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''Şapka giyenlerin nikahı bozulur,,~ 
! diye iki Türk kadınını kaçırdılar j 
~ .......... -- ..... -- .... _ ......................... _ .. _ ...... .. 

Yobazlar gene faaliyetteler ! 
~ntakya : 18 (Hususi muhabirimızden) - Burada 

menfı propagantalar hala serbestce devam etmekteir. 
Geçenlerde Bezge köyünde bir komedya olmuştur. 

Komedyanın mevzuu şapka geymek ve baş rolları oy· 
nıyan iki molla. 
. . Kör ibiş ve Kel Ali oğlu ibrakim Türk oldukları 
ıc;ın herkesin kabul ett i ği medeni serpuş olan şapka 
Yı giymişlerdir. Derhal çıfte Mollalardan mulla mehmet 
ve molla Ali faaliyete geçmişler ve bu yurddaşların 
karılarının babalarını görerek iğfalata başlamışlardır. 

Şapka giyenlerin nikahlarının (!) bozulduğunu de· 

reden tepeden su getirerek anl•tmaga başliyan molla· 
tar babaları ikna etmişler ve onları Abdullah onbaşı 
ile' birlikte kör ibiş ve kel Ali oğlu lbrahimin evine 
ne göndererek karılarını kaçırtmışl&rdır. 

ibişin karısı Zeycan ve fbrahimin karısı Meryem 
her ne kadar kocalarından ayrılmak istemediklerini söy 
lemişlerse de bu aile düşmanları mollaya ve gafi ba· 
balara söz dinletememişlerdir. 

işte bir aile komedyası! bilmiyoruz! halk arasında 
fesat koparan bu menfi propagandalar ne vakla kadar 
devam edecek? 
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Merkez teşkilatı yeniden 
:~ tanzim edilmiş bulunuyor 

Bir İtalyan 
vapuru kayıp! 

Roma: 18 (Radyo) 
-Kamikobo isimli İtal
yan vapuru 14 şubattan 
beri Akdenizde kaybol
muştur. Bütün araştır- ' 
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GENYÖNKURULUN ÇALIŞMA TARZINDA ŞiMDiYE 
KADAR EDiNiLEN TECRÜBE VE TETKiKLER -
DEN FA YDALANILAf; AK DEGIŞIKLIKLER YAPILDı 

Ankara : 18 ( Hususi muhabiri
mızden ) - Cumhuriyet Halk Par· 
tisi Meıkcz te~kıJatı yrniden lPnzim 
edilmiş bulunuyor. 

Hükümet ve Parli beraberliğinin 
Veıimli neticelerini daha "'enis bir 

1 - b .. 

Ö•Çude semereli kılmak ve Parti leş . 
kiliitının bu yenilik dol•yısile aldığı 
şekil ve ehemmiyete merkez t e şki 
latının tam uyarlığını temin etmek 
için Cumhuriyet Halk Partisi Gen· 
Yonkurulunun çalışma tarzında şiııı 
d~ye kadar edinilen tecrübe ve tet
kıklerden d r d 1 l'kl e ay a an ılarak değişik-
' er yapılmıştır - Aşağıda tafsiliilı 
yazılmış oli\11 bu "en' . b "I" .. G .. k , ı ış o umu en-
Yon urulun d" k" .. .. .. un u toplantısında gö-
ruşulup onaylanmıştır. 

P~rti lüzü~ünün 44 üncü madde
sıne göre genyönkurulun iş böl(imü 

( Genyönkurulun 16·2-938 tarih 
ve) 4-164 numaralı loplanlısnıda Ge
ne Sekreteı tarafından üyelere tebliltl 
edilmiştir . ) 

;· ( Büro ) : Merkez bürosu ! 
M. Akkaya V. l")emirel ) 
1- A) Yarüye vazııc.si ( M. 44 

son fıkra ) B) Muhaberat, C) Müra. 
caaı 

Bay ŞUkrU Kaya 

2- A) Hukuk işleri .< Partinin 
iç çalışma işlerine ınüteallık ) , B ) 
Türkocakları 1 asliye işlerini takip ve 
neticelemek . 

3- Muhasebe ve emlak işleri . 
il . ( Büro ) : Parti işleri bürosu 

[ Mümtaz Ökmen ] 
1- A] 'feşkıliit [ Teşkilatın tü

zük hükümleri dairesinde çalışmasını 
temin ] i3] Kongreler ve Büyük Ku· 
rultay ( hazırlamak , takibrtmek ve 

- Gerisi kinci sahifede -

Bay Hitlerin nutku 
Hitlerin yarın söyliyeceği nutuk 

Almanyanın takip ettiği 

Son yolu gösterecek 
GÖRİNG VİYANAYA GiDİYOR 

Berlin: 18 (Radyo) - Bay Go. 
ring marıta Avusturyayı ziyaret ede
cektir, Görinı bu ziyareti esnasında 
P,ıvu~turya ricali ile mühim meseleler 
uzerınde temaslar yapacaktır. 

Viyana: 18 (Radyo) - Avustur· 
Yanın milletler cemiyetini terkedece-
2-i şayiasını siyasi mahafil tekzip et
ıtıcktedir. 

.. Berlin: 18 (Radyo) - Gevant bu· 
~un Viyanadan buraya geldi. Bay 

cvant Hitler ile bir saat kadar gö
r~ştü. Bay Hitler nazır şerefine bir 
~ıyafet verdi. Nazır öıt"leden ıonra 

· ~\'a J'O!ı: !!e · Vi/ anaya dönmüştür. 

Berlin: 18 (Radyo) - Bay Hitler 
20 şubat pazar günü öJtleden sonra 
büyük nutkunu Rayştag'da söyliye 
ccktir. Alman milleti, Hitlerin son 
nuıkuııu sabırsızlıkla beklemektedir. 
Hitlerin ıon nutku Almanyanın takip 
et.~ekıe olduQ-u son yolu diinyaya 
gosterecektir. 

Londra: 18 (Radyo) - Lortlar 
ka:narasında Avusturya hAdiseleri 
hakkında beyanatta bulunan lort Ha· 
lifaks, şimdilik hariciye nazıı 1 Bay 
Edenin avam kamarasında söyledik
lerinden faıla birşey bilmediğini be· 
yan e! mi~tir. 

1 .. * ma ara ragmen vapur * 
ı bulunamJmaktadır. Va-t 
li purun batırıldığı sanılı- i 
1i yor. ! 
,ı. ... - ... ----------· 

Toprak Kanunu 
• • 

pro1esı 

Ankara : 18 ( Tel< forıla ) - Zi 
raat Bı.kanlığıııda te~kil olunan mü 

tehassıslardan mürekkep Komis 
yonun hazırladığı Toprak Kanunu 

projesi Ekoııonıi Bakanı ve Ziraat 
Ve~aleti Vrkili Bay Şakir Kt'sebire 
verilmiştir. 

Haber aldığımıza göre, Bay Şa. 
kir Kesebir memleket içinde devam 
etmekte olırn tetkik st'yahatinden 
döndükten sonra proje yeni başt1n 
tetkik edilmek üzere Komisyona . 
\'erilecek tir. 

ir kaç gün evvel şe.h· ra rimizde feci bir motosı~u;;;;v let kazası zavallı bır 
yavrunun hayatına mal oldu. Bu 
acı hadiseyi vesile yapan bır oku· 
yucumuzdan aldığımız mektupta 
bazı bisikletçilerin acemi çocuklara 
ve genç]ere motosiklette kıraladı.k· 
!arını ve bunların caddelerde, bıl· 
hassa hükümet caddesinde akşamın 

geç vaktinde sür'atle dolaşmakta olduk 
k k.. "k aşta !arını yazmakta, bir ço uçu Y 

çocukların oynadığı ve dala~tığ.ı bu 
cadde üzerinde acemi ellerın ıdare 
ettiği bu makinelerin bir faciaya se
bep olması çok muh~emel bulundu
ğunu ilave etmektedır. 

Okuyucumuzun bu haklı şi~Aye
tini belediye ve zabıtamızın dıkkat l 
nazarına koyuyoruz.Ellerinde ehliyet 
vesikası olmayan insanların bılhas· 
sa şehir içinde motosiklet ve 
ve otomobil kullanmanın yasak 
olduğu bu çeşit pisiklet .~iral~
yıcılarına bir kere daha munasıo 
eekilde an !atılsa feııa olmaz. 

