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SAHiP ve RA~MUHARRIF• ... 

Kuruluş Tarihi 

Kanunusani - 19'24 
ADANA: Telefon : 17 GÜNDELİK SiY ASl GAZETE 

•• •• ~--:::r:..- Pazar 

9 Mayıs 937 
Onüdincü Yıl - Sayı : 38Zl 

5 Kuruş 
Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

Halepte çıkan Elvakıt paçavrası 
yine hezeyanlar savuruyor 

kendi muhayyelesine g6re mevcut olan, Tiirkiye 
deki arap camiası (!) Suriyeye geçmek için AN 

KARA HÜKÜMETINE MÜRACAAT ETMİŞ(!) 

''Hindenburg,, yandı 
Zeplin, Amerikadan Avrupaya haı:eket 
edeceği sırada alevler içinde kaldı 
Yolculardan 34 kişi öldü 66 kişi kurtuldu 

Hava devi kundakçılık eseri mi yandı? 
Ncvyork: 8 ( A.A. ) - Alman

ların Hindenburg zeplin balonu Nev
yorka geldikten sonra Avrupaya ha· 

Avusturyaya yapacağı seyahat· 
tan vaz geçerek Berline dönen ba. 
lonun mühendisi Eclccner, Royter 

l 
• •• R•• t•• A 1 k d•• •• •• Ş •d k reket edeceği sırada ve karadan Arap gazete erıne gore uş u ras ra onuşu ama gı ece miş yüz metre yükseldiği bir anda oo 

tarafında vukubulan bir infilak ne· 

ajansına facianın bir kundakçılık 
eseri olmasının pek muhtemel c)t. 

duğunu söylemiştir. l ticesi yanmıştır. Balona lngiliz kra. 

mak üzere Londraya gitmek için Adlı.ye sarayları Türk propagandası yapmak töhmetile daha 11 kişi tevkifedild ıınm taç giyme meıasiminde bulun-

Amerika reisi cumhuru bu facia 
münasebetile Hitlere teessürlerini 
bildirmiştir. · • yetmiş yolcu binecek. idi. Balonda. 

Halka adalet ı ki yolculardan 34 dü ölmüş 42 
•i Martel Deyrizora gitmemiş Halepte mürettebattan olmak üzere 66 kişi Nosyonunu kurtulmuştur. Balonun iki kaptanı 

Londra: 8 (Radyo) - Kral altm
cı Jorj Hindenburgun yanmasa do. 
layısile Hitlere taziye telgrafı çek
miş ve teessürlerini bildirmiştir. 

Verecek yerlerdir 
askeri tefliş etmiştir da hastaneye kaldırılmıştır. 

D 
ün maznun sıfatile çağırıl
dıtım bir duruşmada ha-
zır bulunmak üzere Ada-

na Adliye sarayına gittim • Evden 
bozma iki binadan müteşekkil olan 
liarayın ikinci kısmına girdim. Bet on 
basamaktan ibaret olan dar, karan
lık bir merdiven beni yukarıya çıkar
~1· Bu merdiveni ne büyük bir güç· 
ükle ve ne kadar zamanda çıktıtımı 
Allah bilir .. Orta halli bir ailenin ye
~tk aalonu büyiklütiMleki bir so-
lda bir magıer '"kalabalılı vardı • 
~atdan sola kıpırdamanın imklnı bu-
1 U!larnıyordu. Kucatı çocuklu kadın:r, tepelenmemek için bir köşeye 
ı:rt1tı1~ış, elindeki bir parça ekmek-

tevış getiren çocuklar, sağa, sola 
t~kılan eteklerile kanat germiş ga-

lrıp kuşları andıran awkatlar, hakim
tr d'k • · · · d k n ' ı yakalı bir livre nın ıçın e a 
t~re batrnıı bir u11r .. Jtu halini alan gü
ruıt- , a.. ) n· u arasında ( falin otlu falan ı .. 
1 

ıye bağırmata mecbur kalan zaval-
~ ll'ıübaşirlerle, dolu bir küçük salo~; 
atmak üzere olan bir vapurun gu

vycrtesindeki panik manzarasını arzedi· 
Ordu. 

b Açık duran kapılardan içeriye 
aktım. 

Bir kahve ocatından bile küçük 
bu odacıklarda kır kahvelerininkinden 
Pek büyük olmayan ikiıer masa yan 
~ana konmuş birinde hikim diğerinde 

itibi oturuyor. 
Maznun, müddei, veya şahid de 

ayakta .. 
b· Bu zavallı odacıklarda ikinci sınıf 
ır ıirnsar bürosunun çeşnisi vardı. 
d Bir az sonra gürültü arasında 

~il~ının Çatrıldığını işidebildim. Kim 
ır mübaşir bana duyurabilmek için 

ilrtlal\. tı aını nekadar yormuştu. Çağrıldı-
idi rn larnarı saloncutun öbür tarafında 

ın.Gayr 'h . l . . d koli 1 ı tıyari düğme erımı wr um, 
arıını b" · "b 1 et ... · ır az sıvadım .Hıç mu a aga 

".ıYoru 1 k b' mesafed rn . On, on iki metro u ır 
çıktıt e Y1tılan bu kalabalık arasından 
ter d ıın Zarnan alnımdan koca, koca 

y~~~la~ dökülüyordu. 
nuna & ' u~u sildim, mahkeme salo-
. . .•rdıın A ld x. ıçın •al ·. tız alışkınlığı o ua u 
yer ~•kion dıyorum, yoksa girdiğim 
larına be zarnan evlerinin sandık oda-

rcnç bir ~:re~ bir odacıktı. Kendimi 
Curnh .ının karıısında buldum. 

sakalıız burıyet nesline mensub bu 
Y- " ' ıyıksız · · uzunde b' ve sarıksız hikımın 
cıddiyet, :~~alet tnümcssiline yakışan 
onun yüzüne :•hhk vardı. Yalnız 
maznunun · . aktıtı takdirde bir 
·1· . ıçınde bi ' sı ının önu" d • r adalet mümes-

h" n e du"'•l unnet ve - J .. rnaaı lizım gelen 
. k.. urperrn . 
ım a.n Yokt eyı duymamasına u. 

Fakat d . . . aıma hak' ıçıne bakıla ımin gözünün 
b. ınazdı y ı ıraz kayıp t a . . nsanın gözü 
zaman ıçıni b~ satı • solu gördüğii 

İnsanda kır la6balılik kaplıyordu. 

Antakya : 8 ( Türksöıü muha· 
birinden ) - Yüce komiserin Dey· 
rizora gitmediğini ve Ebukemal Ka
mıılı ve Cezireye giderek askeri 
mıntakalan teftiş ettiğini haber al-

dım. 
Suriye gazetelerinin yazdığına 

göre; Rüşdü Arası Suriye hükumeti 
Şama davet etmiş ve Rüşdü Aras 
dı ziyaretinde uğrayacağına bildir· 

miı. 
Şamdan g·elen haberlere göre , 

dün dnha 11 kişi Türk propagan
dası yapmak tühmetiyle tevkif edil· 

mittir. 
Bunlar Abdulbatip , Mrhmet 

Said , Macid , Mustafa Kadri, Meh· 
met Beşir , Saida , Fuad , Enver , 
Cuma ve Fevzidir • 

Demir gömlekliler Kefer mevkiin
d yine nümayiıler yapblar. Bittabi 
bu nümayiılerin manası açıkbr . 

Halepte çık:ın " Elvakıt" gaze· 
teS şu küstah neşriyatı yapmakta-

dır : 
Bunu tercüme ederek aynen alı· 

yorum. 
" - Türkiyede bulunan Türk-

leşmiş Araplar ve Türle tabiiyetinde 
bulunan Suriyeliler , Türkiyenin Is-

ve nihayet iki şahitten faıla bir tek 
kişifi bile ala~ak. yer yoktu . Muha
kemenin alenıyetı, kapıyı açık bırak
mak suretiyle temin ediliyordu . 

Ve zaten dışanyı dolduran insan
ların samiin aıfatiyle her hangi bir 
muhakeme ile alikadar elmasına im
kan yoktu . Herkes sırasını bekli· 
yordu . 

Mamafih , burada herkesten çok 
acınacak insanlar hakimlerdi . Müt
hiş bir gürültü ve daracık bir odanın 
bunaltıcı havası iı,:inde maznunu , 
müddeiyi , şahidi , nasıl olur da sa· 
kin bir kafa ve bütün dikkatiyle din-
leyebilirdi ? 

