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Bu sabahki 
haberler ------· Meydan 
savaşı 

şldddetıe 
devam 
ediyor Zarlah bir Alman ileri lrohDlo bllcam• 

~';;~;n~:k?~:;~kı:~ .. 1t'::t:I[ Alman tebliği) r··s-OY(Ti:-
1azıa arttırdılar 

Vfşi, 6 CA.A.) - Havas Of! askeri Cenubi TA AR R uz 
ın~ekktcıt Sovyet Rusyadakl harb va. 

tlye ı hakkında şunu blld rnıekted.r: Dlrrayaada 
Rusya meydan muharebesi bUtün 

ti ddetl!e devam etmektedir. 
Almanların Har:Cof ve Dorıetz haya b JrAt 

~~kt~~~~dekl tazyiki gltt•kçe art: are il 

Bu sabahki 
Sovyet 

Müstahkem Sovyet 
mevzilerinde 

muharebeler oluyor 

esir alındı 
u34 zırhlı araba 179 

top 472 mitralyöz 
iAtinam edildi,, 

1 
! 

30 askeri tren 
tahrib edildi 

"Cenub cephesinde bir 
Alman zırhh tümeni 

Rus mevzilerini yardı 
- '' 

Berlin 5 (A.A.) - D . N. B.: 
Şark cepheslnds devam •t 

mekte olan bllyilk tae.rrwı o~ 
vesı içinde Alman haıva kunet 
lermln lbaflıca hedeflerf ~et 
kuvıve.tlerdnln. ill{t nakltya.ııı. 
dllşman kıt'allarınm &eı1Bindeld 
demiryolla~ın tahrJb edüıne& 
olmuttur. 

SalA.h ly.etli bir kaynaktan D, 
: (Devamı 3 inci sayfada) 

'··············································J 
Rusya ya yardım 

meselesi 

lngiliz Bahriye 
Birinci Lordunun 

beyanat. 

r Kız,lay haftası --, 
L- dOn basladı ~ 

• • 
lstanbul bugün 

Kurtuluş Bayramın 
heyecanla kutlaya 
. Sabahın ilk saatlerinde yollara dökülen 
lıalkımız geçid resminin yapılacağı Taksim 
meydanına doğru akın etmige başladı 

""' ._.. bıt•==• ..._ .. ..._ h8"canb teahBrah ..,.._.. Kipriiden l'e(!erbn 

B 1. B k { Buailn. her samanlr•Ddeıı cl.ıJıa ma_I rnan TUr.lr ordusu, önllnde etı!en dil. er ın uyu i:11 b1r hetFecı:.n ve Vecdlçlnde sUzel veli muazzamanm bayraklan üstünden 
tanbulumuzun kurtaluı; bayramını şanlı Türk bayr&ğını dalgıdandırarat 

crçı·mı·z A k d kutluyoruz. 19 yıl .evve. bugUn. tarihin kolları acık. kendisini slnesıne bastlJ': 
~ n ara a en büyük mucaesın yaratan kahra. lDe\-amı z ne! savfadal 

Mekteblerde ( Ana -Baba) gecesi 
- -

Ortaya attığımız 
dava hügük hir 

alô.ka uyandırdı 
Terbiyecilerimiz fikirlerini söylüyorıar 
«Evin, çocuğun t.a.hsll ve terbıvesı Hılınl Alan tar ta rB f•nda.1 «Son Posta •• 

baıhsinde lAzım gelen alakayı gdstPr. da ortaya atı~an dava, fik r ve maar if 
nıedtttne ve okullarda ana.baba ıece- muhıtlmlzde bUyUk b r alaka uy:uıdır. 
lerı tert!bıne dair P rof. doktor İhsan !Devamı 2 ncl ııayfadal 

Lig maçları'!'-a dün 
de devam edildi 
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SON POST~ ... 

Resimli B&k&leı = lstedigimiz hayat şeklini bulmalıyız 

• 

= = 

Birinciteırin 6 

Lig maçlarına dun 
de devam edildi 

[&$tarafı 1 lncl sayfada] 

Fenerbahçe stadında: 



SON POST~ Savfa 'Jff 

C ari b te D S aylalar :J ~il mıuuıııııuııııııımıııııımııuıııııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııuııııınııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııı~ 
oaranın Biibil İ Tasarra:f bonosu i 
Muhasarası 1 almakta acele ediniz! ·I 

§ İk:.inci ıs mi.lyo. limhlt Taııe.rruf Bonoluı yurdun her • BONOLAR ARTIRMA VE EKSiLT E E DE ~ 
Yazan : Kad 1 rcan Kafh ~ köfeliııd. •tlta çıkarılmııtır. Bu bonoları a•makta ece. M L R 5 

$! le ediniz. ÇUnk.tl aul•ın bn .... ink.ti -'kline n«ıaran bu TEMINATTIR = RcırodQt dıyor ki: :ıarma köselw.1m:ı. dial!k taıkmlflardı; I " -- ,,.... • § 
t:R:eyıt.Q.'ıus öldllğ.(1 zaman !ran im.. ma veya egrl tı.IJ&l&nnt ~ takmlL Boııolar1ıt1 da evTelk:iler gibi çok b-. bir zaman içinde = 

P&ratıOrlutu ta.htıud.a aynı derecede lardı.. soı kolla.nn<b. kırDllZl birer kal,. ea.Ulıp biteceğine şüphe yok.tur. Evvelce satılan Tasarruf Bonolarile yeniden satışa çt- = 
hakkı olan yedl pı·ens vardı. Bunlar a_ kan ~orlardı. S!iva.riler baştan •l"a.. karılan Bonolar arttırma ve eksiltmelerd!! satış kıymet.. §5 
l'&sında uzun htı1Afl&r~ battA ıı:.avııa._ ga kadar zırtıısr içı.nde 1Jiler; batt4 a YURDUN MENFAATi.; )eri üzerındcn teminat olarak kabul olunruaktadır. = 
lar cıktı; en iOW'a bundan ite.udileri atların a.ıınıa.rıne., d<Sleriı:ı.e. aa.tnıaruıa ;:;; $ 
de u.saı:ıdılar. GUn~ dol)ark~Jl kmıin zırhlar &1Jı'dirilmışt1. H•Jldist.&a ve Or- a ARTIRMA VE EKSiL TMEYE GiRENLER ! = 
atı. kişnenıe onun hO:cümdar secilme# ta ABYa ile Abien.ls sıraruıda oiuran i S: 
sine karar verdiler. Prens Ddr~m ee.. eıı.!r milletlerin hepaiD.deıı. toı>lanmıf sı· ZİN MENFAATi. NİZ Para yerme Bono yatırmakla işinizi daha kolaylık ve = 
Y181 kunıaz btr a<la.mdı; (brle bır eeY &lıkerler bulunuyordu ve her birı başka •, karla yürütebilirsiniz. 5 
l'Çtı 1c1 eferu'laglntn MI Wıı vakttnde başka elbiae ıı.ıym.!ölerdi. Harb araba.. § S 
UZUn usun ~: sah!bilıill hüküm.. 1&rı nstündekı Anadolu yi#iucırı ordu.. ;;; e VERGi VE MERASiM YOKTUR :: 
dar OÜD&5lnl tem!D ettı.» oun en şerefli asker!extydi. Her blrın.n a Tasarruf bonosu almanızdadır. = 

Ba:ıbu.ki veaikalar ve hak.ık! tarih önlillde muhtelif bayrak1.v dalgalJIJU.. ~ T a.sarruf Bonosu almak; hiçbir merasim ve müşkülata: :5 
bunu kabulden uzaktır: KeykAvUB ev_ yordtL DıırA oo büyt!J[ ordunun orta.. E t !L~· fa.izl · hı b · ·m d v·ıd· B 1 b". ~ lAıc1 bıralaNl4an &tdit; yerine ltard~ sında, ok ve yaylarla lilAb.lanmış olan n zanır mıayaç m.addelerindeıı ha~a b.içbir şeye para en <i 11 vergı ve resme ta egı ıT un arı u- S 
Din ofla Blıs Taspa reçecttti; bu muh.. cölmezler> kı ortasında kızıl elbi.leH- a vermemek., PA'l'a arttırmak ve bununla Tasarruf Bonosu tün hanka larlA şulıe ve ajanslarından, banka bulunmı- = 
Sereın ve teraııa.t ohlb!. adam e-ptyce rtni giymt.$, döt't beyaz atla. oeıcııen ıtt.. a imal .f yan yerlerde malsandıklarından Milli Piyanaonun resmi aE 
1'8.şlı idi; men htlldim.dum umn uzuıı neş uabaaında. ihtişamla 1.IA!rll7ordu. § • vazı enizi yapınak ve tahsi menfaatlcrınizi k.o • satış gişelerinden alabilira.iruz. = 
lılw.rı:ıa, Suriy~ ve Anadoluda yaptı~ Yanı ba.şı.nda altında.o k.anadlannı ao- ı rumak de.mektir. PARANIZ DAiMA PARADIR 1 
lehrıer esnaaıoda traıı iQ işlerinin oo_~ mııs kartal resmıni havi baYmk salla. UNUTMAVI N Ki•: • • rıaldutun._ \ıalllerin blrer müstebid nryordu. Görenler sanır!ard1 t1 lru or. S ~ kıe9Udikler!a.ı, memlekette n·ıam dunun 1c.areıınnda duracak bir );uvv~ Tasarruf Boonosu aldıktan sonra paraya ihtiyacınız !I :n a.daletbı k-uruııaaaı. iein rene. çalış_ r yo.lctur. := Ta~arruf BonoJan haaılatile milli olursa bum. derhal bir bankaya vererek ioliyecek. faiz- 5 
can'.ı ceısur Ye Beti. bir adamın tahta Ji'aks,t Ba.bll hem iyi bazırlanmışf;ı; ;a ilıtı 1ıa k 

1 
müdalaamızıo artan den yüzde yarım fedakarlık yapmak. surctilo her zaman 

chı &Bl 10.ıru:n ıreldlğiJıi takdir ediyor_ hem de hUI'rly~t ve istiklı\l af.':ı mılA.. 5\1 Y'll-Ç n arıı anacaktır. paraya çevirmeniz kabildir • 
. Of1u D!rA. b5)r1e bir adamdı; otu& nn kudretlerini b~lta.o m&li artırıyor. == FAiZ PE 1 