Suriyede 
hükumet 
aleyhinde 

Memleket hastanesindeki hadise 

Vilayet İdare heyeti hadise mesulleri 
nin lüzumumuhakemesine karar verdi 

çalışmalar! iki doktor, iki hasta. ~akı 
Şehbenderciler cı mahkemeye verılıyor 

·hükumet aleyhinde 
harekete geçti 

Hadis& hakkinda vilayet makamının tavzihi 

Şam : 18 [Turksö.U muhabirinden] 
Bayram gecesi kurd mahallesinde , 
gençlerden Ali bozunun evinde yap1-

lan bir mevlut uıe~asi~in~e yUzlcr~c 1 
kişi bulunmuş ve s1yası hır nUmayış 

selini alan bu toplantıda bir çok genç 
ler söz alarak Şehbenderin lehinde 
_.e httk<lmetin aleyhinde şiddetli nu
tuklar söylemişlerdir . 

Toplan1nınn sonunda hazır bulunana 
)ar namina ev sahibi tarafından Şeh
bendere bir telgraf çekilmi~ ve ken
disi memlekete dönerek milll hareke· 
tin hn;ıına geçmeğc davet olunmuştur . 

Toplantının ertesi gUnU Ali bozu 
zab1ta tarafınuan tevkif edilmiş ve 
söylenen sözler hakkında tahkikntn 

gırişilmiştir . 

Dün saat 17 de , Eski 
Postane binasında memurlar 
lokı:nl ?s ı törenle a ç ı l ın ı ş lır . 
Torende Vdi Tedik Ha dı 
B y~ al, Bcledıye R c is ı Tuı h ı· n 
Cemal Beıi~ er . Kuın o ı.d a ıı , 
Daııe Müclliı leı i . f li kuııı · t 
eık c1ı' ı . Ftıb r iJ.. lı to ı l r \ c b ı 
çok dave li h 711 bulunmuş . 

tu r . 

1'ôıendcn ~onıa dc-ı \ e l · 

lıleıe çııy, pasta ikı a nı edi l 
m i ~tir. Evvelce de yazdığımız 
gibi bu lobııta , bilumum nı e 

ınurlara , ~porcul a ra t c.ı hs is 

cdilece~tir . 

Burdda ın emu r l n ra "V C 
sporculara büı iik lenzılatl a 

yemek verildiği gibi evlerine 
de ayni şaıtLırla ~emele gön 
derilecektir . 

Bu çok gü1cl ' e yer inde 
bir l e şe bblis oln1uştur . 

B.luınuı11 ınemur ve s-poı -
culaı ın yemek ilıliı açlaı ının 
temin edilmesi ile beıaber 

topluluğu da bu 'uı elle l<nı ' n 
edilmiş olacaktır . 

16-2 -938 tarihli sayımızda 
Adana memleket hast<ınesinden öl 
meden mezarlığa nakledilmiş olan 
bir kadının mezarlık yıkama yerin. 
de bitdenbire dirildiğini derhal has
taneye nakledilip bir gece kaldıktan 
sonra öldüğünü yazmış ve bu hadi· 
senin mesulleri hakkında tahkikata 
başlanıldığını bildirmiştik. 

Bu hususta dün vilayet maka 
mından aldığımız tevzihi aşağıya 
koyuyoruz: 
Türksönü Ga=etesi mes'ul \lüdii rl ii ifiinr 

Gazetenizin 16 2 938 tarihli ve 
4054 sayılı nüshasının birinci sayfa
sında (Memleket hastanesindeki ha 

Memurlar lokantası olan 
eski Postane binası 

Beyrutta karışıklıklar 
Yüz kişi kadar tevkif edildi 

yaktılar Fransız silah depolarını 
Beyrut : 18 ( TÖRXSÖZO muhabirinden ) - Muhalefet lider. 

!erinden birinin tevkifi üzerine burada bUyUk nUmayı,ıer ya
pılmıftır . HUkOmet kuvvetler! nUmayı,çllerle mücadele etmlf 
mandan gönderecektir. ÇUnkU 
Makey diploması ,ı,ını IAylklle 
becerememi,tır. 

Gene lllve olundujluna gö
re Makeyl askerlikten bUyUk 
elçllljje nakledllecektır. 

Şanghay : 18 (Radyo) - Ame
rikanın Şanghay garnizonu normal 
kadroya indirilmiştir. Buradaki fazla 
kuvvetler muhtelif yeılere dağıtılmış · 
tır. 

Şanghay : 18 (Radyo) - Dün 
gecedenberi hemen bütün cephelerde 
sükün hüküm sürmüştür. Yalnız şimal 
cephesinde hava hücumları olmuştur. 

Şanghay : 18 (Radyo) - Bura 
zabıtası Çin korsanlarından 4 kişiyi 
öldürmüş, 40 kişiyi yakalamış ve 5 
kişiyi yaralamıştır. Bunlar, bir kaç 
iÜn evvel bir Amerikan gemisini soy• 
'l'Uşl a r<l ·. , . 

Trabzonda bir 
Fındık fabrikası 

tutuştu 

T rabzun : 18 ( Hususi ) - Bu
gün burada iş Limit.d Şirketinin 
Fındılc fabrikalarından birisi yan· 
mıştır. Milyonlarca kilo Fındık ta
mamen yanmıştır . itfaiyenin faali. 
yeti sayesinde yangının diger fab· 
rikalara sirayetine mani olun:nu~tur. 
Zarar pek büyüktür . Yangının ne. 
den zuhur ettiği hakkında Adliye 
t~hkikat' yapmaktadır 

dise) ölmüş diye mezarlığa götürten 
kadın (dirildi) başlıklı yazıya karşı 
hadisenin mzhiyeti ve yapılan icraat 
hakkkıııda aşağıdaki izahatın aynı 

sutunda neşrini rica ederim. 
Seyhan Valisi 

T. H. Baysal 
"lO - 2 - 938 Tarihinde Salih 

kızı Cemile müzmin bağırsak hasta. 
lığından kaşakes ~halinde bitkin ve 
ümitsiz bit hılde hastaneye getiril
mesi üzerine dahiliye mütehassısı 

tabib tarafından muayene edilip fen· 
nin emrettiği icaplar dairesinde te· 
davisine başlandığı ve 13 -2 - 938 
tarinde servis hademesi Sıdıka has
tanın ölüm halinde nefesi kesilmiş 

kalp ve nabız işlemez bir vaziyette 
ve vücudunun soğumuş olduğunu 
görerek nöbetçi doktoruna hlber 
v•rmeden hastayı hastanenin ölü 
tecdit mahalline kaldııttığı ve hasta. 
ne lıemş ; rcsi Nebahat'ın, memuıu 

n.es'ulii olduğu koğuşla yatan ve 
akşanıdanberi kendisilc nıeşgul ol• 
duğu hastonın pekaz sonra ölü ko· 
vuşuna kald nldığı söylemesi üze· 
rine (belki baygındır) den.eki~ iktifa 
edeıek muayene ve .. ölıdçi doktoruna 
haber vermeden tabelaya ölü işareti 

koyduğu ve cenaze otomobil şoförü 
de ın e znrlığa nakil için resmi pusla 
veııl neden diğer cenaze ıle birlikte 
ım-zarlığa naklelliği, mezarlıkta yı· 

kanma yerinde hastanın gözünü aç
mas ı üzerine yeniden hastaneye na· 
kil ve tadavi :.ltına alındığı ve her 
dürlü ı.,clavi ve ihtimama rağmen 
müptela olduğu hastalıktan kurtula
ınıyarak öldü ve akabinde sıhhat 
ve icti oai muavenet müfettişi Dok· 
tor Fuad ile sıhhat müdüriyeline yap 
tırılan tahkikat üzerine 16-2-938 
tarı hinde vilayet idare hey' etinde 
hemşire vekili hademe Sıdıka, hasta 
bakıcısı Nebahat ve doktor Kemal 
ve asistan doktor urfi haklarında 
ceza kanununun 249 ve 230 ıncı 

maddelerine göre lüzumu muhak,,. 
kararı verilmiş ve hademe Siddika' • 
nın hastane ile alakası kesilmiştir .• 

Kutuptaki alimler 
Moskova : 18 (Radyo) - Ku· 

tuptan artık iyi haı..erler alınmakta· 
dır . Görıderilen tayyareler alimler 
le irtibatı temin etmiştir. 

