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Milli şefimiz 
Malatyadalar 
lnönU bu ••b•h 9,07 d• 

husual trenlerlle Kayseri
,. varmı•lardır. lstasyen 
• valf, kumandan, parti 
mutettı,ı, bankalar mUdUr 
lert, erkan ve blnlerce 
halk tarafından hararetle 
k•r•ılanmı,ıardır. Mllll Şe 
flmlz dplruca vllAyet kona 
lına .. ret vermı,ıerdlr. 
••f Malatyaya geçmlfler
•ır. 

Finliler Sovyet arazisine kadar 
ilerledi; orada şddetle çarpışıyor 

On kadar Sov~et tayyaresi düşürüldü 
Londr:ı : :!ti (Radyo) - l\;'e:;redi 

len Firılnndiyn tehlisinc göre, dun 

gundU;,. Karelide aıislıeten sukılnetle 

geçnıi~tir. So,•_vdler lkjarvi nra~ında 

top ~leşi ile foali_vet gö .. termişlcrdir. 

Sovyctler burnha bir tank kaybet-mi~ 

lerdir. 
Kufl:ı bölgesinde: Finlandiya kuv-

vc:tleri iki Ru., taburunu imha etmiş· 
lc:rdir. So\'_\ etlerden iki tank alanmış 
tır. Sovyt:tlcrin Mngara zırhlası Fin
landiya sahillt•rini borİıhardıman etmiş 
buna Sovycl ta,vyareleride işfirak et 
mi,tir. F:ıknt bu bombardıman bir ne 
tict: veraıemi:ıtir. Sahil bataryaları bu 
ateşe şidJetle mukabelede bulunmu-:· 

- Gerisi iiçüncü sahifede-

alkevlerinde Şimal denizinde mahv 
çalışmalar ! , • J d• . . 

Fellh Rıfkı Atay 01.an gem~ aue l gırmı 
,, 

·• Jla//ceı terinde milli n? ıçri 
rnai hayoıırı temell~ri terbı ye 
sureıınde, tedrıs ııretındP, loo· 
rıuıma smetindte miitemadı)en ku-
rulmalıdır. - 1933, INÖNO 

* 

C umhurreisimiz, iki gün sıra ile 
Halkevleri danışma komitesinin 1 
toplantalanna ri)'aset ederek 

ıırlanan yeni faaliyet raporu üzerinde 
'5ek ırşatlarda bulunmuştur. Halkevi, 

Ç\ırnhuriyet gençliğinin bir faraftan 
"-ıat ve fikir terbiyesine yardım eden, 
lliter taraf tan onu halk hizmetine 

keden, halk ile kaynaştıran mes'ut 
müessesemizdir. içtima salonu ile 
-hanesi ile, radyosu ve henüz baş-

tıç halinde bulunan ve sür'atle 
mileştirmeğe muhtaç olduğumuz 

'ması ile. Halkevi piyoniyeler ha
>.tının nüvesi \'e muhiti olmuştur. 
~kevi, ilk teceddüt günlerincienberi 
~etini çektiğimiz halkçı münevverin 

~me ocağıdır: Her meslekten genç, 
....._müessese vasıtası ile halk ile ta
"ttrlakta ve kökünü en sağlam l<ıp-

~ salmaktadır. Bu gençler hükümet, 
'.'""'ti ve serbest hayat kadrolannda 
'ffc ve mes'uliyet aldıklan zaman, 

l:. tanışma ve tecrübe, onlara m~slc~
-~eki ihtisas kadar kıymetlı bır 

m tetkil ettiğinde ve edeceğinde 
yoktur. 

\.. .. Halkevlerinin en başta gelen hiz
~rinden biri de, Cumhuriyet Halk 

İsi ideolojisinin en müeessir neşir 

~ telkin vasıtası olmaktır: Konferans
~ lftecmualar, temsiller, devir ve se
:~Uar, her şey, bizim için esas olan . . 
ta: ve gaye birliğini korumak, kuv
~ndirmek, halkı büyük kalkmma 
C,_Yltnııın hareket ve istikametleri 
."""lQde şuurlu ve uyan.ık bulundur-

~ için Halkeylerindc çalışanlann 
t:;nde, her türlü faaliyetlere açıkhr. 
~urreisimiz, makalemizin ba~ına, 
L tUınlesini aldığımız eski bir nut
~ diyordu ki: •ilim ve fen bakı
""n Halkevleri, muhitlerinin, oku-

(Geriıi dördüncü sahifede ) 

Maarif Vekilimiz 
bugün şehrimizde 

nıuhufazo. altmda seukedilen ticaret genııleri 
( Y•ııaı UçUncUde ) 

_ Maarif Vekilimiz Sayan Hasan -
Ali Yücel bugün saat 6,10 da şehri
mizde olacaklaadır. Kıymetli Vekili
mizi garda Valimiz Faik ı Üstün, Ko
mutanımız. Arif Tanyerr, Parti, Beledi . . 
ye, Halkevi Reisleri. Maarif Müdürü, 
Partililer, Halkevliler ve halkımız lo
r.enle karşılayacaklardır. Sayan Hasan
Ali Yücel bugün Adanadaki kültür 
müesseselerini ziyaret edecektir. 

Türk - f talyan 
ticaret paktı 

Ankara : 25 [ Hususi J '- Ha· 

ber vcrildiğ:ne göre fürk-halyan 

ticaret muahedesi, genişliyen ticaret 

muahedesi, ğenişliyen ticaret vaziye · 
ti üzerine tadil edilecektir. 

İcra V ~killeri Heyeti 
Ankara : 25 (Hususi) - icra 

Vekilleri Heyeti bugün Başvekil Re 
fite Sadam'm riyasetinde toplanacak 

müzakerelerde bulunmuştu. 

Yeni Çekoslovak teşkilata 

Londra : 26 (Radyo) - Çekos 
lovakya teşkilib bakkmdaki plan 

hazırlanmışbr. Katidadaki 36,000 
Çekoslovakdaıbu teşkilata iirecek

tir. 

Eski Polonya Cumhurreisi 

Londra : 26 (Radyo) - Eski ı 
Polonya ~mhurresi tedavi ~di_lmek 
üzcrellıvıçreye hareket et11111tir. 

·Atatürk koşusu 
bugün yapıhy or 

3500 Metrelik bu koşuya ıeh 
rimia mekteplerinden, kutüplerdan 

ve eerbest olarak 70 atlet iştirak ede 
cek 

Şehrimizde bugün hararetli bir 
spor günü geçirilecektir. Bugün saat 

15 de Atatürk koşusu yapılacaktır. 

Koşuya Halkevimiz önünden başlana· 

cak ve şehrin muhtelif caddeleri do

laşılarak 3500 metre katedıldiktf'n 

eonra A taturk park ana ,· arılacakt ır. 

Halkevi önünden başlıyarak. Atatürk 

parkı önünde bitecek olan bu kotu· 

da birinciden beıinciye kadar kazanan 
genç atletlere derhal park önünde 

mükifatları verilecektir. 
Bu sabaha kadar mekteplerden 

klüplerde11 ve hariçten bu kotu için 
kaydedilen atletlerin sayısı yetmiıa 

aşmıştır. 
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Prof. Tankut 

Dün Hataya gittiler 
Bir müddettenberi Hatayda bu. 

-ıunan Parti Müfettişimiz Profesör 
asan Reşit Tankut şehrimize dön 
üşlerdi. 

Maarif Vekilimizin Hatayı teşri· 
münasebetiyle Parti Müfettişimiz 

n tekrar Hataya gitmişlerdir. Sa· 
dığına göre Hasan Reşit Tankut 
arif Vekilimiz Hasan • Ali Yücel 
birlikte şehrimize bugün yarin 

nceklerdir. 

ali Muavinliği Vekaleti 

Seyhan Vali Muavini Vekaletine 
yet idare heyeti arasındanı Bay 

Vehbi memur edilmiştir. 

yır sever velilerin fakir 
talebeye yardımı 

• Namıkkemal okulundaki fakir 
~kların elbise, ayakkabı, kitap ve 
st.!:e ihtiyaçlarına yardım olmak 
~Me aşağıda isimleri yazılı ve iler 
tar~fmdan (340) lira teberrü edil-• nr., 

-ı ffiYitir. . 
-ilı~:> Bay lbrahim Burduroğlu l 00, 
-Mtıstaf a Berikman, 20 Rifat Ak yüz 

11Q,1"Mehmet Tanrıver 15, Hüsnü 
·rvUhçu 10, Osman Alttkulaç 5, Rem 
~~ı. Yür--gir 10, Yusuf Deveci Jo, 1 

,~m~r Başeğmez 15, Mustafa Ağba 
50._ Mehmet Soytüı k 3o. Ziya Kurt 
t<:E_eli 50, Ethem Soyergon 15 

Asri mezarlığın tevsii 

Şehrimiz Asri mezarlığının istim 
lak suretiyle tevsi işine başlanmış 

uyor. Mezarlığa ait tevsi plan· 
!arı da ikmal edilmek üzeredir. 

