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laden teknik davamızı 
~'lal için bir teşebbüs 

Roma-Berlin-Tok 
yo askeri ittifakı 

------------------~--~--------------~ 
,NGULDAKTA 
•a : 28 (Tu k .. h b" İ\ r sozU mn a ı· 
.. ~ leınleketimizde her gUn 

ınkişaf etmekte olan ına· 
de çalıştırılması l tizumlu 

"'' Yetiştir"ıl . k d" l p l'ta mesı ma sa ıy e 
Je~ . açılacağını evvelce ha· 

e ~ nıbız QJaden teknisyen mek-
a ul 1 cf esa~ arı hazırlanmış· 

Iİdak 
ılı; tnaden tf'knisyen mek· 
ıa] "e arama Enstit u~u tara
._ ~cak Ve her vıl bu Ensti· 
...-sıııd ~ 

ıtı en ayrılacak tabsisııtla 
..L 

1.c1 ııktır. Mektebe orta de-
ıası .. 
l' I gorınüş olan t:ılebe ala· 

a eb 1 ıhit e sayısını kfüat Ve· 
( edecektir. 

~ UçUncU sahifede ) 

PoNYA 

) 
~İHVER 
FA Ki 

~AL GOVEN 
ANl<ARA : 28 • 9 - 940 

ihver d 1 1 . . M • ı· ev el ermın surprız ı 

IPolitikalarına harp usul-
er· ' 

ıne alışmış olan dünya 
ıı ~in b" , · c ır sürprizle karşı-
lco - Roma arasında yeni 

d tıknuşrnaların cereyan ettiği
" ~t J Fakat kimse bu konuş-

Jlı apon - Alman - ltal-

ııe"1trrı~~-.Ydana getireceğini tah
f\'ik ş 1

• • Herkes; İspanyanın 
lakırrı Cdıldiğini, Balkanlarda 

d/trıuh tazyikler yapılacağını, 
~f ~tebesine esaslı bir şe

,,.el lıttı 111
•
1 sanıyordu. Mamafi mih

I ~~Yle, Japonya arasında 
c Unkü ittifak muahedesi 

lt n bir hadise değildir. Ja-
/t ~n ınihver devletlerinin ya

l~ lJ: ~ış bulunuyordu. Çünkü, 
a Şark aleminin nizam ve 

cndini t b"· b" •. h a u ır varıs saya· 
d a arekcte geçmiş ve bilhas-

k~n bu mıntakalardaki mü
ilk rşılamak maksadiyle ted
I a başlamıştı. 

launan bu ittifakın maddele
.t1t-- edı~!recek olursak ittifaktaki v oıcıı ılı~ .. d an h ın en meydana çıkar. 

a attı şudur: 
an.va· J 1 Jlfl .' ta ya ve Almanyayı 

1.rıı:t.ırıde ve aradıkları hayat 

'
a~:~de .serbest bırakmakta, 

mıhveıciler de Japon· 
o Şarkın ye • . r · ol gane nızı:tmcısı ve 
1 ·..a.. . arak tanımaktadırlar. Eğer 
,-rın ve ] e tld' aponyanın bu arzu-

t ıye~ kadar harbe girmemiş 
_,, · b?1udahale edecek olursa 

• "' it ırleri · ~/.• nın yardımlarına ko-

,4 bedenin "ki" 
Ilı b' 1 ısadi ve teşkilat 

"'~Jhan ır. tarafa bırakalım, bu 
f' lln: gŞü devı:ıı~ri kasdetıiğini 

ile ·ı phesız ılk önce hatın-

BlR MÜESSESE İHDASI Ruzvelt ve Hull'un bu 
husustaki beyanatı 

r--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·•·-·-·-·-·-·-· ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·...,., Vaşington : 28 ( A. A. ) - AI-> 

1 
< man • ltalyan • Japon paktının im-

·
•.: Ko··sele 1·ma atımız !!· ,,, zası hakkında matbuat konferansında 

beyanatta bulunan hariciye nazırı 
• • ı· Hull şöyle demiştir: 
i •ht. kar )aya k i - .. lmıalanan pakt uzun zaman-·.: 1 ıyacı şı ca .! ı, danberi mevcudiyeti malum olan mü-
• • , nı\sebetleri daha vazih bir surette 
! Ankara: 28 (TurksözU ı\1uhabi6oden) - llabt r aldığıma cöre bir mud- ! j meydana çıkarmaktan başka bir şey 
! dcttenberi foaliyetini tatil etmi~ bulunan Yalva ç deri f abrikım ye- ! 1 yapmamıştır. Bu münasebet hakkında 
! niden işletilmeye ba~lanmak Uzeredir. Yapılan tetkiklere göre bu fabrika ! Birleşik Amerika hükumeti bir çok 
! altı avda on bin kilo kösele imal edebilecek. bu .surefle mem1ekctimi7.de kö· ! defalar nazarı dikkati celbetmiş bu• 
! sele ihtiyacına gc:ni~ mikyasta cevnp verebilecektir. Bu fabrikanın buyuk ! lunuyordu. Birleşik Amerika hükii! bir hu~usiyeti, imal edecegi kö~deye iptidai madde olarak .vrrJi deri kullan· i, meli devlet siyasetinin istikametini 
i 11lnkta olmasıdır. • i tayin etliki zarnan keyfiyeti tamamen 
1
-·-·-·-·-·-·-·-··-·•·-·-· -·•· -·-· -·- · •·-·-·-·-·-·-·- ··•·•·-·-~· j nazarı itibara almış bulunuyordu . 

• HuU beyanatına bir isticvap 

Nüfus sayımı için yapılan 
hazırlıklar son saf hada 

Şefimizin 

MİLLETE 

Teşekkürü 
ANKARA : 2b (A.A) - RiYA • 

SETlCUı\lIIUR UMUMİ KAT1BLl· 

ci1NDEN: RElSfCUMIIUR İSMET 
1NÔNÜ SEK1Z1NCl DİL BAYRA · 

MI MÜNASEBETlYLE ALOIKLA· 

RI TELGRAFLARDAN ~lÜTE 

HASS1S OL~1UŞLAR VE TEŞEK· 

KORLER1NlN lBLı\GINA ANA
DOLU AJANSINI ,\lE;\lUR .ET· 

M1ŞLERD1R. 

[ 

lstati~tik Umum Müdiirü IJ. ti>lcit A}bar 

Ankara : 28 ( Türksözü muhabi
rinden) - aldı~ım malfimata göre, 
hemen bütün vilayetrerde nüfus sayımı 
için yapılan hazırlıklar son safhaya 
gelmiştir. istatistik umum müdürlüğün
de de bütün kontrol hazırlıkları ta
mamlanmış bulunmaktadır. 

