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A. G. ULUS 

Holivud'daki meşhur yıldızların 

da hayat ve sıhatle münasebetleri, 
şüphesiz, pek çok olmakla beraber, 
şimdilik niyetim gök yüzündeki yıl
dızların insanlarla münasebetlerini 
söylemek tir. Zaten Sinema yıldızla 
rı bütün sene içinde en devamlı ak
tüalite olduğundan, ömrü vefa edin
e~. onlardan söz açmak için fırsat 
her zaman ele g~çer. Halbuki öte· 
ki yıldızlan görebilmek için gök· 
yüzünün geceleri mehtapsız ve bu 
lutsuz olması şarttır. Mthtapsız 

gecelerin vakitleri l.ıelli olsa da, bu 
yıl gökyüzünü bulutsuz görmek fır 
satı o kadar az çıkıyor ki . 

Yıldızlar la insanlar arasında 

münasebet bulunduğu fikrinin ı ek 
eski olduğunu bilirsiniz. Nereden 
geldiğini ve nereye gittiğini bile 
miyen insan oğlunun düşünmiye 

daha yeni başlarlığı zamandan beıi 
kendisiyle gökyüzündeki yıldızlar 

arasında münasebet aramakta ol· 
duğu iddia edilebilir . 

Bu fikir hekimiiğe de girmiş ve 
uzun uzun asırlarca da sürmüştü . 
Eski müueccim hekinclere göre, 
kendilerinin tabiriyle bir küçük a. 
lem ( mikrokozmos ) olan İnsan bir 
büyük alem ( makrokozmos ) olan 
kainatııı bir manyatürüdi'r . 

Büyük alemde yedi esas olan 
Güneşle, Ay ve Jüpiter, Venüs, Sa
türn, Mars, Markür yıldızlarına kar 
şılık insanın kalbi, beyni, karaciğeri. 
pöbrelcleri. dalağı, safrası ve akci 
ğeri vardır. Bu uzuvlardan het bi
ri o yedi esastan biriue bağlı ve 
daima onun tesiri altındadır . 

Fiziyoloji böyle yıldızlara b"ğlı 
olunca tedavi usulünün de gene on· 
lara bağlı olmas şüµhesizdi . On. 
dan dolayı, m•sela karaciğer has· 
talığına iyi gelecek olan hindiba 
yı kırlarda mutlaka Mars yıldızmın 
gökyüzünde göründüğü zaman top· 
la mak lazımdı . Çiinkü karccigere 
hastalık veren Jüpıter yıldızıd'r, 
Mars yıldızı da onun en büyük nüş· 
manıdır . Düşmanımızın düşmanı 
bizim dostumuz olur, kaidesince 
Mars yıldızı da karadiğer hastalı· 
gına kaışı hindibyı bize ilaç ua· 
par . 

Saçma fıkirler, dediniz. Şüphe 
siz Onun İçin o saçma fikir )erin da 
ha ilerisine gitmiyeceğim. Eugün o 
saçma fikirlere nf' hekimler inanır, 
ne de hekim olmayanlar. 

uzuvlarımızdan birine hakim bulun
duğu, onun hastalıklarına sebep ol
duğu fıkri şüphesiz saçmadır. Fakat 
yıldızlardan her biri dJğmasiyle, 
batmasiyle-, hareketleriyle havanın 

sıcaklığına, ıutubetine, rüzğarına, 

tazyigma, elektriğine ve daha bi
lemediğimiz şeylerin~ tesir eder. Bi 
zim vücudumuz da bu tesirlerde'l 
kurtulamaz. O halde yıldızların, hiç 
olmazsa, metrorolojik tesirleri var 
demektir. 

Halbuki kökyüzündeki cisimler
den güneşin ışıklarından ve sıcaklı· 
ğınJa ba~ka ı eyoııları bulunduğu 
gibi gökyüzünde nereden geldikle· 
rin bilemediğimiz, fakat pek derin
lere kadar tesir ettiklerini öğrrndi· 
ğiz kozmikte bunlar da vardır. 

Onun için bir gün yıldızların 

da kendilerine mahsu~ rtyonlar çı· 
kardıkları ve onlarla insanlar Üzeri· 
ne tesir ettikleri anlaşılısa o gün bu 
yeni keşfe şaşmamalıyız, 

A. G. 

Paristeki tezahürat 
(Bir nci ~ahifeden artan) 

sekiz otomobil takibediyoıdu. Alay 
bu suret'e iskeleye vasıl olmuştur 

iskelede iki dire~e istinad eden 
ve üzerinde lngiltere Kralının tacını 
taşıyan bir tak vücuda getirilmis 
idi. Burada bahriye müfrezeleri se 
lam resmini ifa etmiştir. Karşı taraf· 
taki rıhtımda bulunan çeşmelerden 
sular fışkırıyordu. Sen nehri sahilleri 
boyunca askeri kıt'alar sıralanmış 

idi. Alay geçtrken kıtaat s'lam res 
mini ifa etmiştir. Rakib bulunduğu 
Muşu bahriye dairesinin 7 Mu{u la 
kibcdiyordu. 

Seat 10,55 de Alay, belediyr 
dairesinin iskelesine ve 11 de 

belediye dairesine muvasalat etmiş· 
lir. Belediye sarayının Lütün pence 
releri iki milletin armaları ve bay· 
raklarile süslenmiş idi. 

Paris: 21 ( A.A. ) - lngiltere 
Kralı Altıncı Jorj, saat 9,~5 de ta· 
kızafere gitmek üzere hariciye ne· 
zareti binasından ayrılmıştır. Cum 
huriye! muhafız kıtaatından bir 
müfreze selam resmini ifa etmiştir. 

Saat 9,55 de Kral, beraberinde 
Sir Erik Fips il~ maiyeti erkanı 1 u
lunduğu halde Etuval meydanına 
vasıl olmuştur. Kı-ndisi F eld mare
şal üniformasını giymiş idi. Otoma· 
biller yaya kaldırımı hoyıınca sırala 
mrlren kıtaat ihtiram merasımını 
icra etmiştir. Muzika, lngiliz ve 
F ranıız milli marşlarını çalmıştır. 
Tekaüt nazırı B. Şanpetiye Dörib 

Fakat bundan rfolayı yıldızlarla 
İnsanlarla ara ında münasebetin ke· 
silmiş olduğuna hükmetmemelidir. 
Eski müneccim hekimlerin ileri sür
dükleri münasebetler saçma olsa da 
Batlamyos ve Kepler gıbi sağhm 
düşünüşlü, pozitif alimlerin dedikleri 
yabana atılmaz. Onlar da yıldızlarla 
İnsanlar arasında münasebetler bu· 
lunduğunu söylemişlerdi. Bu müna· 
sebetler müneccim hekimlerin söy
ledikleri tarzda olmasa da münase· 
betin bulunduğunu kabul etmek la· 
zımdır. 

' hükumet namına Kralı selamlamıştır. 