Papanın ile : tayyareciler etraf· 
lıca konuşmuşlar ve tayyareciler, 
kendilerine gönderilen malzeme ve 
hediyeleri alimlere vermişlerdir. 
Romanyada artık nüma-

yiş yapılmayacak 

Bükreş : 18 (Radyo) =--= Hükü· 
mel, kanunlardaki nümayişler hak· 
kındaki fıkralarda tadilat yapmıştır. 
Yapılan tadilata göre, bundan böy. 
le Romanyada nümayiş yapılma11 
yasak ~ilmi$\ir 



Sahife ; 'I. 19 Şubat 1938 

Hitlerden sonra Almanyanın en kudretli adamı 

r 
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Alman hususi polisi (Gestra) 
teşkilatının şefi 

~~~~~~~~~~__;;:__~~~ 

Hitlerin en sadık arkadaşı, 200 bin 
kişilik bir polis kuvvetile şefin ve 

rejimin amansız bir müdafiidir 
Kiiçük bir karunun üıerinde elle 

yazılmış ve yapıştırılmış küçük bir 
afiş var: "Bu akşam Alman amele 
partisinin toplantı ~ı, B. Adolf Hıtler' 
in nutku. ,, 1922 de Münich deyiz. 

Hiller gelir. Rengi sapsarı, çeh
resi kırışık , sinirli, saçları daı rna da 
ğınık, eski bir kaput bütün vücuJunu 
kapamaktadır. içeriye girer, etrafına 
bakımı. Ayni zamanda partisinin 
bütün azalarını t~şkil eden samiin 
kitlesini süzer, hatta kolaylıkla da 
sayabilir: yedi ki~i ... O, ilk dafa ola
rak alev saçacak, ve bu yedi insana 
ilk defa olarak yeni bir kudretin to 
munu, mitiğini aşılayacaktır, 

Bu yedi kişiden ancak üçü, dör 
dü cnu tanıyor, ,bu yedi kişiden bir 
veya ikisi sıcak bir yer bulmak ve 
bir müddet olsun rahatça uyku çek 
mek üzere salona girmiştir. Fakat 
onları buraya sevkeden tali yapmak 
istedigi işi pekala bilmektedir. r u 
yedi kiş ö den en serserisi, en hayır· 

sızı bile bu topl a ntıdan girdiği gibi 
çrkamıyacaktır, hepsi de, bundan son 
ra, artık bu sert ve dağınık sesi", bu 
dinamizme, bu küçük boylu adama 
ait olmak toplantıyı terkedccektir. 

Bu resmi toplantıdan sonra ara· 
farından iki veya üçü Hitlerle bera · 

ber bir kahvede kalırlar. Aralarında 
bir eski askerler paı tisinin şefi olan 
fakat şimdiden Hitleıe bağlanmış o. 
lan Roehrn ve filesof bir amele olan 
DreXler var. Üçüncii şahıs, soluk 
benizli, zaif, gözlüklü ve oradakiler. 
den hiç birinin tanımadığı bir deli 
kanlı \ar. Toplanlı)a bir tesadüfe· 
seri, daha doğrusu sefalet sevkile 
girmiş olanlardan birisi, kendisinin 
oradaki mevcudiyetir den hayret e
dilJiğini ve Hitlerle Roehm'in bir· 
birine bakıştıklarını görünce kendi
sini takdim eder: 

- Adım Hi'llmlerdir. lstersenız 
ben de sizinle beraberiın. 

ASKER ÇOCUK 

O tam yeni asıı la beraber doğmuş 
tur. 17 birinci Teşıin 1900 de Munihli 
mutevazi bir Boruva ailesine men· 
suptur. Harp ilan edildiği zaman 
henüz lisede bulunmaktadır. ilk yı 
lında kadınların arkasından ağlama 

1 
yı, ikinci yılında aç kalmayı öğren
miştir. Üçüncü yılında büyük sınıflar 1 

boşalmağa başlamıştır . Dördüncü 1 

senede kendisi büyükler arasına ka· : 
rışmıştır. On yedi yaşındadır. Kötü 1 

bir şekılde beslenmiş, incecik azaları 
belki on dafa küçütülmüş iiniforma l 
!arın içinde yüzen, zaif boyunları ' 
demir miğferlerin altında bükülen 
bu genç çocuklar bitap düşmüş bir 
ordunun son ümitleıidir. En nihayet 
bü}ük felaket baş gösterir. Bütün 
askerler kafile halinde, bedbin, bit. 
kin bir halde cephe gerisine dön . 
mekted;r. 

HimmlerMunihe gelmiştir. Ümit
siz ve kendisini zelil bir vaziyette 
görmektedir. Artık ne, bitap bir ih· 
tiyar telakki edileceği mektebe dö
nebil~cek ve ne de hayata atılabile · 
cek bir vaziyettedir. 

Bir müddet daha ailes;nin ya
nında kalır. Yaşamak için çalışmayı 
dener, bir taraftan amele gibi çalı 
şırhn, diğer taraftan da üniversite. 
ye d!vama başlar. Hjtlere tesadüf 

''ttiği zaman ziraat mühendislıği 
diplomasını almıştır. 

Fakat bu saatten, bu geceden 
itibaren cehennemin dibine ziraat 
mühendisliği .. : Artık bir daha Hit. 
leri terk etmiyece.ktir. 

O, o andan itibar.)n sonradan 
daima olacağı gibi, partizanların 
en souğu ve en gözü açığıdır. Çün 
kü, evvela , bizzat kendisi ihtirasla
rını istiyerek hudutlanclımıştır. Fil· 
hakika yükselmek ve kudretli bir 
şahsiyet olmak aızusundadır. Fakat 
ne de olsJ daima ikinci derecede 
kalacağını bilmektedir. En büyük 
hassası bağlılık ve daim~ bir ada
ma bağlılık olacaktır . Henüz ordu
nun zavallı bir zabitvekili olan ve 
alelade bir karıştırıcı olmasından 

şüphe edilen bir adam Himmlerin 
allahı olmuştur. Ve bu da; bir keli 
me ile, bir bakışla bir hareketle ... 

l!u andan itibaren o çalışmaya 
başlamıştır. Her yere girip çıkmak· 
tan bütün partilere karışmağa çalış· 
makta ve lıu suretle şefinin dostla 

rını, düşnıanlrını bulmağa uğraş· 
maktadır. Bu zamanda Berlin sos 
yal-demokrasi ceıyanı ile mest 
bir halde iken Bavcrada nasyona· 
lizm ve monarşizm tohomu da fış 

kırmağa başlamıştı. FıScat bütün 

bu intikamcılardan, gözden düşmüş 
generallerden, servet sahiplerinden 
hiç biri~i ne istediğini tam olarak 
bilmiyordu. OQ, on beş parti mey 
dana çıkmıştı. Fakat hepsi de bir
birine düşmü~tii. 
iKTiDAR MEVKllNE DOGRU 

YOROYOŞ 

Fakat bütün onlarııı üstünJe 

ve bütün bu partileri gizli bir su· 
retle nüfuzu altında tl'tan ordu 
bekliyordu. Kuvvetini emanet ede· 
bileceği bir insanın kendini göster 
mesini ... 

Hitler bu namzetlerin hepsinin 
önünde yürümeğe başlamıştı. Hat· 
ta taraftarları arasına harbin en bü
yük kahramanını da almağa muvaf 
fak olmuş gil•i görünüyordu: Lü

dendoı f ... 1923 de iktidar mevkiini 
ele almak için bir avuç insaııla bir 
hükumet darbesine teşebbüs etti.Fa. 
kat buteşebbüs müthiş ve acı bir mu

vaffakiyetsizlikle neticelendi. Bir sa· 
at içinde bütün ihtilalciler dağ1lmış 
veya yakalanmışhrdı. Kahramanlığı 

yüzü lıürmetine Lüdendoı fa göz yu· 
muldu. Fakat Hitler hapi~e atıldı. 

Himmler bu delice teşebbüsün 

önüne geçmcğe beyhude yere ç lış 
mıştı. 

Fakat Himler yanılıycrdu Hitler 
kendi insiyakına kapılarak heleki, 
onu dinlememişti. Bu muvaffakiyet· 

sizlik davaları için mevzii bir mu j 
vaff ak iyetten daha değer Iİ olmuştu. / 

Hapishanedeki hücresinde öfl<esinden 
tırnaklarını koparan Hitler bilmiyor· 1 

du ki, bu muvaffakiyetsizlık ken :fr 

sine yüz, bin nutuktan daha çok 
taraftar kazandırıyordu, ve partiyi 

kay'>eltiğini zannettiği davası en 
büyük zaferi kazanıyordu 

Çünkü, cesaret etmişti. Çünkü 
bir hamled .. uyuşan, müphem emel· 
