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0 1ldra seyahatı 
illl<.E B\ HL : 13 - ( . .) 
lcr~ul ile Eden Fransız dı .rı 
~ 1•kın1 Ll\alle gföU tiiklc· 
itada 1 .. 

ı 
1 

ının)nnm hir11ı c\-
u u lar k d .. . 

'-ıt urumuna onmeEI 
t ~ ~ııd? i!ıtiyatı elden feda 
onı: srıhı güzüluuemı,Jcrdir . 
•il k Onla mal arının 'rupa} a 
dl~ eden ııeticclerile doğu 
'" .. uıa ınıo ) a pılma ı , e l · 

Y•nıu (' <l" ı ı •Coe\ rt.ye oome ı 

11 ,'"dca ile La\Olrn 8) o· 
•ı .~ n Looc.lrı ya ) apaı akları zi-

kt~ tı:ıı:un uzadiyı· tetkik olu
t•a t 

ır , 

•• 

Adına merkez koza ı an· 
ınrzdan olmak üzere 241 ikinci 
müntclıib çıkacaktır 

Bu lıe aba güre villi} etimiz 
cemau ( 753 ) ikinci miiulelıib 

aıılabı1miı umum nufu göre 
8 a} la\ ~ıkaracıktır . 

Bogihı .arııııız.ıu onbir iuti 
Lab nalıi} c inirı re} antlıkJnrı 
nr içiutle gezdirilecektir . 

Türk çocuklarının en hü) uk 
hakimi) et haklarının iıtimalı gii· 
nii olan 'a} la\ s çimi günlerin· 
de re) leriııi hu halde kullana
caklarına büyük giıvcoçle inım
yoruı . 

Yeni musikimiz üzerine 
Büyük bir Sovyet ğazetesinde ünlü iki 

müzisıyen değerli yazllar yaydı 

MU KO\ : 13 ( ~.A) -

Ta Rjau ı bildiri} or : 
OV} tt ouaatı meemuosmdı 

« } eni Lir kühür menbaları » ııa 
mı elllnda ne reUiği hir maka • 
lede profesör \ eprik di)Or ki · 

Türk lfolk;>nrkılara bii) ük bir 
altika ile kor .ılaııma}tt layiklrr 
, c nıulınkkoktır ki im .arkılar 
)elli bir Tiirk musiki inin 'ti -
rnda g tirilm ııi için bir malıe · 
mc te kil tdtcel tir · 

Ben şalı en l tnubul l..onser · 
rntuvnu l rafından derlenen halk 
~ukılarıoı tetkike fır nt buldum 
\C diişün<'em Tiirk mu iki ine 
ha ahenktar <lili huhunk için 
Türk kompoıitö leriuin bu şnr 

kılnrdnki mana \ c b nkleriıı bar iz 
, usıflnrınt lınrekct noktası olarak 
almalarrnııı çok eh mınİ)eli haiz 
hnlunclu ndur . 

Türk kompoziıurleıi muhale· 
kal\ ur elle a\ rupn tekoigine 
fazla clüşkünlı.ik gö tcrnı k de\ 
re inde geçecek! rdir . 

Bu gtinkü mulıtelıf Avrnpa 
muı•iki mcktcbleri lı kkuıdaki 

tckid yokeuzluju bil} ük bir teb 

likc te kil etmekte 'c IJU lınl 
genç sanatkfirlanm her mcılıcbteu 

müc ir olup hep inden birer 
par ~a alma) a yani ecl ti we 'e 
ancak gelecel\ nesillerde ewere 
'erebilecek \ aktiod ıı e\' el bir 
tekamül gösterme} e )nni epigo 
ııiımc} t götürehilecek bir malıi· 
ette bulunmaktadır . 

Tiir k kompozitörleri eğer yalınız 
uln al çerçe\ eler içinde kolırlnrsa 
lııta ctmi olurlar : çüokli böyle 
bir rn:d) et Türk mu ikisinin in· 
kişn.f ' terakkisin engel telikil 
etnıış olur . l• ılhakika i Jiiın kiil. 
türüne 'e dini merasimine ait 
hulunau }eknes I\; \C magmum 
r ')adlar ) eui I'ürki) cuin mau . 
lalit İ) le ahenkli de •ildir. )'.eni 
Tlirki) yeni hayatin nbeııkli 
em bir musiki) e mulıtaetar • bu 

) oi Tlirk mu iki i çok kU\ vetli 
ihtimılle t a lıırını halk mu iki i 
menl1alarmclau ılaraktır . 

I· nk t arzu olunur ki ) eni 
Türk kompoz torleri halk mclo 
dileıinio makamlarım benim · . 
mcklc kalmı lor 'e Lu ıntlocli -

Geri 1 dördUncü flrtikde -

-- •• 

o 

Sivas - Erzurum 
le.; hord 11111111 t h\ ille>rinin ıııı ı 

lıugUıı hİIİ)Or • Para ı olanlar hu 
fır atı kaçırma ınloa • 

müntehib çıkarıyo 

İkinci seçiciler seçiıni 
Sİ\ A : 13 { .A) ·a}la' 

s •çimi hazırlıkları tcıuımen bit 
mi~ . niha}"t iiı; güu içind(' biti 
rltmek ilzer(' ikinri miintchihl<' 
ıiu rçimine b .Jınnıı tır . 

HOL : 13 ( A.A )- nyltn 
eçimine e ı olan ikin i mihı -

tehib namzetleri i in npılnn Fıı • 
ka oklıınnlan bitti . Vila)Cl 
clnhiliude 555 ikinci milntehih 
te bit edihni,.tir. Buolardııı yUzde 
on ekizi kadındır . intihabı yarın 
bı lımmck üzere lıazırhk yapıldı. 
\ ilfi et adına ) cdi il} lav çıka -
caktır . 

ZO G J.,U K : J3 ( )-
Zooguldık 'iliyeti dahilinde 
ikinci müutchib intilıaLatı temı
mcn hitmiıtır . J 57 .211 nıUn • 
telıih C\den 123.933 müıııehib 
re} c i tirik edenlerin 66.114 
kadın 57.819 erkektir . 1ntilıab 
giiuleriud hl\ ıııın karJı 'e fır. 
t1ııalı olma ıua rağmen iatiLı -
bata i tirak nisbeti yüzde yetmiı; 
dokuzu bulmu tur . 

Fır kı namzedi olarak eçilcn 
773 ikinci müut-ehibteu J30 ka • 
dın 7 3 trkektir . 

K 1 AMO : 13 ( A )-
Yapılan )Oklamnlaıdao onra \ i 
liyct iı:iııc.le 129 kadın . 709 er· 
kek olmak üzere 838 ikinci c -
çi i namzedı tesbit edilmiş 'e 
cçiwc ba lanılmı tır . 

İkinci müntebib seçimi vila · 
yetin her tarafında &) ın 20 in · 
den C\ 'el bitirilecektir . 

Sovuklar kırıldı 
Bu gün her yerde 
düşüklük var 

A U . 13 ( . A )- Zi-
r o at hnkaıılıı:;ı metcoloji enstitü· 
Uııdcn aldığımız malumata göre I 

sun 21 nıt içinde yurdun Trak} e 
Ege mmtıkalarındı yağış de' am 1 
< tmi,.tir. diger maotıkılarda ha\8 
l ulutlu gcçmi tir ~ rn ~ok yagı .. 
63 nıilımetre olarak Edremidde 
ölçülmüştür . 

'l'rak) a , Fgc mıntakalarmrn 
dığcı· erlerine U 4i milirnetr 
nr11ıntln yığı olmuştur . 

Get c \ c gündiiz sulıuuetleri 
orta anıclolu v do 'll nnndolu -
undan mada )erlerde hep ıfıruı 

ü tünde kalmıştır . Bu gece en 
dU iik subunet sıfırın altında ol
mak üzere Kar tı ,33 , Erzu -
rumda 20, Ka tamonuda 16 , i· 
'asta 15 • okaıadn 10 d ı ı c 
olarak kaydc Htmlştir . En yük • 
sek gündüz uhuoctlcri ıfınu 
Ü tünd~ 16 derere olmak üzere 

utal ı \C danada ka dedil . 
mi tir . 

Marmaradaki yer teprentisi 

içeri işler brı/\uw \ ııkrıı;Ka!Ja 

KAHA : 13 ( .A.) 
l eri i leıi hekanlığmdnn lebli~ 
e<lilmi tir : 

l - Erdek Kapudn • hunı
rn aılılırı yer nı ıntıları c ne· 
ti ·elcri hakkında Bılike. ir 'ı· 
li i ile tlobili c teftiş hr eti r i· 
i ve sıhbı)C bı. mUfctti i taJ'I· ı 

fından birlikte cle\let merkezi 
ne göııderılcn telgraf ikimi 
maddcdır • HUk\ımet tar f mdan 
'erilen f"C\ nptn ı\çiiorli madde· 
dedir . 