Bugünkü düşünüşlere göre, sa· 
dece bizim yeryüzünde ve insan ce· 
nıiyetlrri arasında değil bütün kai· 
nalla her şey birbirine bağlıdır. Ka 
İnalın bir tarafından çıkan en kü· 
çük bir hadise onun her tarafına 
tesir eder. Her hadisenin sebepleri 
ve nereleri vatdır. ilmin işi, gayesi 
de o sebepl~ri ve ne neticeleri bul
maktır. 

Yıldızlardan her biıinin bizim 

Na7.ırlar, krala orada hazır bulunan 
Generalini takdim etmiştir. Bundan 
sonra Kral, meçhul askeıin mı:zarı ı 
na karanfıllerden yapılmış bir çelenk 
koymuştur. Kral, hususi kitabı im· 
zaladıktan sonra eski muharipleıle 
uzun u~adı, a görüşmüştür, 

Saat 10,50 de Altıncı Jorj, hariciye 
nezareti binasına dönmüştür. 

Etuval meydanının etrafından 
ve güz~rgah boyunca toplanmış 
olan halk, Kral ve Kraliçeyi hara· 
retle alkışlamıştır. 

Paris: 21 (A.A) - Dün akşam 
r,azırların ayan ve mebusan meclis· 
!eri reislerinin ve diplomatların işti. 
rakile verilmiş olan ziyafet musiki 
nağmelerile şenlenmiştir. Ziyafeti 
biı kabul resmi takip etmiş vı bu 

(Türksüöz -
I' 
1 
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Şehrimiz bahçele-

rinde hastalık 
tt>tkikatı 

Mücadele baş teknisiyeri Sadet 
tin Sarıkaya, mücadele istasyonu 
müdüıü ve haşarat mütehassısı Hay 
ear ve emraz mutahassısı R.uf isteran 
c•, diin şehrimiz bahçeler.le bazı 

köylerde ağaçlarda hastalık olup ol 
madığım tetkik etmişlerdi. 

Cezalandırılan esnaf 
Hamur ekmek yapıp satan fr 

rıncı Ahmet yılmaz beş, arpacı ve 
manav oldukları halde dükanlarında 
sebze satan Ali oğlu Mustafa ve 
Durmuş oğlu Süleyman ikişer, Dük
kanım pis tutan bakkal Zöhtü oğlu 
Cabbar iki lira hafıf para cezasile 
cezalandırılmışlardır, 

• • 
Hatay seçımı 

!Birinci sahifeden artan] 

murahhas olarak hususi vazife ile 
. Antakya'ya gelmiş bulunan orta 
1 elçi ekselans cevad açıkalın'a lazım. 

gelen salahiyeti vermiştir. 
iki hükumet mümessilleri, lıü 

kumetlerinin karara ve kendilerine 
verilen salahiyeti mucibince 22 tem
muz 1938 tarihinden itibaren kayıt 
muamelatına devama karar vermiş 

!erdir. 

Su işleri 

İçin yeni ve güzel 
binalar yaptırılacak 

Elektrik fabrikasile doktor Sa 
lih hastahanesi arasındaki arsayı na r 
fıa vakaleti su işltri dairesi istimlak 
edecektir. burada büro ve ikamet / 
gah olmak üzere biıkaç güzel l 
bina yaptırılacııktır. 

Güzel sanatlar 

Akademisine iki talebe 
gönderilecek 

Birinin tahsisatı hususi muhase. 
beden ve diğerininki belediyede11 
verilmek üzere bu sene güzel sand· 
lar akademisine iki talebe gönderi· 
leceğini evvelce yazmıştık. 

Gönderilecek bu iki talebe kül 

Pancar ekimi tür direktörlüğünce seçilecektir. 
' Bunlar tahsillerini ikmal ettikten 

Şeker fabrikası hakkında tetici · 
katta bulun-nak üzere şehrimizde 

bulunmakta olan mütehassıs Sabri ı 

dün beraberinde vilayet ziraat mü 
dürü Nuri olduğu halde pancar eki· 
len yerlerde tetkikatta bulunmuş 

!ardır. 

Noksan tartılı ekınek 
satanlar 

Kazancılar içeıi~inde fırıncı evlat 
Beg oğlu Mehmet ve yağ camii civa 
rmda fırıncı Resulün nok~an tartılı 

ekmek sattıkları görüldüğünden ek j 
mekleri müsadere edilmiş ve hakların 
da zabıtlar tutulmuştur. 

Belediyenin yeni çop 
arabaları 

Belediyenin sipariş ettiği çöp 
arabaları gelmiştir. Bu suretle he
men bütün çöp arabaları kapalıya 

tahvil edilmiştir. 

Bağ yoluna tecavüz 
Hususi muhasebe memurların

dan Osmanın bağ yoluna hendek 
açmak ve hela yapmak suretile te. 
cavüzde bulunduğu görülmü~ ve 
bunların kaldırllmasına helediye 
encümenince karar verilmiştir. 

Su fiatlar1 

sonra şehrimizde mecburi hizmetle. 
rini ifa edeceklerdir. 

Kanal işleri 

Hafriyata ve köprü inşa
atına devam olunuyor 

Nafia vekaleti su işleri dairesi 
tarafından yaptırılmakta olan kanal 
hafriyatına faaliyetle devam olun 
maktadır. Kazıma makineleri şimdi 
Kahyaoğlundan Zeylunlu istasyonu· 
na doğru ilerlemektedir. 

Ziraat Lisesi talebeleri 
Kışlada kamp kuran şehrimiz 

Ziraat lisesi talebeleri kamp müd· 
detlerini bitirdiklerinden bugün o· 
kullarına dönecek ve askeri dersler 
den imtihanlarını vereceklerdir. Bu 
yıl mezun elanlar pazartesi günü 
anlaşılacaktır. 

Hırsız komşu 
Çaldığı eşyalarla birlikte 

yakayı ele verdi 1 

22 Teırıruz 19 

Gözlük Hırsızı 

Bugünlerde Münih nbıta!I 
huylu bir hırsızı aramaktadır.~ 
sız şehir sokaklarında bisikletle 
makta, gözlüklü bir kadına tesl' 
dince bisikletini durdurarak bl 
sormak bahanesile kadına Y 

illi 
mı: k tadır. Kadın, onun sualine 
ha cevap verecek vakit bula Yı 
hırn1; kadının gözlüklerini çek~ çıl 

la 
makta ve derhal bisikletine 
rek savuşmaktadır. 

Şimdiye kadar kadar bu 
aleyhine 300 kadın tarafından 
yet vaki olmuştur. Fakat, hırsııı 
his edip yakalamak mümkün 
mamıştır. Bu adam bazan uzun 
kallı, bazan yalnız bıyıklı, baz~ 

tamamen tıraşlı olarak göriin 
tedir. Günde bir kaç defa da 
se değiştirmektedir. 

Robenson ailesi 

llıış 

de0 
lar 
ret 
Yaş 

ışı 

buı 
ları 
Üze 
ser 
Va! 
kızı 

lngiliz doktorlarından fr rus 
Darleng, karı;ı ve on iki yaşın Oıo 

oğlu, Orkad adalarının 180 kil nıp 
re garbinde bulunan Nort Roıı' Şİirf 
mindeki bomboş aclaya gitmek li şi 
re Loııdradan ayrılmışlardır. Üç ltıas 
şilik aile, sene sonuna kadar olur 
bomboş adada oturacaklardır. 

