sürilklenemem. 

Bütiln ümidlerini kaybeden Nur~ttin 
aon nefesini veren bir hasta halsizliğilfJ 
konuştu: 

- Bu son sözün mü Zeüha, benimle 
gelmiyecek misin) 

- Hayır Melik hazretleri! Siz bir 
hükümdar oldukça birleşmemize imkan 
yoktur. 

Kapı bir tabut kapağının gıcırt11ile 
kapandı ve Nurettin Ali ölüme gidttn 
bir mahkUın kadar mecalsiz merdiven • 
!eri indi. 

* Sarayda onu büyük bir telllşl.:ı. karoı -
}adılar: 

- Kurultay hir saattcnberi teşrifi -
nizi bekliyor Melik hazretleri. 

Diyorlardı. Perişan halI ve kili gibi 
renginden çok fena bir darbeye uğradı
ğını anlayan annesi ile hekim Şcrafetlin 
de büyük endişeye kapılmışlardı. 

Yazan: Hasan Adnan oıs 

Kurultay bir saate yakm bir :ıaman -
danbcri onun avdetlni bcldıyor. Seyfet• 
tin Kotuz her bet dakikada bir haber 
g~~derip eior hükümdar biıaı: daha go
cıkırse toplantıyı tatil edeceğini bildiri
yordu. Hakikaten hükümdarın böyle 
mühim bir toplantıya karşı gösterdiği a
li'ikası4'ıktan, değil Kotuzun taraftarları 
mutedil düşünceli bir çolt emirler bile si
nirlenmişlerdi. Devlet geıni .. inin böyle 
fırtınalı bir zamanda NureUin Ali gibi 
genç ve tecrübesiz bir hij!..:ümdara ema
net olunamıyacağı hak:.:ıııda Kotuz va 
arkadaşları tarafından yapılan bu bı.iyük 
propagandanın etrafında toplananlar 
buıün bir misli daha çoğalmıştı. 

Vaziyetin vahametini tamamile kav
rıyan Şerefettin, perişan hareketlerile 
ortalığı büsbütün telaşa veren Melikeyi 
bir tarafa ç~lc.ip Nurettin ile birkaç da -
1'.ika yalnız kalınca hemen tatlı sözlerle 
onu aorguya çekti: 

- Sizin sevinç iginde dönüşünüzü 
bcklerlı.en evvelkinden daha mah<CUn 
gelişiniz bizi perişan etti hükilmdanm 
-diyordu- O kadar bedbin&iniz ki en u -
fak bir ııadme karşıaında hemen limid
sizliğe kapılarak ye' sc düşüyoraunuz. Al
lah hastalık ölüm vorm~in. Başını:ıdnn 
geçen hadiseler daima çaresi mevcud 
ıre tamiri mUmkün şeylerdir. 

Zelihanın bugünkü lavn ktutısında, 
ıimdiye kadar Şerefctbn için duydu~ 
nefretin yersiz ve haksız l'>lduğuna bük
meden Nurettin ilk defa olarak aamlmt 
bir cevab verdi: 

- Artık her şey bitti Şerefettinl Hiç 
bir çare bugünkU vazlyeh düzeltemez. 

- Böyle söylemeyin sullanım. Ne ol
du, anlatın ba:ıa) Size ~min ederim ki 
ne kndar pllrilz olursa olsun bu meseleyi 
halledeceğim. 

- İmkansız Şcrcfcttın. 
- Ne oldu canım l LQtfedln eöyio • 

yin. 
- Reddetti. Siz hilkUmdar kaldıkça 

birleşmemiz muhaldir dedi. 
Şeref ettin bµtiln mehare_tini toplıya -

me3ba.ha civarında Yusuf adında bir araba- 2 - İlk Lem1natı 673 Hnl &2 kuruş olup 
oı, b1r amele .kadını araba. ile çıi~niyerek feci prtnamesl hergün ltomlsyon<la.n para.sız ola
aurette öl!irnüne sebeb olmuştur HM!se ,u. rak alınabilir. 
dur: Trladan dönen kadın ameleleri evleri- 3 - i:stek.Jllerin 2490 sayılı k~nunun t.a.rlta. 
ne getlrmekt 1 "" tı dah1llnde tanzim edeceklerı kapalı teklıf 

e 0 an ...... arabacı ka.<ıabaya mektuplarını en geç bell1 gün ve .~aatten bir 

2 - İlk teminatı •1038• l1r& c24a kurut oıuP 
4artnamesl hergün koın1ayondan alınNrlHr. 

3 - istek.Jllerln 2"90 ~ı kanunun wı
tntı dahilinde tanzim edecekleri ıtapalı ~t 
mektuplarını en geç 'belli gün ve .sa.Uten bl.ı 

saat evveline ka.do.r Ka.cnmp~ad.a bulunan 
komisyon btı.şkanlığına makbuz mnlı:ab1Undt 
vermeleri. c3938D 