BUYILKI MAARiF 
RANDIMANIMIZ 

İstanbul : ::?8 (Turk~füll muh:ıbi 
rinden) - J\l::ıı:ırif Vekilliği lise Ye 

orta okulların Eyliıl ikmal İmtihanla· 
rı neticelt'.l'İoi tc.,,bit ttmc:ktedir. BU· 
tun vilayetler bir hnfta ·-.arfındı:ı ken· 
di vilaye.tleriııin lise Ye o~ta okulların· 
dan mezun olan talebe mıldnrını Ve· 
kaletc gönderecddcnlir. 

Şehrimiz lise ve ortt• okullorı~: 
dan mezun olan tıılc:lı.c ~tı.} ıq kat ı 
olar:ık duo te:.bit cdilmıştır. Bu ra· 

k 1 .. ]ı" ~e lıitirnıe imtihanına am arn gore • 
10!l0 talebe girmiş (}3!l u muvnfl:ık 
olmuştur. . . 

Orta oku1ların bitirme ınıtıhan in· 
rıon 1030 kisi girmiş 730 talehc me· 

• . . t. rörc şeh· 
zun olmuştur. Bu vazı.-.: c c l> d -o 
rimizin lisckriode ruadıman ,>UZ e ' 

300 Fransız tayyaresi 

12 adada hapis 
edilmek isteniyor 

şekli vermek istemediğinden başka bir 
şey beyan ermekten imtina eylemiş
tir. Yalnız öğleden evvel lngiliz se· 
firiyle Atlanıikteki yeni Amerikan 
üsleri hakkında görüşmüş oldu~unu 
beyan etmiştir. 

Çungking : 28 ( A. A. ) - Al
m'an ajansı : Alman - ltalyan . Ja· 
pon paktına karşı henüz resmen 
vaziyet alınmamıştır • Salahiyettar 
mahfillerde Çinin üç taraflı pakta 

( Gerisi UçUncU sahifede ) 

BiR GÜN iÇİNDE 

Yüz otuz Alman 
tayyaresi düştü 

Londra : 28 (a.a) - Hava neza
retinin bildirdi~ine göre, dün düşüıülen 

Alman tayyarelerinin adedi 130 a balit 
olmuştur. 34 fngiliz tayyaresi kaybol· 

muştur. Bunların pilotlarından onbeşi 
salimen avdet etmiştir. 

Yunanistan da 
asker celbi 

Bir sınıf ihtiyat da dün 

terhis edildi 

Atine : '.28 (a.a.) -0.N.B. : 1933 

ihtiyat sınıfı terhis edilmiştir. ! 930 sını

fına mensup ihtiyatlar lalim için silah 
allına çağrılmışlardır. 

Romanyada İngiliz 

tab'asının tevkifi 

rıt·a gelir A . 
lhasından . merıka Fransa-

( G .. 50_n~a Uıakşarktaki 
erısı ıkınci srıhifede) 

orta okullarda _ytızde 72 ~ir •. 
Jlk okullıırdn iknınl ımtıhanlnrı. 

Kahire : 28 (a.a.) - Royter bil
diriyor: Suriye ile sıkı münnsebelleri 
olan kimselerin haber aldığına nazaran 
halyan Suriyede bulunan ve mikdarı 
bir kaç yüze baliğ ,olan Fransız harp 
tayyarelerinin harbin sonuna kadar yi· 
ne Fransız askerlerinin muhafazası al· 
tında ka'mak üzere .. ı:.ı adaya gönde
rilmesini istemiştir. 

Bükreş : 28 (a.a) - lngiliz elçisi 
lngiliz tab'asından ba1.ı kimselerin tev. 

kif ve bunlara fena muamele yapılmasj 
hakkında hariciye nezaretinden iza

hat verilmesini istemiştir. mn netice i yU de l.l~ dir. 
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J._ponya ve Mihver ittifakı ! 
( a..,makaled"' ...... ) 

m•selelede çok yakında.n alikadar 
olmaya ve aynı ıamanda lnfiltereyi 
de elindeki bütün vasıtalarla takviye 
ctmeğe başladı. ÇQnkü, Fransadan 
"90nra; lnfiherenin de bir matlHiyete 
dü.Jmesi Amerikayı çok ciddt bir teh
~c ıok.aDilirdi. Bilhusa U~rk
ta bir Japon üstünJütü, Amerikanın 
iktisadi ve askeri varlı~na en bü~k 
bir darbe otacakh. Amerika Japonya
nın Uzakşarktaki bu hegemonyasını 

asla kabul ıdemeıdi ve edemiyecek te. 
Bugüne kadar ahnakta oldutu büyük 
çapt(\ki tedbirlerine de devam ede
cektir. 

Bu ittifak Amerikayı göze alarak 
yapılmlf olmasına rağmen, biz buada 
laiç bir ameü vuıf görmüyoruz. Çün· 
kü, Amerika günün birinde lngiltere
nin yanında harbe girer ve Japonya· 
yı askeri ve iktisadi tazyiklere baılarsa 
Almanya ve ltalya japonyaya naS1l 
bir yardımda bulunacak, eğer mihver 
devletlerinin bu hususta fazla kuvvet· 
leri olsaydı şimdiye kadar gerek ln
giliz adasını, gerek Akdenizdeki lngi· 
liz hakimiyetini çoktan ortadan kal
dırmış olacaklardı. 

Halbuki mihver devletlerinin bü
tün kuvvetleri lngilizlerin Avrupadaki 
mevcudiyetini kaldırmaya kafi gelemi
yeceği gittikçe anlaşılıyor. Buna mu
kabil Japonya da mihver devletlerinin 
yardımına koşacak bir halde değildir. 
Japonya, senelerdenberi Çinde yorul
muş, iktisadi ve askeri vaziyeti zayıf
lamış bir haldedir. Amerikayı ezerek, 
Avrupa sulanna kadar gelmesine im
kAn yoktur. Bu ittifak ancak, mihver 
devletlerinin kendi efkarı umumiyele
rine sunulmuş bir kaşık kordiyal ma
hiyetindedir. Çünkü, mihver devletleri 
harbın bu sonbaharda biteceğini mil
letlerine vadelmişlerdi. Nitekim Rib
bentrop bu ittifak sayesinde harbın 

kısalacağını beyan etmektedir. Demek 
Alman halkıı ı kısa bir harbe yeniden 
alıştırmak zarureti vardır. 

Buna mukı:bil bu ittifak, Ameri
rıın gözünü dört açacak bir vaziyet
tedir. Ve Amerikayı lngilterenin yanı 
başında harbe girmeye daha ziyade 
teşvik edecek ve Amerika halkını tc
reddüdlerden büsbütün kurtaracaktır. 

Bu yeni ittifak muahedesinde en 
göze çarpan nokta, bizce Rusyadır. 
Filhakika bir maddede Rusya ile olan 
biitün siyasi münasebetlerde "Statü,,· 
nün muhafaza edileceği söylenmekte 
ise de, muahedeye Sovyet Rusyanın 
lakayd kalamıyacağmı sanıyoruz. Ma
Jüm olduğu üzere gerek Tuna mes'e
lesinde, yeni Avrupa nizamının düzen· 
lenmesinde, Balkan işlerinde Rusya 
daima bir kenarda bırakılmıştır. Hal
buki Tunada, Balkanlarda, Avrupa 
nizamının düzenlenmesinde Rusya as
la bir kenara bırakılacak bir devlet 
değildi. 