Adil bir hükme varmak için sor-
mak , dinlemek , araştırmak liıım 
geldiğine göre böyle bir dekor için
de ve böyle bir gürültü ve intizam
sızhkla bu işi yapmaya ve yahut tam 
yapmaya imkln var mı idi ? 

Binaenaleyh daimi bir teyekkuz 
halinde bulunan vicdanlarının ta~y~ki 
altında mümkün olduğu kakar durust 
görmete dürüst ka ı ar vermeye me~
bur olmanın ne güç ' ne azaplı bır 
şey olduğuna kestirmek llıımdır · 

Adana adliye sarayından. çıkt~
ğım zaman, kafamda kalan intıba bır 
puar yerinin kalabahtı ve kulatım
da kalan bir gürültü ve uğultudan 
başka birşey detildi · 

»» 
Adliye saraylarının, adalet salon

larının bir milletin moral bünyesinde 
halkın terbiyesinde çok büyük bir 
rolü vardır. 

Adliye saraylan birer halk üni· konuşuvcrm~l'fıaındaki i!e ahbabca 
Odada ınü~u dotuyordu. '* \IQ)WDI ile maznun venitesidir. Pratik üni,'Wsiteler •• 

keaderun meaelesinde aldığı vazi • 
yet üzerine bir toplantı yaparak , 
Türkiye tabiiyetindcn Suriye tabü
yetine girmeğe karar vermişler ve 
bu kararlarım Türkiye hükumetine 
bildirmişlerdir . 

Diğer taraftan Türkiyedeki 
Araplar da Suriye hükumetine mü
racaat ederek kendilerinin Suriyeye 
hicretlerine müsaade edilmesini iıte· 
mişlerdir • Bunlann sayısı kırk bin
dir. 

Türkiye ; lskenderun mesele· 
sinde aldıfı sol vaziyet üzerine hem 

Herkese hukuk tahsil ettirmenin 
i:nkAnı yoktur. Kalabalıta adalet 
nosyonunu verebilecek yer mahke
me salonlarıdır. 

Sonra adliye saraylarının insan
lar üzerindt!ki psikolojik tesirini söy
lemeğe bile lüzum yoktur. Maznunun 

- Gerisi üçüncü sahifede -

--~-------·----------~ 
Dlkkatner: 

Ceyhana telefon lazım 
.......... 

Cr.yhaudan aldıtımız müteaddid 
mektuplarda telefonsuzlukton §İ· 

k4yet edılmekıedır. Hotta birçok resmi 
makamların bıle telefonları jandmma 
santralından ke.sılmııtir. 

Ceyhan gıbı canlı bir faaliyet mer· 
ke.zi olan bır kasabamızın en iptıdai 
de11ilebilecek bır medenıyeı vasıtasın· 
dan. ~ahmmiyeti en hııfif tabirıyle 
garıptır . 

Bize ya:ıldıtına glire, Geyhan tüc
carları en küçük ııleri için bile Adana 
a.ıe .Memne gidip gelmte veyahut bü
yük masraflara katlanarak muhabere· 
lerini mii.umadiyen yıldırım telgrafla
nyle giJrmete mecbur olmakt,adır. 

Aylarca evvel elli abone ~min eden 
bir maıbuıa ile poJta idaresine müraca· 
aı edilmiıse de henüz bir netice alına
mamııtır. 

Bu müracaatın yakında müsbet bir 
~kilde neticelendırılecetinı ve Ceyha.
nm en basiı bir medeniyet nimetirae 
luw~~ini urnuyoruı. 

Türkiyedeki Arapları ve Suriyelileri 
hem de lakenderundaki l ürkJeri kay· 
betmiştir •• 

Baştan başa yalan ve iftiradan 
ibaret oJan böyle uydurma haberler 

yazan bu gazetenin mahiyetini An· 
takyalıiar da bilir. Ve böyle ıeylere 
kimse inanmaz . 

BiR FRANSIZ GAZETESiNE GÖRE 

Arap diyarlarında 
TDrk - ingiliz nDfuzu 
Çarpışmakta imiş . 

Fr•IWIZC8 L• Temp• gaz• 
teaınrn Kahlredakl muhabiri, 
" TUrldyenln A•ap AlemUe 11111-
.......... " ............ , .... lllk· 
kat bir makat• yazmı,br. Bu 
makaleyl •1nen tercUme edı
yoruz : 

.. Yakın şarkın başlıca dört dev
letinin : Türkiye, lran, Irak ve Afga· 
nistanın dış siyasalarını bağlamağa 
matuf bulunan Asya paktı arifesin
de, şarktaki efkarı umumiyenin men· 
faatleri, Ankara hükumetinin nüfu-

zunu Arap siyasetinin cümlei _.i
yesine yaymak için, sarfettiti gay
ret üzerine temerküz etmekı.lr. 

Evvelce Cenevrede parafe edilea 
bu pakt, Arap şarkının itim cihe
tinden çok büyük ehemmiyeti haiz 
bulunan bir vesikadır. 

Böyle bir muahedenİil imzua, 
en büyük inikasını, bugün Kamililt 
cehdiyle Arap birliği propagandua 
cehdinin birleşmiş olduklan Batdata 
gösterecektir. 

Filhakika, Irakda çok defa bir-
birine zıd menfaatler peşinde kOfU 
iki cereyan çarpıımaktıdır. 

ispanyada 
1 - Hafimi hanedanı ile Irak 

Kralı. S. M. Gazi El evvel ile Mave • 
rayı Enfun Emiri Abdullah (Suudi 
hanedanı yani Hicaz ve Necit bii. 
kümdarlığı ve Yemen hanedam (ya. 

Hükumet kuvvetleri bir kasaba 
daha elde ettiler 

Madrid : 8 (Radyo) - HükQme t 
tayyareleri dün ehemmiyetli hava 
hücumları yapmışladır. 

Asilerin Jarak mıntakasmdaki 
bir taarruzları akamete uğramıştır. 

Madrid : 8 (Radyo) - Barse 
londa ölü ve yaralıların mütemadi· 
yen artmakta olduğu gelen heber
lerd~n anlaşılmaktadır. 

Madrid : 8 (Radyo) - Asilerin 
Madrid cebhesi önünde bir taarruz
ları akim kalmıştır: lhtilalcılar bir 
çok malzeme terk ederek kaçmış
lardır. 

B~lbao : 8 (Radyo) - ispanya 
da ası tayyareler dün Bilbaoyu bom
bardman etmişlerdir. Hükumet kuv
vetleri hu cebhede bir asi taarru
zunu tard etmişler ve Santander ceb
hesinde de Espinasa kasabasını al
mışlardır. 

Londra: 8 (A.A) - İngiltere 
hariciye nazın Eden Avam K1mara
smda açık şehirlerin bombardman 

e~il~esinden dolayı teessürlerini biJ. 
~ır!11ış ve lngilterenin Guerine şeh
"?m tahribi hakkında beynelmilel 
hır heyet tarafından tahkikat yapıl. 
'?asma taraftar olduğunu söylemiş
tir. Eden bize gelen haberlere göre 

bir sokak 

~u bedbaht şehir çok şiddetli bir 
av~ bombardmanına ve mitralyoz 

ateşıne maruz kalmıştır. Bu gibi fa· 
cıalar devam ettiti ve ya daha vasi 
bir mikyasta yapddığı takdirde bun · 
dan mütbq tehlikeler avrupayı teh
did ettiii manası çıkarılmalıdır de
mİf tİr. 

ni imam Yahya) arasında tam bir 
anlaşma olmasını istiyen lngiliz nü· 
fuz ve arzusu - ki geçen ~yıl lnk 
ile Hicaz arasında imzalanan anlat· 
ma ile emeline mu vaffalc olmuttur. 

2 - Türk nüfuz ve arzusu ki _ 
bilhassa geçen sonbaharda Batdat· 
ta ya_Pılmış olan hükumet darbesi ta. 
mamıyle bunun lehinedir. 

lrakta yapılan hükumet darbesi· 
le devrilen l asin Paşa Irak istikli 
linin ve lngiliz-lrak muahcd · . 
b 

.. .. k b . esının 
uyu "\Şancısı ıdi. 

. Bu gün Ba~datta Irak ile Tür 
kıye arasmdakı bütün m I J • 
h il

. . . ese e enn 
a mı ıstiyen ve buna l b" LJ1 k... ça ışan ır uu• 
umet .vardır. Bunun için Batdatta 

Bay Hıkmet Süleymanın başvekile· 
t: getirildiği günlerde Arap Alemi• 
n~n duyduğu heytcanın manasını, 
şımdi Türkiye ile Suriye arasındaki 
ihtilaf mütalea edilince çok iyi anla-
mak mümkün oluyor. 