2 ) er tepıcnti inden fe. 
la kete uğru) an 1 rmara ndnla 
rıodnki küyler he etçc gezilerek 
tclkikat ya1 ılclı . ) er tcprcntı i 
en Zİ) adc Erd k kazası merkez 
'e mülhakntilc Marmara adaln· 
unda temerküz cimi ilk hare· 
ket t 1 1935 cnma güuii aat 
4 13 dt hı lumış ve fa ılalarla 
un giine knclnr clevam lmi tir . 
Bu giio\.:.ii aı antılar hnfiflir . 
l lk ıu ıntıyı mütcakilı 'ilayet 
ç Erdek ka) mıkımHc bir he· 
} et ndalan göoderildigi gönde 
rıhliği gilıi 'ali de mill akibcn 
aclalnra giderek icnhedcn terti
batı nlclumı" v ilk ) nrdıınlar 
yapılım tır . 

"\er tepı· ııli iud ·u l!.r<lek 
merl eıinde bir çok binelarm di· 
var 181'1 çıtlnımş ve iki bnraka 
ıkılmıştır . uh \akn\ar 'c 

- Gerisi UçUncü firtikte -

Fransa başbakanı Flanden 

Radyoda bır söylev söyliyerek 

ökonomisinin yağılannı anlattı 

Fransa 

ve .• 

----------·------~~ 
'' Fransa uluslar arası siyasasında 

realist davranacaktır ,, dedi. 
Paris : 13 (AA) - l 'landen 

radyodaki söyle' inclc nmacınm 
u\uıu ökonomisini tıhribve ku· 
rıılmılarını b•tırmık tehdidind 
bulunan iki tehlikedtn kurtoımık 
olduğunu bildirmiş, bükumetın 
bc)annnmcFind nzıh vıic1leri
niu ifa edilıni olduğuııu bıtır
lıtlıklan Mınilyn ıuilu ti ile va
hım bir tekil alan barh tehlike· 
leri hcrtanf olurken diğer la· 
l'aftın 'I ui yıl buıı ufku üıcrlne 

Sivas 

açılmıı bulunuyoruz . Dünkü Bo 
ma aulnşına ı 'e yarinki 1 ondra 
gorüşrneleri ancık bunu perki 
tırmek içiDdiı . 

Başhnkon teııkidlerden bnb c· 
deıtk la • l'ladığını icraatınız ~r.a
yıflatmnmak bıkkındaki kati kara· 
rını lıildirmiş ve şu suretle devam 
etmiştir . A ıktnn ıpılao sanayi 
anlaşmaları mevcut ve gizlice ak
dcdılcn aulnımalın tehlikelidir • 

Gerısi üçUncU firtikte 

Erzurum 
., 

Demiryolu iç borçlanma tah
villeri satlığa çıkarılbı 

----------··-----------
Bu ayın ancak onbeşine kadar sürecek 

sataş fırsatlnı kaçırmamahdır 

Bo tnll\ ili ıio foizı } iizde 7 diı . 20 lira değerindeki 
pe in para ile J 9 lira) a ve tiç ı 'acleli 'ere i) e para ile 

kuru n iş ve Ziraat bankalarında satılmaktadır. 

hir tahvil 
19 lira 30 

/Ju devirde Mr pararıw yu:dc 7 Aazanç !1elirece!}l lılç bir say 
lam iş yoldur .. 

Bu tahviller bütün devlet işlerinde teminat olarak ve 
ınilli emlak atışlarında 20 lira olarak kabul edilir. 

Bugün son gündür. 



Firtik : 2 Türk Sözü 

Şehir ve caddelerde ağaç 
dikmenin usulleri ve şartları 

Bir yayim 
Bugün Un kontrol işi ne bi-

ikinci müntehib nanı; 
Adana merkez 

" 244 " kişi 
Şehirlerin ğüzelleşlirilmeai , 

sıhhat ~artlarıoın düzeldilmesin· 
de ilk önce göz önünde bulundu· 
ralacak bir işte anJaııo cadde ve 
sokaklarının ağaçlarla donadıl
ması , münasib yerlerinde parklar 
ıkuvarlar, ormenf er meydana ge
rilmt:Sidir . Adana bunlara en zi· 
yade muhtaç olan bir şehirdir. 

Biz parlak Ye şehir orman· 
Iara hakkındaki düşüncelerimizi 
sonraya bırakarak bir kaç yazı j 
ile şehirlerin oe gibi şartlar dahi· 
liode ağaçlanması lazım gelece · 
ğini anladacağız· Bu mUnasebet· 
le belli başlı en büyük Avrupa 
şehirlerinin ağaçlanma gidioleri· 
ni de yaıacağız : 

Ağaçların esenlik faydaları 
berkeice malümdur : Şehirlerde 
dikilen Bğaçlar cadde ve sokak 
ları dolayııile bütün §ehri gü
zelleştirirler. şehirlerin hHasını 
temizler, toz ve topraktan kurta
rırlar . Yazın gölge yaparak se· 
rinlik verirler ; şehrin rutubetini 
muhafaza ederler . Çok rutube\; 
li memleketlerde ığaçlar evlere 
çok yakan dikilmezler , çllokü ru 
tubeti artırırlar • 

Kentsel ıcunda büyüle:, kUçUk 
her şehir ağaçlarla süslenmiştir. 
Biltüo acunda ağacı ea çok olan 
ıehir Paristir • Pariste parklarda, 
skuvarlarda , mezaılıklarda,CBu
lony ve Vensen ormanlarında hu 
Junao ağaçlardan başka cadde 
ve sokaklarda 75,000 i geçğin 
ağaç vardır . Bununla beraber 
Pariıin bu kadar çok ağaca ma
lik olması çok eıki değildir ; 
70-75 senelik bir çalışmanın 

mahıuludur . llu glln Senjermeo 
gibi Parisin iç taraflarında bu 
luoan ve büyük yapılarla kapları· 
mış bulunan bir çok yerlerin 
orman halinde olduğunu bilen 
ve (Ah 1 bizim Çlcukluğumuzda 
şuralar oe güzel ormandı , bura· 
larda bülbüller öter, lrnmrular 
uçuşurdu , biz gider güler oy
nardık ; zamane adamları Parisi 
bozdular, altüst ettiler .,,) deye 
şikayet oden ihtiyarlar çoktur. 

Pariste ilk ağaç dikimi 1616 
tarihinde Fraoıa kraliçesi Marie 
de Madiçis in emrile başlamış · 
hr · t .Marie de mediais Parisio 
(Graod cour.la reine) adile anı· 
lan yerine eneli 12 sna ağaç 

dikdirdi · 1723 de bunlar çıka 
rıldı yerine br.şkaları dikildi. Bu 
birinci dikimden bir kaç sene 
sonra l\1arie de medicis Arc de 
'friompbe ( takı zafer) uo etra
fında , av ve istirahat yeri olmak 
üzere büyük bir park ve honun 
içinde bir köşk kurmak maksa· 
dile Lir proje yaptırdı, proje 
tatbika haşlandı ; ağaçlar dikil
di ve 1620 t&rils iode kendini 
göstermeğe haşlandı, fakat mey
dana gelen manzara beğenil
mesi ve projenin tatbikioe devam 
edilmedi. 

pariste "ağaç dikimi çok ağır 
olarak devam etti . Bu zaman· 
larda kın\lların çoğu sokakla~a 
ağaç dikilmesini istemiyor, mü· 
hecdisler de ağaçların sokakları 

Balık derisinden çorap 

Cenubi Afrikada Durban şeb· 
rjnde köpek bahr,rı deri inden çorap 
imaline ha§lanmıştır. Bu suretle kö· 
pek balığı sanayii oldukça inkişaf 

etmiş olacaktır. 

Yalmz burada anla§ılamıyan Lir 
nokta var ki o da köpek bah~ı de· 
ri inden yapılacak çoraplara ayak
ların dıiyaoamıyacağtdır. Çünkü kö· 
pek balığı derisi ne kadar İflenirse 
işlensin , gene eertliğioi muhafaza 
eder , 

St!yhııo Ziraat müdürü : 
Kemal Atlla 

bozacağı düşüncesile krallarla 
elbirliği yapıyorlardı • 

Umumi Meclis toplanacak çim yapılacak 
Bugün Vali Tevfik Hadi Bay· 

salın baıkaalığı altınde umumi 
meclis bir toplanacaktır . 

Buğdayı koruma karşılığı ka
nununun tatbikatını göetermek 
üzere Maliye Bakahğınca alaka· 
darlara mllbim tamh.oler yapıl· 
mıştır • 

_.

