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EZ12!Z2l • • 
seçımı bu akşama Saylav 

Yardım borcumuz .. 

G,.çeelerde , iilkeınizio bir lıu
Mğında " Yer tepreomesi ,, oldu. 
dırrnara denizi ortasında , küçücük 

1
{ ılannuzda ba§ gösteren bu Tanrı 

'u•h' bugüne kadar arahk v~re vere 
8 

rüp gidiyor . Kıtm dondurucu so-
1.ukları ahında bir çok yurddı§ yer· 
İııı YUrtıuı kaldı , korku ve üzüntü 

e hala ticre§İp duruyor .. 
Vakıa, hükumetimizin sarıcı, ok· 

l•yıcı sıcak vardım eli , f ela kere uğ· 
~:f.8° bu yurddıtlıra uzandı . ili· 
b ııhmer kurumu oraya yiyecek, 
,:rına~ak ve eru olabilecek şeyler 
1

. nderıyor • Bundan baıka, ülkemi· 
ın §urasıoda buraıunda da yardım 

t:raları toplaomağa başlandı .. Fakat 
tUo lıu kayoa§ma ve yardıma koıuş 

:'•sındı Çukurovahlarm ne adı 'ar, 
e de hurada bir kımıldame ... 

1 le Ne yalan e6yle1eyim ~ bu seeeiz· 
~ ve aldırı§ etmemezlik önünde 
ca duydum ben ... 

IÜ k.an birliği , duygu birliği , dü· 
k nce Ve inanç birliği ile birbirine 
d en.etlenrniı ölan bli} ük Türk gi>v-

d~eı ' tıpkı bir adam gö' desi giLi-
ır . l ı · d d'lı: · Hı 11r a amın pnrmağ•n:ı 
1 eo batınca biitlin gö,·de acı dıı-

~~a, ayni yurd için de yaııyan büyiik 
rk lıUtfinOoün bir taoıntla belirt· 

t~lı: ltUçük bir ıızıdan da hepimi
lıo aeı duymamız ve o sızaya olanca 
UcUmUıle em bulmamız gerektir • 

b B(ilfhı çıplaklığile güıtütümilz 
u "Marmara y~r t~prentisi felaketi,, 
r1111nda 7alo1zca 

-\ ab vah valı; yazık olmuı l 
Demek }etmez . çünkü deuiz or· 

• 1hdaki kaıa ıopraklarda evsiz bıtrk· 
ıı kılan , bu kar kı§ içinde soyda§· 
lrınıo sıcak yardımım haklı olarak 

lı:liyeo bu kardeşlerimizi kura lıir 
"•b vah! ,,ne doyurur, or. giydirir, 

e de ısıtır •• 

1{· • "' u . ımsecilder gücenmesin ) a , beb 
1 ıde, tılusal kuruwlarımızm başıo· 

1 
g"len Halkcvimizi suçlu görüyo-

tını ('" 1 . • 

1 
• 1tllDı.Ü böyle kımıldanı§lara 

:, ıı~ rdecek, yurddaşlara felaketin 
. "' boyunu anlatıp onlaı ın yürek· 
rınde benim eyiş duygusunu }ara· 
Clk L 
\'İd' a.urum ; bence , ancak Balk-

ır . 

rd Ve ··: denenmiştir ki 1 yurddııı· 
au hıç birisi ulusal işlerde yaya 

~~ak kıratda dt"ğildir . Onların 
f 

1~ YiJ~ekleri , Tanrı eliyle gelen 
~ alct"t1n dlltkünlerine-biç küşüm 

°t 1Yorunı-e1zhyacaktır ve yardıma 
b~caktır • Yalnız hf"r itde olduğu 
uı 0

. ~ hu itde de ulusal bir kuru· 
: one duıme11iııi bekler • 

r •:• kılırea , vakıt geçmit değil· 
11~8 ",,fellkete u~rıyan eoydaıla· 
kıı _';oban armağaoı ; çam 
r( 1

1 
" ~ıye el ile tuıulur ve gözle 

e ~ ~r lm yardımda bulunabiliriz 
u uowaltyız .. 