Bilhassa evvelce Kral Fayul 
ve vezirleri tarafından gördü • 
kleri madd: ve manevi müza • 
hereti unutamıyan Filistinlilerin ...,.-
canlarında ne derece hakla olduklln 
meydandadır. 



Sahife 2 

1 numciralı halk düşmanının karısı koca
sını nasıl ve niçin polise öldürttü 

• 

Türksôzü 

' 

'' ır ızılı dın,,' Abdullah ve 
Tevfik 

Halkevinde ____ ,., __ _ 
KAHIREDE YAŞAYAN BU t KADIN ÇOCUGUNU KURTARMAK iÇiN 

FEVKALADE GÜZELLIGINI FEDA ETMEKTEN ÇEKiNMEMiŞ YÜZÜNÜ 
DiLiK • DiLiK ETTiRMiŞTiR 

Bir zamanlar cinayetlerinin deh
şeti Şikagoyu titreten ve şöhreti 
bütün Amerikada bir ürperme ha
linde yaşayan müthiş bir haydud 
v<1rdı. Kendisine ( bir numerolu halk 
düşmanı) adı verilmişti. 

Bugün iki tarafında iki güzel ka . 
dm olduğu halde sinemadan çıkar 

ken Amerikanın iç korkusu olan bu 
Gongster hiç beklemediği bir za· 
manda amansız bir çelik yağmuruna 
tutuldu. (Dillinger) kaldııımın üzerine 

yıldırımla vurulmuş gibi yığıldı kaldı. 
Amerika bir numerolu halk düşma

nının elinden kurtulmuştu. 
O zaman Dillingeri ele verenin 

karısı olduğu iddia edilmişti. Filha· 
kika bir müddet sonra Dillingerin 
karısı güzel Anna Sageninin ortadan 
kaybolması bu iddiayı teyit etmişti . 

Son günlerde Anne Sagenin Ka· 
hirede olduğunu öğrenen (Paris So
ir)in bir muhabiri kendini görmeğe 
muvaffak olmuştur. 

Kocasının ölümünden sonra bir 
çok esrarengiz ve korkulu macara· 
lar geçiren bu kadının hayatı ve 
(bir numerolu halk dü ımanı)nın ma· 
zisi hakkında çok şayanı dikkat ma· 
liimat veren muhabirin yazısını ay· 
nen tercüme ediyoruz: 

" Kahire - Şehrin dış mahalle
lerinde bulunan bir hastanenin bah 
çesine girdik. Gözlerimle şezlong· 
!arın üstünde uzanmış olan bir çok 
hastaların arasında onu arıyordum. 
Fakat buradaki kadınların hiç birisi 
gazetelerin belki yüzlerce defa neş· 
rettiği o fevkalade güzel kadının 
fotografma benzemiyordu. 

Tam bu sırada bir kaç metre 
ilerideki bir şezlongtan ihtiyar, be• 
yaz saçlı çehresi dikiş izleriyle acı· 

nacak bir hal almış olan bir kad ı n 
kalktı ve önümüzden geçerek gitti. 

Arkadaşım sordu: 
- Tanıdınmı?. 
- Nasıl? bu ihtiyar kadınımı? 
- Evet işte o .. Anna Sagen .. 
- Fakat felaketin bir insanın 

çehresini bu kadar değiştirmesine 

imkan yok,. dedim. 
Arkadaşım: 

- Yalnız felaket değil, opera 
torun eli:de yardım etmiştir. 

ihtiyar kadını küçük bir erkek 
çocuğu takip ediyordu. Sordum: 

=== Bu çocuk kim?. 
- Küçük Dillinger'in oğlu Johon 

Sa gen 

Bu sözlerden sonra kafamın için 
de müdhiş bir avantürün filmi geç . 
meğe başladı : 

Şikagodayız .. 1934 yılının bir 
geçesinde kolunda iki güzel ve şık 
kadın olduğu halde bir adam sine. 
madan çıkıyor. ,O anda birbirini ta. 
kibeden müteaddit silah sesleri işi· 
tiliyor. Adam vücudu delik, deşik 
olduğu halde yere yığılıyor .. 

Sinemanın önünde yanındaki ka· 
dınların ayakları altında can veren 
bu adam meşhur Oillinger, Ameri
ka haydutlarının en azılısı Şikago 

Gangsterlerinin başkumandanı 1 nu
maralı halk düşmanıdır. 

O gece bütün matbuat bu ha· 
herle çalkanmıştır. 

Bütün gazetelerin bu feci akibe 
ti sahifeler dolusu izahatla anlatmak
ta ve Dillingerin karısı tarafından 
polise satılmış olduğunu yazmakta· 

(dır. 
Bu kadının adını bütün Amerika 

tanıyor: 

Anne Sagen, esrarengiz 
mızılı kadın ] . 

f kır-

maralı halk düşmanile karı koca ha 
yatı yaşıyordu. Kendisini tanıdığı za • 
man Dillinger namuslu bir adamdı. 
Hayatını güçlükle kazanıyor ve ihti
yar anasına babasına bakıyordu. Ça. 
lıştığ ı müessesede bir gün hırsızlık 
olmuştu. Tamamile masum olan Dil
linger tutulmuş ve mahkum edile· 
rek hapse aiılmıştı. 

Bu adaletsizljk Dillin ger ruhun· 
da korkunç bir isyan yaratmıştı. 

Hapishaneden çıkar çıkmaz men
supolduğu namuslu insanlar sınıfın 
dan ayrılmış ve Gangsterler arasına 
kahlmıştı. 

Cemiyete karşı beslediği kin o 
kadar müdhişti ki, bir kaç ay içinde 
birbirini takibeden cinayetleri ve 
soygunları ona[ 1 numaralı halk düş· 
manı ] unvanını kazandırmıştı. 

Bir gün polisin eline geçti ve Bos 
- ton hapishanesine kapatıldı. 

Bunun üzerine metresi Anne Sa· 
gen onun yuine çetenin reisi oldu. 
Bütün emeli çok sevdiği sevgilisini 
hapishaneden kurtarmaktı. Ve buna 
da muvaffak olmuştu. 

Dillin ger· hapishaneden kurtul
duktan sonra Amerikaya yeniden bir 
dehşet günleri yaşatmağa başladı. 

Kafi derecede zengin olduktan 
sonra çekilip bir tarafta asude bir 
hayat geçirmeyi de düşünmüyor de· 
ğildi. 

Nitekim 1920 yılında Amrikayı 
terkederek Kanadaya kaçtı. Sahte 
bir adla ve karısile berabel' burada 
bir kaç sakin ve rahat yıl geçirdi. 
Fakat çok geçmeden şeytan, kötü
lük ibrası Dilbingeri eski hayatına 
seveketti. 

Bir sabah metresini ve oğlunu 

terk ederek Şikagoya döndü . 
Kıskançlıktan deli gibi olan 

Anne Sagen onun peşini bırakmadı. 
O da Şikagoya gitti . Bir akşam 
Dillingeri bir kadınla yakaladı . Bu 
andan itibaren 1 numaralı halk düş· 
manının akibeti tesbit edilmiş oldu. 

Ertesi gün bir köşeye gizlenmiş 
olan Onne i şaret olarak elinden çan· 
tasını yere düşürdüğü zaman yağ· 

ınur gibi yağan kurşunlar Dillinge· 
rin vücudunu delik deşik etmişti . 

Polis Anne Sagen'ni mükafat· 
!andırmıştı da hayatının muhafaza. 
sını deruhte etmekle beraber kendi· 
sine 15 bin dolar da verilmişti . 

Fakat Dillengerin adamları ve 
bütün Gangterler şeflerinin intika · 
mır.ı almaya yemin etmişlerdi . 

Anne Sagen'ni muhafaza etmek 
için muhakeme devam ettiği müd · 
detçe hapishanede muhafaza etme· 
ğe mecbur olmuştu . Anne muhake· 
me bitipde serbest kaldığı zaman 
Şikagoda bir terzihane açtı . Fakat 
çok duramadı . Ölüm tehdidi karşı· 
sında Şikagoyu terk etmek mecbu· 
riyetinde kaldı . Nevyorka geldiği 
zaman sahte bir ad alJı . Fakat çok 
geçmeden burada da keşfolundu . 
O zaman büyük bir cesaret olarak 
eski evini aldı ve bir kulüp açtı . 
Üç gün sonra kulüp harap edildi ve 
Anne bir mucize eseri olarak ölüm· 
den kurtuldu . 