Medeniyet al~mi ile yalıııı tası 

telsiz telgraf vasıtasile alakasını ~iio 
hafaza edecek olan bu aile, tah1' kad 
klübede otııracal.tır. bsioi 

Doktorun maksadı Atlas Okl kco 
nusunda yaşayan gri renkli fok~ i~trı 

" s' lıklarının nasıl yaşadıklarını ıe 'od 
etmektir. Bu hayvanlar umuıııiY' 1cırı 
ağustos ayı içerisinde bu adanın 

hillerinde yavru çıkarırlar. ~ Oc 

Doktor Londradan ayııh' ~v~ 
kendisini l•şyi edenlere "grçire' llıı 
miz hayat muhakkak ki sessiı ~fi 
sakin olmayacaktır, demiştir. Ç ~c 
kü yavrulayan foklar ço'< kı·k a~ 

iki dost devlet müm~ssilleri, 
hangi ırk veya cemaata mensup o· 
lurlarsa olsunlar sancak vatandaş· 
!arı arasındaki münas~batın esasını 

teşkil etmesi lazımge 1en birlik ve 
kardeşlik zihniyetine dayanabilecek 
!erinden emindirler ve seçimin bu 
safhasının memleketin yakında ayrı 
politik antite'ye inkılabının icabet· 
tirdiği vekarlı mahiyeti iktisab ey. 
liyeceğinden şüphe etmektedir. 

Belediyenin şehirde satılan men 
ba sularının bardağının 30 paradan 
fazlaya satılmamasına dair verdiği 

karara bir kısım su satıcılarının itiraz 
ettikleri haber alınmıştır. 

istiklal mahallesinde oturar. in· / 
giliz tebaasından Hamiltoııun gecele 
yin evinin kapu sürgüsü kilidi kırıl \ 
mak suretile odanın içerisinden bir 
halı seccad ·, bir vantilatör, ~ir fo· 
toğraf makinesi, bir şapka, bir elek· 
lrik ütüsü ve bir et makinesi çalın· 

dığı polise şikayet edilmiş ve yapı· 
lan tahkikatta bunları çalanın Ha. 
miltonun komşusu Ömer Lütfi oğlu 
Halim olduğu aııldşılarak yakalan· 
mış ve çalınan eşyalar da meydana 
çıkarılmıştır. 

olurlar, Lu ~ ıskançlık yüzündtO 
ralarında feci cina)et sahneleri 
cağından eminimi. 

1 ___./da 

Esasen bir çoklarının bardağını 

hala' kırk paradan sattıkları su fiat· 
!arına itiraz etmeleıi doğruyu şaya 
nı hayrettir. 

Belediyenin bu müracaat kalıul 
etmeyeceğini sanıyoruz. 

Saimbeylide 
hastalığını 

hayvan 
tetkik 

Bu suretle başlanacak muame 
lata zarar verecek mahiyette bulunan 
en ufak kanunşiken hareket, iki za · 
min devlet tarafından deruhk edı· 
len vazifeyi müşkilleştirebileceğinden 
Fransız ve Türk hükumetleri mü· 
messilleri, her türlü kargaşalığı men 
ve tenkil eylemek ve vaziyeti 
şahsi menfaatler lehine veyahut san
cağın hakiki politık menfaalerine 
mugayir ideolo!iler lehıne istismara 
kalkışacak herkesi kanun huzurunda Saimbeylide bazı hayvanlarda 
takib etmek için en şiddetli tedbir görülen hastalığın mahiyetini teşhis 
leri almakta teredJöjd etıniyecek· ve bunları tedavi etmek üzere Dört· 
!erdir . yol veterineri Hulu.i Karaca oraya 

1 . k 1 • gönderilmiştir. 
mza: Albay Collett Cevaa Ac;ı a ın 1 

Bu •uretle 22 temmuz cuma gü ~~ • ' 
nü başlay:cak olan kayıt muame'a. ~10? · _: ,~~.,,..."""~""' 
tının on gun kadar devam edeceğı -.ıltJ'.:: ' '-ı 
tahmin edilmektedir. şimdiye kadar 1 - _]!i_ 
kayıt muamelesi hiç yapılmamış ve. 
ya başlayıp da ik nal efümemiş olanı 
sekiz yerde büro açılacaktır. 

--------------·---------' 
kabul resmi esnasında a•tistik bir 
pro~ram tatbik edilmiştir. Bu proğ· 
rama bir fasıla verildikten sonra iki 
devlet Reisi sigara içmeğe mah,us 
salon haline getirilmiş olan zabitler 
salonuna çekilmişlerdir. 

lngiltere Kralı, orada muhtrlif 
zevat il! bilhassa B. ]anneni, B. He· 
riya, B. Milran, B. Kayyo, B. Blüm 
ve B. Flanden ile görüşmüştiir. 

Kral, B. Daladiye, B. Şotan, B. 
Bqne, B. Sara ile de gör üşmüştiir. 

Paristeki büyük ve orta elçilerin 
de Kralın ve B. Löbrön'ün yanına 
girmelerine müsaade edilmiştir. Sa· 
at 22 de Kı al ve Kraliçe sarayın ta
raçasına götürülmüşler ve orada 
mükemmel surette tenvir edilmiş 
olan Elize sarayının bahçesini tema· 
şa etmişlerdir. 

21 TEMMUZ 938 

Gökyüzü açık. Hava rüzgarlı. 
En çok sıcak gölgede 33 derece. 

• Hitlerin yaverı 
[ Birinci sahifeden artan ] 

hane komşuluk hissiyatının teyidin· 
den başka bir mana atfedilmemektedir. 

Berlin : 21 (A.A) - D .N .B. Bil
diriyor: 

Yiiybaşı veideman'ın tamamiyle 
hususi olarak Londraya yaptığı seya
hat ile alakadar bir halde yabancı 
gazetelerin neşrettikleri haberler, 
resmi makamlar tarafrndan tamamile 
yalanlamaktadır. bu tekzib, bilhassa 
yüzbaşı veidcman'ın Lord Halifaks'a 
bir dörtler paktı hakkındaki habe
re şamil bulunmaktadır. gerek bu ha· 
ber ve gerek ezcümle yüzbaşının 
Lord Halifaks'a 8. Hitler'in bir mek· 
tubunu verdiği hakkındaki haber, 
baştan aşağı rsılsııdır. 

Halim hakkında tutulan tahkıkat 
evrakile birlıkle adliyeye teslim e-
dilmiştir. 

Kimin çaldığı 
belli değil 

Sarıyakup mahallesinde oturan 
Osman oğlu Yusuf Yılmaz, evinde 
bulunmadığı bir sı ada pencereden 
girilmek suretile bir takım elbise, 
bir manto v: bir karyola örtüsünün 
meçhul bir ş .hıs tarafından çalındı· 

ğır>ı şikayet etmesi üzerine tahkikatA 
başlanmıştıı. 

