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•• -- •• Yurddaş ! 
En yüksek yurd yilkümiln 

olan bugünkU seçime ortak 
ol ve üşenme 1 

DANA : GO ,LOK GAZETE o 

Bugün ikinci müntehib seçimi başladı 
Avrupanm büyük düğümü çözüldü 

Sar genel seçiminde seçim hakkı olanların yüzde 
doksan biri Almanyaya bağlanmayı istedi 

______________________________________________________________ ,_, ________ __ 

Sarbrucken : 15 ( A. A. ) - Plebisitin n\smi ve umumi neticesi şudur: 

Almanya lehine 477,109 · Statuko lehine 46,o13 ; F ratlsa lehine 2,124; boş 
Pusla 2,249 

1 B~ıkesir valisi Umumi meclis toplandı 
1 Yer ~arsmtı~mdan zarar gö· l 

renlere )Hpılan ardnnlarr Meclis ilk toplantısında ikinci reis, katibler 
anlatıyor. 1 ve encümenler seçimini yaptı 

llalıke h : 15 ( A. A. ) iç vel 
o lık i !eri hokaulıklorı rnraf ındou 

gönderilen he) nlcr rnli ile beraber 
zclule mıntııka ında tetkikleriui hi· 
cirerek buro) n dönmli lerdir . \ ııli 
)ıkıw •oreolcr hakkında u özleri 
oylcmi tir : 

1 el ket •orenleı in ) erle • 
drilolf'leri , i c i , tcda\ ı 'e tiırlii 
ılıti çları için ıedlıirler ohıımı llı. 
İlk gUuler y rııl n nlordaıı b ..,1;: ) c-
ui aralı do ~oktur. Felakete uğra· 

·~~-------·--------~ 
\ cuisi toplanwıdnn önce c. · 

ki umumi mecli in nıüddrtiul 
doldurmak üzere bu de\ rede 
toplantıya çağırıldığım yazını -
dık . mumi mccli bu çağrılı~ 
lizeıiu dün saat on dörtte ' li 
Tevfik Hadi Bay nl ın ba kanlı • 
ğında toplaumı; 'e bu tuplnu -
tıda 20 azadan l 7 si bulunmu 
tur. 

kun ( Kadirli ) . 
Dahili e \C ılıhi)eye felııı 

( :\danı ) , Rifot ( danı ) , • iık· 
rü { J•'ekke ) • Ümer , Ali Hı1.a 
( Knrai ah ) . 

fnnrıf \ nfın) Kadri 
( dana ). 'elim ( ' yhan ) , De. 
d~ ( O mani ) , man ( Hah -
ç ) , Hilmi ( J ozan ) cçildiler . 

MüntehibJerin yüzde 97,9 u rryini kullanmış, bunlardan yüzde 90,8 i Almanya 

lehine, yllzde 8,8 i Statuko lehine ve yüzde 0,4 il F ransıı lehiııı• reylerini vermişlir. J 

)Otılor aıu md n ha talık oktur.Ihı· 
nunlo ber ber her ibıimalc kor ı 1e· 
ni oğlı'k t~clbirl ri ahnııu~tır. Halk 

erli yerindedir. Yeniden ma kur· 

nı kin nH' gnldur .,. 
A , ol ık : 15 ( • A. l lor· 

J'oplanlı açıldıkıın oma ilk 
iş olıınk bir ikinci reis \e kôtih 
eçinıi •apıldı . lkiu i ı·cisli~e 
lu tnfo Hifat , kitibliUere de 

Hilmi ( ozan ), Ziya ( Dfütyol ) 
seçildiler . 

\ ıl yctio iz&lınameai ile dıi
mı t.•ncüm oio ıımlalnoamc i 
okundu onaylandı : daimi cncü 
meu elile düzenlenen 935 bütçe i 
tetkik dilmek için inliye encü· 
menine verileli . .. on gUolerin en lıeyccnnh si· 1 Burada ya ayanların yüzde dok· ı Jman matbuatı Jman) amn 

Y• 1 hadi esini Sarda umumi ar1· sanı kıtolik mezlıebindedirler · ar plcbi ilindeki zaferini im 
~a oıilral·aat edilm i tc kit eder. eıiye kalanlar i e Püıütü tao- diden kı cletuıektedir . Gazet . 

eresa) mualıedesllc iman} o , darlar . lcr luikfimet \'C plcbi İ( kom i 
imal Fran a ındı umumi barh Halk:n yüzde 60 ı zan&)İ i · yonlarıum ulzamın nmhıfaza 1 
~ıuıeradı bozub ) ıktığı ) erlere Jerind çah maktadırlar . )'üzde için aldıkf rı tedbirl~ri bir dere· 
dar ılı~ olmak Uzerc ardaki mı ona çifçi • ylıı de onbe i ·tüccar CC) c kadar ,haklı görmektedir-
. eıılerın ~ülkiyet.ini 'e onlardan \C atıcı • yüzde he i de ser be t ler . Hitler 'berclıtc gademlc ;. 
~tıfadc edılme inı 15 yıl mUd me lek ahibi<lirler . tirahıt etmektedir . cticeyi 

8
• 

etle Fransayı vermiıti · Suda , kömür , demir ve lı günü orndı öğrenecektir . 
lmanya , en zengin kömür cım anayii çok müterıkkidir . Dış bakam Forı euıath'i 

h ı· d k , Q l\ZB tnm c ın en çı mum· arın ehemmiyeti Almanya hugürı b&\) era alplanua giderek 
«l.ın dolayı duyduğu ncımo de· ile Fran a arı ıoda en tabii bir geçit plebi itin doğunbile cği ııeti c-
tınliğini o kadar içten kavramı te~kil etmcsındedir . Bura)a a· 1 lcr hakkıı.da Hitlctle rörü • 
~e o kadar kendiıinden ayrıl hiJJ olan de\ lcı li tüulü 1ü elin· mr i muhtemeldir . -

ak kabul etmrz bir yurd par- ele tulmu olur . Rr mi mnlıafil ulu J r der-
ç, 1 kabul ctmi ti ki bıitüu Al ouuşulau dıl hııaucadll" . ııegi "onse} inin bah• fıommdan 
•nan hükumetleri bunun kur la· Bu dil uzun aıır lordan beri ko · f'H el kararanı uı cccğiııi , e Al· 
rılnıa · · ı B" ü 'h · rı ulm 'tad Kr..lt" · •- • · ı ıçın ça ı~h . ut n ı tı- u f aı.. ır . u ur , mı a:ıanyR ~on.se e ıştıraki redet· 
:• lır bütün enlik benlik da' a ınıri , uıkliyı r balcıwınclaıı da mi oJmıkla beraber 'enevred 
arı Sar için Lir tarafa bırakıldı . görülen her lürlii 'arlıklar 1- ki lmau koıı otosunun ıca!Jın-
~lınao} ıda uazilcr iş başın:ı ge- maıılıgı ilk bakı ta lııtırlatır . dı müzakerede lmhuıabilcceaiui 
"keu arııı he hemehal Oll) ı <la Sır , 1699 de I• ranaızlarıo iimit l'tınektedir · " 
~~\'uşacığın1 'c bu uğurda bü· cJ111c geçwi , e 20 yıl kadıır kıl- 1alfamdur ld Sarıu lmauya 
t~u fedakirlığm yapılacığını ile mıştı. Bura mı clioe geçiren Al· )D bığlanwa ı lıılinde tnba<ldü 
rı Uriiyorlardı . manlar Fransanın ilıtilfıl km\ el ederek ha:ılı a mc eleler mıdeu 

''O •)Jardı Almıııynda bli· leriuc mağlup olarak çckılnıi · !erin te ellünıü f rınJ. } erine mar· 
lijn gazeteler kitıblar me indi . kıu konulma 1 'c ar ökonowi 
llluııar , rndyo

1

Jar , arın' Alman Napolyouuıı dtl me inden on •e!iıninin Alma o ökouomi i le· 
Yaya katılma ı için seferber edil- ra 'ar tekrar \lmanlarm eline wıııe knr ~ılık olmakt n u ·durul 
tlı. · 1 le bunun \Crimi e\\elki gcçmi ve 1865 - 1966 yıllarııı mı 1 me leleriılir · 
2~Q ) 8Jıılan Pi ehi iti ile Öğr - <.la fiçiincii Napol ·on bura mı Alman RDm I• ransadau tiı a-
:111~1 · ır oabe .. yıllık bir ay- eline geçirmek için ~nlı:.nıı:. , fa· Geri i dör~UncU fırtıkde 

tıu oııra Almabyayı kavu· kat adouyı kazanan Pıus)a, bu 
"Yor · nun imkinıız oldu~unu aıılntnıı · 

l•' i . rıu a , u geçen onbeş yıl cınelleriae scd çckmi tı . 
çındc Sarı Fransızla urmak için l 911 yılıadc ba la) an bü) ük 

lbadd· t 1 \ e manc\ i varlıklarını or· hırh 1918 de ıouıı ermiş \C bu-
aya ko} du . Kiiltürüyle . pro· mm netic si olar•k lman)a 
ı~ağaadı ile • zeuginligile Sıra \ ere ı) muahede ini imzalama 
Ol, Y d S .l d u~ u yapncığıaa inam) or- taliıizliğioc uğrauıı tı · ar ue 

t 
u • il• ıaouaın bu ümidini ar· i tc bu wualıede ile on b )ll 
ırau L 11 · d 1 1 ı· · 'k e e' er nr11ındı Hıtlerıu mUd et e •raııumn e ınc ~c mı 
~ tidıı me, kiine geçme i de ohıyo,.Jıı · 
ı·~tdır • Çuukü D8l)'Onali tleriu OD UWUllH ara)a IUUIAC31t 

~. 1~rı komunistlcri kogm'' tur , ar'ıu huanlığıu<lan en ufak 
1 

t l'fe karıı amnu ız daHııı· bir parça ~ıip etwcdigini orta)• 
:~ hr • alıuıliler lman)adıu koymu tur . 