-----Hl·~·----~ etırıce 
Cumhuriyet halk fırlwsı vilayet idare ı~r 111 

merkez kqzanw 244 ikinci münlclıib namze ; yar 
nı bugıin aşağıya aldık. f;erlye imlan yarısı a 

-Şehirler içi~de uğaç di
kilmesi ve muvaffaki~ et 
şartlurl-

Yaş meyve 
Ağacı kesmek yasak 

çıkacaktır : _,J 

l 
Bağdadi ' l(e ~ 
k . BışkıDI, 
evı )f,, 

Karşıyaka Şebirlcr içinde ağaç dikmede 
muvaffakiyet bir çok ıebehlere 

dayanır : 
Bu şartlardan birincisi dikile 

cek ağacın intihabıdar . Dikile
cek ağacın intihabıoda iklim şart
larile beraber topnğın Ust ve 
bilhassa alt tabakasının tabiatı 
ve terkibi , caddelerin ve trottu · 
varların genişliği v~ evlerin yük 
sekliği esaslı olarak oazarı itiba
ra alınır • 

Bckmezbüyüğü köyünden lsa 
oğlu Hasan adında birisi yaı dut 
ağaçlarını kesip şara getirmiı sa
tarken tutulmuştur . 

Aldığımız haberlere göre , 
Buğday koruma kanunuqda son 
zamaolorda yapılan değişiklik
lere göre, verginin mevzuu tah· 
dide uğramış ve artık valsh ve e· 
ideli drğirmenlerle un sata? dük· J 

kanlardan \'e pazar yerf erıle fı · 
rtnlardan maada mahallerin kont
roluna lüzum kalmamıştır . 

Fahri Uğurlu .Avukat, Rıza 
İbrahim , Cumhuriyet fabrikası 
muhasibi, Yuıuf İzzetin , Ocak 
reiıi, Ferit Yılmaz, Seybanıoca· 
ğı katibi, Hasan Ramazao, fabri
kacı , Abit Muhtar , Karşıyaka 
O. ıei~i , Yusuf Haydar "l\luba· 
sibi,, , Selami İbrahim , Abdur
rahim, Abdurrabim Derviş Har· 
tum , Mualla Hasan , Kllçük Ha
san. Akıl Mehmr.d, Yusuf Muh
tar zade , Derviş Hartum , 

Belediye id:r;.~ 

l Ak ZerbaD " 
bd rsbıll 

11 , A ur ICJclr' 
oğlu Bayan 

Toprak terkip itibariyle diki· 
lecck ağacm yaşamasına müsait 
olmalıdır ; 1,40-0,80 metre de· 
rinliğinde alt tabakasıııın terkibi 
ve tabiatı dikilecek ağacın yaşa
masına , kökleri yarılmasına mü
sait bulubmaladır . Pariste topra
ğın alt ve üıt tabakası mütevali 
inşaat , düzeltme ve doldurma ne
ticesi olarak çok bozulmuş ve ka
rışmıştır Alt tabaka umumiyetle 
kireçli ve killidir . Ekseriya ağaç 
dikilecek yerin toprağı kaldırılıp 
yerine eyi toprak doldurulur . Alt 
tabakanın kamlu ve çakıllı olma· 
sı eyidir , çllnkü kökler kolaylık
la yıyılır; toprak su tutmaz ; kök
ler bol bol hava alırlar . Bu son 
vasıflar ağaç dikiminde her za 
man aranması laıımgelen vasıflar
dır . 

Ağaç dikiminde : 
Kuru ve az derin topraklara 

Elıntüs , akuya ; 
Ağır ve orta derecede ratıp 

derin topraklara katalka kayın , 
ceviz , paulovvnıa , pterokarya .. 

Ceyhan da --ırmakta bir gemici 
boğuldu 

Ceyhanıo ziyanlı köyünden 
Hergeli adındaki geminin müs
taciri Ah<lullah çavuş adındaki 
adamcağız evvelki gün saat üçte 
gemisile kar~ı yakaya yük taşı 
makta iken , geminin teknesinin 
bir yere çarpmaaile Abdullah 
çavuş suya düşrrek boğulmuş 

tur . 
Ceset Hülekli köyünün muh

tatı elite araştırılmış fakat daha 
bulunamamıştır . Bu duyumu 
Ceyhan l\lüddiumumiliği vilayet 
katana bildirmiştir . 

Bilgisizliğe kurban 
giden bir kadıncağız 

Hacı Emin kııı Emine adında
ki bir aralak ebesi, karnında dört 
aylık çocuk bulunan Emiaeye ço· 
cuğu düşfirmek için bir ilaç ver· 
miı ve Emine derhal bu ilicın te · 
siriyle ölmü~tür . 

İlacı veren aralık doktoru bil
gisiz Emine tutulub hakkında so · 
ruşturmaya baılaomııtır . 

Kediye attığı taş ada
ma değmiş Ratıp fakat rutubeti durgun 

olmayan topraklara çmar , dişbu · 
dak , kavak ... İntihab edilir . Abdulkerim oğlu Hasan adın 

Sokaklara dikilecek ağaçların da Liriıi evinden kovaladığı ke-
intilıabanda dikkat gözüae alına- dinin arkuıodan bir laf atmış, 1 

cak diğer es11lı noktalar şunlar- taş kediye değmeyerek sokak-
dar : 1 - Sokakların , 2 - tro . tan geçen Süleyman adında bir 

Bu itibarla vilayetler dahilin
de bu iş için istihdam edilen mu· 
lıafaza memurlarile bekçilerin 
vazifelerine 1 Kaounusaniden iti
baren nihayet vermiıtir . 

Un satan dükkan ve mağa 
zalarla pazar yerlerinin mürake -
besi için vergi hasılatının onda 
birinin ücretli muhafaza memu
ru kullanmağ• imkan verdiği yer
lerde ücretli muhafaza memuru 
kullaracak ' vergi hasılatı mnsait 
olmuyan vilayetlerde de müra
kebe İ§i belediyelerle yapılacak 
anlaşmalar neticesinde belediye 
memurlarına gördürülecektir . 

Belediye memurlarına bu iş 
mukabiliode münasip bir aidat 
vergi hasılatının onda birini gtç
miyecektir . 

En ideal koca 

Eo ideal kocanın (!) Şimali 
Amerikalı bir adam olduj'u anla · 
şılıyor . Çünkü hu zat kırk ya · 
şında olduğu halde onalu defa 
evlenmiş ve boıanmı§tır , şimdi 
onaltı kadına nafaka vermekte -
dir . Fakat son zamanlarda buh
ran dolayı~ile nafakaları Yeremi
yeccğini ilin etmiştir . Bundan 
mutazarrır olan sabık ve csbak 
onıltı z~\"Ce , haklarının muha -
{azası için bir cemiyet trşkil et · 
mişlerdir . İflas masası bi\kimi Lu 
camiyeti tasdik etmiştir . 

Taymisin muhabiı i tevkif 
edilmiş. tuvarların genitliği, -evlerin yük· gencin başına değerek lıeş gün 

sekliği' - 4 - sokakların uzun- sonra tekrar muayene oluoacak Roma : 13 ( A. A. ) - Taymis 
luğu , ruzgar ve güneşe karşı olan kertede bir yara açmıştır · Taıı gazetesinin l\liJaoo muhabiri dün 

Uluca mi 
Selim fabrikatör , Bedri Gü

lek , Kırtasiyeci , Bekir Kaya, 
oöuü baş okutanı . Bayan Ne· 

fiıe Eşref , Doktor Eşıd karısı . 
~sım ikinci noter , Bayan Eymen 
Mazlum , lnkilab okulası okuta 
nı , Bayın Hefia Kani H. M. MU. 
Kani karısı. Bayan Taciser , Ca
vit Oral , Abdurrahman Ali, A· 
vukat , Seiahellin Sepici , Ke· 
mal Aga zade Hulusi oğlu . 

lürkocağı 
Basri Eczacı, Te~fik Coıkun Gü 

ven Fotoğrafçı, Baki Tooguç , İs
mail Kasab , Bayın Nadire , Altı · 

kulaç, Sabri Gül 1 Cema1 Ki 
mil, Avukat Bayan Hikmet Ziya 
Abdi , Eczacı , Bayan Münevver, 
Akverdi. 