Naci Alwerdl 

--------..··~---------
Tekaütlük 

Üddetinin denişmesl 
yanlaş 

, ANKA HA : IS ( A.A ) - Mıt
~d ?°;10m müdürliiğiinden bil -

1 ı~ıae göre bazı 1razetelerde 
~~l~k .mü~detin.in ind.irilecrği 
ıl audıye ıluamıyclerınin kal· 
b acagı hakkındı iotİ!lar edta 
erler Hı)sızdır . .. 

Kahire' de 
z'heroniver it~sine kız 
talebe de alınacak 

)(,bire - Mısır kızlan maa· 
\ttzuetine miiracaat ederek 

.dilcrinio de erkek talabeler 
~ Ez'her üniwusitesine kabul 
l!ıelerini iıtemişlerdir . Maı· 
"•zirı' b · 1 x. • • • c . u ıı e5 ını ynıne ge -
tğıne dair müracaat edea 
•rı ktJvvetli V1adlarda bulun· 
tur 

Şarımızda seçim şenlikleri 
Dünkü seçim, yurddaşlanmızın sıyasal 
olgunluğunu gösterecek kertede iyi geçti. 

Rey atma işi bugiin akşama 
kadar sürecek .. 

Saylav aeçimni diln şarımız · 
da büyük bir alaka ile bışlamıa 
\e akşıına kadar sürmüş ise de 
rey sahibi olanların hepsi reyle · 
rini ıandığa atamadığı için srçim 
bu gün ak§ama kadar uzatılmıtttr 
Dün , daha 11babtan ba§layarak 
bütün çorşı \•e ktırtırnlar bayrak
larla donalı)mış ve ı::aodıklaııu 
bulunduğu yerler ayrıca Murt ve 
porta~al dııllarile süılenmiş idi . 
BütDn sır.dık hışları ulus kala -
balığı ile dolmuş ve buralardı 

ıkşıma k•dar dıvul zurua çt1lı -
nank alaka artırılmıştır . 

Bir yanda Cumhuriyet Halk 
li'ukasıotn , öte yandan Beledi -

yenin kiraladığı otomobil \'e kam 
yoolar binlerce yurddışı yerle · 
rindea alarak sandık başlarına 
ıetirmit ve yurddıtlar kadın , 
erkek büyük bir benimseyiı Ve 

kavrayışlı reylerini kullanmıı -
lırdır . 

Dün atılao .reyler , rey sahi 
hiolınların yarısını aşmıştır . Se
çimin bugün alışama kadar uıatal
dığana göre bu ııisbetin yiizde l 
yetmiı beşi a,.acığı umulmakta
dır . Bu Saylav ı"Çİminde ka
dmJanmızın alaka ı daha çok gö 
ze çarpıyôrdu . IYurddaşın , ka 
dınlı erkekli .siyasal lıakkanı kul 
Janmak yunUndeo gfüıcrdiği hu 
olğunluk hepimizin göksüoll ka" 
bart:ıcak kertede idi • 

İJün Şarımızda , Sayla\ seçi· 

mi göstuişlcrile sanki bir Lay· 
ram şenliği çeşnisi varclı . ) nrcl
daşların bu yüksek alak1tları 
bugün de süreceğine göre Ada
na , bcltdiye seçiminde olduğu 
gibi aylav eeçiminde de Türki 
yenin örnek bir hucığı olacık 
tır . 

Dünkü seçimde yalnız , Mı
dık \e Kadri bey çifliği daire· 
lerinde seçim bitmiştir . Geri· 
ye kalanlar bugün bitirilecektir . 

Yurdda ikinci 
müntehib seçimi 

--·---
lZMİH : 15 ( A.A ) - ikinci 

se~icileri secim işleri devam et · 
mektedir . Bir çok yurddaş seçim 
yerlerine konan sandıklara rey
lerini atmak surctile siyasal hak
larını kullanmaktadırlar . Kadın-
lar sürüile getorek rey sandıkları 
önünde sölevler söyliyeıc;k 1'Drk 
vatanında kadın , erkek farkını 
kaldıran ve her ikisini bil' taıu -
tau Atatürk'e besledikleri yüksek 
saygı ve sevgilerini anlatmakta -
dır Jar , 

Seçim işlerinin coşkun ala -
kalı olması nıuhitimizdo hiiyük 
bir memnuniyet uya_ndırmı:iur . 
İ§çi 'e l\1cmur yurddaşhırın re) 
latini kullann bilmele i için rey 
"'andıkları sıthab saat sekizden 
akşanı s at 51ltıya kadar açık tu· 
tulmaktaclır . 