Mb. Y&SUlda. Jnaan ha,..pnm m par. du. Artık lt&rar verm;şlenli: Ya hür ve §5 • ~ NDIR~ Bir yıl vadeli bir bono % 6 
lak v-e olgun zamanında bulmuıyor müstakil yaşay11.caldardı, yahud toptan 5!! ':!.. Altı ay vadeli bir bono % 5 
dbu; öyle bir .... - .......... _"- aen-·ı:...ı: •t ....... klerdl .... -ş1arında Nlrlln Z-abcl 1 O/ 6 faizli· ve ı_, B Üç ay vadelı bir bono % 4 U:vü ._. ........... UDU.... .. .... 6 .... u"""' .o.> /O • • uır sene vadeli bir Tasarruf onoau al-

it barf!l'fet lcab.11,-etı f:&psn!lam.. vardı: mak ıçın 94 lira .. ,.ı;.. L Bu '- b"l b" r A 1 z 8 B T 1 B 1 a dır· ..... 1 ,.,.,,.__. B·... o~eceıuıiniz. na muıı.a ı ır sene • ,._,, ıtın tedbir Ye teenntsi de - Ben Nebanidtn ot1 :ı ....,. .. ,.,.. w..&.. eonra 100 Üra al k 
vardır. HUkt\mdulıkta.n vuıgeçtt ve o~ tun.asarım! aca slnlz. 
nu Oğluna bıraktı. Dfy{)Tdu; Buhtunasar zamanındaki == • BONO FIATLAR 1 1 1 • Paranızı en emin olan devlet kasasmda 

lran saltana:ı Mcı.opota.nıyxda Bu. mtıhteŞ('m Babıl de-vl&~nln yen'dcn ~ 1 HER KESE. YE El VER Şl D R 
l'ıl1ecie, Mı.sırd.ıı. ve .ı\na.dolu.d.a birçok kurulması büttln kaJ.blerl şahlandıran == . kArla saklaymız a 
Y~cı milletleri ıstıbdad alLında ın~ mukaddes bir iht.lıil.stı. ı;;;;; Taearruf Bonoları 5, 25, ı 00, 500, 1000 liralık par· § 
letiyoı·du. Du mllletler kurtuluş lç'n Dicle nehri Babllln orta.sınd.Bn ge. = çalar } 1" d · · ·· d . s• t f b 1 -
fttaa.t bekliyorlarclı. Keyk.\vu:ıun ölli. çiyordu; susuz kalmak korkusu yoktu. § nis'beti~~~n .~ rtı~~ çıkarılmışt_~· .~C9Cmzın musaa. e-. Jr asarru OfiOSU a JDJZ ~ 
ınü bir aya.u bonı.su gibi u!uk!.arda.n Şehrin dış s•ır\arı gayet ıren!ştl; o kn.. =. ~ 8'lZ e ır tane alab.iliııainız. = 
~;: ~~dıi.a!ei~.:~~ ::ı:a= ~ı:r ki b!erırı~v~~:~~a~~i~~e :e~;:::~~~~ ~il lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf llllllllllllllflf lllllllllllllf lllllllf lllllllf lllllllf llflf lllllHllllllllfltHllllnt!lllllllflllfllllllllllllllllllllllllllllllllllfW 
0 kanlı isyanı kanla ve a~le taınırdı. oral.ardan ekmek. mahsul a.ma.k ve şe~ 
Fa'kat derdin büy!ıtü Babilde ~- hir halkının iht"yaclarıı:ıı hfç olmazsa tike iEbirde yyecek şeylerin azalması Daranın canı sık.ılıyord 1; şehrı kcndij gelince dedi ki: çlA'll~k lste~m. bana klzdtl Den onun 
mıştı. Babil, nıede~tin en parlak kısmen temin ctuıek mUınkllndü. idi. Bunun !cin ins;ınLlrı azltrn.ak h\.. haline bıraJı:lP gıt.ın.zyı gurunıua l edl.. - Ben Babillıı zaptmı. yarayacak plA.ın..'U"mı biliyorum; eter em.r.me bir 
tna-.,ı:euerlnden ol•m bu şehtı-, htlrr'ye\ Muhasara. ı;00·r hallcnın cesaretini zımdı. Nidin Ta..-eı emfr verdi: remiyordu; orayı mu~la.ta. a!mAlıydı; 1 bir esre buldum. miktar asker verirseniz Bablli lrurı..... 
ih\irastarı içinde çalkamyordu. M.abed. tırmak şöyle d!.ırsun artırmıştı. Man.. - Bütılln kadın, çocuk ve ihtiyarlan eğer alamazsa hi,ıkf.ımdariığınu ilk za. - Söyle... rırım. 
ter do~up 1olup bo'}alıyor; <Ş"m~ >ıJ cınıklann at;';tk!arı taşla~, yağlı p&çav. öldürünüz; ~er eve bakmak içıD yal manla.rda ııgrıyacağı bu hezlmeL onun Konuştular ve evvela pek o kadar Ona evve1t\ ınanmıı.dt!ar; sonra de,. 
sembolü .~lan l'ıeykel önOnde trurtıanlar rsJar hica>tr !aydR vennıyo~du: duv11.r_ ruz birer km kalsın! - bütün bayatı üıar nde tesır v:ı.pacaktı; aldırmayan Darı\nm gözleri b ra:.1 son. nediler ve 1.natıdılar; b~r müfreze ver. 
kea:l!yor, ma.hud C'Merd<>lı:) ton za!cr ıara tırmanmak ıcln yapııan eP."YYar Babll Nı.lkl kendi ltardeşJ.erl:ıl, kan.. muhasaranın u~ması l>.~e etraft.ı. uir ra büyüd!i; yer.nde doğruldu ve genç diler. ZOplros onlıı.rla bır huruç :raptı; 
temenni olunıı,.ordıı. kuleleri :9a()il k'\.hrnm~nlan yakmı,. J.a.rını, analarını, ba.balarını ooa-azh. ittıruıdsızlık b.A.vası y.ıratmıı.~a ~aşla_ adamı dik.katle sliı.cFt tranlılan bo'>.Au; ay;ı, muva!fıı.kıyc~ 

. Dira bu ısyanın chemuılyetni tBlt.. ıardı; nehtrden geeert>ıc .~Phre g:rmek yorlardı; mllll şeJJ!! nanunıı bu işi mıştı. Zopiros tanınmış generallerden lJ"e. birkaç defa kazandı; çünkü D.l\rA lle 
dir ediyordu; b•ınun için ar.aya hare.. plA.ru suya düşmfüjt,ü: İran ordugu u. yaparken derin l>ir ıztı~ duyııyorJ.ar· Zafere uıaşm!l.k. icm ne yaıımsl!? Ak.. gabizosun oğlu idi; teıclıfi kabu~ olun. bu şekilde .tıarditet lcın nnlıı.şmış bulu.. 
kette teenni gösterdi; aylarca sU.ren zak mesa!elero'!TI ct>Şl\tm bir derı1z gl. 1Alkin es1!ı' <>lmanın, teslim olmanıo r~: lına aelen her şeyı yapmış, bir netice du. Burnu ve kulakhn kesildi; bıyıilı mıyordu. BabU lıAlkı artık orıu b r 
b1r hazırlık ya.ptı. A.ıkeıier, işlemeli bi· b1 kôpiirerek, hevtıetı~ gPlmlştl, lı\ktn 1181etlnı düşmem.ek iç.in her şeyi gÖ!Je elde edememişti. Daha başka. bir çare ve sakalı tıraş edildi; şehre kı:ıçmasına kahraman olarn~ tanıyordu; ŞPhrfn 
rer uzun entariden ib!lre'; elb ıelerlnbı Babll ka.valıklıtn On ünde bUtUn bil. altyıorlaMı. yok muydu? Dlrll. muhteşem ve kızıl imkAn bıraı!tt11ı. Ona sordular: mUdaıtası burımııuz ve ku!a.kstz trarı. 
altına tunçtan zırtılar giymlş:erdi; cumları 'kırıh:torı1u. trç ay, bee a.v. lJ\r sene ııeoti; b.lr Ç&dırmda akıntıdan pat1ıy~rdU. ZOpl._ - Bu ne hal? lıya verildi. Zoplros artık her tarafı 
Melarında uzwı kttlAb. vardı; baoai:.. Jltıhenra uza..voı·thı. BD bilyUk teh.. bUJmk eenı l'flOU ve Bal>il dayandı. r06 huzura kabul odilmesini rica ıtt;; - DlrA.yı e~hrln zaptından ya1.41e_ (Devamı sayfa 3/2 de) 



Sayfa 3/!-

oazeı t)ir aalond&; mtntmlnJ bir m T . h t S yf I _ çocuğu piyano çalıyordu. Bacak kadar arı en a a ar t•-;_•--umm•m-·-·-----··--·--· ...... -..... _, 
velede bakın. Beni görünce: • • ılı 1 gakaDım amaa aman: ÖJ.il.rscn .,:.::ı (Cq tarafı 3/ ı de) ::!.: var A u " a R :.~~o:~~ 1 

Sah,Dmm ltl.4ıim,i: .BaJandadı )Cimlf. hAkimdi; her şeyi bliyordu. Fırsat kol_ : • · .D ..... ..,. & 
şarkısmJ. ç.a.laı.ağa. ba.şla.maZ mı?.. ladı; tam zamanında., kimsenin !arkı- ., .... A ~ 
Bu prk.cya. başlaması beni Dil" hayli na varmadığı bir smı!L1. şehrin kapıla_ •• • İ 

t;ı:z.clıı'W. Hele hanımlıı.r.n ona danl- rını htlldimd<ırm~ açtı; İran ordusu. o • i 
ması daha bli.Sbfıt.tbı Jzab etti, ~Dl.. kadar kuvvetı.ı ve heybetli olan bu ilk : - 99 _ yazan: Nu11rct Sala Coskrı~· 
mm biri.: çağlar ordusu, ancıık bile ı:ıı.vt'f.inde, • F kınd ı :... ....... damcaiız kendisine o..-ııs.n kanıl&rdıuı iceri ...ıroı·. ~ .- ar a.yım kJ, uzun bir muko:ıd ma .. senin ne dürüst, ne merd bit 

- ıı' - ..:.-..1.-.... ~-·ken '-1 ~--Jı:·ı-.-:-ı... -. A... ya.vram._. .,,,,.1:1a;r a ..,. ... '" .dime oldu bu neti ı k · ı .... ~ -- ...,. ....., ..,~~ ,..,.:.....ı- ~ ezroe~e oıkJnıŞ cesur Baıbiffler milthiş b:r ink!sııra : ·· ceye geme ıç:n genç o duğun:.ı da biliyorum. Karun 
Birlncl gece uğradığım kazadan eve E-.. kendi cebinden par.r> sa·"ed'" ctimh ....... .., ... v şere.ıne i . • ___ ,1 • ·bu yolu iht;va.ra m b rd d li d .. · .. n ~.... •• .u. - 1 ....... u u y'""'"'e vuuuur uğradılar,· pek "0~1 soJrol;:hrrl;ı ve ev_ ••• .,, ec u um e - unistlüğüne de ayni dererede ıno.nı.. 

.... t dökmüş ıc.ed1 gbi gelmlştun. ~elmiş olsa3dm vall~ kap'"''"' ......... Bö$' e iil6a.Illll ..... s r ı.u....... " 
6

' k nlı N Ne idi bru;ımı:l gelen yarabbi?. mıdaJd. ta.şLa.nn reııaine ~ ... ~.._ mu hlıo?. lerde dttşm~l& boiuşa.mk ö:dU. ~b~ .... azanın haya.tında çok mühim yorum. İkinizdeki bu karakter kU'I 1 
Hem üzerimden dokuz yetmiş beş ıı.. derdin na şo.. l!angi (k.&S ya.parken ııö& cıJcannıık) Darı& pek memn1L-ıdu. Z®lrosu he. ~ası~dAb old~ğunun sen de farkın.. vetidir ki, sizi frenlemiş ve birb.i.rinJıeı 

ram gitmiş, Hem de bir alıırda. gübre_ - İı.ak şimdi çalıi'oııun kapıyı!. tAbl:ri yok mu?. İ,,şte böylelerine hfı.s ol. yecanla karşıladı. Faka.t bul'unsuz ve : eğil mı? karşı duyduğunuz alakayı korktuğu.J 
ıer içinde sabahtamı$tım. Cat .. çat .. çat... sa gerek. kulak.sız bir ins!ln da ne kadar ~ırldn : .• ~~elertn kıpı;rctandığı, mağmum nuz mecraya sokmamış ouıum yor. I 

Hoca adama. f;ızla içmek yabşıl" _ Kim o ?. Klz1I1 diğeri: uk oluyormuş! gnç a.:fa.m.ı kucaklama.\, ,:ytizunu Sedada çevi.rınl§ti. sedacı bir . . . ! mı?. Hem benim rakı neme?. Alı\ ek.- Sesi biraz farkeder ııl.b' oldum A - Ma.hcub olduk. doğrusu. ~ OOC öpmek ~tyordu: ict çekmiyordu. O !ürperme dahJ. geçirdi. Celil bey us Rıca ederım, nıç bir h~reket vaP..ı 
mek kadayıfı maa kayma.-.. enfes bUZ. ma. nerede?.. l • m _ hep böYledir. Geçen g1ln de bir ~ kadar cesUT, hüvilk kaTbJI ve fedak&r ~tuğuna göre cevab bekliyordu: s - ma, .b~na h_iç ~ir_ şey söyleme· se!l5 
lu b ra nıaa ts.ifel havvu. varken .. de. Kapı açıldı. bur gelm1şti. Kanbur şal'kıSını çama_ adamın yüz'ind~~ sanki li\.nct akıyor- : - Eveti diye kekeledi .. biraz muz kendını benım on umde, benim senli 
iil m.l?. Dün akşam ben! kovan bac\ çıkmaz ğa ba.Şla.mU mı?. . . ı 

1 
du! Eğer böyle olacağını. biJseyoi cr.ı?n ~arib görüyorum kendilerin:.. fakat ka1!:>imdc müdafaa ettlg!nı kadar te.. 

