
~ Sayfa SON POSTA Şubat 8 

Tor ki yenin demir ve çelik şehrinde neler gördük ? 

Kara.bükte gece hayat1. 
Yuu: CEVAD FEllMt 

Evlilerle bekarlar bir futbol sahasında karşılaşmayı kararlaıhrmışlar, fakat 
müsabaka günü yağmur yağdığı için bir kısım evliler zevcelerinden izin 
alamamışlar, neticede evliler takımı sahaya eksik çıkarak mağlub olmuş 

Kuklanın katli 

Rıdvan Sadutluh anlatmıya bCL§ladı 

Karabük gecelerinden intıbalar: Bir danslı toplantıda fabrika mü1ıendis& ve memurlan ailelerile ... 
Sonra 9el"lromiserin muavinine döne -ı ayaklarımın sızlBl beliti günlerce geç:mi-1 

rek: yecek. 
- Osman Beyin nen~de olduğunu bi - - Peki Osman Bey, §imdi genç kızın 

liyorsunu~ zannederün! dedi. bizim evimizden ayrıldıktan iODra tanı· 
- l 1 - yeni tehrin if hayati!~ beraber ruhunu evli1erden pek çoğu eşlerinden izin ala-

Bu 90D. yazımda ıize Karabük gecele- da, içtimai çehreaini de anlatmalıdır. madıklanndan sahaya gelemem.işler .. bu 
rini anlatacaA"un. Ofinkü bu ağır sanayi İşte bu iki sebeble, yazımın son kısmı- yüzden evliler takımı eksik bir kadro ile 
merkezin~, işin haricinde geçen zaman- nı Kara'bükün Jehir hayatım anlatmağa çıkm~ ve (6-2) rnsğlub olmuş .. bek!r bir 

- Evet kendlııi anlatmıştı. madığımız y.abancı bir şahısla, bir erkekle 
- Onu müımkün olan süratle çağ}rma- temas etmediğine &Ureti kat'iyede kam 

lar ve bu zamanların geçiril~ tarzı ha- tahsis ediyorum. memur: nızı ri<:a edeceğiz. Kendisini burada, a - bulunuyoruz, değil mi? 

kikaten anlatmağa değe!'. Evli memurlar, bittabi biraz da kalbur 
Gündüzleri fehirde garb cephesi kadar üstü gelenler, muntazam ve konforlu a

llÜ.k\lnet hükümfermadır. Fakat akşam,' partımnnlarda oturuyorlar. Bekar me
f&brikalar ve bürolar . pa!dos ettikten 1 n:.u~!ar ~çin birer kaUı p~vyon §eklinde 
.onra, yavaş yavq ıehır bır gec'! hayatı- ı huyuk bınalar yapılmış, ikı kişiye bir oia 
nın aeferberliğine başlıyor. Elbette Ka-

1 
düşüyor. Pavyo:rtl.ardn kalorifer ve elek-

nbü.ke, tayin .dilmemif bir zaman için trik mevcud... • 
yerleterek. yerlile m~ .milhendialer, me- ı Yazımın bir yerinde işaret ettiğim gi
mu.rl.ar hesabına konuşarak, Karabükte bi, Karabükün noksanlarından birisi de, 
laer Allahın gecesinın ef lenccli. neş'e1i 1 şehirde bir pazar teessüs etmemiş olma
ceçtiğini ve bundan dolayı, Karabük S!i· sıdır. Memurin lokantasına bağlanmak 

kinlerinin pek memnun olduklarını iddia I istemiyenler için yegane istinadgAh bir 
edeme-m. İçlerinde h9.rf'ketsizllkten sız- tek bakkaldır. Rakibsiz . ticaretin müşte
lananlara da tesadüf ettim. Fakat Karn- ri aleyhine meydana getirdiği muhtelif 
balete hayat, yalnız işle ev arasından iba- isimli tezahürleri sayıp dökmeğe lüzum 
ret değildir. Samimi, vakti can sıkılma- var mı? .. 
dan ıeçirecek eğlence muh1tleri teşekkül Fabrikadan avdet eden mühendisler, 
et:mfftir. Ben bunları anlatmak istiyorum. lmemurlar bir müddet sonra klüpte topln-

Bflmiyorum, belki de Karabükteki iki nıyorlar. P.ingpon masasının hararetli maç 
ıe<ıelik i.kametimtn Cumartesi ve Pazar lan, tavla partileri bir tarafta oyun sa
fCnlerine tesadüf etme.<ıi mi böyle gör- lonunu gürültüye boğarken, diğer salon
meme sebeb oldu? Maamafih ba\..11arın, da, ş5minenin karşısındakı rahat koltuk
tüplantıların aık Slk yapıldığını mı.itead- )arda ağır ba.,Iılar mütaleayı ve konuş-

• ctid defalar duydum. mayı tercih edi10rlar. 
Bu mevzu berinde niçin mı ısrarla Klüp gece daha neş'eli oluyor. Herkes 

duruyorum? ailelerini de getirdiği için kalabalık artı-
Bunun iki sebebi var: yor. Muhtelif l')yunfar, müsahabelerle 
1 - Karabükü anlatmağa başladığım neş'eli birkaç saat geçiriliyor. 

ıünden itibaren birçok okuyucularımın Bir köşede bakıyorsunuz, klüp idare 
müracaatile karşılaştım.. Hatt! telefonla heyeti toplanmı~, büfenin fışlerini tesbit 
.oranlar, ~izzat gelip konuşanl11r oldu. edıyor. Diğer tarafta spor k'übü mem:ub
.Muhatab kaldığım yegane sual fU idi: lan toplanmışlar, yeni maçlar hakkında 

c- Karabük nasıl bir yer, gidip otu- konuşmalar yapıyor. Maç dedim de aklı-
rulabflir mi?> ma gt>ldi. Bir Pazar evvel evlilerle _ be-

2 - Yeni teessüıı; etmiş bir sanayi fC'h- karlar arnsında bir futbol maçı yapılmış .. 
rlnl yazmağa kalkışan blr muharrir, o ı fakat maçtan evv•l yağmur yağdığı için, 

Ağırceza salonu, davanın bütün cel
telerin!n dinleyici yekUnuna muadil 
bir kalabalıkla dolmuş, taşmış. kori -
darlar bile adam almaz bir vaziyete 
gelmişti. 

Salondaki heyecan hava~n, heyeti 
hA.kimenin yerini almasile artmıştı. Söz. 
müdafaa için suçlunun avukatına ve -
rildi. Avukat. ayağa kalkarken, sa1on -
ttaki son ses kırpıntılan da kesildi. Öksü 
rükler, kıpırdanmalar durdu. Suçlu -
nun avukatı, saklamağa muvaffak o -
lamadığı bir heyecan içerisindevdi. 
Cübbesinin kollarından içeride kalm·ş 
ellerini, dirseklerinden çektiği bol kol
lar ndnn kurtararak masaya dayadı. ö 
nündeki kağıd parçalarını yanyana 
koydu. Gözlüğünü düzeltti. boğazına 
tak:lan pürüzü de bir öksürükle temiz
~~:tcn sonra gittikçe yükselen. yük _ 

. ıkçe de ihtizazı azalan bir sesle 
müdafaasına başladı. Suçlu. başı önün
de, fnkat sakindi. Dudnklarının iki ya
nmda. nvuk"t konu urken hasıl 1 
ı~ı ~e~ssümleri, istih:zava kaçan ~: 
çızmlen saklamaf?a uğra ıvordu B 11. 
id. k' . e ı 

ı 1. onca &vukatın müdafaası bir ko-
medyadan başka bir şey değildi. Vazt. 
yeti ~il .. 1 idare etmişti. K zı sözünde 
durmuş. öldürülen kadının anası oldu
ğunu haber vermemişti. Müdde'umu _ 
minin isledii: cezayı temin için her şey 
hazırdı. 
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Mahkeme yüzde yüz bu cezayı ve -
recekti. Avukatının kurtarmak için çır 
pınma0ına hayret ediyor. yaşamak iste 
mcdiğini kaç kereler tekrarladığı , üze
rine düşmemesini yalvardığı halde bu 
adamın musırrane kurtarma yolları a
raşt·rmasına bir türlü aklı ermiyordu. 

Vazifesini mi yapıyordu? Muhakkak 

ki, evet .. fakat bazım vazifeleri hAdi -

self:re intibak ettirmek icab etmez 
miydi? .. 

Bu adamı kurtarmakla ne kaz.ana -
caktı. 

Şöhret mi? 

Böv~ bir insanın yaşamağa mah -
ku:n edilmesi. pahasına kazanılrnağa 
demnez .. 

Bir jnsanı ölümden mi kurt k 
tı?.. araca -

Buna kurtuluş mu denilirdi? 
Bu kurtulut için bu kadar ~efes tü-

- Kansına nuığllıb olanların bize ga
lib gelmesine imk!n mı vardı? divordu . . 

Talihim.ize bulunduğumuz akşam İngi
lizlerin danslı toplantıları varmış .. me
murin lokantasının geniş salonunu dol
duran İngilizler, mükemmel bir caZJn 
refakatinde dunnaöan dansediyorlardı. 

İngilizler, çalışmasını bildikleri gibi 
- bütün garblılar böyledir - eğlenmesini 

de, eğlencede tenevvii temin etmesini de 
biliyorlar. 

Orhan isminde genç bir memur da İn
gilizlerin programına sesile iştirak etti: 
İspanyolca birkaç §arkı söyledi. Geç vak
te kadar asla ayarı bozulmıyan bir net'• 
havası içinde eğlenildi, yenildi, içildi. 

1ngilizler, Karabüke umumiydle 
ailelerini de beraber getırmişler. İnce 
bacaklı, tarçın renkli İngiliz mtsleri, Ka
rabükte insanı hayrete düşürecek bir sos
yeterıin teşekkülünde her.halde amil olu
yorlar. Bu demek değildır ~i, bizim ba
yanlann bu işdeki rolleri küçüktür. Ha
yır, bilılkis iki cepheli bir gayret, Kara
bük hesabına daha faydalı oluyor. 

* Gece, saat yarım.. 

Dönüyoruz. Gecenin ortasını bulduğu
muz halde Karablik, sokaklarında, evle
rinde yanan ampullerlP. ışıl ışıl. .. 

Fabrikadan tarafa bakıyorum. Hava
gnzı bacasından fı~kıran çiy ışık altında 
fabrikalann faaliyetini müşahede ediyo
rum. İşte yüksek fınnın kıpkızıl ıtğzı ..• 

(Devnnu 8 inci sayfada) 

partımanın önünde bekliyeceğiz. O gel - - Evet, öyle hocam. 
meden binaya girmiycceğiz. Takriben ne - Yengesi Leyla Hanımdan ve LeyJA 
kadar vakitte gidip gelebilirsiniz? Hanımın !hizmetçilerinden başka tkim.se 

- Yirmi dakikadan fazla sürmez, zan- ile göl'Ü9Jnedi? 
ııederim. - Görüşmedi. ı 

-AJA! O halde derhal hareket ediniz. - Ev halkından dışarı çıkan oldu mu? 
Memur hızlı adımlarla uzaklaştı. - Öğleden evvel aşçı kadın çıkıp dön-
Rıdvan Sadullah bize dönerek: dü. Öğleden sonra da Leyla.Haııun çıktL 
- Her şeyi Osman Beyle beraber gör- Rıdvan Sadullah: 

mek daha iyi olacak. Vereceğim i:ıınhatı - Mükemmel dedi, şimdi biz de eve 
onun da dinlemesini istiyorum! dedi. girmeden evvel icab eden raporu vere • 

Memur hakikaten iyi ta."ımin etmişti. lim. Muavinin sana her şeyi anlatmıştır 
Tam yirminci dakikada serkomiser Os • amma •bir kere de ben tekrarlamalıyım. 
man Bey soluya sol!ıya apartıman kapı - Böyle söyliyerek sandık hikayesini an-
•mdan içeri' giriyordu. lattı, sonra ilave etti: 

Rıdvan Sadullah kendidini görür gör - - Bu suretle öğreniyoruz ki kııtll a • 
rnez: partunana girip çıkmıştır, şimdi buyuruıı 

- Hayrola Osman Bey, dedi, neş'esiz- ne yaptığını öğrenmek üzere içeri gıre
&in, bize verecek mühim bir haberin yok, lim. 
galiba.? Rıdvan Sadullah öne düştü. Merdiven· 

- Vallahi hemen hemen yok hocam. leri tırmamnağa başladık. 
- Genç kız doğruca Raif Beyin evine Yeni bir facia ile karşılaşacağımız lru-

gitti, değil mi? runtusu itiraf ederim ki beni bir hayır 
_ Evet. heyecanlandınyordu. Sı:rkomiser ile 
- Zannederim evden bir daha da dı • müddeiumumi muavini de telaşlı idiler. 