YENe NEŞRIY !_! 
-

Çocuk mecmuası 

U ıÇocu\c ., un 168 inci say•sı 
çı~mJ_Ştır. Resimli çocuk hikayeleri 
ile1'1u bu mecmuayı yavrulanmız 
i~vsiye ederiz. 

Büyük yüzme havuzu 
inşaatı ikmal edilecek. 
Su verme 

• 
ınşasına 

ve boşaltma tesisatının 
yakında başlanıyor 

Atatürk Parkı arkasında inşa l 
edilmiş olan büyük yüzme havuzunun 
yalnız u alıp verme tesisatinın nok· 
san kaldığı malumdur. 

Şehrimiz Belediyesi, şehir ıçın 

çok lüzumlu bir yer olan bu havuzun 
önümüzdeki Jaz mevsiminde işler bir 
hale konulmasmı temin için faaliyete 
geçmek üzeredir. 

Haber aldığımıza göre, büyük 
havuzun su alma ve su boşaltma te 
si.satının inşasına bu günlerde baş· 

!anacaktır. 

Havuz ilk yaza kadar tamamen 
inşa edilmiş olacaktır . 

Vilayetimiz 
Tayinler 

adliyesinde 
Nakiller 

Haber aldığımıza göıe, Adana 
muddeiumumi muavinliğine Pınar· 
başı hakim muavini Memduh Bülbül 
Sorgu hakimliğine tevfikan Erzincan 
sorgu hakimi vekili Adem Fahri 
Güveli, Cebeli bereket sorgu hakimi 
vekili Kenan Y alvaçoğlu Van sorgu 
hakimli~ine tayin edilmişlerdir. 

Hüriyet mahallesindeki 
meydanlığın istimlaki 

Haber aldığım ıza göre, belediye 
Hüriyet mahallesinde askerlik dai
resi önündeki meydanlığı park ha· 
line getırmek tasavvurundadır. Bu 
gaye ile buradaki sahaların istimlak 
muamelesine başlanmıştır. 

ŞEHİRDE HAVA 
Şehrimizde dün gök yüzü kapa

lı, hava rüzgarlı idi. En çok sıcak 

14 dereceyi bulmuştu. 

Öğretmen 
kadroları 

Birçok okulların kadro
larındaki noksanlık 
Tedrisata başlanalı üç ay oldu 

ğu halde birçok okullarm öğretmen 
kadrolarındaki noksanlıklar yeni ye 
ni tamamlanmaktadır. Bu vaziyeti 
gözönüne alan Maarif Vekaleti bun· 
dan bö}'le tam bir kadro ile derse 
başlanılması için tedbirler almış bu
lunmaktadır. 

Öğretmen kadroları 1940-·1941 
ders yılı başıodan itibaren ilk haf· 
tasına kadar bazırlanmış ve oku: 
idareleriyle alakadarlara tebliğ edil 
miş olacaktır. 

Bu tebliğal en geç 15 eylula 

kadar yapılacaktır, 
Her okul idaresi haziranın haf-

tasında gelecek yıl vaziyeti h akkm· 
da öğretmerı durumunu gösteren bir 
rapor hazırlıyarak Ve:Calete gönde· 
recektir. Vekalet le hu rapora gö· 
re hazırlığıııı yapacaktır. 

Gön Hanı 

Buradaki kanşık esnaf 
başka çarşılara verilecek 

Dün aldığımız malumata göre, 

belediye gön ham vaziyeti ile meş · 
guldur. Burada her çeşit ticaretle 
meşgul esnaf bulunduğundan intizam 
temin edilememektedir. Ahnan ka 
rara göre, buradaki esnaflar, sattık 
ları eşyaya göre, diğ~r çarşılara tak· 
sim edileceklerdir. 

27 Kanunuevvel 993 

RADYO 
Bugünkü Program 

TÜRKİYE RADYO DİFüztYO~ 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

" llcr gUn yalnız lu-;a dalga :H;'. 
m. 9·16.l kc/s postamızla ne;trcdi}ınc~ 
tc olan Yabancı dillerde llaberle' 
sııatleri aşağıda gönsterilmi~tir . 

.. 

c 
lranca Saat l :J,00 ve 1...,, 1;) de 

Arapça ~ · 1;3 , 1.J ve rn . ..ı .) de 

FransızC'a ,, ı :l ,4.) ve 20,13 ac 

Çarşanba - 27 / 12 / 939 
53· 12.30 Program ve Memleket 

at Ayarı 

12.3~ AJANS ve Meteoroloji rW 

berleri 
t 'l.50 TürkMüziği -Pl) 
~3.30/14.00 Müzik(KüçÜk Qrkest' 

Şef : Necip Aşkın ) 

1 - Micheli ; Çardaş 
2 - Lindemarın : Volga dan Se!M 

18.00 Program ~; le 
1B.05Memlcket Saat Ayarı , AJA <li 

ve Meteoroloii Haberleri 

18.25 Tü·k. Müziği : Müzık f o 

loı una eıt Örnekler 
Sadi Yaver Ataman ) 
18.40 Türk tuüz.iği (Fasıl Heyetı 
19.23 Konuşm.a (Dış politika h•' 

u 

diseleri ;ıJ 

19 "'O Türk M·üı i~ı l:ıi 
ibe ' l 

Çalanlar : Fehire Fersan. VeC il 

Cevdet Çağla, R~fik Fersan. 

l - Okuyaa.: Sadi Hoşses 

l' ;ı 
l 

la 
ı Kürdilihicazkar Peşrevi '( 11 
2 - Udi Ahmet - Kürdilihicaıı.:' t 

Ilı) 

Şarkı : (Delerse şadıgam olsun) 9, ı~ .. 
3 - Yesari Ası..m - Kürd i lıhiC3ı~ ijç 

Şarkı : (Sen gitgjde bi r afeti · cııı· ~. 
4 - Refık Fersan : T anbu r TakS' ~ 
Devran olacaksın) . ~ 1 ) o 

5 - Arif Bey Kürdilihicazkar şaı 
(Deşme dağ sinci suzanımı' .., ·rd ,~ 
f. - Halk Türı.-üsü . (Ba~a gı 
kamışa). 

?. - Ok\iyan : ~afıye Tol«~i ~ı; 
1 - Bimen Şen - Bestenig3' şat 
(Hı:r zaman, serde) şl~ . ( 
2 - İshak Vaıan - Bestenig'8 

: (Gönül sana çoktan bende) şjj•~' : 
3 - Sel. Pınar - Nihavent 
(Hala yaşıyor) ,~ı : 
4 - Fai2 Kapancı Niha\'ent şa 

dıa , (Gel. g;aulim Çamlıca'ya) s:ı 

20.20 TEMSiL : Kızlar Ağ 
Andere Maurois 

-
• ~mi u'c Amerika notları ., m Türksö· 

n ne.ümie büyük zevkle okuduğunuz 
~ur Fransız romancısı Andre 
Maurois bugün askerde bulunuyor. 

ı ~nkü Fransız muharrirleri ara
' ~ısın~ Fransızcayı en iyi yazan mu· 

ıhaıvir diye meşhur olan Maurois 
Fransa akademisi azasındandır. Ve 
bugün, akaJemi azalarından orduda 
ondan başka kimse yoktur. ,Bu da 
kendisinin Fransanın ·• Jayamut •. 

GONUN MEVZUU 

ları arasında en genci olduğunu 

gosterir. 
Andre Mauroisi'nin ikinci husu

siyeti, F ransada adeta İngiliz kültü
rünün mümessili bulunmasıdır. Onun 
İngiltere tarihine, logilterenin meş. 
hm tarihi :simalarma dair birçok 
eserleri vardır. 

asker 
Bugün de yüzbaşı rütbesiyle or· 

duya alınan Maurois, Fransadaki tn· 
giliz kararğabında Fransız müşahit· 
!iği vazifesi verilmiştir ki, bu suret· 
le yine lngiliz dostları ile yanyana 
bulunmak fırsatını elde etmiştir. 

Bakalım Andre Maurois bize 
Majino ve Zigfrit hayatı hakkında 
nelef yazacak ? Bunu harp sonu o. 
kuyacağımıza şüphe yoktur. 

*** 

daıt lstimdat. tf'~· 
(Yazan : Nahid ~ırrı) LJııı.ı 
(Yazan : Ekrem Reşid) . 00 ,ıı 

ı " J 20.50 Konuşma ( Hafta 1 

Kutusu) . cıırtt~ıı tt 

21.10 Müzik ( Riyas~t ı 
• 1 K- çe• ) Bandosu · Şef : hsao ıırı .... 

- ı .. 
1 - J. Sı>usa : Marş bt'' 

ı ·o • 
2 - Leo. Oelibes : Kope > 
c!en Vals ~ ~ 
3 - G. Meyerbeer : U\· erıu(. 4'· 
4 - Bourg.ault - Oucoudıa.Y· / 
:-odıe Cambodgıenne" d cıioıı 

Birinci Kısım : !ntro ıJ 
Legende. ,;ıfl ıaı 

ikinci Kısım : Fete. oP'r 
5 - B. Godard : Le Tasse 

/ 

h·\ede 
- Gerisi altıncı sa 1 ~ 
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1 
ı...Ül\ IJU JK l . ALE 11:. - ADANA 

Abone şartları 

Kuru~ 
A vustralyadan lngilte- 1 Yeni Polonya hükumeti 

nezdine giden elçiler 

t 2 Aylık 1200 
6 Aylık 600 
3 Ayhk 100 
1 Aylık 100 

1 -Dış memleketler ıçın Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

'2 - ilanlar içın 
taat edilmelidir. 