1 arıhuı lnrdır . Bunlar ırda Uu hadi ede gu teri) or ki öz 
t•ıılıanıı lar , iman yaya katıl· ) urdlarmdııı ayrılan nıilJetler 
~•nıa u dcmtk olduğunu ın· kendı hır lnrmı , krndi J>cnliklc· 
k~~ıa. '• Çılı mı lardır . Fraa ı ıiui kormlukç 'e ) ı,.adıkçe er· 
b 0 hk papa lariJe , doğutlın geç anı )Urdhırını kı\ n urler . 
lltıyı do •ru uzanan nudla mıla· • 

tılt •ılıl .. . . • 
arın uzerıne te ır yap· 

~~ •ı çalı tı . Fakat kendi bea- :,clıriwizd buluoau Ahuau -
/2iui ttoutmamı , kendi rlilini lor diin bir çok defalar matbaa · 
tda etm • k. . 1 mı1Jı ıelcfon ederek PJebi itiıı 

emı • ) tlıı. ın ıo au tt· 1 
•ıu L"t" ucticcsiııi öğıcnmck isıemi r · 
ll} U lln l&Z} ikJara , l1ÜtÜU 

lilıt dilerc kartı acunuu gö· dir · 
lU Ön" ] · ' :ı DU11 ık:.ım üzeri gelen BJaas· t k uuc c içmdeıı grleıı ııJir is-
Ct .1:. Alm•n)ıyı Fran aya tercih 1 rlc netie h ı niliıH·e hütilu 

tıaıni iııbatctti . Almanlır \innıi ter ve dün ge 

1 
ar , 1912 kilometre murb cc de k odı aıalırındı eğlenmiş 

1aı .. d ı 1 d' .. ac ır . Bugün o nğı yuknra er ır · 
••ki~y" ı · Bu uulur ın hıkkıtlır ... l\ uz ıın 11Ufu u \ardır . 

13~•000balar içinde. 'ııhiiıkcn BLHL1 : 11 (A.\.) Alman 
1 nufuıslu bır elıirdir. i tibbırRl büro 11 bildiriyor 

Soğuklar azaldı 

Doğu anadolusuna 
yağmur yağıyor -·-K H \ l ( .A J - :2 

Jjj 6 derce Clrafmda ) uk J -
mi tir . En dü uk uhuurtler ı · 
fırın allıuıla olmak üzere Kar ta 
26 . Erzuruwdı 10 , Kastamonu 
ve OrLımcl IO \ c nknuulı 5 
dcıcc dir. 

( ıtı anadolud giıudUz ulıu
ııctlcri Kastamonu ve Çorum 
ÇtH leri katılmadığı halde tema· 
men ufıruı ü tüııd 2 ile 9 tle • 
re e ar ındndır . Ln ) tik ek n· 
lıuuet ıfırıo ü hinde daua 'e 
Uörtyol ile Riıede 1- dcıecedır. 
Trakya H~ hğe alahJarilc orıa 
rınadoJuııun f)on \e 1 parla 
çevrel ri ve Akdeniz kı) ıluında 
Aatal)a çrut i a.;ışlı gcçmi tir. 
En çok )ığı~ Autal)adn 77, 1uğ 
lada 2 .. , omndn 22 . diğer yer
lerde 1 ila 10 milimetre arnsındı 
olçiilmüılür . 

K .. TAtO :13{. )-
Hı, olar ıçı1arık lcarler erimcge 
b3 lamıftır. Kardan kapaaaa ine· 
bolu ve Ankara ) oHarı otom o -
bil gidip g lmt ine elveri.fi bir 
hale gelmi tir . 

uı rıı adulorile Frdek ı;e\ re i ) er 
r 11111 ınd ıı fel:\l~ct~ ü~rı)'an > urt· 

Bundnu oın·n Eııciiınenlcr ta lara ardım ol rak A uhkıan 
toplıınau aıak, 'organ 'e billın n eı;inıine geçildi : 
ç m ır , r. t>lhi eden 88 il rça e~ ?• Bnt e eıır.i\menin l'e zt (Ka· 

Umumı nı rli : heyeti umu 
ıni) c lınlindc nlı 'c umıertui 
günleri 'e encümen halinde de 
her gün toplanronk karari\ da -
dağıldı . 9 andık olarak burrliıı Halıke ır rni lı ) . Zi) o ( 1 ört ol ) , Co 

)ıırdım komite i ba kanlığınn. göu· 
der ilmi ıir. Çoh ına de\ om edı •or • 

Sovyet 
Resim sergisi açılacak 

1. 'T B L : 1 ( A. ) -
'\: oırn ant 14 de Fıııdıklı giizcl 
amulat akademisinde O\ )Ct re· 

sim ergi i açıla aktır . Burada 
teşhir edil ·ek rscrJc • rAsındn 
on 13 "'Cae i~iade }ilpıl•rak bir 
çokları 1o ko' R 'e Lcuingntlda 
te rini e\ 'el ihtilalinin 15 iuri 
yıl dönlhuU nıüoaachctile a ·ılmıı.: 
olan ergilerde g() terilmi:. olan· 
lnr \ardır . 

Ek erisi 'el evlet müzcleı iaia 
mallarıdır . Te\ıuik kabiliyeti 
c r leriuin doğrulu 'll ve haki · 
kata U} gunJu •U ile O\} et H l1 -

) ad1t büyük lıiı öhreti olın 
Brod kinin tabloları serginin gö· 
ze · rp n c erleri ora adadır . 
BU Uk onat kabil) eti yüzünden 
re anı Brod ki) geıJCııl ·rde 
Leııın ni,.arn 'erilmi;tir . Ondan 
soorn c ki 'o,) et r~ im ne Hain 
müme illeri olan Patrov \ odkin 
ile Kupriniu e eri ı·i gelıı· . Pat· 
ro\ \ oclkin ergi)e e erltrinin 
en güz 1 üç tnhlo u ile i tiriik 
etmektedir . 

Bunlardnu (( 'abalı >) i imli 
olan dekoratif bir u lubdı ve 
orijinal ara tırmalarım giiıterir 
kuprm es rl ri • o\ yet bayatıııı 
lınkikı hir ekilde ı;ö l rir . 

l•nhı ikılnr , maneHnlu ve 
ü1.ericd lıir dirija) 1 uçan kremlin 
ı,rföj reı nw ,cra sim O\ nn arkan· 
jel limanı « Ak am » i imli lab· 
loları ile kendi re mi \:Ardır . 

He uı nmol ha\ lo\da 'o\· 

Karakösede 
Sivas Erzurum iç bot ç-

lanmn tahvilleri 

Kııruko : 15 ( . \. ) . ı· 

, :ı" Frzuruııı demiryollnrı i~ i tik· 
r 7J l IUB ait IOh) ill rdı ll ~ ilü eti· 
ıuizc ıindı rilrnleı \arını ı i inde 
nıılmıtlıı • 

lzmirdt• üziim sahşı artlı 

lzmir ; 14 ( . \. } Ozuııı 
.ıtı lnrı lıer gün fuzlal ıuakradıı. 

Soıı edi ~{hı içinde dokuz u?. çu· 
' l ı )Akın ııtı apılım ıır. Fi uılnı 
uıt' imi ıı l'I• 'iık ek fi ntırıı > irıııi 
para gı- mı ıır • 

Kapanan yollar ıçıldı 

lııebolu : 1 l ( . . ) 
' ~ıu kardaıı kapanan \e 

t dır unkli aı pılıuı an 
Kn t moııu 'olu :ı ıh111 

ha l mı lır. 

Sou 
hir haf· 
lnehohı 
nakli ı 

Somada yoksul çocuklara 
yardım kurumu. 

fc kil 

h:ı 1 illi 111 • 

incbolu Ulusevinin yardımı 

lııcbolıı : l ( A. • ) Hııl· 
L;c, i ) ardım komitesi hugıin kndnı 
800 ardıma cleger çocuğıı 'em k 
'ermi tir. 150 f okır tttlclıe e elbi e 
optmnnkıııdır. E' in hu lın) ırlı ıc 
ebbu ııııiıu bUı!ın koz ı halkı tak· 

tıı Nmi tir. 

Soma köprüsü 

Bir Mahkemede 
- . 

Mahmut Esat ve ince oğlu 
Rrfik Şevket 

1 hl A : 14 ( A. } - ğır 
•ez m lık m • i iki güodenberi 
<i) cc~ı: Cuıuhuri) et lınlk fırka ı 

mutemedi nhriııin kntlc nit da
' ayi gurwekle m gul olwu tur. 
1 ki larnf D1t1dnfaa 'ekill ri hugun 
on miidıf ulorını yıpmıştudır 

muhnkemc mi.idnfulırm tetkiki 
için ayın irıni hitine hırnkılnıı · 
t ıı· . 

Suc1unun ' liill ı i nra ındı 
lolmıııd F nıl diA-er taraf 'e • 

~illeri aıas1nJn da lnee o rlu He 
Hefik bıılıuın) ordu . 