Amerikan polisi Onneyi muhafa· 
zadan aciz kalmıştı. Kendisine Ame
ı ikayı terketmeyi tavsiye etti . 

Macaristanda kısa bir müddet 
kaldıktan sonra ana vatanı olan Ro· 
manyaya gitti . Bir köy otelinde 
hizmetçilik yapmağa mecbur oldu . 
Amerikan polisin kendisine tahsis 
ettiği az bir parayı tasarruf ederek 
oğlunu Amerikadan getirtti . 

Bu kadın senelrrdenberi 1 nu- ı 

1935 Temmuzunda bir akşam 

oğlu kaçırıldı . Bir çok tehlike .ve 

Dün sabah postasile 
İstanbula mahfuzan 

sevkedildiler 

Şehrimizde yakalanıp tevkif edi. 
len Is tan bul hapısanesi firarilerinden 
katil Tevfik ve Abdullah dünkü 7,15 
lstanbul postasile şehrimizden mah· 
fuzen sevkedilmişlerdir. 

Dünkü yağmur 

Dün bölgenin büyük bir kısmına 
şayanı memnuniyet derecede bolca 
yağmur yağmıştır. 

Yaptığımız tahkikat neticesi el 
de edebildiğimiz malümata göre 
Misiş ve hinterlandına dün saat 11 
de başlayarak bir kaç saat devamlı 
yuğmurlar yağmıştır. 

Ceyhan ve Karaisalı bölgeleri
ne de oldukça bol yağmurlar düş
müştür. 

Mamafih hakiki malumat yarın 

alınabilecektir, 
Dün şehrimizin içinde muhtelif 

fasılalarla yağmur düşmüştür. 

Kiraz çıktı 

Şehrimizde kiraz da çıktı. Kilo· 
su 20-30 kuruştan satılmaktadır. 
Bir kaç güne kadar bu meyve çok 
bollanacaktır . 

Tarlalarda 
tecrübelere· 
başlanıyor 

Pamuk mücadelesinde kullanıl
mak üzere Amerikadan mubayaa 
olunan traktör ve püskürtme maki· 
neleri Ziraat mücadele müdürlüğ ta
rafından tesellüm edilmiştir. Buııla· 

rın montajları yapıldıktan sonra bir 
heyet tarafından önümüzdeki hafta
lar içinde tecrübelere başlanacaktır. 

müşkilattan sonra failleri buldu ve 
oğlunu kurtardı . Bu andan itibaren 
yepyeni müdhiş bir korku başlamış· 
tı : Oğlunu kaybetmek korkusu .. 

Bunun üzerine güzel Anne müd 
hiş bir k;ırar verdi . Oğlunu kurtar
mak için güzelliğini feda etmtk ve 
çehresini değiştirmek .. Bunun üze· 
rine Romanyayı terk ederek Buda· 
peşteye geldi . Burada istediğini 

yaptıracak bir operatör buldu . Ve 
bir zamar.lar bütün Amerikan ·~ ğlen

ce yerlerinde hayranlıkla şeyredilen 
güzel yüzünü neşterin İnsafsız darbe· 
lerine terk etti . Beş on gün sonra 
güzel Anne ihtiyar , buruşuk çeh · 
reli , iğrenç bir kadın olmuştu . Ma 
mafih neşterin ilişemediği bir ca · 
zibe onu terk etmemişti . Gözleri· 
nin canlı parlaklıiı ve sıcaklığı ve 
bir de dudaklarır ın tazeliği .. 

Bundan sonra Onne Romanyaya 
geri döndü ve orada hüviyetini de· 
ğittirmek için Romanya hükumetinin 
müsaadesini istedi ve aldı . 

Bugün Anne ancak 33 yaşında· 
dır . Ve bütün endişesi yalnız sev· 
gili yavrusunu muhafaza edebilmek· 
tir . 

Mamafih kendisini tam bir emni· 
yet içinde göremediği içiıı Roman· 
yayı terk ederek Kahireye gelmiştir. 
Kahirede bulunduğu bu sıralarrla 
kendisini tanıyan birisi çıktığı için 
çehresinde yeniden değişiklikler yap· 
tırmağa karar vermiştir . Onu bu· 
gün bir ha.tahanede ziyaretimizin 
sebebi de budur . 

Ziya Gökalp gecesi 

Ziya Gökalp ihtifali dün akşam 
Halkeinde büyüa törenle yapıldı. 

istiklal marşiyle başlıyan mera
sim Halkevi orkestraslnın ve Sıdkı 
Avcının konserleriyle ve Erkek lisesi 
müdürünün, Üstadın hayatı hakkın
daki hasbihalleriyle süslendi. 

Birçok genç talebelerimiz Ziya 
Gökalp'ın güzel şiirlerini okudular 
ve bu suretle edebi hüviyetini teba
rüz ettirdiler. Halkevi salonu çok 
kalabalıktı. 

Muhtarlar için 
kurs açılmalı 

Birçok vilayetlerde olduğu gibi 
şehrimizde de muhtarlar için kurs 
açmalıdır. 

Haftada bir gün şehre gelen 
köy muhtarlarını Halkevimizde top· 
lamak çok faydalı olacağını sanıyo· 
ruz. 

115 amele daha geldi 

Şehrimize hemen hergün gurup 
gurupl Ziraat amelesi gelmektedir. 
Dün de Kayseri, Niğde, Borden şeh
rimize 115 amele gelmiştir. Bunlar
dan bir kısmı Fevzi Paşaya gitmiş ve 
bir kısmı da şehrimizde kalmıştır, 

Kendinden geçen 
bir adam 

Az daha trenin altında 
kalarak parçalanacak' t 

Dün saat 15,30 da Adana -
Mersin seferini yapan yolcu treni 
Şakirpaşa istasyonuna yakın bir 
yerde tren hattının kenarında ya
tan bir adam görmüş ve makinist 
bu kazaya meydan vermeden treni 

durdurmuştur. 
Yapılan tahkikatta bu adamın 

son derece serhoş olduğu halde tren 
hattının kenarında yattığı anlaşılmış· 

tır. Ş~kirpaşaistasyonuna alınan bu 
adamın hüviyeti tesbit ve hakkında 
kanuni muamele yapılmak üzere 
jandarma vasıtasile'.merkeze getiril 
mesine emir verilmiştir. 

Zabıtada: 

Karısını dövdü 
Sultan sokağında oturan Akka

pılı ; 'aşşar Mustafa adında birisi 
karısı Kadriyeyi dövdüğünden ya· 
kalanmış ve hakkında kanuni taki· 
bat yapılmıştır. 

Bir dükkanı deldiler 
Kuruköprü civarında tatlıcı sağır 

Hasan isminde birisinin dükkanının 
duvuı delinerek i~eriye hırsız girmiş 
ve çekmecesinden 18 lirasını aşır

mıştır. Zabita tahkikata girişmiştir. 

Hayvanını çalmışlar 
Çotlu köyünden Veli oğlu Meh 

md , beygirini Karşıyakadaki me 
zarlıkta otlatmakta iken , başka bir 
işle meşgul olduğu sırada hayvanının 
bir hırsız tarafından çalındığını za· 
bitaya şikayet etmiştir . Tahkikat 
yapılmaktadır. 

Üzerine yürümüş 
Yarbaşı mahallesinden Hasan 

oğlu Mustafa isminde birisi , ayni 
mahalleden Cumali adında birisinin 
üzerine yürüyerek boğazına sarılmış 
ve hakarette bulunmuştur , Cumali· 
nin zabitaya şikayeti üzerine Mustafa 
yakalanmış ve hakkında kanuni ta 
kibat yapılmıştır . 

Ziraatta 

Portakal 
mücadelesi 
Bu hafta başlıyor 

Bölgemiz Ziraat mücadele müdür
lüğü bu hafta içinde portakal bah. 
çelerinde, Narenciye hastalıklarına 
karşı fenni mücadeleye başlıyacaktır. 

Mücadele kolları bütün portakal· 
cıların bahçelerine mutlak uğnyacak. 
!ardır. 

Domuz mücadelesi 
devam ediyor 

Bölgelerde domuz mücadelesine 
ehemmiyetle devam edilmektedir. 

15 Nisandan 30 nisana kadar 
onbeş gün zarfında 401 domuz öl· 
dürüldüğü Ziraat mücadele müdür· 
]üğünden aldığımız malümattan an
laşı:maktadır. 