leri kamçılamıştı. 

Sonu var -

C· H. P. merkez teşkilatı yeniden 
bulunuyor tanzim edilmiş 

Birinci sahifeden arlan -

sonuçlamak ) . C ] Seçimler [ Parti 
iç ve dış seçimleri ) D J Ecnebi par
tileri tetkip,takip ve icabında değette 
bulunmak J . 

2- A) Teftiş ( Partinin Halkev 
lerirıin , bağlı kurumların ) B ) Ör
gütlerce tüzük ve program hüküm
lerinin tatbikını kovalamak . 

3 - A) Program ve programın 
ihtiyaç ve gayelere göre tetkiki ve 
projeler ihzarı, B) Gelecek kongreye 
teklif için program ve tüzükte deği 
şikliği icabe ttireıı noktalar varsa 
meşgul olmak ve notalar almak. 

111. [ Büro ] : 
[ Esat Uras ) 

1- Partiye bağlı olan ve olına. 
yan teşekküller işlerile meşgul ol· 
ıııak . 

2 - A) Memleket içindeki ec 
nebi te§ekküller, salonlar ve kulüp 
!er işl~ıi, B) A1lı:dar ve başka uruk
lar işleri, C) Memleket içinde dev· 
rime muhalif ve muğayir cereyan
lar, D) ) urd içine giren ve zarar 
verecek olan fıkir cereyaıılaı mı ta· 
kip ve kar~ı tedbirleri almak . E ) 
Dünyada mevcut bulunan yeni ce· 
.eyan, reiinı ve mezhepleri tetkik 
etmek ve Yurddaşlara kendi vası · 
talarımızla ve tablillerimizle yayıp 

anlatmak . 

3 - Dilekl< r ve dilekçelerin ta
kibi . 

iV (Büro): Halkevleri Kültür 
bürosu (N. Kansu) 

1 A) Talimatına göre Halkev I 
!erinin faaliyetlerini tanzim ve idam 
etmek ve inkişaf e~tirmek, B) icahe · 
den yerlerde yeniden Halkevleri aç. 
nıak için hazırlık yapmak ve açmak, 
C) Küçük yerlerde ve köylerde halk 1 

okuma odaları açmak ve bunları 
man~n beslemek. 

2 - A) Halkevlerinde ve halk 
meydanlarında halk kürsüleri kur. 
ınak >e halk hatipleri yetiştirmek 
B) Ulusal kült ijr v.· ilim hareketleri 
işiyle meşgul olmak ve bu konular 
da konferanslar tertip etmek, C) p· 
roğrama mevzu umumi kültür ve 
okutma işler ni oldurınakla ıneşğul 
olmak. 

V. (Bliro)Yayın bürosu (neşriyat) 
(C. K. lnced yı) 

1- A) Parti pıuğram ve preıı 
siplerini yaymak, il) Bu pr.msi pler 
içinde açılan cu nhuriyet kurumları 
nın işlerini (her sahada) ve başarıla 1 

rını içte ve dışta yay ,ııak (yazı, soz 
1 

sinema ve sahne yollarıyla), C) Gı · 1 

zcte ve m ' c nJl!ara nı ;şgul olarak 1 
• t j ıcaoe en vasıla ve menbaları ihzar ı 

ederek, memleket ve millete faydalı . 
olarak neşriyata çalışmak, D) parti 
rejim bakımından İç ve diş rıeşriya · 
tı t~kip etmek. E) Bilhassa köylü 

1 

ve halk için faydalı risa 'eler !Jastır 
mak, yaymak ve okutmak. 

- Gerişi dördUncU •ahlfecfe~ 

Halkevlerinin 
yıldönümü 

münasebetile 
Genel Sekreterlikten 

gelen telyazısı 

Halkevlerinin yıldönümü ile ye· 
ni açılacak Halkevlerinin açılış tö
renleri bu yıl 20 Şu şubat Pazar 
günü saat on brş !;-uçukta Ankara 
Halkevinde i.ıtiklal marşından sonra 
Dahiliye Vekili ve C. H. P. Genel 
Sekreteri Şükrü Kayanın söylevile 
başlanacaktır. 

Her Halkevi radyosunu buna 
göre ayarlıyarak bu söylevi dinlet· 
tikten sonra ilendi hazırladıkları 
programlarına devam edeceklerdir. 

C. H. P. Genel Sekreteri 
adına Erzurum Saylavı 

N. Kansu 

Ağaç bayramı 

21 Şubat pazartesi günü öğle

den sonra yapılacak olan ağaç bay· 
ramı içön hazırlıklara devam edildi

ğini yazmıştık. 

Dün aldığımız malumata göre, 
Bayram o gün saat 14 de başlıya· 
caktır. Bütün halk bu bayrama da
vetlidir. Ayrıca devetiye yoktur. Me 
murlar, mektepliler bu bayrama iş· 
tirak edeceklerdir. 

Adanada ilk defa yapılacak olan 

ağaç bayramında şehir hjpodromu 

ağaçlandırılacaktır, Ağaç işlerile uğ
raşacak olan komite her yıl en çok 
ağaç yetiştirenlere mükafatlar vere· 
cektir. 

Gönderilen çamlar 

Şehrimiz ziraat mektebi fıdanlı 1 

ğından, gazi Antebe 150 kadar çam · 
ve bir kaç muhtelif fidan göndoril 
miş ir. 

Bisiklet koşusu 
Yarın sabah, bölge Bisiklet Ajan . 

lığının tertip ettiği Bisiklet Koşusu 
yapılacaktır. Koşu Eski istasyondan 
başlıyacak ve Kahyaoğluna kadar 

devam edtcektir . 
Koşuyu idare edecek hakemler 

de seçilmiştir. 

T oros-Seyhan 
Pazar günü hususi bir 

maç yapıyor 

Şehrimiz Toros spor klubü "A. 
takımı ile Seyhan spor "A. takımla
rı arasında pazar giinü öğleden son 
ra saat 14,5 de husu-i bir futbol 
maçı yapılacaktır. 

Dil fakültesi 
talebeleri 

Birkaç gündenbui Mersinde 
bulunan Ankara dil fakültesi tale
lebelerinden 46 kişilik bir grup iki 
gündenberi şehrimizde bulun111akta· 
dır. Talebeler, doçentleri başta ol· 
mak üzere şehrimizde tetkikler yap

nıakdırlar. 

KÜLTÜRDE -
Köy okulları pro
gramında tadilat 

Alınan malumata gör~, köy o 

kulları tedrisat programında tadilat 
yapılmıştır. 

Bu tadilata göre, ders program 

larında ziraat tetkikleri için de :ı:ıı• 

man aynlaci,lklır. 

Adana gençliğinin faaliyet çatısı 

HALKEVi 
Nasıl 

Neler 
ça1ışıyor 
yapıyor? 

? Neler yaptı ? 
Neler yapacak ? 

Adana gençlllOlnl çatısı altında toplayan " Adana Halkevl •' 
nln bir yıllık toplu faallyetlne alt blli\nçoyu a,a§ıya atıyorn:ı:: 

Hususi muhasebede 
memur maaşları 

Aldığımız haberlere gere: va 
ridatı bir milyon liradan bir buçuk 
milyon liraya kadar olan vilayet 
!erde hususi muhasebe müdürleri 
55 - 70, muavinleri 45, mahal i i 
dareler müfettişleri ve varidat mü 
dürleri 40-45, ş <fler 40, birinci 
ınümeyiıler 35, ikinci mümeyizler 
30, memurlar 25 - 20 · 17 5, ka 
tipler 12, 14, 10 lira aslı maaş ala 
caklardır, 

Varidatı bir milyon beşyüzbin 
bir liradan yukarı olan vilayetlerde 
hususi mahasebe müdürleri 70, 80, 
muavinleri 55, mahalli idareler mü
fettişleri ve varidat müdürleri 40,50 
lira maaş alacaklardır. 

Vekalet bu hususta dört tip ü· 
zerine bir kadro hazırlamıştır. 

Belediyede 
memurları 

zabıta 
kursu 

Belediye zabıta memurlarının 

meslek bilgilerini Attırmak için be 
ledlyedc bir kurs açılmıştır. bu kur
sa ileride zabıta memuru olmak iste 
yen orta mektep mtıunlarıda devam 
edebileceklerdir. Kurs oııümüzdeki 
pazaıtesi günü faaliyete geçecek ve 

iki ay devam edecektir. 

Yüz sekseıı bin kilo 
çiğit dezenfekte edildi 

Halka tevzi edilecek olan çiğit· 

!erin dezenfektesine ziraat lıankası 
nın bir numaralı fabrikasında devam 
edilmektedir. Şimdiye kadar 180 
bin kilo çiğidin dezenfektesi yapıl 
mıştır. 

ViLAYETTE: -------
Memurlar arasında 

Açık b..ılunan Feke kaymakam 
lığına Vakfı kebir kaymakamı Zeki 
Kaşık naklen tayin edılmiştir. 

* 