Hatta Rıdvan Sadullahın dahi merdi • 
şarı çıkmadı? 

- Çıkmadı. 
- Ev ıher taraftan muhasara altına a-

lınmıştı değil mi? 
- Mükemmel surette. 
_ Telefon muhaberesi imkanı da yok-

tu? 
- Yoktu. 
- Sen evi nereden gözctltdin? 
- Karşı. kaldınmda bir aşağı, bir yu • 

kan piyasa ettim. O kadar yorgunum ki 

venleri çıkmakta t lüzumundan fazla ace
le ettiğini gördüm. 

Evvela bizim kata uğradık ve ilk 
rahat nefesi orada aldık. Bize kapıyı a
çan dadı hiç bir fevkaladelik olmadığım 
söyledi. Dokt.ordan başka kimse gelme -
rnişti. Şimdi biz kapıyı çalıncıya kndar 
Necdetin yanından ayrılmamıştı. Bu iıa.. 

-- Dilckat ! Roman burada 
bitmedi. Arkası 8 inci sayfadadır. 

lan bu hiddeti bir taammüd addedebilir 
miyiz?. 

ketmeğe. heyecana kapılmağa ne lü - Hayır. kendisinin şuuruna hakim 0 • 

zum vardı? lamıyara~ hu~runuzda haykırdığı, muh-

Müekkilim. kadının sebeb olduğu 
bir feveranla, gırtlağını sıktığı zaman, 
maksadı onu öldürmek değildi. Bu asaı. 
biyetle. küfretmek, ne bileyim Asabına 
hakim olamıyarak bir yumruk salla
mak gibi harekettir. Lakin bu hareketi 
bir ölüm halinde tecelli ettiren gene 
kadındır. Ne yapmış olmalıdır ki, kim.
bilir. müekkilim takallüs eden parmak. 
larmm derecesini, arzusuna göre ayar
layıımamıştır. Yalvarmanın temin ede
mediği işi tchdidle görmek istiyen bu 
zavallı b<lba, kadının kendisini çileden 
çıkaran ve meseıa hAIA o yavrucuğu 
yakmakta devam edeceği inadile, şuu. 
runu kaybetmiş. kadın boğulmuştu?\ 
Bence bütün hadise bundan ibarettir. 
Çocuğun ölümü bununla alaka•lı ve fa
kat bambaşka bir vaziyettir. Burada 

meşru müdataa mevzmmahstir. Ço
cuk sevdiği kadını yerde görünce ba
basının üzerine a•tılrnış. küstah bir ha. 
reketle sustalı çakısını çekmiştir. Ba· 

ba burada kendi hayatını değil, çocu

ğunun istikbalini korumak istemi~tir. 

E\·JUdı bir baba katili olacaktır; onu 
bu dcnrtetten kurtarmak için mukave

met etmiş, debelenmiş. bizzarure o da 
taarruza geçmiş fakat ... 

B-:ınları düşünüyor, kendisi için çır- ~erem :mu~deıumuminin teşhısini koydu
pınan bu adama karşı minnet yerine ~ .t~amınuden katil, müekkllimin 0 eve 
hiddet duyuyordu. gıdışıl.e zerrece alakalı değildir. Hayır 

O, h&lA, ellerini, kollarını havalara efendılcrim müekkilim ora b k d "ld" . . ya u a mı 
kaldırarak. sesini alçaltıp yükselterek o urmek ıçın gitmemiştir. Fakat ka-
bir facia aktörü gibi konuşmasına de - d~,t~tıu ~kkıbete uğramak için müekkili-
vam ediyordu: mı « ıı etmiştir. 

_ Muhtet·em h~kimler; karşınızda Bağrı yanık, ne yaptığını bilmez bir 
dünyanın en bedbaht bir insanı, en ta- babaya nasıl muamele etmiş. onun ev
lihsiz bir babası var .. bu baba ki. oğlu- 1Adını terketmesi hususunda yalvarma. 
nun en mel'un bir illete yakalandığını larına ne şekilde mukabele etmiştir ki, 
hissetmiştir. Bu babaı ki. henilz en ta - zavaUı baba. onun üzerine atılmı5ı ve 

re çağında bulunan oğlunun bir 'ran - öldürmek için değil de, tehdid m:ksa
devu evinde gençliğinin, istikbalinin dile gırtlağını sıkmıya mecbur kalımtır. 
kemirild?ğ1ni görm~tür. Bu faciaya Bunu hepimiz tahmi . t 
müdahale hakkı ve vazifesi idi. Oğlu- biliriz. Müekkilim 0~ \: ~savvıı:, ~e
na bu milthi~ hastalığı aşılayan. evlA - mek içJn gı"tmedi Buny yseball oldür-

~11. " • • un en riz is-
dım dehşeW:tver b1r girdaba surükleyen batı, üzerinde bir çak dahi b 1 :ah~enin ayağına gidiyor, niçin T Onu yışıdır. Eve belki hid~etli. asa~i u~~e~ 
öldürmek. intikamını almak için mi?. titriyerek kO§tu. Bu ibaba için h:klı 

0
_ ( .~ rkıısı var) 

• 



llaı-tan.1.11. Barilcatiirleri 

- Daydun mu kompcuğum, Bit pazarı ile eıkiciler kaldırılacakmq ..• 
- Eyuah •.• Sinema parasını band an •onra na•ıl tedarik edeceğiz? 

K.lrii ,.....ı.,., •abda memurları yakalayıp halk bamawıoa ııötüreceklor. • Gaz .. tel11rd ıı -

- HllpÜ/aancy. mi?. 
- Haya, hamama! .. 

- Şu çocuğu gördün mü? Yalnız 
baıına tam 15 ,ocuğun hakkından 
geliyor .. 

- Finli mi? .• 

-Aman bey lıotl .. Bizim oğlan sapıtt l Y-L - .. ı ~çma ıyor •. 
- uıtıır ccuum •ormuyor muıun genr ~. l . 

aerlerini ohyor... :I' :.-ır erın 

Muha"ir - Eıerm yepyeni bir tc.uda yazılmıştır. 
Kitabcı - Ôyleyıe, üz.erine oğlunu.an inuaıını 

atınız ... 

•• bostılan par.kelerinln tıunlrl içln 50 bin lira llzlm. .. -Gaae'8Jıerden
lıopriüü - ccBeni bir •ün elbet arar•ın-» 

Yapan: Orhan Ural 

-Dur/ 

Kukanç in~n - Bir ıeycikler demem, infQllah Prost önünden geçsin! 
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Hariciye Vekili Ankarada C Yeui_nef'iyat ) Zehirli gölge 
" ingll tere CJlllllmfl , - ..,,.... k•· yenlenım kimıdit lbclftll sad 

-~~-S:ıı1....I r..-. .... =a.._ ftr.ldJ'eyl ~::::W.s.!=ı:.-.~= ım~:..,....Kata 
~ .__ JC&leivanol 'Ye ~ti her Yug'Olln Bqvekilinhı AUna 1eya • tanım &)J d J 19 ayni hızla yukarı çıkmaya bqladı. Biz do mıda bir kurpD delili nr. Bizim bal 
etimili hududa ka~ teai etti. Bel • hatinden 90Dl'a Ankarayı ziynet ede - Memleketimhıde yirmi lr 

1 
" kendisini taltib ettik. Bıraz evvelld. endi· IDWD1I kazazede sizlere &nür ••• 

p-adda müttefiklerimizle hepimizi a • ceji haberi tahakkuk etmiştir. Bu da- bu _ . ilene•. mıı " f8IDiz fimd.i derin bir meraka tahavril Sustu, cebindeki anabtan çıkararak 
llkadar eden her çeşid meseleleri tet. vet Hariciye Vekilimiz Belgradda iken L.umuddet ~ ayut ve~ m. e-•..u Bu merakın sevkile kabil oha payı a,..... + ... ıa..ı. Adeta birbirimizi iter 
kik -taı ttik B tetkik ü a.uab lıarekelterimizi yakından tetktk et- ... ..,... ~-~ , 
tal-':w~ mutamea e • keli~,_-:-:-~ m • wkubulmuşt1:11'. mit bulunan İngiliz mütefekkiri F. Sey- merdivenleri kotar adımla tıkacak tık. Bu_ ıme içeri girdik. yatağa k:Oftu.k. Rıdv 

ı:cwıtr. amen ye &""'ı.mu.- yar • Kome7"1a ıeleeelı toplantm .... Col En land Sh ld Kn T suretle taraçanın bulunduğu kata gel - Sadullahın hakkı vardı. sargı!ar içınde 
dım ve dostluk havası içinde yapıldı. Gelecek Balkan konseyi Atinada mk our t--:.~' • Tüg .. ki yi

0
: ..... _ .. ~Ndır ur- dik. Rıdvan Sadullahın arkasından ben balmumu kafada, tam alnının ortasın 

G B l dd b- t- I 1 - ey - .o.ugutere r ye ....uWAM • a- cı· h ene e gra a u un mese e er uze- toplanacaktır. Bu ayın dokuzundan dında b. .._=tab tmi tir yürüyordum. Kapının onune g mce ay bir turşun deliği gözüküyordu. 
rind B Ik 1 b" ··t darnl • ır .ıu neşre ş . . -"- ...... ı.t? • e . ~ an.a~ uyu a ann • sonra Balkan konseyi reisligi Türkiye- Temiz bir fcldlde tabedilrnif olan bu ret içinde kendi.mi tutamıyar-. ....- - Rıdvan Sadullah: 
dan bın ~~dugun~ şüphe olımyan ye geçmekt.edir. Balkan konseyinin A- kitab büyük Türk inkılabının muhtelif dun: - Demek ben pllıumda değişikl 
Prens ~a~l un d~n vukuf ~ mütale- tinadaki toplantısı Hariciye Vekilimiz safha!annı anlatmakta ve bır ecnebi gö- - Kapı açık, giderken smwkı kapa • yapmış olmasaydım, daha doğrusu pi · 
alarını ıkı defa dinlemek ve ıstifade e.t- Şükrü Saracoğlunun riyaseti altında zile inkılabın lnısusiyetlerıni tebarüz et- dığımız kapı açık! ilk aöylediğim §ek;lc:L! tatbik mevkiı 
~ek fırsatını buldum. Resmi celsele~ olacaktır. ürerek tetkik ve tahlile girişmektedir. Rıdvan Sadullah hiç bir kelime aöyle - koysaydım pmdi. bu odada Necdetı. öl 
hıtamından sonra Yugoslav Başvekılı, Hariciye Vekilimizin .Anbrap Müellifin bilhassa kıymet verdiği ve medeıı kapı kanadını iterek içen daldı. bulacaktık. Şahid o'duğumuz farıalaf 
heyetimizi Nişe kadar getirerek kendi hareketi üstünde durduğu noktalar memlekeUml- Bi2 de gayri ihtiyari ayaklarımızın ucu - zincirine bir yenisı katılmıı olacaktı. »-
evinde bir P.Ün misafir et~ ~vdetim • Hariciye Vekilimiz Şükrü Saracoğ - zin örf ve adeUeridir. Müellif ayni za- na basa basa kendi.sini ~b ~tt~ K~pı- fendiler, fU turşun deliğini gö~y~r .. mu-
de Sofvada Bulgar Başvekili ıle yeni • lu dün akşamki eksprese bağlanan hu- manda memleketiınızdeki iktısadi tnkişa- nın vaziyeti içeride biiyuk bır .-.ırp~ızle sunuz! Bu ~elık. h.ayatınızda ~r~uğünüf 
den konuştum. Alelfunum Balkan po • susf g 1 Ank •t • ti ş··k- fı ve Kemalizmi tetkike de büyük bir e- karplaşacağınuzı anlatıyordu. Tahmıni - kurşun deliklenrun en gevezesıdır. Bana 
li "k d l Ih "'""-k f 1 d va on 8 araya gı mış r. u • '- ti ,.. __ . kı b. '- 1 - ı- · · 1 · t tı asm a ve a e usus .L w- ş eıin e rü Sa ğl H d d M rif V hemmiyet vermiş ve bu mevzular etra- miz pek çabuk taha!dtu-. et . ~ • ırçoa feY er soy uyor, sıze soy emıyo 
derin bir vukuf sahibi olan Bulgarlar kili Haraco Aıu . wyy·· arpı. aş:_.~ bala V lei fında pyanı dikkat mütalealar yürüt- nk odanın önüne gelen ve içeri bakan mu? Nasıl olur, iyi dinleyintz. Bu del~ 
K 1 afı d bul edil san ı uce .ısıan u a . b ' . • bana L-tilin· ı--ı-ı 11 edi · ra ı tar n an ka erek tenev- . 1 rind A...ı- H""d vi H ı·k miiftür. Rıdvan Sadullah derm ır memnunıye., aa -.uu.u p yor. aynı za • 

