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Suriye kabinesi istifa ediyor 
Yeni kabineyi Abdurrahman Şehbender teşkil edecek 

Sultan Elatraş Şama geldi 
Bir gazete Fransız - Türk dostluğunu çekemiyor 

-----· 
Bir arap gazetesinin Türk istihbaratı hakkındaki yazısı 

d Şam : 20 [ Türksöıü muha irin· 
en ] - Bu günkü Fetelarab ga

~etesi son giinlerdeki Türk-Fransız 
ostluğunu çekememekte ve • F ran 

;: b~lmelidir ki, Suriye Fransaya. 
d'urkıye kadar lazımdır .• Demekte
ır. 

. Burada dolaşan kuvvetli bir şa · 
Y.ıaya göre, bu günkü Suriye kabine
sı Yakmda istifa edecek ve yeni ka· 
bine Doktor Abdurrahman Şehben
derin başkanlığında kurulacaktır. Müs 
takil kabinede dahiliye vezaretine 
Esseyit Cemil Mürdüm ve Harici· 
Yeye de Esseyit Sadullah Cabirinin 
fetirileceği bildirilmektedir. 

Resmi makamlar bu haberi 
Yalanlamakla beraber şayialar kuv
vetlidir. 

Doktor Şehbender Şam beledi· 
Ye dairesinde halka hitaben verdiği 
nutukta Suriye milli kuvvetinin teki
rtıülünden ve Suriyelilerin eski tarih
lerini yeniden ihya etmelerine temas 
ettikten sonra : 

• On dört asır - Muaviyenin 
\'e Emevileri inkirazı devrinden be· 
Tİ - on dört asır llİEe bü:ıyor ve 

ıizi tedkik ediyor. demiştir. 

Doktor şehbender ayrıca demir 
gömleklilere hitab ederek " bende 
sizin aranızda aıknimı. ve bu söz· 
feri d.:hşetli alk14larla ya~asm Suriye· 
nin yegAne Jideri doktor şehbender 
avazeleriyle karşılanmıştır. 

Doktor şehbender, verdiği diğer 
bir nutkunda da ezcümle şunları söy 
)emiştir: 

" - Fransa ile benim aramda 
mazi unutulmuştur. Bundan sonra 
Fransa ile yapıcı bir polotika takip 
edeceğim. ,, 

Şamda çıkan "Elkabes,, gazetesi 
yazıyor: 

Suriye hiikumeti Cenevrcde bu· 
Junan lıkenderun, malmüdilrü Hasan 
Cabbareyi telgrafla geri çağırmıştır. 
Hasan Cabbare aldığı emri Kont 
Rober dö Keye göstermiş ne işten 
çekilmiştir. Esasan kendisi, resmi 
murahhas değil, ancak Fransız he
yetinin gayri resmi milşavirlerindeh 
idi. 

Hasan tabbarinin ğeri çağnl
dı~ı haberi evveli Cenevrecle bulu
nan Türk delegasyonu tarafından 
ba&er veıihnittir. e...flm ~. 
tekerrür edea bu gibi hadlseler,Tür-

eamdan bll' gllPUnU' 

kiyenin Suriyede olan bu gibi itlerl 

herkesten e\lvel haber aİdJklantıı 
göstermektedir. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Delbos -Şuşing 
mülakatları 

Paris: 20 [Radyo] - Avustur· 
ya Hariciye Nazırı Bav Şuşing bu· 
Bay Delbosla ikincl mülakatinı 
yapmış bulunmaktadır. 

Mülikat mevzuu henüz malum 
detil~ de, bunu Orta Avrupa siya 

teti ye pa ktlar etafında o~Juğu sa· 
mlıor. 

Paris: 20 [Radyo] - ltatyan 
gazeteleri Bay Şuşingin Paris seya. 
batma büyük alaka göstermekte ve 
tefsirde bulunmaktadır. 

Arnavudlukta 
A 

Bir Ali Divanıharp 
kuruldu 

Tiran: 20 [Redyo] - isyan ti· 
mamiyle bJStırılmış bulunuyo. Bu 

isvan çatptfmaaında, yalnız ik Zsbit 
dört nefer ölmüıtür. 

Suçlvlan muhakeme etmek için 
Aıt Divanıharp te,ekkül etmiş bulu
ınüyot. Muhakeme birkaç gün kadar 
~aşlıyacak~r. 

....... exaw ..,. .. ,J&aa Devri teslim işlerinin ihzari müzakereleri 
dün sabah başladı ispanyadaki son 

bombardmanların Türk ve Fransız heyetle··i uzunca bir müddet 
şehrimizde kalacaklar 

Şifreleri 
Yeni kabine harekete geçti ___ ............ --·-.. --
Şimal cephelerinde Frankocular ilerliyorlar 

ispanyada yaralananlar hastahaneye kaldırıhyor 

kab Y dlansiya : 20 (Radyo) - l eni 
le ıne derhal harekete geçmiş ve 
d unıandanlıklara yeni talimatlar gön-
ernıiştir. 

Salamanka: 20 (Radyo) - Şi:•l cephelerinde ihtiiil kuvvetleri 
crlemektedirler. 

londra : 20 (Radyo) - 13 ya
,~~~~ aşatı 4500 çocuk BiJbaodan 
ÇJIWUllJDlfbr. 

Bunlar f ngiltereuin cenubunda 
bir sahil şehirde bakıJacaklardır. 

Londra : 19 - ispanyanın Başk 
hükumeti casus teşkilatı 24 Alman 
kızının isminden hasıl olmuş muam-
mayı halletmek için beş saat utraş
mışlarc:hr. 

Son defa esir edilen sanşm Al· 
man tayyarecinin cebindeki habra 
def terinde 24 kız ismi ıörülmiiftiir, 

- Gerisi Oçuncil sahifede -

----
Cenup Demiryollanmn hükUıne

timize devri teslim işlerinin müzake
resini yapmak için Ankaradan beı 
kitilik bit heyetin şehrimize geldi
tlnl ve Suriyeden de Uç kişilik he
yetin Adanada bulunmakta oldutunu 
dün yazmıştık . 

Bu hosu.sta fazla mahlmat almak 
için, bu işlerle uğraşan bir ıefle te
mas yapan bir muharririmizin öğ
rendiğine göre ; Ankaradan gelen 
Bay Şevkinin riyaseti altındaki be. 
yet ile· Suriyeden gelen üç kişilik 
heyet dün .>abah Devlet Demiryo)· 
)arı işletme müdürlüğü binasında 
ihzari n üzakerelere başlamışlardır . 

Bu ihzari müzakerelerin gayesi 
Nafia Vt kalt'ti direktıfleri dairesinde 
heyetin devri te.slım işleri hakkında 
hazırlayac;ığı tekliflerin tayini için 
dir . 

Esas ıniizakereler bir kaç gün 
sonra her iki tarafın kararl :l~tır; c ığı. 
gijn ve saatıa başlayacaktır. 

Gerek ihzari ve gerebe Lundan 
sonraki müzakereler netic sinde elde 
edıleeek anlaşmadan sonra son va 
ziyetin mahiyeti hakkında Vr.kilete 
rapor vtırilecek ve bilihare tesellüme 
başlanacaktır . 