Bütün !\fu§lıı 'ilnyctiudc bü 
) lik 1 ir nlnkn İl"' takib oluııın 
lıu mnhnk m görıilürken mah 
ktmc alonuııda H' )Okıoıncli 2 
hin yııkın hir halk kitlesi 'ardı. 
Zabıta l<"rlihnt alnıı olduğundan 
hail mahkemeyi iıkün tlc tıkilı 
edchilmi§tir . 

İran -irak 
Sınır karışıkhğt 

'I UHA : 14 ( . )- Bı 
hakan Fuınği han 1rnu lrak 
ihıil f ı hak km da mtcli te yapı 
lan bir izrizaha c 'nb \ererek 
demi tir ki 

l lu 1 r dcnıeğiue <laiwı mU 
ait 'c < ene' r kurumunun ada 

let ruhuna ve kenıli isteklcrioın 
haklı lmluııduğuoa gth eni) orlar. 
1 rnıı , tolıldkıtın kendi i tarafm. 
darı taz ik harrkntında bulunul 
mıdığıu i pat dcce~iııc intizar 
etmektediı . 

1• urn~I han ilıtılafıu bir ta -) et alı iyctlerinın rt imleri il 
geuçlik 'c doJkoz lıı) et na ait 
tablo! rlc ıgi)~ i ıirak ctmı~tir. 

~oınn : 1 ( A. . ) . 1 . . k b I 
b uıı1.a ekiz kilomcıı nıe fed Acu· rı ıç ını ) apara unu raıı ile 

, eli deri' i uzerinde 32 ıııcllt uzun ° mnnlı impnntorhığu ırasıuda 
H ykeltra,.lnrdao Mukinanın eser
leri i) idir \ c \ nedık ı rgi inde 
bü) ük hır mu\ nfakıyEt kaın11 
mı tır . 

• ergitle ~R)kov \ e 'aralı l..e· 
hedm a IEfim\ gibi he) keltra -
lum e erleri ile ret am arianın 
tnblolı rı da 'nnl ar . 

Zararlr hayvanlar öldü -
rUlüyor. 

lzuıır : J ( • A. ) ' ulur 
hır lığı ık Jk urck a\I > ııparak za· 
ı nrlı ha \/Doları öldürmektedir. 

luğu"ııdn , 1 m ııe geni liıtiııdc • bnduclu tespit eden 1913 proto 
ni lıır kôprli npılnıı ıır. Köprıınun tokolmı it buhıodugunu \e fı-
İlı ı iı,;iıı moktazi malz uıe i cıl ı k t lJU prolokohıo muteber ol 
knd r 22 ko tedarik eınıi lerdir . medığını ve ünkii knnuıır bir 

Mar ilya ~11ikastı ve 
Macarlar. 

Budepc le : l ( A. . ) lu ar 
ıııatlnıatı fnnıil)O i i hakkında c· 
nP.\ re c verilen 1 t>ar ımılıııra 111111 
Llu lar dernr~ı ı rafınd rı çıılnık 
\e kaıı bir urcu~ tetkikiııı uıüttc 

f ık on i ıemckıe 'c lnı ı bli aını 
'rupa hava ıuın mu 1 uıctıue lıır 

mukaddim oldu~unu bildirmekte· 
dir. 

~ret~e la dik edilmedi ri gibi 
Turkı)e tarnfındao da iptal edil-
miş olduAunu bildirmiıtir . 

Bir tren devrild: 

~nrlut uıı•rıka : J ( \. \. ) 
B.ir lokomotif ) oldou c,;ıkruı ilu 
kıtı uluıu l kioi de )ar tanını tır 
iki \O ou deHilıni tiı • l urgon Ha 
la ıın tız tinden k l) arak oradakı 
bir ol lin berber alonuna clüıınuı 
ı ıır , 



l'lrtik : 2 

Şehir ve caddeler.de ağaç 
dikmenin usulleri ve şartlan 

s~yban Ziraat müdürü : 
Kemal Atild 

- Dünl<ıi sayıdan artan -

30 Metre ieniıliğindeki cıd- F rınsız teklileri denilen mu• 
delerde ortada 8 metre genişJİ· tazam ve muhtelif tekilli ajaç-
iinde bir Pla\o - santral, ıonra ların idaresi zor ve pabahdn • 
ilci yan tarafla 6 şar metre ge· Eğer bu ıekilli ağaçlar dikile-
nitlikinde ikı ,osı, bunlardan ona cekıfı bunlara iatenilen §ekli ver· 
ra iki yan tarafta 5 er metre ge mtğe erkeDdeo yaoi ağan genç 
niıl ıtiode iki tr >tuvar yıpılır. iken baıl•malıdar ve ataçlar bil 
Plato santrala iki sıra atsç dıki· ytidDğü eaoada fenni bir buda
lir . tatbik etmelidir . Akıi takdirde 

48 Metre ger.işliğinde ·olan •taç az zamanda hozulur . 
caddelerde ortada 10 metre gt· Evlerin yüksekliği 
nqtiğiode bir orta ıosa, bundan Her memlekette sokakların 
ıoara ber iki tarafta 8 metre ge geniıliğine nazarın evlerin ytik· 
aitliğinde iki kontraJe, bunları seklıti farklıdır . Pariste evler 
mDteakib 6 §ar metıelik iki yan 10 metre geniıliğindeki ıokık· 
10.a ve nihayet i"i yan dışta S larda 20 ve 8 metıe genitlijin· 
er metrelik ilıri trotuvar yapılar . deki eokıklaıda 12 metre ynk-
Sekiıer metrelık iki kontraleye kl''-t d" 

. k. . se '" e ır . 
iki§ r ııra ağıç dı ılır · Ataçların hava ve ziya bakı· 

72 Metre geniıliğindellİ cad mandan uygun şartlar içinde bu 
delerde ortada 28 metre genişli- lunmaaı için ıokığın geniıliği ev-
tinde bir şosa iki yan tarafta leria ytiksekliğindea iki milli faz· 
22 §er metre ğeoişliğiode iki la olmalıdır . 
kontrale yapılır vr. her iki kont yani 1() metre yikaekliğindeki 
raleye ikişer sıra ağaç dikilir. evlerin ara11adaki sokak 20 met· 

Geniı caddeler . plato saot- re olmalıdır . 
ral 'e genit trotuvarlar için bü - Trotuvarların 'geniıliii ve 
yük ataçlar inlihab edilir · Bili- atıçların evlere olan muafeei : 
kis 4-5 metre genişliğindeki tro· Ağaçların trotuvar üzerindeki 
tavarlar ve ronpunnlar için kü dikme yerlerile evlerin araıında 
çük ağaçlar dikilir . Meseli ıe evlerin yükıekliğiniD yarısı kadar 
nlı meydanlar 8-10 metre ge· mrsafe buluomılıdır. Mesela 20 
oiıliiinde trotuvarlar veya plato metre yllksekliğindeki evler civa · 
santrallar için çınarlar • kara a unda .ataçlar evlerden 10 metre 
;açlar illtihab edilir · Bunlarda uzakta dikilmiı olmahdır . Ma 
me~iir ataçl.r sılırılmadan · ıs- mıfıb bu ıartl•r ba1unmıdıta hal· 
20 metre kadar yUkaeltbilirler. de ağaç aeçimi ve dikimi eyi (ya-

6-8 Metreden dar olan yer pılırsa ajaçlaran eyi yaıadıia gö · 
ler için sofora nevileri, Amtri- rülür • 
ka cevizleri iııtihab edilir . Boa Trotuvar Bordurferinin ağaç 
luıa boyu 12- 15 metrtyi geç sıralarına olaa mesafuine gelince: 
meı . Pariıte bu meıafe trotuvara 4 

Kendisi 20, hotuvarı 5 - 6 metre olan 6 metrelik toaalarda 
metre genişliğinde olan yollar 1, daha geaif yerlerde l,5-2lmet 
için robinya monofılla , katalpa redir . Bordürün ıjaç ıaraaına 
karmızı atkestaaeai , gümüı yıp • olan me11feıi fazla olursa hem 
raklı iblamur neviler iatibıp edi • ağaçlar bordür ti bozmazlar , hem 

lir · de ağaçlar arabalardan, hamı1 yllk· 
Nihayet ağaçların ancak 8-10 lerinden yaralaamıı olmazlar. 

metre kadar yükselebileceği dar Kentsel ıcunda sokakların ve 
yerler için melez üvez , rolıinia trotuvar laran geniıliti , dikileı·ek 
de Besson ,İsfendan intihap o ağaÇ sıralarının adedı , bordUrle· 
lunur • rin geniıliği, evlerin ataç sıraları· 

Alçak evlerle çevrili 5-8 na ve trot&var boıdürlerioe olan 
metre geniıliğinde olaa yollar İ· uıaklaiı bir niztmaame ile teabit 
çiD •§ılı (En Boul) Kera ağaç , edilmiıtir . 
en boul isfendanlar, en boul a· Saralar üzerinde ve araMnda 
kaeyılar , catalpı Bünğte , UI· ajıçlar ara sındı barakalıcak me · 
maı imbraculifera lar intihap e · saf e : 

clitir . Sıralar üurinde ağaçlar tize· 
Eter ağaçlar Franırı şekille · rinde ağaçlar arasında bırakılacak 

leri denilen muntazam tekiller mesafe ağ•çların cinı ve nev'ioe 
de budanacaksa bu takdirde ka- şekillerine ve aıraların adedine 
ıa ağaçlar, Holanda ihlamuru, töre df'tiıir . 
talandan Firavn inciri (E. Syco- Sık dikilen aiaçlu çabuk im-
mor) hıtibıp edilir • rur , bunların idartsi müşkül olur. 