_ • muavın e en UI< u a , a u . d da eben katili mahkUm ettinni ~ 
vur ettım. Nihad. İstanbul Komutanı. Rumen. Yu Türk örf ve Adetine hasrettill fasılda adeta sevinç içın e: · man . ye · 

B 1 d - 'L- 1 -=-.r- rd s. M llif halkın -·'- .. fu ed b"lm k l' d" b >hrdı. l•te nihayet nyacak en kuvvetli delilım!• diyor. !nan-e gro muzal\cre enıUD va 15 , nan konsoloslan 'W! Yugoslav konsolos mue .nı:uuna nu z e ı f' _ Apta . ıye a5• ... 
mes"ud neticeleri söylenen nutuklar, luğu ~rkim, kaymaıbmlar ve ka!abalık ve ~k seciye ve an'anelerini daha ya- kapana yaka1andı. DllJOI' m111UDUZ. d1ının anlatayım! 
a.eşredilen resmi teblii ve nihayet itti- bir halk kütlesi tarafından. uğurlan • kından tetkike lmkln bulabilmek için Bize döndü. Ne o!muştu? Aptal olan, (Arkaıı var) 

fak azsıan tarafından yapılan beya - mqtır. Trakya ve Anadoluıia üçüncü mevki tren- [ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ w:r;J " İngilizler zelzele 
~:~~~:=1~:E.~1::=: ŞDkra ~= dDM ~!r:~~i~· ~~}E~~~~ felal<etzedelerine 
fa edece~ Şükrü Saraçoğ)u diln öğleden sonra nüvazlığı hakkında fa karaldemtik teY· - - - ~ d • • b• b• ı ·ı 

A - Türldye'nin taldb etmekte ol - 'Onive~teyi ~yaret edere~ ~ektar Ce- leri yazmaktadır: • Ankara radyosunda yar ım ıçın ır ır erı e 
du~u dürüst. vazıh ve samfmt politika. mil .~ıı~;ııe bır ~ilddet goruşmilştilr. cTrenimiz bir istasyonda birkaç daki- lngiltare gecesi yarış ed·ııorlar '' . 
müttefik olan veya olmıyan bütihl Bal ~ukrü Saracoglu saa-t 16, 30 da da b duracaktı. Bu fırsattan t.atifade ede-
kanlıJar tarafından takdirle kaqılaıı _ adlıyeyi ziyaret ederek, milddeiumu - rek biraz yiyecek almak istedim. Yol ar- TJD BRITISR BROAOOASTDfO CORPO- IB"ftara/ı 1 inci •vfo.d.a) 
maktadır mf Hikmet Onata iadei ziyarette bu • kadaşlanm olan köylüler mümanaat et- RATION Londra Radyo 

14~ =:~ aat 3,42 de orta fiddette altı saniye de .. 
· lunmustur til bü" tün 1 A- bJr .nne Qtara Radyosu ıara___. 

B - Bel~d içtimaındald faal!ve - -ı; • er ve ısrar arıma ra& ... en ı..rlhlnde tnıuıere lçln tetUb ve nlfl'ld.llmlf vam eden bir zelzele kaydedilmijtir. Ha -
timiz ve hareket tarzımız. biltQn d" _ AdliyMe yarım •at kadar kalan fl!Y almama imkAn bırakmadılar. olan Bu.sual Türk Müslli PfOll'&llUIUll pek ..,. yoktur. 
ya efkln umumlyeli tarafından ta': Sm-aeo~ltma bu husus! ziyaretinde bl- Bana beraberlerinde götilrmekte ol- ~t betenllm1' oldutunu Ulltillıae pderL * GÜJDÜlbane ., (AA.) _ Dün •hah 
di 1 k:ı 1 _.._ • raderi Himid Saraoojlu refakat etmif- duklan siyah ve fakat nefb ekmek, pey- ıen blllerce dlnleylal mektulJundaa ftrenen biri Mfif, biri orta fiddetli olmak lzen 

re ~ anmı'l~ · tir. nir w soğandan milrekkeb Jiyec:ekleriD- B. B. c. İdareaı, bu defa Ddnci bir Tart ML 
C - Balhn memleketıerbdn btr Terk Yn d ti h den ikram ettiler 1 ili! Pl'Olf&IDl daha rıca etmiftlr. iki rer sarsıntısı olmU§tur. Hasar yoktur. 

lıarb ateşinden konınmua için hattl fstanb 1 ;(AAnaa) BosSaükril Sa n;""- bir def~da da ildnd mevkide Antarc Rad)'011Un11D 1141 metreııa Ko. * Glrmm 'I (AA) - Dla __.. saat 
bi BaJbnl lık ı·ti~-- f . u · - · • ......... - usun-Dalsa w ıt.Tf metni ısın Kc. Ki - 4 de flddetli bir ,_ sarllldm olmaftur 

r 1 po ı ~ çfn ltttfaka racoilu, Atina aja'M!nm Türkiye mu • aeyahat ediyordum. Bu defa yol arka- n-Dalıa poataıarlle ı Şubat lMO tartbll Per 
da~il olan ve olmıyan her Balkan dev- ha birine aşağıdaki beyanatta bulun - daş1anm çiftlik sahibleriydl. Bunlar söı tembe ctıntı aut 14ı.OO • ıuo arasında net- Huar_.:..yo_k_tur_. --------
letınin yekdileıine tamamen mOvuf mu,tnr: arasında av merakımı ötrenince beni redllecet olup mfltredatı qatıda ıöaterllen 8 b h B dd 
hattı tamamen mutabık bir tarzda po. cBeltn-edd t }A1-l -U.:ği ·- da çiftliklerine avlanmap davet ettiler ve bu Hu."lust Tttrlt Jııtilzitı Programı. cESKİ u sa a ey ZI a 
l"tik takib tm kt ldukla c;•.. 1 e öl\l C'm mu. 1tra BESTEKARLAR• cHALK TOrtillerb ft dlO-
~ ~ fta e e d~ o . n bnaatf kendisine Türk mmetinin Yunan olan yalnız bununla kalmıyarak adresimi .d• DERN BBSTEKARLAR.m eserlerinden mi - tuyJer Urpertici 

er ra mevcu ur. her şeye ka~ duymakta olduiu hissi- aldılar ki bu hareket pyed d~v~tlerıne reklr.eb oımat lzeN üç kwmdaD lbueWr. 

D - Balkanlılar arasındaki fhttllf- vatı.n derinHiini ifade etmiş oldulhım icabet etmedilim takdirde vldimı hatır- . l'rosraa bİi' Cİft8J81 0tdu 
larn bundan sonra bir aflentn fen!JP.Ji oo,t ve mftff@'nlr Tunanist.anın büvük !atarak belli tekrar davete .tmkin bula- Btt1nct bmn: J!lsk! Bestelrlfllır. Allbra 

arasındaki ihtilaflar gibi halledileceği- d~vlet 'idamı Metaksas hakkındaki ha• bilmek içindi.. Radyosu Küme .. ve .saz Heyeti. _!,~ı edeeen <Battanfa l inci 18)'fada) 
n i J ,_tad J .... -ellif --...:-ı- .ua faalmda Türk Meıı'ud Cemil. 1 - Itrt Mudafa -ıı:ıa.& - \,.ı.,tı 1 AA .... d---1 --ı 

e nam ma~ ır. ranlıtmu lf:.ıde etmek 'ft B. Meta11'.sa - .auu oıı::.ıı:&.LU.U& -..er .. ıAiı YilrGt Senlat: <Tul8 macmepyem.) ui&'lepnff.er ve -~ •- - ~- ew 
E - Balkan sulhftnfhı belrçfler:! •- l1ll da Yunan mfllettnfn Türle mille • iktısadiyatına ~etmekte~ ~u- 2 - fakir Al• - Peralmlk Yirik lemal: yerlqmişlenli. 

rasmdakt ~anüd hfllliyatmm harb a- tin• kam ayni himdyatı beslemekt b rtyet devrinde Türk ekonomisinin inki- <Bt1' dllbne dil ctttştii tı l iki gün eneı hastanedm Çlkan Hıdır 
levini bu m1ntakava sokmıyacak b _ hındulfonu sBylemek fı t lef e ~ pflarmı istatistiklerle ortaya koymak- hdnct twm: Halt TnrkiıllTI. t - Snln - Ferfhanın dijer bir erkekle beraber ya-
cbr kuvvetlf olduılu herk tanıtuıd mi Jd Ilı rsa mı e e e tadır can Ttirk1110: ''Entncanda bir tut Tar.) 2 - pdıjım haber almlf ve bu aece sabaha 
milşaheıd~ ed"l ktedi M an f o u nu .. bevan etmek için zama- ~ başından IOlluna kadar gerek Ad~na Türk6ail: <Çıtar. ,.eceıerden yumak karıı gizlice eve girerek Ferihanın ya • 1 

me r.• nı münacib gorilyorum.. mlek . . ı.- mili tını· iz hak- yuvarlar.> OtuJU: Ya.nen 8enar. ı -
me etımız ve gere.--; . e . 17 _ tnr-t Asır Tuna TOrtü.stı : <Yine pblam- tak odasına çıkmlJ ve kadını yatakta par-

Bursada tayyare kurumuna Barsadı I 1• ·ı kında takdir ve haynmıık hısıenilJ akset- '°r ıroı!>aşının Itır atı.> ç• parça denecek btr tekilde 9 yerinden 
. . Jlr 8Ş lr 81 tirmif olan müellif sözünü Kemalizme ve 'tl'çOncl lclaım~ Modern ~Urlar: Plano- bıçakla çok vahşiyane btr aurette öld\h'lo 

18rJl9R dertler feflk8fZ8d8f8rl İJİ b&k'llfOr Ebedi Şef Atatürke intikal ettırdiği ma- da: Cemal a.tld. l - Uh1 C. Srttn: Be4 m(iJtıir. 
Bursa, (Hususi) - Geçen Kurbmı Bay- Buna. (Hususi) _ Şehrimiz halle larda coşkun bir ifadeyle w yüksek 'bir Damla t.slmll Mirden bir ~. 2 - lfec11 K Katil bu cinayeti müteakib ayni ya -

ranunda h · . . ının j . . lıkla h .1 . . '-t Atsee· Mbı,aterler ~hnll ~1'den bir parça bo Ali 1-
Ta şe nmız ve cıvar kl5ylertnden Erzincan 1eWtetzedelerin:! yaptıklan takdir~ . ~ li ere aıntmea. e ve 1 _ Ct-maı Re$td : 12 Anadolu Şarklaı ıaım~ takta yatmakta bulunan yacı ye S.J 

yyare Kurumuna 6~19 koyun, m keçi, yaıdı.mJardan nakid miktarı 37 bin lırayı Kemalizm ~abnun taşıdıjı manayı 11 ~rdt"n nı::ı parça. a> xonnothı bı Kör _ dırmış, genci de kalbinden ve kohmdsn 
IO sıfır, (tutan 649 kılo) derisile 4075 a- bulmU§tur. Teberrüat devam etmekted' izah etmektedır. otıa (Solo: Bann Vahdet 1fın1. Meuo Sop- ağır surette yara'amııtır. KatiJ bu tüy
ded barsak teslim edilmiştir. Keza giyecek enra miktan da pek okt·~· Büyük Harbe kadar milletlerin dinf rano.l f - H Jl'ft1d Alnar: Bekiz Pfano Par. ler ürpertici cinayeti müteakib bir si • 

