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llJARE EVi: oalıkesir Şnhmehmct sokağı dairei il 
ı _?.1~hs~s.a TELGRAF: Balı~esir Türkdili, TELEFON:~ 

Ctr:tv.r.AR.TESİ:OEN MAADA HER. GÜN SABAHLARI ÇIK.AR. l 
ı ı.ırl .. dılı ABUNA ŞERAİTi: Seneliği 800, altıaylığı il 
400, uruştur, Nüshası 3,geçmiş nUshalan 25 kuruştur 

-Türk - Elen müzakereleri ittifakla netice endi. 
Türk· Elen müzakereleri 
Ta bir itlf afla bit i ve imzalandı. 1 

itilaf i~i memleket menfaatlerini koruyacak şekildedir. Yunan iUısaı Nazırı iUısaı il 
Ve~ilimizle ~irtikte Eskişe~ir, Bursa, izmit ve Hereke fa~ri~alanm ziyaret edeceUir. 

Anknrn, JO (A.A.) - Yu · uhar.r.!ri Falih Rıfkı beyi~- A 1 
nan h .. k" t'l 'k. 1 rlo ~umcrbnnk Umum Mu- zı 1 u u me ı P. ı ı mem P.-

ketin menfontlerini ta- dürü l\ur~lluh E~.at .. '~~ He. 
nıam·ı k'ld rekc fııbrıkası rnuduru Hc-

ı e koruyacak şe ı e - h l l bir ı· . . . 1 k ..;at beyler oldugu n c e ya-
. ıcnrı ıtılfi( yapı ma '3 I" k. ı · 
ıcin ce t kt olnn rın hususi trenle ~s ıı;e ııre 
ınu··z kreylan c oıcb. e 't'}Afl O'jdecelerdir. lleyet 12 ikinci 

a ere er tom ır ı ı ö a ı:ı .• .. . . 
ner ı . . 1 ·r teşrin pozur gunu lzmıte ve 
b ıce enm1.ştır. . tı n~me orndnn Ertugrul yntile He-
u akşom ımza edılect>ktır . rckeye ve Hercko fabrikası 
Ankara, 10 (A.A.) - El- gezil<liktun sonra nynı yatla 

Bir ~ırsız jandarmamll 
taraf ın~an ya~af an~1. 
Ankara 10 (A.A.) - - Azılı 

hırs zlurllan kora Hay· 
dar oğlu Ali 

Meclis Roma gör··ş • 
rı. e 

. l 
ihtisas encümenleri. 1 M. Mussolini ve Gömböş 

ft 1 ------------~ 

~bu181~ı~!~ ~~~~;d~~~~men-1 Roma~a yaptı~ları görüşmele~de biki mbeml.eke!i ~~ikadaı 
euen meselelel ~e tam ~lr era er ilk gorduler. 

Mucar boşvekıli M. Göm-
böş M Mussolinin misafiri B •• •• k 
olarak birkaç gündür Ho- UYLI 
matla bulunuyor. Romadan 
alınan hoherlere göre İtal
yan başvekilı ile Macar baş

vekili arnsında iki uzun 
konuşma olmuştur. Bu ko. 1 
nuşmalarda ltolya- A vuı::turyn-

Mac.ıristan protokoluna 
dayanarak genel sıynso · 

Reisimiz ve Romanya 
hariciye nazın 

Romnnya ho.riciyo nazırı 

M· Titülesko topraklarımııı 

:~ lktısAt Nnzırı. ~ ·, Pcsmoz :\f ütlonpyn ve orad'l~ oto 
glu lktısııt Vekılı t.clfil hey mahille Hursnya gıılrrek 

Yozg<ldın deli Hüseyin kö- ı 
yünıl·· j :.ındarmalar tarafın- liiiP',..,, •• ık, 

smu miiteullik meselelerle 
ik: memleketi aldkadnr eden 
ıne~elcl er hukkırıJo. tum, hir 
beraberlik ve her iki hü-

terkederken Heisicümur Haz

retlorint:1 bir telgraf gönde· 

rerck mazhar olduğu büyük 

iltifattan dolayı minnettar
lıklarını nrzetmiş, Gnzi Haz
retleri de bu sevimli telgraf
tan dolayı pek müteho.asiı 

olduklarını teşekkür ve se

ldmlnrile bildirmeğe Hükreş 

elçimizi memur buyurmuş

lardır . 

refukotlerinde M. ·~·?godoro- ge:>rcyi ornıln ~ı, ~·İrC'~C~ lr r 
Polas ve Hacı Vosılıs ve At- dir. Bursadn fnbrıknl ıı rı 
t;nu elçimiz Huşen Eşref ve ~ördükten rnnra İstanbula 

.!!akimiyeti Milliye Başm - dönecektir. 

dan müsademe ile io1hn 
t'dilmi~tir . Diğer üç arkada
şı biri ynralı olnrak knçmış-
lardır . 

Amerika 
Demobatlarının zat eri. 

Deniz Konferansı 
İngilizler konferansı çıkmiidan ~urlar ma~ için yeni 

~ir teklif yaptılar. Bu teklif kabul ediliyor mn1 Ruzveıt şimdiye kadar hiçbir 
- - Gümuriyetin nasip olmıyan bir 

İngiliz Başvekilinin beyanatı güvan reyi aldı. 
. Lou<lrn, 10 (AA.) - bu tekliCicri hükumetlerine Amerikad:ı yapılan :ıynn 
lngilizlcr deniz müz:ık11 - bil ılirmi~lerdir. ve mebusaıı intiho.bı demo-
ratını bulunduğu ~;ıkroaz- l...onJra, 10 (A.A) - Ba-
dan kurtnrmok İçin ver- şvekil M. Mokdonaltı bir rıu. 

dikleri yalnız ke;ndi mü tuk söyliyerek ıl.ş siyasetı "" 
do:fansı iı · in olan ihti- silt\lılo.rı hırnkmu mes lesinde 
Ync·lnrı nazarı itibara al huhselmiş ve: 
ıtıalnrını ve f..ıkat dev· Bizim kendi tecr -
!etlerin inşaat pro!?ramları übemızi gö termi tir ki 
ve bu programda ya zilıınlerin ş ıındiki siifılılnrı 
p l'lcuk her türlü değiş bırakma te şebLu:;ıi sitihlurın 
iklıkleri hiribirine bi\Jırm r· eksilmesine vo yahut evren· 
yi taahhüt f'tmelerini sc etiivenin arlt•rılmnsına ya-

tı 

teklif ctmişlerllir. Sınıf üze rııjın bıraktırılmasına ~ar_n-
rino koyfıyet itibarile olan y::ıcak bir ~·are .doğ.ıhlJr. 
yaşington tahtid::ıtı ilga ed: Dedıkten sonra eınnıyetı tem-
~ecoktir. Japon miimessi~ in i~·ın evrensel ~ ir uzlaşma 

ile Almanya arasm~a bir 
Uümı ü~ itilafl imzalan~1. 

Pnris, t O (A A.) - Alma· 
nyo. ile Frans ı nrasınd gü: I 
rnrıik resimlerine aıt 
Ynpılnn uzlaşma hugiın 1 

~rnzalnnmıştı r. Bu uzl:ışmn 
ıki memleket ::ı raftınıl ıki 
İktısadi miina.,ehntleri ko 
lo.yla lıro.coktır . 

"""'-.: 

iz irde 
Hilaliahmer haf tası 

Orta ve ilk m&ktepler tale
beleri haftayi kutluladı\ar. 
İzmir, ıo ( A.A..) - Hiltilı 

nhmer haftası nninnsebetilc 
hugün cümuriyet m3ydanın 
d~ Go.zi hcykPli onünıJe İz
lllırde mevcut bıitiin muııllim 
ve lise mektepler ve ilkmek 
lupl · · t' erın son sınıflarının ış ı . 