yaklaşınca mezbaha civarında şose yoldan saat evvellne kadar Kasımpaşada bulunan 
atlarını dörtnala koşturarak yar~a 'başla- komisyon başkanlığına makı>uz mukabUlndt 
m14laroır Ancak iki araba yanyana. serbest vermeleri. 0:3936• 
~auk geç~il~eID ~~an ~n sürnUe ~L ----------------------------------~ 
mekteıerken, önlerine blr amele grupu çık_ İstanbu\ Komutanlığı Satınalma Komisyonu Hanları 
mlf, bu esnada Yusutun araba.cıı Ay~e adın_ 
da 1ht!yar bir amele kadına çarparak yere Komutanlık blrllklerı için bin altı yüz sek. pazarlıkla 28/5/940 günü ae.at on birde ~t.Ul 
dlişürmü.ş ve atlarla araba kadının üzerinden Mın aded o.aoxo.ıoxs.85 eb'adında tırınlaıı.. alınacıı.k.tır. İsteklilerin belli gün n ısaat.te 
geç.mJft.tr. Kd.ın bu suretle feci bir şekilde nuş m~e bulunamadığı takdirde üstü kat - Fındık.11<1.n kdmuta;nlı'ki •atın alına. ~ 
ölmüştür. su9lu Yusuf yakalanarak adliyeye ra.nlanmı.., ve bezirlenmlş çıralı çam kala& yonwıa gelmeleri. 1202 ~2398 

verllmlştlr. 1 
rak Y.apma kahkahaların t-n güzelini at
tı: 

- Vallahi cilve sultamnı, billahi cil
ve. Tam genç kız nazı. Bir hükümdarın 
bu kadar üzerine düştiığüniı göriince 
kendini _m~mkün olduğu kadar pahalı 
s~t!11ak ıstıyor. Bu :'lÖ..cilc kendi kıyme -
tını Mısır tahtı ile bir dei';eıde tutarak, 
yann; bak sen beni almak için az dRha 
taç ve tahtıııdan vazgeçccektin diyı!cek. 
~mma sultanım ııahiden çocuksunuz, hiç 
ın_san böyle nağmelere ü..cülüp de ken -
dıne kasdodor mi? Birkaç giin aiır du -
run bakın nasıl peşiniz'l düşecek. 

Maamafih hepsi bo,. Ne söylese bu 
genç adamı kandıramaz. O kimsenin 
kurta~a?1ıyacağı bir ye'ıe dü müş. Şe -
refettının düoüncelerine .güli.imııiyen acı 
bir istihı:a ile başını sallıyor. 

A - Çocuk diye beni ınhiden çocukca 
laflarla teselli etmek istiyorsun Şerefet -
tin. Sen onun nasıl bir kız olduğunu Lil
me.zsin. Bugüne kadar beni aradı mı? 
Valla_hi ölilr de gene bana ram olmaz. 
Onu ıkna etmek için hiç bir çare mev -
cud değil veya yalnız bir çare kaldı. 

- Ne gfbO ' 
- Saltanattan feragat "tmek. 
Şerefettin hayretle haykırarak yerin

den fırladıı 
- Ne .ayluyoraunur: hükümdarım) 

Ne söylüyonunuz) 
Delikanlı bu feryadı gayet sekin kar

tıladıı 

- Nfye ıaoıyoraun Şeref ettin) Hay
ret edecek ne var? Bütün gayretime 
rağmen onıuz yaoayamıyacafımı her 
lahza hissediyorum. Bu duygu hiç bir 
zaman ısınamadı~ım saltanat belasın -
dan beni büsbütün soğuttu. 

Daima aoA'ukkanlı ve kurnaz Şem'un 
delikanlının hiç umulmıyan bu hali ve 
söı:leri kar1111ında o kadar şaıırmııtı ki o
nu --6deta vazgeçmek kararı verdiği
aaltanata bağlamak fçln nasıl hareket 
etmek lazım geldiğini düoUnmea}e ba§ -
ltı.rkon kapı açılarak l:Ar köle içeri gir -
di. 

- Atabey derhal huzurunuza kabul 
olunmak istiyor Melik hazretleri, dedi. 

Nurettin omuzlarını silkti. Sercfottin: 
- Kurultayı dağıtacak -diye aaylen

di- Ayaklannızı öpeyim sultanım bu a
damlara fırsat verme}in. istikbal için 
kararınız ne olursa olıun bir kaq dakika 
§\1 meclise ~tirak •<Un. Ondan aonıa her 
ıoyi dU,UnürUz. 

(Arka. var) 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cart Hesaplar 
iKRAMiYE PLANI 

1940 iKRAMİYELERi ı 
1 e.deq 2000 llrelılt - 2000.- llıl 
3 • 1000 • c:a 8000.- -· 
e • 500 • - sooo.- • 

12 » 250 • .. 8000- • 
40 • 100 • - .aoo.- • 
'lö • 50 » - 8'150.- • 

210 • 25 • - 6250.- • 

Jtetldeler: 1 eubat, 1 l\la,.... 
1 Alu.stos, 1 İldncltepiıı tarih -
terinde yapılır. 
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OR 
Dünkü milli küme maçları 

Fenerbahçe Altınorduyu 
Galatasaray da Aıtayı yendi 

Slobart KoleJ atletizm 
bayramı 

MAZON MEYVA TUZU 
Müferrih ve nıtdevldlr-.. 

Res lbfiğlar 
Clllıttwfı ı i'ad ., .... , 

pılmıftır. 