Meksika İngiltere 
ile anlaşmak 
arzusunda 

Meksika Reisi Cumhuru
nun gazetecilere beyanatı 

Meksiko 21 ( A.A.) - Meksika 
ile Almanya arasında _yapılmakta 

olan ticar1 mübadele muamelelerinin 
Birleşik Amerikada uyandırmış oldu· 
ğu memnuniyetsizlik mUnasebetilc B. 
l{ardenas. teessürlerini beyan etıni~ 
ve Mek'iikanın n1emleketin iktisadi
yatı mcnfaatına hadim olan bu mua
melelerden vaz geçemi.receğini söyle
miştir. 

Diğer Laraftan Meksika Reisicum· 
huru, Meksikanın İngiltere ile dip}o· 
mas1 mUna.st:betlerin yeniden (eesc;Us 

etmesini memnuniyetle karşılı.r:ıcağını 
6ancak. milli vekar \'C havsiveti ko
rumak için bu .sahada ilk. ad~mı Mek
sikanın atını.) acağını ile\ ve etmiştir . 

1 ~ 

1 Çek - Südet ıne a~ 
ııa 

J seleleri Ça 

1 ~ 
' 
, Şefler arasında siyasi tl ::1 ~ 

masla devam ediyot J I~ 
Prağ : 21 (A. A.) - B. ı-1 ~el• 

Südet Almanlarının resmi deleg$~ ~~a 
nu ile temas etmeğe karar verıTl lı 1 

Başvekil, bu delegasyonu bugün lıoı 
yahut yarın kabul edecektir. ~t b 

P t rağ : 21 (A. A.) - B. Ben. tıq 
riyaseti aliında toplanan nazırlar. ~~al 
ri isliihat proğramının tererrüatı 01 

, lı, k' 
\ıilhassa eyalet diyetleri ihdasına. 

1 
I a 

bu diyetlerin milli meclislere ıa~ ~ a 
edilmesine müteallik olan a~s~ Ya~ 
müzakere etmişlerdir. a,,~ 

Berlin : 21 (A. A.) - · lngılter'~ 1~10 
Berlin sefırı, dün akşam hariciye ııı r af10 
teşarı B. Fon Vayzaker'i ziyare! 3" 0 l 
miştir. Zannolunduğuna göre mo1 ,ıl> ' 
tın mevzuu Çekoslovak meselesi~ da 

Prağ : 21 (A. A.) - B. H . ~es· 
Çekoslovakyanın Berlin sefirini ~~ 1 b 
etmiştir. ö~ 

B . ,, 
.J\leksiko: :>l (A.A.) - Rei••' 

1 
allı , 
'~da· 

~ g~ 
hur Kardenas, gazett"cilerlc _yo~. 
bir görüşme esnasında demiştir }tı 

Egcı· lngiltere ilk teşebbU•U ~ 
par ve diplomatik mUnascbeıl•1 it 

·u t · · · · h h · b'r 1 ~k .vcn1 en esıoı;ı ıçın er angı ı 1 )' 
koşmazsa l•teksika fngiltere il• ;ı 1 

O 

mUnasebetlcrini ~·eniden tt:"t;İS l't A 
hazırdır. ~b 

(~azctecilerden biri, herhan61 
1 

devletin şimdiye kadar Meksik~ı.ı' ' 
lngiltere arasında tavassutta b•' r 
mnk teşcbbusu yapıp vapmo0' . . ı~· 
sormuş, B. Kardena< buna: l ' 
cevabını vermiştir. 

B. Kardenac;, a_yrıcn şunlorı ~ 
lem iştir: i 

Eğer demokrasiler, Meksik• ~ 
rolwıu almaktan imtina cderltşl' 
Meksika pctrolunu istisna."' herh 
bir rejime malik bulun devletler' 
t acoktır. 



22 Temmuz 1938 

Hikaye 

Altın beyinli adam 
1 ~Ml ektu. ca boynunu bü 

ta-61 '' WU bunu · , .. ___ .. Yazan ...... --.. , ker •bir salon 
r. kurk zu o- * t dan ötekine ko 

J 

Türksözü 

Soiı Haberler 
........................ 

Pahalılıkla 
mücadele 

• 

- Sahife 3 

----------------------------~--------·----------,_.--.~--------------------------~ 
çok güzel bir film' Bayanlar , Baylar Sevenler , Sevilenler ve Herkesin zevk ve takdirle seyredecekleri 

Asri Sinemada 
Bu Akşam 

Sayğı deger müşterilerine Lüks ve zerafeti, göz 
zevk , neş'e, 

kamaştırıcı dekorları, çok 
muzik, ve ha ı at taşıran 

cazib mevzuyle Gençlik, 
aşk, saadet tir . den ınadam * AlfODS Dode * şarak yalnız ba 

te•1 vıc an azabına * • ,. b • ' şına oynamağa 
L;ı enziyen duy· .............. ~ .................................................. • 
"' giderdi . 
y g~lar kalbimi doldurdu. Hikayeleri 1 Ancak on sekiz yaşında anne 

Londradan gelen müte
hassıs Bursada tetkikler 

yaptı 
1 Beyaz Zambak 

ine tnı Yarı ınatem renginden ku!larma ile baba verdiği garip hediyeyi ço· 
1 ~ Yı bende · t · b - .. · au• 

1 
ıs emış, ve ugıın sıze şen cuklarına söylediler ve şimdiye ka· 

elci ~1 &'•ncasına şen bir şeyl e r yazıp yol dar kendisini bakıp 1 üyüttüklcri 
aıtııya k . . arar vermıştım. için mukbilinde bir parça altın is· 

H .. mde ne diye kederli olacak tediler. Çocuk tereddüt etmedi, der. 

U 
~ ınd ışıın? Burada Parisin gürültülerin hal beynindrn ceviz kadar iri bir 

en b' 
n la .. ın fersah uzakt•, ışıklı yamaç altın parçası koparıp nasıl kopardı, 
sızı r uzeriode, deflerin ahengini dinliye bu iş için hangi vasıtaları kullan· 

.. 
0 

ret sıcak şaraplar içilen bir diyarda dı, masal buralarını anlatmıyor. gu· 
zuO Y~ıyorum Evimin etrafında yalnız rurla annesinin dizleri üzerine fırlat· 

~~lb~e nağmeler var. Sabahleyin, tı. Sonra başında taşıdığı servetten 
ÜP 1 ullerin, karatavukların. yusufcuk gözü kamaşmış, onun kudretile sar 

arın ork t d' l' ... 1 Üz . es rasını ın ıyorum; og e hoş, istek delisi bir halde baba evin. 
s clrı ağu>tosböcekleri! tatlı tatlı kon den ayrıldı ve hazinesini saça saça 
er er . 