~akile kutlulnndı Merrısime 
ıstikldl mı.ırşilo Laı-lamış ve 
~o..ltıbeler tarafından Göylencn 
1
•1tnbclerden soııru resmi ge 

cıt Ynpılmıttır. 

yapılmasını istemiştir . Sar 
mesele inden balı:>cden 
B.ışvckıl fngıltere hükfı~~~ı
nin ahiren r .:yı tlının gurul 
tüsüzce yop imasını knbul 
otmektP. olduğunn dair Al
mnn hiıkumetinılon teminat 

almış olduğunu söyle mi~ ve 
A lnııınyanın Cen<'vrellc bu 
lunnıası mosel r•sine ılokunn· 
r ık lngılt r(' hii\dtmct nın 
Al u, inıll >tine yal r ız b.ı ş · 

k ::ı lmı k !\Ure 
n.ı 

tıle hn kkını hiçbir 
( l>evnmı üdıncii FayfaJ ı ) 

• an bu 
Ve An~ara~a yapılan maçlar 

İstanbul, 9 (AA )- Bugün 
mııçlorın net ıcesi 

yapılan 

şunlardır: 
Fenerbahçc fı:;tanbulc:por 

Funcrbahı;onin 4 2. Be kta 

VcfoBe~iktuşın 4 2 galıbiyetle 
neticelenmiştir. 

Ankarn, 9 (A A.)- Bugün 

ynpılan lik nı:ı~·lrırındn Altın 
onlu-Ankuragücü 2 -2, Ankrı 

r::ı Gcn\·lerhirliği 2·2 ye be

rabere kalmıştır. 

krat fırkanın zaferi ile net
icolonıniştir. ~L Huz ... elt. şi
mdiye kn lur hiçbir Amer ik. 
an Reisiciimuruna nasip ol · 
mum ş bjr güven reyi almı
~t•r. Oemokrntlorın kaznnm
olJukları muvofrrık Ht biiv_ . " " 
üktür lkt·J .ı r ın p kii ı d·· hu 
lunan ıjLimuriyeı~·i f rko , jkı 
riyaset seçimi arasında dui 
mu bir miktar ozalık kayb
ederken demokratlarda bun 
un ok!=!i olmuştur. Demokr
atlar mcelisto üçte ikiden 
fı:ızla hır ekseriyetle t.layan
acııklardı r. 

Demokratlnr. eski Cumu -
riyct muhafız he) eti tomo
men yıkmışlar, yanı fı rkan

ın sağ yönünü ortadan kald 
ırmışlar ve flyandaki hır Cü
muriyeıtçi üyeyi açıkta bır

akmışlardır. 

Şunu du söylemek gcrek
tır k ı t>ski ıkı ınecl ıs ten ku-
im~ oluıı bir~·ok Cümuriyct
~·ııc r do y ııı sıyur,.ıy n yar-
d mc. ol ıııu l.ırllır. 

Dt} rnokrJt l r ıı e ı kati ıııu 
'affnk ı ) etleri Pensılv n_ a 
z.ı ( • r ı l r . Ur .... du \alilık nıo 

k ıı nı Cu muriy• ı çil erden 
~ 11~.ş unl.r. Omdan 3) nrı üy
r sindcn Ciımur iyctçi M. Doviıl 

Heed ın yerine demokrnt Gu. 
ffey gf•lmiştir . 

Prnsilvanyanın Ciimuriy. 
ct~·i bir snnnyici nilesi olan 
Mellon ailt• siniıı elırıde uys
al bir filet gibi idi. 

karsta halka konf erınslar 
veriliyor. 

Kars, IO (A.A) - Hal
kın zehirli gozlt're karşı hi
lgilerıni :ırtt rmuk ;çin dün
dı1 n itil aren konfcranslarn 
b ::ı ~larıını ş ve konfcrnns or · 
du cvino verilmiştir. 

Üç mebusumuz bir arada 
Hüyük Millet Meclisinin 

perşembe günkil toplantısın· 
da ihtisas encümenleri se 
çimi yapılmış ve mohusln. 
rımızdan Hacim Muhittin 
bey «teşkildtı esasiye» , Vusfi 
bey ((:ıdliy e », P.nvcr bey 
«biit\•eı>, Pcjrtev bey «mali· 
yeD, Muzaffer bey «sıhhat 
ve içtimai muııvendı>, lbrn
him yörük bey «mecJis 
hesnplıırının tetkiki», lsmail 
Hııkkı boy akhttlphnne» 
encümenlerine aza seçilmi ş. 
lerdir. 

ki'ıınet le A vublury .... ile ~·alı

şma birliğini genişletmeğc 

devam aazusunu görmü:zler
dir. 

ltalya-A vusturya- Macaris
tan protokolunu diğer dev
letlerin de girmeleri imkAn 
dahilindedir. 

etlisi 
Kadınlar Hakkını Vermiyor 

Tayaraya yardım Atino, 9 ( A. A ) - Ayan 
meclisi knılınların belediye 
mecliı-ince intjhnpları hakkı-

nı reddetmi ·tir. 

Sinop, 9 ( A.A ) - Tayore 
cemiyeti Sinop hanımlar der
neği toşkiltltını tnmnmlamış
tır . 

Sonbahar At koşuları. 
Cuma günü yapıldı, alakalı ve güzel oldu. 

Tay ~oşusun~a Asuman, ikinci koşu~a Servet ve Avuç, ücüncü ~oşu~a Alderviş. 
dördüncü koşuda da Nona birinci ol~ular. 

Yarış vo 
ıslah encü -
meni tarafı· 

nd ... n haz• r 
lan n ':!O L . 
har at ko-
şulo.rı <·umıı 

l•ünü koşu 

olanında ya
p ı lmı:?tır . 

Koşular hiı 

yük bir inti
zam i~·in le 

ynpılm · alıı 

kalı ve <"U· :--

Zt- l ol ııı u şl ur &:~=:ı:iii:ilı:i~~iiji::r.;;;.;;.-.ii.i.~~~ii.iiilıı.ii~iii.i~~~~il 
Ko~uları he 
yecanln takip eden binlerl'e 
seyir<'İ nrasındo. kumnnJan 
Basri Paşa llazretleri, voli 
muavini Ekrem bey, 
viluyot rüessası ve bir\·ok 
han mefcndiler de bulunu
yordu. 

Tay koşusu 
Ko~ularn saat tnm on 

dörtte tay koşusu ile ba:_?
lunmıştır . 1400 metro me
safeli olan hu koşnyn üç 
tuy iştirak otmckte idi. 

Es kişe hirli Kflzım 

efendinin Asumnn ndlı tayı 

bir dakika 42 srıniye<le 

hirin<·İ, Bnndırmo.lı ~1eh

met :. ğnnın ~e<·miyesi iki
inci, rrekirdo.ğlı Muıtnfu 

efendinin llü~· hanı üçüncü 
olmuşlardır. 