ıdareye müra-

Fin-Sovyet 
harbi 

- Birinci sahifeden artan -

!ardır. 
Sovyet tayyarelerinin faaliyeti 

Jıck kıo;a -;Urmektedir. Keza denizler 
buz tutmu~ oldugundan Sovyet gemi· 
leride hareket edememektedir. Finlan· 
diya tayyareleri dGşman toprakları 
tı~tundeki askeri hedefleri mutemadi · 

reye kuvvetler geldi 
İlk kuvvetler dün İngiltereye muvasalat eitİ 

Londra : 26 (Radyo) Hava 
kuvvetleı inden mürekkep, ilk Avus
turalya kıtalan bugün İngiliz limanı
na çıkmışlardır. Bunlar derhal lngiliz 
hava kuvvetlerine iltihak etmişlerdir. 

Bu kuvvetleri get:ren gemi, daha 
limana girmeden, Avusturalyalı ha
vacıların coşkun sesleri duyulmakta 
idi. Avustralya hava kumandanlıgı 

bu gençlere hitaben bir mesaj gön
dermiş, onları teşvik ve taktir etmiş· 
tir . 

I3u gençler, birkaç gün evvel 
kanadadan lngiltereye vasıl olan kuv 
vetlerden sonra gelmiştir. 

4000 Polonyalı teknisiyen 
Almanya dahiline getirildi 

Sekiz gün içinde kaç 
gemi battı ? 

milerdir. 
• 

Garp cephesinde Alman
l arı n ha re ketleri 

püskürtüldü 

t'n bombardıman etmektedir· dun 1 Londra: 26 (Radyo)-Alınan ma 
dcnberi en az on Sovyet tayyaresi du lı'.imata göre, Almanlar 4000 Polonyalı 
f:~rulmuştur. So\•set bava filoları dun teknisyen muhtelif işlerde kullanm~k 

Paris : 26 (Radyo) - Mozenin 
doğu bölgesinde düşman devriye. 
leri faaliyeti püskürtülmüştür. Cep
hede umumiyet itibariyle kayde de
R-er bir harekt-t yoktur-hır <;alıil şelıri olan Bargoya bomba· üzere Almanya dabiliııe sevketmiş 

l~r atmı,-larJır . Dokuz ki~i öl nıu~. :JQ ler dir. 

ıı!o 

'ı 

~ı i varalanmhtır. Pori sehrinde de 
11ları~ işareti ~·erilmiş İ-;e,dc ha,•adan 
bir hucum olmaımo.;hr. Dun aksam Fin 
larıdiya tıstundc ıoıi kadar Sov.ı:et tay

l1arl"si uçmuştur. 1 lelsinkide halk, nö 
tl ,\'emeği yemeden vakıtlarmı sığmak 
lllrda geçirmişlerdir. Bu tasyareler 

~~dsinkinin şarkında iki ~ehri ve sa· 
l •ide Uç ka-;a.bavı boınhardıman etmiş 
trdir. Bu e'inada hava dafi topları ' 
~~ Sovvet fav\'aresini dUsUrmU stur. bu 

-, 1 ntık~da hav~dao y:ığa~ bo~balar
~ bazı evler _yıkılmış i-.ede ölen 

0lttur. 

Londra : 2Ci (Radyo) - Sovyet 
d tıl 1tb\i~ine göre, dun Sovyetler Finlerin 

~11\tahkcm mevkilerini işğııl etmişler 
it, 

Pin tebli~indc : F~nlilerin Ladoğa 
ş1<> t~)llnun t 10 kilometre ötesinde Sov

tt topraklarmd:ı harp edildiği bildi
ri:'' tilıııcktedir. 

~~dr;:ı. : 2ıi (Radyo) - Fin kıtaları 
~ llrrıansk yakınında So, yet toprakla 
~ lı~tunde muharebcve de"·a.m etmek 
~ İrlt!r. Sov.Yetlerin. buyuk bir taarı·u 
llq hazırlandığı södenmektedir mc.r 

,ıı- ~~i Kareli hattına .Sovvetler bir ta .... . 
,

1
1t;; ynpmışlarsada muvaffak olama 

o•11 şiardır duşurulcn Rus ta_yyareleri· 
1\ adedi hakkında alıntm haberler 
'tbirini tutmamaktadır. 

ıl• 
'it 1 . -ııı talyaa posta tayyaresı 

alt' 
'· parçalandı 

.. ıı•r 
iOıı / ~()l?.?dra : 26 (Radyo) - . Roma 

~ doıaneyro seferini yapmakta 
,111 ~I~ İtalyan tayyaresi düşerek par 

,er' ~tılljıştır. Dört kişi ölmüştür. 
/ 

Almanların tunel inşaatı 
esnasında bir kaza 

Romanya Kralının hudud 
teftiş i d~vam ediyor 

Londra: 26 (Radyo) - Haber Londra : 26 (Radyo) - Kral 
verildiğine göre, Blugen tepesinde Karo! dün hudut kasabasındaki bp-
Almanlar tarafından bazı inşaat ya· lükleri ziyaret etmiştir. Şerefine ve· 
pılmaktadır. rilen ziyafette söylediği nutukta Kral 

Burada bir turıel inşaatında top hudutlardaki Rumen askerlerinin 
rak çökmüş, sekiz • kişi ölmüştür. vazıfesinin, baska topraklara göz 
Bunların ekserisi. Polonyalı harp esi. I dikmek değil, kendi toprağını ko-
ri idi. ' rumak olduğunu söylemiştir. 

DUVDUKLARIMIZ 

Göbels sorguya çe kildi 
İngiliz gazetelerine bakılırsa. A 1 mnnyanm dahilini en iyi İııgiltereden 

öğrenmek kabildir. l~te İngilterede Almanya.om iç vaziyeti hakkındda söy
ıenenlerden bir kaçı. 

Alma.nyada şu kış gllalerinde her isteyen ayağına lastik giyemez: ancak 

yUz kişide be1 kişiye lastik giymek mUsaade,i verilmiştir. 

Alman propaganda Nazırı Göbels geçenlerde disipline riayetsizlik suçi
lc Berlidcle mahkeme) e çekilmiştir .. 

Ecnebi memleketlerle her isteyen Lelefonla konuşamaz. Bu imtiyazı ha· 
iz olan kimselere vesika verifıuiştir. 

Çekoslovnkyanm Egcr şehrinde: seksen kadın. sokaklarda yiyecek ekmt 
ğimiz yok' dedikleri için tevkif edilıui~ tir. 

Almanyada, çocuklar hariç olmak Uzere, ad:ım başına ayda ufacık bir 
kalıp sa\ıuo verilmektedir. Vesikası olmayanlara tereyağı satbğı için bir ka
dın 10 sene a~ır hapse mahkum olmu~tur. 

Geçen gUn Radio Paris istasyonn pa, bir nc!?ı·iyatında, 
•· Alm:ın radyosunun verdiği bir tek doğru ~ey ,·ar. diyordu: saati 

söyleme!>i . " 

Londra : 26 (Radyo) - Haliha. 
zırda yedi hükumet An'::elde bulu· 
nan Polonya hükumeti nezdine elçi, 
göndermiştir. Bun!ar İngiltere, Fran· 
sa, Türkiye, Mısır, Amerika, Bre
zilya ve Arjantindir. Daha bazı dev· 
Jetler elçi ğönderecektir. 

lngil iz - Fransız asker 
zayiatı blançosu 

Londra : 26 (Radyo) - Şimdi 
ye kadar karada, denizde, ha' ada 
2511 lngiliz askeri ölmüştür. Fran· 
sanın zayiatı da 1t34 e baliğ olmuş. 
tur . 

Bir Norveç vapuru 
dün infilak etti 

Londra : 'J6 {Radyo) - Oslodan 
İngiltereye gitmekte olan 500 ton 

h1cminde bir Norveç vapuru infi
lak yüzünden batmıştır. 13 . kişilik 
müretebat kurtulmuşlardır. 

Hitlerio cephe ziyareti 

Londra : 26 (Radyo) - Berlin 
radyo.sunun bildirdiğine göre, Hit· 
ler garp cephesinde ziyaretl('rİne 
devam etmektedir. 

Hıtler 1914 de kendisinin bu
lunduğu Tabuburu da ziyaret et
miştir. 