Adedi sı.s kuruştan koyun, 81 kuruş- 32 bin küs . ç .• taassub altında bulunduklarım ve harbi çası ıaımu eaerden: cŞU Yamaçta •. a - Ad- gara yakrruf ve bir müddet ayni odada 
tan keçi, kilosu 49 kuruştan nlır derileri rak felüe~~= ::::~~~P~a: muteakıb bunun aksülamelleri ba§lıY• nan Saygın: Çocuklar lçlJı ıtı parça. oturmuştur. Alinin de hayatı tehlikede-
~!~kuruştan da barsak milteahh.lcte.,.. ıunmaktadır. Aynca 8 ton da erzak gö~- rak bol§evikliğin ortaya çıktığını ,.e bu- D • 

8 
çelik şeh . d dir. Cerrahpap hastanesine kaldınlm~ 

iştir. derilmiştir ki bunlar arasında 1500 kil nun da faşizm ve nazizmı dojur~uğn~u emır ' . rın 8 tır. 
Bu ~:ki aded ve rancfmam PÇeıı .. pirinç, 800 kilo kavurma 1000 kilo zeyti~ ve bütün bu içtimai ve siyasi akidelenn neler gDrdOk ? Kadının ilk kocasından 5 yaşında Tur-

neye r.ıs ite çok faz'adır. 500 kilo peynir,~ kilo İor, helva ve zey-ıhalka ıztırab ve huzursuzluk vermekten <a..tarafı 1 1181 
•7fa4a> gud isminde bir çocuğu kimsesiz kalm.ı.f 

Ed• tin yatı vardır. başka bir teYe yaramadığım izah eden tştıe kok fabrikasının mahsulleri ate-• br. Katil yaralı olarak yakalanmıştu-. 
1rn9 mazbf hl il SOiak Bursaya milretteb olank 96 felaketze- müellif Kemal~ hakkında fU mütal-. halinde soğutma vagonuna dökülüyor .. ~ ..................................................... ·-···:;-

hava deposu de •lmit be de, SOllradan burada hısım ları serdetmektechr: Zaten. fabrikalar için durmak yok. Ge- s • t 
Edirne (Husus!) u d" ve akrabalan bulunan 17 kifi daha ıele- cFakat dünyanın başka bir k~de ce ,andflz çabpyorlar. o D o s a 

tesısine başlandılm~ bil~ ~~! evvel rek bu miktar 113 Jdtlye baliğ o1m111tur. milliyetçilitm başka bir ıetli vdcud b1al· Tren iltMyona 8 dakika IOIU'a ıelecek.. L.ıı-==-===========~====::~ 
bcha. eoğuk hava ele r-.uguu me~- Bunlar, kendilerine MrClıı yemek pifiri· ı du. Bu nasyonalizm. bir Adamın kmdl bizi ,ettftirmek için süratini arttıran «>- Ye'YJDI. 8l1uL Handb ve Halt ıuete.a 
bsınm bina ~ ile bu fabn- U. Yerilmek llUl'etile iate edllinektcdfr. memleketi ve kendi milleti için ft 1Ma tob09 bvialeıt lnvrıldı&ça, tehir arb- Yenba&aa.-c;a°i;İ-çeşme aotat. 21 
mirat işleri bitmiştir. tadillt ft ta- ICllb eclen • JOmmha JelDek Yem bb-ımilletin o Adam için bealediJl 1ev&i f1ze. mızda, fabrikalar I01 Yanımızda kalıyor. 1 S TAN BUL 

lan ltmla7 K1D'WIM& tarafından temin rinde lturulmuıtu- Ve bu Adam kendi Fakat nereye bakarsak bakal fe]ırf ._ __ __;:;...;::. ________ -t 
B d f d I bl edilmlft;lr. Her hafta yemek listem delf milletinin lt!ri kahnaauım bqlıca •be- de fabriblamı da a. dınlıtım un n Gazetemizde çıkan yazı ve ursa a ay a ı r konfırını meıcte, yalıuz Jrahvaıtııık1an haftalıır 01:. binin taassub oıdutunu biliyordu ve bu iy1 hatu-aıar iyi fntıbaı 

1 
g6rlyonız. resimlerin bütün Uıkları 

Buna. {Hususi) - DOn akpm avukat rak tevzi edilmektedir. Bfr ftk1r edınmek 1ebeble ilk olarak taauubu kökünden mız Karabü • meslek ~=dıtı- mahfuz ve ıazetemıze aiddir. 
Hu16si Köymeıı tarafından, Halkmnde ı.tfyenler 80ll hafta birkaç gününün ye- kaldırdı. onua yerine ilim ft irfan ,..,ıı. aramda delil. aynı zamanda bize S:. 
Propapnda mevzulu ve çok fsttfadeJi mele lil&eainde fUnlan gôriirler: Cuma~ Kemalizm lnktllba decllllmla ba hare- ftl'f!ll umnet w DWvaffa 
bir konferans verilmiftir. Hatib kendi~f- •i pilAv, etil patates - Paıar kıymalı mer- ket fU manayı ihtiva eder: tand-flık gururlarımız ~1:_ ~Jft-
Ge mahsus çok 1elts bir ifade ile propa- etmek, kapualca • Puartest etli bamya, TilrJdye TUrlderindir. Kendi mmnle- canlı kalacaktr. ma 
&anctanın hU&Ual noktalanna temas etmiı yumurtalı ıspanak. ketlerinl kendilerine hasretmek " ken- Yazımı bitirirken ba :r Z8l1Wıunızdakt ehemmiyeti lzerlnde Odun işi civar k6rlillerfmu tarafından dilerinden bqka milletlerin ifine kanı- pncılanm anmak ~nfınm= :ı ba-

arak etraf!ı ve yakın mfaallerle izahat teberril w temin edilmipir. HAlA bunlar- mamak w kendt alınlarının teri muta- (B t T f) ur. 
Vernrlf. taıdrlertnt aaJat-.-.- !a idare edilmektedı- bili refah ve aadet fçJnde ve .uJh yolıp1- N T 

--.---. u-. U9'd Safı 0-----B -----:__ Aile reislerfnhı ht!pl( birer işe yerleş- da yapmak. Herkese yapmak .,.. ma- • ....,_... 

Uflldl f&llkllzedelert Jllilll tirilmiflerdir. Kadınlardan da arzu eden- vaffak olmak için ayni milaHi baklan lardİft • Diyar"·L.r tel&flll 
Buna, <Huaual) -~ lere fabrika vesair J'Wlerde if nrflmek· babfetmek. NIU 

nan yerli 800 nOfuatan fazla _ 1ıılda- tedtr. Mantık ve adalet tızerlne Jrurulmut • k da 
muhtaç vatandq, Kızılay..;;;:::.-- • lan büyük KemaUst camia• arasında fi ID IÇlllJOr 
edilmekte, bunlara muanm ..... ,:: larllın Y8 bavalisiıdan 3.600 brdefÇ8 ve demokratik bir hayat ıür- Mardin (HWIWI!) - lılardin De Di-
YBI ve kömür verilmeJrtedtr. toı ltuldıy I d mek.• varbakıı arası telefon konuşmasının 

MisldSyünde yazwn feübttne aan,.. Mardin (B 8 lft I Kitabına Tl1rt hıkılAbınm lnkipflan- bntün hazırlıkları ikmal . Hat 
8 aileye 8 ev yaptırılmıt ve bunlar ,_1 maJısulh.rt 0~ Şehrimiz toprak m ve neticelerini ~eren resimleri de pek yalr.nda açılaıcaktır. edilmiştir. 
evlerine yerle,tlrtbnlf!erdlr. Tuzakh k6- devam ediyor Ofla '1 aatuı almakta t'Aw eden müelltf lngiliz mlDetini Tilrk· ----------------· 
ytınde de. aene hayle felAbtıe alnım al- llyettmU. ve İı flmctiye kadar vi- lerl yakındm tanımata davet etmekte rinde marta clannaktacl.r. 1titaba obr-
lelere iki u ~. '600 tmı balclD ~eki köylelden ve Tarklerin tanınmala llyık bayilk ve lanmıza ~ Dliielltfe de, ba haklbt-

aJmıatır. etklr bir millet oldutu hakikati ~ ~ dolayı t91e•kar ederiz. 
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1 ŞW.t 

(Son Posta 1 SPOR 
Kız mektebleri arasında dnn 

yapılan vQleybol maçları 

SON POSTA 

Amerikadan 3.000 ton 
demir geliyor 

Amerttaya yapılmış olan ,.. 3000 tona ba
Uğ olan J>ronı, lHha, çubuk 'f8 tel halinde
ki demlrln buıtınıerde yüklenmesine batla_ 
nacntı Ye Mart ortalarına dolru ıtıPM•ımı
za gelml~ bulunaeatı öğrenftmişttr. Bil de -
mirlerin tııosu n turuıtan aatılabUeeufü. 

Sa7f ı • 

._ P..C.. mn tarihi tefrllum: 134 

BIN•l•DIR• 
IA T AKHANISI 

Yazan: Repd Ekrem 

Fedakir sevgili Gene Mart ortalarına dolru 250 1ıalll b -
dar teneke gelecektir. Şehrin iç aJlık Dltl -
yacına tekabül .cleoek olan • ton Dlaf da 
bugQnJ~J'de gfimrtl.tlere çıt&rılacatbr. Mı -

sırdan atır sıtır derileri relm.ekte olup, A - Kapı tekrar açıldı, odaya birbiri arka- nıyor, o güzel yüz biran içind'e mahvolu• 
merlkaya verilen sipar!.şlerln de gelm• bek- sından üç aJpahi girdi; birbiri arkasından veriyordu. Çingene rakkase yıldırım ~-
lenm=lrİhracma müsaade edildi ~ de sadruamın eteğini öptüler ve ka- rati ile kararını vermişti: Musa Çelebıyi 

pı yanında .ı pençe ayakta durdular. Re- belki de pek az sonra bir maktel olabile· 
Blrka~ rün el"Nl ihracı menedilen arpa ceb Pa= Jt-larmı çattı: cek bu odadan çıkarmak, onu hareme 

ihracına yeniden mft.saa<H edUmlştı.r. Yaı - ~ ....... da k d·st 
nız 1brac.tçılar dahlll ihttyaoa tekabM. • - - Bre atalar vezir sar~yma hodbehod sokmak, ve sonra, arkasından en ı 
decek blJl ngon tadar blr .notu allbd&r- girmek olur mu? .. Bre bizim ve.zirlik ır- hareme dalmak, harem kapısını kapadık
ıanr, emrine Amade bulunduracaklar n .bu- zımız yok mu?! Bre bu iş şeriate uyar tan sonra, Receb Paşayı bir hançerde de· 
nun hal"ictnae ihracat yapablleceklerdtr. mı?_ Bre bu it ne iştir?.. virmek, haremi dehşet içinde bırakarak 

Bu .sebeble dört kuruş otuz para,.. kadar Sipahilerden biri bir adım ileri çıktı. birbirine katarken sarayı tutuşturmak. 
dl\şmt1t olan arpa natıan dtln beş ktırWI O- Bit' müddet Musa Melek Çelebiyi süzdü, sonra, bu korkunç karışıklıktan istifade 
tuz parsya fırlamlf, ,.ehrtmnıe gele1l 1 .,. - aoora: ederek Musa Melek Çelebiyi kaçırmak ..• 
gon arpa bu t!atta11 satılmlf\ır. 