İkinci koşu 
1'ny koşusunda yarım sa

at sonrn 2000 metre mesa
f('lj ikinci koşu bo~lamıştır . 
Bu koşu dört veyn dalın 
yukarı yoştn vo 1934 sene
si içinde h İ<' lroşu ktunnma. 
mı:? yerli ynr .m kan nrnp ve 
hııliı:; kıın arnp nt vo kısra · 

klora mahsustu . Heş hayvan 
Yazıldığı halıle dört ho.-

yvan iştirak ediyordu. Su
sığırlıklı ~aban ıığanın Av· 
ucu \'ıkıştan istifade ederek 
~o.ima önde koşmuş Biğalı 
lsmı:ıil çnvu ' Un 8ervoti de 
bunu takip etmiştir. Servet 
son tur bittiği vakit Av

uca yet işerek koşuvu A vu\·la 
başboşa berabere. Bu suretle 
herikisi de birinci so.yılmış_ 
lıırdır . Soma müddeiumumisi 
1 lnmdi beyin Zaferi ikinr.i 
• t 

lzmitli Yusuf efem.linin Kil· 
çükr.Ay1fi.m üçüncü olmuş

lard.r Rekor iki dakika 
( Devamı ü~·üncü sııyfada. ) 
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Milli Bir Kahraman 
, __________ _ 
UZUN MEHMET. 

Zonguldak Hal~ıvi Türkiyİi maden kömürünü ilk me
ydana çı~aran ka~ramamn namım te~cil etti. 

Zonguldnkta ilk defa ola· 
rak kömürü bu!an ( Uzun 
Mehmet) adlı bir Türktür. 
8 ikinci t~şrinde Zonguldak 
Hulkevi (Uzu Mehmet) namı· 
nı tebcil etti.. 

ğınları arasında taş kömür 
parçalo rını bulmuştur. 

Bu münasebetle Zongul
dak II:ılkevinden aldığımız 
bir mektubu memnuniyetle 
sütunlarımıza g.:!çırıyoruz. 

Bu münasebetle milli is~ih 

so.l ve sanayiimizdc en mü
him mevki işgal eden Zon
guldak kömür havzası 

kAşifinin adını derin hür

«Uzun Mehmet» DeğirmP.
nin ocağında bulduğu bu l n 

şlarl yakarak kömür olduğ. 
unu eyice anladıktan sonra 
dere boyunda günlerce uza
yan zahmetli bir araştırma-

' dan sonra ZongulJak hava9 -
ınıo ilk taş kömürü do.mart 
nı bulmuştur. 

metlerle onarız .. 

Zonguldak halkevinin 
mektubu 

8 İkinciteşrin Zonguldağın 
«Uzun Mehmet» bayramıdır. 
Uzun Mehmet Türkiyede 
maden kömürünü ilk defa 
meydana çıkaran milli bir 
kahramandır. 

Bugün Türkiye iktısadi
yatında birind pldnda gelen 
Zonguldak kömür havzasın
daki taş kömürün ilk keşfi· 
nin hazin ve acıklı bir hi· 
kAyeıi vardır. 

«Uzun Mehmet» bundan 
106 yıl önco Ereğlinin «Kes
taneci» köyünde toş kömürü 
bulmadan evel Türk milleti 
donanmasının tophane. Jarp
hııne, tersane gibi fabrikala
rın mahrukatı için yabancı 
devletlere milyonlarca lira 
ödiyordu. Memleketin ıhti
yaçlarını karşıladıktan sonra 
esaslı bir gelir kapısını da 
açar.ak olan maden kömürü 
topraklarımızda gömülü bir 
hazine halinde durarak: Os
manlı Hükilmcti devrinde 
her sahada olduğu gibi kö· 
mür yüzünden de memleke
tin serveti harice akıp gi
derdi. 

Zonguldak havzaeınılaki 

taş kömürü ilk defa bulan 
«Uzun Mehmet» askerliğini 
bahriye emrinde yapmıştı. 
Bahriyenin her Aene terhis 
ettiği askere, vaktin eyi dü
şünen bahriye zabitleri don
anmanın yaktığı lngiliz kö
mürlerini nümune olarak 
~österiyorlar ve memleketl
erine döndünkleri zaman bu 
taş kömürün benzerini ara
malarını, bulanların mükAl. 

atlandırılacağını söylüyorla
rdı. Yine. bu deniz zabitleri
nin fikir ve teşviklerile de 
Padişah ikinci Mahmut bir 
irade çıkarmış, memleketin 
her tarafında taş kömür ar. 
anmasını omretmişti. 

Bahriye neferi «Uzun Me
hmet>> köyüne döndüktPn 
sonra yılmaz bir azimle nü
munesini beraber getirdiği 
taş kömürü aramağa koyul. 
muş ve nihayet kör taliinin 

eseri olarak değil, bir ara
ştırma aşkının hayırlı nPtic
esi olnrak hnvzunın ilk ma
den damarını bulmuştur. 

«Uzun Mehmet» mevsimin 
hasat sonu tılması münoscbe
tile ta1 lusından kaldırdığı 
znhircsini üğütmek iç in Er
eğlide e<Kö3eağzrn denilen 
bir mevkideki değirmene gi
tmiş ve o gün Jeğirmtnin 

~·arklarını çeviren derenin 
kenarında gezerken sel sul
arının sürüklediği moloz yı-

«Uzun Mehmet» bu dnmn. 
rılan aldığı nümuneleri knr
adan yürüyerek lstanbula 
götürmüş ve Bahriye idaresi 
ne vermiştir. «Uzun Mehmet» 
memlekete, toprak altında 
gömülü bir stırvet hazinesi
nin anahtarlarını bu keşfı\e 
hediye ettikten sonra vaktin 
hükümetinden elli altın mü. 
kdfat ve küçük bir maaş ya-
rdımı görmüştür. 

ZongulJak havazmda ilk 
kömürün <cUzun Mehmet» 
tarafından bulunuşu ı 848 
senesinin sonbaharında olu
yordu. 

Bu sıralarda Ereğlide 

Padişah namına hüküm süren 
«Hacı İsmail ağa» isminde 
bir derebeyi vardı. Bu dere
beyi «Uzun Mehmed» in ilk 
maden damarını buluşunu 
kuduz bir öfke ile karşılam_ 
ıştı . Çünkü padişahın iradesi 
üzerine o J.a birçok araştı

rıcı takımlarile her tarafta 
kömür araştırıyordu. 

Ereğlin in Derebeyi, «Usun 
Mehmet» gibi memleketine 
bir hizmt l aşkıle bu işe 

sarılmamıştı, O, maden kö_ 

mürünü bulduktan sonra bu 
buluşunu Padişaha birçok 
yeni ve zengin imtiyazlar 
mukabilinde haber vermeyi 
tasarlıyordu. Onun için «Uz
un Mehmet» in kömürü kim
seye haber vermeden lstan
bula götürüşü Derebeyinin 
büyük menfaatlerini baltola
mıştı. 

Ereğli Derebeyi «Uzun Me
hmet» e beE1leJiği gayzı za
vallı kömür kdşifini öldürt· 
mekte buldu ve sarayının 

CdllAtlarına «Uun Mehmet» i 
İstanbul hanlarının birinde 
boğ o zlat tı rdı. 

Bugün sonayiin ekmeğ'i de 
mek olan maden kömürünü 
bizz ilk bulan milli kahra
man bu suretle keşfini ka
nile suladı. Milli servetimi
zin başlıcıı kaynaklarından 

biri olan kömür hazineleri
miz in kAş i fi «Uzun Mehmet•> 
adlı Türk ~·ocuğu milyarlar 
değerindeki buluşunu haya
tile ödemiş oldu 

Padişahlık idaresinin» Kö_ 
mür haıinelerinin kdşifi 

«Uzun Mehmet» e şükran 

karşılığı, onu boğazlatmak 

oldu. 

Zonğuldnk llulkevi kur · 
ulduğu günden boşlıyorak 

başardığı işler arasında taş 

kömiirii bulun «Uzun Me
hmet» i de dü~ündü. 