İrlanda Başvekilinin 
sulh lehinde nutku 

Londra : 26 (Radyo) - İrlanda 
Başvekili bir nutuk soyliyerek su! 
hun istihsali için muhariplerin bir 
konferansa iştirak etmeleri lüzumun. 
dan bahsetmiştir. 

Japon Parlamentosu d ün 
içtima devresin'e başladı 

Lonrlra : 26 (Radyo) - Japon 
Parlamentosu içtima devresine baş· 
lamtştır. İmperator Parlamentoda 
bir nutuk söylemiştir. 

lmperator IJaponyanın dostluk 
paktını imzaladıkları devletlerle mü
nasebatını idame etmesinden ve as· 
kcrin Çind~ki vazifesinden memnun 
kaldığım söylemiştir. Mütad hilafına 
imperator askeri üniforma ile mec· 
lise gelmişti. 

Molotof - Togo mülakatı 

Moskova : 26 (Radya) - ;japon 
elçisi Togo ile Molotofun kararlaş
tırdığı gibi, Mogol halk cumhuriye
ti hududlarını tesbit edecek komis
yon işe başlamıştır. İki memleke-t 
delegesi bu mesele üzerinde son bir 
görüşme daha yapmıştır. 
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Muallimlerin 
fazla ders 
üeretleri 

,Amerika Mektupları 

1 iyi yaşaınak, gülrneyi 
hakkıdır! b i lenlerin -·-

Maarif vekaleti, kanuni hadden 
fazlıt ders okutan muallimlere veri-

lecek ilave ders ücretlerini tesbit et 
miştir. Buna göre lise sınıflarında 

ders okutan ve bütün itave dersleri 
de lise sınıflarında bulunan muallimle 

rin ücretleri on beş saat ten yukarı· 
sı için 5 liradan hesap edilecektir. 

Lise sınıflarında ders okutan nıual

limlere orta kısımda ilave ders al 

dıkları taktirde on l:eş saatten faz. 

lası için dörder lira ücret verilecek 

tir. 

Esas vazifesi lise sınıflarında ol 
duğu halde ilave dersleri hem de or 

ta kısmında olan muallimlerin ücret 

leri lise sınıflarındaki fazla dersler 
için .5 ve orta kısım için 4 liradan he 
saplanacaktır. Orta kısımda ders o 
kuttukları halde ihtiyaç dolayisiyle 
lise kısımlarında ilave ders alan mu 
allimlerin ücr~tleri 18 saatten yuka 
rısı için 5 liradan hesaplanacaktır. 

Orta kısım muallimi olduğu halde 
ihtiyaç dolayisiyle kendilerine tama 
men lise kısmında bir lise kısmı mu 
ailimi tayin edilınciye kadar 15 sa
at t~n yukarım için 5 lira ücret veri 
lecektir. 

Dersleri tamamen orta kı!;ımda 
olan muallimlerin ilave ücretleri 18 
saatten yukarısı için 4 ·iradan hesap 

edilecektir. Muallımlerin ilave ücret 
li saatleriyle beraber haftalık saatle 
ri 24 ü tecavÜl edemiyeccktir ders 
tevzi yüzünden doğan zaruretler do 
layısiyle ders saatleri yekunu 24 dü 
tecavüz eden muallimlere 24 den 
fazla her ders saati için dersleri lise 

kısmında ise 5 ortd kısmında ise 4 
liradan hesap edilerek üçte bir üze 
tinden vekalet ücreti verilt-cektir. 

_( Gerisi altıncı sahifede ) 

Meşhur Günler 

D A. R. (ihtilal kızlaıı bu sabah 
Vaşingtonun bütün otellerini 

doldurdular, bunlar yuz elli sene 
evvelki istiklal harbine iştirak etmiş 
kahramanların torunlarıdır. f ransa 
da bu tip aristokrasi yoktur. im 
paratorluğu yıkan Fransızların to· 
runları Bourgede, terrör kurbanları· 
nın soyu sopu Nantta toplanmaz. 
Çünkü Fransada birçok idare tarz 

ları kısa fasılalarla birbirini kova· 
lamışlardır. Her idare şekli kendin· 
den evvelki devirde kazanılmış şe· 

refleri yok etmiştir. 
General Bonapart zuhur ettiği 

gün Bastille galiblcrine hayat ve 
hürriyet hakkı kalmadı. Halbuki 
Amerikada meşruti)et bir kere ka· 
zanıldı, mücadelf"siz devam etti. 
Bunun içindir.dir ki ihtilalcilik şerefi 
nesilden nesle geçtı. Fakat buna 
raa"men bu sene D A. R. lar havli 
müşkül dakikalar geçirdiler. Dün
yanın her tarafında alkışlanan zenci 
şantöz Marian Anderson Vaşiııg

tonda da şan kono;eri verecekti. Fa. 

kat D. A. R. lere mensub olan 
konser salonu ;;ahibeleri, salonlarını 
bir zenciye kiralamak istemediler. 
Mistres Ruzvelt bu kararı haksız 
buldu V c babasının ailesi itibarile 

mensulı oldu~u D. A. R. grupun· 
dan istifa etmek kararını verdi. 
Fakat salon sahibleri yine yumuşa· 
madllar. 

Bunun üzerine Marian Anderson 
konserlerini açıkta verdi. Ve on 
binlerce halk tarafından alkışlandı. 

Bu hadiseden sonra toplanan 
D. A. R. kongresinde bütün mü· 
raıessillerin giizel çehreleri asıktı. 

Kırılan haysiyetlerini tamir için 
Alman ır'< çılığı aleyhinde bir karar 
verdi. Adet veçhile Beyaz Saraya 
davet edildiler. Fakat o gün mist
res Ruzvelt sarayda değildi. Buna 

Noel nedir? 
llırıstiyanlar Noel bayramım kutladılar. Noel İsa Pevgamberin do· 

ğui' gunııdur. • 

Katolik kilisesince bu ba,-ramın tesidiine 4 Uncu asırda başlanaldıgı 
tahmin ediliyor Her hald b k. tl s·•c; · d l · · e u u ama ,, senesm en evve mevcud deiıl-

di. _Şark k~liııe:;i işe, 25 kanunevvel bayramım Antakyada 37:; de ve İsken· 
derı.' ede 430 yılında kabul etti. Grekler, lsamn zuhurunu UçUncU asırdan
beri fi kinunmıanide tcs'id ederlerdi. 

BugUn, bırıstiyan halk için bir neşe tezahUrUne vesiledir. Noelde 
takdis edilmiş bir kutuk yakılır; bir çam agacı ikametgabın içine getirilerek 

JalJızla oyuncaklarla ve karı taklid eden beyazlıklarla donaltılır. <Gece 
.) anııı duası edilir: Noele mahsus ilahiler vardır: onlar söylenir, çocuklara 
hediye dağıtılır. 

Bu bedi~ el eri dağıtan . efsane\ i bir Noel Babadır. Bu be' az sakallı 
~ul~lı. ~Une~ yUzlu, eli sopalı ve torbalı şahıs, sözde geccleyi~ bacadan 
ıçerıye gırer. Ustabaşı kara bulanmıştır. Çocukların ocak önUne bıraktıkları 

&.\ akkabıları içine, oyuncaklar, şekerler ve saire koyar. Şavet çocuk uslu 
Jegilse, Noel Baba, kendisile gezen arkadaşı Kaınçıcı Bab;nın değneklerin• 
den hatıra olarak bir tane koyar gider. 

........ ..J:. ~-.:a._ 

* 
Aile saadeti noktai nazarından bir kişilik 

karyolayı mı, yoksa iki kişilik karyolayı 

mı tercih etmelidir ? 

vazan = Andre Maurois ----
rağmen son kongred,.n sonra kongre 
Mister Ruzüelte teşekkür edilmesine 
karar verdi. Çünkü reis, kendilerine 
sarayda ikram edilen sandviçlerin 
o gün orada bulunmıyan Mistres 
Ruzvclt tarafından ısmarlandığını 
söylemişti. Bu kongre neticesi şu 

oldu, Marian Anderson İngiliz kra
liçesi huzurunda şarkı söylemek şe· 
rcfine nail oldu. Şimdiye kadar 
cümhuriyetçilere r~y veren zenciler 
de bundan sonra Demokratlara rey 
verecekler. 

• * * 
( .. ) sefaretinde yemekte bir kö· 

şcde Sir R. L. ile beraberiz. lriyarı 
bir lngiliz olan bu zat, Amerikanın 
g azeteciliginin prenslerinden biri 
olan V. L le konuşuyor. Mükile 
melerin mevzuu ayanda görüşülen 
bitaraflı <: kanunudur. Sir R. "mem· 
leketinizde, diyor, çok tabii ve 
haklı işlerde bile kendini gösteren 
garib bi' emniyctsiziik var. Adeta 
sizce m"şrutiyetin esası münakaşa 
ediliyor. Bir lngilize göre bitaraflık 
işi. iktidar m'!vkiincıe bulanan hü
kumet tarafındun halledilecek iştir. 
Halbuki burada öyle değil. Hükı1 · 
me-t adeta bitaraflık hakkında ayan 
meclisine ders veriyor. Tıpkı bir 
üniversite kürsüsünde ders verir 
gibi. Halbuki bu sırada birçok üni· 
v~rsitelerde genç kızlara izdivaç 
mevzuu etrafında dersler verili-

yor.,, 
V. L. güldü ve : "Haklısınız, de 

ŞAKALAR 

Gellnllk lctz 

- Kızınız biraz topallıyor ga
liba? 