Cümhurlyetin ik!ncl gecesi şenl!kle_ mı? Gene k'al'şısında b?nl göıiince : Gençli~ k.adrJna bllJn:.z.. ~ teklifini kabul etn1lytee!t"i. Zafer ne!; e_ :bu .o::up·· b . iftllkte h" d' 1 mize çık.aramaz.>ınl. 
· ..riı~dilzd h ı d rakı A. t .. _, .. •~~ .... amış olsa bllı.- n:ha · rh t f l•k k r .... . • "Y esız ç geçen a 

111
e e-·rme ...... en a!Jr a.n tın ve - . u anmaz herife b.ılt Ayo dün nın go ..... u A"'-~ .. - s,ne me am~ v. ~ P şm~n • a l.Ş·.ı. :rın.· tesiridir. o·'up bitenlerden s"', r~'- Sesi incelmişti, Sedad, gözler ndeıJ! 

1çmcmeğe bin defa ahdll peyma.n e-1- akşam da. kapımıza geldin · s ·· d yet· Tahta b.r bebekten farkı olmuyor Ah derli z k~ ıı m ~ " ., ... ~ . ;ıçı:ı an . l){ıyl 1 ti kaUcre maruz . • l . io~ros~ Ba.s :inli af:adsa 1:1 rmamak elbette kabil de~il beyefendi iki damla yaşın yanaklarma do~ 
1$i!m. sa.kalından da utanmıym· ınusun sen?. ve her yerde e 8 ~ y.erıne ge mes ıc n y..ız ., " ~- • 

5 
yuva ı d - · d · A~l d "' ın • 

Gece ol<fu. ftç d-Ort arkadaş buluş. Burası Gülnaz bacının evi. S'.t.n ara_ kalıyor işte. De~ek ~1. Gençli~ na: derdim. ~ - Belki bunlar da birer sebcb .. la- r nn ıgı:-1_
1 

~or u. ı:. a ?ol ses. 1 
ttt.t. Gene Be.ro~lu semtine gectık. dıklıı.nnız burada. yok. mütenabi bir haZıllC ımsı. Heyhat ki. Habil vil"ı.vı!tinin gel:rlni t'lilnceye :1dn, Nazandaki huzursuzluk bu ha - den de bellıydı. : 

Serde l!htıyar1ıit vur, va:- amma; de_ Şa.<;ırdım · ]'Ben onun yüzde doksan dos:uz Uç ~- kadar ona bağ1şl:ı . .jı, ~diselerden evvel başlamıştı. - Bu mukadder fı.kibet .. genç b~ 
dlm ya gönül kocamıyor. - Af!ed~t'Sin bacı .. bu kabahat ben- reğini bAplshs.nelerde g·~ rdim .. dt:gil Kııılir,..an Kanı : Dikkatle Sedada bakıycı.ı-du, Sedad ka~a genç bir erkek, tabiatın e-zellj 

Bira da mükeyyifattan dcsil mi? de değil .. diY~lld m. m!?. • ........... ..... ... ..... . ........ ............ . ... .. ~lil beyin neyi ka.stettiğini a~!tça ve değişmez kanunu önünde baş arı..c 
Flçıda durdnr~u ..,.ibl cturmuyor kil. N ıl ~" Şairin biri· ğm ı ~ - as ""' ........ e deikıl. Dün a.k~:ım yaL S ma. gu"ı.ıaiıUll ga~'·lden, al: Dd. B A "k l • :.anlıyordu. Ne cevab vereceğini şa - nı e ekten b:ı.şka bir şey ynpa 1 
Hani masalda: (Az gltm!ş llZ g;t_ 1 · or ~· t•r mefl a 1 gazeteci 

d b t 
nız gedin Bu ak~am da ıki kişl dalvı ttri benden! :."şır __ d_ı. Ço_k _şükür ki, Celil bey ~öztinüımazlar. Bir kadi.:nn, gençl!ll:ini, .saıv. •• 

mlş: dere teoc dUı: g tın'ş) ıye ir e- ı lmi: 1 ~ • Jtorleme ~ardır. ~ tp gc ·şs n. Sen sakalından cia u~ D'yor Al b K ' ;yı.ırutmuştu: : detin!, h!slerlnı paslandırm:ı..-nnı ı ısıl: ••tık . 1 .A nmıyor musun? Yımn akşam da. ge~ 1 ' ~e or.:ı.da kaldık; bira1ar jçl::k; ay nox u = .. - Nazanı kaybedeceğimi rnlıyo - isteyebiliriz. :N"asıl isteyeb. lrlz k_ b:ı-·s· 
B!z de az gi!U!t, uz gı., : S ş ı -._ llrsen vallahi kQ4>mnı arkasına ya bir o 10g d',.,nsettı'lP..r·, ihti"'·arln.r uyukla_ •• T. t na uıa,tık. teneke ıru ha l genç r .. 1 tenkı·d edı"yor _:rum 8edad beyi. Artık .. o burad.aki·şında en ateşli ça~ların kavak y :et.Mi 

zır arım: ya b.r slrpürge +:-h hacet var mı?. Bm de bit-Oralud<ı !ulı;n~ müstesna (rande_ ropas1 hazırlarını dı . .ı:= a d hT n Rsseme: :sıkıntılı hayata tahammul ecemıye- esen bir de!iksnlı, g~nç ve güze. ru..: 
vıı) evleri vannış. n~n'm göz'ı.imtin b'. Baccyı fazla ~5Yl~tınPınek için he. tabi ikinci k!.3~ .... ~ a ~ ·~~du d:lli bl:- Nevyor, 5 CA.A.) - D. N. B.: Maruf :cek, beni bırakıp gidecektir. hu, kalbi, kafası bomboş bir k dııı; 
rı t'lt1

1
.da; b'rl kadmdv.111·. men Yola dilze:d.k. Arkamızd~n şöyle San saçlı, pa.;>agan g 1 ı ga..TArt.eci Hugtı John30n, Nev - York ! - Bunu hiç zannetmem efendim. karşısmda sarsılmasın! 1 

Tf"V '·keli dememişler: ha;ykırıyordu: 1 kız isabet etti. . dil' tutul Warld Telegram caz~ıi's n.:le bahriye : s·· - Ü k d llk • be lrS altıncısı - Saçmdaı.-ı; sakalında:ı. utanmaz 0<1am1z.a cıkM. E:ıY lID -,ı nazırı Knox'un srın söyledig, nutuk : - ozum esme e an.ı.. n. Ben de geril! oldum, b nim df' b : <Hocaların J.:arnı beştir: d ~atle, can kulnğile dinlemeni ric:ı. kalbim var. Hiı;'erlmin tizerh deT1•1" 
tat.lıva boştur ... > hoca kıyafetli l-;arna.val herif ı:cnı...1 say ı... oldu d.'\ burala.. b.ıı.kkmda istihzalı mütalealan ihtiva • ·· , dı-Hele: <Kadın göbeği?.> İki göınlmtı Al!mallaıh yarın akşam da bir gel de - KıZJm .. ~ nasıl nu' 1 eden bir makale neşretmişt:r. Muharrir ;ediyorum. Biraz evvel de soy.e gim mantığı bir silind·r glb. gecı.r·y ruı:ıı: 
bir ar.aya çeken en l.'.nfes blr mahalli gör. ra d~·· d~ye sorı:ruı.yayım .. ğ d iYor ki· :gibi, dünyada hl<; biı· in.San benim ve dıyorum k!, el' iht'yar c"m, scnilli 
telftki değn midir o". Benl biT glilme'< aldı. Çekmiş kafa~ı. İç~ln~a. ::11~e:;~ ! Birleş~ Amerikanın denızler.n sL"r_ ~vaziyetime düşmemiştir. Acı, gülünç.sahneden çekl!men laZlm artık. ro,i 

Gar
0

on sorar: Ark.ad.aşlar: ~~a ba.şıtun<ı.Z~~~· Hazır iıtm de bestisine dair olan eski doktrini, şimdi, EhattA bir bakıma iğrenç .. Nazımı kay_ lünü gençlere bırakman la"ım. İı11-l 
- Ba:klava var: tel kad!'l.yıfı vDr: - Ya.hu ne gillilyo!">'ın Bu glUUne yüreğim on.dan . , ;,.1 de.d'~ Bay Kno:ıt •a··afından gösterilen bix •• !bcdersem ben yaşayamam. O benimarator Oo~iistün ölürken s&yled k ·! 

. d l'rll A b k . - ok Ben de biraz aıs ıyayım . " • h t d !"' • kadın göbeği var?. Hang;sini gctırey:m cr:H şey e"' . ra ansı fena. kndı.. Y · _ .. 1 dun ıst.e.kle, denlzlenlP. tıı.nı hakimiyet dok.. :ayakta tutan son $festek, aya ım a. lerini hatırlar mısın? c:- H.o!umü ıvı:. 
" D~rlardı Ben · Ben de ağl.ama~::ı. .,aş ı:ı • • 111 ihti fk t hocaf•·n<llr. · · . sen itime ağlıYoı'S\Ul?. trinine inkıl!\.b etmiştir. Knox-.ın tek- :son tese ·· m~?ı.~n~, ~.e a ıne oynadun mı? Beğendıni-ısc ı:.llt'.. 'i 

- K.a<lın ifOO"~ı evlüdt nttibareltlln - Ne aklıma gel.yor., b iliyor mu. - Sana. 'Yardun ediyorum!. llii Amerikanın umumi iflft.sıdn-. Ame. :muhtacım onun .. yumnü gormesem ym!> ; 
h1'1m uöbeğil. sunuz?. Bu Arab bacı h~rh::ılde kıtPt- - l\I · başladı ' rlkanın atıldı&ı ham macerası ınas_ Ebile, mevcudiyeti kô.!i. Ayni ç::ı.tı al _ Be • -· . b' d m 0ıd 

t 
nın arka.Sına ya"ın nk~am ya bl.,. sü Bu d1:fa J..-. g mı>qe · · " ' • . . y n manen o:.mu~ ır a n::nı !:>"": 

ç ffiliıidMi biti ~alt t:ımt>Atl\ bl'!' 4ey_ • '' - - , CK d At) hikll;yesl. vardır. raf bakımından hududsuzdur. :tında bulunmak bana yet~ıvor. a 1 ın· k. _1 d k bnJ 
d. Ef 

1 
de {Meıfil-lao hanımın evihl pUrge so~61 veva bir teneke ım hıı,-:rr_ B.r UT" - • :.\düf etmiş : . um. an l sana og um er ·en : lıvacnk Ma.aıal1ah .. bu t1ııaUe saka11ı Dağd:ı. bir kuro h r ata tet s. ' :gjderse? ·· k.ki -ı ısa ·dı a nt d"'rec de: 

b 1 vonnuı. l)'r a-:i~m bu ka.nıyı çalıp tl\ bir PVi hUcum e<le<!eği zn.man a. : ce .. kurnaz a.t bir çifte atmış. Kurdu 1: Elini alnında dola.ştırarak, §akak- ı . og um ~. ı n ~ !. u • el 
KM\ flYthrll.ıl: kM\ ürahli..\:; Uh <!"lrrı'.!h?. Ravdl bir teneke su basından - A .. kurd kard<?Şim. B Pyorum k1 yere sermiş. !ıarım bastırıyordu. kalbım titreraı. Nıı ...... n s:ıade ın ! 

nurlu. lttıl\ l;aıfütR\i tfü(:ök tokakl.&..r_ ,.~.,ı;.1 Valınh· 
13

,m 
01

mMa vıınn alı: beni parçalıyaca..k$m. Yalnız s.'lna bir Ta.hanı ka.ldll'm'-~· Dahı\ ora1a <ıuı~ ~ _ Evet, ya gıderse.. bundan sen mani olmıya hakkım yok b ın 1 
dan dola.-<>tıkUm sonra uihayet: ~nm b. !z'- Sül~vman Tevf"- b"ba'" ... -. ricam var. K.ınmı;· et·ın: c~nmı ne1A.l mu?. Kaçmış ~tm:.ş. Yerrle yatan bı- : , Is 1 çiftliğe geldiğin günder..beri karı!lli 

t:3 !tl\ı aaıt Bit' 'ltfı ın ö Un "" ,..... IA " J' "' ku d it dl k di e · :mes u un · t'.; - m.. • P ın n - 1ır g~lirdim. e·1 adama mtıkeınmel bir olsun. Yalnız şu sol ayağımda blr kA_ care r: en en n · • . ihtl r1 ayağa talkı seni seviyor. Tik zamanlard!l.kl ne!.e •• 
c!.e ıöurouk. t.eneke banyu ,-aptırl\-dtm. ğıd varoır. Ooğ<luium tnrihl yo.11yor. Baldun bir at: i Sedad gayrı ya - · s.nf Br •l-hnl b'lm.,.... Cmobiliak Y• •• y~•nda ,..., 'venn;,ö: son -zamanl.,Oakl nlakasl, bnşmd ı H~I gülüşmo~e bnşla.fülsr. Simdi öleceğim. Kaç sene. kac a~.'. kaç Beh- b-.... - 1a·. :. _ Ben mı mes•uıum·· b"yefendi, geçen kazada g~te!"di'.;l tczahilr

1

et; 
her tclft.ket'mde bsn:ı bır <hissi lu\blel_ gün d ğı k dı r m Ma,.t -J _... " ... 