Rusya günün birinde kozunu be
hemehal oynamak da istiyecektir. Ve 
sonra Rusya Avrupa'da olduğu gibi, 
Asyanın yeni baştan tanziminde ja
ponyanın tek başına vazifclcndirilmiş 

olmasına hiç bir suretle müsamaha e
demez. 

Sovyet Rusya · Avrupalı bir cum
huriyet olduğu kadar, Asyalı bir 
cumhuriyettir de. Servetinin, kuvvetinin 
mühim bir kısmı t5. Japon denizlerine 
kadar uzanan kıt'alarında bulunmakta
dır. Bahusus ötedenberi kapkara bol
.şevizm aleyhtarı olarak hareket et
mekte olan bu üç devletin bu suretle 
anlaşmaları, Avrupada ve uzak şarkta 
kendi siyasi akidelerine göre bir ni
zam kurmaya kalkışmaları, basiretli 
Sovyet siyasi adamlarının gözlerinden 

Mıntakamızda hurda 
demirler toplanıyor 

Demir satıılarının 1 Ttşriniev· 
velden itibaren serbeıt bırakılacıtı 
haber alınmaşhr. Bu se~eble demir 

tüccarlara ve ellerinde demir bulun· 

duranlar, hükumete bey1nname ver 
mek mecburiyetinden vareste kala. 

caklardır. 

Meçhul bir ceset 
bulundu 

D~n karııyakada Günqli mahal

lesi mümessili Bay Abturrahmanan 

koza tarlasında hüviyeti anlaşılamı

yan tef essüb etmiş bir cesede rast· 

lanmıştır. Vaziyetten haberdar edi· 

len C. Müddeiumumiai Bay Ahmet 

Tevfik Şatır vak'a mahalline gide. 

rek tahkikatı bizzat yapmış ve otop-

si yapılmak üzere cesed asri mezar· 

lığa nakledilmiştir. 

Diter taraftan mıntakamızda hur

da demir toplamı faaliyeti munta 

zamaa devam etmektedir. Ankara 
ve Kmkkale fabrikalariyle lıtanbul 
da bazı dökümhanelere satılan bu 

hurda demirler için ecnebi müşteri
ler de zuhur etmiş bulundutundan 

bu müıtcıilerin teklifleri tetkik edil· 

melde iıe de binlerce tona baliğ O· 

lan mıntakamızdaki hurda demirle· 
rin evvelce oldutu gibi yine memle· 

ketimiz dahilinde kalması ve kendi 

ıbtiyaçlarımızda kullanılmasına kat 'i 
nazarla bakılmaktadır. 

Dcmirspor 

ıebrimizde A 
Haber aldığımıza göre, ölil üze- maç yaprnaM 

rinde, hüviyetini isbata yarayacık Yarın ıehl' 
hiç bir evraka rastlanmamış ve ö!üm Mensucat futbO 

Eski bir belediye memu
ru beraat etti 

hadisesinin ne şekilde "vuku buldu· mirspo" a-rPÇI) 
ğunu izah edecek biçak, tabanca pacaklardır. O 
vesair afatı c.ıriba yarası tesbit edi- 1 şehirin genÇ • 

t k . dildllf 
lememiştir. 1 a vıye e 

Onbir ay ıvvel istifa ederek 

vazifesinden çekilen Belediye ga 

zozhane memuru Bay Abdullah 

Atakar, vazifeyi suistimalden rnah · 

çın hayli heY 
Ancak, ölünün boynunda küçük mektedir. A 

bir ip parçası bu!unmuş, bununla da 1 Eskişehir D 
ö!ürıün botulmuş olması ihtimali ku· Yeniotelde ve 

kemeye verilmişti • ı vetlenmiştir. Öldürülen meçhul şah· sındı z'yaft:t 

ikinci asliye ceza mahkemesinde 1 
c~reyan eden muhakeme ıona ererek 

Abdullah Atakar'a atfedılen suç 

sabit görülememiş ve beraatinc 

karar verilmiştir. 

Zirai tetkikler 
Ziraat mücadele istasyonu mü· 

dürü ve haşerat mütehassısı Bay 
Haydar lrtel, penbe kurd mücade· 
lesioi tetkik etmek üzere Antalyaya 

sın hüviyeti etrafında t~tkikat ya

pılmaktadır. Ölünün hüviyetini üze

rindeki elbise venir eşyasiyle teşhis 
edebilecek vatandaşların müddeiumu 

miliğe. müracaat etmelerini, katilin 

biran evvel meydana çıkanlmuı ba

kımından tav.siye ederiz. 

Ath Spor Kulübü bir 

koşu tertibetti 
Adana Atlı Sporlar kulübü ye

Yü ks ek muallim mektebi· 1 ni faaliyet devresine girerken büyük 

. ki h kk d j bir çalışma proğramı t~.sbit etmiş 

gitmiştir. 

ne gırece er a ın a buluomaktadır. Bu pr\)ğrama göre 

Liselere muallim yetiştiren yük· yapılacak işler m~yanında en şayanı 

sek muallim mektebine girme şart- ehemmiyet olanı 27 Teşrinievvelde 

ları maarif müdürlüğüne gelmiştir. tertib edilecek at koşu'arıiır. At 
neslinin himayesi ve atçılıtm Çuku

Leyli meccani kayitleri rovada inkişafı g'bi büyük gaye· 

Bütün mektebleı de leyli ıııeccanı 
kayit işleri kapanmıştır. 

kaçmasına imkan yoktur. Yorgun Ja
ponya, deniz tarafından Amerikanın 

müşahedesi altında bulunduğu gibi 

kara cephesinden de Rusyanın müra· 
kabcsi altında bulunacaktır. 

Rusyada, lngilterede, Amerikan 
siyasi mahfillerinde bu antant hakkında 
ne mütalealar yürütüldüğü henuz bize 
kadar gelmedi, fakat tahmine göre Rusya 
açık bir mütalaada bulunmıyacak, ln
giltere bunu büyük bir ehemmiyetle 
karşılamıyacak, yalnız Amerikanın ken -

disine daha ziyade yakııılaşmasına ya· 

rar bir iş olduğu ıçin belki de mem
nuniyet duyacak. Amerikaya gelince 
esasen temeli çokları atılmış bulunan 

ler takibeden ku!üb bu büyük ko
şu için huırlıklarım yapmaktadır. 

lbu anlaşmanın imzalanarak kat'ileşme· 
sine karşı hazırlıklarını ve tedbirlerini 
çabuklaştıracaktır. 