Müstakbel damadın bu suali müs· 
takbel kaynanayı biraz şaşalattı amma, 
cevap bulmakta büsbütün aciz de bı· 
rakmadı: 

- Ah evet, fakat yalnız bir ba
catı. 

Mektepteki au•I 

Muallim - Çalmak fiilinin istik
bali nedir? 

falebe - Hapisaneye gitmek . 

M•ntık meselesi 

Yolcu - Tren neden daima böy· 
le rötar yapar?. 

Memur - Eter geç kalmamaları 
tabii olsaydı, istasyonlara bekleme sa
lonları yapılmasına lüzum görülür 
müydü? •. 

di. Size bir üniversitede bir genç 
kızın yazdığı tezin ismini SÖ) liye· 
yim : Aile saadeti noktainazarındıll 
bir kişilik kar)·olayı mı, yoksa iki 
kişilik karyolayı mı tercih etmelidir?· 
Tekrar güldü ve sözüne devam etti: 
Tanıdığım bir profesör var, saıt 
ikide dl"rs verırken Amerikanıo 

bitarof ığıoı muhafaza etmesinin z•· 
ruri olduj'unu sÖ)·ledi. 

Saat beşteyse Ja1=onyayı dur• 
durmak için niçin işe karışmıyoıuı 
mevzulu bir konferans verdi. Fakat 
bundan Amerikada prensip sahib1 

insanl_!lr yoktur manasını çıkarmayı· 
nız. Ayan azasından Borah yıllar4' 
danberi Avrupa işlerine müdahıle 
taraftandır. Tatillerinde (MüterİI 
tecavüz eder etmez Amerikanın ser 
çeceği teraf meyd•ndadır) diyecek 

kudar açık sözlü bir adam ... Sir ~· 
bu mütaleayı tasdik etti : Borab 

yaman bir adamdır. Samimi ve t• 
muslu ... 

Halkevlerinde çahşmal•' 

( Başmakal~den art•11 

muş, bilen, öğrenmek ve öğretınesİ~ 
severılerin çalışması için, idealini .,,ıı 
essir kılması için hazır bir vasıtadır!" 

Danışma komitesini son ra~ 
hazırlamağa sevkeden seheb de, h•"' 
kendi evlerine daha iyi 1sındırma" 'f' 
münevveri halk hizmetinde dah':, ;,. 
çalıştırmak için yeni tedbirler düJU~,ı· 
emeli olmuştur. Bazı merkezlerde rr( 
kevinin cazibesini ve münevver ~, 
liğin alakasını artırmak lüzumu lir 

diliyor. Dizler, eskidenberi, topl~ .;: 
yat terbiyesi görmiyerek yetişmıŞ• ,t.. 
Serbest cemiyetlerde vazife alll' il' 
ve bu vazifeyi, devam ve intiza!O ,,p 
görmek, mensup oldutumuı ~ 
aleminde, bir milletin içtimai ve ıı" 
ki seviyesini ölçmeğe yarıyan ba~ 
mikyaslarındandır: Birleşik Arrıt 
bir cemiyetler memleketidir. 

Halkevlerinde vazife a&nıak•. 
lazam bir siy teahhüdü albnl fi 
tir. Kadrolar şeref IDBkamlllfl
ler. Cumhuriyet gcnçliji, k 
bir istifade ve hizmet muhiti 
için, Partinin katlandıRı büfiik ~ 
karlığı daima göz önünde 
ödenecek bir borçları oldul'U~ 
melidir: Bu ödenecek borç, ~· 
rinin yüksek srayesini kerçekl 
ten ibarettir. ~ 

Milli Şttf'in direktifleri •. ~ 
rinin faaliyet hayatında yen• 
le ve şe~ amili olacaflna 
yoktur. - lllJIS 1' 

Fallh ..... I 
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HAYATA DAiR 
~~ 

· Lüzumlu 
1 
1 

cevaplar 1 

ıJ 

Y eni adam, 21 ilkkannu ta· 
rihli sayısını Tevfik Fikret 
anketine hasretmiş: memle 

kctimizin fikir hayatında tanınmış 
birçok simaları, Bundan bir kaç ay 
~vvel Tevfik Fikret'e edilen hücum
~ara cevap veriyor. Gerçi Fikret'(' 
dil uzatanlar, onda birtakım ahlaki 
kusurlar bufmak İstiyenler ne de· 
diklerini bilmez, gürültü etmeyi dü· 
dü ünmek sanır zavallılaröı; fakat 
onlara da böyle cevap vermek, on
ları terbiyeye davet etmek lazımdır. 
Çünkü onlarda haylı kalabalıktır ve 
"gÜrültüleı in etrafa tesir etmesi, zi
~in leri karıştırması kabildir. 

Yeni adam'ın anketine cevap 
\'trenlerin hepsi de Fikret'e hay· 
tan olduklarını söylüyo•, onu mu
-dafaa ediyorlar. Böyle bir 'anketin 
bitarafça olmadığı ileri sürülebilir . 
Fakat bunun da olması doğru idi . 
Yeni Adam memleketimizde ileri 
RÖrüşü temsile çalışan bir mecmu· 
~dır: Bunun için Tevkif Fikret me· 
sdesinde bitaraf kalamaz, Fikret'i 
kendinden addetmeğe, kendi reisle· 
tinden, bayrı:ıklarmdan biri saymağa 
rnecburdur . Tevfık Fikret mesele,,i, 
Yeni Adam'ın meselelerindendir. 

Fakat Tevfik Fıkret meselesi 
~nkılap yani hepimizin meselelerin
dı ndir. Bilmeyiz ki bugün Tevfık FikJ 
tet'in fikriyatına hücum edenler, in 
~ılabın düşmanı değillerse de, pek 
de dostu sayıfam z, onlar, inkılabın 
getirdıği şeylerden bir çoğunu haz
medememiş, hazmetmeği de an.u et 
<l'ıiyen kimselerdir. Tevfık Fıkrelin 

fıkriyatına hücum edenler dedim; 
Yani Tevfik Fikret'i sırf bir şair, bir 
S;ınatkar olarak teokid edenleri, o 
hücum edtnler zümresinden a)ırmak 
ıstiyorum. Tevfik Fikret'in şiirini' 

sana tini sevmiyıebiliı; bu heıkesin 

hakkıdır, ben de Rübabı Şikestenin 
bir çok parçalarını gülmeden oku-

( Gerisi altıncı sahifede ) 

()nbeş sen~ evvel, Pariste garip 
bir pansiyonda oturuyordum. 

l\omşulanm her milliyetten adam
;•rdı, Çinliler, Slavlar, lspanyollar 
tal yanlar .. Bazan kulağa bir gitar 
s~si çaml çalınır, bazan genzı bir 
~fYon kokusu okşardı. 

OJam, Alman zannettiğim bir 
kildınınkioin yanındaydı, Uzun bor 
ılı, İnce endamlı, saçları açık Hrı, 
t lcrj gayet ince, tırnakları pek ma· 
tııkürlü, elbiseleri eski. yaşı bayii 
1 erlemiş olan bu kad.nın a .:h ma 

arn Durkeim,di; Ancak gece yarısı 
~· htnıağa Y,elirdi.-
~ıı· 

ş' 

·it' Mir kış akşamı saat dokuza doğ· 
~· tlı, bir yanık kokusu duydum. Kitap· 

le' 

ilrınıın züerinc eğilmiş başımı kal
ltarak kapımı açtığım sırada: 
. - Yangın var! · <tiye bfr ses 

~)l tiın. 

Yarım saat kadar süren bir ça
'~tnadan sonra felaketin öaüne ge 
tıld ' ı. On buçuğa doğru, ev, gene 
~s~i sakin halini aldı. 

Tt;ı~~özü 
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Sahife: 5 

Harp içinde mekteblerve bugünkü 
müstemlekelerde maarif vaziyeti 
Mektep binala.rının hükumet da 

ireleri tarafından işgal edilmesi bazı 
tanınmış mektepleri harp devam et• 
tiği müddetçe yeni binalar aramağa 
sevketmiştir. Bunlardan birisi Rosal 
mektebidir. Bu mektep Lord Gar· 
lişle'in ikametgahı olan Novorth şa 

tosuna nakledilmiştir. Diğeri. Chel
tenham Kolleji Junior mektebi, zen 
gin bir zatın StoWel Par ismini ta· 
şıyan köşküne nakledilmiştir. 