Türk tabiatını keşif ve 
y enmek husu9unda kendi
sını veren bu milli kah 
rnmanın aziz hatırasını ca 

ı nlıındırmak ve onu h ör. 
melle anmak ıçm Uzun 
~1ohmedin köcnür bulduğu 

günü araştırdı; tespit et-

TORKDI 1 t lKlNCtTBŞRD' ,,.-

Değerli 

Kazanç 
Vergisi müteahhitlerden 

ne şekil~e ahnacak1 
Müteahhitlerin kazanç ve · 

rgileri hakkında dün Maliye 
Veklletinden vilAyete bir 
tamim gelmiştir. Bu tamim 
evelce gönderi1en, azlığı yü
zünden pazarlıkla yapılan 
ve mukaveleye raptına lü. 
zum görülmiyen mübayaa· 
lar için muk&vele yapıld ı ğı 

takdirde kazanç vergisi alı
n mıyacağı şeklinde bir mona 
çıkarıldığı görülduğü bild i 
rilmektedir. 

Bir adliye<~iı niz 
Behçet bey tekaüt edildi 

Kupa maçları. 
Güçle Yurt Berabere· 
idmanbirliği küçükleri de Alay ikincilerini yen~ilır. 

Kanunun 8 inci maddesi
nin birincı fı kasında yazılı 
daire ve müesseselere karşı 

miktarı ne olursa olsun muka_ 
veleye merbut veya muhabe· 
reye müstenit. olan bütün ta
ahhütlerle eski ve yeni 
münakasa kanunlarının az
lığından pazarlikla müba_ 
yaası caiz olan ve mulrn
vele yapılmasına lüzum 
girülmiyen kısım müstes
na olmak üzere bu mik
tarların üstünde olan ve 
istihsal edilen müsaade 
sebebile pazarlıkla yapılan 
bedellerden kazanç ver. 
gisi alınmak lbımdır. Az-
lığı sebebile pazarlıkla 
yapılan mübayaattan an. 
cak mukaveleye bağlanmış 
olanları vergiden istisnası 1A
ve binaenaleyh vr,rgiye tdbi tu-
1ulmamak hususunda müba
yaatın yalnız azlığı değil, 
mukaveleye bağlı olup olm. 
adığınında nazarı dikkate 
alınarak bu gibi az mübaya
alardan mukaveleye bağlı 
olanlarından vergi alınmam
ası bildirilmiştir. 

Ziraat bankasmm beş 
yllhk program1. 

Ziraat bankası beş yıllık 

bir program hazırlamakta

dır. Bu programın zeotek· 
niğe ait kısmında her vi· 
lAyette birer zeotekni mü
teh:lssısı bulunması bunla_ 
ların idaresinde ayğır ve 
damızlık hayvan depolar ı . 

nın tesisi yartş ve hayvan 
işlerini organije edecek 
sıfat istasiyımları çoğaltılma

sı dü~ünülmektedir. 
1 Ziraat ~an~asmm köylü

den alacağı . buğdaylar. 1 
Zıraat bankası köylüden 

buğday alımı işleri üzerin
de yeni bazı projeler hazır
lamaktadır. Silolara 
buğılo.ydaylnrını teslim eden 
köylünün eline açık bir bo -
no verilmesi ve bononun 
zahire borsalarında esham 
gibi tedavül ettirilmesi gibi 
düşünceler projede dahildir. 

ti ve o günü «Uzun Me
met» bayramı olarak ku
tlamoğa başladı. 

Hakevj Neşriyat komite
mizin uzun araştırmaları
ndan sonra durğuladığı ; 8 
inciteşrin 1848 tarihini 
Milli Kahramanın kömüru 
bulJuğu tarihtir . 

Bu yıl «Uzun Mehmet» 
en mühim keşfini 106 ıncı 
yıldönümü uçuncü defa 
olarak coşgun tezahüratla 
kutlanacaktır. 

«Uzun Mehmet» in keş· 
fınin büyüklüğü anlatılacak 
ve ilk bayramda kfişif 

namına Zonguldağa dikilon 
abideye çelenkler konaca
ktır. 

Tekuüı yaşına girdiği 
iç in Balıkesir ağır c eza 
reisi Behçet b ey 
Adliye Vekdleti tara-
fından tAkoüde sevkolun. 
muştur. 

Behçet bey eıki ve ç•ok kıy
metli adliyecilerimizıdondır . 

Cç yüz bir senesi he,ziranı n 
ikinci günü mülazımeten gir
di ği adliye mesleğinde birçok 
vazifeler almış bu. vaı;ife-
leri büyük bir dirayetle 
başarmıştır. 

Behçet bey sırasi.le 
İstanbul bidayet mahke-
mesi müddeiumumi muavinli
ğinde, lstanbul istinaf müd
deiu ınu mi muavinliğinde, 

meşrutiyetten sonra lstunbul 
bidayet mahkemesi müstan
tik azalığında bilt\.hare Istan· 
bul istinaf azalığında, 

Beyoğlu mü ldeiumumiliğin
de. lntanbul ikinci ceza 
reisliğinde müteakıben Beyo. 
ğlu ceza riyasetinde, is
tinaf ve Beyoğlu mahke 
melerinin lağvını müteakıp 

asliye mahkemesi azalı· 

ğında bulunmuş 26 senesi 
Kanunuf.'lanisinde Balıkesir 

müstakil cinayet mahke_ 
mesi reisliğine tayin olun. 
muştu. 

Adliye VekAleti tekaüt_ 
lüğü münasebetile Behçet 
beye gördüğü hiz -
metlerden Jolayı teşek-

kür etmiştir. Memnuni-
yetle öğrendiğimize Deh. 
çet bey şehrimizde ka. 
lacak ve 'Yekalet işleri ya. 
pacoktır. 

, J 
~r 

fdman~Ucliilerl~ berabere ka lan ldm anyurtlular. ,..,.(e 
Kupa maçlarına cuma gü- yaş~düzelmeğe boşlıyor. ~· 

nü İdmanbirliği - Alay id- YurtlulAr da soldan yaptı~ 
manyurdu ikinci takımları )arı bir hücumunu 9olaçı 
ile Güç-Yurt birincileri ara- Enver kaçıyor, biraz ıoor'1 sınıla devam edildi. ~ııı yine Yurtluların bir 8 

Birlik-Alay ikinci takımları · udi' 
d k

. u h b ve Güç kalecisinin JiıZ 
arasın a ı maç llla mut eyin b" · eli' 
hakemliği altı nda başladı . suz ır çıkışı golle netıc. d• 
Birlik küçükleri daha ilk nirken Mahmudun yerıo 
dakikada çok güzel paslarla bir vuruş buna mani old0~. 
hasım kalesini kayli sıkış - Otuzuncu dakikada )'tl~i 
tırarak birçok gol fırsatları lulorın g üzel bir akını S• ili 
kaçırdılar. Alay takımının elıle tutarak bir peo• 
müdafı leri oldukça kuvvetli yapıyor . 