Mihver devletleri bu ittifakla mil
letlerine bir parça serinlik temin etmiş 
oldukları muhakkaktır. Bununla bera· 
ber lngiliz adalarına ve Yakın şarka 
doğru şu günlerde büyük çapta 
bir teşebbüse girişeceklerse şark hu
dutlannda bulunduğu söylenen büyük 
mikyastaki Alman kuvvetlerinden de 
istifade etmek imkanını belki temin 
etmiş olacaklardır. Bunlardan başka 
muahedenin zahiri hiç bir muvazene 
teminine yarayacak bir tarafı görünme
mektedir. 

Ferid Ceıaı Ollven 

Ziraat ban I 
dar yeııi ıııab"11 

muk satın ıılıo•f 
Alınıııı p• 

Pamuklar GOk . 
mış ve bedeller& 

miftiı· . 

YENi NEŞltl 

Bu adda 

neşredıldi. Bil 
yetişen meY 
yolları hakkrrıdt 
kalem tarafıo 
retle tavsiye 

Biça 
Şehrimizde 

sında bazı şüpb 
seler üzerinde_., 
da sık aılc biçP 
dere edildiğioİ 
umumhane k• 
üzerinde y•P' 
15 santimetre 
hur etmiştir. 

Biçafı lll dl 
F cride hakkrll 

pılmıştır. 

ŞEHiR 
Şchriıniıd• 

bava hafıf riiı ~ 
En çok sıc• 

ecyi butmuıtıa. 
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Abone Şartları 
12 Aylık 1?00 Kuruş 
Aylık da a~ne yapılır 
1-Dtş memleketler için 
Abone bedeli dc~işmez 
Yalnız posta masrafı 

zammedilir. 
2 .~ ilanlar için idareye 
muracaut edilmelidir . 

( Bil'inci sahifeden artan ) 

~hissetmediği bildirilmektedir. 
J"lnıahfiller bu paktın lngiltereye 
' tıı olduğu kadar Amerikaya kar· 

11 
, llıüteveccih olduğu fikrinde-

~ 
lfington : 28 ( A. A. )- Ruz. 

,Jfjazeteciler toplantısında, mih· 
rtfJ aponya ile akdettiği pakt 
·• ~a tcfsiratta bulunmaktan 

aırr •ıtir 
.. ~ kt . 
. ı. ın beklenip beklenmediği sü· 
ıf llC: 

,~ı 
11

Lı . tıern hayır hem evet " Ce· 
rı ~crıniş, fakat bunu izah et· 
.ı. hr, Bilahare lngiliz büyük el· 
~ 

1
• l. v~ tnilli müdafaa erkanını ka· 

o '-'1llııttir. 
ıı• )o : 28 ( A. A. ) - Akde. 
,~anfaşrna hakkında söylediği 
ir ukta hariciye nazırı Matsuoka 
se derni~tir . 1 

er •• Japony~ kati bir adtrn at 
~ • liükuınet Japon hayat saba· 

elesinin hallini tetkik etmek 
~Uretıc dünya barışına badim 
1 • 

Je- Çın her şeyi yapmr~tır. Ja· 
\,, fi ta_hrik edildiA-i takdirde her 
u'l1 bır milleti tehdid niyetinde 

Londra'ya son 
Alman akınları J 
Londra : 28 ( A. 'A. ) - Hava 

ve emniyet nazaretleri tebliği : 
Avcı tayyarelerimiz dün lngilte 

renin cenubunda v~ bilhassa Lon· 
dra civarında ağır zayiat verdirmiş 
tir. Bu hücumların i:Cisi sabahleyin 
üçüncüsü de öğleden sonra yapıl· 
mıştır • Birkaç bomba Londranın 
merkezine bazı bombalar da cenub 

ve batı cenub bölgelerine düşmüş· 
tür. Bir sanayi ·müessesesine bomba 

isabet etmiş, birkaç ölü ve yaralı 
vardır. Kent ve Esek kontlukla11 

üzerinde de bombalar düşmüş, fa· 
kat hasar ve zayiat hafiftir. 

Gandinin mülakatı 

Simlor : 28 ( A, A. ) - Gandi 
Hindistan umumi valisiyle 3,S seat 
süren bir görüşme yapmıştır. Salıya 
kadar burada kalacaksa da umumi 
vali ile tektar görüşüp görüşmiye· 
ceği malum değildir. 

değildir. Uzak doğudaki ıslahata ge 
lince, Japonya bu meseleyi sulhan 

bal arzusundadır. Bununla beraber 

ini kararları istilzam eden hadiseler 
zuhur edebilir. Hükumet ve millet 

her türlü ihtimali karşılamata ima. 

dedir . 
Tokyo: 28 ( A. A. ) - Domei 

ajansına göre, üç taraflı paktın '4m· 
zasını müteakip Japon • Alman ve 
ltalyan hariciye nazırları telsiz tele 
fonla mütckabilen birbirlerini tebrik 

etmişlerdir . 

Çinliler bir şehri 
aldılar 

• 
gerı 

İzmirde pamuk 
fiyatları işi 

Çungking : 28 ( A. A. ) - Çin lımir: 28 (Hususi) - Geçen 
a.skeri makamları Hindiçini hudu· 
dunda örfi idare ilan etmişlerdir • s~ne mahsulünden lzmir piyasasında 
Hududu geçenler sıkı bir araştır- azami 2500 balya Rkala pamuQ'u 

maya tabi tutulmaktadırlar. Çin kuv· kalmıştrr. Bunları da halen yerli 

vetleri Çin arazisini tcrketmemişlcr fabrikalaı ımız, kilosu 64 kuruştan 
dir. Çinliler Japonların gerilerini iz- satın almaktadırlar. 
aç için Japonlara mukabil hücum· Ot ( k . k .. 
larma ra~men Kuvanktug sahilinden oma 1 p~yango. urre-

1 Nanik'e giden büyük yol üzerinde len geldı 
bulunan Kımsanfi temamen işgal Milli piyango idarrsi 7 Teşrini· 
etmişlerdir • evvelde şehrimizde yapılacak l<esi· 

Ciyano-Sumer de için Çelik kürreleri iki vaton da· 
konuşmaları bilinde ş~h 1 imize gö:ıdermiştir. Tek-

Berlin : 28 (a.a) - ltalya hariciye nisyenler henüz gelrn"miş buluncfok· 
nazın Ciyano ile İspanya dahiliye na· 
zırı Sumer dün uzun bir görüşme 

yapmışlardır. 

~apon hariciye nazırı 

yakında Berline gidiyor 
Tokyo : 28 ( A. A. ) - Japon 

hariciye nazırı yakında Berlini ziyı· 
rat etmek ümidini izhar etti • 

Maden teknik davamızı 
hal için bır teşebbüs 

( Birinci ~ab.if eden artan ) 
Mektebin tahsil mUdd~ti Uç sene· 

dir. Bundan başka bir senf"aen az 
olmamak Uzere ayrıca bir de tatbi • 
kat devresi vardır .. Mekteb nazart , 
yatılı ve meccarıt olacak, tatbikat 
devrsinde Öe talebe madenlerdeki 
çahşmadan elde ettiği kazançla ge· 
çinecektir. 