Vaj Verıyoı: sonra çobanların ka· yer yüzünü dolaşmağa başladı. 
İ k 1

1 
ve bağlarda gülen güzel esmer 

fr tuız •tın ahenkli se ı i başlıyor. Doğ * * * 
su Saymadan hesaplamadan altın 

n • nu söylemek lazım gelirse insa 
şı "'O b döke, döke, bir kral gibi yaşadı 
k ·,ıo "ıp k Urada kara düşüncelere sapla 
•I ;:,. 1 alınası hiç yakışık almıyor: bu ğına bakılırsa delikanlının bey-

o.. • ır er "lk nini bitip tükenmez sandığı anlaşı· 
ek' li .. I u esinden kadınlara gül renk lıyordu. Parasırı harcayıp erittikçe 

O' "'Itır er ve aşk sevinçleri ile dolu 
' "1 asaıı gözleri sönüyor, yanakları çöküyor· 

olu ar hediye etmek daha doğru 
ar t, du. Nihayet bir gün, delicesine bir 

lstanbul : 21 (Telefonla) -
lktisad Vekaletinin, bahalılıkla mü· 
cadele üzerinde etüdler yapmak 
üzere lngiltereden getirtdiği müte· 
hassıslardan Doktor Bay Benhay 
ile Vekalet hukuk müşaviri Haldun 
Sarman, Bursa Belediyesinde seb· 
zelere dair alakadarların verdiği 
malumatı dinlemişler, Zal:.ıta me
murları ile muhtelif piyasa yerleri 
ni gezerek tetkikat yapmıslardır . 
Belediyeden ayrıca kendilerine pe· 
rakende fiatlar ve istedikleri diğer 

maluma~ da verilmiş. Mütehassıslar 
Karacabeğe gitmişlerdir. Dönüşte 
Bursa mezbahasını gezerek meyve 

1 

ve etler üzerinde ktkikat yapa
caktır . 

Memleketimizde hafif bir 
1 zelzele kaydedildi 
1 lstanbul: 21 (A. A )- Raıatha 

neden bildirilmiştir: 

Misilsiz eseriyle 
yetlerine bir yenisini 

Tevali eden muvaffaki
daha ilave ettiğini arzeyler 

OYNAYANLA.R 
Rıkardo 

AYRICA : 

Kay Fracis
t' orteL 

Esrarengiz Dağ 
Üçiincü devre 

Oynayan : KEN MA YNARD 

Fiyatlar : Balkon - 25 Kuruş, Duhuliye 15 Ku 
ruş, Loca bir lira . Zabitan ve Öğretmenlere 

ayrıca tenzilat. 

DiKKAT:- Sinema hususi tedabir ve Vantilatör
lerle son derece serin bir hale getirilmiştir. 

Telefon 250 Asri 9:'152 

ır;ı. ta rakat, bu mümkün olmuyor. Bu 
n 01 ,.~ 1 ~ Parise çok yakın. Paris, her 

sefahet gecesinin sabahında, yaıı 
1 

sönmiiş ışıklar ve sofra artıkları or. 
tasında talihsiz delikanlı hazinesinde 

1 

açılan geniş gediğin dehşetinden ürk 
tü: Artık durmak zamanı gelmişti. 

Bu sabah saat 2 yi 24 dakika 
54 saniye geçe şiddetli bir zelzele =:::-............ ::-:------------------------------·----·----··-------------------------' 

Si oUn 1, •• 
hl' bd ~erısmde yasadığım çamlara 

a • ar k d ~si . ' e er dolıı kırlarınının serpin 
Ok k,:1 

Yollayabiliyor. Bu satırl~rı yazar 
le iç,/.avallı Şarl Barbaranın sefalet 
tt~ sindısınde ölümünü öğrendim; içeri· 
it' tcııı c ~~llrduğum değirmen gene ma 

e burü d" 
plP n u .. 

ne ~Urıırulara ve ağustosbocekleri· 
ılır~ ~v~ Y.cda.. Artık kalbinde neş'enin 

'reC Bu 0?1n en uf•k bir izi bile kalmadı 1 

sit ~d' 1zderı, madam. size vaad ettiğim 
. de ve neşeli hikaye yerine, bugün 1 

ı·~ 1 llıakl?ıclan.kolık bir masalla karşılaş· ı 
dtd lalısızliğine katlanacaksınız. 
ıi • • • 1 

da Vaktiyle beynı altından olan bir 1 

ııı:)'~ Vardı: evet madam, beyni tama 

e a e altından olan bir adam Dünya 
&cld · hıa . ığı vakit doktorlar bu çocuğu 
Ço~ıya.~a~ sandılar. Çünkü kafata j 

buyuk ve başı çok ağırdı. 1 
~ak i tl Ve~ at buna rağmen çocuk yaşadı 

r lcl 6. ncş ışığını içe içe büyüyen gü 
O cf nıı kır zeytinağaçı gibi serpildi. Yal 

rl ~el' °Ca kafası vucuduna her güu 
g~;: •n-ı,~oluyrırdu, Onun yürürken sal· 
~n ~~101 '

0
'.. ikide bir mobilyelere çarp 

~c b· iorrnek yürekler acısı idi. iki· 
ne' Ilı ''de d" .. d d B' e . Ctd· uşup uruyor u. ır gun 
r 1' v •ve b · ' ' c aı. n aşından yuvarlandı ve 
ıın• t "ını b · 
na ' '•kar ır mermer basamağa çarp 

13~. 1nlad ~tası bir maden külcesi gibi 

5aı1' l'ak '· 1-terkes onu öldü sandı; fakat 

aıa;ı kaldırdıkları vakit çocuğun sa 
tere,. lnınd aı~ oldu~unu gördüler .. Yalnız 
e ı11 ~ afınd a af,f bir yara ve yaranın et 
t a k 
iil~ an lek U~ral saçlarının arasında 
i iıl' darıııelerı yerinde pıhtılaşmış iki 
od' ~cı: .

1
a altın vardı. işte çocuğun 

b' • • ı e b P t be .. abası yavrularıııın altın 
ii~ ~ 11 

sahibi ~oldu7unu bu suret 
"lendiler. 
uu' 

•Ilı ~ ış çok gizli tutuldu· hatta za 
Javr ' 

'Oda ol Ucuk bile hiç bir şeyin far 
c ~~tat:~dı, arasıra çocuk annesı· 

lt~k ı\ nne .ğ. . . b . k tııı cı ı m nıçın enı so aga 
ı Yor su Ş o kad nuz, ocuklarla oynama 

ar · · A. ıstıyorum ki .. 
"' Onesj b 

,i l>' • •bı v u suale her vakit aynı 
• ' erdi: 
]4.• ...... f" 

~ı~ "en b· . 
'tı ... S , ızıın hazincmiısin yav 

Jı;' ~ ~nı 
11 ,~ Parız?· çalarlarsa sonra biz n~ 

Yavr 
1' l'otd Unun çalı t "d" t ' u. A Şmak. an o u pa · 

nne · d sın en bu cevabı alın 

kaydedilmiştir. Bunun merkez üstü 1 
lstanbuldan 570 kilometre mesafede 1 

tahmin edilmektedir. 

Bu dakikadan itibaren ) eni bir , ----------- -------
hayat başladı. Aitın beı iııli adanı 
herkesten bir ayrı köşeye çekildi. Ça. 
lışmağa, elinin enıeğile geçinmeğe 
başladı. Artık bir lıasis gibi lıerşey

den şüphelenir ve korkar bir adam 
olmuştu. Eğlerc ·den zevkten tama
m ile elini eteğini çekmişti. Artık do
kunmak istemediği uğursuz hazine· 
si~i unutnıağa çabalıyordu. 