C&lll ~ .... idil tD'(l•to -
lü at btlylk .......... ._, daha • 

BOyOk Britanyanm müdafaası 
esaslı tedbirler alınıyor 

fat ltı tıcare' pnughe .,. bır ban .... 
mlalne l:vm>baler laaiJet etmlftlr. Ol&tlaralı l lnel _,,..., ıu.t P18t barfs t.edattU W>lJe muvaıta_,J 

Oenub cepblllnde. llaJ\te deler btrteJ beJ'anatta bulmımuttur: J9t1erl ka7defmltlerdır. A1br1 me'betılde ı.. 
10ttv. Plandru aabanbesl, tllll Sindir 4eftDl 1U ed!llJOr ki. 1ıa, mtmefıt tdaatın ma 1 
~ k• tu..Wtlmt, demlrJo111 ett1111ıalde, beniz b&ll&DUıl Gldutu .,_... nnl7atmm mttwmneı Gldalw n yel( 

batlanna, tıopva lllftSllenne w b1lm- bDlr. Bam 'barU&t mnmddar '2- ~ Alman naıtaıarma pfyadelertlllzlD a1J,ftı 
cınnanJarda mlfahade edılen asker ta.. hattında bqtumand&nllt tat.ıllt wıeme- ima bir delildir. ! 
ha.MudleJllııe brtl bOemnJ•nna dnam mettedlr. Bedbin oıma.t 1e;1n sebeb ,ottur Blrblrl ardmdaD 6o .Alman taarruzu tar. 
8'mıftlr. Vaziyet ha.ttl enın1JeUe betıeneltlllr. dedllmlfUr. Taarrm ıe Dl 15 tnometreınc 

• Mayıs gftntl d8§1Dınm tayıblan, n Beyanatta bulanan .. , aynca fU tawlhl eeıphe tsertnde cereyan etm1ftlr ~ cephe 
tayyaredlr Bunlardan t a hava maha. yapmıştır: ' vtıs'atlne Ye muharebeye l,ftlrak eden tıtd 
rebelertnde dütth'illmü4. ıı at haft da.. Alman propacandumm lddlaaı blllfına atın adedine binaen Alnıanla.ra dılhşetll zaJ 
ft batarfalan tara.tından yere lDdtrll _ olarak, fima1 ordulan çember ~ dılltJ.. Jlata mal oblnlftar. 
mit 'ft talan bmu, ıerde iten t.ahrlb dlr. Denizle bittin m1J'Yl,8&lalarım muhatua fJmalde mettefttler cepbenln prb veç c 
edtlm1ftlr. On bir Alman tayyareal b _ ett1klerl glbt tamamlle ıqe oıunma'ttadır beafnde btlytlt deltşıkl1tler olmaımt u 
yıbdır. caıata, tuvvetn bir surette tutulmaktadır. Valenclennea, Caınbrat ft Arra.s mın akS,4 

Alma 1 Cala"....ı& 1 Arru De Amlens ara11nc1an tayan .A1nWl 8IDda ~ detam eclt1ar. llb.t en.. 
n ar 1•.7'!. zaptetti er motörıtı mtıtrezeıerl, ,ımaldekl mtıtteftt talı- ter yerlerde 1l!Sb! bir dkanet tafdolunnıUf1 

Berlln 28 CA.A.) - Alman orduları ftdatmın garb cenahına b6cum eıım.terc! r. tar. 
batttmıandanlıtı b dtrtyor: Bu miifıoezeler ıBatnt..am.er'de t.evklf edO. Öyle ıörilltıyor tı, Almanlar Valen enn~ 

Blıt'a1amnuı, !len haretetJerlne Ora.. mit Ye ~ .amaıı gaıtd tepeleıtne '" .,. Arraa oepbeafne lıll'(IOt lDla1I .,. tank tak.( 
Tellnee'e udu devam Rnüt oldutla - bıatbca vımy mtıarma pek asa viaıl otabD- 'Yiye mtıtrne'lert aevkediyorlar Bu aev'klya.j 
rmdan, Calab, buı1ln tsddetU ~ - JDJIUr. Herhalde, fimdl,e tadar, Alman pL tı fiddetll muharebelerin vutubulmuf oldu-' 
mal&rdan IOnra "1181 eıtnmıtttr. JadeaJ Plcaadle geldlllnden ~emt.ıır. tu Arra.sın pm11n11 de yapı-,orlar. 

Norveçte LJa çayı thıerlnde OOmtral bllcealnde AL 'BMtln Bomme hattl. Amlens'ln garb~ 
lrantk mıntataaında boımbalaJta bir muılar bir Od taarruda bulunmuttur. Bet. Fran.mlann tontroll aıtındadır. Am en.s'fd 

btlyü 'harb l8IDlal ve bir tru'YUG? ald- ~ar, deı1ıa1 aon derece fktdetll muta- prtında Fransızlar ftlman mtıfre ~ 
cD lasara ufra11ılmışim. Bu gemllerde l>l1 taarruza pç:mJftlr. tembUyerek diilma!\ln birkaç stındt\r tgal 
1"DSJDkr oıaıtJlı mftlabede oıunm111 • 8omme tlzerlnde P.ranm baretltı lehte etndf oJdufu geçld noıctaJannı btrer b~ 
tur. Dtlnkil ctln. emNllH'a, lfanllc ..ıırt olarak tntlfaf etmlftlr. latlrdad ederet nehir boJ11Dca t.erattt edl • 

::::ıı:n~nıan ~. ~ Valenct.anea mmtakumda ~, .. !~..................... . ........... ----, 
~ atvarına 1lııı1lrllmlfm. Parts H - m~: GaztuteWtı klÇlk halterler 