KÜTAH) A : 15 ( A.A ) -
)lapıları ikind scç'cilrr yoklA 
masında Cumhuriyet Halk Fır , 
kasıoea kırkı kadın olmak üzere 
212 kişi ikinci f'Çid namzedi 
aeçilmi§tir . 

ED1R E : 15 ( A.A ) - . 'ay· 
lav stçimi için yı pılıııaktn olan 
bazır]ı"lar bitmek Ozeredir . 

Edirne 'e kazılarında ikinci 
seçicilerin yoklamaları cuma gii· 
nli bitecek 'e namzedler bildiri· 
}erektir . 

TRABZON : 15 ( A.A ) -
İkinci seçici ıeçimi namzetleri 
seçilmiştir . 

Sar plebisitinin sonucu 
Fransızlar olan şey karşısında 

çok sessiz davranıyorlar 
, On gündenheri kent ve köy • 

Jerde tatlı bir bahar bavuı de • 
vam etmektedir . 

İngilizler, bu yüzden bir savaş 
çıkması ihtimalini gizlemiyorlar 

PARİS: 15 (AA)- 1iava1 l 
bildiriyor : 

Ba§bakan Flındea reyiam 
bıkkındı şu hey1natta bulun · 
muştur : 

Fransa , reyiamıa icrasında 
anl•mıluıa tamamile tatbik 
edilmiı olmasından dolayı çok 
memnundur . Reyiam neticele -
rini kabul etmem~k hiç bir l•ıan
sızın ıklandan geçmrz . 

l.ı'ransa ile Almınya ar1sın · 
daki dikenli meseleler kuruma 
yoluyle halledilecektir . 

}'ransa ile Sır arasında bir 
mübadele rejimi tesis etmek ve 
Fransız - Alman muıhedelerini 
yeni vaziyete uyduı mak için ya· 
kında ticari görüşmeler bı§laya · 
r.aktır . 

Bakanlıklar arası komisyonu 
muhtemel hicret meselesini in · 
ct:den inceye tetkik etmittir . 
Eıaaen ben , Alman hUkumeti · 
nin azlaklar hukukuna riayet et· 
meyi bildiğini göstereceğine emi
nim . Yine eminim ki J;'ransızla · 
rın çok bDyilk bir ekseriyeti , 
:Fransız - Almıa müauebetle • 
rinin gittıkçe iyileşerek Avrupa 
barışında bir İ§ beraberliğine v1r 
mafllnı istemekte ve çok defa 
hayal inkiıarına uğrayan F ransız 
efkarı lsözleıden ziyade fiiliyata 
ehemmiyet 'ermektedir . 

CE EVUE : 15 ( A.A ) -
Komisyon . bn sabahki toplantı· 

aıadaıı eoora S11an Almıııyıya 
dönmesini prcnıib itibarile tı' • 
ııye etmlftir . 

1.ıO DRA : 15 ( A.A )- İn
giliz gazetelrri Sar seçimi neti -
cesini ferahhk duyarak yapıyor · 
lar . Almanya hi11edilir bir ek 
sniytt kazanmamış olsıyrlı 'ızi -
yetin ne olacığını soruşturuyor . 
lar . Gazeteler barıı için ciddı 
bir teblikeoia artık atlatılmıı ol· 
duğuou yazmakta hep beraber . 
dir. 

VİYA A : 15 { A . A ) -
Avusturya mahafili , Sar reyiamı 
neticesinin barışı kuvvetlendir · 
meye uygun olduğunu telakki 
ederek bundan sevinç du) mak · 
tıdır . 

A' usturya hükumeti batında 
bulunaolar hunuıı memleket iı;in 
de duyulur bir akiı yapacağını 
M111maktn ve esasen böyle bir 
aki"' olur ı bükftmetin bunu ku\. 
vetle baıtırı bilecek bir \:aziyette 
olduğunu söylemektedir . 