1 
ldkin forları ona nazaran Hüseyin bunu sıkı şıı&' 
zaif idiler .. işte bu yüzden dışarıyn at ıyor .. Birinci d•:. 
bütün çalışmaları daha bir- vre her iki t .rafın çalıf'° 
haf hattında kayboluyordu. }arına rağmen sayısız 01" 
Yalnız sağ taraftan birkaç k b 
d~fa ferdi akın olmu§sada ra jtiyo·r. ·o 

ikinci devrede Güçlüler! 
hiçbir semP.re vermemiştir . forvet hattında bazı d,,ğitl•' 

Birlik takımının yegAne likler görülüyor. Oyun. b•~ 
meziyeti üç forvet in çok 9' 
güzel anlaşması ve huf lar b13 şlam3z Güçlülcrın ·ıı 
hattının kuvvetli olmasıdır ğdan bir akıntı kaleci bl 
ki hasım oyuncularının iler- müşkilaHa kurtar~bildi. oo;: 
lemesino meydan verme- ncu dakikada yine yur' d• 
den gelen toplurı hi~: ların bir akını esnaııP 
b ki d · b " ıot•r e etme en ve s erı pas- ır penaltı oluyor. Yurt 
larla ta kaleye kadar bu avantajı da kaçırıyorl•r 
götürüyorlar . La.kin şut Top mütemadiyen ortad• dO' 
çegemiyorlardı. Birinci dev- laşıyor, otuz beşinci dı~~ 
re O • O beraberlikle bitti. d•" 

İkinci devreye boşlar baş- kada Güçlülerin sağ • 
Postada ~ir teri i lamaz haı;ım kalesini ah _ inkişaf eden bir hücuııııl•. 

Uzun müddet Balıkesir luka içtırsine alarak şut Niyazi kaleci ile k•:.. 

postahanesi memur kadrosu 
içinde çalışan Salim bey 
terfian Orhanili posta mü
düriyetine tayin olunmuştur . 

Sergilere dadanan küçük 
hus1Zlar. 

Dün gece Etem, Muharrem, 

Mehmet isminde üç çocuk za
hire halindeki yemiş sergile. 
rinden yemiş ~·alarken ya. 
kalnnm ı şlordır. Herbiri on 
bir, on iki yaşında olan bu 
çocukların Nail, Zeki ve 
Hüseyin İşminde diğer üç 
çocukla birlikte bir gece 
evel clo aynı yerde bulunan 
sergilerden ceviz içi. üzüm 
ı;aldı kları anlaşılmuktadır. 

Sergilere doJanan bu kü 

çük hırsızlar hakkında za
bitacn tahkiknt yapılmokt<ı · 

dır . 

Bir vaka 

yağmuruna tuttu. Bilhaesa karşıya kaldığ ı halde 
küçük CelAlin y erinde pas- ş rırıya atıyor. Bundan ıo•,: 
ile otuz beş inci dakika - ra küçüklerin daha c•o.,, 
da Suadin ayağile ilk ve ve daha atılkan oyn•dı~r 
son gollerini yaptılar . b• 

Bu devrede Birlik. kü- ları görülüyor. LAkiP Jı· 
ç·üklerinin hakimiyeti altın- türlü gol çıkaramıyorl•r1,ı 
d ı g Hçti ve oyun 1 - o Son iki dakika Yur&lıl 
kazandılar . Güç kalesini bir hayli fi' 

I" 
Küçükleri tebrik ederiz. kıştırdılar ise de gol ç O 
Yurt-Güç birinci ta· kuramadılar . Ve oyunda O· 
kımlannın maçı. berabere bitti . 

At koşuları olmasına rae- ** b' b·r 
men sahada oldukça g alaba- Oyun sert ve astı ı .,. 

hava içinde cereyan etti, bl 
lık görülüyordu. Tam saat tJıJ• 

netice çok zevksiz 0 , 
15 te İdmanyurdu düz sarı ıı 
üzerine yakaları ve kolları Hakemin fena idaresi b1J 
kırmızı parça lı ve mavi re- <la bilhassa Amil o)muşt~r~ 
nkte donlarile muntazam bir Her iki tak.mu da bır ~· 
şek i ld e sahaya ç ıktılar Giiç· d aha çal ı ş ı p anluşma -;e ıe 8 
lüler de bunları tnkip etti . nik kabiliyetlerini artır'° 
Fotograflar çek iltli . iki ta- lıırın ı tavsiye ederiz. 
raf ta hazır .. Alay takımından y d 
Hllmi beyin hakemliğ i altı.ndo 8ğmUr yağ 1. ri· 
oyuna başlanıyor. ilk Cuma günü akşamı feh tlr 
akını Yurtlular yaptı. Bu miz ve civarına ysğ~fJli 
akın daha Güç haf huttındn yağmıştır . Ekim aıe"81 

1, 

kesildi .. Ve Güçlülerin güz ı> l içinde bulunduğumuz Ş?ft~İ -
bir akın ı lırnrner ile netice- ra.da yağmur yağışı ç~. 

mahdllesinden lendi.. Artık oyun yavaş ya- nin yüzünü güldürmil~ İzmirler 

~:c•:Yİ:Y"~~~1ı.~;~~
1

E::. Halkevi Riyasetindel1: 
tulloh kı zı Şehrıye h:ını- • . . ~· 
mın evine girmiş ve birt llalkevımızuı kurslar şu hesi tarafından tıal ·ı, 
hAdiseve sehı~bi.vet vernııs l l ' k bl · .. · nıa ısus ~er >est. ve nuwcanı o · uma vazUl3 " 
tir. Tnhkikatu göre Hüseyin I 1 · • ··zer(! Şehriyenin ovinc oU'irdiği ı·ıwyeu er r az hilerılf~re mahsus olmak ti', 

.. \I" S . k l . l ( · iJefl vakit İsmail o~lu lfü~eyin uzerc . ı ":. uurı ne · le HtH e 15) Teşrinısan 
isminde biri Je evde !ıulu· iti bareu gece dcr~leri vermeğf' l>a~lıyacaktır· 1, 
nuyormuş. Hüseyin Ahmedi Yu rldaşlarrnnzın mezkl'ır ıuekteı• Başıull~ ~ 
sopı ile dövmüş.. Bu me- ur~ 
s ı:ıle h3kkın<la zabıtuca limliµiııe müracaat ederek ka)' Illaf'ını icra et 
tahkikata girişilmiştir. nıeleri ilan olunur. 
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, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 Kadınlardan Asker! Deniz ! . Yazı Müsabası ~ Sonbahar 
·················• 11••···················~··········· 1 At koşuları . Konferansı 

Kurban 
- 1 o - ( Üst tarnfı bırinci sayfada) Lehistanda Kadınlar Ordu iş- ( Ost tarafı birinci sayfada) 

33 2 10 saniyoJir. lerı·nde Çalışacaklar. zaman kendi kendine alamı-
Üçüncü koşu yncağını ve Almanyanın :Mil-

.. -Gördüğünüz gibi odanız, 
g.uzel dö9enmiş ve bütün ek· 
sıklikleri tamam)3nmıştır efe
ndim. Ve siz burada ken. 
dinizi muhakkak ki. her 
Ycrdon daha eyı hissedece
ksiniz. 

Korkut Yılmaz beyi 
<~.niversite tal~besi} odasına 
gotiirünc :ı ihtiyar ev sahibi 
honım böyle söyliyoı du. 

- Koridorumuz başka 
0 Jal rdıın ayrıdır . 
Ben bile ne yapt.ğını-
zı, ne konuştuğunuzu işitmi· 
!ecek vaziyetteyim. Burada 
ıstediğiniz gibi ~·alışabilece
keiniz. Üst katta kimse otu· 
~cnuyor. Altınızdaki odalar 
ıee biirodurlıır . Fiat. eöy
ledi6ioı gibi, sizi memnun 
edf'bilecek derecededir za 'l -
nederim. Odalarımı sırf da
ha ciddi kiracılar bulabile
Yirn diye az bir fiatla kira· 
Ya veriyorum oğlum . Yalnı
zım, ihtiyarım ve ... 

Kork.ut Yılmaz ıözünü ke
e~rek.: 

-Sizi rahatsız edebilecek 
hiçbir harekette bulunmı
Yocnğım hanımefendi ! Bun. 
dan katiyım emin olabilirsi· 
niz!. 