Arpa 1\zerinc hararetll muameleler 1'I a- - Devletld aıltanım... Musa Çelebi Ya dördüncü Murad •.. Güllü Fatma artık 
Uvre .satışlar ba§laml§tır. ıelmlştir diye i§ittik .. kendisini görmeğe ne dördüncü Muradı, ne de onun salta· 

Alman ticari anlaşmam rümrilkl.e ve almağa celdik ... Camü şcrüte bu ge- natını düşünüyordu. Gözünde bir tek in· 
tebliğ edildi ce cülf.ıstur derler.. sarayı hümayuna san vardı: Musa Melek Çelebi ••. 

baskın vardır- Gözlerini bir kaplan bakışı ile sadra:z:A· Alman- Ue anınızda akdedilen J"8di bu-
ı- Bu bırın· · c:ı· .;,.,.ahinin sözünü ikincisi ma dikti, burun delikleri açılmıştı, göğ-çuk mllfon liralık son tic&ı1 anıa.p.aııın -.t' 

metni d!n güm.rftklere teblll edllmıfdr. tamamlama.la çalıştı: SÜ körük gibi inip kabardıkça, bol minta• 
Haber aldı~un1a göre anlaJJm&nlll bef - Biiler padişahımız Sultan Murad nının altında kolaylıkla gizlediği r.ıÇÜ· 

mUyon liralık mmının hemen tatbik1M ba~ Hanın sadık kullanyız... Olmıya ki pa- cük ve tıkız memeleri, nazarı dil kate 
lanacak n bu ka~rlye dahli buluna1l lkl diphımıza bir hata ilişe... çarpacak kadar beliriyordu, bir kuyudan 
milyon 700 bin liralık tfitftn, bir mııron il - Nihayet AJ. ... ru sipahi de: aksediyormuş gibi: 
raltk fındık n btr milyon 3GO bin liralık ln- ~ 
cır, ftztm, pamuk çeldrdelt. :tesbe n harda - Elbet Mua Çelebiyi alır camiye gö- - Rcceb Paşa .. Musa Çelebiyi tiz ha.o 
1nelr1n ihracına ba.'}Ianabtıecettlr. tar<lrüz .•. Pad~hımızın Musa Çelebiyi reme al götür ... 

İldnel lı:ategorlJıe dahll bulundutu ~ - bizden esirıemediği görüldükte kul dahi Dedi. Sadrazam şaşırdı, esmer dell-
nllen nı iki buçuk milyon liraya bant .ıan cültls lafın ağıza almaz... kanlı üzerine sıçrayacakmış sanarak bir 
afyon, deri, palamut hüllalı ve palamut, Dedi. Birinci sipahi de ilave etti: adım geri çekildi, -Oışarı çıkmak ister gi .. 
zeytin .,..tı ve ttft1~n ihracı hakkınh M -
ntıı bir malilmat yoktur. - Umarız padişahımızın Musa Ç'..e1ebi bi davranarak: 

gfbi bir sevgili obendesine zarar iH~miye... - Hele görelim ... Belki defolurlar .. , 
Fransanın Moskova sefiri dtbl Receb Pap. Musa Melek Çelebiye Diye kekeledi. Güllü Fatma nAra atar 

tehrimh:e pldl d&ldü: gibi bağırdı: 
Mezunen memlelı:etlne cttmette olan Pran - Musa Çelebi oğlum, bu ağalara ne - Vallah katline izin vardır ..• Musa 

1atikl41 ti8eri - Kız füesi (yukarıda) Cümhurlyet - fnhl (•~do) takımları aanın Moılkon. eıpaı Naalar diln atıeckn diyelim... Çelebiyi ttz hareme al götür .•• 
Kız me~bltrl arasındaki voltybol maç - blr :tır mpau t.- etmlftlr. Kora 11/faba\ sonra 8oyYet bandıralı posta npurllıe .. hrl- Diye sordu. Musa Çelebi, bir ellle sad- Dedi. 

llnna dün Kıa Muallim mektebi aalonanda Pazar a:ı.bahı Fener1-hçe atadından bt.f].&JlP mlu selmlştır. Kendlslnl l6ren bir ..ur_ razamın üzerine atılıu~1tkmış gibi duran · Ortalık iyice kararmıştı. Sadrazam ba· 
-am edllmltUr. .• · Kadık~"e .tdlp -... tekllAM olacaktır. rlrlmhıe 11enr: 1 d · t ed k 

İlk müaabaka Cümhurlyet ile Inönü Uae - 1 
•• - - cKennen memlelı:etlme cktiJOl"Dl. Ya- Giillü Fatmayı tutarak: şi e e ışare ere : 

llr1 aruında yapılm14tır. Neticede; 15-1, llaretet lıareta DM lo,JO a. 'Nrllecetın - rm Anlı:aradan f.tanbula selecek ol&D rran- - Ya wltanı.m şefaat etmeği taahhüd -=Yürü Musa Çelebi! ... 
U_3 inonft llaeal takımı p.Ub gelmiştir. den müabakaJ& llnMk llteJeıllerin a.at 10 sanın Anlı:a.ra aetırl dostum M&Mlgll De to - etmiştiniz, 'bana kıymak reva mıdır? Dedi. 
İklnd miUabata: Şif11 Terakki lle Kandll- da FeDftllahçe -.Sında hasar bulunmaları. nuşacatım.• demi.Ur. Ded'i. Recet» Paşa Güllüyü gözünden Receb Paşa önde, arkasında Güllü Fat-

a ara.sında idi. ŞlflJ Terakkl gelmemif, Kan Koşuya her ı.tıeJen Jftlrak edebilir. senrl"l. birkaç rftn fehrtmltıde kalması kaçırmıyarak homurtulu bir sesle cevab \ma, öyle ki, cesur kadın, etrafında ceylAn: 
GU uaesı t.akımı da hükmen gallb sayılmış- İsiml.,rl atalıda 7uılı ııen.tm hat~mllt ~~~~~ı.~!;; ___ ·····---···-·---·· verdi: sürati ile dönen gözleri ile sadrazamı ve 

tarfrvtınctl mtıaban İatiklll ne Erenköy ll _ etmek üzere stada tqrifleri rica olunur: ,.. ' - Oğhım .. ne işliyelim.. cül(is lafın adamlarını kolluyordu. Musa Çelebiyi d•, 
..ıerı ıa'tlmlan &r&Slnda oyna:nıJ11'tır. Adil Giray, ömer :Bellim, Semlh Türtdo- Ankara borsası işittik .. ıpadip:hunızın vücudünü muha- bileğinden sımsıkı yakalamış, göğsünG. 

Neticede çok bitim bir oyundan ciOnra ğan, Naili Moran, AJl Rlza, J"a1k. -·· .. - faza için senin ve benim gibi yüz bende ona siper yapmış olarak yül'liyordu. 
16-5, 15-1 ErenJcöy lisesi takımı gallb gel _ Verllı-cek hedı,..ıer şunlardır: Blrlnclye - Aqdq - Kapanış 7/Z/Mt Flatlan feia olsun... Sofada, p3.şanın içoğlanlanndan yfr· 
m.Jştir. 11anfman elblseai, Wnctye - Qh1ll ayakkabı, 1-------._.._..-------• 

G ~ ÇEKLER Sonra sipahilere döndü: miden fazla tuvana delikanlı vardı. A~ 
a atasa~ay n jimnastik üçüncüye Sveter, dördtincil, .... befinelye n A.çılıf K'IPHlf - Helem şimdi dışarı gidin şehbaz- ğı taşlık ve merdiven ise yalın kılıç ft 

musabakasl altıncıy.ı muhtelif hediyeler. h 1 1 d 1 d H 
Lordra l 8terıın 5.21 ıar... Musa Çelebi bana emanettir.. si- yalın hançer, sipa i er e ?. uy .. u. a-

~hriınlzde kışlıt yilmıe havuzu bulunma- Birinci kUme lig heyeti New-Yorlı: 100 Dolar 130.19 zinle camiye varmağa razı oldukta beni rem kapısına doğru ancak uç dort adım 
"1tından kışı salon jlmnastığl ve muhtelit 1 1 Parla ıoo rran J.M l.MM taahhüdden halis eder... atmışlardı ki. paşanın oğlanlarından lrl 
91Unlarla geçhen Galatasaray yu-zucülerl ... Op anıyor M11ano 100 Llret 6.8'11 ~ s.t - -

- '"'-ne- 100 tSTi rr 29 lOI Dedi. Sipahiler sadrazamın huzurun· bir genç, Güllü Fatınanın ııa6 gvzu uze-rasında bir jimnastik müsabakası tertlb e _ Beden Terbiye.ti istanbul Bölıeai Futbol ..,... ••• ç. • · ,_ 
dllnıı u Mmsterdam 100 Flor\n 68 M dan edeb ve terbiye ile çekilirler iken, :rine müthiş bir yumruk savurdu. Şöy.-ş r. Ajanlıfından: Oôriilen lüzum üıııerlne birin- · 
lılüsabkta paralel bar, kasa atlaması Jpe el küme llg heyet.inin toplanmaaına tarar DrüUel 100 Belga 21.86'15 üçü de bir afızdan: bir silkinen kadın, oğlanın yüzünden 

tırmanma. beygır Ye minder uzer1nde y~pı _ veı-llmlştir. AUna ıoo Drahmi O.Hl - Bu Mua Çelebiyi elbet isteriz, bi- baştanba.şa çaprast1ama geçiriverdi ,.. 
Jacak harekAttan lbaretur. Klilp murahhularının 9/2/1940 Cuma rü- Sotya lOO Leva u7nı zim ile bile camii ~rife götürürüz.. ve bir müthiş nara işitildi: 

10 Şubat Cumarte &iinil saat 4 de klübün nft nkşamı saat 11 de Bölp Merkezine teı - 'fadrtd lOO Peçe~a 13·38 illa dağılmayız ... Azi.nı fitne olmak mu· _ Yaklaşmayın yakanın! ..• 
JtınnasUk salonunda icra edlleeet: olan bu rltlerı rica olunur. Budapef\e 100 Pengö 23.29 
•füıabakaya herlı:e.s gelebilir. k b Blltr.ı 100 Ley on hakkaktır... Fakat, hangi taraftan savrulduğu bt.. 
Müsabakayı muteakiben Robert Kolej mu Nevyar ta mOhiin bir oks maçı Belrrad IOI Dinar 3.oea Dediler. Onlar çıkıp taşlığa indikten linmiyen zalim bir yatağan, Güllü Fat-

all!mlerl De Galatasaray basketbol takımı Boksör Fred Apoetoll Nnyorkta Maı:Uson Yokohama ıoo Yen 30.7821 az sonra, dıprda tekrar müthiş bir uğul- manın, Musa Çelebiyi tutan sol elini ~ 
arasında bir maç yapılacaktır. Bquare Garden'de 18 bin aeylrct önünde ra- Btokholm ıoo l.neç ırr. 30.8271 tu, bağınşma başladL leğinden koparmış, Musa Çelebi de, bU 
Kadıköy Ha·kevjn!n kır koşusu kibl Mello Betttna ile 7aptıtı rennş maçını Eaham ve tali.flit Güllü Fabnanın gözleri önünde kanlı omuz vurularak parmaklıktan taşlığa ~ 

x d 1 da kazanmıştır. Maç çot 4lddetli geçmi§. ra- Tflrltlye Anonim Llstlk ttrtetı O.il ç ı b 1 B d R p h 
v~ ıköy Halkevlnden: AUetıznı sporunu klb! 12 ncl ravundda teknik nakavt olmuı - bir sahne belirdi: Musa Melek e e i var anmıştı. u sıra a eceb aşa da &• 

~ k ve tamım gay~e Evimiz mütA.tatıı tur. Apostoll de ha.staneye kaldırılmlftır. .. yüzlerce hançer darbe$i altında parala- reme kaçırılmıştı. (Arkası var) 

- Ne macerası?. 
- Şu Garıdi.s macerası! .• 
- Onda ne var kızım?. On altı sene 

evvel... 
- Hayır!. On yedi sene ev.vel~ .. 
- On yedi sene olduğu nereden ma-

ltan?. 

- Kendi yaşımdan .. ben henüz on al
bsındayım. Hanı nınemin sevgilisinin se
ai kaçırdığı yaşta ... Halbuki sen bana bir 
ıene evvel hamıle kalmıştın .. 

- Garidisten ha?. 

- Bilsem sana sorar mıyım?. 

- Ayol; ben o gece, dur baka11m: bir 
iki, üç, dört, beş; tamam beş kişinin ilAr.ı: 
llfkına tahammül ettim. 

- Aman Allahım!. Beş kişinin mi?. 
Evvela bir Romanyalı ile bir Avustur

Jahnın; sonra bir Gagavozla bir Yunan
luun, yani Garidısin; en nihayet te saba
laa kadar Süleyman isimli bir Tilrklc! 