Filen ve kayden teslim için ayrı 
bir heyet gelecektir. Bu heyet refa 
katinde gelecek memurlar da de· 
mirbaşları alacaklar. Gerek müza
kerelerin hitam ve gerekse teslim 
işlerinin iptidar tarihi henüz tayin 
edilememektedir • 

Hükiimetimizc devredilecek olan 
cenup Dcmiryolları , hükumetimizin 
firketle yapbğı müzakereler neticeai 
tayin edilen kısımdır • 

Ki ~ lqs11g mütarekedeaberi bir 

Fransız ıirketi tarafından itletilmek. 
te iken Devlet taı alından evvelki 
sene satın alınan ve bu güne kadar 
iıletme itleriyle şirket tarafından 
devam edilen Adaa Nusaybin ve 
şubeleri demiryoJ hatlandır. 

Bu kısım da De .-let demiryolları 
işletme idaresi tarafından idare edil. 
meğe başlandıktan sonra Türkiye. 
deki bütün ~iwendüferle kamilen 
devlet nıalı olduktan sonra hepsi de 
bizzat devletarafmddan icsletilmiş 
olacaktır. 

~--~-----·------~~ 

Kral şerefine 
Londra belediye reisi 

bir ziyafet verdi 

ln.giltere kralı S M Corc VJ k ı · . · · · ra ıçe 
F.lızabeı ııe prenseslerle birlikte 

l.ondra: 20 [Radyo) - Dün e. 
ce Lond~a belediye reisi, Samaje~te 
~al. Jorı ve Kraliçe şerefme büyük 
bır Ziyafet vermiştir. Bu zi1afette 
700 daveJi kta • • 

Eskiden olduğu gibi 
Bugün denizlere hakim 

için kuvvetli bir donanmaya 
sahip olmak lazımdır 

~~------··--------~-
Tayyarenin ehemmiyeti ve deniz-

altı gemisin iflası 

. lnglllzlerln mefhur HotO zırhllaı 

Britanya lmparatorJutu devlet 
adamları konferansı halinde toplan. 
dılar. Bu insanlar tecrübeli yüksek 
şahsiyetli, ve arbk kehdi kendilerini 
idare eden Dominyonlanmızda par 
lamenter bir demokrasi de insanı 
mevkiiktidara getirebilecek liyakat 
ve kudretlerini sarfeclerek iş bafIDB 
aelmif..deierJi •• b .... 

Ana tetlcilAtı •likadar edeck 
hiç bir mesele lconutmıyacakJan mu· 
hakkak gibidir. 

Bütün bu meseleler Veministler 
ahdiyle a~atı yukarı iyi bir surette 
halledilmişt!r. 

Bu ahd mucibince tamamiyle 
müstakil olmakla beraber bütün Do
minyonlar anavatana ve Krallık ta· 
cının altun çenberiyle birbirlerine 
bağh kalmaktadırlar. 

iktisadi ve ticari meselelerin 
onları meşgul edeceği şüphesizdir. 
Fakat bu konferansa, ifade ettiği 
asıl derin minayı bilhassa Milli Mü. 
daf aa meselesi vermektedir. 

~e~kiteslih~t etrafında yaptığı 
ve, bızı en vahım tehlikelere sevke
den birçok gayretlerden sonra Ana 
vatan Milli müdafac.sı için muazzam 
teşebbüslere girişmiştir. Bu iş için 
beş senede en aşağı yüz milyar 
frank harcanacatır. 

Ana yasanın hiç bir maddesi İm· 
paratorluğun azalarına bu eser için 
sarfetmeye mecbur tutmaktadır. Bu 
memlektler istedikleri kadar az veya 
ç~~ veyahut hiç birşey sarfetmiye
bıhrler · Onlar bir milli müdafaa 
İşinde faydah olacağına kanaat et
tikleri gibi harekette serbesttirler. 

Ne isterlerse okadar harcıyacaklardır. 
Hiç hirşey scırfetmemeği müna~ip 
gorürlerse bizzat kendi parlamento 
ları veyahut müntehiplerinin tenki 
dinden ba:ıka hiç bir başkakıncına 
maruz kalmıyacaklardır. 

• • • 
lınparatorluğuıı bütün ist"kb 1. d . k ı aı 

Eem~ ·uvvektlerine dayanmaktadır 
mmyet ve urtuluşu Sa M . . . 

d aıestenın 
onanmasına bağlıdır Ev d . . · ger emz 

gemş ve akıcı mayiin L. • 1 k l.1 1 er Fağ am 
ve opn:ıaz bağ olduğunu listiyor. 
sak denızlere hakill1 olmağa mecbu
ruz. 

Mevcut muahedeler mucibinee 
İngiltere ile Amerika müsavi deniz 
kuvvetlerine sahiptirler. 

logilizce konUfAD bu iki devlet 
aramda ıubur cd~bilecek olan bir 
.......... Mit kel} . 
nbr•,~•: 

Bunun içindir ki, onlar araJann. 
da sarsılmaz bir sulhun yaşamasına 
karar vermişlşlerdir. 

Amerika ve lngiltere harbt bir 
politika vasıtası olarak1 telakki et
mekten vazgeçmişlerdir. 

lngiltere'de ne Omirote ve ne 
de parlamento Amerikan deniz 

lwwetlennin-artmaw lüç bir ZlllDM 

itiraz etmemiıler, bu kuvvetleri bil
Alcia bütün dünya için bir aulb ma
eyyides olarak kabul etmişlerdir. 

• •• 
Amerika tarafından bu suretle 

garanti eyledikten sonra lngiliz do· 
nanması , kendisini im~eratorlutu 
müdafaa edecek kadar kuvvetli sar 
makta haklıdır . Bununla beraber 
bir devletin deniz kuvvetleri kendi. 
sini hava kuvvetlerinden ayn telilcki 
edemez. 

Bu donanma ancak kenditi lca. 
dar tekimül etmit v ~ mücehhez bir 
hava kuvveti ile tutulabilir • 

Donanmanın emin ve tehlikeye 
maruz kalmadan sığınarak eksikle
rini tamamlayabileceği üslere ibti. 
yacı mutlaktır • 

Modern stratejik ihtiyaçlar im. 
peratorluğa mensup milletleri bütün 
bu hususi meseleleri büyük bir ebem 
miyetle telakkiye mecbur tutmakta· 
dır. 

Şu anda büyük limanlar bilhassa 
bütün dikkati nazarlarını Üzerlerine 

- Gerisi ikinci sahifede _ ·--------
Japonya' da 

Hayaşi kabinesini devir
mek için hazırlıklar 

T ?kio: 20 [R"dyo] 20 kadar 
Meb us Hayaşi kabinesini düşürmek 
emelivle İcab eden tedbirlari düşün. 
ınek ve bir karar vermek için bu
gün toplanmışlardır. Mnhalif meb· 
usların kararları gizli tutulmaktadO". 

Bulgar matburtı ve 
Bükreş temasları 
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Meraklı Bahisler: 

• 

RI 
rafı 

lspirtizme tecrübelerinin iç yüzü 
Yazan : H. B. 