Zonguldak maden Teknisyon mek· 
tebini ikmal edenler ınadC"n teknisye· 
ni unvana ile İktisat Vekaletinin 
gfüıterecl"ğİ mahallerde maden sanayi 
işlerinde beş sene muddetle çahşma· 
ya mecbur tutulacaklardır. 

larından kürr~l ·rin ambalajları açıl· 
mamıştır. 

Avcılarımız sürek 

avana çıktı 

Atıcılık ve Avcılık ihtisas 
kulübüne men~up 60 - 70 lciıilik 
büyük bir avcı kafilesi dün Kozın 

dağlarına ıürek avına çıkmıştır, 

:layi makbuz 

Bina ve buhran vergilerimc ait 
Hususi Muhasebeden almış oldu· 
j'um 13-5-938 taıih ve 195681 
numaralr 67 lira 20 J..uruş tahsilit 

' makbuzunu zayi ettim. Yenisini ala· 

catımdan zayi makuuzun hükmü 
olmadıtını ilan ederim . 

12367 

Sugediği mahallesinden 

75 numaralı evde Kar 
tum oğlu IBRAHIM 

,~~~~=""----=~~~----~-==~~~'=""""~~~__,~~~~~---__.....~=xım=~~ .......... ~---===-~~~·~=== 
"J frika No 

30 
Çok yavaş bir sesle: 

TtrKt Of AN ~ADr 
; 

n: DAViD GARNETT Çeviren: NEVAZD GÜVEN 

Bunu üzerine, onu boynundan yakalıyarak dışarı çek· 
rtıek istedi. Fakat elleri kaydığ'ı için arka ayaklarından çek: 
ın:ğc başladı Tilki delikten çıkar çıkmaz birdenbire gerı 
dondü ve kocasının üzerine atılarak baş parmağının hizasın· 
dan bileğini ısırdı Fakat derhal a-eri çekildi. 

. Böylece karşı karşıya kaldılar. B. Tebrick birdenbire 
~ı;ı: çökmüş ve tilki karşısında kötülüğün ve kudurgunlu~un 
hınsali halinde, çeh~esinde en küçük bir nedamet ifadesi ol· 
:adan bekliyordu. B. Tebrick yere diz çökmüş olduğu içi~ 
eınen, hemen kansının boyu hizasında bulunuyor ve çehre.sı 

nerede ise onun ağzına temM ediyordu. Tilkiye gelince; 
~ulak~arı öne doğru dikmiş, diş etleri meydana çık~uş, hıı· 
~ın ~ır. s~kut içinde fevkalade rüzel dişlerini . gösterır~r. Y~ 
S nu ıkıncı bir defa daha ısırmakla tehdid edıyor gı~ı _ ıd~. 
Fırtı haf!fce kanburlaşmış, kılları dikilmiş, kuyruğu duşuklu~ 

akat bılhassa göz bebekleri bayılmış, kudurgun ve vahşı 
~a~arlarla kocasına bakan gözleri B. Tebrick'in nazarı dikka· 
tını çekmişti. 

B. Tebrick'in elinden çok kan akıyordu. Fakat o, 
ne y H arasına, ne de acısına ehemmiyet vermiyordu. ep 
karısını düşünüyordu. 

- Ahi Silvia Ahi Dedi, niçin birdrnbire bu kadar 
vahşileştin? Eğer beni daima hayretine mani oluyor görü
yorsan, bu, seni sevdiğim içindir. Benimle yaşamak senin 
için bu kadar büyük bir izah mı ? 

Silvia'nın tek bir adalesi bile oynamadt. 
8. Tebrick devam elti : 
- "Bedbaht olmasaydın bunu yapmıyacakhn. Zavalh 

hayvan J Hürriyetini arzu ediyorsun. Bu arzuna rağmen el
bette seni tutamam. Senden, sadakat ve bir kadın olduğun 
zaman, bana yaptı~n vaidleri tutmanı elbette isteyemem. 
Zaten bunlaıın manası yok; kim oldug-umu bile unuttun." 

Bu sözlerden sonra, göz yaşları yanaklarının üzerinden 
yuvarlanmağa başladı. Bunu hıçkınkları takip etti. 

- "Git haydi 1 Arlık seni tutmıyacağım. Zavallı hay
van 1 Seni seviyorum, hala seviyorum. Haydi, arzu ediyorsan 
a-it, durma 1 Fakat, bir gün beni hatırlarsan tekrar ~el 1 Seni 
arzun hilafına kat'iyen tutmıyrcağım. Git, git ... Fakat, evvela 
gel beni bir kere kucakla 1. ,, 

B. Tebrick ona doğru iğildi, duclaklannı tehdididir bir 
vaziyette duı an ağzının üzerine koydu. Tilki homurdanmaya 
devam etmekle beraber onu tekrar ısırmadı. Bundan sonra 
B. Tebrick sür'atle ayağa ka!klı, bahçenin kapısına ko~tu. 
Kapı, bir ormanın kenanndakı çayırlığa çıkıyordu. Kapıyı 
a~ar açmaz tilki oldu~u. yerd.en bir ok gibi fırladı. Çayırlığı 
bır nefeste, duman gıbı geçtı ve gözden kayboldu. o za
man, yalnız kalan B. Tebrick kendine gelir gibi oldu. Tilki
nin arkasından koşmağ~ ba~ladı. Onu adıyle çağırdt. Bağıra, 
ba~ıra ormana daldı. Bır mıl kadar bir kör gibi i.stikamt:ls., 
nereye iİllia-ini bilmeden koştu. ız, 

-Sonu V•r-
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ASRi Si NEMA 
DA SUVARE 

8.45 BU AKŞAM 1 

MATiNE 

2.30 

Son arzu ve istek Üzerine bir iki gün daha 

CAROL LOMBARD ve 
JAMES STEV ART.n 

ilan 
Kozan Menıleket Hastanesi 

Muhammen 
Miktarı Beherinin bedeli 

Kilo gr. Kuruş Santim 

3000 000 13 00 
1500 000 40 00 
800 000 35 00 

Yük 5 00 
5000 1520 

K ·· jjndef • ozan Memleket hastanesinin Haziran 940 gurı 
1 

t~ 
nın so.ıuna kadar bir senelik ihtiyacı olan yukarıda yat~ 1'11 ŞAHESER! 