Fakat hazan tesc1düfün çok kö
tülükleri vardır. Dostlarından birisi 
delikanlının çekilip otuıduğu köşeye 
kadar geldi, ve bu adam, delik: nlı· 
nın sırrını biliyordu. 

Bir gec•, altın b"')'inli genç ba
şında bir ağrı dayanılmaz bir ağrı 
ile sıçrayarak uyandı. Deli gibi doğ· 
ruldu ve ay ışığının l:.ir büzmesi içe· 
rısinde, dostunun paltosu altında bir 
şeyler saklayarak kaçtığıni gördü. 
Beyinin bir parçasının daha çalıp 
götürmüşlerdi. 

Bir hakikat tavzihi 
[ birinci sahifeden artan ] 

mukavelenamesini tnnıına.yarak tescl 
luın etmek istemişler, icra mercii ha~ 
kimliğince bu ia.lebio is'afına kanuni 
imkcln görUlemiycrek reddolunınui, ve 

1 

yUksek temyiz mahkemesince de bu ' 

karar tastik edilmiştir. Bunun llzerine 
1 

diğer taraf ait olduğu mahkemeye mu 
raraat etmiştir. hadise derdesti :tetkik 

' olup taraflar adaletin sanılmaz şehra· 
hi olan kanunların hukuınleri dairesin 
de adl1 sahada kanunl bir mUcadeleye' 
giri1miş bulunmnktadır. 1 

Bu yolda emellerine vusul imkan
sızlııtını gören hasımlar Belediyeden ! 
bir tamir ruhsati,yesi alarak t:ımir ba· 
hanesilc fabrika~yı işlemez bir hale ko 
yup bizi tahli.re;.·e mecbur etmek iste 
mişler , bir enıri vaki ihdasinc teşeb

şebbus eylemişlerdiı-. 

Efrada karşı kuvvei cebri.ye is
timali hakkında icr;ı dairelerinin yn-

YAZLIK 
Sinema 

Bu Akşam 

Nevyork Metropoliten Opera 
sının Baş Primedonnası en büyük 
Operaları büyük bir kudretle Te 
ganni edc:ı 

Billur 

(Gıace 
Sesli 

Moore) 
1, Mevzuu umumi Harpden ev 

velki Aşk, Neşe diyarı olar;;k gös 
terilen ve Valslar Memleketi VI 
YANA, da geçen fevkaia .:le güzel 
ve şahane bir tarzda vücude geti· 
rilmiş 

(İLAHİ MELODİ) 
Şaheserler Şahcserinidc takdim 

ediyor cidden büyük ve müstesna 
bir Film. 

iLAVETEN: Paramont Jurnal. 

9562 

Değirmenci ustası aranıyor: 

Köyde çalışmak Üzere motor ve taştan anlar 
1 bir değirmenci ustası lazımdır. Abidin paşa cadde-
1 sinde cumhuriyet fabrikası satış yerine Akiyamu 

il 
' 

racaatı C 1 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 
1 --

Af Kanunu 
1 Kanun f'ro. 3527 Kabul tarihi : 2916119.18 

f\reşri tarılıı : 16 Temmu:: 1938 

Madde 1 - lstiktal mahkemeleri kararı ile mahkum edilmiş olanlar 
affedilmişlerdir. 

Bu af infaz edilmemiş cezalarla mahkumiyetleri infaz olunanlar hak· 
kında bütün huk1Jki ve fer'i netayiç ve tesiratına şarr.ildir. 

Madde 2 - Lozanda akdolunan 2417/ 1923 tarihli umumi af beyan. 
name ve protokolunda mevzuubahis yüz elli kişilik listede isimleri yazılı 

1 şahıslar affolunmuşlardır. Günler akıp geçti, altın beyinli 
adam aşık oldu ve bu d, fa herşey 
bitti. Delikanlı ruhunun bütün kuv- 1 

1 zıh iş'nrı olmadan zabıtanın dahi 
cebir istimal edemiyeceği derkAr iken 
vatan ufukları idealimiz rejin1in nur 
!arıyla aydınlatılalıdnnberi du)·ulma· 
yan, işitilme,YCD bir Vll~'a O}an bu 
cebir ve zor, devlet kuvvetine ve 

r 
1 Şu kadar ki, bu şahıslara, mesbuk memuriyetlerinJrn dolayı tekaüd 

, I maaşı tahsis edilmez ve bu şahıslar kanunun mer'i yete girdiği tarihten 
vetile kumral ufak tefek bir kızı se· 
viyordu. Kız da ona aşıktı; fakat tu. 
valeti beyaz tüylü şapkaları, korde· 
laları, uzun ökçdi iskarpinleri deli. 
kanlıdan daha çok seviyordu. 

Yarı kuş, yarı da bebek olan 
bu zarif ınafılukun elinde altın par
çacıkları eriyordu . Fakat bu eriyişi 

de görmrk çok tatlı bir zevkti. De· 
likanlı kadına her istediğini alıyor 

onun . içbir isteğine hayır demiyor· \ 
du. Hatta ona istirap çektiririm kor· 
kusile son güne kadar servetinin ha. 1 

zin sırrını da ondan gizlemişti. J 

Kadın hemen her gün tekrar· 1 
]adı: 

- Sevgilim, biz çok zerğiniz, 

öyle değil mi? 
Zavallı adam her vakit ayni ce· 

va bı verirdi: i 
- Evet ruhum, zenginiz, hem 

de çok zenginiz. 
Ru sözleri söylerkk~n de, beyni· 

ni yryip litiren bu kiiçük kuşa ba
kar ve tebessüm ederci. Mamafih 
arada sırada delikaıılmııı korktuğu 

ar tık para sarfetmek isteınedıği de 
olurcıu; fakat bu dakikada da ufak 
tefek kadın sıçraya sıçraya onun ya· 
nına kadar gelır ve öter gibi: 

( Gerisi dördüncü sahifede ) 

kanunların her ferde verdiği hak ve 
salahiyete day anarak 

kılmıştır. 

tesirsiz hıra.-

Devlet bile satvet ve kuvvetini 
binbir nizam ve ahk8m adeseıinden 

goçirerek istimal ettigi halde efradın 

kendi kuvvetine gUvrnert>k teca\tUz
lere, taarruzlara kalk1şn1nsı . hak far

zettiği hedeflere ulaşma.va uğraşması 

muhakk:ık busranla karşılapcak, rUya· 
!arda bile görmekten kaçılacak ka· 
nunun si<ldctle terhip ve tcczi.'~e ede· 
ceği bir harekettir. 

Bu tecavUzler mUncvver ve mu· 
vaffak zabıtamızın kı\ounu va.tana 
hakim ktlan, otoriteyi hnkkıyle ya· 
şatan dirayetiyle neticesiz kalmış ve_ 
Turk _yurdunda cunıhuri,yetin sırrı 

satveti adalet olduğu kanaatinin 
kalplerde yer almış bir im:ın oldu· 
iı\unu teyit e.ı· lemiştir. - Doğruluk 

fabrikası mUstccir ve muduru Musta 
fa Hidayet UzyönUm 

-Hizmetçi aranıyor 
Evde çahfmak Uzere bir 

kadın aşçı ve bir hizmetçi 
haranıyor. lstıyenlerln idare 

hanemize müracaat etmeleri 

c 

Türksözü 
Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Ayl.k 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
100 
100 

1 - Dış meinlel<eı e için Abone 

1 

itibaren. sekiz sene müddetle Türk Ceza Kanununun 20 nci nıaddesile 
. diğer kanunlara göre amme hizmetlrrinden ; sayılan işlerde kullanıl

mazlar ve bulunamazlar. 