* yaşa ı mı meTa e .yo u . - Nene JA-m: ıö?ubat, 1\-lart!. :nıç1'n? bunun en kuvvetu ricl;!lerict:r. Ya'nt""'ı 
" ~u) verm'.şt,lr. ta doeı:iuii'umu biliyonıın amma. Sııbat - · ., • f • .B.1-denblre y{lrt"ttım titredi: Arayan mevlasını da bulurın~ bt>lcl_ mı. Mart mı .. bunu ıı.nlıyayım. ru:hat Di:ve teslimi nıh etmişi. i Başını önüne eğmişti. Ancak '.§i - bu kadar da değil .. olrgün elınıe de 1 

- Evll'ıd: ded m: )anlış bit kapı sını da... NJ.ha.yet <Melahat> hanDDe- viodanla öleyim. r...o•r"n aya~ımd:ıki Ben de l)yle. Bu sarı papn~ıv.n ; hl.ç hai.r b ir sesle: teri geçti. Mel'un bır tecessüs hen bılj çalmıyalrırt?. !aminin hanei 1SmetbGnelerlni c !) şu ltUıdı cı:ıcarıve-r .. dPmlş. yoktan , bir d~rdinl deşerek d·lattım .. • Ev t ! d d1 ben her şey· bi d fte ı ku scvk<.'tti Götdüm lli 
b 

O alliJadı .. ben -:ı.;ladım. Yavas 'Y"Va" ta : - e sen e ·· 
1 

• e r 
0 mıy:ı · · 1 

- Hayır ... Multakka.lt u olacak! bulduk. K urd ak11lı b' h b 
15 

- .. _, • lk ı b de bi" bir lr 9vvan a m m.a.. a_ seher vakti geldi.. gUne-<J doltdu.. itiyorum del aruı.. en n y yanılmamışım.. ) 
- Bu olaeakla olmnz?. Anlaşılan Dl~r arkadaş!nr genç .. ben aakallı zan en akıllının ya.ptıtmı en budala f ·-sı --rt !şey saklama, sakın d a tnkftr a kalk- (Arkası <ıLJ'l 

sen de 1ı:cnt11n getmemı~,n . Yahud ma.kallı oldutum için daima h er 7erde yapmas. ıu.... •ü \ 
zengin bir adam:.a gelmişsin de k.ap:yı beni öne dü.şür\iyQrla!". Yuka.n çık.tık. - Peki .. diye aya.k tarafına a !d in.. Mahmud Salın A\.tındal '----···••• .. ••••U••u••·-··-··--··· ......... --••••••"""""""""""""""""""""""""""""""' 
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Cumhuriyetin ikinci Qecesi 



4/t Sarfa SON POSTA 

PERDE ~e SAHNE 
Bu •lık ıneomuanı.ı Yt!dinc.1 sayuıı 

ÇlkmJ.ştı.r. Tiyatro ıve gfnenu mevsı 
mm:ıı başlaması mllnasebetile bu sa: 
Y1da !ıN:Jsbı l!:rtatııı'l, :t. a.lib Arcan 
Selim Nültult Qervet, Bit:met Peri ' 
dun F.8, Vasft P.ıza Zobu, Xema1 EL 
mil Akta4. Mefharet Eraln, İbrahlm 
Bayi, Pr0ıaıı Cemali, 8&bll özen, N. 
ÖStazı'ın ;yaıalarile b!TOOlt güzel ?e!lın
ler vardır. 1'a.vsiyt olunur. 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 

İSTANBUL 

ABONE FiATLARI 

ilan 
Tek sfitun ııantlml 
MM••••• ........... ·--

rnalıtu SOO lmnıı 
aahile 400 » 
aalaile 250 » 
aahile 200 » 
aahile 100 » 
Mhİ/e MJ » 

Baılık 
l nci 
2 nci 
3 nci 
4 ncii 
lf 
Son • ıalr!le 50 

Birincitepin 8 

Veteriner Fakültesine Talebe Ahnaca ~ 

Yüksek Ziraat Enstitüsünd€ n 
ı - Görillen ıUzum üzerine Veterlner Fakültesine ye::ıid Ll b 

ha talıf.>e alınmak üzere yeni bir mil.'ia.baka mtJlunı a ı 
2 - Bu iml.ihana gırecetıerın tayıdlanna 1.Teşrın~evvel 9'11 de b 

cak. ve 13 Teşrınıevvel ta.l"lb nde n hs.yet verilecek~ir. 
a - Lise mezunu olan ve o·g~nJuk imtihanını vermıŞ bulun:ı.a ta b rın 

• af8iıdaici tarıhlerde mı tllıanlan yapllaca.ktı.r. 
Saat s t 
9_12 !4_17 

14 Birinciteiın Salı P'"ıZik Tür\çe 
16 • Çarşamba !tl.mya B yoloJı 
16 » Pereembe Cebir YaOJanc 

4 - İmt:ban .Ant.arada Yüksek Ziraat Enstl.tüsünde ve İstanb ld..ı y, ı.. 
Tlcaret mektebi konferaıııı salonunda yapıla.cak:~ır. 

5 - Talll>lerln Rektörlüğe mürııCMtlarl. 
8 _ Birinci müsabab.Ya iştirak iOin EYIOl sonuna kada.r kı.wle:'ll' n l 

lebenin imtllı&nlan evvelce 1JAn edilen tarihlerde ra.pıla. kır. 
a~ 2 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünd n 
Orman veter.ner ve Ziraat Paldlltelerine bu yıl ubul edilecek taır... e_ 

rtn - imtih&nlan btanbulda Sultaııahmedde Yük e~ İk~a ve Tiı. ret. 
mekt.ebl konfersns salonunda vo Aokarada Yillalek 3lr:ıın ıı:ostı üsündt. .,a_ 
tıda ya.zılı gtın ve aaatlerde yapı\acağından namzed talebenın ımt haı. ko. 
ınJsyonuna müracaatJ.&n. (8869 _ 837'7> 

oera atın S.'la t 

F.zik 
Türkçe 
KLmYa 
Biyoloji 
Cebir 
YabıwM:ıdll 

8.10.9'1 Puartesl 
8.10.9'1 • 
'7.10.Hl Salı 
'l.10.9U • 
8.10.9U Qarşamba. 
UO.lfl Perşembe 

9_12 
14.30_17 

!U2 
1'l.31l. 17 

9_12 
9.ıı 



4/2 Sayfa SON POSTA Birinciteırin 6 

emleket Haberleri ( ç o c u K l •Son Posta. nm teiri""'" 1t6 ><'· ......--

20 ı:yıoı bilmec:. J<o A}ff usu E Balikesirde Ege topraklarında bu yıl 
bol ziraat yapılacak 

Bir gelm kıl bir iple kaynana
•ını · boğarak öldürdü 

.T]~d.!!~~~~~la!__ Yusuf un F ransızla~la gUreşi 
nan o~cııLırı.ını..-..ıı isımlcn aşatıd.ı Hatta; Yusufu Aın~tikaya b.lle götü_ 

Balıkesir, (Hmust) - Dıırısunbey yazılıdır. Is a~bnl~ bulunan ~ku.vu<'D· ren gene Piycrdir. Dubl e ı·tad ismi 
larımızın hediyelerıni Pazartesı, Per Y 0 a 

ka.zasuıda bir gelin • kaynan.a ~eçim. şembe önl r1 .. 4'1 d bi t geçen ve gazetelerde resmi n~Tolu. 
İzmir, CHusıısi> - Ziraat Vekaleti, delesl.ne bl:rinoi derecede ehemmiyet sizltği, ttty'er ürpertlcl bir cinayetle . g e 0 e eıı sonra zza o.an bir arganiıatördür 

bu sene müs ahsil!:ı boı zrraate ehem. vermesini istes&.ştir. nıetioelenmlştlr. HAdise şudın: .idaT r~ıı_:ı~embullzden ,_ alma.land. 
1 
lazımdır. Avrupada; Du.b,ıy~ ~Ureş o rgıı.n !za.. 

l T h-• aş • .....,. una.nl4rın he ıye eri poı;ta tö·ru·· ş- ... ·'yet·ı ~-nıı bir _,.._ 
m yet vermes:ni, fazla ekerı~~ fazla is. • uıJBuk ff ııeıVat işi ...... ft & ~-· .. d A . . ile adreslerine gönderilir. . ""'""' ı e . .,... nuş ........ .uıdı. 
t h5alıl.t yapmasını istemişUr. Bu hu.. VilA.yet tarafından vaki d:wet üze. ~mııo . oyun e yşe ıSmı:nde s· d .. . kt b d f . Pıyer ; daha zıya de Amerikalı mllyar 
sw.ta köylü ırşa.1 ve teşv:lt edılmek- rine şehrimme gelere:k. .aira.at ıııildUrü oor kadının l8 ra§ların.:ia Fatma a - lf UZı.il18 ffl8 8 8 tefi derler gibi. işin arkasında duruyord.U-: 
ted.lr. ile b.ir!ilde 3[?'~ vutyet.ı. tetklk eden dında bir gelini vardır. Bu gelınle İstanbul kız orta ckulu sınıf l/B de D~bl,ye Parisc gelir gelmez. Tlirk 

Maluiulün para ettiği bir zanıanda zira&t memurları. dün Tali F'Uad Tu.k.. kaynana araısmdaki geçimsizl1k çe - 80 nu.marah Ayhan Yiğitsoy Pehlıvanları !çın, Lor..dracla, Pari.ste, 
köylümüzün bundan azami surette iıll.1 aalun rlJ'asetin.:le bir Jçtf.ma. yapmış~ kilme-z bir bale gel.miştil'. Kavgalar • •• •• Lllde ve Belçikadıı o:mak üzere güreş. 
tifade eylmııe.si arı:u olunmaktadır. 1 l&rdlJ'. Vali, bu davet ve toplantıda.ld her gün .birt>!rinin ardından gelmek~ Bır duzune kurşun kalem ler hazırladı ve bu memleketlerde bu. 
KöylttmQz bu surette kal.kınma lmkl. maksadı anlatmış ve memurlar&, vuL e w 'her ilci taraf l>il"birlne derın Eskişehir DumJupına.r okulu sınıf lunan güreş organızatörlerile uyuştu. 
nmı bulacaktır. Ziraat Vekaleti de ba. feleri başla.nruı. dönünce yapacaklan bir kin ıbe.s1emeJcbedir 5/ A da 1213 numıı.ralı Şevket Dti2er. Organizatörler, Türk pehlivar.:anna. 
zı Jerlerde zira.at yaptıracaktır. işler hakJonda direktifier verm.~tır. fi. .. . dik. karşı lA.zım gel"n ecnOO: pehlivanlarını 

Bateı.l:ara. ve bubub:ıt böl~lerine da. zerinde durulan mevzuun en mUhlm.. Blr.kaç gun evvel, genç. kadın, ko. s· • k l angaje etmişlerdi. 
_,_ bul -""ığ b" d . ır §lfe o onya ğıtılaeak göztaşı ve kükürdün teVZi e_ mi, köylüye ara.zi şartla.rma. göre, tam casınm e.-uc unm..... 1 ır sıra a, En büyük gJreş Par!ste ve Londmda. 

saslarını t.esbit etm61t tızınoe Bornova.da.· zamanında toınumunu vermek, bu to_ kaynanaeı ~ye: rstantıul Fatih 40 mcı okul sı~ıf olacaktır. Qünkil; bu .~ehirlerin .halkı 
ziraat mücadele iat.aS)'Onıı direktörtt humun mutıa~ e.dlmesinl temin ey. _ Dağda danamızı kurd yemiş, gL fi/ A talebesinden 392 numara.il Hus- kalaıbalık olmakla ber.abe'." zengl::ı idi_ 
Nihad İyriboz te!ır.ı.fla Allkıırayii ça_ lemek ve zira.ati arttırmak. delim de derisini y11zellm! demiş. nünnisa. ler ... 
ğınlm~. Kendisi bugtln A.-ıkaraya. Vali, too.uınluıc meseiesi üzerinde Bunun bertnıe gclln Te kayna _ Mürekkebli kalem Sonra; Londra ve Parlste gfueş ya_ 
gidecektır. VekA.letlerle temaslarına deva.mdarur. 