Frama teblii Valenclennea mmtatamıda, Almanlar, bu _ 
Puta U (A.A.) - Jnnm Abah tlb - '*h 1k1 fSddeU1 btlcmna taHanış1ar "' bL ç.m ... ıeme koniresı 

lilt: t1ln gtın bu Dı:1 btıcumu tııqaf ettlnml1er • Qocü Jrıdıgeme tongreai Halkevı aaıonwJ 
Dtlfm&n. fbnal eepbendl berme mtl- dlr. Ak.şama dolru. bu mm~~-~lflll&- da Vali CMkl 'tl"nverin riyasetinde yap~ 

teaddld htkmnlaT y&Jllllıltlr. Bu h~ lar devam etmekte tdL Banılu.'l§UMO .-... an- tır. Blr Jdlıt çalışma halMında verilen = 
lar a.thn talımftır, :.C~ır.~oa:-~: ~~tarafından ftikran n takdiri 

Scıımme cepbelbıde JBPl:llım111 mlftft Jamuı pek maht.emeldlr. Pek tabii oıarat _,.._...., ve bunu mfttealrlb Jen1 1 
baNtetıer, 14btmlw 4Jllınndlftftr. 1'11dr bu p.rpıpnalarm netıceaf ha\tmdl. llto bir beJeU aeçlm! ya.pJlml§tu'. Çocuk ı:sırıemf 
'-inde JeD1 l90ld po)ıteıen ~ "8nt JOktur. Pab.t fUJ'UI nP'-•DmelLie • K1ll'UlllU reJalillne bu ıvazlfeyt 1enele ~ 

AJılnl De lfeue ~ iki tuat cDr kt ~ 'tadar bu çaı'J>lfJDa'v, Abnan.. beri muw.ttatıyetıe 'b8laUl doktor Saib O.i 
tolıt•anan llddnU faallJılll "t"Dba ..._ lum bitin t.efebbt.slertnl tardeden "' dfll.. _. tltıv .eçDvıllffr. 
mıtm. mana ~t •in' •)'lat 't'el'dtren Prsw 1Dt'L Nullıla •tr .... hta• 

Molltmq llllfttlıı)r...... 4-ınm Jamım tamamDe lehine olarak eereraD et - Jladı h'c s.ıumz. OUlant.eb ft DuıWll 
llddetU bir J6nnnu ~. Jeadftır Bu bflytlt çarpJIDla, atwama dcJI. lııl mMn )Wle• hiilsfD tranalt natiMı oJuıa'i 

Akpm teldlii ra bJdedllen J'81lne blcBledlr. Mm1le lılr ~ babdlr. Ba on.. 
~ 18 (A.A.) - .,._ Ülfllll tlb. BurOnktı ıttn. daha ziyade bir haftc1bt da msa'u:r l8Ce11 pçlncet bir mahal mett 

Jflt, gtlntl olmuştur. İti mubuun taraf bava OT- C1ld dellktr. As zaman evvel bir ya ,. 
ted8:'11::..~ fldıl.. l>lr mae.de- dalan, bllha.ua faaliyet g6stermlşttr. Alman- pıJmuı t&Jldah olnıUŞI& da bu da lhtiyacaj 

• 1t1leı1mhıl fulalqtJrdıt. tar şiddetli faaltyett.e bulunmuş ye blslm tetablll edemem.ettedir. Trenler e ıeo 
9!mal cephesinde, IOJl rttnıer zarfında• tanarelertmıı de Alınanların artaıanna ve vatıt aeknette<Hr. Halt, uatıerce istasyonda 
:n~~:ı~~~-~u i bareket halındetı kollara şlddetll darbeler beklemek mırarmdadır Te bu ÇOk g ç ol • 

., ..... uıv ....-n, ~a : lndımııstır makta.dır. Bunu nazarı itibara alanlar bu ' 
devam edilen ftddetll btr mftcadeleden 1 "' · rada blrka~ ta.klık IOtı?'a 'ebrl abmetır Ayni zamanda şurası da ka.ydedllmelld r ya muntaz m bir o el in. 
...... lllhterlD ~lllıllle ~iki .. ~ JJ,8 r ......... - dıt ~~tası için te§ebbtıııe ciripllle d1F ........ "............... ~ ...... . ...... ._. w-..., flıi'ii ti'&Si .·.......,. qamam z•• OMlaDtebde aw "* 

-.... atıllnladıılu w ........ ~ BMb aldl .. nlv\ Ca1ats. Dmmrqae mektedtr llub&eJlr m 1-e 
llll ........ bılııleatlı- -- - Zelll: ..... mı tatatmüta,. ~ k6Ulll felı;m. dUlu 
~ Jlanbt 9IDllCI' ..... .. - Alman ımtlJı unmdaın BDalolDe tırJırl.. ...... ,., .......... Yı BalJllnl "' 
,...,...,,ın bqta1lb&fa cıldala Jet. 111 _ • eumela •naffak oım.,.._ ft1aat 'ta • aııa -..aa e...ı ,....,,..,.,... 811 ... 
tUmlf lm'aJanm lnJJda - .,,... ~ 1ı:I ....... nan. 7dill ................ . 