Bu yazı,spritizme fotografçıları- ve ruh daha şeffak bir şekilde çı-
nız tarihçesini anlatır.ak iddiasında kar. 
değildir,sadece, bir takını sahtekar· Eğer yalnız bir başın görünmesi 
ların fotoğrafla ruh resimlerini alma . . siteni yorsa, canlı model veya manken, 
ya nasıl muvaffak oldukları hakkın- siyah kadife bir perdede açılacak 
da bir fikir vermek maksadiy e ya- delikten baş dışarı çıkarılarak resmi 

zılmıştır. Bir kimyager, bir fotografçı alınır. Eğer bu başın yüzü beyazsa 
bir göz mütehassısı, bir elektrikçi bir j ha yanmışsa ve haşın etrafına bir tül 
anatomyacı bir fizikçi ve bir kahile sarılmamışsa, bugün elde mevcud 
has bütün malumata sahih olmadık- olan en meşhur rub fotoğraflarından 
ça, mahir bir fotoğraf medyumunun hiç farksız bir resim elde edilir. 
hilelerine karşı mllcadele etmek çok 1921 sonkanununun bir öğleden 
güçtür. Hakikaten, ruh fotoğrafları· sonrasında, bir ruh fotoğrafçısı ile 
nın saf amatörlerini aldatmak için konuştum. Mevzuu beni alakadar et· 
hesabsız usuller vardır ve burada tiğini biliyoıdu ve bana itiraflarda 
bunlardan bir ikisini anlatacağım. bulundu. konuşmamız esnasında, ba-
Ruh fotoğrıfçılğı hakkında şimdiye na bir lotoğraf camına ruh şekJi ila-
kadar hiç bir eser yazılmamıştır ve ve etmek için yapılmış küçük ve 
böyle fotoğrafları arayanlardan pek harukulade bir aleti gös erdi. Bu 
azı bunları elde etm~k için kullanılan alet fil dişinden yapılmıştı ve avuçC 
usullerin bir tekini bile bilmezler. içine sığacak kadar küçüktür. Küçük 

Sekiz yaşında iken bana ilk fo. bir elektrik cereyanına ve hezele hac· 
toğraf makinesini verdiler ve birkaç minde bir elekrik ampulüne sahih 
sene sonra, en malum tarz olan olan bu aletin bir fotoğraf camına 
"çifte çekme,, usuliyle ilk ruh res- gösterilmesiabu camın üzerinde bir 
mini almaya muvaffak olmuştum. O şeklin resmolunmasına kafi geli-
eski tarihtenberi, halkı pek kolay yordu. 

aldatan foto~rafçıların hilelerini tak- Fakat ş~filddeki bir ispritizme 
lid ederek yüzlerce tecriilıe yaptım cemiyetinin fahri sekreteri olan 
ve bu satırlar tetkiklerimin bir hula· !:t Mac Carthynin icad ettiği küçük 
sasıdır. Ruh fotoğrafçılığı çabucak bir aleti bunu çok geride bı· 
moda oldu ve heman hergün bazı fo· rakmıştır. Bu alet, en ciddi kontrol· 
toğraflarının nasıl makyajlandığını lara rağmen, bir tecrübecinin fotoğ-
öğrenmek istey.:n bir çok kimseler· raf camında bu ruh peyda etmenin 
den mektublar alırım. Bu kimseler, daima mümkün olduğun!! isbat et-
bana, bahsettikleri fotoğrafların doğ- mek için yapmıştı. 

ru olmasını icabettiren bir sürü de- B. Mac Carthy aletinin tecrübe-
lıller sayarlar ki, bahse bile değmi- sim 26 haziran 1933 de Londrada 
yecek kadar ehemiyelsidirler. Haki- bir konferans esnasmda yaptı. Bu 
katte ise, bir tek ruh resminin alın- toplantı esnasında, en sıkı kontrol-
mış olduğunu isbat edecek ciddi !ara amade olacağını söyledi ve bu 
hiçbir delil yoktur tecrübe hakkında Light gazetesinde 

Bir fotoğraf raıııının veya filimi - şu yazı intişar etti. 

nin hassas sathı üzerinde hileli olarak "B. Mac Carthü hususi bir ke-
bir ruh şeklinin peyda olması İçin en 
kolay usul, dediğim gibi, aynı cam 
üzerine iki defa çekmiştir. 

iki defa çekiş usuliyle elde edi 
len resimler için daha önce ya bal
mumundan bir manken (berber ca
mekanlarındaki başlar gibi), ya ruh 
vazifesini görecek bir insan, yahud 
da, müşterinin görünmemesini iste· 
dığı şahsa ait eski bir fotoğraf veya 
resimden istifade edilir. 

Meşhur Moss, böyle esVi fotoğ· 
rafileri kopya etmek yoluyle pek 
çok kimseleri aldatmıştır, fakat baş· 

ka medyumlar da diğer usuller kul
lanırlar. Bir müşteri ciddi ve hüsnü. 
niyet sahibi olduğu ve fotoğraf cam 
!arı kendisi getirdiği zaman, tecrü
beye ikna edici bir mahiyet vermek 
için biraz maharet lazımdır. iki defa 
çekiş usuliyle bir ruh fotoğrafisi 
meydana getirmek basitliğin ta ken
disidir ve hiç fotoğraf kullanmamış 
bir müptedi bile bunu yadabilir. 

Operatör, evvela dekorunu veya 
kendisine fon vazifesini görecek olan 
şeyi hazırlar (eğer canılar, müşteriye 
ait olan camlarla birleştirilecekse si
yah kadife bir fon kullanmalıdır.) 
'1 e ruhu temsil edecek olan şahıs 
medyumun yanında mevki alır ve 
bunun kısa bir pozla resmi tesbit 
sdilir. Fotoğraf sadece eğlence ınak. 
sadiyle alınmışsa, münasib bir fon İn· 
tihab edilir ve ruhu temsil edecek 
olan insan veya eşyaya istenileıı şekil 
ve ya istenilen şekilde poz verilir. Biı 
saniyenin kesri müddetince enstan· 
tane alınır. Sonra '·ruh,, oradan kal
dırılarak medyum hiç yer değiştir
meden aynı cama normal bir poz 
verilir. Eğer hayalet beyazla örtülü 
sit, ilk çekiş çok deha kısa olmalıdır 

mitenin arzu ettiği her türlü kont 
rollarına tabi tutulmak şartile ruh· 
lan göstereceğini iddia etmiş ve bu 
iddiası kabul edilmiştir. Kendisinden 
istenilen şartlar her türlü hileleri ön
leyecek mahiyette görünüyordu. Hu
susi komite fotoğraf camlarını ala. 
cak, B. Mac Carthy bunlara dokun-

mıyacak, fotoğraf makinesini yeni 
alınacak ve profesyonel bir fotoğ· 
rafçı tarafından kullanılacak, med-
yuınun üstü eyice aranacak, ve so
nuncu tedbir olarak, B. Mac Carthy
nin ell~ri serbest bulunmıyacaktır. 

"B. Mac Cartly bütün bu sart 
lan kabul etti. Buna rağmen camlar
da beş ruh resmi götürüldü ve bun· 
lardan üçü, seyirciler tarafından ta
nındı. 