A' usturyı hükumetinin du -
ruşu ıeyiım neticesinden dola) ı 
hiç bir değişiklik götüremiye . 
cektir . Fakat ar me~lesioin 
halledilmeıinin Alman - , us • 
turya ihtilafının hallini Jolayt . 
ıiyle çahuklaştıracatı zınnedil • 
mektP.dir . 

LO DUA: IS - (A.A) 
Royter ajaosı hildiıiyor : 

Dürı ıkıom fevkılide bir 
toplantı yapan kıhine birbuçuk 
saatten fazla mUıakeredc bulun
mu.tur . F ıansız başbakanı 
Flıııdeıı ile dı~ işleıi bakanı l.ıa} 
Lı\alıu (inilmOzdrki hafta Jugi 

- Gerl•I ikinci ffrtfkt• -

FLAZ1Z : 15 ( A.A ) - Hu 
giln \ilayet1n bOtün kızılarındı 
'e o ahi) eler inde Saylat ikinci 
ttıüntehiL scçimeoe haşlandı. Ka 
dm , Erkek lbÜnlehiblcr reyle 
rini veriyorlar . 

~--------·--------~-
Yağmur 

EvH:Jki g"ce saat 22,5 da 
u az ha§hyan yağmur bütün 

gece yağmış ve dlin gUndüz de 
kırsa aralıklula öğleye kadar ıür
mU§tlir . 

Çok faydalı olan bu biçim 
yıgıştau dolayı herkes sevinçli· 

dir . ) ağan yağmur 'e gök du
rumu iizcrine askeri gök güzel
lemesinden aldığımız rapor şu 
clur : 

Gök gözetlemesi 
l - Diln 11rımızda 8ğleden 

sonra o~ııuın tazyiki a~ıimi 
757,9 milimetre olup ea çok ıı· 
cık 13 cu a&ı 1 saalignth • 

Rntobct vasati yiizdc 78 ola 
rak kaydedilmiıtir • 

2 - Duo gök temamcn bu

lutlu ve yağıılı ıeçmiştir . Yatır 
yağmur mikdart 8,5 milimetredir. 

Yel elııeriyetle şimalden , 

ıUrati 11uiytde 3,S metre olarak 
ölçülmUtlür . 

3 Şanmızda bulunan dU · 
tük tazyik tedricen çekilmeğe 

bışlımııtır . 

.4s/ceri yolı yozctlcmesi 

T --=t 

•• Vurddaş ! 
Sıyu1111l ol~unlnı:tırnıı ac:ııua ta· 

nıtwak için btıgüukü eaylav seçi
minde rı•yini kullımıuayı unutma,· ı 

= 
ON İKİNCİ YIL - SAYI 3124 

kadar uzatıldı 
Suriye devlet reisi 

Mehmed Ali Abid ağır hasta yahyor •. Su
riye nişanları gümrükte haczedilmişl .. 

Dümerg Suriyeye geliyor .• 

!jAM - B eisi Cumhur Meh· 
med Ali Abid ansızın bir has· 
talığı yakalınmış ve Şamın meş· 
hur <loktorlırı tarafındın teda
' i altına alınuıııtır . Simdilik 
~ezdirte kimse:kahul edilmemek· 

Surh e reisicumhuru 
Melımed Ali Abid 

le ve tedl\ isine ihtimam edil· 
mektedir . e§redilen resmi 
bir tebliğde hastalığın mutad 

seyrini takibettiği bildirilmekte 
dir . 

Önümüzdeki hafta i!Jİode 
mlhim eıyıei hadiselerin vukuu 
bekleniyor . 

ıt: * 
* H~YR UT - Suri) e liUki'i 

metinin Puise ısmRrladığı yeni 
ni§anlardaa ikiyüz tanesi Be rut 

ğUmrügüne geJmi~ ve bunların 
gümrük resmi olın 25 Suriye 
lirası Suriye Hükumetince öden· 
mec.likten bu nişanlar gümrük 
idaresince haczedilmiştir . Mese
lenin halli için Suriye Hükume
ti ıle yüce komiserıik 'e gümrük 
idaresi aralarında muhabeıe de
vam etmelltedir ! .. 