Belediyede : 

Belediye suçları 
Aldığımız rakamlara göre; Nisan 

937 ayı zarfında şehrimiz Belediye 
zabıta memurları tarafından Belediye 
suçlarına ait olarak tutulan zabıt 
varakası adedi 686 dır. 

Son bir hafta zarfında da daha 
76 zabıt tutulmuştur. (Dünkü sayı· 
mızda, polis raporuna istinaden yaz. 
dığımız " Belediye talimatına aykırı 
hareket suçları azalıyor ., başlığı al
tındaki yazıdaki malumatın yanlış 
olduğu anlaşılmaktadır.) 

Kuruköprü yolu 
Kuruköprü yolunun parke ile dö 

şenmesi işinin münakasaya konul
masına belediye encümenince karar 

verilmiştir . 

Tuz hanı üç gün içın 
kapatıldı 

Temizliğe riayet etmediğinden 
dolayı Tuz hanının üç gün müddetle 
kapatılmasına Belediye encümenince 
k: ırar verilmiş bulunmaktadır . 

İki furuncu ve bir kuru 
kahveci cezalandırıldı 

Noksan tartılı ekmek çı 'caran iki 
furuncu ile, karışık kahve satan bir 
kuru kahveci belediyece cezalandı
rılmışlardır. 

Kanuna aykırı kurulan 
yapılar 

Belediye imar nizamlarına aykırı 
olarak inşa ettirilen dört yapının 
hedmine belediye encümenince ka 
rar verilmiş ve bu kararlar ev sa· 
hiplerine tebliğ edilmiştir. 

Havadan korunma 
kursl~rı 

9 Mayıs ' 

• • ve sınır 

Şu radyo ve oparlörlü ~ 
modası çıktı çıkalı, bilııı~ 
yer yüzünde sinirleri bo 
adam az kalmıştır... . 

fnsan· sazı şarkıyı isteği 
' ' . ~ 

ğu zaman başını dinlendırıP.e lef 
!ünü ferah'andırmak için dın ın 

Evinizde radyonuz .v~rs' ~ ııı 
ettikçe, kendi işiteceğın'.ı . ...,;. re 
açar, hoşunuza giden musıki !'".: A 
sını beş, on dakika dinlersiııiı. ba 

d. le 
diyecek yok.. Ya zorla ın ar 
ne demeli .. ? flİ ze 

"Ruhun gıdası,, diye vası 

nlan musiki, cebren dinl~tillr~ )'Ü 

ta işkence oluyor.. Hanı, ~, hu 
ceza kanununa "filan cürmü 1 

ler, üç günden on güne kadar za 
tılı radyo ve bila fasıla elli ba 
fon plağı dinlemeğe mahkiirJI Ce 
lirler .. ,, Diye bir madde koysa. lar 
isabetli bir iş yapmış olacak ra 

bal.. . ;! di 
Bazı dükkan ve kahvelerı:_ı, &e 

den geçerken, oralarda otur an 
tahammülüne hayran oluyoruıP· İçi 
rusu... r 

Ahlı, oflu, boy boy meded J to 
zeli on kat yükselterek dur~ ka 
avaz avaz bağıran cırlak sesdı, za 
zensiz bir oparlör .. Yahutta, • Ya 

ııı d .. sesli arabın - çölde şeyta -!. 
mat eden ardı arası kesilıneı 'kJ. )' 
ini nakleden, ayan sonuna L4 la 

b' ~ b açık radyo .. Etrafında da 11 j/ 
dinleyici!.. iki ahbabla bir gaı )' 
oturup biraz derdleşmek, dinle(I re 
isterseniz; aynı hal.. Yarı fası 

' 't ve yalnız orada oturanların ışı el d 
kadar çalsalar ne ise .. Ev aral•~ 
gecenin rastgele saatlerinde I"'. 
zitli sesi mahalle aşırı yerlere 
dar giden çığırtkan radyol-' 

a 
b 

başka .. 

** 
Almaııyada"gürültüyii öl~ 

mahsus cihaz,. sayesinde bir n~ 
bul edilmiş, Belediye, otoınob1 

rültüsünnn 85 ve kornelerin 
phon'u ~~çmemesi iı;in taliına~ 
miştir. Asri teknikten doğan 1 s 
tüye karşı mücadele, yine onUpıd b 
dana getiren medeni dünyayı nı 

eden bir mesele olmuştur. • J 
Bir Alman i:im mecmuası, ~· la 

hakkında şunları yazıyor: /, k 
CUrUltUnUn ba,ııca zıırıır!;:I )'Ü 

1 - Umumi surette asalı• so 
tığı götü ve müzaç tesirler: .. ef' şi 

Sokak ve işletme gürültulJ ar 
düziye devam eden osanç iJI. la 
yüksek melodiler, sinirlerin ge ,i 
sine ve vaktından evvel randcıt 
kayp etmesine sebeb olur. . ıJ b 

Asalım, bu gibi harici tesıl ~ 0 

lüzumundan fazla kamçılanın8~/ si . 
ticesi dikkat hassası azalır ve:J/ 
lar çogalır (yani insan maıık il< 
şır .. ) , b 

2 - Biyolojik hareketler g· 
Geçen perşembe gününden itiba- [rindeki tesiri: /; 

ren şehrimiz Belediyesi salonunda Beyin tazyikinin artması'.~ k 
Belediye memurları için havadan gizli hazım organlarının vazıf, rı 
korunma kursları başlamıştır. eyi yapamamalarıdır. Gürii11~j k 

Memurlar kurslara muayyen sııat· çok cihetlerden, korkma ve i.r1'1
1r.A y 

(arda muntazaman devam etmekte- nin hasıl ettiği MEkxcitatioıı. u.~ 
, dirler · Çalışma kabiliyet ve sükuıır~ c 
Şehrimiz belediyesi ile cinsine iyi muamele yapma h J. ı 

gürültünün asaba ilave ettiği ge-:lı d 
alakası olmıyan bir lik dolayısiyle azalır. Dimaği ~;/ 

yazının tashihi lerde zihin topluluğu kalmaı. ~ 
Dünkü sayımızda şehir haberle çalışmalarda lüzumundan fazl3Je 

rimizde bir nehir kıyısındaki mah· ji sarLttirir . Gürültülü bir yer li 
muzlar " başlığı altındaki yazının lışan daktilonun harflere şiddet 
Adana şehrile ve Seyhan nehrile ması ve sıksık yanlışlıklar Y' 
alakası yoktur . Bu yazı , Ceyhaıı gibi .. ) .. &• 
muhabirimizin mektubu altına gire· 3 - Devamlı gürültu, t ti c 
cek ve yazının başına ( Ceyhan hu· kabil olmıyan "ağır duyma. !';

0
J1 

susi muhabirimizden ) kaydi kona- lid eder, Bu ise, kulağın ıÇ yıl 
cak iken yanlışlıkla bu kayit konma- asab uclannın hassasiyetini k

3Jif' 
mış ve yazı şehir haberlerimize gir· mesinden ileri gelir. Müteııı•~ 

miştir. iş, Ceyhan Beledi) rsine aittir . . giırültülü işletmelerde çalıt• 
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Cenup Afrikasmdaki vahşı 

sihirbazlar 
1:-Ç- l k ·ı "biler okuyarak Sihirbaza ıp ak genç ız ı a . . 

·ı ·ı d. K ban edilmeğe gıd•yordu,, 
ı erı e ı , ur ---· 

Sivri bıçak sol memesinin 
hızla saplanınca ... 

altına 

. Bir çok dünya merkezlerinde, en 
ınanılmaz hokkabaz oyunları yap
lllakla şöhret almış, beynelmilel şö~
retj haiz Jasper Maskelin , ~e~~bı 
Atnerikaya giderek oradakı sıhır
bazların esrarını araştırmış ve bu 
arada inamlmıyan bir " Kurban 
Zebhi ,, manzarası görmüştür. 

Genç bir kızın üzerine bıçakla 
)'Ürüyen sihirbazların hikayesini,meş
hur hokkabaz şöyle anlatıyor : 

.. Ben Cenubi Amerikaya gittiğim 
zaman beraberimde bir çok hokka
bazlık aletleri götürmüştüm .. Fakat, 
Cenubi Afrikanın sihirbaz doktor 
lan beni mattetti. Orada bir çok es
tarengiz ve heyecanlı şeyler öğre~
dim . Öyle şeyler yapıyorlardı kı , 
relişi güzel bir hokkabaz bul'lları 
anı.yamadığı gibi , saatlerce hayret 
İçinde kalırdı. 