Zahiren imkansız görünen bu 
neticeyi na>ıl elde etmeye muvaffak 
olduğunu sonradan anlatıı ken B. 
Mac Carthey kullandığı vasıtaların 
psikolojik ve fenni olduğunu söyledi. 
Evvela komite azalarından bazıları
na benzeyen fotoğrafiler bulunmuş
tu. Bunlardan ikisi hazır bulunanlar 
tarafından anneleri ve babaları sanı!-
mıştı. 

"Ruhların camlar üzerinde çık· 
ması için kullandıgı usule gelince, 
B. Mac Carty, bunların istenilen yer
de elde edilmesi çok itinalı bir ha
zırlık ve büyük bir maharet İcab et
mekte olduğunu söylemiştir. 

Sisteminin esası insan gözüne 
görünmiyen ültra - viyole şualarıydı 
Camlarda görünmesini istediği re
simleri seçtikten sonra, bunların bir 
iğne başı kadar küçük fotografileri
ni almış ve bu fotografileri mini mi· 
ni bir ültra viyole projektörünün 

Türlcsözü 

1 

'----------------·----------------·------------' 
İş kanunu 

tatbikatı 

Talimatnameler yakında 
çıkarılacaktır 

iş kanunu 15 Hazirandan iti
baren mer'iyet mevkiine gireceğin· 
den son hazırlıklarının ikmali için 

çalışılmaktadır. Çıkarılacak talimat
nameler bitmek üzeredir. 

Bu talimatname işçilerin çalışma 
tarzları ve sıhhi vaziyetleri ile alaka
dar bulunmaktadır. 

Bu cihetle İşçi haklarının koru
nuşuna fazla ehemmiyet verilecek
tir . 

Tarlalarda 
Hububat ne vaziyette 

Çukurova topraklarında hubu· 
batın neşvünema vaziyeti hakkında 

büyük çiftçilerden aldığımız malu
mata göre; arpaların biçilmesine de 

vam edildiği: buğdayların da yakın
da biçilmesine başlanacağı ve koza· 

ların yeşerdiği ve otlarla mücadele 
yapıldığı anlaşıhııştır. 

Borsada 

Muamelelerde çanlılık 
hissediliyor 

Şehrimiz Borsasında son günler
de canlılıh hissedilmektedir. 

Muameleler her gün biraz daha 
fazlalaşmaktadır. Önümüzdeki ayın 
ilk haftasına doğru şehrimiz borsa
sı mevsim dolayısile faaliyet devre 
sine girecektir. 

içine '-koymuştur. '.Bu projektörün 
boyu küçük parmağından büyük 
değildi. 

"Tecriıbesi daha önce aranmış 
olmasına rağmen, bu projektör bu
lunamamıştı ve nerede saklanmış ol· 

duğunu terübeci söylemek istem~-

miştİr; takib ettiği usul projektörün 
bir halka vasıtasiyle bağlı olduğu 

parmağını, (elleri srrbest olmadığı 
halde) yarım metre mesafeden fo. 

tograf makinesine doğru uzatmaktan 
ibaret olmuştur .• 

Bukadar mahirane hilelerin önü
ne nasıl geçmelidir. 

Her şeyden evvel fotograf cam
larını bizzat tedarik edin ve camla

ra röntken şuaiyle bir işaret koyun. 
Medyumu doktordan mürekkeb bir 
heyet huzurunda çırıl çıplak soyun· 
maya mecbur ediniz. 

Bu odadan bilekleri iki kişi ta
rafından tutulduğu halde banyo ,,da· 

sına götürülecek ve kendisine sıcak 
bir banyo yaptırılacaktır. 

Bu suretle vücudunun bir tara
fına sürülmüş kimyevi bir madde 
varsa bunun tesiri kalmıyacaktır. 

Ondan sonra sizin tarafınızdan 
hazırlanmış olan bir mayoyu giye· 
cek ve öylece tecrübenin yapılacağı 
odaya getirilecektir. 

Hiç bir veçhile fotograf makine 
sine yaklaşmasına müsaade etmiye· 

caksiniz. Ve fotografı. kimsenin eli 
dokunmadan bizzat çekeceksiniz. 

Medyum gittikten sonra kendi eli
nizle yıkayacaksınız. 

Bu şartları tatbik ettikten sonra 
gene camınızın üzerine ruh resimleri 
çıkarmağa muv,ıffak olacak bir med
yuma rastlarsanız, böyle bir adamı 
tanımak isterdim. 

Mektupçumuzun 
vedaı 

Türksözü gazetui tahrir heyeti muh
teremesine ! 

Memuriyete icabet dolayı
slyle guzel Adanadan Ankara
ya tahvlllm mUnasebetlyle TUrk 
sözU gazetemizin dUnkU nU•· 
hasında IAyık olmadıjiım halde 
hakkımda yazmı, oldujiu saml
mt yazılarını çok derin duygu 
ile okudum • 

Onıu gazetenizin dejierll ve 
n•zlh arkada,ıarına içimden 
gelen sevgi ve saygıllrımle 
,ukranlarımı arzederlm • 

Serhan Vilayeti M•ktupçusu 
Hllml Dajicıojilu 

Hinterlantta hava 
vaziyeti 

Telefonla aldığımız malumata 
göre, dün Kadirlide hava kapalı ve 
yağmurlu geçmiştir. Keza Fekede 
de yağmurla karışık dolu düşmüş· 
tür. Ceyhan ve Osmaniyede hava 
yağışlı değil fakat mütehavvildir. 

Domuz mücadele
sine nihayet verildi 

Bir kaç aydanberi bölgelerde 
devam etmekte olan Domuz müca
delesine Ziraat Mücadelesi tarafından 
son verilmiştir , 

Bu yıl yapılan mücadelede 3600 
Domuz vurulduğu anlaşılmıştır. 

Amele haftaılkları 
Şehrimiz ve civrrındaki tarlalar

da çalışan Ziraat amelesinin hafta
lıkları 3 ile dört lira arasındadır. Bu 
miktar küçük ve büyük c,.iftçiye bir· 
az fazla gelmekte ise de hakikatı 
halde normaldır. 

Bu amelelerin yatacak üerlerini 
ve yiyeceklerini de tarla sahibleri 
temin etmektedir. Ve bunlar hafta
dahil değildir. 

Vilayette: 

Vilayet inzibat komisyonu 
dün toplandı 

Vilayet inzibat komisyonu dün 
öğleden evvel Valinin riyasetinde 
toplanmış ve bazı memurlara ait ka. 
rarlar ittihaz etmiştir. 

Zabıtada: 

Kadına sarkıntılık ---
Çınarlı mahallesinde oturan Ha

cı Bekir oğlu lbrahim Hüseyin kızı 
Haticeye sarkıntılık ettiği polise şi
kayet edildiğinden lbrahim yakalan

mış ve hakkında k~nuni muamele ya 
pılmıştır. 

Yumrukla döğmüş 

Milli Mensucat fabrikası amc
lelerinden Abdullah oğlu Nureddin 
aynı fabrika amelesinden Şükrü oğ 
lu Fikriyi yumrukla fena halde doğ

nıüştür. 