Tepebağ 
Haıım AntaLyaıı. Bayan İfa

kat Sırrı , Encümen Baş katibi 
Surı kar111 , Bayan Neriman Ak, 
ZerbınkMüdilr ü Fazlı Ak Kız• 

Melek Öoen , Şevki karısı , Şev· 
ki Zerbank ikiııci müdiitü , Na 
ci Tuhafiyed , Turi Dit Tabibi, 
Yusuf Ziya, Dokloı öperatör , İs
mail Kara D.-yı Ali Rıza Terzi 
Ziya Müheodiı Akverdi , Ali 
Berber • lamail Hakkı , Diş ta· 
bibi . 

vaziyeti , S - ığaç dikilecrk yer· atan Hasan hakkında soruıtur- gece te\'kif edilmi§ ve hapsolunmuş· 
lerin iklim ve bedii şartları , 6 - malar yapılma.lttadır · ıur. SeLebi Lelli değildir. Mehmed Lütfi .Müslüm oğlu, 
•i•ç dikilecek ye~~io wkak, ,~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ Şü~6 Ma~ereci,Babri Dok~~ 

Hürriyet 

meydan , skuvar , olması , 7 - K u T Celil Etem , Mustafa Kadir 
ağaçlara verilmek istenen ıekil oğlu, Kuddusi Hıyta oğlu , Ah · 
\IC cesame tgibi bususiyetlerdir . med Enis oğlu , Vehbi saatçi, 

Paıis , l.oodra ve Berlin gibi ----- muvaklıit, Tevfik Cız, Bayın Nı-
büyük şehirlerde gcoitliği bir C\'· Durmuyor yuzgacmı, durmak dilesem : kiye Osmao Nuri, Hamit Bulak 
den karşıki eve 25 metreden aıa· /lep çazun üstünde gez ınek istiyor , 
ğl olan sokaklara ağaç dikilme· Ben siizü bir sıla telden elesem , 
mesini tavsiye edenler çoktur . Olmadı ; bu yine " Yal dildir ,, eliyor J 

Umumi kaide olarak: 
20 metre geniıliğindeki cadde· 

ferde ortada 10 metre genişliğin· 1 

de bir şose , yanlardı 5 er metre 'ı 
genişliğinde iki trotuvar ve ber 
trotuvara birer sıra ağaç dikilir . 

28 metre genişliğinde olan cad· 
delerde ortada 10 metre genişli
ğinde bir şose , bunu müteakib 
iki yanda 2 şer metre genişliğin· 

de iki kontrale ve daka sonra her 
iki taraf ta 5 er metre geoişliğiode 
iki trotuvar yapılır . Koutrallcre 
birer sıra ağıç dikilir . 

- Bitmedi -

Marsilya suikasti meselesi 

Cenevre : 13 ( A. A. ) - Mar· 
sil)·a suikasti mcsuliyetleri hakkın· ı 

daki Macar muhtıra sı J?on EckharJt 
tarafmdan bu İ§in raportort olan 
Edene te\•di edilmek üzere Ulu~lar 
kurumu genel katibliğioc Yerilmi§· 
tir. Edenin raporu gelecek hafta ha
zır olacak orta Avrupa hakkındaki 
Roma aulaşmalarımn tathikıoı ko· 
la)la~urmak için bu devrenin niha
yetinden evvel itin tasfiyesine çah~ı· 
lacakur • 

Yıllarca ağuyla lwvrulaa ucu • 
Oldu bu üz dili bir koruyucu 
Bir dalay bulduki yok ucu bucu 
Orclan hep üziime canlar veriyor. 

Bir edip sözıimlc özünü şimdi, 
Dlltmin üslı'inde yağıyı yendi , 
Ben yatsam, uyusam: durmuyor kendi , 
Günü/den çiçekler, güller deriyor . 

Bımca uz sözünden ayrılan dilim, • 
Olmuştu yanğıyla Jıep dilim dilim, 
Dilimle ldjeııden kurtulan elim , 
Yazgacun altwa tüller seriyor , 

Kalmlldt içimde bir ağrt, sızı: 
Artırdı (Onouluk) kanımda luzl , 
Hep odur varlığa bin "Tan yıldı.zi,, 
Gözlere ya/tırık ondan geliyor. 

Çuk clt!ğil; yolunda aksa da bu kan, 
Ôlsekle ııôıak,, te yaşar yine san , 
Bir Ulu ( Atatiirk) onu yaraları : 
Üslıine göl\lerden kanat geriyor 1 .. 

Ulvi Tolay 
Yazgaç ; Kalem - Çımm ; Kağıt - Oolay : Uerya - l ı : Zaman , 

müddet - Yauğı : Tahassur iftirak - Kijen : Zencir - Ono\'luk : Cum· 
lıuriyet - Üılik : Tarilı 

Attilanın 

mezar. henüz 
bulunmacı amma .. -Macarlıır uzun zamanlıaabe

ri Szente civarında Atilaoın me· 
zarını bulmık için hafriyat yap 
makta idilu . Bu hafriyattan hu 

1 
güne kadar bir netice çıkmamış

:, tır . Bununla bıeraber Attilanın 
mezarı aranırken , Hun muba-
riblerine ait birçok mr-zarlar 
meydana çıkarılmıştır . Buuclan 
dan başka Hunlar , Gepidler 
ve Romalılar devrine ait ve kül· 
tÜr tarihi noktai nazarnıdan 
bir çok mühim vesikalar elde 
edilmiştir . 

Bir de Homa İmparatoru 
l\lark Aurel devrine '" ait para· 
lar , birçok kehlibardan inci
ler , aeccflcr , bir manikür ta· 
kımı bulunmuştur • 

Tlıeiss nehri sahillerine }'akın 
yer Jerde atlarile , eğer takımla· 

rı ile gömülen Hun sUvarilerine 
ait mezırlır da ke§fedilmiatir . 

takyeli , s;~: 1 

Simsar Mu 1 

İlhami , B•Y1111 

Kocaveı~r 
. Ze•cı' 

. Hakb_'P fıbrik,r.ı 
111 Şa ır • . Sli' 
oğlu • Rabııll ~ 
Zeki , ttıcc•' ' 
yan Müıeyyell tl'f 
oğlu, Bayan 

iid.. Ü karısı • ..... m ur .. 8,1 ... 
gıb Sepıcı ,' . 
hallin Sepıcıt '~l 
ter , MebOJ• ol1° , 
Bilil Şaban ,O 
KuruklSP 

lb'f 
Ali lbot ~~ 

Mjicavir ' fttll ~ 
Garib , Zerlt'O 
vi Kallğ oğlll~ 
Ahmet Kedi .. 

odOrU' ıirketi ID oJlll , 
mut yağlıcı ıt, 
Ticaret od-:;.,_ 
kalf aıı , Ab. 
Çelik , Lutf• ~ 
Vasfiye Sıtk•t' dril 
hibe Tevfik ~ 
Kusun, Baya•,. 
Bayan Edibe 1111' 
Turan Geç 0 

isti ki Al . 
1
, 

Nuh Nacı b 
f • Mirza oğlıJ ' 

Daim BeogıJ. 
1 
~ 

U • •·atib•· 
mumır. 

sı veınedatl ~bi , 
Borsa ınub••' • 

fıbt• 
Meosucat . •a-". 
eski be1edıye •. 

ı.J • ıııı• ' ti. 
General P 1 

11 
r• d• , 

memurları• .. 
d .. il ' ,, k rınü ur ___ ... _c• 

uao . ,o 
Bengü, B;',1 ... 
Daktilo ' . e 8' 
Bıyan HıdıY• ~~ 

ihat 1'uoÇ;,,, 'j 
rao Nazıtll ' 

-



( TftrkSözD) .Firtlk : 3 

C,:ukurovaoıo ve 
oroelano ötgücü Dağ Kızı 1 azaıı' ccrneltin 1 

ccib Onay 
(SON SAVA) 

Karakösede 
- Durı/cii sayıdan arlan -

ikinci seçiciler 
Anoe ikide birde kadifcsi 

IOlmuı koltulıta doğruluyor içini 
Çekiyordu. 

- Ab klZlm 1.. timdi kim bilir 
•erdeıin ? ÔJd" ü ? ç·· ". .. un m •. uru 
dOı mü? .. 

Bıha erkek bir ıoğuk kanlı · 
lı~lı dudaklaranı bir akıt gibi 
Çijniyordu • 

!. - Ah 1.. bty 1.. bütün kabı· 
ıtler seade ... Güadoidu ile llİ 

~nlanmılarına niçin mani oldun. 
ızım mutlak surette Gündoğdu ' 

kun ~eribınla nişanını duydu . 
endıne bir §eyler yıplı. Bu mu 

~~lıkak böyledir dedi . HüniDt 
unınr aglayırık koltuğa kıpaa· 

dı.. 

• • • 
Kıpınuı zili \'Uruldu. 'a.t 8 .. 

lllüveızi ber aUnkü gibi bir 
" 'J' • Urk Öz[i ,, gazetesi kapının 
deliiindca f ırlath. Şimdi gazete 
:~lerde döaliyordu • Ser levbılar 
ır bıkııta ıDz610yor . Nihıyet 

IGzler ( Şar savılırı J .Utuauaa 
lli1111i11i. 