. - Evet biliyoruın ki, siz 
ıntizo.mı sever çalışkan bir 
deliknnlısınız Sizi eskiden 
tanıyan kom~um Türkey 
H. hakkınızda eyi sözler 
söyle<li. 

İhtiynr kaılın, :ielam]aşn 
rak nyrıl lı . Korkut Yılmaz 
Yalnız kalınca oılo!'lınıı yeni
den bir göz gezdirdi. Çok 
he~endi. Hu güzel odacık 
daha ilk görüşte onda eyi 
bir tesir bırakmtştt. Hemen 
eıyalarını yerleştirmeğe baş · 
ladı. Ve vakit geçirmeden 
ailesine bir kart yazdı . Er
tesi günü diğer eşyalıırı da 
geliyordu . 

** Üçüncü - Pazartesi 
günü akşamı ilk defa büyük 
duvar aynasının yanından 
gelen bağırışa benzer bir 
tey işitti. Akşam yemeğin
ılen sonra masa kenarına 
oturmuş gazetesini okuyor
ıiu ki, bıı sırada sesler ağır 
tonlarla Hnki etrafında uçu
ŞUyorm uş gibi, yakına gel
mişti . Gen~· adam daya· 
naaıadt. Hayretle ayağa kal 
karak kulak kabarttı . 
Ve gelen seslerin ne taraf
tan getdiğini bir kere daha 
lahkik)<~in, n<'fesıni bile sc· 
Yrekleştirerek, dinler gibi 
~ir vaziy~t aldı. Sözleri ey· 
~ce işitemiyor, fakat seslerin 
•ki kişinin olduğu pek ald 
lnlaıılıyordu. Vo gene: bu 
~eslerin tonlarından iki kiş
ınin kovga ettiklni belliydi. 
Bunlardan biri baznn öfkeli 
hazan incecik, belki bir ka · 
dın &esi olduğu için, hazan 
3a .. 1H.~lak cırlak bağır.ıyor. 

buru iso ~Prt, kuvvetlı er · 
kek seeidir. 

«- Bu böyle devam edr
~cz. Sen heni şımdiyJ kadar 
~.nsafeızcn kemir n, öldürd· 
UO,\) 

• 
Kadın sesi devam edi

yor: 

«-Oeli değilim. Bu ayıp 
tır Su w " smıyapacagım . » 

Erkeğin o ilk zamanki ya· 
lcın sesi biraz yumşar gibi 
olrnuştu.Fakal çok gdçme-

den tekrar eski halini aldı; Üçüncü koşu ( handikap} Kadınları n askerliği niha- bahl!lederek kadınların nsk- lotler Comiyetine dönüp dö • 
asabileşti ve artık hiçbir şey dört ve daha yukarı yııştaki ydt bir hakikat oldu. Bunu erliğine itiraz etmişti . nrniyeceği me~elesinde ka· 
dinlemez oldu. 1 yerli yarım kan arap halis ilk defa re!'mon tatbik eden Halbuki hariçten celbedi- rarsız geldik~·e olmıyacağı. 

ı h ı.ehı"stan hükumetidir. Vakıa nı h"rıı:ı. d b ı Bundan sonra süküt baş- at ve kısraklara ma sus · lmekte olan sivil işçiltıre ve· "' " arzusun a u U· 

ladı. Toplanan mobilya tıkı- ve mesafesi 2200 metre idi. Finlandiyndo, Letonyada, rilecek paradun tasarrttz oJi- nrluğu suretinrleki beyanıı-
1 a!}ağı yukorı küçük Baltık tın diğer milletlerin tımarsız 

rtıları'le ı"ki bal?ırı"tan sonra Karacabeyli M. Kema lecek gWu"çlu" kuv"etlı' kaıl ı n 
~· ~ hükumet' erinde kadın asker- " • • \ıklar karşılamakta devam 

herşey sakyinlleşti. beyin Aldevrişi, Karnen lerden büyükler varsa da lar orada birçok vazifeleri edeceklerini anlomaktan 
Korkut ı moz: beylerli Mustı.ıfu efendinin 
_ Allah. AIJoh!. Ac:-ıba Tomurn, Bandırmalı ~ehnı- bunlor gönüllülerdir. ~,ecburi üzerine ala caklardır. yorulmıyocağını söylemiştir. 

orada neler oluyor? <liye et Leyin li~~elband1trmda- ~~:U:t,ill:a~~:~:~1(~: v~~~~ ~~- ~~!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!~J!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!l~!!!!!!!l!!!!m!!m!!!!911 
d .. ·· du sı ile Mesruru ıi.Oşnıuş ıı r ır. 1 

·-uşun · f vet y.npılmıştır. Bu hal kad- i l 
Genç odam. ertesi gün ev ki <fokika 

44 ~:ıniyedu ınlar arnsınılu büyük bir sc- ~§== Şehir Sinemasında ~.I 
Sahibino bir şey çıtlatmarlı koşarak AIJevri~ bjr;nci. • 

vinç do!!urmuş henuz ~ırası B k 
l k. · bekledi Hal tomur ikinci ve mesrur ..., - - R 

Bi A ıs geceyı • gelmiyen genç lmdor bile = ·=-=; U 0 yam "ı 
bulri duvardan artık bir şey üçüncü olmuştur. = 

askerlik şubel~rine mürocaııt 

işitilmiyordu. Korkut Yılmaz Son koşu etmişlcrılir. K ızlardan leşe- .=,~~~; M ı• L T o N ~ ... -
masa kenarınn oturarak kit - Dördüncü koşu dört veya kkül Pden kıtalar , mu \Vİn -
aplarila mAşgul olacak ol· daha yukarı baştaki yerli kıtalar olacaktır. 
du. Fakat, hayır!.. HerneJen- yarım kan ingiliz at ve Kızlar erkeklerden ıloha Eg ·~ 
se şimdi sinirliydi ve akşa- kısraklarına mahsus günün gesç yani 18 yaşında asker· ill1- L t ı s h I 
mki müphem hddise kafası- ikramiyesi ve mesafesi en liğe gireceklerdir. Tabii .,: os ıracı ar a 1 ~ 
ndan kati yen çıkmnk bilmi · çok olan koşusu idi. Hu bunlar erkekliğin vaı:İft'sini ·- ~ 
yordu. koşuya Karacabeyli Rasim tamamiyle yapacak değiller- &.C Filimi gösterilecek.tir. Bu dünyanın mışhur ~ 

Sabah leyi. n erken kalktı. bey·n su·· hası ı'le Torıası An J. - · ·c ı · k · · · 1 k ı , ır. ===~ z:ırı ve neşe ı, umığını mut n a görünüz. ~ 
Odasından ~·ıkınca, apartım- ı karalı Salih ağanın Boz- Orduda daha çok terzilik =' ! 
ana bir bakındı. Sağında kurdu ve Çorlulu Ziy,a tamircilik, ütücülük g-ibi il§~ İ L .\ V E T E N ~ 
ve solunda iki merdiven va- beyin Yavuzu koşmuş ve hizmette kullanılacakt ı r. Ka ~ y ıl d ı z l ar R e v Ü s Ü ,. 
rdı. Korkut Yılmaz dördü- diğer koşulnrdan daha nunda kadın askerlerin vazi- ===-~ J 
ncü katın solunda oturuyor, heyecanlı olmuştur. Birin- fesine dair sarahat yokijada C.., \'e F O K s J O R N A L. l 
seslerin geldiği odalar ise cı ve ikinci turda Sü- bu cihetin talimatnamelerle Matineye saat 2. 30 llı hatlanacaktlr' J. 
gene aynı katta bulunuyor ha önde, Bozkurt arka- aydınlanacağı haber verilme· §4 p k k d ı 
gibi görünüyordu. Fakat da, Tona daha arkada ktedir. l e )'Q in O ~ 
bir farkla ki sağdaydılar . olarak koşmuş ve fa- Evli kadınlar kışlalarda r, 
Acaba burada oturan aile kat son turda yatmıyacak, evlerine gidebL j M ·ı ı yon Avcı 1 arı . 
kim olabilirdi?. Tona öne geçrek birinci ol- lecekler, lAkin sabahleyin mu ==~ . 