Ehram , Beyıi , Yayvan veya Eğer az zıman,da göze hoı bir 
yuvarlak şemillerde ağıc dıkmek manzara göstermek için ağıçlar 
iatenlyoııa tercıben tabiatı itiba 11k dikilmek iıteniyoraa bu tak· 
rile ayni şekilde hütOmek isti- tirde aralığı ya•ım yaoi ığıç mik 
dadında olan ağaçlar ıeçilir • tarı hakiki miktann iki misli yı 
Bu •taçları idare için ıenede 1 1ılır Fakat ağaçlar bir parça 
ip defa budama yapılır ; 1 ba- büyüdükten sonra çift iki ağaçtan 

..,,., .. -"-.,.ıada , 2 - yapraklar düıtük- birt çıkarılır . 
tea sonra . - Bitmedi -

satılan tahviller · ) 
Sivas - Erzurum iç borç -

lanması tahvillerinin piyaaada sa· 
tlfı dün akşam bitmiştir. Bu tah. 
vallerden ıanmızda 554 taue sı • 
tıldığıaı öğrendik . 

Babalık 
Yirmi beş yaşın~ girdi 

Kora1ada çıkmakta olao(Babalık) 
iJJ"kadıflmrzıa 25 yıhaa b11ht1nı 
•on gelen aayıııadıa öğrendik , 
... adıpmıza uzun yıllar nf'şriya· 

a devam etmerini ve muvaffak 
o .... nı dileriz . 

bir sarhoş 
Zabıta memuruna 

sövdU 
Ziya oğlu Veysel adında bir 

adam rezalet çıkaracak kerteye 
gelinceye kadar içtiği için zabıta 

tarafından tutalmu§ ve kara"ala 
(gı- tiıilmc:k ietenm~ de ; serhoş 
gitmek iıtemiyerek zabıta me -
muruoua yakasına sarılarak ıpo 
lrtlerini koparmıı ve söğöp aay· 
mııtı . 

Suçlu , zorle yakalanıp yasaya 
çarptınlmqtır . 

Tfirlc Söz& 
Dil ara,tlrmalan : 

Ar- Ma-Gan 
(Armagan) 

Yazan : Y. Yalgın 
Tlirkçemizde "Hediye,, karıa· 

lığı olan bu &ç heceli eözüa do· ı 
iom kokOaü ararsak derin de· 
rin dDı&nerek "İskit,, lere doi-
ru gideriz , 1 

Geçeo cuma bir ecnebi dıH· 
tumla bu yordamlarda ıiatlarca 
koou,tuk • Doıtum gittikten 
11oara bir az kitab karıttırdlttı 
ve Lu ıirıün ktıynagı lizeriade ,u 
yazıcıtımı karalamağa savaştım . 

İıkıtlel'den kalma bir atletin 
htıdrtı dtierli man11mı yaııyan 
bu (Aruı•ğao) ıözlioün b•ştan i 

ki heceii İstılderio "Tanr1lar, Tan· 
rııı, "Ar,, ile tanrılar yenrisi 
nin karası "MA,, nın adlarile çok 
sıkı bir bağlahk gösteriyor . 

"AH,, Tanrılar Tanrııının a· 
dıdır. 

"MA,, Tanrı1ar Tanrısının ka· 
natnıa adı dır . 

"ARMA,, sözil bilirsiniz ki ge 
milerde aaç resimde bir direje 
VP.rilen addır . Zaten aaç gibi 
olan işaretlerin de bu antıırma 
ile gene çok aıkı bir iliıiti 
Yndır. 

"Gan,, ıözO bizde sözleri ü
reten ; iıe yarar d•ğerli bir ek· 
tir . 

[ lsargan,, alışkan , kurulgaa, 
çahıkan , o latan) hep : (lurmak 
alı§mak, kurulmak, çalıtmak , ol 
malc) k&kleriae eklenerek oa· 
lan ''Kadir,. kılıtına sokan bir 
ektir . 

(lıermafa kadir olan , ah§ 
mata uıoktedir olan kurulmata 
kudret töstermİf olan , olmağı 
bile• maaalarile ı6zlerhııiıe kuv· 
vet veren ek " ARMA ,, kıyna· 
tındı da tabii o i§i g&rcn bir 
ek halinde gibidir . 

" AR ,, Kelimeai Türkçede 
ıyna zamanda " Ala, Mavere , me· 
ıakkıt maDalanaı göst('rir • l.J 
Bu kelimede ealcilik , yükseklik, 
gadab kokularını da duyanı. ''Ar,, 
Tanrılar Tanrı11nın azameti de bu 
manaların altında kılmıyıcağı 
da bellidir . ı 

Buadan bıpa ' 1 Oğuzname · 
de ,, bir de : ''lrkılita,, ile "A" 
Argıl,, ıibi iki deterli kelime· 
miz de vardır . Bu iki adı da 
gözden geçirirsek ''AR" adile ya
kınlıklar gö•mllı rluruz. 

Yakutlarda ( Sakalar) "Kam,, 
adının "Anargıl,, oldutunu bili
yoruz. 

Reıiddia'ia kitabında•~ Baba 
du banın fecerelerinde( •• ) Tllrk 
alularana bu bll)'lk •dla verildi· 
jini gör6yor uz. 

Şu halde , " AR ,, adıyla he· 
raber TOrklerde ( ukıl ırgıl , ar 
ııl ) adlarında eUe tutulac11k ka· 
dar yakıa bir beozerlik görülüyor. 

« Mar » adı iae TOrkçede 
c Mara ı halinde « anahtar .. mi· 
nasındadır. Bunun ıçk• gibi de· 
rin ve eıki mabalar göılermit 
olm111 tüphesiz çadır dervirlerinde 
bugün bizim "ullandığımız anah 
tar gibi maddi ba'umda olan bir 
ıey değildir . 

Bu kelime : fcth , baliı , vi
kaye ) manalariyle ıın alabilen 
bir kelimedir . Şu halde • Ar'ın » 
k1r111 « Ma ~ da bizde üalU ve 
eayııla ya,ayaa ıözlerden oluyor . 

ikinci müntehib namzetleri 
... 

Adana merkez 
" 244 " kiıi 

kazasından 
seçilecek 

- Dıinkıi ıayıdan artan -

Çınarh 
Ali Maoiıah, Hatan At.ş, Ri

fat Camili, Hacı İbrabim Öher 
otlu\ Azlı ~amukçu , Süley
man Şükrü Kunduracı , Nazif 
Kurd oğlu , Avukat, Şakir Bb!· 
d~i•n, T\irhan Cemal , Belediye 
ba,kaoı , Ahmed Rıza İşcen, Ec· 
zacı , Mustafa Rifıt G&lek, Kim
yager , Bayan Saadet Kemal 
Özden, ,, ,, ,, Lemaa Şıkir Boz
doğan • ,, ~, ,, Hayriye 'ı.ıuk 
Kalkan , Şekip Cemal , Şevket 
Diş Tabibi , Nihat Tunç, İtbaa· 
J..a3ı MUdüril, Tevfik Hadi BaJ-
111, Vali , Cevad Osmanlı ban· 
kaaı Mildilrü , Namık Makiaiıt , 
Arif Bakkal ; 

Akkapı 
Mahmud Nedim Buğa, O. İ· 

H. O. , Mesud Cemil O. 1. H. O • 
Yusf Şaban O. J. H. O. Cevad Dıb· 

lan , Bilal Sami Toccar , İbrahim; 
Garib oğlu , Bayın Semiha Ce
vat , Fıhri kızı, Bayan Zahide 
Cemil , Ali Naim Doktor , Bayab 
Lamia İzzet Koçak , Bayan Sıt
dıka Yurtcu, Bayan Nimet nok· 
tor Kini. 

Mıdık 
Memduh Süleyma Çelik, Sü· 

leyman Fikri Manifaturacı , Ali 
Hezım oğlu , Bayan Şemıa Rıza 
lşçea , Bayan Savniye İbrahim , 
Orta Mekteb Mildür ü İbrahim 
Kıraıı . 

Ak kuyu 
Mahmud Mehmed Oilu, KJ 

zılkaılı , Mebmed İbrahim oğlu , 
Sofuludan , Hafız Mebmed Hacı 

Mustafa O. Kılıçla k6yilnden. Mu 
rad Hacı Mahmud BuraktaD, Hı 
cı Durmuş Tlilekli köyündeo,Hüı · 
nll Yurtcu C. H. F. İdare Ami· 
ri B•yan Meveddet, Altı Kulaç. 

GUbe 
Halil Mikdat oğlu. Ali Ncc· 

det Kozacı Ahmed ojlu C. H. F. 
Kara hacılı Nahiye 1. H . R., Meh
met Cök Ömer oğlu Alrgedikli. 

Kabasakal 
Ziya Kurtlepeli , Ali Karalar 

Bucakli , Fabrikacı , Durmuş A
ğa Şımbayatlı , Ali Melımed E
min oglu , Karslılardan . 

BüyUkdikili 
Ahmed Demirci oğlu , Zey · 

tundan , ŞükrD Arık otlu , Meb · 
med Çalacı ojlu 1 Biiyük Dikili. 