Tanart me,,danlarmmı!a 1ıu11uma m tıt•aıan lltl mlmNrem bleJt Mı ._ Ullıa ....,....,. Ba'Nlar "* ~ 
htlemna ıeten dlpnın tDoJ&rma ikide'- retle tutmat&a .,. Umanm tim alam .. - liDdelı .,. • r"tır • t.qıadJlmdın ...... 
le llnltüelede lııahman aft! tanante- JlDl m~ 111ratmaMa idi. ~ Pik Jlı1mxla 1Çllaca1l 11m._ 
mm ... tına daft htaıJa,Jarmm. ,... (a.a.) t.cm. 
Mk •Jfat ftl<dlıwek ba tllo1an clall& _ Haftl ·--~~ :=!~~~~~·-..---...ııııı.. 
lllJltn'. 
l..aız La,.. n8zanllala taWill Pufa H C.U.> - Bana, aa\ 14 t.e l>lldirl. 

1111~ 26 (.A.A.) - ...... ..... ... JCll'C:U.traı'4• ft ~ ceımbmıd&, 
tnpııs IMllalludJmm ~ & l"nNllWr w Be1oftal1lar 1ı1r 1e11 AJmau htl.. 

man tıt•atan tlıratmdlm ..,....... camJanm mdh .aretıe plstlhtmlllerdJr. 
"ftlcaü let.trllen -.sn ~ • AJnl'ıD .-an pıtıılıılDcle, Almanlar, mh. 
MaJlıda JeD1 lıılr taarns 41aba JÇml - Jı ... mot&d9 ..manm tat'YIJe etmll1er, 
11.rdr. Blttbı ~ 111 ine fatat ·- bll1'* btr faaliJet g&stermtımlf -
d&mı"1erdJr. Jılrdlr. 

iFA 
BULMUŞ 

AGRI Ballıı armoJarma •il ıddld ..._ _ 11aJW ablllll'lnde, Almanlar, caıall"1 tt
balar dllnilt w ~ atet allmıl _ pt etmek fD1le dumın. daha ~t cenubun. 
tir. 41 1nal~· Ve baraluda dtltma-

Holanda aJdDerl ...,.da motarıt bir U. bllhıw !law. 1mnetlerme btıytlt bJlb. l'aJ ı. O. O. 'ba7orr 
Alman npura lıatmtil' •r ıu nND tok flddetll muharebeler cereyan a..m,. otuıoru. Tedatl llren 

ıfnents bombardılnO fılnareJm tt. • etmlf\lr. Bu Dbah. !'rtmllZ unaurlan, hlll Tll'DUf füa&. •u(IOOS ,.....,... u~ 
nfmdan drllm mı'Sdl d ... au el - BoalPIDe'a ellmlnde Mu)ord.. ..,,,"09, atı..,_ m•"lr dllSdlr. 811 
dtamJan ~-..... ~. 'nlnlN - la1mU'de. &m«ena'ln tukmda, l'raw - ..... tatlııllc .. lllr AllAJGCK ,.., • 
lertmls. aba!da t> ı bdu tur - Jm'alarmm baretltı nehir boyımca terattı 11, ldr ıece artmd& t.elldral ......... 11( 

Nllanna denm --=· etmektedtr. denlDlı wa1r1ı1r .&nJld ,.._ * as ... 
Dalla ....,..n, t il mıhftlı - (lart mmta.tuında, yukarı Arlcmne'da halli Watbı etmıf&lt. 4 

man ta'1)'Ulllndelı mit r ı ' 'O '* fDo. Prana1I topçU111 flddetll ateşler •omıt Te A 1 1 ·Cr\rV • 
tablben • _...!ık '* .atılbe lııılw amldıtına Pi d114mana ~t btıytlt tayJb. fta..&.I ~ l"Olllldi-., m. 
mlhlm 1'11' Jıııl .__.. tlarns ..... • ıar taydettlnn)fttr. bap, liptilr. clMiWi AIA,coac 
tir 9ddet1l taftllt mwM*rlle dcta ı 
'ltblt 1tbft '9ambt1n .-.. w "'1l- MontmedJ mmta1reanda Chlem mnaıtmı ~ • .. ., .. •••4'.,ct.r. 
cınJar tmmfllr. ~Is. bftle. ~=:e!.e:btla ~~~ ~~~ -! ....... Jddm ............... 
J9 nfüat etlen ..,,. ba'ft ltatarJıala.. "- w .. ...,...na • .._ ..,ı... eı 'O* O'IOIU'l'IK * ••••ı - ~ 
nmn dddlt1S atıetne ~. ıra,._ 'NldlrDm1ftlr. .. aln1an ım. etnımı bplar. Altliıı 
7Utlertmts atıatttktı. bam _... Saat ıs te ~ ooca ra'"'mnda'd mmm dalla. ,. -. 
lıımnbardlmlm fotAıi{ftan ff'\dtr _ tal 1'lllmJI ıaam.ma cllkb' --·- -cUr Parla • (AA.) - Hafta ... aat 11 .. nelerde l'I &>11Pk .... ____ - ---

haretlt haümda fU maltmatı nrmette. --... ·-· 
Blenbalm ta~ • ftlo. - dlr: 

mamn mot.ı11ııtı _.. ~ "' eoartraı'de ~ ,.. bu ..ıımı cenubun- Doktor Hafız Cemal 
tqe b111JOnlamutan ~eb bir 'to- da Pranm tıtaatımn tuttutlan mmtata:va 
lmıa taamJS etmlltlr. (L.okımı He 

Bir aat IOllft ttmtJelll ban bneL b!'fl Almanlann Lya ~ ~ a.. .n kim) 
Jll'bnla. ~ 1 9ne1 bir ltoJana ta- arruzlar bt\ytlt '\'&il ia tcra ediJm1ltır. Dıvanyolunda 104 numarada hergfha 
am11 ......,. .,. tatrlben ıso bomba aı- B1l taarraz!ar bttytlt mttyuta n oot topçu hasta kabul eder. TelP.fon llOM-23398 
-·-'-rdJr BamlM)aTdaft (IOfa heıleftere ! bkum tayyareleri ve tant ttıllelerin!n mil -·--· .. ··-----·----·--

1 
-.here e ,apılmıttır. Bu taarruz dtın bil.. --··--. 