1 ı. Birbiri için yaratılmış ı 
1 

r. mi lira muhammen bedelli yiyecek ve içecek gerekliler• 1 
nünden 12 -10-940 gününe kadar onbe~ gün müdd~tle 
kii münakasaya konmuştur. • r.rl 

Hissi, müessir, büyük aşk filmi 
ilaveten : 

l lhalei katiyesi 12-10--940 cümarteııi saat 17 de .~ 
hastahanesinde yapılacaktır. f.ibu 

VAHŞİ ORMANLAR HAYVANI 
GiZLi DÜNYA 

Bugün Gündüz Matinede 2 Film Birden 

Birbiri için yaratılmış - GİZLİ DÜNYA 
PEK YAKINDA 

( Şirley Templ 1 
1 1 SOKAK KIZI 1 

İşbankasına imtihanla memur alınacaktır 

Şartnameyi anlamak istiyenlerin ve taliplt>rİn söyl~n~:ıe ı 
men bedelin yüzde yedi buçuk te'minat akçasiyle bır ;.....1 t 

müracaatları ilan olunur. 12366 29-- le 

Adana Çiftçi Birliğinden : ~ 
Dünyanın geçirmekte oldutu şiddetli buhran hakkı~~ıA ~i 

mızı tenvir maksadile Cumhuriyet Halk Partisi Gen~l ~~dl "l!_r 
Makamınca verilmesi tensip edilen konferanslar serısın ·p~{ 

tesi günü öğleden soora saat bcşdc yeni Halkevi bahc;~;c l 
busu sayın Feridun Fikri tarafından bir konferans ven el e 
arkadaşlarımızın da mezkll.r gün ve saatde Halkevine ie ti 
yetle rica olunur. 12363 •a 

led 
İlan ,. 

O• :>tıı 
S h P T T M ·· d ·· ı ·· -- .. nde ·' ~ ey an . • • u ur ugu lf.t u 

1 - Yeraltı kablo tesisatı dolayısile bozulan Tıot~1\'~hc line ifrağı için hafir, Grobeton ve tefriş işleri aÇJk eks~ t,t, 
tur. işin muhammen bedeli 1281 lira ve muvakkat teıD•0 

Orta mektep ve Lise mezunlarından talip olanlar 7 Teşrinievvel 1940 ıuştur. de 
pazartesi günü saat 14 de Adana iş bankası şubesinde yapılacak im ti-§ 2 - Eksiltme 19.10.940 Cumartesi günü ssat 11 ı.ı rı 
handa hı:· zır bulunmak üzere vesaik ve fotograflariyfe birlikte imtihan gü. han P. T. T. Müdürlüğü Binasmda alım Satım koaısiy00 b~ı 
nünden evvel lşbankasına müracaatları ilan olunur. pılacaktır. ,l}ti 

l 3 - Bu babdaki fenni hususi şartname ile eksiltaı~ r~ ~ t IJ-: ~ mek isteyenlerin - Mesai dahilinde - her iÜn Müdur ~ 1 

~ . ~ : , Bilumum Lise, Orta, İlk ğine ve e~siltmeye girecek taliblerin ~e ih~le ~ün ve •:~ 7.;k r • & D y o 1 - ~ r Okul kita lannı ve kır- nesinde Tıcaret odasında_• alınmış _vesıka ıle dıter kan •• il . ROGRAMI : ~ t. . p . l . . nat makbuzlarile - Komısyona muracaatları. ıı ~. 
L1:2~ ........................... _____ .....,._., tasıye çeşıt erını 12363 29 - 14 - ıs - /ı d" 

29-9-1940 PAZAR 

8.30 Pl'ogram , Snat ayarı 

8.35 Müzik : Hafif Program 
9.00 Ajans haberleri 
9.10/9.20 Ev kadını-Yemek 
9.30 Müzik : Plaklarla 
12.30 Program, saat ayarı 

12.35 Müzik: Türk 

12.50 Ajans haberleri 

13.05 Müzik : Türk 

13.'25 14.30Müzik : Radyo Salon Or
kestrası 

18.00 Program, saat ayarı 

18.03 Müzik: Radyo Caz Orkestra· 
sı (İbrahim Özgür İdaresinde) 

18.50 Müzik : Türk 
19.30 Saat ayarı, ajans 

19.45 Müzik : Fasıl heyeti 
20.15 Radyo : Gazetesi 

20.45 Müzik Türk 

21.15 Konuşma (Kahramanlık men-
kibe]eri) 

21.30 Müzik: Opera Musikisinden 

22.80 Saat ayarı, Ajans 

22.50 Müzik : Cazband (Pl.) 

23.25/23.30 Program ve kapanış. 

EVRENDl.LEK ı' ~ 
, Vakıflar Müdürlüğün-

Kitap - Kağıt - Evinden 
1-5 arayınız. 12368 

Oamanh Bankası Kartı•ı 
1

1 

Alaka kesilmesi 
Tiearethanem tahsildarı Nuri Er. 

kuşun 25/9/940/ Tarihinden itibaren 
Müessesemle alakası kesildiğıni ve 
mezkur tarihden sonra yapacağı 
muamelelerin hiç bir kıymeti olma-

dığım ilin ederim. 
Abidin Paşa caddesi 41 
Numaralı mağazada 
Muharrem Hilmi Remo 

26-28 12345 
Seyhan P. T. T. müdürlü-
ğünden: 

2719/940 saat 11 de ihalesi ya· 
pılacağı ilan olan l 2 bin adet beton 
karonun eksiltmesi, 8/ 10/940 Saiı 
günü Saat 11 de yapılmak üzere 1 O 
gün uzatılmıştır. Taliblerin ihale g-ün 
ve saatinde evrak1 müsbitelerile mü· 
dürlük Binasındaki Komisyona mü· 
racaatları. 12364 

den: 

Yortan mahallesinde askerlik 

dairesi arkasında bahçeler sokağın 

da metruk balcı oğlu vakfından ha· 
rap binanın mülkiyeti peşin para ile 

satılacaktır. 

ihalesi 14 -10-940 pazartesi 
günü saat 14 dedir. (300) lirada 

talibi üzerindedir. isteklilerin vakıflar 1....,..,,,.,.--,......-..,.-..,....-ı 
idaresine müracaatları. 12361 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden : 

Bu yıl V cteriner, Orman ve Zi· 
rast Fakültelerine kabul edilecek 
talebelerin seçim imtihan tarihleri 
değiştirilmiştir. 

imtihanlar 3-1-940- perıem· 
be saat 9,30da4-10-940 cuma ve 

5-10-940 Cumartesi jÜnleri aaat 
ikide başlamak suretile yapılacaktır 

12365 30 -2 
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a~rün rütubetini tayin 
1)'at köm ~ .. d 