Nawort şatosu tam manasile eski 
bir İngiliz malikanesidir. Geniş ve 
Joş holleri, kütüphanesi, resim gale · 
risi, bilardo odası ile çocuklara iyi 

• 
HARP DOLAYISiYLE INGfUZ 
MAARiF FAALIYETi NE SAFHADA 
BULUNUYOR? MÜSTEML-EKEDE 
NASIL NE ÖLÇ0DE BiR 
MAARiF HAYATI YARDIR ? 

• 
bir yuva olmuştur. 

Stovell park malikanesi denizden 
7 ~00 ayak yüksekte güzel bir or· 

man içindedir. Derslerden sonra ço 
cuklara bu, parkta gezmek için izin 
verildiğinden hiçbir talebe Londra' 

daki eski mektep binasını yadırga-

500 Alman gemisi 
daha intiharmı edecek? 

Bitaraf Limanlara .., 
sıgınıp 

• 

kalan Alman gemileri 
Paris : 26 - Pariste iyi haber 

alan bir membadan bildirildiğine 

göre Alman amirallık makamı lngi 
liz - Fransız ablokası dolayısiyle 

halen bitaraf limanlarda bulunan tı-', 

caret gemilerine bu lim.ınları terke· 
derek her ne pahasina olursa olsun 
Almanyaya dönmeleri için talimat 
vermiştir. 

Birçok bıtaraf limanlardan gelen 
haberlere göre Alman vupurları Al 
maoyanın muhtaç olduğu malları ha· 
milen hareket etmeğe hazırlanmakta 

H • 1 K 

Kornşumun birdenbire şaşırması 
için, gece yarısı koridordan geldiği 
sırada karşısına çıktım. 

- Af edersiniz, Madam! - Dedim 
-Bugün uğradığımız kazadan habe 
riniz var mı? Komşumuz az daha 
bütün evi yakıyordu. Sizin odanızda 
da ufak tefek tahribat var. Fakat 
ehemmiyetli degil. 

Kapısının eşiğinde sapsarı ke 
sildi; Bayılacak gibi oldu. Hiç bir 
şeye dikkatetmeksizin hemen ko up 
yatağının başı ucundaki gözden eski 
portföy çıkardı. içindekilerin durdu· 
guou görünce: 

- Oh. çok şükür; . diye nhat 
bir nefes aidı. 

Sonra bana dönJü: 

veyahut da hareket etmiş bulunmak. 
tadırlar. 

Deniz makamları bu hususta la· 
zım gelen tedbirleri almakta va bü 
tün Alman vapurlarının müttefik 
hapr gemileri tarafından 'Zaptedile
miyeceğini veya bu vapurların teslim 
olmaktansa kendi kendilerini batıra. 

cakh1rını üm;t etmektedirler. 

Hapr başladığı zaman cemao bir 
milyon 100 000 ton hacminde 500 
den fazla Alınan v .J~U . u, Alman li
manları haricinrfe bulunmakta idi. 

il\ 

Ay E 

F erdinand R. 

------------------------------
- Hayır. zannettiğiniz gibi de-

ğil.. Bunları gençliğimden kalma 
hatıralı mektuplar zannetmeyiniz ... 
Portföyümde ki evrak bütün hüviyeti 
mi medyun olduğum güzel Viyana 
sarayının hatıralarıdır. Tarihe inti· 
kal edecek bir dramın vesikaları .. 

Kağıdı uzattı, 

Zarfın üzerinde Avusturya haneda 
nınm damgasmrnı gördüm. 

- Buolar. imparatoriçe Elisa 
beth'in mektuplarıdır. Facia esnasın 
da ben kendisinin nedimesiydim. 

mamıştır . 

24 Temmuz 1636 da ltalyan 
Şarki Afrikası için neşredilen bir 

kanunla halyan mekteplerinin ve 
yerliler için olan mekteplerin planı 

yapılmıştır. Bu plana göre İtalyan 

mektepleri, çocuk bahçeleri, ilkokul. 

lar. jimnazlar, fen liseleri muallim 

mektepleri, teknik mekkpler ve 

mesleki ikm'll mekteplerini ihtiva 
etmektedir. 

Müstemleke mekteplerinin yük 
sek murakabesi İtalyan müstemlckit 

nezaretine verilmıştir. Nezaret, bu 

sahada lüzumu kadar personel ile
takviye edilmiştir. 

Her 5 Habeş müstemleke dai· 

resi için bir maarif idaresi kuralacak 

ve bu idarenin merkezi, mıntakanın 

merkezinde bulunacaktır. Bu mek· 

teplt'rdeki imtihanlar ve programlar 

İtalyan c·ektepleri pregram ve u 

sulleri esas ittihaz edilerek yapıla· 

caktır. 

Müstemleke hizmetindeki maarif 

mensupları, her iki senede bir tesbit . 

edilecektir. İtalyan ilkmekteplerinde 

ve yerliler için olan mekteplerde 

italyanca lisanı öğretimi için tayin 

olunan ilkmektep muallimleri, hususi 

birtakım talimata tabi olacaklar ve 

llkmektep muallimleri arasıında ayrı 
bir gurup teşkil edeceklerdir. Diger 

taraftan bunlar ana vatandaki mu· 

allimlede her hususta musavi huku· 

ka nail olacaklardır. 

o·ima~ında mahud dram birden 
bire canlanıverdi: Sakin göl; impa. 
ratoriçenin mukadderat tarafından 

tayin edilen ölümü. 
- Demek ki kendisini yAkından 

tanıdınız ? diye sordum. 
- Evet, beni de pek severdi. 

O zamanlar henüz on sekiz yaşın· 
daydım. 

Bu kadınla uzun uzadıya görüş · 

mek arzusunu hissediyordum. 
- Madam ! · dedim. · Sema· 

verim kaynıyor. Sizin de odanız bu 
gece oturulacak vazıyette değil ga. 
liba ... Llitfen benimle bir çay içer 
misiniz ? 

- Peki! Maalmemnuniye ... - de· 
yip yiirüdü. 

Oturması için bir koltuk . gös 
terdim . Yağan kar, lapa lapa, cam 
lara çarpıyordu. 

- Zavallı Avusturya ... diyerek 
laf açtım. 

. **~' 

.. - Dram esnasında Avustur. 

( Gerisi altıncı sahifede ) 



Sahife : 6 

Muallimlerin fazla \ 
ders ücretleri 

( Dördüncü sahifeden artan ) 

Zaruri bir sebebe binaen yapı· 
lan ders tevzi yüzünden ders saat· 
leri değişen muallimlerin vaziyetleri 
malumat için günü gününe vekalete 
bildirilecektir yardımcı muallimlerin 
ders saatlerinde bir tahavvül olursa 

. bunların Ücret işleri doğrudan doğ
ruya maarif vekaletinde halledilecek ... 
• 11. 

Muallimlere kendi braşları dışın 
da ilave ders verilecek olursa bu 
drrs için vekalete yazılacak ve ve
kaletçe de ehliyetleri takdirinde ta· 
yinleri için valiliğe tavsiyelerde bu· 
lunacaktı.r orta kısım muallimlerine 
ikinci devreden ders verileceği za 
man vekaletten muvafakat alınacak 
hr ilave ücret alması lazım gelen 
muallimler için ders saatleri ile ilave 
ücret miktara zikredilecek valiliğe ve 
ya kaymakamlığa bir inha yapılacr\k 
ve tayinleri istenece-ktir ilave ücret 
kararnameleri valilerin tasdikine ik 
tiran ettikten sonra muallimler işle
rine başlatılacak ve ücret tutarları 

hesap edilerek vekaletten hemen tah 
sisat istenecektir kazalarımızda bu
lunan orta mekteplerdeki muallimle 
rin ilave ücretleri mektep müdürlük 
lerince te~bit edilecek vt. bunların 

tayinleri de kaymakamlar tarafından 
yapalacaktır. 

Lüzumlu cevaplar 

- Beşinci sahifeden artan -

yamam ... O, başka bir iş. Fakat bir 
mütefekkir olarak, bu memlekette 
vicdan hürriyetini, tefekkür hürriye
tini getirmek i5temiş bir adam ola
rak, Akif'in ve akifçilerin temsil et
tiği asaletsiz yobazlığa karşı çıkmuş 
bir vatandaş olarak Tevfik Fikret 
mübarek bir insandır ve bu hususta 

"ona dil uzatılmasına tahammül ede· 
meyiz Vatan şiiri ... Evvelce- de 
söyledim, yine tekrar edeyim: T ev· 
fik Fikret de Namık Kemal kadar 
onun gibi bir vatan şairidir; bugün 
bizim şuurlu milliyetperverlik dedi . 
ğimiz şeyin büyük bir kısmı, Namık 
Kemal'in ve Tevfik Fikret'in attıkla 
fi tohıımlarm eseridir. Haber 

Nurullah Ataç 

RADYO 
- İkinci sahifeden artan 

dan Çigan Dansı . 