Afrika vahşilerinin sihirbaz dok
torları, bugün hükumet tarafından 
kaydaltına alınmıştır. Ancak insana 
Zarar vermiyecek baz\ tecrübeler 
Yapabilirler. Bu doktorlar, insan ö!
dürrneğe kadir olacak ba1.ı büyüler 
Yaprnaka girişince, hükumet memur
ları hemen müdahale ediyor· Fakat 
buna rağmen , Zambesi vadisinde 
Yaşayan yerliler arasında çok esr~
rengiz vakalar cereyan etmektedır. 

Ata, Çemberi . . 

Bir müddet sonra diger doktor
lar , yüksek taşın etrafına yakla!
tılar. Büyük sihirbaz , korkunç hır 
çığlık kopardı. Bütün etraftan bu 
çığlıklara cevap verildi . Ortalık 
mahşer gibi idi · 

Bu sıra<la yanımda bulunan ar
kadaşım: 

- Şeytanlar çağrılıyor , dedi. 

Şeytanlar geldiler .. 
Böyle bir şeye ıtıkadım ~lmadı_

ğı halde, içime bir ürpertı geldı. 
Korkak korkak sırıtıyordum. 

Genç bir kız getlrlllyor 

Fakat birkaç. d:lkika içinde yü
zünden bu ifade silindi. Çünkü içe· 
riye genç biy yerli kız . get~rilcı~~şti. 
Bu kız güzeldi. Mütenasıb hır vucu
de malikti ve çıplaktı. 

Kız, hafif ilahiler okuyarak, bi
rinci sehirbaz doktora verdiler. O da. 
ki11.aya kadar kıza tam bir nezaket 
muamelesi edilmişti. Lakin doktorun 
rne verildiği dakikadan itibaren 

e ı . d .. ··1 
dünyanın hiç bir yerın e goru me-
miş bir huşunet başladı. .. . . 

Baş sihirbaz, kızı muthış hır 
vahşetle kavradı. Sanki bir yırtıcı 
hayvan şikarına atılmıştı. 

Türk sözü 

İngilterede 
Sol cenah gazeteleri 

İngiliz siyasetini 
hulandırıyormuş 

Londra : 8 (Radyo) - Deyli 
Meyi bu günku nushasında sol ce
nah gazetelerine müdhiş hücumlar 
yapmakta ve bu gazetelerin millet
ler arasında lngiliz siyasetini bozdu
ğunu söylemekte ve şunları ilave et
mektedir : 

Sol gazetelet lngiliz - ltalyan 
dostluğunu bozdular ve az kalsın Ja
ponyayı da lngiltereye düşman ya
pacaklardı . 

İngiliz gazeteleri
nin İtalyaya gir
mesi yasak edildi 

Londra: 8 [Radyo] - Üç gaze
teden maada bütün İngilizce gaze 
telerin ltalyaya girmesi menedilmiş· 
tir. Sebebi de İngiliz gazetelerinin 
ltalyaya karşı şiddetli tenkitler yap
malarıdır. 

İtalyanlar ispanya işlerinin gidi
şinden ... hiddetleniyor. 

Birkaç lngiliz gazete muhabiri
nin Romadan çıkarıldığı duyulmuştur. 
İtalyanlar Londraya taç giyme mera· 
simine gitmiyor, 

Paris gazetelerine göre 
Alman - İtalyan 

müzakereleri 

Kamutayda 
Mali işler üzerinde yapı 

lan müzakereler 
Ankara : 8 (A.A.) - Kamutay 

dünkü toplantısında inhisarlar Umum 
Müdürlüğü 1936 mali yılı büdçesin
de 80,000 liralık münakale yapılma. 
sı ve Türkiye Sovyet sosyalist Cum· 
huriyetleri birliği arasında akdedi
len anlaşmanın tasdikine aid kanun 
layihaları müzakere ve kahul edil. 
miştir. 

Vali Ceyhanda 
Ceyhan : 8 ( Hususi ] - Vali 

Hadi Baysal dün Ceyhana g;)ldi 
Akşam üzeri kasabada Cgezinti 

yaptı. Bugiin resmi daireleri teftiş
ten sonra Kaymakamla birlikte Aya. 
sa gittiler, akşam geri dündüler. 

Ceyhana yağmur yağdı 

Ceyhan : 8 [Hususi]- Bugün ak 
şama kadar Ceyhanda bol yağ
mur yağdı. Bütün çiftçilerimiz sevinç, 
neşe içindedirler. 

-----·· ... ·----
Adliye sarayları 

- Birinci sahifeden artan -

etrafını çerçeveleyen dekor, hakimin, 
hakimler heyetinin mevkii, kıyafeti, 

dinleyici kalabalığı insanlara icabına 
göre korku, ürperme, ve emniyet 
verecek şeylerdir. 

Sahife : 3 

'Asri sinemada 
8 Mayıs cumartesi gündüz matinesinden itibaren 

bu senenin en nefis ve en muhteşem filmini 
sunmakla kıvanç duyar 

(SAADET) 
LEBON HEUR 

Baş rollerde : Tercih ettiğiniz yıldızlar . . . Sizi memnun eden artistler 

Ceharles Boyer-Gabi Morlay-Mişel Simon 

Ayrıca : Ekler Jurnal 
PEK YAKINDA : 

(Petresburg geceleri) 
Bugün gündüz: 

2 Film birden 

Bekar evliler-Saadet 
8080 

TAN SİNEMASINDA 
Bu Akşam 

Daima en büyük filmlerin en büyük yaratıcıları 

FREDERlC MARCH MERLE OBERON HERBERT MARCHALE 

Tarafından misilsiz bir tarzda yaratılan ve uzun zamanlardanberi sinema 
perdelerinde hiç görüh~iyen ve sessiz. sinema zamanında üç defa filme çekile 

ACIKLl iÇLi HEYECANLI MÜESSiR BiR MEVZU TAŞIYAN 
senenin en büyük filmi olan 

Matarombi havalisinde s~hir?a.z 
doktorlardan Murnsta'nın bır ayı. 
ni ... : ·· · t" Bir gece 

.. q rormek istemış ım . 

Evvela, elleriyle yukarıya kaldı 
rarak havada bir döndürdü ve kızı 
herkese gösterdi. Sonra kız, ellerin
de olduğu halde. ateşin arasından 
geçti. Nihayet kızı, büyük bir şid 
detle mihrab üzerine attı. Kız, sırt· 

Paris: 8 (Radyo) - Ôvr gazeüstü düşmüştü. Sonra, sihirbazın e-
linde bir bıçağın parladığını gördüm.. tesi Noyratın Roma seyahatinden 

Adananın bir adliye sarayına ih
tiyacı muhakkak ve acildir. Ne yapıp 
yapıp bir kombinezon bularak bu işi 

hall~meke çalışmalıdır. Bugünkü bi
nalarda veyahut şehirde tedarik edi
lebilecek diger hangi bir binada 
adalet tevziini cümhuriyetimizin yük
sek ruhuna ve ciddiyetine yakıştıra-

ÖLÜM PERİSİ 
filmini sunar 

arkadaşımla birlikte bu doktorun 
bulunduğu yere gittik . . 

Gaytt karanlık bir geceydı · Fa
kat Ortada çifte bir ateş ç.en_ıberi 
~~rdı. İki daire teşkil edilmıştı. Bu 
ıkı dairenin adasında yerliler bağdaş 
kurarak oturmuştu . lçeriki dairede 
Yalnız sihirbaz doktorlar ve onların 
muavinleri bulunabiliyordu · 

Bu içeri dairenin ort~sında yük
sek bir taştan mihrap yapılmıştı ve 
bunun etrafında alev alev ateş ya
nıyordu . 

Manzara çok korkunçtu. Doktor
ların bir kısmı yüzlerine oyma ma~~ 
keler takmışlardı. Ve başlarında bu· 
Yük boynuzlar görülüyordu. 

Evvela bir trampet gürültüsü , 
8?nra dans başladı. Doktorlar, ate· 
şın içerisine alıp çıkarak ve gittikçe 
artan bir şiddeti~ deli gibi sıçrıyor
lardı. 