Kozan ziraat mücadele teknisi-

yeni duran, Gaziantep ziraat ıııiica. 
dele teksiyeııliğine naklen tııyin 
edilmiştir. 

M A.HKEMELERDE 

Beraat etti 

Adananın karşıyaka mahallesin· 
den Osman kızı Yeterin ırzına geç 
ın• ğe teşebbüs iddasile suçlu Meh. 
mt t oğlu lbralıiın Gülegül hakkında 
ağır ceza mahkemesinde yapılan du 
ruşma sonunda lbrahimin ırzına geç 
nıeğe teşebbüs ettiği hakkında hük
me kafi delil olmadığından beraatına 
karar verilmiştir. 

18 Şubat 938 

Gök yüzü bulutlu. Hava hafif 
rüzgarlı. Ufuklar kesif sisli. En çoki 
sıcak gölg'ede 18,8] santiıırad de
reçe, 

Dil, Tarih, Edebiyat 

( 21 ) defa mUzlkll Hlr11 

yaptrrmı, bUIUn •ehlrde t•Y 
dalı konferanslar verllmlfıir 
( Adana kurtuluş tarihini yaırıı' 
için mühim miktarda hatıra, ve f, 
toğraf derlemiştir ) . 

( Görüşler ) adın.fa aylık c 
dergi çıkarmaktadır. 

Ar komitesi 

22 defa orkestra takımile l• 
renlere iştirak etmiş ve Ceyhanı 
iki defa konser vermiş, muhte1 

müzik parçaları ve halk türkiilı1 

üzerind~ çalışmaktadır 

Gösterld 

Bir Sfne ~içinde 13 temsil ver 
miştir. Bu temsilleri ( 12,000 ) ~· 
şi seyretmiştir. Yeni tem>iller İÇ 
çalışmaktadır. 

Spor komitesi 

Şehirde ve köylerJe güreşi' 
yaptırmış, gençler arasında 3 de! 
kır koşusu, 3 defa bisiklet koşu! 
1 defa Balkan bayrak yarışı ve ~ 
voleybol tertibetmiş birinciler~ 
mükafatlar dağıtmış, bir defa 1 

lstanbul ve Adana arasında bisi~I· 
lu . u yaptıı mrştır. Tenis ve cirid · 
yunları devam ttmektedir. Ad&1 

spor lıiı li;i ile elbirliği yaparak 1 

lışınasını attırmıştır. 

Sosyal yaııı"dım 

Yoksul hasta için bir muayc 

han! açmıştır. Bir sene içinde ~ 
raya gelen ( 3500 ) hasta para· 
muayene edilmiş ve çok yoksull&' 
na ilaç verilmiştir. 

Okullardaki yoksul talebele1 

kitap ihtiyaçları için 600 küsur Jı 
sarfotmiştit. 

Büdçesindeki gelirinin mü~ 
bir kısmını da muhtelif yardıın l 
leplerine hasrederek çok h•yrrlı 
ler yapmıştır. 

Çocuk Esirgeme Kurumu ile 
blrliği yapaı ak açılmış olan ba~ 
evine yar"ımda bulunarak her g 
[ 565 J çocuğa öğle y·m~kleri' 
rilmekteJir. 

Maarif Cemiyetiyle de işbirlı 
yaparak orta tahsil çağında bulıf 
yoksul talebeler için açılmış ol 
yatı ve bakım evine de azami Y' 
dımda bulunmaktadır. 

Halk dershaneler! 

Yaz aylarında ikmale kalan 1 

leheler için 13 ve okuma yaı 

bilmiyen 12 dershane ile hir dakl, 
ve iki motor kur su açmıştır · ' 
dershane ve kurslarda binden fai 
taleb~ okunıuş ve okumaktadır. 
naenaleylı 1 S kahvede ve gaziııll' 
cuma gii•ıkri verilmekte olan oı~ 
telif mevzulardaki konferan~lat 

150 l<onfera!ls verilmiştir. Bu su'~ 
le binlerce halk aydınlanmakta 
Sene nihayetine kadar bu koP

1 

ranslar 230 ya iblağ edilecektir· 

Kitapsa ray ; 

Hoperlorlarla muhtelif nıeV 
!arda 27 konferans verdirerek h, 
kın aydınlanmasına ve her güıı pi 

zik yayınlarıyla balkın musiki ır' 
kini inkişaf eıtirmeğe çaJışıP1 

dır . 
Okuma odasında bir sene i~ 

50 - 60 hin kişi kitap, gazete 
1 

mecmua okumaktadır, Bu odaY'. 
JIİ eserler almakla okuma revkirı' 



19 Şubat 1938 

T•rlhten yapraklar 1 

1 

Ölü111de bile musavat 1 

arayan büyük bir adam 

DOKTOR GUiLLOTiN 
Ondördüncü Lüi, başlar uçuran 

meşhur baltanın bir kritiğini yaptı! 

ı levelcr avamın asılma~ına ve asillerin 
Loynunun vurulmasırıı tercih .~~tn 
kanun her iki sınıfta da aynı olunı 
cezasını müsavi kılmıştır. 

1538 taıihinde Saintorıge eya 
!etinin meıkezi bulunan Saintes şe· 
hrinde, istikbalde bir doktor ve bir 
politikacı olacak olan l.Guillotin 1 
namında biri dünyaya deldi. Güillotin 

ke'imesi dudaklarımızdan çıkar çk. 
mazhf men aklımıza o müthiş alet 
gelir: 

h .. ,~ Volterein, Rousseaunun. u.asa 
ansiklopedistlerin fikirlerile besle· 
nen inkilapçılar, Giyotinin bu insa· 
ni fikrini hemen hemen benimsemiş 

ze 1 789 da olümde musavat ka· 
nunun bbul etmişlerdir. 

-Ha, şu adamını, deriz: Gilloti 
nin mucidil 

Halbuki bu noktai ajazar doğıu 
değildir. Paris mebusu ve Paristı

bbiyeei teşrih muallmi olan bu ad 

Marİe Antoİnettenin bu baygın· 
lığına ve dehşrte düşüp korkması· 

na sebep şııymuş: 
.Spirtizmacı meşhur Mesmer ta. 

rafından sarayda yapılan bir spir
tizm;ı tecrüb~sin-lc rıynı aleti krali· 
çe bizzat görmüş, \'e kral tarafın. 

m Guillotinin mucidi değildir Brki 
ıstemıyrek böyle bir aletin araştrılma ~ 
sında ve bulunmasında rol oynanır 1 

ştır. Rivayete göre onaltıncı Lüi, 
~ dan gözlerinin ör.ünde, kurşun ka. 
~ !emile gene aynı aittin çizilmesin· 

doktor Guillotirte bu makinenin 
~ usurlarından bahsetmiştiı. yuk· 

aııdan düşen müstatili paltanın ta 
m boyun üzeıine isabet etmeyi pek. 
seriyetle yanlış inişler yaptığım ve 
başı birdebire düşürmediğim vebun 
n sebeplerini uzun azadiya izhetm· 
iştir. Gene söylendiğine görr, oral 
tıncı Lüi bu yanlışlığı tashih için 
eline bir kurşun kalemi almış ve ba· 
itanın şeklini tam bir teknikçi meh· 
artile resmetmiş. Bu manzarayı ark. 

adan seyreden Marie. Antoinette 
dayanamıyarak bü)ük bir feryatla 
düşüp bayılmış: 

iletin altında cau vereceksiniz! 
Bunların hepsi de masaldır. 
Tarihi hakikat bize başka yer

den geliyoı: 

Filhakika doktor Guillotin ta· 
babette gittikçe muvaffak oluyor; 
ve keşiflerini. derslerini takip mak 

sadile uzak yerlerden bir çok talebe 
leri tedris kiirsüsüne celbedivordu. 
Yukarıda da yazdığımız gibi ,bütün 
meşgalesini teşri he hasretmiyr.n dok 
tor, mühim uir zamanını da ~iyasete 
veriyordu. 

( Hiirriyet, nıusavvat uhuvet ) 
fikirler İnin Fransız inkılabının ilk 
bayraktarı Guillotin olduğunu son 
tarihi vesik;\lar bize apaçık söyle· 
mektedir. 

Doktorun bu (Müsavat) fıkridir 
ki ölümde de tatbike vesile olmuş 

arttnlmasıra çabşm~ktadır. 

Eski istasyondaki Parti ocağın. 
da da bir köycülük şubesi açmış 
tır . 

KlycUIUk kolu 

Numune köyü yapmak ıçın uç 
köy üzerinde çalışm:ılarda bulun· 
muştur. Zeytin ve Ba şişli köy'erin 
de mektep açılmasına yardım et· 
miştir. Yaptığı müteaddit köy gezi
lerinde halkı, sağlık ve sosyal ba· 
kımdan İrşad için müsa~abeler ttr· 
f b 1 etmiş hastalarını muayene ede-
rek iiaçlaranı vermiştir. 

MUze kolu 

Etnografik tşya toplama ve mu 
z~ binasında bir Etnograf ya sergi· 
sı açmıştır. Eski eserlerin muhafaza. 
51 İçin civar kasaba ve köylerde tel· 