Gaib kız/ •• 
Ce .•rnrnı eayıkhlarıodan avu~a! 

ugız beyin kızı Ayıel bamm ıkı 
ll1od.enbcri gaib olmu§tur. Aldığı· 
lbız ızabaıa nazaran kız, nigaolı ı· :•o baıka biriyle oi§anlıındığını 
le uyrnuı, hadisenin ''erdiği tees ür-

rle ıoı ve bıbaaındao bıbereiz 
Çırıamba giceıi geç vakat gizlice 
evlerini terkederek beliniz bir eem· 
le gitmiıtir. Zıbua büUln kuvycıile 
ı tırmıktıdır ... 

• • • 
Üçüncü gündü.. Çakıd, Benli 

~ezibanı eyhana emanet etmiı
tı, Keıibaa çığlıklar içinde iauf
•ız daliılarlı didiştikten sonra 
)orjun clu müıtü. Gürültüler ge
b~ıin ıe ıizliğine lcarıııyor, ne· 

1 
ır, Hını kollannı alaa bir kap· 

•n ıururlle ıomltlanıyordu. kedi· 
b' 111 ıerçeyi boğduktan sonra tek-
~ır Uıerine atılııı gibi dalğahlrın 

1 katil emellerı dinmemişti .. 
~ Nihayet Kczibaa güuabıız bir 

11 temizliğiyle suyun yiizüae 
lıluı, Irmak yaptıiı cinayetten 
:•n1r gibi oldu. dalğalar kıur· 

•ya, ıular kızarmayı bıılıdı, 
1 ( A ... ] köyünün çifçileri gün· k beraber tarlaya çıkmıılardı. 
y ıılır P•muk tırlalarıada çalı ;o ı• 
~Otlardı, lrmığıa kenarında bir 
:~ er~ek duruyordu.. Yüksek 

1 ~ bır eyler ıöyleniyorlırdı. 

1 - Mehmet 1.. Şu •tacı bir 
ey talulrnıı . 

- Hıniyı .. 
- De ·• karııda ... 

it ~ Zannım, armık yine hir 
llruın ıetirmiş ... 

lr1111ia yaklııwıılardı .. Cıset 
ttada ... Şiımiş ... Elbise parça· 
lllllıı, teklini biçimini her eeyini 
'Ybetmiıti.. ade kil renji bir 
~ur ~a~ıkası cesedi ~lçıdın bir 

l b gıhı örtmü Hı. Üzeriae bi 
7. IQ döklildü, 

l<oy kıdınları : 
- V ıb yazık .. çok t11e ... 
- N"dea boğu1muş ... N11ıl 

lca.ü, ? .. -y ... . . 
1, .. 1~ıara• güzler ... Kanayan 

l
u er · .. Dudaklarda seaeiı ve 

tı f L • , 
uır ı tif ham ... 

- Kim bilir !.. 
- Allah rahmet elsin . 

b l<CSylüler Kurdtepe )ıldızıoı 
•htın ıkııma kadar ü tüaden 
neı elsıilmeyen Çukur onma 

'ile .. J ldSyOoiia bir tanfuıı göm· 
r .•• 

* 
Ayıellcria zili yine vurulmuı 

· li•r lilalcli gibi müvtzzi bu 
." de delikten hir ( TOrk özü J 
1
' Gaıtte ellerde dolaıh . 

Gaibkız ! 
H ? 
Olmüş mil •.. 

Be§ gOu eHel gice )Brısı belir· 
iz bir enıte giui~iui } azdığıonz 

avukat enğiz be)İn kerimeleri Ay· 
ıcl baoıından hfılii doğru bir iz çık· 
Uladı, 

A dauaum hes hı aıat akıuıı1· 
da 1 . ... J kö) lüleri umak ke· 
narında çalı§ırken eaçlarındun a~aca 
takılnıı bir et: et görü orlar. Ölü) U 
ırmakıau ÇJkarı orlnr. kö)lülerden 
alınan iıahata naıarao olilnilu bir 
kadııı cc edi oldu u l.İ leni) or . 
Dört Çınara gômülmü tur. Oluıı bi
teoitı akı ıoa örı• kıııo kenc.lioi u· 
ma~a auı ıtı ve bunun Ay el oldu u 
kuHeılc t hmio edilmekıedir ... 

• * 
Avukatların büyük küçük bü 

tün akrabıları evde birikmişti. 

Adınanıu hemen yıra ı ıaydaa 
bu ııeni§ aile eski istasyondalci 
kırmızı boyılı köşkte gazete sü· 
tualarına bir sermaye olao Ayael 
meselesini koııuıuyorlardı. Köık 
yavaı yı\ aı boşandı. Uzun ve ni 
lııııyetsiz yollara otomobil lcoroı
ları darıldı ... 

Adana ıokaklırındıa bir oto· 
mobil alıyı geçti. ilk Anda de§'er 
li bir gelın götüriimlioü andıran 
bu topluluk cici Ayıelin mezarını 
ziyaret içindi • 

Bütün ıebir •) aklanmıı .•. 
Gizli hayretler dudaklarda hükü
liiyor 7 buıuıi, 5 busu i, 12 bu 
susi otomobil markalarından ıvu
lcatlar olduiu ıılcıntı çekilmeden 
anlaıılıyordu. Otomobiller kıığ•n 
günün altındı scrablara doğru 
gürDltülcr içeriıiude ilerliyorlar
dı: .. 

Göıler ırmaktan eksilmi}or. 
Seyhan jztirab yolcularına katıl 
bir dütman gibi görUnliyordu • 
Direkeiyonlar elden bırakıldı . 
Köylüler hep birikmitlerdi. Ka
labalık bir grub allı gün eneJ 
Dört çınar kölgcliğinia karı top 
raklarına gömülen Kurdtepe yıl· 
dııı Denli Kezibanın mezarı başın
da toplaıımıştı . Kızlar ve ihti
yar kadınlar çıtlıklar içerisin de 
[Cici Aysel , güzel Aysel] kalk .. 
kalk,, diye baykmyorlardı. Ses· 
ler , e fer yadlar Çukurovaaın on· 
ruz cogioleriae dılga dalga be· 
lezoalınaralc yı} ılıyordu · 

Olup biteni ) ıkuıdan bilen 
bir göz benli Kezibanuı ne kıdar 
gOuabıız ve temiz bir kız oldubu
nu anlatıyordu . Çünkü Kurdtebe 
)lldızı bcoli Kezibaııan , •çok af 
bir arı nesi tHaaubun en ko) u ve 
kirli akidelerini kalbinden sıyır· 
mıyan lıcatil ruhlu bir babası vardı. 
O , benli Kezibanıa meıarnıı de
gı I ziyuet , adını aa1nları bile 
iğrenç lakırdılar la inci ti) ordu .. 

Çüokli benli Kezi ban kendisi · 
ni çakıda ıtmakla büyUk hir gli 
nalı iılemitti . Mataa~Slb babıuıa 
nımuıunu lekelemi~li . Blitüo hır 
köy içinde dimdık duran azitD 

Mustafauıu maaasıı gururunu ıyak
Jar ıltına almıştı . Faka köy kızı 
beali Kezibıa bakikateo çok te· 
mizdi . O , ıyi gidi iyle Kurdte· 
pede dile dutaa olmuıtu . Bugün 
Çokuroıanın ldm&eıiz bir koylin· 
de çamlar altında Seybaaın hak
.sız ciaa) etine u;,.yın benli Ke
zibınıa temiıliiiai bir kıt daha 
göstermiıti . 

Avukıtlar Ailesi cici Aysel 
tenine beali Kezibaaın mezarı 
Lıııo<lı el bıghy.rık fatılıalsr 
okuyor1aıdı . 

- Bitmedi 

KAU KÖ E : 14 ( A.A ) - 1 
'ayla\' eçimi için vali İınadıu 
reieliğincle toplaaan teftiş lıcyeti 
ateşli bir çıl ışwedaa sonra biitüu 
lıızırlıklarıoı bitirmiştir . 16 on 
kinuadı ikinci müatehib seçimine 
ha lııınacak \ e üç günde bitecek
tir . 

l:lusu i mulıa ebesinin talı i -
latı bu sene e ea enelere ııi 
petle çok fazladır . 

Marmara zelzelesinde 
ziyan görenlele yardım 

·••Orll• 
Y \ A IK : 14 - (A A.) 

1armara adalıtı 'e Erdek çe\ 
resi er arsın tası felaket zede 
lerinc Ayya ıklıtı ikin • parL 
)ardım olarak 150 Jirı Bı i~e r 
yaıdıın komite riya etioe :göudc
rilmi :ı;tir . F~Hikct zedelere yar
dım tcbıuatı de\am ediyor . 