Zabıta Nureddini yakalamış ve 
hakkında kanuni icabı yapmıştır. 

----------
Osmaniyede 

Bir cinayet oldu 

Osmaniy .. : 20 (Telefonla) -
Osmaniyenin Gebeli köyün le bir 

kadın yüzünden, Mehmet oğlu Meh
met isminde birisi eniştesi Mehmet 

oğlu Ahmedi kama ile sol memesi 
üzeıinden ağır surette yaralanmıştır' 
Yaralı hastaneye sevkedilmiş ve 

suçlu yakanmıştır' 

-- -

Eskiden olduğu gibi 
---~······----

- Birinci sahifeden artan -

çekm~ktedir. Bunların içinde en mü
himmi Kapdır. Cenup Afrikası hü·IJ 
kumeti bu limanı en müdhiş deniz 

ve hava tecavüzlerine mukavemet 
edebilecek şekilde tanzim ile meş· 

guldür. Bu suretle techiz ve takviye 
edilen Bap Hind denizine doğru emir 

bir mübadele yolu temin edecek ve 

daima muhafaza niyetinde bulunduğu 
akdeniz yolunu ~iftcleştirecektir . 

ikinci dert c ·de ehemmiyeti haiz 
olan stratejik liman Singapurdur . 

Yirmi senedenb~ri bu limana 
muazzam emek ve para sarfedilmiş· 
tir . 

Yakında ikmal edilecek olan is
tihkamatı ve dokları icabında en ~id· 

detli muharebeleri bile takviye ede
bilecektir . 

Nevyorktan Poı tsmut ne kadar 
uzaksa Singapurda J:ıponyadan o 

kadar uzaktır Bina~naleyh eski 
dostumuz japonya için bir tehlike 
teşkil etmez . 

~inj!'apur , bilhassa harbi umumi· 
denberi mukaddes bir vazife telakki 

ettiğimiz Avusturalya ve Yenize
landanın himayesini kolaylaştıran 
bir merkezdir . 

* * * 
Büyük denizieıin üzerinde tayya

re donanmanın emrinde kuvvetli bir 

elemandır. Çünkü kuvvetli bir do
nanmanın her şeyden evvel , ister 
bir tek gemi olsun ister bütün 
bir donanma olsun hasmını ke~fe 

ihtiyacı vardır · 

Umumi harpde bir filo ancak 
yüz millik bir sahada düşmanını keş-I 
fedebildiği halde bugün bu işi tay

yarenin iştirakiyle bin millik sahada 
kalaylıkla yapmaktadır . 

Umumi harpte Emdeni keşfet· 
mek için otuz harp gemisi ve üç haf

ta lazım gelmişti - Fakat keşfedil
dikten sonra onun imhası için bir 

tek gemi ve bir saat fazla bile gel· 
mişti . 

Bana kalırsa , iyi yapılmış , 
kuvvetli zırhlar ve tayyare toplarile 

mücehhez modern harp gemilerinin 
bilh~ssa gurup halinde bulundukları 

zaman hava bombardımanlariyle im
ha edilebilecekleri ıi hiç sanmıyorum. 

En büvük çapta deniz toplarına 
mukavemet edebilecek bir şekilde 
yapılmış olan birliklerin tayyareleri~ 
bombalarına da mukavemet edecek· 
lerİ şüphesizdir . 

General F rllnkonun deniz kuvvet· 
!erinç mensup Espana zırhlısının bir 

tayyare bombasile battığı söylen· 
mişti. Fakat şimdi anlaşılıyor ki bu 
gemi bir gezici torpile çarparak bat
mıştır. 

** 
Bu vakıaları bir çok milletlere ol 

duğu gibi lngiliz amirotesine de,do 

nanmanın mahiyeti de olduğu gibi 
bugün de deniz hakimiyetini temin 

için yegane vasıta olduğu kanaatini 
vermiştir . 

Eğer bu fikir doğru ise lngiltere 
gibi bütün Jiger milletlerin donan-
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Şair Ziyanın kıt~ C 
Şair Ziyanın kıtasının ilk bt oıııl' 

de bir yanlış olduğunu yazdığı ~ 
ertesi günü Taha T erosun ceva 

dan evvel gelmiş olan mektubu 
1 

nen aşağıya naklediyoruz: 

19 

Kıtanın doğrusu oradadır. /J 
Bu vesile ile Şair Ziyanın A ~ 

na Halkevinde anılmasının te . Cey 

gayesini tahrik etmiş olduk. dJI ''.nden ) 

Halkevi her yıl bir ( A ~ u saat 
şairleri ) gecesi yapacağını vade <>kul tal 
ve maksad hasıl ol muştur. İiyclcri 

Sayın Bay Sünbüli, 
11 

hak cu 

Şair Adanalı Ziyaya atfeJI·,~ rrıuş Lut 
günkü ve daha evvelki tarihli 'f~ 1' a 

sözü gaıetesinde, çok sevdiğiııı ~ Jandar 
ha Ay'ın değerli kaleminden ç orada 

k d~ıtl belerin 
yazılar arasındaki kıt'ayı o u f 
Aynı kıt' ayı vaktiyle, bir yerde J Yap~~! 
müş ve yazmıştım, arada bazı k akip k 

me farkları olduğundan buracla t Bi 
sadenizle arzetmek istiyorum koşuda 

şudur. Er , ik 

Femi §ıkaytti açsam lelııbi gart/ ..ı br 
ı·. iki 

Dokunnıayırı bana ben hir t,D Atılga 
gaın=td. da iki 

Ben imçin öldü tkmi •/erse çoknl~ Ü , ,6 ç .. 

Beldyı hicrile /ı.er gün lilüp di;,ıtf birinci 
dl' Atılga 

lüğü k 
1 - inci mısradaki (lehibi ~· 

terkibi gazetede (hep gam) şeklı~ S 
birine 

yazılmıştır ki : Vezin bozuktur. Kutıu 

2 - inci mısrada keza (g3~ llııştır 
gamzedeyim) kelimeleri yerine: ( 
ribzadeyim) şeklinde intişar eıJ!lll tafa~ 
tir ki: Yine vezin bozuktur. Alım 

3 - Üçüncü mısrada (deırıİ~ re ın 
se) yerine gazetede (diyorlarsa!) Zahid 
zılmıştır, Vezin be zulmuş olma ıncd 
la beraber bir siğa farkı vardır. ıııetr 

4 - Dördüncü mısrada : (Bt. Çağ 
yı hicrile) yerine gazetede : (Belli kıya 
aşk) ile çıkmıştır. Vezin şüphesiS Nuri 
ikisinde de doğrudur. S•k 

Şurası da malumu alinizdir~ de b 
(Garibi gamzede) kelimelerini Kut 

it hid terkibi tavsifi telakki eder~ek ga 
kelim~si (esire) alacak, yok... Arİ tak 
ayrı müteradif kelimeler aJJedt 
garip kelimesi ( imala ) alacaktır 

Her iki şekilde lıem mana hı# 
de vezin bozulmamış oluyor. 

Bilvesile saygılarımın kabul~ 
rica ederim. 