Wn lllabet e'1ldlttr Dmba 801lr& n.na. tiln rOn muht.ellf fUllalarla wtububnuı S.. Pemta llaU... 
nm haft batar,alUIM slddetH tasrmL t -

;:~~ S:,..U.: !:.. '-'!: I mÖece yansı '1ddetll Fransız :ve Bel ta mu NetnJ•t Miidürü: Selim Ragap ..... 
•-- ıaarruz etm tabll taarruzları ne ıceainde cephe tn be _ 
..,.. . ! esı tıze e vazı et 1ct hali. SAHİPLERi: S. Ragıp EMBÇ 
_.. .. ..... --................. _J ır edOınlş bulu uyordu M tteflt tı • A. Ekrem UŞAKLIGlıJ 

inkıbaz, Hazımsızhk, Mide Bulantı ve Bozukluğunda, Barsak 
T embalfiğinda, Mide Ekşilik va Yanmalarında emniretıe nu-nılablllr. 

lltDB n BARSAKLARt lımlzler 8'qtırmaı n. yormu. MAZOR ilim n ROROS mam.mi ._,.., 



SON POSTA Mayı• rt 

MUHTEREM HALKIMIZIN YÜKSEK GÖRÜŞLERİNE: 
Bugünkü piyasa vaziyetlerine rağmen eski satış fiatlarını muhafaza eden müessesemiz şubelerinde 

Yüksek Evsafı Haiz Mevsimlik Zarif ve Zengin çeşitli 

R. 1 
METRESİ: 4. -, 5. -, 6. -, 6.50, 6.75 LİRAYA SATILMAKTADIR. 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Müessesesi 
Şubeleri: lstanbul - Begot1lu - Kadıköy - Ankara - lzmlr - Adana ve Mersin 

., ...... .. Saf ve Normal gıda 

e 

.... 

Pirinçunu • Mercimek • Bezelya - Yulaf 
ve sair HUBUBAT UNLARI kuvvet kaynağıdır. 

Ç APAMARKA MÜSTAHZARATI 
M. Nuri ÇAPA Kuruluı tarihi 1915 

·------... 
N BiRiNCi 

• 
Kan, Kuvvet, lştiha Şurubudur 

~I 
ÇARŞA:\IBA 29/5/194.0 

12.30: Proğrn.m, ve memleket saat ayarı, 
12.35: Ajans ve Meteoroloji ha.berlerl. 12.50: 
Müzik: Muhtelit şarkılar. (Pi) 13 30 - 14: 

KAN ÇIBANLARI 
IRAŞ YARALARI 
ERGEN LiKLER ViROZA --------- --------
VıR 
DOLAMA 
ŞiRPENÇE 
PlYODER MIT 

ARPACIK 
SiViLCE 
AKNELER 

ViROZA 
Müzik: Kfiçük Orkestra (Şef: Necib Aşkın.) 
ı - Rudolt Pelun: Vals. 2 - Leopold: Hun
garln ıMacar !ant<ıı.lsi.) S - Carl Frlck: Ren 
kıyılarında ben evimdeyim. 18: Proğrnm, ve 
memleket saat ayarı. 18.05: Müzik: Oda mü
ziği (Pl.) 18.30: Müzik: Fasıl Heyeti. 19: Ko. 
nuşına (Dış politika htı.discleri.) 19.00: Mü-

zik: Okuyan - Muzaffer İlka.r. Çalanlar: Fa_ M E M E 1 L T 1 H A B L A R 1 ve Ç A T L A K L A R 1 
hire Fersan, Vecihe, Retik Fersan. ı - Ni -

-------- ... ---------
ha.vend peşrevi. 2 - Ali Efendi - Nihavend H E R T O R L Ü y A N 1 K L A R 
Yürük semai: (Bllmeıclim.) 3 - Artakl Can. 
Nihavend şarkı: (Koklasam saçlarını.) 4 - K Q N J E K Tİ V İT ŞAR K Ç 18 ANLAR 1 
Reşad Erer - Nihavend şarkı: (Aşkın Ue ey 
nevcivan.) 5 - İsmet Ağa . Nihavend şarkı: K Q L T U K A L T 1 Ç 1 B A N LA R 1 
(Seni tenhada bulsam.) 6 - M. Ccld.lett.ln 