Kumarda kazanmadık; 
kumarda da vermeyeceğiz •n .. uru m~ enden çıktılı 

~ Ytızde ellı ıuyu ihtiva et. 
'i)/. ~ ~erpiç haline getirildiği 
~Aled'rutubetin ~r kısmı izale 
~i . "· Fakat lcomürün briket 

~~~ ~'ne yüzde 10 dertce· 
5' ~ 

1 
azamdır. Aksi tılcdirde 

Y z •rı Y•P.ışmaz. 
ıt ~u r~tubeti tayin etmek 

Birinci dil kurultayının ıekizinci 
yıl dönümü Ankırada ve yurdumu· 
zun btr köşesinde sevinç ve iftihar· 
la kutlandı. 

vincf e de bir toplantı yapılmış, bü• 
tün halk ve Atatürk gençliti ve bü . 
yükJerimiz hıikevini doldurmuş bulu· 
nuyordu. 

feri ve Oımınhca dilinin urarh mu. . 
lcıycselerini yaparak ilerlerken azi~ 
büyük ölü Ebedi Şef Atıtürkün dil 
çalışmalarını tebarüz ettirmiş ve 
halka hitap eden genç şair aziz ö· 

· Ş.ındıye kadar amele el te 
tb~nu anlıy?rlardr. Fakat bu· 
. uzcre tayın etmek çok güç 

26 Eylül sabahı Eb~di Şef Ata. 
türkün muvakat kabrinde aziz Ebe. 
di Şefin hatırası taziz edilerek çe· 
lenk konmak suretiyle merasime 
başlamış bulunuyordu. 

halkevioin 11hnesine vuran kırmızı 
ıahne perdesinin güzel temiz şuala· 
rı bu sevinçli gün- bir meş' aleıini 

o~ada. hızı~ ~ulu~an yp.zlerce halk 
kütle.sıne dıl mkılabının ve yükselr 
Türk varlığının feyizli saatJerini yı 

lünün bulundutu yere çolc yakıoınız 
diyerek halkı bir dakika ayakta Ebe-
di Şef Atatürkün bulunduğu yere 
dotru aziz ve büyük ölünün ruhunu 
taziz ve tazimle yad etmiıtir ... 

bi ~cşfediJen otomatik bir 
etın de . . .. k ile recesım gosterme 
etleri tazyik edilmezden 

us~nra ölçen ve elektrik ile 
te zer:let rü_tubetin derecesini 

1 
teabıt etmektedir. A· 

tabrn· · 1 lcet k •nı o an müşahedesine 
almamıştır. 

d
tdroptaki hırsız 
e b" 

Bu merasimde büyüklerimizden 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, Türk 
dili umumi kitibi B. fbrahim Nec· 
mi Dilmen ve cemiyet azaları bulun· 
muş, ve bundan sonra saat 18 de 
Ankara radyosiyle lbrahim Necmi 
Dilmenin kurumun 8 yıllık çalışmala 
rı hakkındaki konuşmaf arı takib et · 

şatı yordu. 

Dil inkilabı hakkındı hitabette 
bulunacak olan genç şair Behçet Ke· 
mal Çığları halk heyecan ve hara· 
retle bekliyordu, Biraz sonra sahne 
perdesi açıldı. Alkışlar arasında sÖ· 
ze başladı. 

miştir, Şair B. Kemal Çağlar yavaş, ya. 

Genç şair Behçet Kemal Çıtlar 
hep alkışlanıyor, gençlik coşuyor ... 
Her kelimesinde bir man11, her işarc· 
tinde bir mana seziliyordu. Dil bir
liğinden dil gönül ve kafa biri itine 
feçen şair ıon söz olarak şunlan 
haykmılı: 

dl~bir hır ~oktorun evinde ga. 
·r t adıse olmuştur. Bir gün: 
Yahbib olan bu adam ale. 

Gece saat 2 l de Ankara halke· vaş dil inkılabının geçirdiği istihale· 

"Biz düşüncede, du;guda, yolda 
ve hedefte beraberiz, hep beraber 
kalacağız. Dünyanın her yerinde şöy· 
le sebebler şu bu endişeler , şu bu 
ürkeklikle için, için alttan alta ve 

de l ate çıkmak mecburiye· 

t~~~ trenin hareket saati ya 
ct~k an ' çabucak apartıma. 
,, t Yol çantasını hazırla. 

t 1 ot arafı sımsıkı kapattık· 
ledi2i0ınobile atlamıştır. Sıkı
Jlpıf Şeylerden biri de me· 

0
: )fur. illa ağır ve büyük bir 

.. ,~ki d k 
,,~·, el 0 tor eve gelmezden 1 dct~raya bir hı rsız girmiş 
t k okrun geldiğini duydu· 

b. or Usundan g J rdroba 

e Ot • • 
rı k gıttıkten sonra bırsıı 

lngilizler 12 milyon 
kilo tütün alacak 

Türk basın 
birliği içtimaı 

fstanbul: 28 (Türksözü muhabirin 

den)-Ankarada yapılan görüşmelerde 
lngiJizler bu yıl memleketimizden 12 

l 

milyon kilo tütün mübayaasına lca· 
rar vermişlerdir. 

I 
1 
1 

Bunun yarısı Teke mıntakasmdan 
diğer yarısı da Samsun ve diğer 

mıntakalardan a lınacaktır. Bütün 

bazı kerre de açıktan açığa çözülme 
ve dağılma amınareleri belirirken 
Türkiye emsalsiz muhteşem birlij'in 
vatanın i.stiklal mücadelesi yıllarınde 
bütün dünya, biitün milletlerin nasıl 
kurturaca~ı dersini tam vermiştik. 
Şimdi de bütün dünyaya, bütün kö· 
tü şartlar ortasında bu memleketi 
nas ı l bir kaya parçuı olduğu dersi 
ni verml!kteyiz. Vermekte devam 
edeceğiz .. 

Şu bu devletler şu bu toprak 
parçalarını gönüllü, gönülsüz kom· 
şularına vere dursunlar. 

Onlar bu toprakları eski harpte 
galip gelen büyük müttefiklerinin 
bir hediyesi olarak almışlardı. 

~1 kaPJSını a çamamı ştı r. A· 
.A.tir adar bağı r mı ş, fakat bir ' 

t"l Cıtıeın' t' LJ" ~,J c . ış ır. ç gün sonra 
f" . Vırıe d .. k d b 

Mıntaka idare heyeti 

bir toplantı yaptı 

Türk basın birl iği Adana mınta. 

kası idare heyeti dün saat 13,30 da 

mıntaka bürosunda toplanmış birliğe 

aid işleri tetkik ve 940 çalışmasına 

aid müzakerelerde bulunarak yeni 

mübayaatı geçen sene o\duğu gibi, 
Britiş Amerikan Tobako şirketi ya 
pacaktır, 

Şimd i di~er büyük devletlerin 
muahesiyle geri ' veriyorlar. Halbuki 
biz bu toprakları alı.ımızın teriyle 
dam ı rJanmızın kanii~. karış, karış 
sıvamış izdır. Kumudan kazanmadık 
kumarda vermiyeceğiz. Geleceği o· 
lanın göreceği de var.,, 

•çtı ~ onere gar ro un 
ı..-Jl~arı gı zaman cansız bir ce· 
~ltkrn~nd~ğını görerek fena 

~e h ştur, Cesedi muayene 