~ 
Cabbar GOıı 

masına muadil bir deniz kuvvet~ 
sahip olan birleşik olduğu hükÔ 

leri içinde büyük ehemmiyeti h"
1 

ın 
dir . , 

'it" yü Bundan so.1ra denizaltı gem• ~ 
de evvelce olduğu büyük \.ir teh 

tf te teşkil etmemektedir. Son defa k .., 
1 w oy 

fedilen metodlar sayesinde bun 3 

~ti 
mevcudiyeti süratle keşf editnıe 
ve imhaları çok kolaylaşmaktaJır K 

imparatorluğun müdafaasına 1' v 
lük eden bütün ml'seleleri böyle bİ' 
basit bir makalede izaha iınkiiO ) k 

tur. Yalnız şurası muhakkaktır ~ Şı 
h r lı imparatorluğun kalbi, lıüyiik şc ' 
la~ leri, ve kendisini besleyen liıııan 

vahim bir tehdit altındadır. 

Fakat imparalorluk konferan~ 
bütün azaları imparatorluğun bır 
ğinin ancak kudretli ve mükenıJ11 
bir hava kuvvetile takviye edilJll 
bir donanma ile temin edilebiJeCt 

imanla toplanarak konuşmaları dla 
1 ıf' 

zımdır. Ve şuna da emin olma 1 

bil I~~ ki, anavatanda bu hususta Jıf· 
yuk gayret ve emek sarf etmek!• 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

:.-----------------~ 
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Ceyhan da 
l9 Mayıs nasıl 

geçti 
ey ha ld n gençleri Adana 
llıanyurdunu davet 

etmişler 

İnd Ceyhan : 20 [ Türksözü muhabi · 
ij en] - 19 Mayıs Çarşamba gü· 

saat 15 d h."k" k" 
ul ta) _e u umet er anı : 

Yel . ebelen , Halkevi şubelen 
a kerı ve köylü kasal•ah bine yakın 

cuınhuriyet meydanını doldur
uş 'f bulunuyorlardı . 

aııd arn saat 15 de kaymakam , 

1 
d•rrna komutanı sahaya gelerek 

a a bu' 1 Ltı . . .unan sporcu ve okul ta e-
erını teftiş ettiler . 
Sporcu gençlerin teftişten sonra 

aptıkları L _d h k 1 . . ··t . 
ı. ue en are et erım mu e 
Kip kne 1 e· :vu_ara başlanmıştır . 

ınncı koşu : 100 metre , bu 
oşuda b" . ·ı· . K k. r . . ~r~ncı ığı Mustafa es ın 

• ıkıncılıği Ahmet Çağatay almış· 
r . 

ikinci koşu : 200 metre ' Zahit 
tı~g~n birirıci ve Ahmet Çağatay 
\)k'.~ci gelmiştir . 
.. çuncü koşunu da mes:ıfesi 1500 

~rınciliği Ahmet Çağatay , Sıdkıl 

I~ hlgan , ikincili~i Nuri de üçüncü· 
uı..·· k 6 511 az.anmışlardır . 
b' . Son olarak yüksek atlamada da 
•rınciliği Mehmet , ikinciliği Ali 

l<utıuay , üçüncülüğü de Cahit al· 
rnıştır. 

l 00 metre de birinci gelen Mus · 
taf ·k· · aya bir sporcu çorabı , ı ıncı 
Ahınede bir şişe kolonya , 200 met
re ınesafedeki koşu da birinci gelen 
Zahide bir ipek kravat , ikincisi Ah. 
illede bir diş macun ve fırçası, 1500 

etre mesafede birinci gelen Ahmet 
<;.lataya bir T~rmos , ikinci Sıd· 
~Ya bir ipek kravat 1 üçüncü gelen 

Uriye de bir şişe biryantin , yük
~k atlamada birinci gelen Mehme· 
de bir ipek gömlek , ikincisi Ali 
Kutluya zarif bir daim" kalem , Ca· 
hidc de bir ipek mendil mükafat ola· 
tak verilmiştir . 

Haber aldığıma göre sporcula· 
j111·ıız. önümüzdeki hııftaya Adana 
dınadyurdunun ikinci takımını davet 
etmiş olduklarından o gün bir maç 
Yapacaklardır . 

~-----------------------~ Bugece nöbetçi eczane 
Postane civarında 

Yeni eczanedir 

Suriye kabinesi 
istifa ediyor 
Birinci sahifeden artan -

Türksöd 

Adana Borsası Muameleleri 
----------------~P~A~M~U~K~ve~K~o·~--------------

Kilo Fi}atı 
-

CiNSi En az En çok Satılan Miktar 
K. S. K. S. 

Sahife : 3 

Asri sinemada 
Sancak meselesinin Cenevrede 

kati surette halledildiği haberi üze
rine doktor Abdurrahman Şehben· 
der bu mesele ile alakad~r olmuş ve 
Sancak mebuslarını n~zdıne davet 
ederek Sancağın vaziyeti hakkında 
kendileriyle uzun uzadıya görüş· 

39 ~ı :. 
Kıl'!_ _____ .-_--

1 

Kapamalı pamuk 
Piyasa parlağ,_ı -"""--- -----------

-Piyasa temizi ,, __ •----- ____ ----------

19 Mayıs çarşamba akşamından itib1ren 

Çocuk anaları, çocuk babaları,çocuk velileri sizleri 
alakadar eden şaheser bin çocuğun iştirakile 

vücuda ge'irilen muazzam film? 

müştür. . 
Beı uttan aldığım habere $J6re; 

Berut belediye müsteşan ~bd~l!ah 
Vafi, belediyeye yaptığı bır teklıfte 
Sultan Paşa Atraşın affı nıünasebe· 
. I mlckete avdeti hatırasını 

tıy eme . 
k. . ·n Berut sokaklarından bıtez ır ıçı .

1 
.. 

rine Sultan Atraş namı verı mesını 

talep etmiştir· 
Bdediye bu teklifi meclise ha. 

vele eylemiştir. . 
Sultan Atraş bugün Şama geldı. 

V"! büyük merasimb karşılandı.Bil. 
hassa muhalif parti Sultan Atraş 
için büyük tezahurat yaptı. 

ispanyadaki son 
bombardımanlar 
_ Bırinci sayfadan mabad-

Hans Vandel isimli olan bu Al· 
man Bilbno hatları gerisinde kazaya 
uğrayan bir Alman tayyaresinden 
paraşütle inip esir edilmiştir. 

Bu esrarengiz hatıra defterinde 
ispanya ihtilalinin başlanğıcmdan 
bu güne kadar safahat kaydedilmiş
tir . 

Ve bir cümle de 14 birisi muhak 
kak ispanyaya gitmelidir " denilmek 
tedir. 

Guornikanın bombardmanına isa 
bet eden 25 Nisan gününde defter 
de bir kız ismi görülmektedir. 

Bu isim listede görülen 24 kız 
isminin beşincisidir. 

" Grizela yeni bir tayyare içinde 
uçtu. 