22.00 Memleket Saat Ayari, A

jans Haberleri; Ziraat· Esham-Tah
•ilat, Kambiyo - Nukut Borsası 

(Fiyat) . 
22.20 Serbest Saat. 
'22.30 Müzik : Solist'ler (Pi.) 

22.55 Müzik (Cazband - Pi.) 
23.25 - 23.30 Yarınki Pragram, 

Kapanış . 

Türksôzü 

HİKAYE 
{ Beşinci sahifeden artan ) 

ya lmperatoriçesiyle beraberdim 
diye söze başladı. Gölün üzerinde 
beraberce do?aşıyorduk. Birdenbire 
majeste sarardı. Ufkun bir noktasını 
göstererek : " Geliyorlar ,, dedi. 
Kırmızı gagalı yed: garga görünü· 
yordu. Gaklıyarak, başı T ızm üzerin 

den geçtiler. 
" Cidden kor unç bir manza· 

raydı. 

" Birdenbire i mperatoriçe yi asa· 
bi bir buhran kapladı. Hemen dön· 

mek istiyordu. Yalnız kaldığımız za 
man ıztıraplarını anlattı. Meşhur ta 
rihi hadise, bunu takibetmiştir. 

- Pek garip dedim! -
Yedi garga mesel~si neymiş ? Ne
ye alametmiş bu hayvanlar ? 

- Sonu yarin 

lspartada zelzele 

Ankara : 26 (Hususi) - Gelen 
haberlere göre, bugün 3,25 de Jspar 
tada şiddetli bir zelzele olmuş, ba 
zı binaların duvarları çatlamıştır. 

20,8 de ÇanakkaJede, 8,35 de 
de küçükkuyuda hafif zelzeleler ol. 
muştur. 

Adana Belediye Ri -

yasetinden: 

1 - Kuruköprü - Hacıbayram 
kuyusu arasından yapılac.ık olan 
lağam inşası açık olarark eksiltmee 
ye konulmuştur. 

2 - Bedeli keşfi ( 790 ) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı ( 60 ) 

liradır . 
4 - ihalesi ikinci Kanunun ı2 

inci Cuma günü saat 14 de beledi
ye encümtninde yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi Belediye yazı 

işleri kalemindedir . İsteyenler ora· 
da görebilirler . 

6 - isteklilerin ihale günü mu
vakkat teminatlariyle birlikte muay· 
yen saatte belediye encümenine mü 
racaatlar1 ilan olunur. 

10284 2 7 - 31 - 5 - 9 

seyhan Vilayeti Deftar
darhğından : 

Kanun evvel ayının 31 ci gunu 
tatile tesadüf ettiğinden 30 Kanun ev 
vel 939 Cumartesi günü saat 13 den 
sonra tahsil şübesi kapahdır kazanz 
vergisi ikioci taksidini ve•mek iste 
yenlerin Cumartesi günü saat 13 çe 
kadar tahsil şübesıne ödemeleri ilan 
olunur. 

11286 

Adana Askeri satinalma 

komisyonundan 

İmtihanla yüksek ücretli elekti
rik makinisti alınacaktır. istekliler 
291 12, 939 günü saat on altıya 

kadar Adana askeri satın alma 
komsiyonuna muracaatları. 11287 

adana askeri satınalma 

komisyonu reisliğinden: 

Mersin garnizonu için 9600 kilo 
sade yağ kapalı zarfla eksiltmeye 

konulmuştur. Muhammen bedeli 
9936 liradır. Muvakkat teminatı 745 
lira20 kur uştur. 

2 - Eksiltmesi 511 /940 Cuma 
günü saat onda Adanada Askeri 

sabo alma komsİyQnunda yapılacak
br. şartnamesi Ankara lstanbul Di· 
yarbakır Levazım Amirlikleri ilca· 

dana Askeri satın alma komis)•o· 
nunda görülebilir . 

3 - İs!ekliler kanununun 2,3 
maddelerindeki şeraiti haiz o1dukla· 
rma dair vesaikle birlikte tayin edi· 
len saattan en çok bir saat ıwveline 
kadar zarflarını komsiyon riyasetine 
vermiş olmaları lazımdır. 

11263 16- 21- 26- 2 

ilan 
ada na askeri satın al

ma komisyonu reisliğin
den : 

1 - Adana garnizonu ihtiyacı 

için 392 ton odun kapalı zarfla ek · 
siltmeye konulmuştur. Muhummen 
bedeli 5880 liradır· Muvakkat temi
nata 442 liradır. Eksiltmesi 8. ı.940 
cuma günü saat onda Adanada as · 
keri satın alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

2 - istekliler şartnamesini A · 
dana askeri satın alma komisyo· 
nunda görülebilir. 

3 - Kanunun 2, 3 maddele· 
rindekı şeraiti haiz olmak üzre ta
liplerin muayyen saattan en geç bir 
saat evveline kadar zarflarını vermiş 
olmaları lazımdır. 

11268 20- :t6-30-5 

-------------------------Kayip olan av köpegi 
Sara renkte uzun tüylü Set 

ter cinsinden bir av köpeği 

kaybolmuştur. İdarehanemize 

getirene iyi bir mükafat verile 
cektir. 

27 Kanunuevv~ı 939 

Adana Bele diye Ri -

yasetinden : 

Senelik muayt:neleıi 940 yılı i 
çinde yapılacak olan 938 damgalı 
her nevi ölçü ve tartı aletlerinin 1 
11 940 tarihinden 31/ 11 940 günü 
akşamına kadar belediye ayar me· 
murluğuna bir beyanname ile bildi· 
rilerek mukabilinde ( s~nelik mua· 
yene muracaat kağıdı ) alınması za· 
ruri olJuğu ve bu müddet z-ufında 
müracaatta bulunmadıkları görülen 
ölçü sahipleri hakkında kanuni mu· 
amele yapılacağı ilan olunur. 

11283 26 - 25 

Bu sene 
Kızıl Ay Balosu 

Bu sl'!ne kızlay balosu Adana· 
rıı en sevinçli, en neşeli bir güniİ 
olan 5 Kanunsani kurtuluş 
bayramında verilecaktir: 

Davetiyeler kızılay:merkezinde 
1 satılmaktadır. 11285 1 - ~ 

-------------------~ 
Bu gece nöbetçi eczane 

Y eniotel civarında 

Tahsin ecza hanesidir 

Seyhan Defterdarlı ... 

ğından : 

Kazanç vergisi ikinci taksiti de 
hulul etmiştir. Mükelleflerin ay so· 

be' nuna kadar bOf'çlarını Tahsil şıı . 
. 1 k" 1 f11' sıne yatırma arı ve anunuevve . 

hayetine kadar borçlarını öde~.iy~: 
)erin borçları kanunusani ayı ıçırı ·ıi 
yüzde 10 zammile birlikte ve ~a.h~e 
emval kanunu hükümleri dahılıO 
haczentabsil tdil(ctgv r:dfn bı.11

11' 
t e· 

mahal bırakmamalarının menf aa 

ri icabından bulunduğu ilan oltırıLI'' 

11260 15-22-29-.3~ 

Mürettip alacağ111 

01ırıd• 
Matbaamızın gazete kıs . 

·btı' 
çalışmak üzere. iki mürett_ibe ~o.· 
yaç vardır . Idarehaneouıe 

racaatları . 
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1 

j ASRi Si NEMADA 
Süvare Bu akşam Süvare 
8,30 8,30 

Sinema tarihinin şark abidesi !.. Türk musikisinin gaşedici nameleri 
. 

esen Si11eına aleminin eşsizı yıldızı ( L 'ij :ına) nan eşi ve benz~ri görülmemiş şah 

Türkçe sözlü - yeni ve eski şark musikili 

Mihracenin gözdesi - Hind m.ezarı 
tekmili birden 

Bugün gündüz iki otuz matinede : umumi arzu ve ısrar Üzerine son defa 

iki Türkçe büyük film birden 

1-Bir Kavuk devrildi2- Tarzanın intikamı 
--------------------------------------------------------------------------------------------

~----------------------------------------------
ALSARAY 
.SiNEMASINDA. 
Bu Ak,am 2 Film Birden 

J 
Göslerilmekde Olan Emsalsiz Komik 

( MALEK'in) 
Yarattığı TÜRKÇE SÖZLÜ Kome
dılerın En Nefisi Ve Gülünçlüsü 

M A L E K 
Zoraki Haydut 
Neşe, Hareket ve Kahkahalar 
Kdynağı Bütün Seyredenleri 

Memnun Bırakıyor 
2 

Dolu Dizgin 
Heyecanlı Macera Fılmi 

TAN Sinemasında 
Bu AKŞAM 

Tarihi Filmlerin En Muazzamı 

Binlerce Fiğüran, Müthiş Muazzam 
Göz Kamaştırıcı Lüks ve ihtişamlı 

Fransa ihtilali 
Harp, Kahramanlık ve Vatan 

Severlik Filmi 
iLAVETEN : 

( Edvar Robinson ) 
Tarafından Tem sil Edilen 

Demir Pençe 
Korku Ve Dehşet Filmi 

11111 Hayvanlaşan İnsan l 
Jean Gabin ve Simone Simon 

lN ŞAHESERLFRİ 

PEK YAKINDA PEK YAKINDA 

ALS.ı\RA YDA : 1 
BugUn 2 30. da 

KAOIN' TALiHİ (Jon Gravford) 
.\\ALEK ZORAKİ llA YDUT 

TANDA: 
Bugün 2.30 da 
BALTALI CELLAO 
DEMİR PENÇE ___ ....,. 