- O :gece mi? ..• 

- Senin doğum hesabına göre öyle . •. 
- Eyvahlar olsun!. Acab:ı hangisi? 

Ben ne dersın anne?. 

ranın babasını nasıl bulabilir?. 

1 "Son Posta,, nm tefrikası: 7 - Bay Eşref Şener!. 
- Emrediniz efendim •.• l Sihirli göz kon aşa yor! edeee::~rul:~!~izden blr §OY,, .. 

~--------~-------------~lfuu: bynei~simSunt ~rt~~~~z~~~k~ 
- Zannetmem· belki sizinle de kon~ 

Emrini verdl Kız çekildikten .sonra ı Çok iyi .• hiç parazit yapını,..-... ı aırtı sıra aekiz, on parazit yaptım; ses ' 
karısını benim yanıma çekerek: - Demin kız neler anlatıyordu?. düğı_nemi .biraz sola çevirerek asabımı şur ... Ah buraya getirseydiniz!. 

- Benim sevfili, sadık karıcığım; de- - Seni ne kadar çok •vjyor ayol?. teskın ettiler. Hemen atıldım: '" 
di, kurtuldum!.. - Yok camm?. * _ Sakın ha!. Aman Nadide; py, pa. 

Kadın sevinçle batırdı: - Vallahi!. Demin aen gelmedea ev- - Birer Mlıve emreder misiniz?.. don, Bayan Nadide; ne lüzumu var efeıı. 
- Aman?... vel: cAnne!. Bu .babamı rahm~li kocan, Nadide K.oçerin şakrak sesi yükseldi. elim?. Cin midir, şeytan mıdır?. 
- Sus, telıiş etme .. mahkemeden bu· yani ben;nı hM babanı Katireskodalı çok Ah bu Nadide, ah bu Nadide!. Eşref _Hani cinlere, şeytanlara eheımniJ9t 

gün beraet kararını aldım. Beraber bu- daha fazla seviyorum• cliyordu.. Şenerin rad:y<al Milletleı Cemiyetiz3de vennezdiniz?. 
tığımız kalp yüz leyliklerde bana kata- - Vay canına!. Sebeb?. matmazel Maryoradan ronra bir de be- _ Ben mi?. Kat'iyen!. Rica ederimi 
kulli oynamanın ne demek olduğunu, ha- - Sebeb, radyo.... nim şu Nadidenı görse, acaba hangisini Makine olduğu yerde dursun!. 
bis Manolesko, fimdi Tunanın dibinde - Anlamadım.·· daha üstün bulacaktır?. Her nasılsa Lutfi Koçerin bu a~am 
öğrensin. Fakat herifi amma da cuplat- - Ben ona cradyoyu baban aenln için Nadideye kocası için cşu herifi aşır• zekası üstünde .. beni ve karısını hiç ot. 
mıştık ha!. aldb demiştim... diye işaret~; ene !ayda; bu varı. nıazsa nükteyle iğlenemek için: 

- Yavaı söyle!.. - Hani gönlüne bir ,ey gelınaln ka· pi Eşref Şeneri gösteriyor. - Ben de ayni fikirdeyim; dedi, csellıa 
- Kafasına bir 90pa· yere düşünce a· rıcığım; sen .m açtın da oluna pldL Nadide Wr doğm'la?- A • münaleyküm kör kadı> diyecek kadu 

Yağına bir t ... ,. be b ' dan k Rahmetli kocam mı çok 9"'el'dhıo yoka? - Ah t.enlm teker evladım, cığtrpa- doğru konııı:ııın bir makine bizim hayam ..., n aşın , sen aya - . ...a... .. ·· 1 k -Y-

lanndan tutunca lüp Tunaya!.. Y&f&IUl - Sus hain!. Ömrümde ild dek ,.O- rem! .• diye.....-~ ne omur 0 a~a ?. ve bayanla beraber aziz dostumu .. u r .. 
Tuna!... zü görc:Kbn; rahmetli p 17i bir ad•mch; Ya <>ndan bamile kalır da. Lf1tfı K oçer- hatsız edebilir. 

Bu Ulabh, Sırblı Romany~h. Bulgarlı, - Mahkeme ne yaptı?. fakat 1&dece kocamdı. ade kuzuculu yanllflıkla ben bağrıma Vay lAhana dürümlü kat, kat efendi 
Yunanlı, Gagavozlu, Avusturyalı, Ma- - Şahid bulamadı, yakayı sıyırdık. - Ya ben?. buarsam?. Amma fellket ha!. vay!. 
earlı, Türklü; kestirim ifadesilc, cMillet- Zaten şahid bulaydı muhakeme gayri - Hem kocmı, hem Ben iki koçalı bir karlının mevhum ço- Ben duymamazlığa geldim; fakat N.,. 
lıer Ce:miyeth temiz familyanın içine na- mevkuf cereyan eder miydi?. Neyse kan- . - Hem?. eutuna aid babayı keşiften Aciz kalıye>- dide dayanamadı: 
•1 dilştii~ü teessürle düşünürken içe- cığım; bunu unutalım ve b)'timlle baka- - Sevgilim!... nmı; ya o 7.&vallı Romanyalı; hayır, Ro· '- Aferin Lutfiı dedi, beni doğrul~ 
rlye Nıkolesko girerek kıtına : lım. Llmbalarım &yle çarpmağa baf!adı lti manyalı delil de Romanya tebaasından tan korkacak kadar eğri mi buluyorsunt 

- Annenle benı bıraz yal'lız bırak! Nasıl; radyo iyi lfliyor ya?. sandılmu tokmaklamal~dan korkarak milliyeti meçhul kadıncağız kızı Maryo- (Arkası yar) 
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(Memleket Baberleri) Milli piyango 
Amasgada geni bir Adanada pasif 

hastane gapılacak ~~~~!~~ıı te~h~!~v• 
Birinci tertibin birinci keşidesi dün Ankara Halkeri 

aalonunda çekildi. Kazanan numaralan 
aıağıdaki sütunlarda bulacaksınız 

Zelzeleden harab olan eski hastanenin hususi 
muhasebe binasına nakledilmesi kararlaıb 

( Yıkık hastanede 58 hastı DIUmdan kurtarıldı ) 

tehlikesine karJI pasif korunma tecrü- Ankara 7 (Hususi) - Milli pi;yango 14521 
belerl devam etme~tJedir. Yangın ve keşidesine saat 1 O da Halkavi salonun- 1198 
gaz bombalarile yapılan tecrübelerden da Millt piyanıo idaresi erklnı. noter 10029 
iyi neticeler alınml.ftır. Bugünlerde ve kesif bir kalabalık inünde bqlan. 18631 
tahrib bombalarile büyük bir tecrübe mıitır. • 5915 
yapılacaktır. Bu tecrübeler, belediye Keşide iki ce:bede yapılmlf ve ceı.- 14770 
daimi encümeni kararile maili inhidam ler arasında yarını saaıt bir fasıla ve- 13~ 
gBrillerek yıkılmasına karar verilen rildikten sonra öileye kadar tamamlan 10669 
evler üzerinde yapılacak, fehrin rnuh- DUJtır. 18767 
telif nokt•lannda bu gibi evler tabrib Kazanan numanlar şunlardır: 6372 

bombalarile berhava edilerek! ekipler ın 000 ıı·ra k l"9M tarafından enkaz temizleme, enkaz al- ı. azanın 1630 

tından yaral~ çıkarma. yaratlılann teda- 4 1 1 4 1 10727 

vili talimleri yapılacak bu suretle bom. 20 000 . 1
88

7
9 ~aıarın tesir kabiliyetleri gösterilecek- • hra kazanan 6581 

tır. 6 6 O 5 
1~~~ 

Bahkısir belediye meclisinin 
toplıntaları 

15.000 lira kazanan !:ı~ 
31650 

Bnlıkesir (Hususi) - Balıkesir be. 12 010 ı· k 
tediye meclisi belediye reisi Na • • ıra azanan 
ct Kodanu'ın riyasetin~ Şu - 1 2 g O 8 
bat içtimalarına başlamıştır. İlk 10 OOO 1 toplantıda belediye reisinin konuşula- • ir a kazanan 
cttk işler hakkındaki izahatı dinlen-
dikten sonra; şehrin kadastral harita- 7 9 O 5 
smı yapmakta olan heyetin. eskiden 5 o OD ı · k ı 
hiç b!r şey düsünülmeden yapılan ma- • ıra azanan ar 
halle t.:ıksiır.::rlının kadastro kanununa 407M 31790 

~öre tabif sınırlar. muavyen caddeler- 3 000 ı· k 1 
le ana taksimatı gözönünde tutulmak • ıra azanan ar 

6612 
15418 
22460 
33381 

f3014 
28096 
38518 
22705 

33473 
43328 
28203 
38586 
22751 
33539 

şartile veniden yapılması: milteahhidi ,19689 35215 30937 28932 
taTafınnan yapılan 1 /4000 mikyas•nda • 4349.f 

ve !Skf"let halin~eki müstakbel şehir 2.000 hra kazananlar 28504 

har1tasının meclısce tetkik ve tasdiki· 38595 
satın alınan sehir elektri~inin işletm~ 44645 49227 4056 32930 40801 48851 22821 

Baki hcutıınede aağlcm kalan bir odadaki haatcd&t" "e bqhe1clm bir hatafttn varicfatı aid oldueu dairelerce doğru. 39685 1253 
33725 

muayenesini JlaplllOf' dan belediyeler bankasına' gönderil - 1.000 lira kazananlar 43710 

Amasya, (Hususi) - Şehrimiz hasta-1 vermif bulunuyordu. Reisicümh diğinden belediye muhasebe usulü 28581 . . urumuz b k d · b 4398 1226!5 27406 1 3 38721 
nesmm zelzele felaketinde hasara ufra- İsmet fnönü, Amasyayı tefritleri nra- a ımın an ıca eden formalitenin 55 5 20390 47688 

15944 
2992 

12().d 

19804 
7542 

16029 

3101 
12119 
19833 
7835 

16175 

3203 
12271 
20041 
7918 

162H 

3-tea 
12402 
20274 

1145 
16339 
24491 
34594 

'5256 
30290 
40131 
24746 

34635 
45416 
30379 
40213 
24812 
34779 

45597 
30623 
40429 
24959 

35'o5a 
45673 
30741 

40785 
25182 

17398 
.. 79 

13246 
21660 
9060 

17612 

4629 
13290 
21789 
9228 

17685 

4736 
13386 
21933 

9369 
17713 

4774 
13510 
22238 

9471 
17894 
26801 
35488 

47277 
31903 
41918 
26883 

36162 
47467 
3206-1 
41979 
26896 
36057 

47550 
32171 
42115 
26925 

3665S 
47658 
32549 

42167 
27055 

18519 
5886 

14643 
1223 

10335 
18673 

6369 
14883 
1387 

10726 
18845 

6549 
15059 
1764 

10788 
18904 

6S83 
15261 
1840 

10857 
1892:5 
28058 
3&l06 
22547 
33383 
43290 
28116 

38540 
22710 
33517 
43410 
28361 
38595 

22793 
3353g 
43587 
28552 

38666 
22322 
33992 

43746 
28837 cbjını yazmıştım. Hastane binasının teh- sında hastanemiz için elli bin lira gibi bir yap~lmas! için bütceden elektrik işlet- 1590 48158 'n757 47553 12282 241'9 23153 

rin uzak bir yerinde yapılmlf olmasında taıımatın konacağını Vali Tallt öncele mesi dive b~r kredi açılması ve elek- 16232 38998 49617 15166 13533 577 34027 38756 
eNSen ıbiT90k mahzurlar vardı. Bina, ay- vld buyurmUJlardır. Yeni yapılaeak has- trik muhasebecilik ücretinin tayini; 37596 30142 19'ı76 42619 3'1506 1'118 43787 23169 

35319 36804 
45915 48054 

ni zamanda heyellna müsaid, ışık ve gü- tane binasının elli yataklı ve tam teşki- hakhmndaki evraklar üzerinde görü- ~~ 39619 45173 4337 4320 38'711 28944 34105 

neşt~n. mahrwn bulunmakta idi. intizam. !atlı olacağını ümid etmekteyiz. Gene bu şüler<'k aid olduklan encümenlere ha- 100 ıı·ra kazananlar 38763 43979 