Gaip mühür 
Noterlikten tasdikli zati mührümü 

15 Mayıs 937 tarihind~ kaybettim. 
Bu mühürle hiç bir kimseye borcum 
yoktur. Yenisini yaptıracağı~dan -~aip 
mührümün hükmü olmadıgını ılan 
'!)!erim. 
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Saat kule.si yanında 
bakkal 

z. AKKOYUN 

iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

YAPAÔI 

Beyaz ı ı ı - .-".....-----------· Siyah 

ÇICIT 
-Ekspres 

---

1
1 3---

11-----l---iane 
Yerli "Yemlik,, ·-----=:-"Tohumluk .. 

:; U B U B A T 
Buğday Kıbns 

Yerli- --- -- -------------
" ----ı-- -------· Men tane il 

----·-----·-------·--- _______ , 
Yulaf 

,-Ddı-ce _____ _ 

Kuş yemi 
-Keten toh_u_m_u____ =-~----_-_-_- 1----------ı 
f Mercimek ---- ____ , _____ ...__ __ 
t Susam --
1 UN 
----=,-,,-.-~--=._,. 

1 
f ?ört yıldız Salih 770 _ 
1 uç .. " -740 

:E ~ -Dört yıldız Do~rulıık -775 __ _ 
,::,/. :;:: ı-üç il •• 1745 
::ı c - :':-::-:--"'""----'------- ---

ö -; 1 Simit .. -11~0 ~ B. -Dört yıldız Cumhuriyet 'JV 

·~ ,-üç " " -----,-750 __ _ 

Simit .. 1 1000 

Hazır 

Mayıs 

Liverpol Telgrafları 
20 / 5 / 1937 

Santım 

7 
vadeli 7 

Temmuz vadeli 7 

Pnıe 

ı~ 06 
1 09 

Hint hazır 16-,03 
12 

Ka nbiyo ve Para 
iş P< n'<:asından alınm ştır. 

-
~rl 1 ı-l<.:.;..a ..... y-ış_ıı_ııı-rk:------,-1- ':i7 

Frank ( Fransız ) ,- 17 -1 75 
•-s..,..· t-e-rıı:-. n~(7'-;""i n-g":";'i 1:-i z-;):---- _623 -,-00 

1 Nevyork 1 l 77 
Dolar ( Arrerik.,..;.a_) __ \ 79-1-10 
frank ( İsviçre ) -ı-

--------------------------------------•--•----------
Adana sulh birinci hukuk 1 met haneleri. Avlu mukaddema Mar 
hakimliğinden : di~yan Ağop ve Dikran iken şimdi 

Alıı.sonyalı Musfu ve Boşnak Hüse 

yinin hanesi, arkası Köşkeryan Ta 
kisi ve biraderi Karabet h:ınesi, ve 
önü tarikiam ve kısmen Bosnalı lb-
rahim vereseleri h"lnesiyle çevrıli 

Orta mektepten 
Emil ve arkadaşları ! .... 

Ayrıca: 

Prenses eğleniyor fevkalade komedi 

Yakında: 12 numaralı ekspres 
8123 

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

lstanbuldan ameliyattan gelen Adana Memleket 
hastanesi dahili hastalıklar mütehassısı 

Doktor Osman Bozkurt 
Hastalarını kabul ve tedaviye başlamıştır 

79~0 16-2€ 

inhisarlar Adana başmü
,-----------~ dürlüğünden: 

TÜRK SÖZÜ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
~oo 

100 

Dış nıemlekeller ıı;in Abone 

bedelı değişmez. ynlnı1 posta masrafı 
zammedilir • 

2 - lıanl.ır için idareye müra-

790 Numaralı Müskirat kanunu 
mucibince Müskirat tezkirelerinin 
H.uiranın birinci günü akşamına ka· 
<lar tebdili lazımgeldi~inden 25 Ma· 
yıs 937 gününden itibaren içki ba
yilerinin idaremize müracaatla tez
kirclerini değiştirmeleri ve bu müd· 
detten sonra yapılacak kontrollarda 
tezkirelerini değiştirmiyenlerden iki 
k.ıt rnsim alınacağı ilan olunur. 
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Hulusi iflas masası idare 
heyetinden : 

Adananın Saçlı Hamit mahalle· 
sinden Alasonya muhacirlerinden 
ölü Mustafa oğlu Hüseyin ve Mus· 
tafa karısı Fatma ve Mustafa oğlu 
Adem ve Mustafa kızlarr Şerife ve 
Hatice ile Borsa simsarlarından 
Mehmet aralarında mütehadJis iza 
lei şüyu davasının cereyan eden du 
ruşmasında Saçlı Hamit mahallesin
de kain ve tapunun kanunuevvel 
934 tarih ve (6) numarasında kayıtlı 
sağı Avadisyan Karabet ve kısmen 
boyacı Camre oğlu Avadisi iken 
şimdi kısmen Boşnak Ha;riye ve 
kısmen Kıbrıslı Besim ve Hacı Ah. 

bir bap hanen"n satılmak suretile şii 1 caıtt edılm elidir . 
Hullısi ifla masasında alacaklı 

olanlara mukayyet alacaklarının yüz. 
dt! üçü nisb:=tinde tevziat icrasına 

v ... bu bapta tanzim olunan pay cet
velinin on gün ıııbdJt•tle icra ve if· 
las memuriuğunda bırakılmasına ka
rar verilert'k mezkür cetvel 249 uncu 
madde hükmüne tevfıkau meınurluta 
bırakılmış olduğundan alakadarlann 
bu bapta bir itirazı varsa on gün 
zarfında itirazını masa iflas idaresi
ne bildirmeleri ilan ohınur.8129 

yuun izalesine karar verilmiş ve ka· \. ______________ J 
rarı rnezkiirda keshi katiyet etmiş , 
ve mezkur hanenin beddi muham-
men kıymetinin de .350 lira değe
rinde olduğun lan bir ay miid Jetle 
müzayedeye vazedilmiş ve açık ar
tırma günü olan bir ayın sonu bu. 
hnan 22-Hazirnn 937 salı giinü 
saat dokuzda başlanarak 11 buçukta 
ihalei katiyesi icra kı ıııacağından 1 

talip olanların yüzde yedi buçuk pey 

akçasile birlikte belediye mezat sa 

!onunda hazır bulunmaları ve fazla 
ma!ü nat almak istiyenlerin satı~ me. 
ınurluğuna ihale günün ien evvd baş 
vurmaları ilan olunur.8131 

Koson , parayı çok görüp de 
nıiişteri kaçınasın diye al ıldı : 

- Korkma . Kork'lıa .. Çok 
masraf gitmez . Bir ka.; kuruştan 
ibaret .. 

- O halde .. 

Yalnız maatteessüf benim 
y namda ) cdd.mıl yatağ yvk. Vardı 
Fakat lir :. c:v\lel başka birisinin 
saatine takdım . 

Gördün mü can sıkacak İşi .. 

. . - Adam sen de .. Eğer acele 
ışın yoksa bır dabka sen burad& ka· 

P•) 1 btkleı s n hen gider bir mil 
yatağı alır getıririıu. Hernrn tamirini 

yapaı tın . Scıatın kronometreli gibi 
o'ur . Bu ak~a n Mandraya dö
OE!rsin .. 