Bu kanunun mer'iyetinden evvel 1064 Slyılı kanunun hükümlerinden 
doğan bütün hukuki netice ve muameleler mabfuzdur. 

Madde 3 - 25 eylül 1339 tarih ve 347 ve 26 mayıs b26 tarih ve 
854 sayılı kaııunlara göre teşekkül etmiş olan Heyeti mahsusalarca hak
larında bir daha Devlet hizmetlerinde irtihdam edilmemelerine karar ve. 
rilen eşhasın ve 24 mayıs 1928 tarih ve 1289 sayılı kanunla Ali karar 
heyeti ve 26 teşrinievvel 1933 tarih ve 2330 sayılı kanunun 1.l nci mad 
desi mucibince Devlet Şurası Mülkiye Dairesi taraflarından tetkik ve 
tasdik edilenler de dahil olmak üıere verilmiş olan kararlar refedilmiş

tir. 

zammedilir. ı 
2 - lıanhr için idareye müra-

Ancak bu suretle haklarındaki kararlar refedilmiş olanlar bu kanunun 
mer'iyetinden itibaren iki sene müddetle maaşlı memur olarak istihdam 
edilemezler. 

caat edilmelidir. 1 

,.... ..................... ...... 
1 ÇOCUK HASTALl~LARI 

MÜTEHASSISI 

Dr.Nıhal Bayat 

Mersin Yoğurt pazar 
saatları : Her gUn 

17-18 
1 Kabul 

iiımı .................... ... 

Madde 4 - Birinci ve üçüncü maddeler hükmün . en istifade edenler 
hakkında Hakimler ve Memurin Kanunlarlarile bunlara nıüzeyyel kanun
lara ve sair hususi kanunlara göre yapılmış ve yapılacak olan bütün inzi. 
bati muamelelere ve askerlikt~n tard ve ihraç cezalarına ve askeri nis. 
betelerinin kesilmesi kararlarına affın ve refi hükmünün şümulü yoktur. 

M~dde 5- Birinci ve ıkinci maddel~rde yazılı af ve refi hükümlerin· 
den müstefid olan şahısla lüzum görülürse icra vekillrri heyeti kararı ile 
vatandaşlıktan iskat edilebilirler. 

Madde 6 - 28 mayıs 1927 tarih ve 1064 sayılı kanun ilga edil 
miştir, 

Madde 7 ·- Bu kanun neşri tarihinden itibaren muteberdir. 
Madde 8 - Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilieri Heyeti 

memurdur. 
Son- 8303 

ll akşam Yazlık sinemada: GRACE MOORE lLAHi MELODi 



5 ah.fe : 4 

Altın beyinli adam 
- Üçüncü sahifeden artan -

- Kocacığım, derdi, sen zengin 
sin. Bana çok pa~a1 ı o'an 1>ir şey 

ler alsan al 
Ve erkek ona çok pahalı bir 

şeyler alırdı, 

Bu hal böylece tamam iki sene 
dr vam tlti: ş nra bir sabah ufak 
tefek kadıP, tıpkı bir kuş gibi, an
ldşılınıyan bir dert yüzünden öldü, 
gitti. Artık hazine bitmek üzereydi 
paranın kalanile erkek, sevgili ölü 
için ihtiş~m•ı bir crnaze alayı yap
tı r dı. Kilise çanları hızlı hızlı öttü. En 
şık cenaze arabası tutuldu, siyah i· 1 

ipeklilerle süslendi. Gümüş kaşalı 

lıeygirlere seı guçlar takıldı. 
Yeryüzü bundan daha güzel bir 

cenate alayı görmemişti . Paıa kal· 
mış, yahut kalmamış, artık erkek 

1 
için bunun ne ehemmiyeti vardı! Ka. 
lan paıa!ı fıkaralöra .dağıttı, kilise· 
1 ~re r:ezretti. 

Meza 1 lığa girerken. erkeğin, ka
fatasında ken ırlar a yapışmış bir 
kaç a:tııı parça>ından başka hiç bir 
şey kalmanıışt•. 

Mezarlıktan don~ıken sokakta 
tıpkı bir sa hoş gibi kendinden gTç 
nıiş, elleri lıavada, düşe kalka ) ürü
yordu. Akşam çarşıların ışıklandığı 
saatte neniş bir vitrinin önüuJe dur· 
du. Bura la ışıklar!~ pırıl pırıl ya~an 

kıı naş ve süs yığınları ara s ında ke
n arları guğu tüyleriyle süslenmiş 

mavi selen l n bir çift iskarpin 
vard•. 

A da na Sulh ik inci hu
kuk mahkemesinden : 

ilan No : 270 
l)avzcı Adana inhisarlar idare 1 

sini izafeten vekili A•ukat Kemal 
Çelik ile müddcaaleylı Kantaran M. 
de 31 numaralı evde Mustafa oğlu 
Emin ansında müteheddis alacak 
davasının cari duruşması sı rasınd a 
müddeaaleyhe ilanen teb liğa t yapıl 
dığı halda mahkemeye gelmediğin 
den ilanrn ğiyap kararı tebliğine 
ve duruşmanın 9-9 - 938 tarihine 
saat 11,20 talıkın> karar veril miş 
olmağla mt:zkür gün ve saatta mah 
kemeye gelmediği veya tara fında n 
bir veki l gönderilmediği takdirde 
muhakemenin ğiyaben devam ede 
ceği tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur . 
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Adana Sulh ikinci hu
kuk mahkemesinden : 

ilan No :261 
Adana lr. hisarlar idaresine İza 

feten vekili Avukat Krmal Çel ik ile 
Ahdioğ'u K. de mukim Hüseyin ve 
Mehmet Sait ~ rasıııda müteheddis 
al<cak davasının cari Juruşmasr sı 
rasmda nıüdJeaaleyhlere ilanen va· 
ki teblığata rağmen mahkemeye gel 
mediklerinden namlarına ilanen ği 
yap kararı teLliğine v~ muhakeme· 
nin 9-9-938 tarihine saat 11,30 
talikıııa karar '.erilrııiş olmakla müd 

TürksôzG 

Seyhan Defterdarlığından 
Döşeme Ma. Bahçe yeri Nısfının on altı 

sehim itibarile 
brş sehmi 

24 sehim iti · 

Miktarı 
M2 D. 
1153 16 
375 

Muhammen bedeli 
beher Me. Mu. 

15 kuruştur 

,.. 

• 

" 

Üzerinde ebni· 
yesi olan mahal· barile 6 sehmi 

lin zemini 

Arsa 216 sehim i\i 103 8 
bari le 54 sehmi. 