kinatta bulunmuş ve tarihi kıymeti 
haiz olan mezar taşlarının müzey~ 
kaldırılması hususunda mesaide bu· 
lunmuştur. 

Bir şehir broşuru bastırılma 
sı Üzerinde çalışmaktadır. Halkevi 

. bir resim bir karikatör sergisi açıl. 
• ~ı tcmiD etmiştir. . 

den korkmuş! Bu hadiseyi Gagli 
ostro adlı sihirbaza da atfederler. 
O da kraJiçeye bir bardak su için. 
de o zaman henüz meçhul olan Gil 
lotini göstermiş hatla bu spirtizma· 
cıların kral ailesiııe ~u meşhur ifşa. 
atta da bulundukları rivaytt ofu. 
nur: 

- Siz, hepiniz, kral, , aileniz 
dostlarınızla birlikte bu müthiç baş 
kesmtk keyfiyeti hazan çok hazin 
neticeler veriyordu. 

Baltayı iyi kullanamayan ada
mın Lirden mücrimi öldürememesi 
v~ tekrar baltayı kullanması pek 
vahşiyane idi. işte bu sebepledir ki 
Dr. Gillotin araya girdi. Daha 
mu11tazam, daha st ri ve daha me· 
todik bir aletin buluuup bulunma 
yacağım araşhrdar. On beşinci asır· 
da Fransızların, ltafyanların, Alman· 
laran ve lskoçların lullandıkları 
Manneja adlı b:ış kesrn alet elbette 
asmaktan da ve diğerindt'n de da 
ha hafifti. 

Doktor Guilfotİnin bildiğimiz 
Guillotine makincsile münasebeti 
bundan ibaH ttir. Halkın z :ırmetti 

git i Doktor (°"'özde) icat ettiği bu 
makine ile ölmemiş, bilakis 1814 
yılında Pariste tam bir huzurla dün· 
yaya gözlerini kapamıştır. 

Doktorun izah ttliğimil :ıaştaki 
teklifi halk arasında çalkana çalka 
na, nihayet hepimizin malumu olan 
ve resimde görülen meşhur alt:tin 
icadını kendi ismİnP. atf ve isnad 
ettirmiştir. Hakikatte, doktorun an· 
cak ikinci ve üçüncii derecede ka 
lan alakası, kendi isminin bu aletle 
kanştırılınasım intaç etmiş ve ha. 
yata müddetince Guillotin bu isnad· 
dan derin &urt'tte müte<·ssir olmuş. 
tur. 

Gene h .. lk, idamların kesretini 
bu aletin seriülharekeliğine hamle
derek doktora diş bilemişlerdir. A
sıl diş bileyecekleri Doktor GuiJlo. 
tin değil, Doktor Louis ile-, maki. 
nist Schimidt olmalıdır. Çünkü ale· 
tin planını ve bizzat imalini uhdele· 

ı rine alanlar bu adamlardır. Bunlar 
da bizzat yukarda yazdığımız mem· 
lekctlerd~ nümuneler aramışl.u, hu 
dutların kapalı olması dolayısile 8 

ramalarında muvaffak olmaymca 
bizzat kendileri imal etmişlerdir. 

lık Guillotinein altma konan baş 
bir katilin başdır. Onaltıncı Lui bu 
aleti penceresinin altından seyreder 
,.e uzun uzun düşüncelere dah rdı. 
Başta yazdığımız, makinenin tenkidi 
fikrini ona!tıncı Lüiye bu sahneler 
ilham etmiftir. 

TllrkıMD 

Japonya çindeki bOyOk 
kumandanını değiştirdi 

Amerikan gemisini soyan Çin 
korsanları dün yakalandılar 

Şanghay : 18 (Radyo) - Bu ••bah ahnan haberlere göre, 
Tokyo hUkUmetl, Japon orduları kumandam Makeyl Tokyay• 
çajırmıftır. Söylendljlne gire Makeyln yerine ba,ka bir ku-
ve nUmaylfe önayak olanlar. / -

dan yUz ki.iyi tevkif etmiftlr: Haı· ıe SelaA . 
Mahalle aralarında da nUma- \ Siye 
ylfçller tarafından tezahurat tehdı•t J d 
yapılnıışlır. a tın a ! 

Bcyrut : 18 [ Hususi ] - Rura
daki Fransız askeri silah depoları 

ve cephaneliklı·r meçhul eller tara· 
fından al eşlenmiş \'C büyük infilaklar 
olmuştur. Bu yangınların tevkif edi. 

1 len nümayişçi aileleri efradı tarafın· 

dan gizli bir suretle aleş atılmak su 
retile meydana geldiği sanılmakta· 

dır . 
Zabıta, şüpheli gördüğü kimse

leri yakalamaktadır. 50 kişi kadar 
tevkif edilmiş ve sorguya çekilmiştir. 

Paris borsasında 

Paris : 18 (Radyo) - Borsada 
faaliyet yoktur. Esham, eski kıy

metlerini muhafaza ctmekte<lir. 

L<ındra: 18 (Radyo) - Habe 
şistan imparatoru Negüs bazı yer 
lerden lt>hdit mektupları almıstır. 
Bu mektuplarda N'"gÜ~un öldürü· 
leceği bildirildiğinden, sabık impa· 
rator, vazivetten derhal İngiliz za· 
bıtasını haberdar etmiştir. Polisler 
Negüsün köşkünü muhafaza etmek· 
tedirler. Negüse tehdıt mektupları 
gönderenlerin Habeşistancian geti
rip te bilahare terkettiği Habeşliler 
olduğu sanılmaktadır. 

Suriye Petrol işletmesi 

Şam : 18 ( Hususi ) - Başve· 
ki) Cemil Mardanı beyanatta bu· Fransanın Berlin sefiri 

Ribbentrop'la görüştü 

Berlin : 18 (Radyo) - Fransız 
büyük elçisi lu gün Bay Ribben 
trop'u ziyaret etmiş ve uzun bir mü 
fakat yapmıştır. iki devlet mümessi • 
linin Avrupa meseleleri üzerinde gö· 
ıüşmelerde bulundukları ~anılıyor. 

• lunarak , lraktaki Me nurın Heye 
tine müşabih Suriyede de bir Me
murin Heyeli kurulacağım ve keza 
Irak Pı.:trolleri İşletrr.esi gibi, Suri· 
yede de Lir f şletme lc>şkil edil ece 
ğini Lildirınişlir . 

Troçkinin oğlu öldü 

Paris : 18 ( Radyo ) - Troç· 
kinin oğlu bura hastanelerinin bi. 
rinde ansızın ölmüştiir. Adliye.şüphe 
Czerine tahkikata geçmiş ve otopsi 
yaptırmıştır . 

1 
1 --------- ı 

1 

Alsaray 
Bu akşam 

1 

sınerna · 

sında 

Sintma aleminin en muazzam 
şaheseri 

Bakir delikanlı 

Aşçı ve 
aranıyor 

.. 

.Sal.ıfe : 3 

hizmetçi 

Evde çalışmak üzere bir kadın 
aşçı ve bir hizmetçi aranı}or. Mıtt. 
baamıza müracaat edilmesi. 

Harp borçları hakkında 
gizli bir konferans ! 

Bu gece nöbelçi eczane 
Hükümet cıvarmda 

İstikamet eczanesidir 

Vaşington : 18 ( Rad)'O ) -
Nevyork Taymis gazetesinin bu sa· 
bahki nüshasında , harp borçları 

hakkında Reisicumhur Bay Ruz· 
veltin riyasetinde gizli bir konfe· 
rans yapıldığı bildirilmektedir. 

Alman sinemacılığının bir harikası üç büyük 
Yıldızın en kudretli temsilleri 

Asri sinemada 
-~ -ııiiiiiiıiiiiiııii-

Bu akşam 
Saat 8,30 süvareden itibaren 

Maruf Bestekar l ETER KREUDERIN müzikle süslediği seyrile ztv· 
kiyap olacağının en güzel bir mevzu Aşk ve evlat muhabbeti gibi İn· 

sani hisleri tahlil ve tasvir eden muazzam bir şaheser -

iLK ACI 
Oynayanlar: Maruf ve sevimli Alman Yıldızı : 

MAGDA ŞINA YDER 
iV AN PETROYIÇ 
OSKAR SIMA 

AYRICA : En son en yeni dünya havadisleri. 
Localarınızı lütfen telefonla temin eliniz. 

Bugün gündüz 2,30 da matine : 

1- DiŞİ T ARZAN 
2- Güldüren Gözler ( Şirley Temple) 

TELEFON : ASRİ 250 
8952 

~-------------------------------------------------------Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizaınnamesi 

2 
Karaı uaıııe No : 7756 

( Dünden Artan ) 
Ceyhanda ağaç 
dikme işleri 

ı 
1 
1 

Köy muhtarlarıııın iştira- 1 

Gary Guper-Jan Artur 
Gördüğünüz ve görecı>ğiniz 

fılınlcrin en ınunzamı 

2 

Şeytan Çetesi 