Şeytanlar geliyor 

Sonra dans edenler oturdu.Hatta 
bütün doktorlar yerlerine çöktüler, 
0
.rtada Yalnız Murnsta isimli büyük 

sıhirbaz k ld B a ı. 
'k· u, muazzam bir mahlUktu. Boyu 
1 1 d k" b llletreden fazla idi . Başın a 1 

?~nu~.l~rla ayağa kalkmış bir boğa 
gı ı gorünüyordu. 

k lAt~şin içerisine dalıp çıktı. Şar-
ı ar, ıl~h.I . 
I a 1 er okudu. Arasıra bır mı-

~ tıd. ~eklinde diger doktorlar da 
en ısıne k "k d" 

)'arlardı . esı kesik iştirak e ı-

0/o 20 - 60 
duyd ki ~ derece derece ağır 

u arını ıst ti "ki k tedı · ' a stı er gösterme r. 

Asıl fenası s hh 
b" d ' ı ab yerinde olan 
ır a amın, gürültünün .. 1 . b' yes· ·· . cum eı asa ı-

• 
1 b~zderıne yaptığı zararlı tesirleri

nın ı ayette f k 
du m . . ar ma varmayıp, ağır 

y a ılerledıkten t d . . .. k'" l ve e avıın mum· un o mıyacak h 1 
cid:r t l"kk· a e geldikten sonra 1 

e a 1 etmesidir.llahir .. ilahir .. 

F ** azla söze ne h t?I ace ... 

kal bahsederek; bu müzakerelerin sanıl-lşte burada tahammülüm ma- ilaveten: Çok güzel b ·r 
mıştı. insan keseceklerdi demek! dığı kadar ehemmiyetli olmadı~ını 

Yerimden ._sıçramak üzere idim. ya.1.maktadır: mayız. ( Silli Senfoni ) 
Arkadaşım, beni güçlükle yerime o·: _ 

Başka bir mesele: 
Bugünkü adliye binasiyle hapısa

nenin arasında bir haylı mesafe var
dır. Her gün sokaklardan bir yı
ğın eli kelepçeli mevkufun geçtiğini 

8079 
turtlu ve: 

_ Korkma, dedi, korkma. Zan-

nettiğin gibi değil. . 
Filhakika az sonra muavın dok· 

torlardan biri elinde bir keçiyle gel 
di. Büyük s:hirbazın bıçağı kızın 
üzerinde dolaştı. Büyük si~ir.baz, bı
çağınyla kızın sol '?1e?1e~ının altın
d küçük bir çizgı çızdı. Burada 
k:~ük bir damar deşilmiş, hafif bir 
kan sızmıştı. 

S.h. baz bu kanlı bıçağın ucuna 
ı ır k .. 

bulayarak, keçiye döndü. Ve eçıyı 
boğazlarcasına yatırarak onun ağ
zına bu kanı sürdüler. 

Sonra en vahşi bağırmalar, fer-
yadlar ar~smda büyük sihirbaz ke
çiyi alıp elinde diri diri parçalama
ğa başladı. Eline düşen her par~a~ı 
mihraba atıyordu. Nihayet keçının 
son parçasını ateşe attı. 

Ve kız bu arada ortadan kay-
bolmuştu. . 

Arkadaşımın sonradan izah ettı-
~ . .. e bu muamele neticesinde 
gıne gor , . . . 
kızın ruhu keçiye geçmış ımış. 

Arkadaşım şöyle dedi: 
_ Keçi, kurban edilmesi lazım-

gelen genç kızın yerine geçiyor: Es
kiden böyle merasimlerde bızzat 
bö le bir genç kız parçalarla.r~ı .. ~ a-

y . d' hükumet menettıgı ıçın, 
kat şım ı d" 

. bir hayvan feda e ıyor
kızın yerme 
lar. 

~---------·--------~-
Bir cesed bulundu 
Hüviyeti tesbit edilemiyor 

. d Jandarmalar Seyhan nehrın e , . 
tarafından hüviyeti meçhul hır cle
sed bulunarak çıkarılmış ve me~ e
ket haitahanesine sevk edilmiştır :. 

Cesed , müddei umumi ve hu. 
kı1met doktoru tarafından ~topısı 
yapıldıktan sonra gömülecektir ' 

Ceyhan da 
Gençlik 19 mayısa 
hazırlık yapıyor 

görüyoruz. 

1 
Filhakika suçlular için bu, mane

vi hir ceza olabilir. Fakat bunların 
arasında bulunan henüz haklarında 
hüküm verilmem i ş, belki de masum 
olan insanları böyle bir cezaya çarp· 
mata hakkımız yoktur. Ve zaten bu 
şekil, medeni bir cemiyetin yüksek 
vicdanının kolaylıkla kabul edebile
ceği bir hal değildir. 

Hüsnü Ergüven 

Ceyhan : 8 (Hususi muhabiri· 
mizden) - 19 Mayıs münasebetile 
Ceyhan Halkevinin Spor şubesini 
teşkil eden ve daha henüz yeni açı-
1.m spor koluda buğün için hazırlan

Mevsimin en yeni ve en güzel şapkalarını ancak 
Moda pazarında bulabilirsiniz 

Yüksek bir zevk 

maktadır. 

Arada söyleyivermek istediğimiz 
bu mesele de Adananın iyi bir hapi· 
sanc ve güzel bir adliye sarayına 

olan ihtiyacını gostermek için kü
çük de olsa güzel bir misaldir. 

İyi intihap 

19 Mayısta ceyhan sporcularının 
yapacağı şenlik ve merasime ait Adanada adaleti laübali, hakiki 

randımana mani, sıkıntılı dekorun
dan kurtarmasını Adliye Bakanlığı
mızın yüksek takdirinden bekliyoruz. 

Güzel desen 
programda hazırlanmaktadır. 

Bu hususta spor ku'übü idare he
yeti içtimalarmı sıklaştırmıştır. ' 

Belediye Bahçesi 

Hayret veren ucuzluk 

Elyevm lstanbulda bulunan Hüsnü Ergüven en son moda yazlık çeşitlerini 

[ •• k k kJ• ] müşterilerine mağazasında teşhir etmek. yu se zev 1 tedir . ,. 
8013 9-15 Belediyeye ait bahçe bir sene 

müddetle icara verildikten sonra 
bahçenin etrafındaki parmaklıklar 
tamir ve bahçenin içi iyice temiz-

., 1 
TÜJRK8ÖZÜ -------"!!!l"l"I'------,--·------' 

Giindelik siyasi gazete 

lettirilerek çiçekler ekilmiştir. Abone şartlar 
1 

Seyhan defterdarlığın - 1 Kiralık dükkanlar 
dan : 

Bu yıl, Ceyhanda sıcakların erken Oyun alatından alınan rüsum hak-
başlaması dolayısiyle kasaba halkı- kındaki kanun mucibince her şahıs 

Kuruş 
nm bir çoğu her gün akşam yenı tahtı isticar ve idaresindeki kahve, 12 Aylık 1200 
açılan Belediye bahçesine gelerek 6 Aylık 600 

gazino ve emsali oyun mahallerinde 
oturmakta ye hava almaktadır. 3 Aylık 300 

bulunan bilardo, tavla, dama ve sat-
Yalnız, bahçede iki gerekli şeyin 1 Aylık 100 

ranç tahtalarının miktarını maliye 
noksanlığı göze çarpmaktadır. den alacakları beyannameye yaza· 

Birincisi: Bahçenin elektirikle ten· 1 -Dış memleketler için Abone rak bu ay içinde imza mukabilinde 
viri, ikincisi de bahçeye bir radyo bedeli değişmez yalnız posta masrafı iadeye mecburdurlar. Aksi takdirde 
makinesinin konmaması. zammedilir . ileride yapılacak kontrol esnasında 

Kasabamızıda bir elektrik şirke- 2 - İlanı. r için idareye müra- resmi ödenmemiş ve fiş yapıştırıl-
tinin bulunmaması yüzünden ne hu- caat edilmelidir . mamı~ oyun alatı asıl resmin bir 
susi ve nede umumi bır radyo yok- '-------------..J misli derecesinde cezaya tabi tutu 
tur. Iacağından alakadaranın hemen iki 

fakat, bahçenin tenviri için ko- · - numaralı maliye tahakkuk şubesine 
nacak bir ufak dinamo veyahut mo- Bugece nöbetçi eczane müracaat ederek matbu beyanna-
tor ile hem bahçe aydınlatılmış ve Yeni otel civarında meyi almalan ve mevcut oyun alit-
hemde radyo işliyecek ve bu suretle )arının miktarını yazarak beyanna-
halkımızda bu radyodan bir çok is- Tahsin eczanedir meleri mezkur şubeye iade eyleme-
tif adeler görecektir. leri ilin olunur .8070 6-9-12 

Alsaray sineması karşısında, Ada. 
na Kıztlay merkezine ait dört dük
kan 1 Haziran 937 tarihinrlen iti· 
baren kiraya verileceğinden kirala· 
mağa talip olanlann 20 mayıs per· 
şembe günü saat 3 de {Kızılay mer
kezine müracaatla"ı ilan olunur. 