6 sehmin muham· 
men bedeli 150 

liradır. 

54 sehmin Mu
hamen kıymeti 

100 liradır 

Yukarıda cins mevki ve mıktan yazılı gayri menkullerdeki hazine 
hisseleri hiza l a rında gösterilen muhammen bedelleri üzerinden açık artır 
ma sureti le satılacağından isteklilerin 8 Ağustos 938 pazartesi günü saat 
onda ( üzde yedi buçuk nisbetinde teminat akçasile defterdarlıkta topla · 
nan Komisyona gelmeleri... 23-2 9561 

•• •• •• 
TURKSOZU 

Matbaacılıkj 
-------

j Gazetecilik \ 

Mütenevvi renkli 

her türl ü tab işleri ni zi 

ançak Tür ksözünün oto 

malik mak inal arınd a 

yaptrrabil irsiniz. 

1 LAN 
• 

T A B 

bir cild, renkl i ve zar 
bir kapak bölgede an 
cak Türksözünde ya 
pılır. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında ba•
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

• 

KIT AP 
Aitın beyinli adam uzun uzun 

bu iskarpinlere baktı, tebeısüm e. 

derek ken<li kendine SÖ} lendi: ~Bu 
iskarpinler onun her halde çok se,in
direcektir .; zavallı adam minimini 
sevgılisiııin ar tık yrryüzünde olma· 
dığını hatırlamıyordu bili, lskaı pin 
!eri almak Üz< re dükkana girdi . 

eseriniz daha kıymet

' lenecek tı r. 

d .. ~aleyl' lerin nınkür gün ve saatta 
mahkemeye gdmedikleri veya ta. 
raflarından hir vekil gönde ri lmediği 
takdirde haklarındaki ğiyabın bi t 
tasdik ğiyablarında muhakemenin 
devam edeceği tebliğ makamına ' 
kainı ol.m.k üzer~ ilan olunur . 

.. 
C l L O 

Resmi eurak, ced. 
vcller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nt fis 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türksözünde ı a 
pılır . 

Dükkancı, dükkanın arkasında 

ansızın bir feryat İşitti, korkarnk 
geri döndü, orada tezgaha dayanmıs 
l:,ir adam gönlü. Bu adam şaşkın 
ve man~sız göz1erle kendisine bakı 

yordu. Bir elinde kenarları kuğu 
tiiyleriyle s'islennıi~ mavi set~nden 
bir çift iskarpin tttuyor ve kan İçe
risinde olan öteki eliy!P de tırnak· 

!a rının ucuna }apışmış altın tozlan· 
r. ı dükkaııcıya uzatıyordu. 

955.:J 

işte badam, altın beyinli ada· 
mın masalı böyle bi ter. 

• * * 
Bunasıl inalı n mıyacak bir şey gi

bi görünüyor; fak at baştan başa 
doğrudur. Y cryüzünde beyinleriyl e 
y;;şamağa, ~inir l erinin, vücut l a rıuın , 

hayatl a rının maddelerini, altın halin· 
de saı fttmeğe mahk ıim ne kadar 
çok insan va r dır. Bu adamlar için 
her gün, Lir ı stlraptı r .. Ve ıstırap 
çekmekten yo r uld uk laı gün de .... 

- 1 
Adler .. Singer .. Adler .. 
Dünyaca tanınmış 

ADLER 
VE 

Singer 
Bisikletlerimizi ucuz ve şı k 

Bebek a rab,ı larımızı 
muhakkak görünüz 

Satış deposu Hükumet 

caddesinde O m er 
Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon : 168 

17-80 

Telgraf adresi : Başeğmez 

9490 

or. Muzaffer Lo man 
lç hastalıkları mütehassısı 

Hastal a rı nı her gün Yeni otel atk asındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmekted r. 

Kütüphanenizi gu

zelle:,.tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk

söıünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

• 

GAZETE 
Türksözü matbaa

sı "Türk sözü. ndtn baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

• 

s~yha 1 Vılly !ti Va'c:ıflar M idirlügünden: 

Teminat belediye 

Bedeli keıfi parası mevkii kapu No cınsı vakfı 

Lôra K. Lira K. 
95 .'35 7 20 karşı yaka 15 dükkan mazbut hin 

369 80 27 75 pamuk pazarı - oğlu. 

465 15 Yekıin .. 

V •'<fa ait yuka rıda yazılı akarat 27; 71938 çarşamba günü saat 10 da 
ioale edilmek üzere vakıflar idaresinde mevcut keşifleri mucibince tamir 
!eri eksil tmeye konulmuştur . isteklilerin saat ve yevmi mezkurda vakıflar 
idaresinde müteşekk i l komisyona miiracaatları . 

20 - 22 - 24 - 26 9549 

• 

Dun lop 
FORT 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havalisi acant.ısı hükumet caddesinde 

ÖMER BAŞEGMEZ 
Ticarethanesidir 

Telgraf adresi : B ŞEGMEZ 
9490 

Telefon : 168 
18 - 80 

22 Ttmmuı .._ 

~~~~~~~~~~---~~. 
Doktor 

İsmail Kemal Satır 
Kızılay civarında eski Maliye Şubesi yanında İ 

Müslüm apartmanı 
Hastalarını her gün sabah saat 7 den 12 ye ve 2 den 6 ya kadar k• 
eder . 

[ Salı günleri öğleden 
9521 

sonra Parasız 
7 26 

bakılır] 

r-
.Tan lokantası 

Saathane civarında Acemhanı karşısında Tan lokanta~ 
Sayın müşterilerin i memnun etmek için bütün malzemesini yenileştirııı' 
Memleketçe tanınmış en usta aşçı başının hergün taze olarak hazırla 
nefi s et Sebze ve hamur yemekleri herkesi memnun ede 

b r tuıdadır. V" h~r kiseye elverişlid i r. 

Ucuzluk, temizlik, m'.ike mınel servis. 

1 - Tan ab nelerine yüzde 20 

yapmkatadır. 

2 - Tan Yaptığı abunclerin e vl e ı iıı e arzu edildiği takJİ 
yemeklerini gönderir. Uzak lığı nazarı itibarı almaz. 1 O - 13 94 

• 

., . 
' . ~·. 

. ~ 

Her mevsıın ve muhite göre 

ç AY 
Albayrak Mustafa Nezih 

!arının muvaffakıyet sırrı bunda~ır 

Adana için hazırlanmış KOKULU, Serinletici Yazlık 
hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

na gaımı,ur. Bir fincan Ç•Y gUnUn bunaltıcı sıcai)ını 

Bu 
.'ıın 
ı eı 
11lıla 
,ko,ı 
llıtase 
•nı 

iki 

------------~----------
'I DO K TOR 

Mazhar Cemil Esen c~>.~ 
Cbcu 

Sinir hastahkları mütehassı~ :;: 
'td •n 

Reşatbey mahallesi Ordu Evi civarı Savatlı ' ~!~ 
Bay Halil evi 7-30 953~~~~ 

'~· , 1 

Umumi neşriyat müdiif~ 1 ~le 
in 

Macid Güçli.İ G~d 
Ad T .. k " .. tL•Ş~ ana ur sozu ma " 