R. C. A. Radyoları 
g e 1 d • 

1 

Abidinpaşa caddesinde 
Muharrem Hilmi Remo 

42 
-....._ _____________________________________ --____ __ 

ı n 
A 

a • 
1 

Adana Vakıflar Müdürlüğünden · 

(Kapalı zarf usulile Kasap ve sebze hali inşaat eksiltme ilanı( Ek· 

siltmeye konulan iş: 

1 - 161 12 / 939 dan itibaren bir ay müddetle eksiltmeye konulan 

Adanada Kale kapusu mevkiinde:vakıf arsa üı~rine projesiqe göre ka· 
sap ve sebze hali ioşaaiıdır. 

2:- Bu inşaata maa müştemi1~t götürü ol~rak toptan eksiltmeye 
konulmuştur. 

3 - Keşif Bedel. l 22542 ) liradır . 
4 - Bu in~~ata ait fenni evrak şunlardır. 

A - Fenni şartname 

B - Mukavele projesi ve projeye bağlı vahidi fiat cetveli 

C -- Ekstl tme şartnamesi 
D - Poreje 

5 - Yukarıda yazı_lı evrak Ankarada Vakıflar Umurri Müdürlüğil 
inşaat Müdürlüğüüden lstanl- ulda lstanbul Vakıflar Baş~üdürlüğünden 
Adanada Vakıflar müdürlüğünden bir lira üç kuruş mukabilinde alın _ 
b·ı· a ı ır • 

6 - Eksiltme: 15/ 11 940 tarihine raslaya Pazartesi günü saat (14) 

de Adana Vakıflar Müdi:.irlüğü binasında toklanacak komisyonda yapıla· 
caktır . 

? - Ek~iltmeye girectklerin ( 1690 ) lira ( 65 ) kuruş teminat 

vermeleri ve aşağıda yazılı vesikaları haiz olunanları şarttır. 

A - 1939 yıtına ait ticaret odası vesikası 

B - ihale tarihinden en az sekiz gün evvel Adanada Vakıflar 
~imarından Ankarada Vakıflar Umum Mudürlüğü inşaat müdürlüğünden 
lstanbulda Vakıflar Claşmimarlığından ve diğer vilayetlerde Nafia Mü . 

dürlüklerind°'n alınmış en az ( 15000) liralık tek bir bina inşaatını muvaf
fakiyetle yapmış bulunduğunu bildiren ınşaat müteahhitliği vesikası 

8 1 Eksiltmeye gireceklerin bizat yüksek Mimar veya Mühen
dis olmaları veya bunlardan birile müştereken teklif yapup mukaveleyi 
birlikte imza etmeler şarttır. 

9 - Eksiltmeye gireceklerin kapalı zarfın ihzarında ve teklif 
mektupların yazılmasında VI! bu zarfların tevdiinde ve posta ile gönde. 

rilmesinde ( 2490 ) numaralı kanunun 32, 33, 34 ncü maddeluine harfi . 
yen riayet etmeleri lazımdır, 

11280 24 - 28 - 2 - 1 



Sahıte : o Türk sözü 27 Kanunuevve 11939 , 
TÜRK.Sözü, 

GAZETECİLİK-MATBAACILIK 

• • • 
< 

' 

Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa- . 
cılıkta son teknikle çalışıyor 

~, 

Türksözü • Türksözü 
matbaası Cilthanesi -

' 

~ 

1. 
~ 

Adana Borsası Muameleleri 

ı-------__,..P_A_M_U_K_v_e_KO_Z_A _ _ . __ _ _ _ _ _ 
KiLO FIATI 

CfNSI 

Ma. parlağı • 
Ma. temizi • .---"-- --·-- ----Koza parlağı 
Kapı mal-ı ~---

- Klevland 
KlevlandTY-:-M. ) 

Beyaz 
Siyah 

Yerli •Yemlik. 

.. •Tohumluk,. 

f 

YAPAGI 

1 
' ÇIGIT 

~I 

·- ·-

1 

Son getirttiği zarif 

yeni t ip harflerle 

HUBUBAT 
En modern vasıtalarla ~ --=s-ut . ....,d,...-ay--:-:K,....,,.ıb_n_s---.. ------- --1 

mücehhez bulunuyor , 
I 

Yerli 

1
--.:•;.....__Mentane 

A~a 3.30 

Kitaplar, mec mualar , gazeteler, 
; ccdveller, çekler , biletler, kart-

Fasulya 
Kitaplarınızı Şark karı yahut Yulaf 
Avrupa k~rı nefis ~r cild ~inde ı - •-=D-d-~-e------•~---~-----•------~ 

vizitler, haritalar , planlar, mak. 
buzlar , her boyria defterler, 

Renkli afişler 

Ve her türlü res imli ve renkli 
baskılar sürat ve nefasetle tab 

edilir . 

-• 

görmek istiyorsanız Türksözü , 
Ciidhanesine gönderiniz . 

Zarif sağlam 

Bir cild, bölgede ancak Türk· 
sözünün sanatkar mücellidinin 
elinden çıkabilir. 

Diş Tabibi Şevket 
lstanbuldan avdet etmiş ve hastalarım her gün saat 8- 12 ve 14- 18 

ya kadar Müslüm Apartmanındaki muayenehanesinde kabule başlamıştır. 
11258 

1 
:.:. 

Ku~ yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 15 

Dört yıldız Salih 
üç .. • 
Dört yıldız Doğruluk 
üç • • 
Simit .. 
Dört yıldız Cumhuriyet 
üç .. " 
Simit .. 

Livttrpol TeJgraflan 
26 I 12 I 1938 

1 15.70 

UN 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasından alınmışlar. 

ıı----------....,-Pe_n .. ~S.-:n,..;,,,.:tlm •--·--·:..._ ______ _.,-
Hazır 8 70 Lireı , _ _ ı_ 

1---------ıı-8- - 38 Rayişmark 
Vadeli 1. - 1..._,F=--r---an--'k-..,..,( F=--r-an-s-ız_) _ _ _ --2- 9ı 

_v_ ad_e_li_ I_ll _____ ı-_8_ ~ Sterlin ( ingili~-z "'"") _ __ --5- .~ 
Hind hazır 7 1 96 Dolar ( Amerik.,_a_)__ 1 29 1 60 
--------ı--10- - 88 '~oo Nevyork Frank ( isviçre) 

: ı 

il 

T. iŞ B~N~~sr~ ıı~.-i-na-n-~Y-a-zı-ha_n_e-si~~ · 
'ı 1939 K. !asarruf ikraırlve planı jlf 

• 

32,000 LiRA .. ~~1üKAF P. T 

Kuralar: 1Şubat,1 Mayıs , 26Ağustos,1 Eylôl, 
l lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 
s • 1000 • - S.000 • 
8 500 • - 4.000 • • 

16 3SO - 4.000 • • • 
60 100 • - 6.000 • • 
65 • 50 • - 4.750 • 

251 • 25 • - 6.250 • 

435 32.000 

T. iş Bankasma para yatırmakla, yalnaz para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

Yeniden açtığımız lstiktaı Okulu karşısında c s2 ı num~raıa inan 1•;: 
hanesinde " Tüccari hesaplara balalar ve defter tutulur. Nufus, Tapu, ,. 
na, Ferağ, Belediye işleri için her nevi istidalar yazılır . Ankarada V.ek•· 
letler - Devlet Şurası - Mahkemei Temyiz ile · r~smi devairdeki ~şle: 
sür'atle takibedilir. Son sistem makinalarla mücehhez matbaada tib ışl~ 
rine zirai alat, radyo, bisiklet ve bütün makina ve yedekleri radyo tilll~~-

leri v~ memleketimizin yapı işle riil ! ! k.ı lhnıl ·nuı fenc' m·J~afık kire111 ' 1 
( tuğlalardan ) istenilen yere kadar göndermeğe delalet eder. ( Y oksd 1

' 

ve fakir yurddaşlarla askerlerin yazılan parasız yazılar. Sür'at intiı•'°' 
emniyet yazıhanemizin prensibidir. 1ı1I 

Belediye sabık tahakkuk memuru Remzi Tut ~ 
Belediye sabık tahsil memuru Rasim Gökbe' ~ 

c. ı.. 

1 ---------------------------------~ ·ı 
Umumi ne,riyat 111üdürii 

Macid Güçlü 
Adana Türk sözü oıatbıall 
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