8067 5-9 

Zayi belge 
933- 934 ders yılı Osmaniye Ot· 

ta okulunun ikinci smdmdan alrıut 
olduğum belgeyi zayi ettim • Yeni: 
sini alacağımdan eskisinin babıu 
olmadığını ilin eylerim. 

Ziraat Makiniat olculu 
Numara 1ft" 
AHMeT 

.; 

i ., 
. 
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Sahife : 4 

•• •• •• --
URKSOZ 

GAZETECiLiK VE MA BAACILIK 

llaA nlar Reklam bir ticaretha- 1 cı·ldler Kütüphanenizi güzelleştirmek 
nenin, bir müessesenin I .. .. .. .. . _istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

en büyük propagandasıdır. Reklamla- sozu~un muc_ellıt.hanesınde yaptırınız. Nefis bir cild, 
• A h d k 1 renklı ve zarıf bır kapak bölgede ancak Türksözünde 

rınızı , ılanlarınızı er yer e o unan yapılır . 
Türksözüne veriniz. 

Renkli işler Mütenevvi 
renkli her 

türlü tab işlerinizi ancak Türksözü
niln Otomatik makinalarında yaptı
rabilirsiniz . 

K•ıtaplar ~~e.~lerinizi Türk-
sozu matbaasında 

bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eseriniz daha kıymetlene
cektir. 

Resmi evrak, cedveller, defter· Tablar !er, çekler, karneler kağat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır . 

Gazeteler Türksözü mat-
baası"Türksö-

zünden,,başka her boyda gazete,mec
mua, tabeder . 

TÜRKSÖZÜ 
Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü

• • tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. CLETRAC 
6 silindirli tam Dizel mazotlu TRAKTÖRLER 

Adana Borsası Muameleleri 
OZA 

CiNSi En az En çok Satılan Miktar 
K. ~ K. _ S_. Kilo 

Zayi şahadetname 
Adana Orta okulundan almış ol· 

duğum 222 sayılı şahadetnamemi 
zayi ettiğimden bu kere yenisini çı

karacağım için eskisinin hükmü kal· 
nıadığını ilan ederim . 

Sağlam , uzun 
O. T. T. A. S. 

.. .. 
omur ve 

. . 
çok ışı 

Beyoğlu : İstiklal caddesi İstanbul 
M. Hilmi Remo Abidin Paşa Caddesi 

ucuz temin eder 

ADANA 7949 

Kapım ali pamuıc=== 
Piyasa parlağı w 32,°SO-- 35 
Piyasa temizi ,, 30 -3030- -

Hususi Muhasebe köyler 

tahsil katibi 1------------------
TURGUT KOÇ 

c. 
iane 1 •-------

iane 2 
Ekspres 

:~e:~:nt Y_A_P-;-A_G_I-----;;------· I BELEDİYE İLANLARI 1 
•~si~ah~-•-- ı~~----------~ 

Ekspres 
Ç 1 G 1 T 1- Temizlik işleri hayvanatının bir yıllık nal ve kayar ihtiyacı açık 

iane \ 1 eksiltmeye konulmuştur. 
1---=-e-;rl7i -·"'•Y"e-m-;l"ik-.. ---1--:3=---- , _____ ,-------- 2- Muvakkat teminatı otuz beş liradır . 

.. "Tohumluk,, --ı - 3- ihalesi Mayısın 17 inci pazartesi günü saat on beşte belediye eıı-
:-ı U B U B A T cümeninde yapılacaktır. 

4- Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. İsteyımler orada görebilirler. 
5- isteklilerin ihale günü saat on beşte teminat makbuzlarile birlikte • 

belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 8050 1-5-9-14 

Buğday Kıbrıs ---· ı--""'"-~Y~e_r...,li ____ 1 5'62-- -s";"so·--,~--------
Mentane 

" Arpa 
Fasulya 

ulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Ketın tohumu 1 
Mercimek --ı-

.~~Su_s_a_m------·ı------ı-----I------~ 

UN 
Dört yıldız Salih 1 770 

il,ç=,,_.....,.--;'"7--~"~-------1 774705 __ _ 
;B ~ -Dört yıldız Doğruluk 

"" -~ c: - uç " " - 745 ] -;ı _Simit ,, 1000c---
;;;o ~ Dört yıldız Cumhuriyet ~0--

f:: "'I üç .. .. .~_7_5_o ___ , 
Simit ,, 1000 

Liverpol Telgrafları 
8 / 5 / 1937 

Santim Pf!ne 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

._.!:!~~·.:. ______ , 77 1 4l-fo" 1 
•· 2 4 Rayişmark -1- 97 
1_:.::M:.=ayLı:::.s__:v.::.ad=:e:;:li:...__ ___ I·~~- -- Frank ( Fıa.,:,ıs;.::•z+) __ 

1
-t?-157 

,_T_e.;.;m.:...m:::..::.uz=--..:.va;:.;d:..:e.:...li ___ _}.__ 28 Sterlin ( ir g liz ) 622- 50 
Hint hazır 6 1 08 Dolar ( Amerika ) \ 78 _ 95· 
Nevyork -13- lS Frank ( İsviçre ) 

Kır bahçesi ve lokantası 1 

açıldı 
Bir çok emek ve masraflar ihtiyarile Adananın en güzel bir mesiresi 

haline getirilen kır bahçesi ve lokantasının açıldığını s ay 1 n 

Adanalılara saygılarımla bildiririm. 

İyi hava, bol ışık, temiz servis ve mahir bir usta tarafın
dan ihzar edilen yemekler. Her türlü ispirtolu ve soğuk meşrubat. Fiatla· 
rımız asla rekabet kabul etmez. -

Birecikli Mehmet 
8084 1-6 

1-Kuruköprü-Eski istasyon arasındaki parke yol inşaatı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur . 

2- Keşif bedeli (5498) lira (1) kuruştur. 
3- Muvakkat teminatı (412) lira 35 kuruştur. 
4- ihalesi mayısın 27 inci perşembe günü saat on beşte belediye en· 

cümeninde yapılacaktır. 
5- Keşif, şartname, proje,tahlili fiat cedveli belediye fen işleri müdür· 

lüğündedir. isteyenler orada görür ve parasız alabilir . 
6- lstekliterin teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar daimi 

encümen reisliğine vermeleri lüzumu ilan olunur .8085 9-14-18-22 

Ayran Menba suyu 
Dünyanın en iyi bir menba suyu oldu~nnu bir daha resmen isbat etmiştir. 
Kar ve fazla yağmur yediği bir zamanda menbaından alınan su nünıune· 

sinin Sıhhat Vekaleti Bakteriyoloji hanesinde tahlil edilen bakteriyoloji ra 

poru sureti aşağıdadır : 

Rapor: 
1- Nümunenin alındığı tarih : 27-1-937 
2- Nümune alınırken suyun derecesi : 11 
3- Nümunenin alındığı nokla : Menba 
4- Nümuneyi alan zat : Doktor Ziya 
5- Nümunenin sureti irsalı : Buzsuz 
6- Nümunenin müesseseye geldiği tarih : 29-1-937 
7- Nümunenin muayenesine başlandığı tarih : 29-1-937 
8- Nümune muayene edilirken suyun derecesi : 15 
9- 1 Santimetre mikabında jerm adedi : O 

10- Koli test . Koli yok 
Bakteriyoloji Servisi Şefi N. 

M. Sagun 
Yokardaki rapora ı.;öre Ayran menba suyu derinden gelen kimyanın 

ve bakteriyolojinin tarif ettiği hakiki bir menba suyudur . Reklama değil 
hakikate inanınız. 

Ayran menba suyu hıfzıssıhha usullerine riayet edilerek hiç bir şekilde 
el değmeden Sıhhat memuru önünde dcılar orada möhürlenir ve her türlü 
pislenmek tehlikesinden varestedir. Anın için emniyetle içeçcginiz yegane 
menba suyu Ayran menba suyu olmalıdır. 

8086 1-13 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 

Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulan bir kristal~' 
Fenni cihazlarla, rayların iizerinde vagonlara akıtılır 

Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiri!iyol 

Bir su değil, sıhhat ve gürLıizlüğün iksiridir 

Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı KayadeleC 
tapalarına dikkat ediniz. 

Kaya delen Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolarıciır .. 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderıJır 

-

• 
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Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
A(hna Türksözu matbaaM 