Pf. - Rast şarkı: (Fitneler glz.lemlş Ahu go- PATI EN ERKEN VE EN 
züne.l 7 - Muzaffer İlkar : Rıı.st saz semal- v· OZA 
si. 19.45: Memleket saat a.yarı, Ajans ve ı EMiN TEDAVi EDER 
Meteoroloji haberler!. 20: Milzlk: Çalanlar: • 
Cevdet Ça!;la, Fahri Kopuz, İzzettin Ökte. 
l - Okuyan: Mefharet Sağnak. 1 - Fahri POL v A LAN ve POL MIKROBIYEN AŞI 
K~~=~~ks~i.2-~.Pmıı.r_Kfu~I ~-----------------------------~ 
H. şarkı: (Akşam gene ıölgende.) S - Bed-
riye Hoşgör • Kfudili H. §BI.kı: (Kararan su-

larda.) 4 - Sel. Pınar - Nihavend şarkı: 1 İstanbul Beledı"yesı" lla" oları 1 
(Htu! yaşıyor.) 2 - Okuyan: Mustafa Çağ_ lar. 1 - Hicaz turkü: (İndim yarin bahÇ<ı ~ ._ ____________________________ .,. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~n~) 2 -H~~türkil: (Ba.hnrın ~anı Kıı.raa~~ mil~esab wğuk hha ~~uınab~ ytl ~rbnda ~n~~ak ~~~~~ 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi 
umum idaresi ilfinları 

Muhnnunen bedeli 50790 lira olan on iki kalem demir ve galvanize ga.s boruau 11/6/ 
940 Salı günü saat 15 de kaaplı zart usulü lle Ankarada idare binasında satın aluı& • 
caktır. 

Bu işe girmek lstlyenlerin (3789.50) liralık muvakkat teminat lle kanunun tayin attı_ 
veslkalan ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar Komisyon Relsl.l~ıne vermeleri 11 _ 
zımdır. 

Ş:Lrtnameler (254) iki yUz elli d ört k urup Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde aatıı _ 
maktadır. (4303) 

Muhammen bedeli 3100 llrıı olan 200 ton nornıaı sunı portland çiment.osu açık ek. 
slltme usullle sııtm alınacaktır. Çimentolar 9 İşletme istasyonlarının her hangi blrl
slnde vagon içinde tesllm edllecektlr. Mfinııkasa 5/6/940 Çaroamba saat 11 dedir. Bu 
i§e iştirak edeceklerin ayni gün ve saatte Sirkecide 9. İşletme binasındaki A. B. Ko
misyonuna kanunl vesaik ve 232,5 lira tem natıa müracaatları l~zımdır. Şartnameler 
parasız olarak komisyondan verilmektedir. (f 19lJ) 

** IYiuhammen bedeli (540) lira olan (600) aded makineli kla.sör (7.6.1940) cuma ıünü 
saat (10,30) on buçuktn Haydarpaşada gar iblnası <t:ı.hilindek:I. kom1syon tara!lından 
açık eksiltme usuıne satın alınacaktır. 

Bu ~e girmek isteyenlerin (4-0) lira (50) kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun 
ıtayln ettiği ve.saikle blrllkte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları ıa._ 
zundır. .. 

Bu işe aid şartnameler .komisyondan parasız olar.ak dağıtılmaktadır. (4283) 

Yapı ve imar işleri ilanı 
N affa Vekaletinden 

geldi.) 3 - Hüseyni tilrkü: (Demireller de - ı:ıir ve krema tenekelerinde hasıl olaca.it dellklerin lehlınlenmcsl ve pynlr tenek.elertn1ıı 
mir döver tunç olur.) 4 - İki halk türküsü: za.yt edecekleri salamuraların tazelenmesi işi ~ık eksiltmeye konulmuştur. TahmlD. 
20.35: TemsU. 21.35: Serbest saat. 21.45 : Mü- bedell 270 Ura ve Uk teminatı 20 llra 28 kuruştur. 
zlk: Rlynseticümhur Bandosu (Şef: İhsan Şartruı.me zabıt ve muıunelı\t müdürlilğü kaleminde görülecektir. İhale 80/ 6/94D Per
Künçer.) ı - Paul Lincke: Festival <Marş) şembe günü saat 14 de Daiml encümen de yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat m.akbm 
2 - Waldteufel: Hülyam <Vals.) 3 - Schu_ veya mektupları lle ihale günü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları (f008) 
mann: Manfred operasından Uvertür. 4 -
Massenet: Lea Reynnies Sultlnden Divertis-
aernent. 22.30: Memleket aaat ayarı, Ajans 
haberleri; Ziraat, Esham - Tahvll!t, Kam _ 
biyo - Nukut borsası (Fiat.) 22.50: Müzik: 
Cazband (Pl.) 23 .25 • 23.30: Yarınk1 proğ • 
ram, ve kapanlf. 

* PERŞEMBE 30/5/1940 

12.30: Pro~ra.m, ve memleket saat ayarı, 
12.35: Ajans ve MetcoroloJi haberleri. 12.50: 
Müzik: Yurd Panorama,.,ı. Kadın okuyucu -
lar Sadi Yaver Ataman, Sarı Receb. 
13.Jo _ 141: Müzik: Karışık proğram (Pl.) 18: 
Proğram, ve Memleket saat ayarı. 18.05: Mü 
zlk: SOllstler ve Melodiler (Pl.) 18.30: Mü _ 
zlk: Radyo Caz Orkestrası (Şef: İbrahim Öz
gür> Soprano Bedriye Tüzünıin iştlrakile. 
19.10: Müzik: Saz Eserleri ve Yeni şarkılar. 
Çalanlar: Vecihe, Ruşen ıKn.m, Cevdet Ko _ 
zan. 19.25: Müzik: Okuyan: Müzeyyen se -
nar. 1 - Fahrl Kopuz - SultaniyegA.h şarkı: 
(Mn. vi gözlü sarışın bir gül! rrma.) 2 - Le _ 
mi _ Sultaniyegft.h şarkı: COönlllın sevdi 
şimdi bir yar.) 3 - Hnlk türküsü: <İki kar
puz bir koltuğa .sığar mı? ) 4 - Halk türkü. 
.sü: (A Fadlmem hadi senle kaçalun.) 19.45: 
Memleket sa.at ayarı, Aj ans ve Meteoroloji 
haberleri. 20: Müzik: Fa.'lıl Heyeti. 20.30: Ko
nuşma. 20.45: Müzik: Çalanlar: Ruşen Kam. 