30983 326~ 

'40825 42218 

temizlik w hasta bakım noktasından re- cümleden olmak üzere Talat Öncel has- vale e:l'lmis ve ti~arethanelerin muay- 23180 29053 
kıor kıracak bir mükemmeliyet arzeden tanenin şimdilik hususi muhasebe bina- yen saatlerdP. açılıp kapanması hakkın. 18505 42145 47135 24509 1058 41971 34167 39230 

25313 27186 
35343 36901 

butane binasını a~zdim. Bafh~kim Mitat ınna naklf'dilmesini karar altına aldırmış da evw:!ce hazırlanan talimatname vi- 43205 29209 24787 45208 41409 JO'll 44087 23276 
Kurtarır bana fU ızahatı verdi: bulunmaktadır. Civar hastanelere . nd ıav~tçe kabul ve truıdik edilmedilinden .«049 24207 321.67 25408 30838 48326 29121 34214 

46024 48547 
31027 32733 

- Vaziyeti görüyorsunuz. Bina, uzun rilenler hariç hafif ve alır olınak':z : be!ediye meclisince de tasdik edilme- 21965 26637 47555 13921 18431 17192 39273 44150 
~et ik~ete ~.iç te müsaid değildir. şimdiye kad~ 62 hastaya. bakılmış~;r. miştir. 44152 40502 44110 16178 1'1126 23684 23357 2547-4 • 27294 29213 

40872 42327 

t~ııeınizin bütün azası phsl endişe- Bunlardan altıa maalesef ölmü,tür. MacJi~ Subatın sekizinci Perşembe 37380 39159 13193 41457 12198 105 34227 35402 37295 39283 
lerinı uııutarak hastaların kurtanlmasına gü ·• t k t 1 -'L .. da""' ,. .. 1 • Binanın mühim kısımlarının yıkılması nu f" rar op anm-. uzere ıs~Imış- :M2'ı5 13177 419&2 43234 40545 388T1 44168 48538 48646 23382 

Y-Alfllll§lardır. O geceyi hıç unutamıyaca- .. tım Müthiş t k 
1 1 1 

k yuzünden hariciye pavyonunda koridor- 5460 9627 40531 44~28 4180 22683 29354 31101 32881 
bi~ın masum ~~ara ::ı an 

1
ocka • ıara vanncaya kadar hasta yatınıdığını Bi~ada tayinler ve tahviller 12956 32952 40596 46677 11420 23040 39362 41os1 42421 

a an c ıraş çığ ı - görüyorsunuz. . . 43521 6873 34428 37711 1'1865 1807 233 
lar kopararak karanlıklar içinde çırpınıp Bıga, (Husust) - Bıga orman fen me- 85 25581 27405 
ilınıyorlardı. Elektrikler sönmüştü. Her- Kurtardığımız hasta1ar arasında amu- muru Nazmi Ağartan Köyceğizde yeni-

28877 24120 2634
0 28543 

13
&4'1 4824 34320 35437 374:15 

hangi bir panik ihtimaline binaen derhal du fıkarisi kınHnı§ ve tetanoz lruı his- den teşekkül eden 11 numaralı tahdid ko- 812 29319 8489 40029 3\4:?9 48822 44258 47022 48917 
tedarik ettilfmiz petrol limbalarile bina- sedilen fellketzıedeler de görülmüştür. misyonu ormancı azalığına, Biga orman 40347 15318 35167 30935 48980 11138 29449 31299 32907 
7J. Oaştanqap tetkik ettik ve hekimlik o- Bunlann hepsini sardı'k, sarmaladık ve mühendisliğine Fahri Mancarcı, Biga zi- 40768 23738 44548 ıl283 4845t 22348 39450 -t1236 42547 
duı da dahil olduğu halde eczane ve da- kurtardık. şimdi nekahet devrelerini ge- raat memuru Zekai Diker Mut kazası zt- 20600 34432 19646 

26712 
8952 31709 28427 25951 27551 

hilly~. pavyonunun karmakarışık olduğu- çirmektedirler. raat memurluğuna, Yenice tahrirat kltl- 43394 40828 18019 3580, 29453 2'7097 34358 34550 37547 
nu gordü'k. Hariciye pavyonunun niıbe- Zelzele fellketıedeJerinden olup ayni bi refiki Süreyya Türker Biga tahrirat 13939 

24219 
lOOl l ~t.>8 17022 t4896 44608 47092 49010 

ten sağlam kalması bizi daha korkunç ve zamanda mesanPsinden muztarib bulu- katibliği refakatine, ziraat memurlann- 19472 7268 25047 41491 1548 M36 29502 31570 33022 
feci lkıbetten kurtarmıştır. Doktm- arka- nan btr hastaya Mitat Kurtartr muvaffa- dan Nafiz Öztürker de Biga ziraat me- 48441 40

217 28907 
.2l6J7 27707 42386 39615 4l326 42719 

::~enlŞireler ve diğer bütün mtls- kiyetli bir ameliyat yapını§ ve ~ gı:am murluğuna nakil ve tayin edilmişlerdir. 33240 14933 6009 5503 31531 38838 23487 260l8 2'1586 
lanmı dedıal harekete geçerek hasta- ağırlıtmda muhtelit bir taş çık&rJnfltır 8446 34976 7911 44114 18295 3508 34391 35632 37'160 

nakle~:~ı~er !~ncıye pavyonuna Şehrimizde smhat ışıen yo1unc1a gi~- Edirnede sisli havalar 4:~~ 37028 5987 4733
1 18333 21212 44984 47154 49680 

r IOg .. kkanlılıkla yapıt- mektedir. Sıhhat Müdüril Hamdi Kurta- . · 
17683 3021 

6011 14212 35633 
makta olan vazifemiz esnasında Valimiz ran fellket d h lk k Edirne (Husus!) - Bırkaç günden- 33324 31831 40129 8399 1~ 29531 31704 33212 
'lallt önceı hastaneırntze gelerek bizrat gelen sıhhi ;:;sın a •mJ a arşı !Azım beri Edime sabahlan müthiş bir sis ta- 17005 30549 40947 14874 2U

7 
39753 41610 42984 

yardımlarda bulunmuştur. pılmuım temi •n;ın :z• lt derecede ya- bakası altındn bulunmaktadır. 50 ı· k 24217 26282 27900 

.... ~':"°"" bir taraftan umumi vazı- dire .. ,... ~ı:,;~.~· tasından tak- mi tir ıra azananlar 3448'J 35904 38064 
~·· vramağa çalııırken &te tarafta p ın t · § · 45205 47232 49710 
lldye ile nakledilen hastal e e mmtakuı dahilinde 'bulunan Hasara uğnyan binalar meyanında a• 186 2012 3548 4938 8832 31816 33297 

34257 
44198 
29414 

39371 
23416 
34344 

44596 
29495 
3968 

23482 

34366 
44752 
29503 

39644 
23588 
34406 

-t5051 
29979 
39778 

243ı:t'l 

34490 
45210 

lm 21638 
748'1 9012 

16020 175(}2 
3083 '-i92 

12054 13253 
19828 217ı3 

TlU 9131 
180M 17670 
3m 4637 

12HI 13351 
18811 11898 

1ım 92:i9 
18199 17700 
3448 4762 

1231$ 13440 
200M 22023 
8004 •9409 

16308 11aoo 
3521 '919 

mıo 1~59 

2036S 22321 
3022 31'.90 

40053 '1648 
24616 26829 
34598 36081 
45281 47321 
303n 31922 

40153 tl9'il 
24758 26&34 
34670 36213 
45426 474~0 

30391 32171 
40327 42102 
24951 26922 
34'174 36501 
45631 47593 
30639 32307 

40688 t2141 
24989 27042 
35281 36703 

45821 47995 
30907 32607 

'40813 421S4 
25250 27110 
H8ZI 36893 

459M 48088 
3099! 3269'1 
40850 42318 

2338$ 27285 
35391 37044 
46220 48573 

31098 32795 
40953 42351 

25551 27328 
30tOI 8'7351 
488411 48858 
31110 39000 
41185 42490 
25929 27411 
35491 37419 

47089 489~ 

l13IO l294f 
412'12 41551 
259'1'0 2'7572 

35908 37711 
4'112 49465 
31881 3302I 
41544 4289'1 
28271 27811 
35637 38001 

-471'8 49e91 
31'1T5 33211 
4\811 42991 ..,.., 27901 
35940 38144 
4ft41 49781 plışmakta ve bÜı dlr kt:;n teselltstne 63 mahktimun tahliyesi sıralannda baa kerlik şube binası da oturulamıyacak bir 9479 11038 12448 1370I l558T 

8256 29997 
41766 42996 

ldf. , e er vermekte yanllflıklar olmuf, ezcümle Turhal nahi- hale gelmiştir. Binaıızlık yüzünden ıube 17994 18958 20608 213 2004 
16428 39997 

Her teYden evvel şunu ka d tmek t yestne tibi Kazye k6ytmden bir mahkfun muamelatı sekteye utramıı gibidir. 5078 6'705 1269 9480 11041 1~~ 80 bin lira kazanan numarama ı par -
terim ki, Valimiz Tallt Önc~l e d s- vatandq on ~ ~n teahhuda htrriye- İlk mekteb tedrisatı muayyen saatler 13709 15623 16471 18171 1 ~3• çası lstanbulda, birer parçalan da Bur • 
lııO.tiln ıztırablanmıza bihakkıno an ald tine kavupbilmıJtir. Adliye Velrlıetl bu dahilinde münavebe Ue yapılmaktadır. 368 2267 aa19 Sl8'1 

916
9 M1U111 -1dDd 

cevab noktadan allkadar makamı m1•h•• et- Orta mekteb henüz açılmamııtır. 95".. 0716 8308 sa, Ellzıl, Zile, Merzifon ve it'" ... 
rw 11060 12529 1371.0 lG8'la 16Ml tılmlflır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 1~~ 19271 2
0788 37& 2360 U&3 20 bin ura kazanan biletin a parçan t.. 

13826 1
= 8345 9801 11150 1'.878 tanbulda, diğer birer parçaları da Kon.-

Hasan B~y - Azizim ben 
tramvaylan ediblere ben -
zeuyorum. 

- Neün Hasan Be11 

Huan Bey- Şehirde it
Uya tramvqlarm .... - Tramvaylan ediblere 

bemetmekte hatbn var • 
imi lluaa Bey. 

594 
2405 

1= 18~ 1929() I0815 ya, Samsun, :Bafra ve Bunada •tılmlfbr. 
5364 '1036 U82 15 bin lira kazanan biletin de a parÇUI 

4831 11352 
18300 19309 
5403 7042 

Hl20 15737 
824 2551 

10054 11634 
18401 19502 

5459 7138 
14366 15900 

1016 2670 
lOB 11909 
18504 19683 

M'74 '1431 

12684 
20877 
8887 

16966 

4008 
12969 
21251 

8975 
17291 
4244 

131!1 
21825 
9004 

13838 U68T 48869 :latanbulda, birer parçası İzmir, Bom.~ 
617 2&21 3943 7Jllrum ve Keskinde; 12 bin ltnDUI 1 P8l'o 

1
:: 11478 12887 çası İıtanbulda, 10 bin Uranın lld parçaa 

lG38'1 !091l gene ı.tanbulda satılrnıftır. 

1~: 1~~!: 1:! Amorti kazananlar 
911 2607 4111 
1~ 11785 13008 (80, 20 ve ıs bin liralık ikramiJ• 
184-IO 19611 2JM4 lerin isabet ettiği numaralarm 80n iki 
5608 7191 8994 rakanılan olan (41) (OS) (SO) ile ni
l~9' 15918 17310 hayetleMn bütün biletler (28) pr lira. 
l048 2911 4383 onda bir hesabile (2) şer lira amorti 

l03'1T 12038 13122 krıanmışlardır. 



8 Şubat 

KUPONLU VADELİ MEVDUAT 

Devlet demir olhtrı ve liman l arı iş letmesi umum idaresi ilanları 1 
Mt:haznmen bedel, muvakkat teminat ve mlktarlıırı ile clruıleri aşağıda yazılı ahşno 

~.ersıer her liste muhteviyatı ayn ayrı ihale efümek üzere 23/ 2/ 1940 tarlhlnde Cuma 
u saat 15 ten it.ibaren n kapalı zarf usulü ııe Ankarnda idare binasında satın alına

caktır. 