Gümrükte yakalanan ölü 
ve diri kaçakçılar 

Ankaru : 14 ( . A. ) - )'IU 

IJirindcn dokuzuna kadar guuırilk 
muhafaza tt'şki/[i(ı tarafından biri 
ölü bt i )&ralı 38 kaçakçı \ e biri ölü 
12 i )'aralı ka akçı bayuıı ) akalan· 
mı ve ı.ıı kilo giimrilk ' e 57 kilo 
inhisar kaçağı , 3 kilo 20 gram Af 
yon jki )' uoan tabvilan ' 'e iki ta
banca ele geçirilmi ıir . 

Bir yolcu soğuktan dondu 

Karaköse : 14 ( A. A. ) - Ha
) aoılmıyacak kadar kuru oğuklar 
de\ om ediyor. Cuma güuu çay ua
hiJ c inde bir yola giderken eoğnk
tan dodarak olmü ıür . ollarda ha • 
'an telefatı olmu~tur. 

Sarre 
Fransız gazetesi sokulmıyor. 

Sarrcbrukken : 14 ( A. A. ) 
Bugün 5.50 biu arlı kadın "e erkek 
reylerini kullanmak bakkrna walil.-: 
bulunu)orlar. Plelıi it netiet inin 11e 
olacağ•nı ve fırkalardan her birinin 
toplıya akları reyin oi l.ıctioi §İmdi· 
dco ke tirmek mümkün dt'~ildır • 
I ekmil fırkalar büyük bir faali) t 
gô terınektc \ e on kozlanaı O) ua· 
mı R hazırlanmaktadırlar. 

Lav al 
Londraya da gidcc .. k --Cenevre : 14 t A. A. ) - La· 

'al dun uzun müddeı ir Co11 ·a) · 
meıı ve Eden ile \'e oııra da l İt· 
"ıuof ile goru mu ıur. Lo, al ak auı 
) ınP-ğini 1 itulr ko ile birlıkte ) e· 
mit tir. İngiliz re nıı mahafıli J u a· 
lın İneiliz de\' le ı ndamlarrn Homa 
onlaşına ı hakkında izolıaı \Cı dit; ini 
' c buuda barı •n peki,.,ıirilın i için 
mühim bir amil goren ir (on &)· 

IUC'Dın kcndı~ini hararetle tebrik et· 
tiğiui lıildiri orlar. arre me el<' in 
c;elince Jn iliz murahhasları rue e
lenin Auupa mu alemeti nefıoe 
olarak Lu devrenin ouundau e\' r l 
kaıı olarak ueıi elenme i ıııutalaa· 
ındıı bulunmu tur. 

ıha) et La\ al l lıındenin Lu &) 

nilıa) elin c do ru J 011dra)a )&lıat· 
leı i lıakkıoda goriı iı l uı u ılır. 

Roma-Paris anlaşması 

Berlin Paris anlaşmasına 
yol mu açmış ? 

----~ i ana : J4 ( . A. ) A\U · 
turya Ajan 1010 bildırdi~inc ör 
bı§bıkan u oiğ Avu tur)a ricalile 
mahrem bir konu ma e na ında Pa· 
ri 9,5 Roma ara ındaki anla manıo 
l'ari ile Beılin ara ıoda da bir an· 
la ma)a )Ol &\;WB ı dıle~inde hulun· 
wu tur , 

Maksimos cenc rflye gitti 
Alin• : 14 ( A. . ) Dı arı 

i leri bakam lak imo balkan an· • 
------------, tanlı kuo C) ine ba kanlık etmek 

l 
uzere lmgu u rnCH<') ~ hareket 

Kaçakçılar 
vatan hainidir 

edrccktir, arı r mı malumata orc 
Honıa onla malarından do au <'ni ı 
durum:korı ı> ıarııfmdau INkık olu· 

'-----·---------- nacaktır. ı 

Marmaradaki 
yer teprentisi 
- Birinci firtikden utan -

ıa lco)leriode 23 ev lemımile 
yıkılmıştır . farmara adaların· 
da meskun olan 577 e\den 450 
i tcmameıı 'e diğerleri kı men 

\e ga)rİ me kfm evforde tema · 
men ) akılmı;:hr . ufus zı) iatı 

dört ölü 13 yaralıdan ibarettir . 
Uayuntardan altı ölü 36 yanlı 
urdır . 

Halkm zararları 'e a ·il ihti
yaçlar• te bit edildi ve derhal 
ılınması gerekli olan tcdbirl~r 
karatlaıtırılda ve halk doğm
dao doğruya ;1apalıilecekleri i -
lerio ifasına başlattırıldı . Ada
lardaki manzara çok fecidir hal
kııı yi)ecekleri e ya ı enkaz al· 
tında kalmı ve akbili Dkna C\ 

kalmamıştır . 
Plansız köylerin :)eriııe adi

) en ıı;ıh lıi t rtlarla uygun planlı 
köyler yapmak ve! batıklık ke 

bı frS! 08fJDda bulunan dJDa(ı ır aı.V' 

yünde ) erini deni tirmek lazım· 
gelecektir . 

İlk 'e acil ) apıla<'Bk iş yıkı 
Jan evlerin enkazından istif ac1c 
etmek 'e lıOkfimetten çiYi 'c kıs
men tıb a verilmek surctilc im 
kı .. günlerinde f elnketzedeleriıı 
hayıtlann1 koru) abilecek bara· 
kılar yapmak ola aktır . 

Köylerde bu barakaları n )O· 

pılmasına halk kı sme11 bışlamı · 
tır ; fakat yaptıkları eılılıi 'c 
muntazam olmadığından L>unla· 
nn Mr örnekte 'e ıhhi artlara 
göre yapılma ı gereıkli lgôrülmU 
ve her köye u talar gönderilme i 
, e barakaluın c:ılılıata nyguo 
olarak yapılması için tedbirler 
alınını ve halkı da öğütler 'e· 
rilmi tir . 

Hilalıalımerdc askeriden vi li · 
) et iclarci hıısusiyeainden 335 ça 
dır gelmiş ve bunlara tevzi edil· 
miıtir . Halk bu çıdırl1rdaa çok 
iıtifıde etmekle beraber lcı ıid 
detli oluucı kadıo ve çocukların 
ve haıtalarm uzun müddet ba çı
dırl.,dı barınmılar1oa imkiu gö· 
rülmelliğinden barakılarıa da he
men yapılması elzem görülmUş ve 
ona göre te~birler ılıamı§tır . 

acık mılıalli tedbirler \C 

yardımlarla barakaların derhal 

Asri slne•ada 
U Kunuou ani pazartesi akşawıııdan ilibareu 

Mevsimin en güzel filimlerioden 

Glark Gable - jan Harlaw 
farafuıdau rem il edilen 

Aşk kelepçeleri 
Filim : Metro Goldvin Mayer 

Ayrıca : En yeni dünya havadisi 
Gelecek proğram - iki yetime -

Mevsimin en mUesslr filmi 4928 

Adana Borsası Muameleleri 
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yıpılmaaı mümkun değildir . Her· 
kca kış ı geçirmek için başını IO' 

kıcak bir yer bazır laınak g•) gu· 
ıundıdır . Hükumet mcrkezindea 
bir he) etin kendilerini görme 
ğe ve muıvenctler yapmaya gel · 
nıiş olması halk üzerinde derin 
minnetle kırtılanan bir tesir yap· 1 

\ 11deli 
Hazır 

6 - ı~--

7 
5 

183 1'79 Ha~·şmark 50 57 
'()t) .f rauk"l''raııeız .. 8 30 

Slcrliu " I lll!ilİı , 618 25 151 
mııtır . 

Yer .sarsıatııı bafıf suretle de 
vam etmekte ise de yeni çöküntü · 
ler yoktur . HPyccaa azalmııtır . 
Şimdi) e kadar yapılın iaıe ) ar
dlmı hülas111 ıudur : 

5250 ekmek . 75 çuval un , 
29sandık,şeker, bir sandık çay, iki 
ç u•ıl pirinç 1 iki çuvıl sabun , 
bir çuul nohut, bir çuval f11ulya, 
35 aıgır , 25 kilo ıucuk , on tene· 
ke ka\ umdan ibarettir . 

Vi1.1yctın merkez ve mülhnka· 
tında felfiketzeılelerin telıvini ih · 
tiyaçları için lıililıabmer namına 
ianeler toplınmıktadır . 