Gerdan 
Haaaa Gerdanlı, C. H. F. Na. 

biye İdare heyeti &yeıiaden , 
Cavit Oral Farka Vilayet Heye· 
tinden . 

Yolgeçen 
Tahir Pamukça . 

Camıscı 
Ali K•dir oilu, Camuıcudan, 

Aıım Arif oğlu , fabrikacı , Fevzi 
Raıib Dural , lıbrabim Dıplao , 
Süleymaa köyli ojluudan , Süley· 
maa Kirmen oğlu , 

Ka rayusuflu 

. 
· undan , HOıeyin Pancar oğlu 
Çıbatculu , Eyyöli Emlik otlii 
Karıyuıuflu, İCa~ım Süieyma• o~· 
lu , lbrıhim Emlik otlu , 

Yüreğir 
İtkrem Avni , Celil GOven , 

Mehmet Şevki Camili . 

Kadri Bey çiflilii 
Kadri Hacı Bey oglu + Ali tlıyı 

Mahmut oğlu , Haıita Karaıaıli , 
İonepli kltünden • 

tuzsuz zade kilise kÖyU 
Oıman Turonoilu, Vehbi Necib, 1 

Deniıku~usu 
Rıza Hacı Hafız ojlu , Şakir 

Baıumlu oflu . 

Ze6arh 
Örge Evren C. H. F. Vilayet ' 

Bıtkanı Aksaray Saylavı , Halil 
SıV.tb otlu , Raınazao cifçibaıi. 

ArabkÖyU 
Kaaım Zeki , Fahri Hu16si oğla 

Araplark&yü , Tevfik Kadri . 

Misis 
Mahmut Kibar ojlu , Abdulke 

rim Cafer Ocak katibi, Rasim Na· 
biye mildürü , Eyyilb Molla Dur- 1 

muı otlu Müminli , Veli Çavut . 
Muıtafa otlu Zıpkıcı , Hahz Meb· 
met Muıtafa otlu Zıpkıcı , Gani 1 

Sepici, Muıtıfa Etem otlu ·N. 1. 
H· b1eei, Nuri H.lil otlu N 1. H. 
Oyeai . 

Karataf 
Hıcı Mehmet Kadı köy& N. 1. H. 

R. , Hasan balıkçı N. 1. H. R. , 
Ali Çat11rlı N. 1. H. R. , Mehmet 
Kı&1cık oğlu , Süleyman Helva
cıdan , lbrabim Seimen otlu Et
riataçtıa , Abdıl Oımın otla la
cir liden, Vedat Sadı GüçlO , Emin 
Gögç .. li Mehmet otlu , Ahmet 
Kızıltahtadın , Muıtafa Hilsnll 
pamukçu , Ahmet Şahın oğlu 
KOçük K11 ataıfı • 

Oyma kit 
H6seyin Hacı Ali Çimeliden N. 

H .. lsmail Haıim Hasan oğl• Ka 
dıköy , Huliiıi Torun oğlu , Ab· 
dulkıdir Mahmut Kiremitlidea , 
Bayram Hacı oğ1u .Kırbısandan , 
Receb F eyıiyeli , Hasan Hacı Su. 
di oğlu , HüaeJİll Çavut Ali ojlu 
Kesikten, Osman Bekir otlu Ter
liiuizdea, 

Tuzla 
Talib Kubıt oğlu N. 1 H. R. , 

Ziya Ahmet , Meletmezden , Ek
rem Müftil Zade , İsmail Hacı 
İbrahim Ocaklar H. , Hamit Ah· 

met otlu N. 1. H. Dyeai , Cumali 
Meletmeıden, Haua Ôzkan N. I. 
H. üyeaı , Ôzeyir Hııim oğ1u Y11· 
sıören , Halil Koca Zeamet Ocak 
reisi , Osman Bekir oğla . 

Gök gözetlemesi 
1 - Dün §aramızda öğleden 

sonra okunaa tazyiki nesimi 7 
milimetre olup , en çok tucak 
18, en azı 1 santigrattı . 

lsmail Hacı Halil oğlu köyliloğ 
"Armatan ,. kelimesini ıör6- r-----·------- Rlltubet orta olarak yüzde 4 

kaytledii mittir . 
yoruz ki: 

" AR - Mı ,, nan bile takdir 
edeceii , veyebut onlana kudret 
leriae elvereceti bir iyiliği yap· 
mak , bir diterinin ıanl&neı " AR 
- Mı ,, gibi girmek mefhumla· 
r11;1 yaşatmaktadır . 

Tanrının boşautluklanaı ka · 

(•J Felek namei Gül§ehri kita· 
hı ile Radtorun l inci cildine bak. 

f ,.. J ( Türk §t>Cf'resi , §ecerei 
terakime ) . 

zandıran ba huekete Türkler ' ar· 
mığaa ,, ıdıoa vermekle büyük bir 
isabet g6stermiıler ve iskitlerin 
kendilcrinden:ayrı olmadıklarını 
da ortaya koymuılard1r • 

Vaktiyle belki bu hareket bir 
ibadet baJinde de yaıımıştar . 
Bunu iyi araşhrmıt olursak eski 
çığlaıda her halde " armatın ,, 
milhim bir ibadet yerini tutan 
adetlerden bir ı6ıllo • bir duinıa 
adı bile olabilir umudunda1ım • 

2 - Dün ıök kHmm bulutlu 
olarak geçmiı t yel eaeeriya şi
malde kuvveti saaiyne 5 metre 
olarak eımiıdir . 

3 - Şarımazda yeni bir dü 
ıllk tazyık girmitmiıdır. Bu bal· 
de deniıiklık olmaua yat" ih 
timıli kuvvetlidir . 

Askeri g6k gözetlemesi 
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Dağ Kızı Necib Onay 
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Mahkemede: Kırmızı Ayın yeni J 13 Kanunusani pazartesi akpmından itibaren 

- Dürılai sayıda11 aria11 - G h · f" 1 yardımı. I Mevsimin en gUzer fllim"rinden 
1 

az ane suıs ıma ı 
Mtzar yaviı yavaf deıi!di . 
ar slJkOldü. Benli Kezibaoin 
duvağ, g8rllndü. Be1az ktfeo 
rde -Lir aün gibi ıf anrken 
•iı bıı dündUren bir koku 
ı .. )'&pılııı boydan boya de· 
iı , 6Uiye irkiİen ıevfiletle 
kaldılar . Mezar örtilldü .. 

katlar ailesinin hususi bir çif· 
sıyıİin f A ..... j k8y0nde 
erden muhteıem bir mezar 

ılmaeı için saz alandı. Günün 
li Kezibının mezarı önünde 
ere kıpınarak battıit bir an· 
büt&n ÇukurovanJO }etil dal· 
~ı kan renii bir ı§ık yıkadı 
ıt ındı otomobiller atır ağır 
r bııındın stndeliyerek u 

1ııta1ar ... . "' 
* Ayıel onbeı gün ihtiyarla bı§ 

kıldı. Fakıt horayı dı ıcv· 
rdu. Onun nefret ettiti kim· 

rdea birer ikişer hazan görü· 
ordu. Komşu bıjlara geli-
lırdı . Ayıııel tıhta kulübeye 
nır, akpm ajar&rkea yaprak 
l entıriıini Ozerine geçirir , 
benin 6nUndeki çiçekleri ıu· 
Jı ''kardı . Giceleri asma 
rı araB1ada dolııır, bir bc
gibi ı1r1 11lkımlarla " Gelin 
rıne ,, O)unu oynardı. 
Bıtda Ayeeli kınayaa, hare 
trini beaimıemeyen biç bir 
le yoktu. O, her ıeyde h&rdil 
fan bir iz baba gibi ıeviyot· 

ihtiyar genç yııtı iken lcan11-
Çocuklırıoı aavış gilnlerinde 
betmiı aenğia bir çifci idi. 

edenberi bu bııida, biç bir 
lenin ayak basamıclığı , sırra· 
•lcıf olımadaiı bu bağda ya· 

Y•laız yııamııtı. Ay1el ihtiya 
l6nen bOtü• ümitlerini vermit 

idi . 
* * * Aradan tam bir ıy geçmiı idi. 

oad6rt161r tekerini Ayselin 
• bir tıç gibi hediye edi· 

du. Ayıel, kulübenin ırka t• 
•ki erik ığacınıa altında 
bir keravit üzerine kıpın· 

İ b&ngllr bUngür ağlayordu. 
btıyar yortuo ıdımlarlı Ay
Jıklaıtı. 

- Ne var cici luzım ? .. Nıçin 
°''"• ?.. Kalbini bir inci

lllıi oldu? •. Bir py mi duy. 
Yoksa? •• . . 
- Hı~;r· babacığım. ben bu· 
1 ıevrııiyorum, adeta nefret 
Oruın · . .._ . . B . '"' ıçım tı.smıyor.. ea 
ııc.Ien, beni bilenlerin biç bi· 

' YÜıünO ebediyen görmi} e· 
~ diye ıyrılmııtım. Halbuki 
1

··· oalar beni 1 armiyorlar 
~a onlın kulübemizira tahtı 
larındın hemen Uç sıünde 

16t&yorum. Onun için bura-

: Y•!aını~ı imkan yok. Bur-
• lltmelıyim .. . 