e .. 

ı ,ıl. li nuz canı çıkmadığım 
/J. dikrsızı tedavi edip kendi

ten sonra polise teslim 

il ilk k . . . c .
1
. a hvehanenın tik ı s-

h 
1 ıştik, bana ayrıldığımız· 

vllld , 
ay an gcçcnlerı e1nlattı • 

"ı$ h-a: .. merasim için gelmişti . 
H1ce un nıuhtarı idi. 

nute gelirken bir yavuklusu 
Çok seveımiş . Askere 

sonra b' 
ll :r gün haber almış 

~ başka birisine nişanlan· 
d an karar vermiş· köyüne ecek , 

... . yaralı ve şanla gide· 
••ı eyı k k 

ıs andıracak 
Ctd " 
tanı e. canla başla savnşırken 
sı ı.sabetle ayağını uçur
n ıyı olunca köyüne döne
•lk anasına haber iletmiş , 

, > tas~~rşıcı çıkmışlar ' E~ri· 

~~ s" aı~ışlar .. Hcmücük bir 
~ Un?J.ad· 
ı d e~, 1 . ?ıme de gelenlerle 

~ 
mı 

e bü·gü .. Y ..ılf ı n ı ı; ·unc göz yaşlarını 
/ , b cmücük'ün omuzuna 
• J er ıkisi d h 
/; a~ııı tutt e emen oracıkta 
/ J lar.. urmuşlar, kana ka· 

/ p, F'adimin b 
~ JŞkasına nişan· 

y ı l büdçesini tanzim etmiştir. 

Bu yolda şimdiden bütün mın· 
takalarda faaliyete geçilmiştir. Tü · 
tün fiy ııtları hu vaziyet karşısın d a 

derhal yükselmeğe başlamıştır . 
Muhtelif yerlerde yüzde 20 ile 

yüzde 50 arasında yükselme vardı r. 
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! anması haberi yanlışmış, o yine He· 
mücük için yanıp tutusurmuş • Oku· 
yup ya7,ması yok ki b~ricık şey • ~i~ 
z.ktirsin . Köylerinin ımamı tekalıfı 
harbiyeye el uzatmış hapse tıkılmış , 
bitişik köyün imamı ile .bıldırd nn d~
laşlı imişler .. Hulasa ikı satırlık hır 
habar yazamamışlar, Hemücük nahak 

yere üzülmüş durmuş · · Şımdi on~n 
Fadim' den iki tosun vavrucağı bıle 
varmış . . " d'k 

Öyle sevindim ki , o soyle 1 çe 

ben memnun oluyordum : 
- Ah diyordu. Şimdi bByle yan· 

' y . c_-
lışlıkla ra imkan var mı ? enı Y 
tişmeler yavu klulnrıyle vı:r: ı r vızır mek· 
tub alıp veriyorlar . Kadının"dan ' k ı-

. · yı ox.renme· 
zanındao bıle yenı yazı ıs 

yen knlmadı .. 

Beraberce uzun saatler onunla 
konuştuk. Abide yerine giderken tre· 
ne beraber, otobüse beraber bindık . 
Çadır kurduğ-umuz yerleri beraber 
j;\Ördük 1 geçtik ve abidenin olJuğu 
tepeye • Onn biraz da yard ım ede • 
rek • bernber çıktık. 

O, tepede i k yorgıınlu lı: soluğunu 
aldı ve sonra dn ilk işi Nııpolyon gi· 
bi elini gözüne ~öyle siper ederek 

u7.aklara bakmrık oldu . Gözleriyle 
bir müddet orala rı IBradıklan sonra 
aradıRını buldu ve karşıki dnğlıırda 

ormanlık !aha içinde bır nokta gös . 
tererek gayet mütevazi : 

- l~tc yüzbaşım, dedi. Bizim ba-

Şair Behçet Kemal Çqğların gii • 
zel hitabesiyle merasim son veril
miş ve halka Karagöz oyunları 
gösterilmiştir ... A dll Pekmezo~ıu 

cak orad.~ şimdi ... 

Mer:ısiın başlamıştı. Herkes abi
denin merdivenirıo çıkıyor , içind en 
kopa n hislerini eıraf a taşırıyordu • 
Hemücük yüzü söyliycnlere karşı , 
de~nek l erine rağmen dimd ık d inli
yordu . 

lkı !bide ~imdi karşı karşıya g~l
mişti; fakat , Hemücük' terı daha canlı 
bir !bide yarat ı fı:ıbılır miydi ? .. 

- Bcum , sayede harbe gircce· 
ğım .• 

Dedj~'İnİ hatıı !adım. O ştturlu azim, 
o temiz duygu ve bu fedakar çelık 

adam ; işte şimdi şu meçhul asker 
Abidesı önündeki bu malum askerdi .. 

Ona baktıkça göğ-.üme bir şeyler 
oluyordu. Nefesimi tatlı bir güçlükle 
nlabi iyordum. Her tarafını sapır sa
pır tllriyor ve dudaklarım ürpe rıyor· 
du .. Goz.lerimdeıı yaşlar boşırnd ı . 

Yavaşça onu d.irttüm. Görünmez 
\'e kudretli bir hissin sevkiyle Hl en 
içimden gelen bir nefesi bir sı r gı bi 
onun kula~ına üfledım : 

- Yaşa Hemücük ı. . 
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80 
DERECE 

FIATI 100 KURUŞ 

1/2 Litre 

TÔRKSÔZÔ 

Türk Nebati 
Limited Şirketi 

Milli Menıucıt fabrikası yınındıki Prese fıbr~ 
tir. Fabrikıınız geniş ambarları ve son sistem presdİ 
rini beryerden ziyade memnun edectk vaziyettedir· 
mızı prese etttirenler her bakımdan kirlı çikara.; 
Fabrika idareıine mürıc11t edilmrai müşterilerimizİll 
dandır. 6-6 h303 

Elb:se Diktirilece 
Devlet Demiryolları 6. cı işletme 

dan: 
Konya Talcl:e pınıiyonumuz talebeleri için k 

rirmek üzere 80 tıkım elbise", 106 pijama ve SO 
kimi açık eksiltmeye çıkırılmııtır. Eksiltme 7 /10 
saıt 10 dı Adanada işletme MüdürlüAü bina11adl 
ca yapılaoıktır. Muvakkat teminat 35.02 liradır. 
Konya, Merain istasyon ıefıiklerine lcomiıyooumuZI 
Pansiyonu Müdürlüğüne müracaatla bedelsiz görüliif· 
yılı Tic:. ret Odası vesikası ve bu iıi yapabileceklerini 

birlikte gününde müracaatları. 
12322 

Doktor Ekrem 
Seyahattan dönmüı ve muayeneh 

ı talarını kabule başlamııtır. 

3-7 

Türksözü Gazete ve Matb 

Tu .. rkso·· zu·· G t . . Okuyucularına, dünyanın her taraf aze esı . vuku bulan hadiseleri günü gününe " 

============================ 

Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, PliO 

Türksözü Matbaası: rita, Bilumum Matbaa İşlerini Türkİ 
============~=~~= mevcut matbaalara rekabet eder d 

de tabeder. 

TlUtırk~~~ü CIDt Kosmo : 

Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözii 
Mücellithanesinde Yapılır. 

, ~ 