Sırasile üç günün akınt- muştur. Bozkurt ikincide, ayyen zamanda kışlada bulu- §Si~ •• ~ 
ısındn sPsler büsbütün dur- Süha üçüncüde kalmıştır. nacaklardır. Bu kanun L~- ı B ii y ii k T G R K F i J ıu j 

1
. 

muş ve Korkut Yılmaz MdL Tuna 3200 metrelik mesa- histan meclisinde münaka- \ ~ ' ı 

~:~:y~~;::a:~i~::::~~~:!ı ~:şim~ştu~~kika 58 sanıy~- ~= :~i!::~~:~~p ~:::;,:~:~ ii~~iiiiiiliiiiiiiiW1iiiiiiiiı~jjj00Jiiiiliiiiiiiiiii~i~iiiiii~iliiiiiiiiii~~-
o meşum cehennemi h:ıykı· =-_•_-==B=e=y=b-ir=ti==c=-ar_e_t_şirk(.'ti dı. Ru sakil oılamın 
rışmalar gene tekarorlandı- memuru olduğu için bütün kurban? Fıırzettiği zavallı 
lar. ince, narin sesin eahibi gün eve uğramoz Çok eyi kadına acıdı. Onu daha fa· 
herşeydcn bıkmıf, usanmış bir adamdır. Fakat, görünii· zla ezmeıine müsaade et-
gibi ağlayışlarla bağırıyor şe hakılırsa biraz asabice sın miydi? Acaba kendisi -
ve her dakika öbiirüntı olduğu anlaşılır. Dedi ve ne <lüşen vazife buna bir 
isyan eden bir sesle çırpı- bu defa gülerek: nihayet vermek miydi?. 
nıvorclu Bütün bunlardan - Karısına pek yon bak- Buna benzer fıkirler etra-
b~ ses sahibinin, hırçın mıyn gelmez han .. Cümlesini ' fında genç adım bütün, dö 
ve !ako.t belki güzel bir ka- de ilAve etti: rt gün dü~ündü. Bu günlor-

b. k ld ğu - Güzel mi barı'? de komşularında mutlak bir dıniveya genç ır ız o u 
ıınlıışılıyordu. Ldkin seel<'r - Nasıl? Daha görmeılin sükun hüküm sürüyordu.LAkin l 
çift olduğu için biribirine ka· mi ? O, ışte geliyorlar. Oda- dördüncü günün akşamı. 
rışıyor, bu karma karışık sJs· mu giriniz, geçerken göro - sanki zaman zaman fışkıran 
!erden Korkut Yılmaz hiçbir ceksiniz. volkanlar xibi. gece yar ı sı 
kelime nnlıyhmıyordu. Genç Korkut Yılmaz kapıcının gene müthiş bir skandal 
adam bu defa kulağını du· odasına saklanarak pençere patlak verdi. Ve Korkut Yı · 

lmaz artık her şeye karar 
Y ·ıce dııyamış dinlemo· kenarından, uzun boylu, ı'ri vara e : vermişti. F:ıknt, kulağını 

ğe ba-.lııdı. Büt.ün. .vücuJ. _ü. yüzlü. gür siyah başlı, vüc- d' 1 1. " _ CJe~l .. rıfon :ıyıramndı, ın Pı ı. 
titriyor, sebebını bılmedıgı udüne eyice dolğun, sanki Hayret, titriyordu. Vuru~-
birşeyden ötür(korkuyor~ıı. bir boksör gibi yumruklarını malar daha fazla ~·oğıılmağa 
Heyecanı , komşularının gıt- sıkmış bir halde ge~·en bir başlnyınca, biitün knnı bey· 
tikçe yükselen seslerile he- 1 d 

d bey e; yanıbaşın a yürüyor nine hücum etti ve ne yııp 
raber büyüdü. Bu ddfu ıı 

· ı ınce ve sarışın, gözle bir 1 ttğını düşünmeğe bile !uzum 
meçhul kom ·ular dövüştiı er, 

kadının, ge~·tiklerini gör· görmeden kendini bir solu. 
kokıştıhır; kırılan zarif bir- dü. kta basamaklarda buldu. 
ka~· mobilya sesi işidildi Sola döndü Hiç durmadan 

h d Kapıcı: 
MücndP.le biraz da a ovam zili baRtırdı. 

- İkisi birlikte ~·ıktık-
etti ve sonra eskisi gibi t"krar Uzun ve sabırsız bir bek-

. ları pek enderdir. Hanımın 
herşey sakinleştı. lemcden sonra nihayet kapı 

k k l onun yanında mesut olm-
Korkut Yılmoz or uy a: a~: ıldı. Evvela kerden gtılen 

k k k bir ad ı ğını zannediyorum. Dedi. _ Oo, bu <;o or unç kuvvutli bir elektrik ziyası 
· h. b. 'l Gen•· adam i•·in, bu mn- .. .. 

Şey·! Burada mut ış ır aı e ~ v yuzunü aydınlattı. Karşısın-
lı1mat kll.!ıydi. Odasına çuk 

rac·1 ... sı oynanıyor. Ne yap da yazıcı Beyi aörmug7i ümit 
... asabi döndü. Yazıcı bey '·· 

molı? diye mırıldandı. ettiği halde, sarı~ın ill\hi 
1 b U ona manasız, kuru ve soğ · bı'r kaılın - yazıcı il.-Bütün gece yn n ız un 
l ( Vel uk görün on suratından, ko· eşikte go'" ru··n<lu··. \'A ı,rc-

düşündü. Herşey< en · "' 
. ld w m"-usunun suratı aıbi his. n•· kadın bu·· ıu·· n 1·nee • koın~ulnrının kım o ugunu " "' )-

öarenmek ltlzımdı: Sabahle· sız, taş gibi bir kalp ta. liğile Korkut Yılmaza bıı. 

)·~o erkenden knpıyu bir ok şıdığını anladı. IJulbuki ya- ktı Korkut Yılmaz, kocası· 
b 1 nındaki genç kadının ise, d ·· k k crihi süzüldü. Kap cıyı u · nın over on görmeme len şa-

du. Eline bir 25 lik tutuş- saklıyamadığı sakin huylu- şkın gayri ihtiyari iki adım 
turdu. o da, Korkut Yılmnza luğu yüzünden okunuyordu. c-r ~riledi . 
r.ıhnt vermiyen ailenin, dôr- mümessillerini gördükten so- - - Buyurunuz efendimi 
düncü katın sı:ığında otur- \ nra gen~~ adam, pek ya- ~ir emriniz mi var? 
duklarını ve soy adlarının kınında nynanan korkun~· Genç adam hcyecnnl: 
yaz .cı oğulları olduğunu söy- ı (Dr?m) ı şimdi bütün mu- - lfonım~fondi, affedersi-
ledi ve: nasıle gözünde canlandır- niz; ben sizin komşunuzum · 

Kaç gündür bu uğursuz ad
amın sizi merhametsizce flZ

diğini duyuyordum. Bu de
fıı dayanamadım; ıizi müda. 
faaya g-eldim. 