..._ Peki kızım ... nereyi iıti-
1' •öyle .• Blltüa emelim, bU
beıenı, b&tiln tesellim sen o· 
?810

• Söyle... Nereyi iıtiyor· 
·· Ne olmak istiyorsun? .. 

- Nemi istiyorum ?.. Ben 
1~1 istiyorum, dai kız• ol
ııtiyorum ... 

• * 
* 

•Alırda •tık ıönmu,, attrül-
di"ını,u. Ortahğı dıanevi 
Jku ae11iıliii snmııta. Telli 
e bir ole !ftbi ıliıülen yayla 
da bir iki lıı:ığnı nnltuıı rl· 
•üktiaetioi tatlı bir muıiki 

dtıı hılintle beeteliyordu. İb· 
'. ti<'i Aysel, artık bıta da 
Yen veda tdiyoılar. 
~~ıl bir ay emek verdiii çi
•llai [ Gelin getirme ] oyna-
"'' •lkım&an doya doya öp 

ti' . ihtiyarla birlikte tek atla ar•· 
baya bindi. 1 ayla yoluna kağnı 
ırabılarınıo sendelediği yola 
dofru y!!rOdUler. ihtiyar gör6n
mu yollardan sezilmez diyarlar 
dan geçiyordu. Cici Ayael tehir
li P.lbiıeaini yıpraktan lıir bahar 
yağmuru gibi yıtrtıııtı .. Örgülü 
11çlarını ıltın çeyrekler gLimdf 
kuruılarlı ıUslU karmııı bir feste 
sıklıdı. ~eaarı bofuklu gDllli ye
menisinin uclara iki laıtik top ıi· 
bi duran sert memelerinin üstü· 
ae bağdat kurmuıtu. Kırmazı bas· 
ma eutaıiıiain kemeri Ayselin 
ince belini gUnıb sayılmayan bir 
el gibi kavramıştı. 

685 teneke aazı yok eden Ankara : JS ( A. A. ) llilU· 1 Glark Gable - Jan Harlaw 
e liahmerden bildiriliyor : 

Gice yolculutu bitmiı, gün
düz yolculuiu devım ediyordu. 
Her dıkikı manzara diğiıiyor , 
reçine kokan çam brdıanhrını 
biraz daha ya1ılıııhyordu. 

Artık hvı4'1 bıkilci bir dıığ 
kızı olmuıtu: Değ-iten yeıı1 mıa
zaralır, çailayanlır dağ kızını 
her ıeyi unutturmuıtu. 

Birisinin ~Dzelliği solmadan 
birbirini tıhb eden yollar .. ~oyu 
çım yıpulduiyle gölgelenen 
yollar .. Göklerle öpllımek isteyen 
kanklar ... Sonra şırıl oırll akan 
ıuİar.. Çıyırlar, Pınuıır ... 

Ayseli kimse bilmeyorda . 
Yaylacılar, köy kızları, köy elbi· 
ıesi içinde, elbiaeıine çok yetkı
ıan bu a-üzel kızı kukınç göz 
lerle bıluyorlardı. Akaam ol bir 
atl11 bilind«! dajlu• düalü. Ara· 
ba durdu. BUrUcek 1aylaıındı 
bir iki Hat dinlenmek liıımdı. 

Y ıyla lcııları arabınm etrafı
nı sardılar. İhtiyarla kızıaın yidi· 
ği yufkayla peynir kırıntdarıaı 
dıkikılarca tetkik ettiler. 

ihtiyar budıkh değoeiioe dı· 
yandı .. 

- Haydı lt.ııtm yolumuz •z 
kaldı. lıte aideceğimlz yer k•l'fl· 
dı aörüaüyor .. K•zıl d•i ... Oç 
saatte varJlır .. 

Ayeel her ,eyi unutmuı y•yla 
kızlarayla kunuımaya dılmııt.. 

- Siz burala mıın~ ? 
- Hayır Adaoılı . 
- Buraya niçin geldinia ? 
- Memleketimiz eıcıktı on-

ıiın ... 
- Hep bur1dı mı kalıcak11 

DiZ ? .. 
- Yo yaylı bitiminde. EyHU· 

de döneriz. 
- Nasıl vakıt geçiriyorsunuz? 

- İtte daldan dıla uçuyoruı. 
Eu büyük eğlencemiz ceviz •i•c 
larını tırmanmak, sincıb gibi ce· 
viı yemek .. Bakıanııa.. Parm•k
larım111 .. Kına çılmış ıihi bir 
ıey oJmuf .. 

_ Burayı çok mu ıeviyor1u· 

nuz ? .. 
- Elbette ... 
_ o bılde nlçia Eylülde dö· 

necekıiniz. 
E bak11nı11 ... timdi hile 

üıliyoruz. Havalar soiudu. Her 
tarafı kar kaplar .. Dajdıu kuş 
bile aeçmez. 

_ Ne kadar eyi. 
- Eyi mi? .. 
-Tıbii ... 
_ Biz biç dönmiyeceğiz.. Ô· 

lüncUye kadırlhep yayltda .. Yaz, 
lcıı Kızıl dığda kılacatız 

_ Kml dığa mı rfdiyorau· 

ııuz ? .. 
- Evet ... . 

Bajıoız, Eviniz, ruOlkünüz 
falın bir ıeyinfz varmı ·1 .. 

- hepsi. 
- Eyi o halde ... 
- Fırsat bulursak rahatsız 

ederiz. 
- .Buyurun. 
- Hı !.. Adıaız neydi .. 
- Adım mı ?.. Dai kııt .. 

- Bitmedi 

memurun duruşması Hilaliabmer evvelki yardımları 
ilaveten yer 88rsıot1BJndan zarar gö· 
ren yuruaılara Bandırmadaki tevsi 
memuru vasatasile yeniden beı bin 
lira ,.e evvelce ~önderilen 250 ?" 
dara ilaveten yeoıden 150 çadır ile 

Belediye Gaıbınesi memur
laundan Abmedin muhakemesi
ne dün öğleden ıonra ağır cezada 
devım edilmi§tlr . 

Ahmet 1 belediyede altıyüı 

ıekeea beş tedeke r.ıı çalmakla 
suçludur . 

Geçen mıhkemeai beledi>edea 
bir cevabın ıurulmasıGli kalmıth . 
Cevap geldi , okundu . Reis Ah· 
mede: 

- 685 teneke 111 ne oldu , 
ne yıptın ? diye ıordu. Suçlu da: 

- Ben bu iti kıtiyen yapma· 
dım . Bu kadar gazı nereye ve oa
ııl 11klıyabilirim ? diyerek bera
etini iıtedi . Ve mıbkeme bı§kı 

bir güne ıttlqı . 

Senet deGıştirma 
-~ 

Senet değittirme işinden snçlu 
bulunan mevkuf icra muhasebecisi 
Rılımi , icra memuru Haydar 
adlarındaki kimselerin mahkeme· 
ıiae dbıı ağır cezada devam edil. 
mi, -.~ muhakeme bu ayın .Z3 üncü 
gününe atalmıotar • 

Pamuk fiatlar1 
yUksatiyor 

Pımuklarımızıo fiıtı ıriitikçe 
yük1elmekte vı 11h1 çoğalmak 
tadar . Pamuk fiatlırınan aldıiı 
ıon durum ıudur . 

Koza 9,S , temiz pamuk 49 
parlak cine 50 kuru§tUr . 

Diln yapılan 11taı yedi ıekiı 
bin kiloya varmıştır. İstek var· 
dır • 

Seçim ,enlikleri 
Dün pr.mızta geneı caddele 

rinde ıeçim ıenlikleri 1apılmııtir. 
Rey 11ndıkları arabal1rlı ıokak 
Jırdı ıeıdirilmiı hug&n içia in· 
tibab1n baıhyacata buduna bildi· 
dirilmiıtir . 

So~ adı ııanlar 

Çukurova haraıı ve Merci
mek aygar depoıu memurlarmın 
aldıkları ıoy adlau . 

Hara Müdürli Bıy Kenan (:;e· 
merkand) , Depo müdDrll Bay Ri· 
fat (PaDgal), Depo M. liıytarı 
B•y Enver (Akdojaa) , Hara mu· 
haaibi Bay Otımıe Nazif (Alcı· 
lıa), Depo mUrebbiai Bay Fah 
ri (Erdoğan) , Hıra veznedarı 
Bay Ali Rıza (Teke) , Depo ıy· 
niyat memuru ve muhtemedi bıy 
Ahmet (Altıa) ıoy adı almışlu
dır. 

Adaaadı müteablait Hımit (Bu
lak) ıoy adı almlfb . 

Saat kuleıiade- saıtçı Sırn ve 

ı kardııları ıoy adJ olar1k (Ünal) 
ı ılmlfla.rdar . 

Bizim lokanta 11bibi Ömer , 
ıoy ıdı olarak Selçuk ı6zünü al
mtştır . 

Orta tahsil mekteblerinde 
yazı ile yoklama imtihanları 

başladı •• 

evleri yıkılanların evlerinin tamir 
ve inıaeına sarfedilmek üzere Balı· 
lmeir vıliei emrine on bin lira gön· 
derilmiıtir 

Irak petrollara Akdenize 
borularla bağlanacak 

Loi;~U : 15 ( A. A. ) - Irak 
kralı bugün iı:ı::~ükıe Ceziretülarap 
petrol Jrnyulır1nı Akdeu::~ bathya· 
cak olın bomlar açacaktır • Bu ~· 
ruları l<'raneız İngiliz Amerika ve 
Holauda ııermayelerini bir oraya 
ketireu Irak peırollara Uluılar ar111 
kumpanyası yaptırmııur . Borunun 
uzunluğu 1,200 mildir • 10,000,000 
lngiliz lirHmı yapı laııotu. 