Ru işlere girmek latiyenler hizalarında gösterilen muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettıt ve.!!ltaları ve teklınerl aynı gün saat 14 e kadar koınia)'on rel.alltlne nrmeler! 
ÜZUndır. 
Şartnameler 312 kurWJa Haydarpa~a. Ankara, İzmir ve Bald~hlr veznelerinde aatıl-

ınattadır. (966) 

Llate Miktar 
No. adet Clnsl 

ı lll.70C carı hat kayın traver.n • 10000 Köpril tra versl meşe 

Be:berlnln muhammen 
bedeli 

Lira Kuru,. 

2 25 
11 n 

Muvakkat 
teminat 

Lira Kuru~ 

13.803,
f.375,-

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
. Şube ve ajanı adedı : 265 

Zırar ve tıcad her nevi banka muameleleri 

PARA ~iRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
ıKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı v 'hb 
50 lirası bulunanlara senede 4 d f e 1 ~rsız tasarruf hesablarmda en u 
na göre ikramiye dağıtılacaktır. 9 

a çekılecek kur'a ile aşağıdaki p].j • 

4 Adet ı.ooo Uralık 4,000 Lira 
4 " soo " 2, 000 
4 .. 250 1 ,, 

" ,000 
40 " 100 " 4,000 " 

100 .. 50 .. 5,000 " 
120 • 40 • 4,800 " 
160 " " 20 " 3,200 ,, 

düDİKKAT: Besabl~dald ~anlar bir sene içinde IO liradan •talı 
~n.lere Uaamiye çıktıgı takdirde % 20 fazlasUe verilecektir. 

.r senede 4 defa, 1 EylGL 1 Biriuc:iklnwa. 1 Mart 1 llul-
raıı tal'ıhlerinde çekilecektir. " 

SON POSTA Sayfa 

TOrkiye COmhuriyet Merkez Bankası 
B - Şubat - 1940 Vaziyeti 

ABTl• PASİF 

Kua: 

Altın: san kllosram 
BAJO[NOT 

111'.AKLIK 

11.1'11.'lll . 12.758.'160,31 
12.911.121,&0 

1.888.082,81 

Dahildeki Malıablrls ı 
Ttirt llrut 

Hariçteki Mubablrlw ı 
Altın: Satı kilogram 10.012.340 
Altına ta?r,w tabu 1erbuı 
dövizler 
Dıter döv'.Zler ft Borçlu tıırtııı 
bak.lyelerl 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte e:1ll4'n evrakı n&l:dJn 
tarfl}ıtı 
Kanunun 8 - 1 tncl maddele
rine tevttlcan hutne ta.r&fmdaıı 
vW tedlyat 

Senedat Cihdaıu : 

294.805,19 

H.083.158,90 

lUOl,08 

10.822.8",48 

ıaı. 741.113,-

17.987.178,-

TİCARi SENXl>AT 215.581.103,19 
F.sham ve T"1vilit Clhdam ı 

CDeruhdt edilen evratı D&.k-
A - Cdiycnlu tarfılıtı -.ham "' 

rrahvlll' <lUbart kıJmetle> I0.808.040,51 
B - Beroeat tsbam Ye tahTllit 8 394.840,68 

Avanslar: 
Hazineye ma va.deli avaDa 
AJtm ve OOvls tlaertn. 
TahvUlt tlzertııe 

Hiuedarlar ı 
Muhtelif: 

8.520.000,-
12.425,7f 

7.808.722,-

Sermaye: 
thtiyat Akçeli : 

IUH.154,42 Adı ft te•ta.llde 
Bun.il 

Tedavüldeki Banknotlar : 
IH,805,19 Denıhde edilen evralr:ı natdtye 

Kanunun ı - 8 lnc1 maddeleri 
ne tevntan butne taratmdaD 
~ teıJiJat 
Deruhde edilen nratı ııat~ 
batı,yai 

IUU.262,4e ICarfllılı wnamen altın. ol&J'ü 
Ul veten teda ville vuedilen 
Reeakon' mukablll lll"Nteıı teda. 
YUld. 

1•.m.sas.-

111~.I03,ll 

il. 202.881,11 

1'1.341.147,7• 
,MO,OOO,
ıt.1111.H9,51 

Türk Uram Mevtlaatı ı 
Dövb tuhhtldatı: 

Altma tattvUi ltt.bll dövtsıer 
Dqer d6Y.i.slu w &l&Mkh ~ 
baktyelerl 

Muhtellfı 

1 
Yekb ıne.068.888,70 Yekh sıa.oss.ss8.71f 

Gaib aranıyor 
Ben aslen İne -

boluluyum, on ,... 
kiz sene evvel an
ne, baba, kardeı .. 
lerımi kaybettim. 
Şimdı Bolu piyade 
alayı birinci tabım 
ikinci bölükte ıe
dikli çavuşuyum. 
Adım Merdane, 
babamın adı Mer -
dandır. Ailemi bilenlerin tmaniyet na -
mına adresime bildirmelerini rica ede -
rim. 
··------·······--··········--
A•ll~rlllı iş lerl: 
Deniz 11nıfma mensup olanlu 

fUheye çaiınJıyor 
ÜsUdar Askerlik Şubeatnden: .--•sete 

1 Te.,..,... 1938 tarihinden itibaren: lüonto haddi % 4 Altın üzerine % '/ 

ŞiRKETi HA YRiYEDEN: 
Hissedarlar Umumi Heyetinin toplantısı 

Hissedarı.. Umumi Hey'1ti 1940 yılı Martının 9 uncu Cumartesi günü saat 10 
da Şirkethl Galatada Fermenecilerde klin Merkezi İdaresinde alcltıde surette 
içtimaa dant olunur. 

İşbu tıcıplantıya 50 ve aaha %iyade hisse sahibi olan hissedarlar iştirak ederler 
n rey ulıibi olurlar. 

MÜZAKERAT RUZNAMESi 
1 - 1'31 IJe!lesi hesabatı hakkında idare meclisi ve mürakib raporlarının 

oD!Nnuı ve mezknr he.aablann tasdiki ile idare meclisinin ibrası. 
1 - MMdeUeri biten reis ve azaların yerlerine reis ve aza seçilmesi. 
a - Mnddetleri biten mürakıb1arın yerlerine mürakıb .s~çilmcsl ve ücretle • 

rinhı tayini 

EKZAMiN· 

1 

yerli taJidlı benüs aUMı altına ahmn&mJIJ Ekzem•nın lllcıdır. 
denlı ıınıtına menaup 33~ cıotumlal&r dahll Yua n çıbanlarda kullanılır. Her Eczanede kutusu 60 kuruştur. 

erlerin Şuba~n on be§lnot stmüne kadar nO.. ~--•••••••••••••••••••••••••••"' fus ctizdanlarne blrllkte şubeye m1lraca&tla " 
lkamet adreslerini kaydettımıelerl. Oelm1 -
yenlt.r hakkında kanunun ti cft m&ddell ah
krlmı tatblt edilecetı 111.n olunur. 

Şubeye dant 
Eınlnönd Askerlllt Şubeainden: Oubed• ta

yıdh yedek veteriner ut.etmen (2t..f41H) Yu
suf otıu 1309 dotumlu tmıau Zlyaıııa tısa 
bir müddet zarfında 1ube19 J11üraca&G. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubeıi 

Merkezi: Berllll 

Türltiye ,_bcleriı 

Galata - İstanbul - !mıt:r 
Deposu: İat. Tütün Gö.mriljQ 

* Her tiirlii banluı İf i * 

Umumi Hey'et Toplantısı 
Vakıflar Umum MUdUrlUOünden: 

Umum müıdttrlük yardım ve biriktirme aandıtı umumi heyetinin 15/2/ 940 Perşembe 
ıftntl saat 18 da yapacatı aenellk normal toplantısında bulunmak üzere sayın thlsseclar
larımızın o ıCn ve o .saatte Ankarada vakıflar umum müdürlüğü binasında bulunmaları Ti 

bu toplantıda bulunaml1&caklarm Ankaradaki h.Wt"darlar arasından vekil ıöstermeaiJ 
nea olunur. 
Ruıname: 

ı - 9st l9DUine tJd he3&bların kabul ve tasdik! lle idare heyetinin ibrası. 
ı - Klrd&D ihtiyat akçesi, idare heyetine ve muraklblne verilecek ikramiyeler, h1Me. 

darlara tevzi olunacak temettü nlsbetlertnin tayini. 
ı - Yeni .ene idare heyet ve murat1bln1n seçllmeil 
' - 939 m.uraf bütçe.ünln tenalb ve taadlkl. 
5 - idare heyetinden vaki tekllfierin teLktt.l. (823) 

KiRALIK FABRiKA BÜFESi VE LOKANTASI 
Muhltinde elli aile ve üç bln 1§ç1 ve ustanın bulundufu Malatya bez ve iplik fab. 

ritalarmın l>üfe ve k&ntını mevcud demlrbaşlarile blrllkte tlralıktır. Tallblerin 20 

Şub:ıta kadar fabrikaya müracaatları. 
lstaabal Asliye içine& lallklak blklmlltin. 

den: Hayriye tarafından ID&Akemenln 839/ 
1286 No.ıu doquı Ue koe&ıD Galata ıtara
köy Oerbethane .otak 15 Mo.da Mu.daha_ ~~.-.....-.....-.....-.....-....~~~~~~~111"\ 

ıcyhln• bu tere venn1f oldutu 1111H1 tar1hll llA T ·f · 
~~ 

SELANIK BANKASI 
1 

lslab amıhallnde mezkfu- Jfo. tahtında afDU§ n arı emız 
oldulu davada mabadı ıhtanı.tı bnaniye 
lcrası teleblnden ibaret ol.dulu halde arzu
halde bofanma olarak ı&ner1lm1f, mumai
leyh hane! zevclyett t.erk ile tanunun tahmil 
ettıtt vazifeleri ifa etmemekte oldufmıdan 
celblle lhtarat lcruı taleb edllm1ftlt. Muay_ 
yen olan &/2/ 9f0 w.r1hll cel.Hde mMdıeaaleyh 
Mustafaya Ulnen vaki olan teblltM& rat
men lttıb&ı olunan gıya!> kararın& ralmen 
gelmemil oldutundan ledett.edklk &l'Rhal.ln 
yukarıda rö&terllen aebeblerdm dol&Jt dava.. 
cı Lllah ettliinl beyan Qlemeıslne " Qrlc& 
da lalab al"BUhaıt tevdi et.mit olmamna blDa
en H. o. M. K. nun as ncl maddesi maclbln-
08 ıııah arnballnUı mllddealqbl mamalle7h 
Mustafa~ ıtböllne ve malı&kemeDiD de 
14/3/940 ••t 14 de tallklne tarar 'Nrilmlf 
ve anuhalin bir nretl de mahkmıw dh"an_ 
hanuine u.ıtıc edllm1t olm•Jcla mtıddealeyh 
Muatafanm meüar a.rzuball tebellQ Te on 
gUn artında oenb vermf.81 ve muayyen o
lan meztftr tarlht.e hazır bulunmuı ltmımu 

Tet atıtun aantlml ................... ·--·· 
•ahile 400 kuraf 
aahile 250 » 
.ahile 200 >> 

Dördüncü sahile 1()() » 
I ç .ahi/ela 60 ,, 
Son •ahile 40 » 

Muanen bir müddet sarfında faz
ıaca mit.tarda illn yaptıracaklar 
aynca tenzUlt.ıı tarıtemlzden lstitnde 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek 
aayfa Ulnl&r için ayn bir tarife deıpig 
edllmlotır. 

Son Poata'nm tlcart UA.nlanna ald 
işler için ıu adrese mtiracaat edll
melldlr. 

İlb.cıhk KoHektif $1rket.I 
Jtabra.manzaıte Han 

Anltar& caddeal 

Tesia tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA). 

Türlıiyedeki Şubeleri: 

İSTANBUL .Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunani•tandaki Şubeleri : 

SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

W"'"""-..ııııı~-....---------------..-....-....-...,....,....,....,......._...._...._....__...,_....._...._...._...._...._...._~---S tebl~ olunur. 
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