Genç. kadın cevap verme
ğe vakit bırakmadan evel, 
karşı odalardan birinin kap
un açıldı. Korkul Yılmaz ka. 
rşılıklı uzun bir mücadele 
için vaziyet almağa hazırla. 
nıyordu ki, birdenbire vazg
eçti. Gelen yazıcı beydi ve 
çok sefıl bir hnli vardı: Ya. 
ka sökük, gömleği yırtık, 

yüzünün birka~· yerinden 
kan damlaları sızıyor, bütün 
alnı ve yanakları tırnak izl
eri ~·imdik ~·ürükleri içinde_ 
ydi. 

Zavallı adam Korkut Yıl-
mnza hitaben: 

_ Beyefendi- dtıdi· çok 
yerinde olan kahramanlık 

teşebbüsünün kıymetini tıtk. 

dir ediyorum. Fakat. sızın 

müdafaanız beni gülünç bir 
mevkie düşürecek vaziyette
dir. Siz onu değıl, beni mü
dafaaya geldiniz. Ve ben, 
erkeklik şeref ine yedirip, 
müdafaanızı kabul edemem. 

Korkut Yılmaz ancak: 
Ne.. Nasıl?. 

Diyebildi. Ve başını 
öne eğerek, en büyük 
kabahati işliyen bir ev 
çocuğu gibi kızardı, mo· 
rardı ve nihayet sarardı. 

Yazıcı sanki bundan ceaa
ret almış gibi: 

- Evet-diyor.lu - hanımı 
ben dövüyorum azizim. Söy
lemesi ayıp ammn, bil4kis 
hanımefendi beni dövüyorlar. 
Ben «yapmam, ayıptır. kom· 
şular birgün gelip bizi duya. 
caklar» diyordum . Fakat, 
boşuna söylüyormu~um . 

8ütün bunları dinliyen 

- Siz ikiniz de çıldırmıı-
sınız! Diye bağırır 
giderken, arkHındon ka-
pıları şiddetle kapadı . Ken. 
dini içeri attı. 

Bu Jefa ıavallı koca.ı 
Korkut Yılmaza mülayemetle 
bakarak hastamıı ıibi bir 
tavırla: 

- Evet azizim, o beni dö_ 
vüyor, diye devam etti. Be
ni dö?üyor; çünkü çok asa
bidir ve bilhaBBa, kendiıinin 
ifadesine göre, bana çok 
ainirleniyormuş. inanınız ba
na, onun ıinirlerini ne ka

dar yatıştırmağa calıttıysam 
da muvaffak olamıyorum En 
küçük bir haraketimden bir 
mana çıkarıp sinirleniyor. 
Ne yapayım, seviyorum. Bu
nun için her9eyine taham
mül ediyorum. 

Genç kadın - Korkut Yıl. 
maz- hayretle karışık derin 

bir heyecanla zavallı adamı 
dinledikten sonra, onu bag. 
tan aşağı bir kere daha 
•üzdü. Bu korkunç kadından 
ürkerek mırıltıya benzer tit
rek bir se11lo sordu: 

- Dö?mesine mi? diye ya-
zıcı Bey tuhaf bir ahenkle 
sordu. 

- Nasıl mani olıhili -
rim efendim? Dikkatle bakı. 
nız : Ben bir metre dokun 
santimetre boy, doksan beş 
boy ağırlıktayım ve No 45 
yaka taşıyorum. Lütfen bir de 
ona dikkat buyurunuz . Şimdi 
temiz kalplilikle bana eevap 
veriniz: Bu pire gibi kadın

dan ben neremi muhafaza 
edebilirim?. 

Mehmet Türker 



PEK YAKINDA 

Türkce izahatlı olarak , 
Yugoslavya Kralı Aleksandr Hez retlerile Fra -

·nsı z Hariciyt1 N 1z rı ınö3yö Bartunu ı M ı rsilyadaki 
fecL ölüm hilılise.sinj ve Bolgrutta yapıları co 
n::ııe merasimini \'e bu meyand • mcr.ısim ~ iştirak 

eden kahraman T ıi rk askerlerini bütün tafsilô.
ı ile göreceksiniz Sinemamız bu filimi sırf mu-
hterem müşte r i l erini memnun etmek için büyük 
feıl n k :l rl ı kb nlı nm ·ştır. 
Snhırsızlıkl n bekleyin iz. 

• .il 

TORKDIL 

İki sar~oş 

Gönen Asliye 
ma~kemesinden: 

Doktor 

11 11CtNC1TIŞ~ 

" Okuyucularımıza Bir Kolayhk. ~ 
. . ~ • "\ . - . ~ . ' .. l,t: ,,_ 

.. \şağıya hastığm11z rehber ta l>lo halk ınıızın lıer tülü ih tiyaçJa
rıııı en rahat, en e~' İ, en ucnı ve en sağlam ~artlarla neredt>, kiOl
lerden karşılı ya bileceklerini gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz.. Hangi oteli 
tercih etmelisiniz? 

Hangi bakkalda tenıiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız .. 

T'DJ.KO T' AJ• Mehmet Servet örme evi, Kuvayi ınilli-
.n rt • ye caddesi uumara: 98 

KlRTASİ YE· Mustaf_a Fehmi. lliik.ünwt caddesi postatıa
• ne soka~ı. 

<. 

O Te L : kaptan zade Oteli .. Ku,·ayi milliye cadde· 
sinde .. 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... Ilükt'11nel caddesinde. 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hüki1111e1 

cadde~inde . .\hmet çeşmesi karşısında . 
Hukuk evi avukat Tevfik - Eyup Sabri 
llüktlmet caddesi 

• G A Z / N O : Merkez krathanesi: Paşa camii caddesinde· 

B ER B E R : Moda berberi Sabri bey. Hiikt'ımet cadde" 
sinde .. Daı·balı oteli :.ıllın<la. 

Yeni berber ıbrahim efendı: lliik&ınıet 
caddesi Yıldız Karaathanesi kar~ısırHla. 

LOKANTA: Sabri Lokantası: ~alı Mclımct sokn~1 

numara 18 

B A K K A L: Bahk pazan bakkaliyesi. Osman Nuri·· 
Paşa camii caddesinde.. ~leylıaue l oAaıuıe.l<l· 

Bandırına hakkali~'··~ i Ahmet Hilmi efendi·· 
Bilfımuınickiler, kouser·ve ve s ~ker c~sitlcri. 

1) ~ t) " 

MANİF A TU ':: Tavşanhh Zade Fahri bey. Farıtazi uıtt" 
nifatura v.- kuıııaş ıuağzası. Ku \'ayi nıilliyt• 

cadrlm~i mınıar'<l: 52 

• ' i ..... · •. · ! ' .. "'*'· '.... . . ' 
. .. ; . . . , . .. . ,.. 

1 AT HANESİ 
Kahvemizin \'ü billımnm rut1şnıl>alımızııı temizliği ve mlişH·ı·il<·rinıize gö~terilı~ Il hi'tS1 ~·ı 

hizmet dolayısile muhterem ıuüşlerileriıııiz<len de göl'(lüğiinı l'ağh ı)l üzerine all\nlin dnrlı~• 
da dlişiinlilerek di~er hilünıunı meşruhat.muz gibi oyunlardarı it;ilecek mcşruhatrn dahi !Jtı 
glin<l~rı itibaren üç kunışa indirildiği ilan ollıı ı uı·. 1 . 

ı ~: • ~ • • ..... •• : • ,, .'' • : • • • -. -:""' .,,.. " ...-- ~ -.. 
.... ._ \, . . . 

~IÜSTECİRİ lİ .. \Lİ 

Vilayet Matbaasında Basılmışt~r· 