KetkUkten Haditaya kadar olan· 
dan jki misli uzundur . Hacitadan 
Filiatine Hayf aya doğru bir kol ay· 
rılmakta §İmal kolu Tuban kıyıla· 
rıoa Trabluea ıtitnı~ktedir. 

Uluslar konseyi Homaya 
çağrılıyor . 

Cenevre . 15 ( Aı A. ) - Ban 
mabafile göre İtalya Uhıslat derneği 
koneeyini önümüzdeki toplantılıarın· 
dan hirini Romada yapmağa davet 
edecekıir. 

Evvelce bazı toplantılarım Pa· 
ris, Madrid, İ..<nadra, Brüksel ve Ro· 
mada yapını§ olan koneey 1930 dan 
beri devamh eurelle Cenevrede top· 
lanmaktadır. lıılyanın daveti benli~ 
reemi mahiyette değildir. 

~--------~·---------~-
Sokağa ahlmış 

İki Uç ayhk bir çocuk 
Dün , Tahtalı cami yakınla· 

~anda sokak ortuında iki üç ay · 
lak bir çocuk buhınmuıtur . Bu 
çocuğun kim elile ortaya atıldığı 
ıorutturulmuı ve araştırılmış, fa -
kat henüz bir ip ucu elde edile· 
memiıtir. 

Çocuk Belediye verilmiftir · 

Futbol heyetinden: 
18 J - 935 G'uma günü yapı

lacak maçlar : 
ikinci takımlar Kupa maçı. 
1 - Saat 13 de Adanaapor

Torosspor. 
Oıta Eri : Mahmut . 

2 - Saut 15 de Tarsus-Mer· 
sın • 

Orta iM : Edib ( MtJrsinde ) 

3 - Birinl'İ Takamlur l..ik maça. 
1 - Saat 15 <le Seybanspor-

Adan" İdman Yurdu 
Orta Eri : Faruk 

Seyhan muhasebel hususiye laba .. 
sinden : 

521 Model 6 silindirli Fiat mar
kalı VilAyet hiımet otomobili mu
hammen bedeli olan (600) altı yüz 
lira üzerinden açak artırma ile sat. 
lığa cıkarılmıotır . 

Talip olanların o o 7 J/2pey ak
~·alarile birlikte 935 senesi son 
ktınunun 31 inci perşembe günü 

Dünden itibaren kültür Bıkan· 
lığı tarafındın ortı tedriıat.:mek· 
teblerine gönderilen yeni imtihan 
talimataameıine ıöre ilk y11rla 
yoklamıl1ra baılanm•ıtır . 

Ak alınla çıkh 

lsaaı 10 da:VilAyet daimi encüme
nine ve otomobili görm1.1k istiyen
lerin de har gün dairemize (müra
caathrı ılAn olunur. 4931 

14-17-22-28 
" ): eni Mersin ,, arkıdı§imız 

Jl , .tllllllll•lllllllllllllllllMIUllMllllllllllllllMl--llllllllllıııı. ı•leraia elektrik ıirkellni tenkit r ~ .• 

yollu y1tydıt1 yaıılardın dolayı 1 bu gece nöbetçi 1 
mahkemeye verilmişti . Yapalıa Ec •ane 
muhakemede bu yazıların samimi ._ 

bir tenkittea bışka bir aalamı ıı HUkQmet civarında 1 
alınamıyıc•A ~ oaıylanmıı 'e ar· 1 · · 
lkadaıım•z bu javıdın _!k alınla •tikam•t czane ıdır 
, çıkmıttır . Kutlarıı • J ıw -••ıınııınııı ... __._ ı n 1111 1111 

J 

Taraf1ndan ıemeil edilen 

Aşk kelepçeleri ~ 
Filim : Metro 8oldvin Mayar 

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

Mevıimin en mOeHfr filmi 49'l8 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

C 1NS1 - Kilo Fiyıtı 
Sıtılan Mikdar En 11 En çok 

IC. s. K. s. Kilo 
·~Kipi malı pımlil'. 

.~=ı-, - ,. -~-

Pi yasa parlaJı " 50 511 
Piyaaa ıemizi ,, 
iane 1 
iane il 
Ekepree 
l:levlant 

YAPAGI 
;eyu 
=i1ali 1 1 1 

ÇIG1T 
Ete2rfıa 
iane ·-
Yerli "Yemlik,, 

" "Toiiuroluk., 

HUBUBAT 
Buıday Kıbns 

,. Yerli 2,87.,5 

1 ,, Men tane 
Arpa 
Faıolyı -
l'ulıf 

Delice 
Kot ı:emi -
l:eten tohumu - --
Bakla -
Siıam 

UN ·- Salih t;tendi - -
" • J:J • VU• kırma ,. 

~~ Simit -
" 

~t - Cambariyet 
,_ ... -

" 
Düz kırma .. ·-""' 
Alla -., 
Liverpul Telgrafları ~ambiyo ve Para 

15 I 1 I 1935 lı Bınkaeıadın alınmııtır. 
SalUlın p.,.. K . SA . 
6 86 Dret ıu 19 Vadeli 

Rılımark 50 Vlldeli () 83 48 
Frank"Franıız,, il 7 11 ~ Huar Sterlin "lnailiı,. 616 ser 5 sı Hint baıur Dolar "Amerikan,. 125 62 

Nevyork 12 55 Frank "lıvicre,. 

Alsa ray • 
sın em ası 

16 ikinci kAnun çarşamba akşamından itibaren 

Olibber yıldızı Ki od et Kolber 
A• Rlkardo Kortez 
Tarafından Temeil edilen 

Bar şarkıcısı 
lllveten en yeni dDnya havadisleri 

Gelecek proğram 

Adalar • ve 
çıçegı 

MUjda? Marta Egart 
Pek yakındı Madam Bıt1rf11y 

Perfembe 2,3 de matine 
. . . Cuma günü 2 de 2 fılim 



1''irtiJt 4 

Avrupanın büyük 
düğümü çözüldü 

- Birici firtikten artan -

ret muahedesinde lıiç olmazsa 
muvakke t hir zaman için bazı 
değişıklikler ietiyeceği zannedil· 
mektt!dir . Almanya om sır era · 
zisi üzerinde hakimiyetini tekrar 
tesis eden bir kanun neşrc:dile 
cektir · Para ve diğer bazı öko
r omik tedbirler hakkında da ha· 
zı metioler hazırlanmakta oldu 
ğu bildi,iliyor . Bu kanunlar Sa. 
r'ın Almanyaya bağlandığı ilin 
edildiği {gün rueriyete girecek· 
tir • 

Yarı ıesmi mahafil, Hitler'in 
neticenin ilanından sonra bir 
ııutuk söyliyeceğini zannetmek· 
tedirler . 

Sarburk : 14 - (A.A) He
unkircben fahıikaJarınıo Sar Al
manyaya bağlandığı takdirde 
iicretleriu indirileceği ilanı dün 
bu örneğin başka yer terde de 
takibedilmesinden korkan ame
le arasında heyecan uyandarmıı· 
tır . 

Sarburk : 14 - (A.A.) Ple
bist dün ~elıirde hadisesiz ik 
mal edilmi:. ve rey lıaıkanlara 
halkı nizama ve nizamname hQ
kümlerin.e riayete davet için mü· 
daheleye lüzum görmemişlerdir . 
Hükumet komıiyonu • plebist 
komsiyonunuo gösterdiği lüzum 
üzerine bütün gazetelerin çıkma
sını ''e satılmasını yasak etml§· 
tir . 

iman cebbesinin fikirlerini 
yazan "Sarhurkun,, bütün hileye 
müracaat ederek akşam üzeri 
hususi bir nusba çıkarmış ve hu· 
nu gece yarısından eHel evlere 
dağılmıştır . 

Bu nü hada yarın neticenin 
illnandau ıonra halkı işsizliğe 
davet eden bir:yazı varhır . Müş· 
tertk cebhe mensuplarının da 
aynı suretle haraket etmeleıi 
muhtemel olduğundan salı günü 
poliı kuvvetteıi pek müşkül va 
ziyette kalacaklardır • 

!?ener alayları yapmak içio 
birçok müsaatlc istekleri de var· 

dır. Hükumet komsiyonunuıı karı· 
rma boyun eymiyeoler hakkında 

polisin müdahaleye mecbur ofma
tnndan çekinerek hu müsıadele · 
ri vermesi ihtimali mevcuddur . 

Sarburk : 14 - (A.A ) saat 
21 - de 500 kowuoist enler· 
nasyooları söyliyerek büyük so
kaklardan gaçmiılHdir . Fakat 

hiç bir hadise olmamıştır . Sa 
at 20 de reyler kapandıktan f:IOD· 

ra reisler sandıkları mühürle· 
mişler \'e hitarafJarla iki tarafın 
hazır bulunan mümessillf!ri maz. 
bataları imzalamışlardır . 

Saat 21 - den itibaren rey 
sandıkları uluslar arası kıtaları· 
nıo mubafcızasıodı kamyonlarla 
scvkedilmrğe baılanmıştır . 