Enltk gaykı u mırmaıa nıhi· 

yeaı nnidürü%ıle memurlara sıhhi)· 
yenin ve hililiahmer heyetinin 
marmarı adılaranın her birin
delci feliketzedcleria yardımına 

koımnlıdır 'e ihtiynçlar ına aıt 1'.
vızım•a sevki için kazanın emrin· 
de denize mukaveınetlı bir motor
un buluadurulmaaı çok gerekli · 
dir . Adalar balkınan kıımı azamı 
bılıkçı , maden 'e taş ocaklaua 
işçileridir . llunlır iaıelerini ynv 
miyelerile temin eden ldmeerler 
Hareketiarl: dolıyııi) le köylerde 
bulunan degirmeoler ve furuulır 
da kimilea ) ıkılmı$lar . Hilalıab 
mcrce bu noktanın bilb1111 temi 
ni Jlıım :ve zaruri bulundupnu 

1 

Jliot hazır 
Nc\'york 12 52 

Mersinde 
Yük ahpveren 

vapurlar 
Kalkı,an , eptoıı , Delkıyu 

ve Abu elalı '01.,mrları bububıt 
ılmalctadırlar . 

Ta' ilzade '8puru Tuz Sebat 
rnpuı u çimento , Ho an 'ıpuru 
Kömiir , J tuart prens 'opuru 
Demir lıo .. ahmaktıdır . 

Dumlupınu 'ıpunı ınulıteJif 
) ol u ile limana gclmi" . bura • 
dan da iki yfız ton yük alarak 
1 tınbula gitmi;otir . (Y. tersin) 

arzeyleriz . 
3 - Müşterek teJgrafanııı be 

yeti vekilede okudum . 
kırarı tebliğ edi)orum : 

Verilen 

Balıkrsir H bıyaliıi•yer sar · 
ıntııf ıararlara hakkmda dahiliye· 

den te\ dı edilen upor icra vekıl · 
terince okundu hııaata iılenilen 
on bin liranın hemen vali . emrane 
verilmesi rakordı lüzGm göıteri-

len_iaıe ihtiyacının Hililialımcı ce 
ayrıcı temini müzakere edilmiş· 
tir • Bu maksatlı Hililiabmerin 

:ıarfiyatı Bilyllk Ullet Meclisin· 
:den tıbıiHt olarık tıleb oluna 
e1ktır . 

Dolnr .. Amerikan,. ~ 123 77 
!frank "lsviçrc,, 

~ 

Fransa Başbakanı 
Flanden 

Birinci firtlkten artan 

Ökonomi bazı sanayilerin karte 
lize edilmiı fiyatlar1n1n teıkilatlan-
mamı~ 11nıyilerde sefaleti itsiıli 
ği t~vlit eden bıhıhhğı kurban 
olmamalıdır • 

Ôkonomi .hUrriyctiae riayet 
ve sermaycoın ulusu ökouomik 

te ekkulh idare iddıuı ile '""' 
tırmımıhdır • Her şeydeo evvel 
biikfimetiıı çıkarılmış iıtakraıların 
kıy melleri düşürmeksizin ve ulu-
ınl ökonomi te~kilitını yıkın uzun 
vadeli faizlerin ) ükıelmr ini mu· 
"'İb olmıkıızın bütçe ve hazine 
ibtiyıçluıaı tatmin etmesi lazım· 
dır. 

Fl1Dden ilk 11fda bulunan 
eıbam sahiplerinin salim ve ame• 
li iıkouto ve anaslarla her an 
para tedarik edebilmeleri liııu· 
muna i"aret etmiş ve dabi onunda 
demiştir ki : 

N hı · eye hiç bir enflaayon2 
almakaızm varılacak 'e fraakın 
i tikrarı mulıafaıa e<lılecektir • 
Hükumetin i raatı itimadı iıde-



Yeni müsikimiz 
•• • 
uzerıne 

Mebus intihabı heyeti teftişiye 
riyasetinden: 

- Birici firtikten artan -

Jere dayanarak yeni bir musiki 
dili bulmaye çalışsınlar . 

10SKOVA: 14 ( A.A) -
Tas ajansı bildiriyor : 

Yurttaş: İkinci müntehib seçimi başhyor. Re· 
yini atabilmek için bu ilanı dikkatle oku 

Sovyet kompozitor]erinden ip 
politf lvanof Sovyet sanaatı mec
muasında Türk musiki inkılabına 
dair neşrettiği bir mak&ledc di • 

yor ki : 
Türkiyede musıki inkılabı ha. 

reketi mulıalckak suretle feo mü· 
esse sel erinin , bir üniversitenin , 
bir tiyatronun bir konservatuvarın 

tesisi Latin alfabesinin kabulü 
\e saire gibi yeni hayat inkılah· 
Jar ının neticesi olank yeni Türk 
kiiltUrünüo tekamülünü göster · 
mektcdir . 

l\lusiki sahasındaki ananele · 
rin ulusal bir vasıf alarak halk 
kütlelerinin zihinlerinde kuvvet· 
lice yer almış bulunmalaıına ve 
ulustan zorlukla koparıla bilme· 
lerioe rağmen hayat bu sahada 
yeni ibtiralar düşüomeğe ve yeni 
teknik maliimat elde etmeğesevk 
etmektedir. 

lkinci ktı.nuoun 16 ıncı çarşamba günü sabahleyin saat sekizdon 
itibaren ikinci münt~hip seçimine başlo.nacnk ve seçim ak~amın saat 
17 sine kadar sürecektir . Her mahalle ahalisinin reyini atacağı san
dığın yeri aşağıda gösterilmiştir . Bütün kadın ve rrkek rey hakkıoa 
sahip yurttoşlarıo rey vermek üzere secim yerine gelmeleri ilAn olunur. 

- Teftiş heyeti reisi Bele~li yo reisi 
2'urlıaıı Berlker 

Karşı yaka, Cumhuriyet, Seyhan mahallPsinin müntehiblc.ri Uum
huriyet fabrikasındaki sandığa : 

Ulucami, Koyalı bağ mahallesinio müntehiblori Ulu ccınıi medret)O
sindeki sandığa : 

Türkocağı, Mestan zade mahalJesinin müntehibleri Mestan zade ca
miindeki sandığa : 

Tepebağ, Karo.soku mahallesinin müntehibleri Yeni sinemadaki 
sandığa: 

llüriyet, Alidede , Sarı yakub mahaHesiniıı müntohibleri AJi dede 
medresesindeki sandığa : 

Kocavt'zir, Sucuznde mnhallesinin müntehipleri Sucuza<le Fırka oca
ğındaki sand ğa : 

Kuruköprü, Hanedan mahallesinin müntehipleıi Arık tudo Camisin
deki sandığa : 

Döşeme, fstiklAl mahallesinin müntehipleri Döşeme Fırkn ocağın
daki sandığa: 

Çınarlı, Kurtuluş, Cemalpaşa, Köprülü, Reşat bey mahallesinin mün
telıipleri Çınarlı Fırka ocağındaki saDllığa : 

Allkapı, Mirzaçolelıi mahallesinin mlintehipleri Mirza çelebi J~ırka 

ocağ•ndaki sandığa : 
Mıdık, mahallesinin müntehipleri Hamid ağanın evindeki sandığa 

reylerini atacaklardır . 2-3 

Alôkadarlar Tür kiye de mu -
siki sahasında gayet kıymetli ve· 
sikalar toplamışlar ve onları tes· 
pit etmişlerdir ; fakat bir avro -
pah bu musikinin iptidai çalış · 
malarından büyük bir zevk al -
maz . Bunlar yontulmamış tlmas· 
lardır . FOTO 

Türk musikisinin terakki ede· 
bilmesi için ona musikinin mo -
dern tekniğinde en iyi ifadesini 
bulan uluslar arası bir dil Hizım· 
dır ve bu musiki mücevherlerini 
bu tc:>knik vasıtasiyle saııaatka -
ıane Lir surette işlemek icıb 
t tmektedir . Türk musikisi için 
yeni devir böyle başlamalıdır . 
bu sebebten dolayı Türk musiki 
sanaatkirlaraoın hu yola girerken 

·en cv\•el konseıvatuvarlaıda ve 
musiki mekteblerinde hu halk 
şat kılarınım tetkik etmeleri ve 
hu ~arkıların , melodi ve ahenk 
hususiyetlerini keşf etmeğe çalış· 
maları çok lüı.umlu bir iştir . 

Türk sanatkarlarının bilhassa 
bu halk şarlnlarındaki ulusal hu
~usiyetlerini sezmeleri ve küJtür· 
leri ileride bulunan uluslar ~ra . 1 

sında yer alabilmek !Çin bunları 
muhafaza etmeleri lazımdır. Sa . 
uatta böyle bir yürüyüş ulusal 
musikinin kendine has vasıflarını 
kaybettirmeden yeni esHler \ ü -
cuda getirmek için zengin bir 
melodi mevzuları ve makamlau 
malzemesi verir ve Türk musiki· 

COŞKUN 

Agf a," filmlerinin her çeşidi , 

Dünyaca meşhur ( A G F A ) .fllmlerlrıln en ta· 
ıesl bulunur. Fi.yatlar, diğer bütün markalardan ucuz· 
dur . 