1 
-ı-. •• ın. İsmaJll kö .. 11 (Son p 03ta hatıralı) l>abllecek geniş -:hob ler vardı. 

~Iücadf'le ktmro Teşrinievvelin ıllı: haftasında tohumun na yo 8 .... LAIU._._. er yu e İzmir Karşıya'ka Fahrettinpa.şa cad Dubllye, Mösyö Piyer pehli\'anlarla 
Gaıt>t Ane.doıunun yukan kısmı olan her kaza ve köye gitmiş, köylünün eJL Mus!lar köyü arMın<la.kı orm.~na gel desi 300 numarada Oüner Üzüncü, geFnclye kadar her ~"Yı h!l.Zlrlamı.,tı. 

Bursa, Balıkesir, Kouell ve Çanakkale ne varmış olması temin t'd.f'eceıctir. mi.Şler. Gelin, ;yıorulduğmuı soylem.iş, İstanbul Sulıtaruı.hmı-d Işık sokak 
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Parlste: spor ~'l.ra:vmı tutmuştu. Bu-
vUlyetlerlnln Z:raat ve miı~ıdele me.. Vali ziraat memurlarına, bll?lassıı. köY~ bunun üzer.ine ıber ikisi de bl:r e.ğa ~ . rası binlerce lrhı alabilecek dt>reccde 
murtan için Bomovadıı. mücadele iı!ta&. ler1! ciderelc: müstah!.lin fa.:ıllyetini ya_lcın dibine <ıturmuşlardır. 4 numarada Turhan Aytul, J'.,1:anbu1 bU~Uk bir yerdi. Ernebi pehllvanLumı 
yommda açılan t.ıırslar buglin eona er. kından takfıb etmelerini, hakikt vazL Kaynana ala.cm dll>.inde dinlenir. Cağaloğlu kız orta okulu talebesin - da hazırlamıstı. 
mi.'Ittr. ~.~ttya.cı mahalltnde görmelerini ken, beri tara& Fa.tm& belinden kıl den 343 Nuran. Parlste: Türk J>t>hllvantarile yaınnı 

Memurlar bu lm1'8ta çok istifade et • .., ............ 19 .. ır Kurıun dolma kalem Frnnsızlar gilres~ekti. 
mlşlerd.ir. Ziraat VeJmlP.ti, z'raat me. ~k Otıatıe de ayni m~wnı Uu_ bir 1P çı.'laı.rmış 'le bl.rdenl>lre yaşlı (Son Po.'ita hatırabl Lllde: müstemiı>ke P"hl vanlarından 

güreşecekti. 4 

Bel.çikacla da kal"!şıit b1r ~ .,.,.. 
caklardı. Pak.at; bllAhare Bcılçik#I' 
yapılacak güreş geri kaldı. Orada tllll 
pra çıkmayacağı anlaşıldn. 

Londradaki güreşlere de ecnebi pelt 
11 v anlar işti.ra.lt edf\."ekt:i, 

İngilizlerden Alatran~a itlreşçi 1"" 
tu. Bu millet daha. ziyade sporl.,
başka nevilerinöie temaylU etuı4 buJllo 
nuyorlardı. 

Londrada; Da.nUna.rkaJı Petersen Pfw 
dobni vardı. Padobni Rustu. 

Pari:ste de; Pol Pons,. Löran ıöd 
ve Löran löbekerua vardu. 

Llkiekl, Arab AnJ'ly~ ile bu sa_vd1'1o 
mız pehlivanlar dtlnyanJU en tud 
müsabıkları idl. 

Bu pe-hUvanlar içinde; en tehlilı:ed. 
!eri Fransız aslanı dedtklerl •Pons 
Rus Padobni ve Dentmark.alı Pete 
i<li. 

tık rttree spor sarayında olaca 
Antre beş Naf'Olyon, birinci mevki 
calar on Napolyon, paradi 1kt bu 
Napolvondu. 

Gazeteler; ~69i 11An ediyorıardı
İlk ak$am; dört pehlivan blrden gttte. 
şerektl. Kara Osmnn AngilYo ile. Y-. 
sut Pol PoMla, P'lUs Lôratl 11ibuşe ne: 
P'lllbeli Kara Ahmed de Löran Jöbl' 
kerua ile ~!erdi < Arbsı murlarmm maıbsul hastalıkları mHca. rinde temaslar 1apılm.alttadır. kadmın. üurl:ne at.ı.lua.k lpi 'boğazı- Konya Koleli lisesi sını:t 1 de 200 Angilyo, VP ıklncl derecede pehllvani.ar 

na ıreçirm.1.§lt.l.r. canavar ruhlu genç numaralı Seyfettin Blllbül, İstanbul,,,..:=. =~n=b=u=ı==S=u=lta=n=ah=m=e=d==::İs=h=.,=~= .. = ... a.==============-----~ 

A da ... a,da, • kadın zavllı 'U.ynaruunnı ba~ta ba. """"' ...... ~._. millt piy~o bayii Mehmed Cuk:urovada • 
Düıen yıldırımlardan biT köy 
lü öldü, iki köylü yaralandı 

.&& B nd 34 üncti mek>teb sınıf 5/B den 'i98 caddesi ıs numarada Hayri Yurdum. kı.zı Mediha.. 
ğırta bu 1.ple botmuştur. u an mıonet K. Tatlı.dil, Tekirdağ Ertuğ_ 
sonra kaynanasının cesedtnl sürük - rul mahalD.MI Fethiye sokak 23 nu _ Muhtıra de/teri Alüminyom bardak 

Şehirde belediye yollan liyerek · Azma.n deresine atmıştır. Nadide Yıkılmaz. (Son Pn'tta hat.ıralı) (Son Posta hataalı) 
parkeleyecek, yeni yollaT Köylü, ıhtlyac kadının uç dört gün Eskişehir tt· kü ilkokul sınıf 4 de İ$.anbul 29 uncu mekteb 3/ A d 

arncak 'ientıeri Qröyde bulunmadığmı görün. Diş Fırçası 200 numaralı F ikret Yüksel, Hayra - 185 Fezal, İStanbul bölge 
%- (Son Post.. hatarab) ok 1 tal ......_...._,, 2 1 

Çukurova. <Husus> - CUma gttntı ce şüphelenmiş ve va.z;iyetl jan<iar - Kırıkkale ilkokul talebesinden 673 bolu Hisar mahallesi Şadırvan çık - D~i, ~~enFati: 
aı....n~• yn"a.n y.aır... .. r esnasında kö~ Adana CHusu.sn - Belediye seh.r vnl maya. blldlrm~_.ir. Jandarmalar, i.htL 1 N K An... 1 n mazı soka'k 3 numarada Naciye Say_ ~.... .....,. ........... -1~ ıqo numara ı azan, onya n. a a ı . . &ıı 
yünden gelm~kte ol.azı bir.si kadın ild. ıanna aid programın bir lcısruını tat_ yar kadının oased,nl derede bulmuş_ 215 numarada OillıdP.ren Akadlı, İne- gılı, .Yozgrul ta,pu sıcı.I muhafızı Saf. zel H0c2e!endi sokak 7 nunı 
si erkek olmak üzere Uç yolcuy~. Ma~ ibik faaliyetine geçmi.~tır. İlk hamlede la.rdır. göl Cum mahallesı Hekim sokak 17 fet Öner oğlu Behçet Öner. rada Nermin Uşa.klı.gil. 

ma çiftliği mevkl:nde Ylkimm çarp_ Ordu caddesi, Salcılar yolu, Mırza Ce. Kattı Fa.1ıms., Kurdlar köyiinde numara.da Abdullah Olgu. Kokulrı sabun Kitab 
nuşn. lebi yolu ve madhıı.llerı~e parke döşe~ dayısının evinde yakalanmıştır. D • (Son Po~ta Jıatıralı) Bursa Mak.sem Pınarbaşı cacı.d~ 
Yapılan ara.ştırı:nı. netoees\nde bun. m~k tızere t.wıllyete geçılm.iştır. tŞ macunu . 

Lstanbul C"~alol5olu ortaokulu sını.f 3ı5 num.aırada Yusuf, İstanbul Fraıı.. lann hüviyeti tesnlt edllmiştll'. Karşı- Bunlarden ma9.da 1 inei sınıf cad. çok ç:a.mur olan ara :yollara dökülmek ~anlar mahıı.11esi Dönüş "'6 "' • 

yaks ma.hallestnde.u Tahsin oğlu Alt delerden <Sebze hali. Taş Karakol) üzere çaıkı:l temın edilmektedir. BeledL sokak 68 numaraAia Hüsnü Darda. 2/ A talebesin.den Saip Horhor, Ls - sız kız mek'telb.i talebesinden 39'1 ıwıe.. 
ölmüO, Beyhayüıt köyUnden Durmu.'J yani. SaJydaın caddesinde kanali?.asyon ye ıoo.ooo t&ne parke taşı da almıştır. ğan, Kaysert tayyare fa.'brik:.ası No. tanbul Elmirga.n ortaokulu t~Iebesin- ral, Muğla emniyet müdürlüğü Akyol 
oğlu Ali ile Yusuf kızı Gürcü de çok iiJtimlıA.kl. ta.ıruunlan.mlş ve parke ola. Bu taşl.a.rla Hooı Bayram., sebz~ pıaza_ 516 Mehmed Cengiz, Ankara Önce _~en 206 n~aralı SaJJab.aıttin 1!1uğ, karakol komiser muavini Bürh:ın oı.. 
ağır t>ir surette yaral:uıcığmdan Ada. r.a.Iı: inşası da ihale olunmuştur. Dğer rı yolunun geri kalanı ile ana yollara beci, BJim sokak 8 numarada İs:fen. rstanbul Fatih Keçeciler ca.ddesı .tg lu Kema!. 
na Memleket hasts.nesine k.ald•rı1.mış. taraftan lç malıal!elerde de bozuk o_ mUlAki olan tali yolların milhm kısım d. Tu numarada Ri!.aıt Çaylak. Renkli kartpostal 
trr. lan 14 yol tamir edilmiş bulnmakta_ ları ya.pılacaktır. Faali:Yete geçilebil. ıyar noer. Alb 