ELiK PALAS 
EL ve BANYOLARI - BURSA 

Güzel manzara 
Yük.ek konfor 

Mnkemmel servis 
Gayet nefiı yemek 

Rahat ve zevkli yolculuk 

Yemekli tek yatak Banyolu 5, Banyosuz 3 Lira 
Yemekli çift yatak Banyolu 8, Banyosuz 6 Lira 

Aynca Lüka odalar' vardır. 

Otel her mevsimde açıktır. 
1 Hazirandan sonra Lokanta ve Bahçede hergün müzik 

lstanbul Vakıflar DirektörlUgU ilanları 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Atatürk 11.se.sl kalorıfer ve sıhht teafsatıdır. Vecihe, İzzettin Ökte. ı - Okuyan: Sadi 
Keşif bedeli 63335 l ira 12 ıkuruştur. H~. 1 - Sadettin Kaynak - Segfı.h şar _ Kıymeti 

Lira Kr. 
Pey parası 
Lira Kr. 

2 - Eksiltme 5/6/1940 Çarşamba gihü saat 15 te Nafıa Vekd.leti yapı ve imar f.şleri kı: (Derdllylm ruhuma hicranım açtı.) 2 -
relsllğl eksUtme koml.syonu odasında •:apalı zarf usulile yapılacaktır. Blmen Şen - SegAh şarkı: (Sun da iç.sin yar 

8 Eksilt t 1 · elinden.) 3 - Şemsettin Ziya - Şetaraban 
- me ııar names ve buna müteferrı evrak «3• lira d7ı> kuruı J::ıedel multabl kı. <DU ·· ü h nı l ı 2 

llnde yapı ve imar işleri reisliğinden alınabilir • şnr · şun r ep se ru ıurn. - O • 
. kuyan: semahat Özdense.s. 1 - Musa· SÜ -

4 - Ekslltn:eye gireb.llm~k için isteklilerin 4416 lira 76 kuruşluk muvakkat teminat· reyya - SuzlnA.k şarkı: (Sensiz geceler geç.ti 
ıvermelerl ve Nafıa Vekaletınden bu işe girebileceklerine dair alınmış ehliyet v~tkası hayn.lAt ile.) 2 - Hamdi Tokay _ Hicaz şar
Jbraz etmeleri ırmmdır. Bu vesika eksiltmenin yapılacağı gfinden en az sekla gün evvel kı: (Şu dağlar ulu dağlar.) S - Eviç türkü: 
isteklilerin bir fstkln llc Nafıa Vekd.letlne müı:acaatları ve dllckçeler1ne en az bir ko.- (Kara suyun her tnrntı ormandır.) 21.10: 
Jemde 30000 liralık bu 1şe benzer bir ı~ yuptıklarına dair ~i yaptıran idarelerden atın- Konuşma <Sihhat .saati) 21.80: Müzik: Rnd
PlW vesika raptetmeleri mukteıtldlr. Bu müddet zarfında vesika. talebinde bulunma.yan yo Orkestrası (Şef. H. Ferid Alnar.) 1 - J . 
tar eksiltmeye glremiyeceklerdir. • S. Bach: Sult <Si minör.) 2 - Beetıhoven: 

6 - İstekliler tekl1f mektublannı Jhale gtinü olan 6/6/1940 Çarşamba .. ü Prometheu.s_den parçalar . a - Brahma: Ma-
aıörde kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz m ukablllnde vermele~Azı:::r on oa.r danslan •. ~.20: MtlzUc: Dans müzJ~ 

Postada olacak gecikmeler ikabul edilmez c2382• •fl88a • (Pl.) 22.50: Müzik: Oazband (Pi.) 23.~.23.30 : 
Yarınki p rotram, 'Ve kaPMllf, 

1688 40 126 63 Fatihte Kırma.ııtı mahallesinin Tetümmeler sokağında 8*1 
3 mükerrer yeni 7 No.lu hanenin tamn.nu (7102) 

260 26 19 52 Büyük çarşıda K&?t\zlnrda Orta sokakta 34 No.lu dftttAnın 
tamamı. (5908) 

Yukarıda yazılı emlO.k l:J/ 5/ 940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle arttırmaya oıD,;. 
nlmı.ştır. İhalesi 30/ 5/ 940 Perşembe günll saat 3 de yapılacaktır. İsteklilerin Çembeı!ı. 
taştn Vakıflar Ba.şmüdlirlüğll Ma.hlOJM Kal(r ılne müracaatları. (4011) 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
İdaremize (260) ve (210) lira aylık tlcretle birer yük.sek mimar veya yükaek mllhendll 

ve (170) l ira ücretle Uç mühendb veya f en memuru alınacaktır. 
Tallblerin :istida ve evrakı m üsbttelerlle blrllkte 15/ 6/ 940 tarlhlne kadar AnkanMla 

P. T. T. t1mum1 Müd lirlük l\4uamellt lıltldDrl!llünı mliracaatıan. (lW7t). <"111t. / 