Polis vazifeıibi çok fena yap· 
mı:.;tır . Hakikatta polis yoktu 
ve intihabata nazi &:-ayış s~rvisi 

nezaretetti . llravun Alman ceb· 
hesine bağlı bulunan sılıhıye ve 

elfaiye teşkilatının çalışma tar
zını da tenkil ederek Almany• 
sarlılaunıo Hitler için rey '"Crme
ğe yemin ettiklerini söylemiştir . 
Bu şerait dahilinde islatuko se 
ferleri clünk.ü reyin ~er bt:st ve 
gizli addcdilmiyecrğini alenen 
bildirmişlerdir . 

llravu uluslsr dernegi nezdin
de teşebbüslerde bulunduğunu 
söylemiştir . 1\1. Pfordt Illtler 
aleyhtarlarının sonuna kadar mü· 
cadele edeceklerini uluslar arası 
matbuatına temin etmiş \ 'C ilan 
ediyoruz ki uluslar arası kurum· 
}arından lıüriyetini müdafaa r.t
medikleri t~kdirde hazırlanan 
el'iareti kabul etm,kteose daha 
il ri çarelere kadar gideceb'İZ , 

(Türk ~özü) 
______________ ı ________________________ _. .................. ,_ 

On iki yıllık Türksözü basım evi . 

Bu günedek yaptığı basım iş/erile güney Anadolunun 
her yöresinde büyük bir ün kazanmıştır 

~~--------·-------------
Türksözü basım evi , her çeşit harflerle en 

ince , en özenli ve en temiz basım işlerini Ba
şaracak bir kurumdu • 

* * • 

Türksözü gazetesi 
Her gün, acunun dört bucağından aldığı tel yazılarını 

ve ülkemizin her yanından gelen duyumları okurlarına 

yaydığı gibı 
DoGduğu günden beri büyük devrimimiz uğruna inançla, baöhhkla, 

anlayış ve kavrayışla savaş yapmakla da tanınmıştlr . 

Basım işlerimiz uyğun bir fiatla yapılır 

Türksözüoün yıllık abunası on iki , 6 aylığı altı ve Ayhğı da bir liradır. 

Şarimizdaki okurlar aylık abone yazılınca gazete
miz her gün erkenden ayaklarına kadar gönderilir. 

Mebus intihabı heyeti t 
riyasetinden: 

Yurttaş : İkinci müntehib seçinti.:: 
yini atabilmek için bu ilin• dı 

·k·0ci 
Bugün sabahleyin saat sekizden itil.ıa~en 1 ~dar .ı 

başlanncnk ve secim akşamın snat 17 sıae k 
111 

zaman içindo intıhap bitmezse ertesi gün de d~"8 8~ 
ı · mahalle ahalisinin reyini atacağı sandığın yerı ~t rıo rt1 

Bütün kadın ve erkek rey hakkaua sahip yurtLoŞ a 
se\·im yerine gelmeleri ilan olunur. 

. 'ıı iP 
Karşı yaka, Cumhuriyet, Seyhan mohallesını 

huriyet faLrikasınuaki sandığa : . 1 i (Jlll Ulucami, Kayalı bağ mahallesinio müntehıb er 
sindeki sandığa : 'b}eri 

1'ürkocağı, Mestan zat.le mnhnllcsinin roüntebı 
miindeki sandığa : 'b}cri 1ı 

Tepeboğ , Karasok u mahallesinin müntehı 
sandığa : 

llüriyet, Alide<le , tiarı yakub 
medresesindeki sandığa : . 

Kocavı zir, Sucuzode mahallesinin müntehiplerı 
ğındald sımd ğa : . j,tl 

Kuruköprü, Hanedan mahallesinin müntehiplerı 
deki sandığa : . ~,t11• 

Döşeme, lstikldl mahallesinin müntehiplerı [)ö 

daki sandığa: Mf 
Çınarlı, Kurtulu~, Cemalpaşo, Köprülü, RPşat 

tabipleri Çınarlı Fırka ocağın<loki sandığa : . 
Ak.kopı, Mirzaçelehi mahallesinin müntehipJerı 

ocıığtnclnki sandığa : 111 • 
Mıdık, mahallesinin müntehipleri Hamid sğ90 

reylerini atacaklardır . 3-3 

FOTO 
coşKtJ 

demiştir . 1 
Labi · 14 - (A.A.) havas =------·----------------...... 

ıjnusı bildiriyor : 
Sar PJebiıti neticesi Alman· 

yaya müsait çıktığı takdirde hü· 
ki'imct sar mültecilerinin Holan· 
d11ya girmesine mÜ!~aade edecek
tir · Hükumetçe isteoilmiyenler 
buudao müateaııadır . 

Hilaliahme r civarında Selanik bankası 

karşısında . 

Diş tabibi Yusuf Hüsnü 
- ---

Bir u iiddellenberi yattığı hastalık tan kurtulmuş 

ve hastaları kabule başlamışbr . 

* $ * 
' 

Saıhurk : 14 - (AA.) meç· 
lıul bir adam saat 21 - buçuk· 
ta nazi fırkası merkezinin bulun· 
duğu otomobil kulübüne bir 
bomba atmış ve Lir kısmının 
yaralanmasına s~beb olmuştur . 
Bu meçhul adam kendieiui tut
mamaları içiu etrafa atcı ede· 
rek kaçmağe beşlamışllr . Kur 
şunlar hiç Lir kimseye ieıhet el· 
memiştit . 

1'eşhisloriııı<le yaoılmnoıak ve hustnlarınıı ruüıİ\: vu uzun süren toda-
1 1'nlebcdcn tenzlldllı ta· 

rif e ile ücret alınır. vilerden korumak muksadilo muayonohaneme bir rontkon cihazını ilf\\'O ' • 
o•o 

75 - yaşında ihtiyar bir ka· 
<lıa rey verirken .teesıür ve he· 
yecanından ölmü~tür . Ludveiler 
de komünistlerle Alman cehhesi 
taraftarları ararsında kugalar 
olmuşsa da yalnız hafif yualılar 
vardır • İıtetukoya taraftar şef. 
ler <Cnebi : gazetelerini ~toplıya
rak plebisit tatbiki tar.z141 protes· 
to etmi~ler hunlardan .Maks 

. Bravn demiştir ki : 
Rey vermek içio aılesilc beraber 

sara gelen Almınyaaın Viyana El· 
çisi Fon Papen lsviçre teJgraf 12an· 
sına beyanatta bulunarak Lu ple
bisist'in neticeye göre Avurada 
ya barıı veya lıarb fıkir Jerini 
beslemiş olacağını söylemiş ve 
fakıt netice hakkında tahminler-
de bulunmaktan ..,akınmı§lır . Bu 
nunla beraber tski başbakan Ple 
bisisıio le themmiyctioi kaydtt· 
miş ve neticenin Avrupa harı~ 

lehine olarak :Fransa ile Alman 
ya ırasında yeni münasebetler 
doğmasına yardım edeLiltctgioi 
s6ylemiştir . 

etmiştim. llastularımdnn şimdiye kadar rontkcn masrafı numı talıtıntlu 
bir para ı.ılınmemıştır ve olınınaz.4927 3-10 

D. Muzaffer Lokman 
Dahiii hastalıklar mütehassısı 

Borlh Oniversitt>si ikiııci Dahili Roriryutındon mezun. 

Doğruluk fabrikası yanında 4826 

Dişçi M. Nedim 
Yeni Otel karşısında a~tığıoı 

<.Iİ§ muaycnı>lı:ınemde saat 6 elan 
21 re kııdar hasto kabul ettiğimi 
ve tedavi ve diş imali hususunda 
muhterem müşterilerime azami 
teslıilatı gö:;t rlliğinı gibi cuma 
günleri fukara için tednvi ve diş 
çekmek moccnnendir . 

• 
30 

Pamuk iş limited çırçır 
hbrikası ırıüdürlüğünden : 

Müşterılerimize aiL olup el'an 
fa.brıknmız<la mevcut çiğitlerin kız-

---Paranı/-
Boş yere hHrcama ve har· 1 

cıyacaksan yerli malı al! ,..__, ______ .....,...;.2.: 

mok tehlikE:si bulunduğundan ü~ 
gün zıırlın<la. çiğitlerini kahhrmıı -
l:ırını saygı değer müşteril~rizJen 
dileriz . Kol<lırıma<lıklorı tnkdirJc 
her türli.ı z ırar ve ziyımdıın fahri. 
k:ımızm hiç bir mesuliyet kabul 
etmiyeceğini ilan ,eyleriz . 

(4922) 4--6 

l• OTO <.;UŞKUN : 
Y 11ğ Cawi Civun 

- ---

Muhasebei hususiye 
Muhammen 

kıymeti 

Mevkii Dönüm 

Lirn Cinsi 

3500 Budçe Ç•y kenarında 1 O 

1500 Değirmen » l 

Ş-r~ 
c. " ş.~ 
(j. 

·yeY' ,-
Kotnuclı köprü Lsşında kain idaıci lıuıuı• ,,r.-• 

lakal bahçesiyle Jeğirmenin mülkiyeti açık 1~ "'pl1, 
yedeyc konulduğundan şeaaiti görUp anlıın• 1ı•1 
muhasebei hususiye müdüriyetine veyil l(oıao 11,.,.ı 

• racaat eylemeleri ve ihale günil olııı 24 ki011~ fjli111 

·· ·· k l l k ·ı.· •• ..,,,oı gunu pey a ça ariy e saat 9 a adu ~ucu 
11

, • 

kaymakamlığında hazır bulunmaları ilan oluO 

4914 j 