Mersinde infaz edilen ilüm cezası dIT. mesi için bu tali yolla.nn iç vaziyetini Kınlmaz dökülme% hokka üm (Son Posta hatıralı) 
Mersin artısUdtl - Mıı.hmudiye ma_ Xalekapısmdald HAl mPyd.an!Jkı da şehir plAnına göre tesbit etmek lfv:ım. (Son Posta hatıralı) (Son Posta hatıralı} Bursa Yeniyolağzı ba'kkal KaıJJJJ 

hallEfrlnden Pırlantayı parasına tama. parkelenmekte, ve bunlardan başka dır. Bu testı!t işi de bu ayın 4 ünde İstanbul Ortaköy Çarşıağzı sokak Kll"şehir varidat müdürü ellie ~ar. e!Ue Uğurlu oğlu, İstanbul erkek ıı.. 
an öldüren Ollna1l oA1u ~ed Cıngn_ Reşadbey, ııeôae pazan . yolla . ~ Ad.anaya gelecek Dlo.n Na!ia Şehircilik 14 numarada Ergiin Tüfekmen, is _ deş.i Kemal Akman, Kastamonu Is • sesi sınıt' 5/B de 562 Salfı.hattin, ~rı-
ziin ölUm ce:r.a:11.nın ta.9dlkı dolayısııe n >le yaya ka1':1mmla1'1 :va ~ müiahaıseıslan tara.tından temın edlle_ tanbul Laleli Mesihpap mahalle&! m1<1.lll:>ey mahallesı Tenekeci sokak 38 kara Kaya.ş kapsül raıbrlkası müdüril 
dün hü:kttm infa.z f'di1m!.ıştlr. ptlmış bulunmakt:ı.:iı.r. Aynca kısın cektir. ____ - - - - A.zimkA.r .ııokak 30 numarada. İlhan numarada Refet ttneı. Lüleblll'lia binbaoı Belıa.otWı el.Ue Aslan Korkm-"' 

~~ 



t 8~ SON POSTA 

'l'elgraS, Telef'o11 Ve Telsiz berleri 
Moskovaya göre iki "Amerika Avrupa JGöbbelsin geni1 Şimdiye kadar sekizi "Alman harb Arnarikada 9 ayda 

tarafın zayıatı harbine nihayet bir hitabesi Amerikan gemisi makinesi henüz 12651 tayyare 
Almanlar 3 milyon vermek İçin mü da- Bu harpte en müsait,, batırlldl kırılmamıştır,, yapıldı 

bkişi, 11 bin tank 13 hale etmelidir,, şarttalraarfıAndlmadaınr,y, a Am . r••·ada g= ~~:zıyor:Sunda.y Tımea :i=n a.5 <A.A,) - İatilısalM 
in top kanbetmişler IA AJmanıann RıEyada vermiş olduk me it d u.."!1 sarfında, Blrlelik A.., 

'J r a a, =ıa4 anra.re :JapıldıAını 
Moskova, 5 \A.A..) - Moakova raci- Japon Hariciye N~ın lan kayıbla.ra rağmen, Alman n.b ilin etmektedir Atuaıo. r 

YOSUnun tllıdirdıttn'! ecre. SoY7d ha_ lıletıl. 1 CA.A.> - D. N. B. : a•·ısıe• ~- hentm tırılmıf detJlctlr. yapı.lan. tanare. adedi llM zarında 
berıer btıro.u. reisi ~. eo.yet Ol'6tan olaıe bir .mecınaanın AJmaD de1'let :nuırı doktor CJabbela, • A.. auete, AJmanJaruı yaı1ns tana _ aeneslnin llt t JdJ. lHl 
Bırı ~ine ~ Almazı ıaaınmmun ı.t flilılıat• fG.rarn )'CDln PUU' ııfhıll 3arrabructaıı n lletz'de re bakımından mühim ~ ol.. ,Jare ~ ed~~ 12651 tq 
lang Cındanberi .W aa. ... r.. uJ'Jbl&D J8lllltllı iki Wrü'& n~ anamıda doğu ha:kkında M. Çorçı.'in soy ediğı 
haekınc1a &f&&ıdakl mal~ wnni'- 'l'btııo ı <A.A.> - UnJt.ed Preu: sOz &1m.ııt ve IUD~&rı 6ÖYlemıffu: Amerika Haricive Nazırı: 
ır· • mlll ....... b n .. Un ,, sözleri .zlıkrettikten .anra diyor ki: AI bl."' . 

. hpan baric17e neaaminbı Ofi&lll c_ cAJmaıı .,.... u - CÜ hart> yılın «Bu bı·r tedhiv ı-·-Lbiıü man te Altrıanlann Jr:ııyıp mıztan. ölQ ve ya lan cRevue Dıplomatlque:t mecmuası, da P'Uhrerln et.r:ı.Iında daha büyük \JıT ~ ~ Bu noksan!ık A."m n kavvetlerinln Jgt 
J'alı 3 milYonıfan fazladır. Almanlar, ~öyle yazıyor: a:rimle tuPlawmş bultmmakl.aaır. Düş_ olaa gerell.tir» dıyor batı cephesınde d~, Rusyada ıver_ 
11.ooo tank. ıs ooo t.op w ı.ooe by_ Amerika hü!ka~en adaletiıa ,., ima- maıııanmımı .\lnwıya:n yok etmek ar dikleri byı.b'le.Ddan ileri gelmekte - l.Blıe &aralı 1 inci sayfada] 
Y&re kaybetmış\erdir. WıYstln müdatll ı&e AVl"l.U)a huWDe ııi miu'ı ,..nas iti cepben!n me"CUdL V~i.Da'ton. 5 {AAJ - 21 EylWde ce dir. 17g top ve 472 mitr&lym igtinam eL 

Bu eoın rabmıb harüet ~en ~ \'enDek ~· mM•h•ıe em 'dır. ,,ett yMOOen yıkılacaktır. ı -Dann_ nd> AfJantlifnde bl: dmialt:ıa ~ Ga.7.ete bundan sonra bal'btn ab!u_ mifleıdlr. Bu baret-At 24 ~ftlden 3D 
t.ahri> edl.lm.1ş olan dDşman tayyareleri .Amerika .Birietit dn!eUeri. "llllkö il* nın en ı:n teohls edilm1ı en kmneW. f.ından batırılan .ıcwııe. petrol .ılmı.. ta ve han bombardımanln sa7esin- .gyJtUe -tadar cereyan etmiştir. Da.sel 
cı.Jııı deı;lldlr. geçmeden bu vazıfeyt baprabiH!cek Je- .-eri olan Alm:ı.n on1ı.ısu., 2 - Ymul_ &. iha.ıbin başınrlaherı batan Amerı.kaıı de )'•anılmasının mümkün olmadı adasmdan hareket 4!den AJman istib.. 
Anı mUddet za..-.fındA Sovyet mylıı.t et.ne .mmıalekaıWr. Amerilw> eerefl m9dan çalışan v,. bUttln gayretını har_ malı semilerln lekl.zlııclsidir. . d<l d ek ~ kU erleri, Abruka adasını i§gal et 

Jnictan 211.IOO lltl, 720.000 .:rarah ve bwnı lc.:b ~ Amerlta .bar- bi kuaıımala hasreden Ahnazı DlflltıU.. M. OOftlell Hull, ~lerJe ıaptıtı tı hakkındaki iddıayı re e er .m4ler ve adadaki • 
lTaOOO ~ır. Sovyet!e 8900 top, be irerse. hal'i> b~ettn i:ıtırablan cB1l baı1>de em mUaald IUt1ar Al. l'Öl'ÜŞmede, be7abatwın &i&Piati etim yor ki: «&mbıonda bul-. 
~= r tantt ve 531S taY,Yare kaybetmiş_ nı !t.tm ve blWlııı dünyayi saran bir manya tar&!ındadrr. Almanya b:ı~ıca lelerini aynen nıer.etmek 1ı.ere Sll7A!- Bu boıaardmıanlar sayesinde düş nan Sovyet a.&kertcrını esir almışlar.. 

· savaş mah!yetinı alacaktır. a*erl hede-narı el'nde bul~ tecllerle .tevb!Ade olarM: aalüh.yeı ver man !Azım ge1en malaemeden mah _ dll'. Alınan Mkerlerl denizl, hucunı 

C 
Mihver devletleı"ı Avrupa ve j&J'ki '\'le en etıemmiyetll fk~ kuTVete ma.. miştl.r. rum edilebillr botlarile aşm.iilardı. 

enubl Ame ika A&Yada yeDJ bir ni.sam tesı.me çallll.. m balanuyor. dc1ritiea 1 babımak bllan dlll ın.. • Şarki Kareli.de, FlnlandJya kıt'a .. r JOl'W Amerika :ı.a pyretler tar~. aanlamı 1ew Qi.r koı.ııanlık hareketi " Boynı. taarna Ia.rı. barek.A.ta muvaf1'4tklyeüe deTUll 

1 d b d ... sıkı blr ~:-all•t tat b ve bıdtA Be ı·n Buyuk Eıç·ı . d1icyanuı tethl, pll.ıılndan olarak hı- UA etm1flenlir. Dün &'ece Alman ha.a su arın a ir eniz Amerikalıları tclıdid etmyen ve kendi. r I mız sa.nlıı.rı A~~:..: =~=bb~ taa.mızıarı )'al>~lr. Barkot'ıın Ci1 

h 
leri.De faydalar ıemın edecek olan yeı1 Ankarada nıbC;l ile •Mir 'Pz•·"'I ı 111111 ~ nubu flL!'kiai.Dde mWWn bJr alllh fail. mu art: bası• m•ı oldu?. Di91DJl1 ~aşUrllllıeslni ..-SU etme_ ali ı::ı.:: ~ Cl!\'ab veren .K. Jıl. B. aj8NJnm bildJı'dlltne .... dil- ribaı ve Mastan. ile LıeııJııcnddlt 
ildir. rBu&an6 1 lAel DJ'fMb} Hull dem4tir ki~ maaıın otu Mlııerl tatarı ıı-ezı ft- uterl te.1at bıomb'alannılf&&r. V•. 6 <A.A.> - H. o.: Net}'orktan erJı:lnlle dmtlan i&...""afından utur _ a: cleNUerin QJueU. tns~ 1a ıtamamen ta.hrlJ olvnmJllhtt. Ban Bilmen teb1ili 

alman bı"r habere nazaran cmUbt A_ Londraya göre bu Janmqtr. BerUn büyük elçhnis An- Q'e lh&iJKl balUDaD m&mme71 ver_ ların 8l'acnda bulman bir eepbane Bfltret 5 (AA.) - &elaııi: 
ıneribda .Brsılyamzı prtında 1ı1ara_ • tanıda Retaic6mbur JılWt .şeaın.e mıık Cin mllmldla oı.o her feJ1 y.ıp_ treni berbva edf1mlft;lr. Umuml tararPJwı ııetreWRı bir 
8-Ydak.i halk Caı;ıea Cuma dılü C81 sabahki V8Ztyet ta'l&mlerini anettlkten '1'e blit(l _ JDllkilr. DeniuJtılarm Amerfbn mal- Bu arada bava ~rinde teb~e, acllmlle, .Aso! denizi böJ8e.. ::: ~ :::n ~e:,1~~g~~ om....,. ı iMi ~1 met erkAnile temaalaroa bulunduk _ ıııemeei taıfı7Ul ,.emilen her bo\t!rllında dütmanm 20 tayyarea! dÖfÜl'ülmüı l1ııde. Dlnyeper nehrlnln f&l'kında. 
q, ~ lc1 ._ dft&ıa eWllal BdlkCa Ha.aPe elin ııuıta~ et_ tan 80nr& fehrim!se döneeet "Ye ıbtr_ bu.~ tt.!: ~~:: Te diğer 5 uçak r.emin<le tahrib edil.. avcı taburlarne silvarl ltııvvet.ıer~ 
blldrnıişıerdlr, Bugün ötrenlldliine gö_ mette ve Pin taarr.ızıarını reddetmek- - giin aonra nfitaalle blıl tte n _ ~: aenDer ~ bir mmaleket miştlr. Alman ordusu ne birlikte fl,ddetll ma 
re tJu haıt> aemI eri it1 iaDt> ımı.s. 111a_ tedir. Ru6 mu.. zıre.sı bqma haNbt edecektir. ba.Jniı tapiılı .em btr fl!7 ~ma.. Raylar tbertne hm .llabeUer neti. barebeilerden sonııı, tülllyetli U~ 
r~ halk ~ m~. aı pnawe .....-uttan bir .büer Sltokbolm aeınrtm1z .Ag~b Akııe1 de )'iZ. dereek. 0 sa:nan !ıısiJtere7e 7ardl- oesi olarak bir oot demil'JQlllırı b - blrliklerlle ve aiır toplarla ıve aym 
ll'lıllltlbla Ol!l'l9'm edmı dlıaiK mwı... -:::,17= .-;ı:ım :J411l• Ankaraya gi't.ınift.lı. Bir 'ka~ gün llOn_ mım.m .up.rı7e n.ecettir· sUmifUr. zama.nda adedce çok faik dllfma • 
=ın seyretını,şlerdlr. E"l makta bu.. al :u:ernme Timooeı:ıko on!Ulan taar- ra tehrlmhe döneeıetttr. 809)'d meniler! 7arılil nın taarruzlarını pü.5kilrUtwerı U, 