Koson bunu söylerken , bu tekli· 

finin ne netice vereceği an'amak 
için mü~tc risine bakıyordu • 

Limase ise sevincinden sıçrama· 
mak iç kendisini zor 1abt etmişti . 
Ondan ne istiyordu bu adam? bura· 
da kapıyı beklemek değil mi. O un 
da aradığı zaten bu değil mi idi • 
O şimdi de burada hakim olacak ve 
rakibi Biguloyu büyük ikramiye ka
zanan adama yaklaşmaktan kol•vca 
menedecekti • 

Sonuvar -



E 
Sahife :4 Türksözü 

Seyhan Defterdarlığından • • 

Tarh No. Kazası Mahallesi işi Adı Senesi Matrah Kazanç Zam Bu hı an 
281 Ceyhan Konakoğlu Sebzeci Maruf oğlu 936 25 00 3 65 o 55 o 73 

Abdullah 
96 • " 

Aşçı Hamit oğlu Hacı 935 120 00 15 00 2 25 3 00 
33 

" 
Kaltaki Kal?.ycı Mustafa oğlu 935 25 00 3 60 o '.l9 o 52 

Mehmet 
CEYHAN MALMÜDÜRLÜGÜNDEN 

Kazanç vergisi mükelleflerinden olup isimleri ve vergileri miktarı ile sair izahatı yukarıda yazılı kimfeler 
Ceylıanda bulunamadıklarından kendilerine tebliğat yapılamadığı bildirilmiştir. Hukuk muhakemeleri usulü kanu· 
nunun tebliğata ait 114-148 inci maddeleri mucibince tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilin olunur. 

8126 

21 Ma~ 

r---- •• •• , 
RKSOZU 

MATBAACILIK 
Reklam bir ticaretha- 1 c·ıldler Kütüphanenizi güzelleştiımtk ar n~nin, bir müessesenin istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

b ·· ·· ı d d R kl A l 1 sözünün mücellithanesinde yaptırınız. Nefis bir cild, 
en uyuıe propagan ası ır. e am a- ki" "f b' k k b"'l d k T·· k ·· ·· d ren ı ve zarı ır apa o ge e anca ur sozun e 
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan yapılır . 

Türksözüne veriniz . 
CLETRAC 

Mütenevvi 
renkli her T bl Resmi evrak, cedveller, defter· a ar !er, çekler, karneler kağat,zarf, 

kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır . 

6 silindirli tam Dizel mazotlu TRAKTÖRLER 
türlü tab işlerinizi ancak Türksözü
niin Otomatik makinalar:r,da yaptı
rabilirsiniz . 

• 

Sağlam, 

O. T. r. A. S. 

uzun ömür 

Beyoğlu: İstiklal caddesi 

"e ışı çok ucuz temin eder 

ı a lar Eserlerinizi Türk -
sözü matbaasında 

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

Gazeteler Türksözü mat-
baası"Tiirksö

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

M. Hilmi Remo Abidin 

İstanbul 
Paşa Caddesi ADANA 7949 r 

Tarsus belediye reisliğin
den: 

URKSOZÜ Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü
• • tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

Tarsus belediye parkı 24-Ma
yıs-937 pazartesi günü saat 15 de 
belediye salonunda açık artırma su· 
retile kiraya verileceğinden istekli
lerin şartnamesini belediyemizden 
aramaları ilan olunur.8112 18-21 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 

Kaya delen 

Kaplarına kimyagerlerin elife doldurulan bir kristaldır 

Fenni cihazlarla, rayların iizerinde vagonlaraakıtılır 

MenLaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Bır su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
tapaları na dikkat ediniz. 

Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolarıciır 

Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 
7953 35 

8100 7 

1 Hüsnü Ergüven 
Mevsimin en yeni ve en güzel şapkalarını ancak 

Moda pazarında bulabilirsiniz 

Yüksek bir zevk 
İyi intihap 

Güzel desen 
llayreı veren ucuzluk 

Elyevm lstanbulda bulunan Hüsnü Ergüven en son moda yazlık çeşitlerini 

[yüksek zevkli] :~r:e~lerine mağazasında teşhir .etmek-

8013 13-15 
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Devlet Demiryolları Adana işletmesinden : 

idaremiz ihtiyacı için satın alınacak 440 000 kilo sönmemiş ~· 
( tahmini fiatı ) beher kilosu 1 kuruş 36 santimden kapalı zarf us0 

siltmeye konulmustur . 

Eksiltme 4-6-937 cuma günü saat 9 da Adanada işletme bi..,I 

yapılacaktır . 
Mukavele ve şartname projeleri Mersinde şube 63 şefliğile T~~ 

tasyonunda ve; Adana yol baş müfettişliğinde parasız olarak görule 

isteklilerin 2490 numaralı A.E kanunu mucibince lazım olan vrl 
beraber muvakkat teminat parası olan 448 L 80 kuruşun idareıniı 
nelerine yatırıldığına dair makbuzun ve yahut ıııukavele ve şartnarP'. 
jelerine ilişik nümune mucibince banka mektubu ve fiat teklifini haj 
(arını ( Üzerlerine 440 000 kilo kirece aittir yazılarak ) eksiltme , 
dan bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Ariana işletme rn 
(üğüne vermiş olmaları ve mektup sahiplerinin de eksiltme saatındJ 
bulunınaları. 8128 21-25-28-1 

Ayran Menba suyu 
Dünyanın en iyi bir menba suyu olduğunu bir daha resmen i;bat e-~~ 
Kar ve fazla yağmur y~diği bir z•marıda mtı.l ~.nd<n alır an ~u ~~ 

sinin Sıhh~t Vekaleti Bakteriyoloji hanesinde tal.lil ul.lı n l <ktcri)O 
poru sureti aşağıdadır : 

Rapor : 
ı- Nümuncnı:ı alındığı tnı!ı : 27 1 937 
2- Nümune almırke., suyun de:ece"': 11 
3- Nürnunenin alındığı nnkla : Mc~ha 
4- Nüınuneyi alan rnt : Doklor Ziya 
S- Nümun•nin sureti irsalı : Buzsu1. 
6- Nümunenin müesseseye ge'diğ'i t ırih : 29 ı -037 
7 - Nümunen'n muaven~s>ne başlandığı t." h : n-t -937 
8- Nümune ınuaıe~r ediliıkcn suyun derecesi : 15 
9- 1 Santimetre nıikabında jerm ~derli : Ö 

10 Koli test . Koli yok 
Bakteriyoloji SPrvisi Şdi N. 

, · M. Sagun ~ 
Yokardaki rapor~ göre .Ayran _me.nha suyu derinden gelen kiıfl); 

ve bakteriyolojinin tarı! ettığı hakıkı bır menba suyurlur . Reklaıııa 
hakikate inanınız. . ~1 

Ayran menba suyu hıfzıssıhha usullerine riayet edilerek hiç bır ~c -
el değmeden Sıhhat memuru önünde dolar orada môhürlenir ve her 

1 

pislenmek tehlike:inden vareste:iir. Anın için emn'yetle içeçe~iniz )e 
menba suyu Ayran menba suyu olmalıdır. 

8086 6-.;;13;._ ___ ~ ___ ..... 

Umumi Neşriyat Müdiiriİ 

M. Bakşı 
Adana Türksözu matba&'1 
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