Amatör işleri en kısa zamanda 
verilir 

Atölye fotografları, v~sika resimleri, agran 
disman1ar. 

Talebeden ten.ıildtlı ta· 
rlf e Ue ücret altnU' • 

a•a 
l•'OTO COŞKUN : 

Yağ Cami Civan 

sinin biitün uluslar tarafından Muhterem TUrksözü ge-· 
anlal5masım müm~ün kılarak 

Pamuk iş limited çırçır 
fabrikası ı 1ıüdürlüğünden : Tfük halk musikisinin ne kadar zetesine : 

Müşterilerimize ait olup el'an 

• 
On iki yıllık Türksözü basım e\ll 

Bu günedek yaptığı basım iş/erile güney Anado 
her yöresinde büyük bir ün hazanmıştıt 

~---------·--------~-

Türksözü basım evi , her çeşit harfi~ 
ince , en özenli ve en temiz basım işleri 
şaracak bir kurumdu • 

* * * 
Türksözü gazetesi 

Her gün, acunun dört bucağından aldığı tel ya 
ve ülkemizin her yanından gelen duyumları okıJ 
yaydığı gibı 
Doğduğu günden beri büyük devrimimiz uğruna inançl•· 

anlayış ve kavrayışla savaş yapmakla da tanınmıştır · 

Basım işlerimiz uyğun bir fiatla ye.P 
. ti~ 

Türksözünün yıllık abunası on iki , 6 ayhğı altı ve Ayhğı da b•r 

Şarimizdaki okurlar aylık abone yazılınca 
miz her gün erkenden ayaklarına kadar götı 

Dişçi M. Nedim j 
Yeni Otel karşısında a~~tığım 

diş munyenehanemde sant 6 dan 
21 re kadar hasta kobul ettiğimi 
ve tedavi ve diş imali hususunda 
muhterem müşterilerime nzami 
teshildtı gösterdiğim gibi cuma 
günleri fukara için tednvi ve diş 
çekmek meccanendir . 

30 

Teşekkür 
Bir kaç senedenbori dişsizlik yü

zünden zahmet ~·ekmekte idim . 
Bu dc:fa dişçi Mehmet Nedime yap
tırdığım bir tokım tamaksız <liş 

lerden çok rahat ve memnun ol· 
doğumdan borçlu bulunduğum te
şekkürlerimi bildiririm. 

K~babrı 

Kerim 

Muhasebei hususiye 

Muhammen 
kıymeti 

J;ira 

3500 

1500 

Mevkii Dönürn 

Cinsi 

Budçı Çıy kenarında 10 ş.•·~ 
C. delfJr~ 

Değirmen » 
ş. c."1 

. ı cı . .-ı A 
,it.,.,_. 

Kolanda köprü Lııında kain idaıci huıusiyeY;, "' 
takal bahçesiyle değirmenin mülkiyeti açık ırtıt ~1 'J.ı 
yedeye kooulduğundaa şeıniti görüp anlamak ve ~~ 
mubasebci hususiye müdüriyetine veyi Kozan :!i 9JSJ 
racaat eylemeleri ve ihale günü olııı 24 kaou~U ·ı;y•' 
günü pey akçalariyle sut 9 a kadar EtacUmr.a• "

1 

kaymakamhğında hazır buluamıları ilan oluaur · 

yüksek sanatkarane kıymetltri llastnlığım esansında gerek 
haiz bulunduğunu bütün dünyaya te<lnvi ve gerek ziyaret maksadile 
gösterir . hatırımı soran meslektaşlarımla ; 

mektub, telgroC ve şifahi surette 

fabrikamızda mevcut çiğitlerin kız· ==~~=~~=~==~""== 
mak tehlikesi bulunduğundtn üç 

~ ye ve bütün Fransızları 
büslere sevke matuftur . 

teşeb· 

Başbakan adliye proj~silc baş· 
layan devlet islahatından bahse
derek demiştir ki r kanun genel 
wüfetti':ilik ihdas sayesinde a<lli· 
ye tam istiklal verecektir . Bu 
müfettiş tayin ve terfilere me
mur olacak ve istinaf ve temyiz 
mahkemelerinin yüksek hakim
leri tarafından se~ilecektir • A~· 
liye muvazeneleri fazla ... knndal 
kayedetti 'e hu muvaı.enclerde 
yanlı:. tevil edildi . 

Tik in ti 'c hiddet içinde olan 
halk mesuliyetleri aramaktadır · 
hakimlerin hu mesuliyetleri or 
taya çıkarmakta idareıizlikleri 

bize şu dersi :veriyor : Mücrim 
meselesinden ileride adliyenin 
tensiki usulltri meselesi vardır ; 
Adliyeyi nüfuzlardan kurtarmak 
me\lzubahistir . Devlet yakında 
bazırlıyacağı diğer bir i lahat 
projcsilede meclis dahili nizam
namesini tadil-edecektir . 

benimle oldkadar olan ahbabları 
bir~r birer ziynret ederek şükran
larımı arzetmağe henüz takotsiz
liğim mani olduğundan muhterem 
g_azetenizin tavassutunu rica ede · 
rım. 

Doktor 
Osman Hayri 

!•'landan nihayet dışarı ıiya· 
sadan hahsedt1rek bay Lnval ile 
Biruige karşı ve uluslınn hirbi 
rine yakıalaşmasi siyasasına de· 
vam edeceğini söylemiş ve sözü· 
ne devam .etmi§tir . 

Biliyorum ki Pariei korumak 
için kuvvetli olmak gerektir . 
Ve buna ihtimam edeceğim ; 
Fakat yine biliyorum ki uluslar 
arası münasebetlerde itilifperver 
ve realiti t olmık lazımdır . 

Başkan son söz olarak sefa· 
ltıt ve işsizliğe karşı mücadele· 
ye deV1m ~edeceğini söylemi:. ve 
ne .:.•lısi ve ne de fırka farkı oJ . 
maksızın bütün hüsnüniyetlere 
mUracıat edecejini hildirmi§tir · 

gün zarfında çiğitlerini kaldırma -
larını saygı değor müşterilorizJen 
dileriz . Koldu ıma<lıklnrı takdirde 

Kalağzade fabrikasın
dan: 

her türliı zttrar ve ziyandan fabri
kamızın' hiç bir mesuliyet kabul 
etmiyece~ini ildn eyleriz . 

(4922) 3--6 

Kiralık ev 
Bebekli kilise civarında Askori 

havn Rasat istasyonu· karşı sıra

sında b·Jş odalı, kullanışlı ve tatlı 
su tulumbası bulunan hir ev kira
lıktır. Tutmak isteyenlerin Siptil
lidc Kokinnki fabrikası muhasibi 
Bay Nihata mbracaatları.4925 
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M . Rifat czanesidir 1 
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Evvelce illin edildiği vc~·hilo falı- p 1 
rikamızda riğidi olanların üç gün 1 aranı . --~ı 
zarfında ciğitlerini kalJırmnlarını Boş yere h:ırcama ve har· 
rica ederiz . Kaldırmo.dıklıırı tak- k }" t } f 
tirde vukua gelecek her tüalü za- cıyaca san yer 1 ma 1 a . 
rar ve ziyandan fabrikamızın bir 
günt\ mesuliy~t kabul etmiyeceği-
ni ildn ederiz. 4929 

Seyhan ziraat müdürlüğünden 

Ziraat müJürlüğü için münu
kasa ile Göztaşı, Kükürt, Arap sa· 

bunu ve çiğit yağ satın alınacak· 

tır. 1hııle 17 ikinci kdnun 935 per
şqmbe günü saat dokuzda vilayet 
oncümeninJc yopılncaktır . Talip 
olmak ve şartları a[llaınak iste· 
yenler her gün iş sııotlerinılo Zı · 

raat müdürlüğüne müracaat et· 

sinler .4873 23 -31-5- 15 

Adana memleket has· 
tanesi Baştabipliğinden 

. Adana memleket hasL11ncsicıde 
yapılması mukhzi 1984 lira 43 
kuruş bedeli ke,ifli tamirat açık 

eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
935 senesi ikioci kllnuounun 31 
inci perşembe günii saat 9 da Vi
Hlyet encümeninde yapılacaktır . 
Taliplerin şartname ve keşifname
yi görmek üzere her güo hastane 
idnresine ve ihale günü de vildyotı 
encümenine müracaatları . 4930 

14-18- 22-27 
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