C'etnf7e laa))etJıer b.Jdedilmlştir. ~ ..... --·- 20 Rus su .. bayı Berllıı 5 (A.A.) - Bir AJmaı arh- deıd,,.__ ..... ,...,_ Bu ~e dA ......... 
&11 h111Wıta h1Mt6met ~ h"t!bit nm'M1'l8. deTull ~--· "- • UJU,l.............. _,....,,. .., ....... 
h--. ~ dalrelerlDe h . Bil kuvnıtler .Alm&'1ian 20 kllameb'e Çek '"'"rik""•"'·ında nrev ı ·ı "h k tt• u tümeni 4 ~ gihıti pR cep_ tarta dıoinı ric'at etmett.ecllr. ınaJQmaL eelmmılştir. !PW' pri CJıı.ttırtımüfler ve mftteaddld kÖJ'. HW cucu· ~ SVeÇe l b 3 e 1 he.ııhıin oen&ı> bôlceüde 8oryet meT a.....ıem. ..,wa 

----o-·-- Jm'i seri .ımı&ht'dır. IA>ndra, 5 CA..A.> - Mookova rad;Jo stbkiıobn 5 CA.A.) - Aralarında 1.llerlni yam1lf "Ve D. N. B • .lijansının Teblllde aynca dennt,or ti: 
Tenis mf'sabakatanm'a Ceıulbda B1ld enny ardalan 'VUf:ıe. au Çek fabrlkalanııdall bır ço;uııdi Kmlolduya memub 20 kadar sübay bir askeri kaıynaktao ö~Ddilf,ne eö- Bazı radyo merkı:ıtım ta.ra.tmd1ıll 

tinin nllbeten lyileştlil .anlafılmakt&_ cıwler cıktı#uıı haber vermekted.r. bulunan 60 .sovyet tebaası, k ıçak o_ re, mühim .aa. kı.ıvvetlerl.n.i ıllnha ey_ neşredilen yanlış byıdlara inanan .. 
İstanbul birinci geldi dır. Dün aeoe Berlın rad!°8u .cenubda Spiker Prat elvıı.nnda~ t&7Yare ratırt la~ 3 denlz mot6rti i!e isveı; sahil. lemişt1r. 1ar .. bwıJM'ı mekcedt mabsu.a2a .,._ 

"-· BudientXY Jrur1et1ermın oiddetlı mtıka- hm JŞÇllerhı\n 'keza Prald va·t. ta ı._ gnlrı Rua ~ nHe 
wan s (A.A.) - 19 Mayıs st.cl. bı1 taamnlar.k butundaklarmı kabul 

1 
~ ... • tt, .Y lerine celmifler ve .16veç nıa'kam"lan A2maı11 9n ~ ~ - ya 'hiffetle 'J"&l&nl"lT ~und$nd-, 

Yomu kortilarında Cuma günt1 bqlı eilldttlr J'8l'e motör e ' fabrikası 
1 
~çllermaı ltarafmdaıı derhal ,r.a.ıu edllmlf1er_ riiıe kadar ilerlemişler, 14 Ul'CÜ uzun Rumen umumi k'arargAhı aşaA!d.Md 

yan Ankara. _ iır.mlr _ :t.ta~uı ıe : Budie~y ordu-:art Sô saat zarf n1a :::.le~fuısıke~:1~!1:1~~l~~= dlr. • menzilli o~a.k üz.ere 23 .. top 1tt1nam rakamları 11§.n eder. Harb bldayetıin,. 
nllçUert anusında ftç ~bir birincfilli 30 ldlometı-e 'ltadl\r <iltrlmıl.,ı1erı!ır. Bal trenler yoldan çıkmı.ş1ır. Mulnrın- eylem1Şlerdır. Bu zırhlı tumen bu aon der.art 00 binden ru..ı. esl.r aldık, 
miisaba.taıan buc1ln eooa enıtlftlr. cautbda dile' bir Mkt.ada Ruslar mat fabrikala.rı.'1da lnfılfı.ktaı- olmuştur. , Bu akşam <l muvaffalkiyetlle şarkta .Rus - Alman Rumen ~ayiatı 20 bln 0 ü, 15 oın ta. 
Beetin bir ~l'Cı tiltled tarafından iO.C6rö ceri .aınu.ıımhr. . . R K harol.nin başlangıcındanberi şlmcllye 71!1, yüzde selcsenl haf r olmak üzere 
taka> edUım m••"hna telml& OdewSa Rwılar>n t.ankhı'la şdclrtlı SES SES SES ş A kadar bin Rus topu .ıttinam veya talı 'lS '--'- ~-1,,.. 

taanım1mnSa babmdıılclannı dUn Al_ "-'-d UIU ,, __ ır_ 
~ıJ •=• b1NI 1 ._.. E E ıtb· eı.vlemlf bulunma-. .... ır. .Bamm b'alamım aoır,etierle mt 

.... -:~~~~=--:::• EBEDi AŞK s SlnBDUJllUlda =-=·=.=:..=::!1.~bln": 
"Son Posta,, nın bulmacası: 28- (3) ~ ~ iLL Y FORST'un E;~~::gf~ ~.:~ .::::~:;,.: 

( N İ Ç E V Q ) En son \'C en mükemmel eseri ya muhard>esi 7eni bir nfhaya g.r_ Beıiia. 5 (A.A.) - D. N. B.: a~a.n.. 

h~r s s OPERET mlik tızeredlr. smm salAhiYet.ıl blr mıenhadan öğren-v İL L l F R 1 Ç T~ etm.yea haberlere ıare. Al_ diiine 86re. •ne t,anar!'lerl Ladoııa 
E E manl&l' Şimalde Orel'e tadıı.r :ilerleme- ~imde bd' dlilDWı 1ıapcıekeı'fnl tahril 

'Basan 11"7 - "'1.ffte 
.... torOnc" ...._ 
dıkt&a ... IW,f'e ıra. 
.8117. 

S S ğe muvaffak olmoŞlardır. Te ttleGk bir natıtre ,..ısint işleJ'9. 
6esin balb seyrettireceği 1ilminlıı Ut iraesi mlinaMbetlle Ukrayna ces>tıeshıd .. , lılan!t&l Buc1.. ms bale pt.innllla'dlr. 

s 
E 
SES 

ilk şaheser ŞEREF GALASI yeni gttçltiıklerle b~l•pntılrla bMüer' S 18Ukrarlı bir mildsf• hattını tnlae ~ 
E ıışınattacm_. ____ _ 

Irak kabinesi 
istifa etti 

1 

SES SES 
Biletler sabahta.."l alınabfür. 

Yarın akşam SUMER sinemasında 
Q&I bmattıraa ı.ır eüseILte mallt olan Yılda 

Y eai "GARBO,, Si G R i O C U R i E ;:ra:j. 

unuıuımuş ıaoın 
fFerıotten Weman) 

tllmindt bllttr.. seylrolen pşyedecekiir. 
Er1<elı:ler tara1mdaıı takip... ve hapiste namuu ihlfı.1 edilen .. ve nl_ 
~ lMlk safeW'd~ ~1daı h&y&ıa tanaan bir taduuA ıaJUA.W 

' lttNG • JtONO d•n da!n ıı.a,.an .... 
Ş1mdiY• tadar ııörlllen !ılmlerdm dsıha müthiş ... 

DOKTOR SiKLOPS 
(Tamamen Renkli Büyük Film) 

önllmilzdı.-Jd Perşembe a~mdan ltibarm 

LALE Sinemasında 

İstanbul B elecliyesi llinlan 1 
:i.stenhuluıı Kw"tUhif yılQöni.iminü ltııtlul&ma meras.m.ne J.fUralt ede.. 

cet olan kıt.ut ve .birlitle.r Bll'J.ncltefı1D.in a ıncı aıınü Baat 9.30 da SW
tanahmed meydanında. RıplaD&cı t, saaL 10 da L.areu' ederek TaJWm 

meydanına aldecektir. 
Bu törende bulunmalı: üzere Cümhuriyet Halık Part.isl rel31 Ye 

i:.nanbulda ~u.uııan meb'uslar, •ehlr ınecllsi azaları, reneral.er Ye ~ 
baylar, adliye \'C mülklye rüesası, beledıye erkr.m, ün.vcr.!lte Ti! maa.. 
rtf erkA.nı,. matbuat mümessillerı, Cumhuriyet Halk Partlsl, kaza ve Halk 
nleri reiller! ~ ve meslek cemyetlerı ba.fkania.rı, bankalar d.rek • 
tör'erl ve tmtıyazıı ~rtetlcr, ticaret odası beyetlerı ve esnaf cemiyetleri 
1'lialetinizı Tak.ı!mdı? hazırlanmlf olaıı t.ıibünü teırmert rlca olunur. 

.Blbiae: .Jaket Aaq, Bllindlr tçh. (91) 

Rusyaya yar6m llllSllesi KalıiN! ı CA.A.> - 11enter: • 
msrtzrata ı laıel w•ı •· Bepvttan 91111 plıea 118beriere gQ. 

aı jüzumm ..,.. eJlemlf ,,. ..... - re. Jnk im; 6 
7 m o.at: lledfanı iS ~ 

tan aöylemiftlr: uta elmilQ: Irüm KııiLlre -ıaı S.. 
cRuayQa JUdn .1c1D mlmttbı o- iıl 1181& ......... çellalm1ttlr. Bü. 

lan her ..,m ,..._1maan• alı:M e.. sin tıQJUI De hanılıet edeceldlıl. 
deoetıs. -.u 7'1-11 r in w ........_ c.pn lılecH•"' lılilelw ıraqa yapılan 
zi ldrat edect* ollm RaQa ile .m1L incWs ~ MM.tada 1 M. yıat& 
na bdıar 1'eraher ol~ laapekJl olm.,ta. 

Sabalataa s.a.ba ı 



1 Sayfa SON POSTA Birinciteırin fJ 

...... ~ • • .. . . • • • n. ,, 

BAŞ - DİŞ - GRiP - NEZLE - KIRIKLIK - SOGUK ALGINLIGI - ROMATiZMA - NEVRALJi 
Ve BüCn Ağrıları Derhal Keser, isim ve Markaya Dikkat. NEVROZIN Yerine Başka Bir Marka Verir:erse Siddetle Reddediniz. 
. •·"~ ·· . . . • • .1 1 ' ., - ~ ! . • ı ,• • r • 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM 
l_R_A_D_Y_o~I 

l"AZARTESI Wlt/Ml 
• 7.30: Saat ayarı, 7.33: Hatif parça. 

lar (Pl.), 7.45: Ajans ıl<: beılerl, 8 : 
Hafif parçalar (P l.), 8.30: Evin saa ti, 
ıa.30: Saat ayarı, 12.33: Sazruıak ve 
ıroreıgar makamla.rındım §artılar, 

12.45: Ajans ha.berleri, 13: Muhteıır 
makıunlardan şarkıle.x, 13.30: Karı. 
§ık müzik (Pl.), 18: saat a~rı, 18.03: 
Dans miizlği (Pi.), 18.30 · Fasıl heyeti, 
19.16: Karışık şarkıJ:ır, 1"9.30: Saat 
ayarı v~ ajans haberleri, l9.45: ser. 
best 10 dakika, 19.55: Oda mus kisi. 
Moz:ut, 20.15: Radyo gazetesi, 20.45: 
Bir halk türküsü öğreniyoruz.Jlnfta. 
nın türküsü, 21 : Ziraat to.kviıni, 21.10.: 
Plyasa şarkıları, 21.36: K im gil ailesi, 
:11.415: Radyo sGntoni orkeat.r:ı.sı, 

22.30: Baa.t ayarı . ıı.jfl& haberleri ; 
borsa, 22.46 : cazt>:ınd (Pl.) . 