Madde 98 - Acele hizn etleı den reya eratın kifayetsızligindcn dola. 
yı vaki talebi hrnu n yapmak in kanım 1 ulan ') <.n jar, daı ma kcnıutanları 
keyfiyeti yazılı olarak n ütkiye iınıiıine bi!diıir vı · alaçağı }azılı t nıre ~Ö

l re hareket eder. 

kile bir toplantı yapıldı 1 

Ceylıan 18 (Hususi) Nalıiye· 
miz belcdıye~i, Ceyhanın .. ağaçlan· 
ması iç.in mevsim d(ıla) ıs ile gene fa 
aliyetı' g-eç.ıniştir, Y t>ni açılan cad 
delere ve: caddelerdeki tıoluarlar 
kenarına, mezbaha yoluna ~ğaçlar di ı 
kılmektedir. Yeni yapılan ıstasyon 1 
caddı•sinde ağaçlandırılmaktadır. j 

*** 1 
Ka7.a k:.ıynıakamlığı bu giin bil 

umum köy mümessillerini kasaba)'8 1 
davet ederek parti salonunda hir 
toplantı yapılmış ve köy işini i.iztrin 

de konuşmalar olmuştur, Yeniden ya
pılacak olan köy ihtiyar heyetleri 
seçiminin na~ıl olacağı hakkındada 
görüşülmüştür, 

ZİRAATTA 

Muzir hayvanatle 
mücalede 

Son on btş gün zarfında bölge· 
)erde ziraat mücadele memurları la· 
rkfından 324 domuz itlaf edilmiştir. 

Ziraat . mücadele teşkilatı fare 
mücadelcsile de ehemmiyetli bir su· : 

Baştan baş 1 heyl~can fılmi 

TeJ,.foıı: 212 8950 

TAN Sinemasında 

BU AKŞAM 
Mev3İmin iki Biiyiik v ..; 

Güzel filmi birden 
-1-

Büyüh Alınan a. l ı s!ı 

Luiz Trenker 
Tarafından harikuliido! bir tarzda 
yaratılan büyiik ve emsalsiz bir 

fılm, aşk, heyecan, maceı a, 
giizellik ve nefis nıarızaıalarla 

süslii 

Giineş kralı 
2 

Binlerce meraklı tarafın lan görülen I 
ve tekrar Görülmesi istent>n"' şa 1 

haser Türkçe Sözlü 1 

ŞEYH AHMET . 
BAŞ ROLDE l 

Ran1on Novarro 
PEK YAKINDA : 

RUY ALAR DIY ARINDA 
8949 

ttlte rneşttıJ oJmakte'dlr. 'lllUS~W--1!11_ Oll!!lll"ll~-~5!!!'!2"!!'-1'111Ulf'!0•99!'!Pi sa: El. i.MN!! 

Şu kadar ki ayni zamanda yapılma~ı istenilen müteaddit mülki işler· 
de:ı en büyük mülkiye amirınin takdirine gare emniyet ve asayişin te· 

min ve muhafazasına aid olanlar diğer !erine tercih edilir. 
Madde 99 - Jandarma komutanları memuriyetleri mıntakasındaki her 

nevi suç ve vak'alaı ı ve neticelerini, mrmleketin emnıyet ve asayışım 
bozan veya bozacak olan vak'aları, yangın, rn La~kıni gib t>fetleri, habtr 
aldıkları, salgın ve hulaşıcı lıastalıkları, lıükaınet aleyhine yapılan· pro
pağandalara <lair edindikle!İ malumatı vakit geçirmeksizin m.:hallin en büyük 
mülkiye memuruna ağızdan veya yazılı olarak bildirirler. Suçla alakad&r gö· 
rülen hadiseleri ayni zamanda Cumhuriyet müddeiumumiliğınc bildiıirler. 
Ağrıdan erilen maluma im ehemmiyetlıleri aka binde yazı ile de bildiı ilir. 

Madde 100 - Merkez kazası teşkilatı olmayan vilayQtlerda yukar· 
dakı maddede yazılı malumat merkczk azası Jandarma komutanı tara 
fından doğıudan dogruya valiye bildirilir. 

Madde 101 - Jandarma komutanları her gün muayytn s~atte ma. 
~;allin en hüyük mülkiye memurlariyle g-öri:şerc·k rneruuriytti mıntakası· 
nın asayişi vesair mülki vazifalerinin ifası hakkında alınan ve alınacak 
otan:~dlıir~re dir malumat verirler ve nıülki ~ınirletin bu huaustaki emir 
ve dirtk ifleriııi alırlar. 

Madde 102 - Polis leşkılatı olmayan yerlerde jandaı mal ar ibare he· 
ydlerinin ve inziht komısyonlarının, en biiyük mülkiye memurlarının talı 
kikat için lüzıı n g .>rec!lcleri ce'p v~ d ıvet t .. pliğ1t işlerinde kullanılabilir 
ler. Anca'< taleplerin yazılı olması lazımdır. 

KISIM 
3 

111ii11a~bellcrı 

Madde 103 - Ş"hir ve 1 asabalarda nıuhtıtç ol\luğu hallerde mahal· 
lin en büyük mülkiye amirinin e nrile jaodar.na . polist! yardım etmekle 
müktlleftir. 

(Sonu Var) 8083 



Sahife : 4 

C. H. P. Merkez teşkilatı yeniden 
tanuim edilmiş bulunuyor 

- ikinci sahifedrn artan -
1 

2- A) Köy ve kasaba ve şe- \ 
birlerde gen el radyo dinleme yeıle · 
ri tesis ettirmek ve bunlar içi11 la 
zım gelen neşriyatı programlamak 
ve yaptırmak, B) Müzik, sahne, sine 
ma radyo, gramofon gibi halk kül. 
türü ile alakadar işlerle meşgul ola
rak doğrudan doğruya ve yahut 
bu işlerle iştigal edenlerle çalışma 
birliği yaparak nalk kültürünün artı· 
mını ve yayımını temin etmek. 

3- Parti namı hesabına yapılan 
basım organlarım kontrol etmek. 

VI. (Büro): Spor ve gençlık 
bürosu 

[R . Apak] 
1- Gençlik örgütünü yapmak 

ve işletmek. 
2- A) Yurdun her mevzudaki 

spor işlerini planlamak, te-sis, tevsi 
ve kontrol etmek ve bilhassa güreş 
birincilik, avcılık, atıcılık cirit gibi 
ananevi ve milli sporların inkişaf ve 
revacını temin atmek, alanlar, salon 
lar vücuda getirmek. B) Bütün va· 
tandaşları kapsayan bir beden ter · 
biyesiteşkilat ve faaliyet getirmek 
C) Bu husustaki 'neşriyatı takib ve 
tanzi ıı etmek. 

Y ı l. (Büro): Ekonomi ve 
Finans bürosu 

(H Çak ı r] 

1 Parti proğramının mil i eko. 
nomi ve finans işleriyle ilgili pren· 

siplerinin tatbikiııi takip etmek, A) 

işçiler ve örgütleri ve iş kanunu tat 
lıikatı, B) Esnaf ve küçük sanatkar· 
!ar ve örgütleri ve istihsal, istihlak 
kooperatıfleri. C) Sermaye ve say 
erbabının ihtiyaçları ve dileklerile 
meşgul olınak,D) Esnaf, İşçi ve kü · 
çük sanatkar.t ve sermaye sahipleri· 
ne faydalı olarak neşriyatı tanziı:ı 
etmek. 

2- Parti proğramına göre tarı 
zim edilen ve ekonomi, tarım, finans 
kanunlarının ve alınan tedbirlerin 
yurddaşlar üzerinde yaptığı siyasal 
sosyal, finansal ve ekonomik tesir 
ve ı.onuçlarının arasız takibi ve bu 
husustaki dileklerin tetkiki . 

VJIJ . [Büro) 
[H . A. Yücel , S .Cimcoz) 

1- A) Milli bayramlar, ulusal 
günler, parti ve halkevi törenleri ve 
umumiyetlf tezahürat işlerinin tanzim 
ve idaresi, B) Güzel sanatları koru· 
ma ve yayma, C) lnkılab müzeleri 

NOT: Partinin muhaberat, mu· 
amelat, ve kayıt ve sair gibi bütün 
büro işleriyle meşgul ve başkatip 

emrinde doğrudan doğruya genel 
sekretere bağlı bir genel sekreter · 
lik bürosu teşkilatı vardır , 

iş bölümüne göre Genyönkurul 
bürolarıııın emrine tahsis edilecek 
mr murlar ıla büro muamelatı rok · 
tasından Başka t ib emrinde-dir. 

Adana Borsası Muameleleri 

CiNSİ 

PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiati 

En az 
Jf. s. =· 

En çok 
.b.__S_. -

Kapımalı pamuk 
Piyasa parlağt • - 26 - 26,50--

Satılan miktar 

Kilo 
-=~=~~=~ 

ı-~P""'iy-·a-sa-'""ıe-m-iz""'i'--',,'---- ı--2~2=-.-50-- ı--. 
1-c-"-----'-'--- ~---ı-------

iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 40 42 ı-

~ .......................................... ___ .....,~ 
YAPA GI 

Beyaz 
Siyah 

~--- ___ -""-Ç_l _G,_l_T _ _ ~----
•-~~~ns_:_re_s _ _____ -----·ı---- 1_-------

Yc rli "Yemlik,, ı 
ı--.-.-.-,. ı-·o-h-um~lu-k-,, --"""2,35 --1---- ------ -

Buj!"day Kıbns ---· ., Yerli - 5,25 --------
" 

Mentane -----!---- -Ama 
ı-.,--------ı----1--

( Türksözü ) 19 Şubat 1938 

1 BELEDİYE İLANLARI 1 r,-·---.. --.-.-.. ---., 
---------,--------~ TURKSOZ~ 

1- ileride Belediye zabıta memuru olmak istiyen Orta mektep me· 
zunlarına mesleki bilgiler .öğretilmek üzere bir kurs açılmıştır. 

2- Kurs, 21- 2-938 pazartesi günü başlıyacak ve iki ay devam ede . . 
cektır. 

3- D. rs pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri saat 17 den 18 e 

kadardır. 
Kursa devam etmek i! ti yenlerin 21 - 2- 938 pazartesi saat 16 ya ka· 

dar Belediyeye müracaatla devam vesikası almaları ilan olunur. 

8946 18-19 

---~~~-----~--~~~~--~-~--

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş : Berrak 

? 
• 

(Matbaacılık! Gazetecilik \ 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet
lenecektir. 

Kütüphanenizi gii

zelle~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız . Nefis 

l LAN 
* 

T A B 
* 

KIT AP 
• 

C l L O 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zar 
bir kapak bölgede an 
cak Türksözünde ya· 
pılır. 

Resmi eurak, ced· 
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumuın 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şeklide en zarif hu 
rufatla Türksözünde ya· 
pıhr. 

Türk.sözü matbaa· 
sı "Türksözünden. baş· 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

=----------------------
Renk 
Koku 

Renksiz 
Kokusuı 

Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N l O Hcı 
mikdarı ) 0.2 sm3 

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 

Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumuza l ·--------------------------1 
litrede 0.40 gr. H Ik 

Sülfat ( SÖ 4) ,. 0.0033 gr. a ımızın nazarı 
Klor ( Ci ) ,, 0.0074 

Tadı Latif 
: Mutedil Teamül 

Nitrat ( No 2 ) .. 0.0040 

Nitrit .. Yok . dı.kkatine : 
Amonyak ,, Yok 

( e l. 33 ) 

Fennin en son usullerine ıiayet edertk kaynadığı yetinden itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bellu ha
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu· 
ha faza ederek ve hiç bir surt\ le el değmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayiıı ettiği Sıhhiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 

h 
in 

Albayrak Mustafa Nezi müessesesinin bü ~ 
111 

ııyük bir itina ile Adanamız için hazırlayıp gönderdiği harman çayları· et 
mız gelmiştir. Bayramda ve bayramdan sonra daima halkımıza en nefis 

gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da ı< ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne 1 

fis, temizdir. Daima Kaya delen Gazozlarını tercih ediniz . 143 1 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
olarak top-saf ve temiz kömür ucuz 

tan ve perakende satılır . 

bir çay içirmek fırsatınt verdiğindrn dolayı müessesemiz gurur duyar · ti 
Hiç şüphesiz nefaset ve zerafetinin bütün inceliklerini bu çaydan bula· ti 

caksınız. Bundan sonra en müşkilpesend aileler bile ( Qh çok 
şükür bir çay İçebildim ) diyeceklerdir. Ve 
bundan böyle fena çaylarla asabınızı bozmı) ac kEınız. Size sıhhatinizi ka· 
zandıracak olan bu çayı mutlaka bir defa olsun alınız. 

Umu mi müracaat yeri Ali Rıza 
Kelleşeker ticarethanesidir 

Halkımıza Ali Rıza Kelleşeker Ticaret harı esinin 
bir fedakarlığı daha 

'' Ayvalık,, sabunlarımız - ve " Ayvalık ,, 
zeytunyağlarımız gtldi .Pı nc'rn Hrıa fıra pğlı r 1 ~ n i dı!n iniıi \'e sabunlaıı 

la da saçlarınızı dökmiyecek ve cilcllerinizi bozmıyacaksınız, " Ay-
V alık " sabunları ve yağları her hususta s•hhatinizin koı U)UCU3\J' 

dur. Hilesiz, ucuzdur· 8931 6-15 

·--- 1 Satış yeri Yeni Mağaza 
Delice 

:=:KK::;uş=y=em:;::i ====== ====ı=----_-_ 1 ş. RIZA fŞÇEN 

~asuıya 
Y'~ul,...af,,._ ______ , _ _ _ ___ -----

·~-------------------------------""' 
eten tohumu 1 1 7967 109 Belediye karşısında 

t- -,.-M_e_rc_im_e_k _____ 1 __ ________ ----------• ·----------------------------= --------------------------"f" Susam • •• 
---~-u-ı..N·--...l.----· Kömür sıkıntısı 

] ~ ı-. -.~::ç::::y_yı'-ıl"'.-:_:-:~;:.::~h-ru=-~1-u~k-_-_-_ __ i=--~=-=--· çekmeyiniz 
~ ~ 1 üç ,, ,, Derhal Ali Rıza Kelleşeker ticarethanesine giderek zari!, sajtlam, ucuz, 

son sistem bir ö ~ı Simit ,, 
] > Dört yıldız Cum~h-urı-·y_e_t __ 

~ 8.1'- ü-"ç---','-' ---""'-----
Simit ,, 

Liverpol T elgraflan 
18 / 2 I 1S38 

Santim /'ene 

Hazır 1 5 1 06 
Mart vadeli 

, 
4 179 

Mayıs 
" 

5 103 
Hint hazır 4-ı 44 

- 8-1% Nevyork 

Seyhan Defterdarlı~ın -
dan: 

Mevkii : Karaenhiya 
Hududu : Kurudere Milli Emlak 

arazisi yol ve Abdullah oğlu Bekir 
bağı ile çevrili. 

Cinsi : Tarla 
Miktarı 

Hek. 
2 

Metre Mu. 
7579 

Muhammen bedeli : Beher de· 
' karı 20 liradır . · 

Yukarıda evsaf• ve dekar itıba· 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Lirtt 
Rayişmark 

Frank ( Fransız ) 
- Sterlin ( İngiliz ) 

Dolar ( Amerika ) 
Frank ( İsviçre ) 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

rile muhammen bedeli yazılı tarla 
nın mülkiyetinin açık artırması on 
gün uzatılmıştır.ihalesi 2 Mart- 938 
çarşamba günü saat on dörttedir . 
iste-ki ilerin yüzde yedi buçuk temi· 
nat akçasile mezkur gün ve saatta 
Defterdarlıga gelmeleri.8953 
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MAL TiZ ALiNiZ 
2Lira 

mukabilinde edineceğiniz maldız 
sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

temin edeceksiniz. 

M it d yakmak i('in en .ekonomik, en ucıı• 

Alacağınız a iZ a Al R K il kömürüde l ıza e e-

şeker ticarethanesinde bulac•ksınız. 

Maden k •• •• •• k_ul~a?makla hem milli bir cevherin isti~ omuru !akını arttırmış ve hem de müstelıd 
olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mahkümdür. 

Maden kömürünü mutfağııuzda bir kere tecrübe ediniı 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
22 8879 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
.\dana Ttirk~tii ııı~tbauı 
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