(Fitre) ~mlıi Türk nua ll•. 
rum11Da vermekle üç milli remi. 
yetin l'&Yderiıae bir aria yanım 
etmek l.mklnttu elft et.ıs e'aca
tn. 

En idareli 
J.AllA 

(Lokman Hekim) 
OİTanyehında 104 No. da berpn 

l.aata kabul eder. 
Telefon : 2 104-4·1.3398 

~I 
ıl!~ 
"//~ !.!f:,'ff ,., 

ı:: 
~ :,· 

~uv-

TÜRKİYE İŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 1941 iKRAMiYE PLANI 

Kefld~er: t Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağı.ıstıoo, 3 İklncitefrln 
tarlhlerLDde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
ı aded 2000 liralık - 2000.- lira 8 adcd 250 liralrk - 2000.- - :il a 
3 • 1000 • - 3000.- ,, 35 • 100 :. - 3500.- • 
2 • 750 ,, - 1500.- ,, 80 • 50 ,, - 400U.- • 
' • 500 • - 2000.-· • 300 • :!& ,, - 6000.- • 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
\lt\lnıhlf tarihi: 1811 

Sermayesi: 100·.000.000 TUrk Lirası 
,,... ftl .,_. adedi: 281 

llırai " deal'I ber ant lıaDka m.amelelelt 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiVOR 

Ziraat Banıcasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarmda en 
ae 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur a Ue aşagıdakl 
p1iDa göre lkramtye dağıtılacaktır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) soo ,, 2,000 )) 
4 ,. 250 )) 1,000 1) 

40 ,. 100 )) 4,000 ,, 
100 )) 50 )) 5,000 ,. 
120 ,, 40 )) 4,800 )} 
160 )) 20 )) 3,200 )) 

Dikkat: Hess.blarındald paralar bir sene icinae 50 liradan ~ağı 
d(işmiyenlere ikramiye cıkt1tı takdırde % 20 fazlasıla verılecektir. 

Kur'alar oenede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eyltll, 11 Birinci 
tR "ihler1nde çek11PCPktlr 

Devlet Denizyolları 

MUdürıua:ı 
aşle ıma Umum 
ilan1arı 

6 Birinciteşrinden 13 Hirinciteşrine kadar 
muhte!if hatlara kalkacak vapurlann isimleri, 
kalkış gün vesaatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

Karadeıniz hattına. . - Pazartesi 17 de CEgel, Perşembe 17 de <Cum. 
hurlyet ) . Gal ta rıht.ımındcı.n. 

- Cumıırtesi 18 de CAnnfartaı. Slrkecl rıhtımın. 
dıın. <i~·~rı ahire kııdnr h !t::ıda b.r po. ta yapı. 
ıac'lktır. ıı eboluya kadar gıdecck olan bu posta 
gid4 ve dön.ışte Akçl ·ocay ı u~rıyı;;caktır.ı 

- iPcr~emb; 8 de CB:ırtın). Tophane rıhtımından. 
(NOT: Iş'nrı ahıre kadar ha!tutia Lir ı>osta ya ı. 
ıacaktır.> P 

- Salı, Perşemb" ve Cumartesi 9 d a (Çanakkale>. 
P azar 8 de ( Trnk >. Postalar Galata rıhtı • 
mından k .. karlar. 
(NOT: Yukt!rıda ya~ılı günlerde yalnız iblrer 
vapur kalkacaktır. neıve po~talar yapılmıya. 
caktır.J 

- Prızartesi, Çarşamba ve cuma 8 de (Trak) 
Galata rıhtımından. Ayrıca Çarşamba ve Cu~ 
martesi 20 de (Konya}. TophanP rıhtımından. 

- Salı ve Cuma 19 da. (Seyyar). Tophane rıht 
mm dan. ı. , 

- Pazar 9 da (Bartın> Tophtı.ne rıhtnnından. 
- Ça~mba 12 de (Ulgen)' Cumartesi 12 Sa 

det) Sirkeci rıhtımından a -
izmlr ı. sürat hattına. -Pazar 16 d.ı (Tırhan> G. ı t 
j 1r it üraıi st · n n a rıhtımından 
- . s pe a91 -Perşembe ıs de (Kad~l. Oalata rıhtunın.:İan. 

NOT: Vapur seferlorı hakkında her türlü mnlfimnt ı; d 
maraları yamlı Acentelerıını·.. ..,._ aşa6 ı a telefon n u· 

"""en o6•cOılebilir. 
Gala.ta Ba.ş Acenteliği - ~al~t~. rıhtımı, Lima nlar Umum Mü.. 

dilrltiğu binası altında 
Gaı'!Pta Şube • 42362 

,, - Galata rıhtımı, Mıntaka Liman Rclsliğ· 
t.ması altında . 1 

• - Sirkeci, Yolcu Salonu 40133 
. 22740 

Sirboi 

(8804) 

Devlet Demiryolları işletme u. M. dan. . . 
Muhammen bedell (3.400> hro. olan bir adcd M to 

§embc cunu sa.at 15 te kapalı zarf usulu ile An~ ~mp .16/ 10/ 1941 Per
satın o.lınacaktır. • ara a Idare blnasmda 

Bu işe girmek istiyenlerln (255) liralık muvakka 
tayin et.tiğl veslkala.rı ve teklltıerıni ayni gün saa! ~rr:ıinat ile kanunun 
yon Relsliğıne vermeleri IAzıındır. e kadar Komıs_ 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Da ~ 

şada. Tesellüm ve Sevk Şefliğinden da~ıtılacaktır. lr~S:oe1~' Ha.ydarpa_ 

Toprak mahsulleri ofisi umum 
müdürlüğünden 

Değirmen kontrol 
memuru ahnacak 

Tafra teşkilatımızda münhal d"eğirmen kontrol me
murlarına münhasıran değirmencilik, buğday ve un İş· 
le.r:nde bulunmuş ve bu iş lerde vukuf ve mümarese sa· 
h ibi kimselerden ibraz edecekleri vesikamn mahiyetine 
göre 60 ila 100 lira ücretle imtihansız memur alınacak
tır. 

Talihlerin aşağıda yazılı vesikaları dilekçelerine bağ, 
lıyarak azami 15.10.941 taı•:hine kadar Umum Müdür
lüğümüz Zat İşlerine vermeleri §arttır. 

1 - Değirmencilik, buğday ve un işlerile iştigal etti
ğine ve bu işierdc bilgi ve mümaresesi bulunduğuna da· 
ir vesika. «Bu vesikayı iJ>raz etmiyenlerin ve diğer ve
sikaları noksan olanların talebleri nazal"• itibara ııhn· 
mayacaktır. 

2 - Tahsil vesikası. 
3 - Sıhhat raporu. 
4 - Nüfus tezkeresi sureti. 
5 - A skerlik terhis tezkeresi sureti «talihlerin aı· 

kerliklerini mutlaka yapmış olmaları lazımdır. » 
6 - Evvelce bulunduğa resmi veyahud hususi me-

muriyetleri varsa bunlara aid hizmet vesikalar•· 
7 - Doğruluk kağıdı. 
8 - Oç aded fotoğraf. «7316 • 88251> 

Emlak ve Eytam Bankasından 

EsM No. 

eh 
Mevki \e evsafı 

Jl.fukadder ki~ 

289.- Llr• Kasımpaşı, Eyyuhum Ahmet nıaha.le.sl, ounilşeı·.f 
sokağı eiıti 33, ~enı 41 num:ır..ııl evin 3/4 lıls.J.n. 

14'9 

150 Kasımpaşa Eyyuhuın Alunet mahallesi, Camiişcrif 1G7.-
s· k aı cskı 38 mUkerrer, yrnl 43 nt<{ma.ralı evm 

ıeaı 

~98 

497 

499 

878 

3ı4 huaseın. 
Kadıkoy, Osma ıı :ı mahalıe&.l Ml..akinn2Joeır sokağı 800.-
eskl B, y.,n, .... t.aJ 5, num ralı 70 metre murabbaı 

bahçeli ev. 

Patih, :ekfursııroyı Çakırağ;ı. mahallesi eskı Han • 131.
çerlı KLı.se, yen. Ulubatlı Hatan sokağı esk! 41. yeni 
39 nuın:ı.r .. ,ı hanenin l'6 100 hlssesl. 
:Burg.ı.ula, Mezarlık ve nur •az Çayır sokağı yeni 171.-
1, taj ı,ı 3/ 1 numuraıı evın 13 16 hissesl. 

«b 

Eski Eeylerbt'y , yeni Bostancıbaşı Abdullahağa ma. 155.
hal esı Hazı Ömer e!endı İstavroz sokağı cskı s, 
yeni 1 numaralı 3097 nıetre murabbaı tarlıı.. 
Beylerbeyı, Bost.ancuba§ı Abdu!!ağa mıı.hallesı Rııslm 268.
ağa sokağı e.sKı G, yeni 4 num;ırıılı 17870 me!.re mu. 
rabbaı ıarlıı. 

Rnmelihi.;,an, Hacı Keınalett.ln mahallesi Türbe so. 4157.
kağı e,,kı sı, yeni 43 numaralı &31,30 metre murabbaı 
arsa. 

2655 Arnavudköy, Klrcçhane sokağı eski lZ, mükerrer 1252.-

' 

, 

' 

) 

, 
, 
, 

yenı ~() numaralı ev ' 
2788 İ.stinye Ne lı,:ıahsuıta~ mahalesı eski Değırmea ye. 178 ...... 

nl Hamam ı.ok , ğı eski 61, ycnı 8 numaralı 200,50 
metre murr.bbaı ev. ;;• 

Yukarıda adre.,ı ve tafsl' ntı yazılı gayrimenkuller peşin para ile fi 
arttırma usuıı:e satılacaktır. 'l'\t' 

eh numara altında gfuterllen'{:rln şubeec, c2> numara a.itındıı ~ıV' 
rilenlerin lhale31 ise umum ınfidürhığün tasvibine arzedıldikten 
yapılacaktır. 

İhale 9/ 10/!lU Perşembe günü saat ondadır. ıs~ 1 

Muzayedeye .ş irak edecek!erin mukadder kıymetin yüzde onu tı 
tinde teminat yatırmaları li\zımdır tf' 

Satış esnas'nda verılen bedel mukadder kıymeti gcçt ği takdlr~el.lirs' 
mlnat akçesi derhal arttırılmıyarak lhnle kimln uhdesine icra. e 
tcı:ııınat akçes, ona lkmftl ettirilecektir. bir ,ve, 

Istcklilerin pey akçesi, niıfus tezkeresi ve üç kıt'a fotoğrııfl~891~ 
blldirılen gün ve saate kadar şubemız emlak servls!ne gelmeleri· 

Topkapı maltepesindeki satın atına 
komisyonundan 6 ıo 

Topkapı Maltepeslndeki askeri satın alma komisyonu fhalele~ıır ilıtl 
941 de Harbiye Yedeksubay Okuiunda yapılncaktır. Bu gune ka 0 ~

111;, 
edllen ve edllecek olan mUnakasalnr ıçın mezkfır günden ıtıbare JsYOpl) 

le~~ Harbiyedeki Yedeksübay Okulundn askeri satın alına tonı / 
muracaatları. c8813ı; _..,,.. 

·····························--···---·······-··· ... -·-····-··--· ..... ···· .. ········ 
Son Posta Matbaası : Neşriyat Müdürü: Hüseyın Rugıp EıneÇ 

SAH1B1: A E\.:rcm UŞAKUGIL 

1 