• 
Arabça gazetel!!ıirıde okun

du~una göre , t~ki l•/ansız Cum 
hıır Heisı Gaelon Dumerğ , bir 
)O~ııı şark seyahatıııa ~ıkacak 
H lıu ıuado Mı ıı \e Filistıni 
de ziyaret fdecektir. Hliıtindea 
Suri) c H' LUlmaua da uğrayıp 
hir miiddet kalıC'aklarmış 

* • 
* 

HEYHUT - Avrupadan vu
kubulın çok istek üzerine son 
gDrılerde Suriye ve J.,Ubnandaa 
yabancı memleketlere yük ihra
catı artmış ~e fiatları ynk elmiı· 
tir . 

"' * • 
BEYR T - Suriyeyi lralca 

bağlıya11 Trlzivan - demir kapı 
yolunun açılma merasimi bu 
ayın somnıda yapılacaktır . An
cak ıon günlerde fazla yağan 
yağmurlardan itler geri kaldığı 
için merasimi Marhn onbeşine 
bıraktlmışhr . 

İran-Irak Yu~~~n 1 

son hava durumu yağı•lı 1 Hudut uyuşamamazlığı 
ve deha ıhk geçmiştir uluslar konseyinde görü idil 

A KARA : 15 - (A.A ) -
Ziraat \ 1ckllleti meteoroloji eue- CE EVHE : 15 (A.A.) 
titüsüııdeu alıoa11 malumata gö· dünkü açık celsesinde uluslar 
re son - 24 81Bt içinde yurdun kurumu kon eye lrau Irık 
yelnıı Ege alanında reaub. doğu- ilıtilaft hakkında Irak mümea-
su ile Akdeniı kıyılaıınm Antıl- illerinin \e lıu abıhki c·c·lse ia-
ya çer~evesi yeğı§lı geçmiştir · de de Irak dış [işleri bakanının 

Diğer yerlerde beş günden iza!:ıını dinlemiştir . Bum.lan son· 
beıi devam eden yağı§ kesilmiş· ra · ovyet murahhası Litviuof 
tir . Fakat gök yüzü dogu Ana- ovyet Ruıyıaın ihtilıfın doğru 
<loluıu ile Kıradeoiz kıy•laraııın v~ bitaraf bir ımrctte bılledilme-
IUze ve Prabzon çeıçeveri bari,; sini iAtrmektcn başka :bir arzu 
tutulmak üzere keaif bulutlu ve 1 d su o mı ığmı açıkça söylemig ve 
kapalı geçmiş\ir · tEn f ızla ya- Eden bu mesele lııkkında lehey 
ğıı Muğla<la 11 ve Aatalyadı 3 adalet divaomıo fikrinin sorul-
milimetre ölçühnüıtlir . 

masanı telkin etmiştir . 
Trakya ve Ege alanlarında 

suhuaet derecesi }.lir giin evve· Baıkan Tedik Rü§lü Araı 
le ııızarın 1 dtrece etrafında her ıki tarafı da rnportör Al Ji 
,(Ukıelmiştir . Orta Anadoludı ile tem11ta bulunmayı dav• ey 
gece suhuııetlerinde biryökseliı lemittir . Bu lııııustaki t*po-
olmamakla beraber güııdilz su· run yakınd• konseye verileceği 
bunetleıiu<le 3 duece etrafında& ümit olunmaktadır . 
bir yiilrseli.. kaydr dilmiştir . 

En düşük sulıuııet sıfırın al 
tında olmak üzere Karstı 26. 
Erzurumda 16, Çorumda 15, 
Kastamonuda 12 , D . Bekir \ e 
Sivasta 9 , Malatyada 6 , An 
karada 5, aantiırattır · 

En yükaıı!lk ıuhunet Adanada 
sıfırın üsstünde 19 , Dörlyolclı 
18 , Silifkede 17, Antılyada 16, 
lzmiıde 15 , lslaahul çerçeve
sinde 13 derecedir . 

Sinobta Fırka kongırası bitti -Sİ 08 : 15 - (A.A.) Bugün 
C· H. l•'ırkası vıliyetlkongra ı 
toplanarak vi1') et <'evirme ku-
rumunu eçmiıur · 

Türk - Yunan 

Muhtelit komisyonu 
işlerini bitirdiler 

CENEVHE : 15 ( A . A ) -
Uluslar kurumu Türk - Yunan 
muhtelit mubadele komisyonu 
dün işlerini bitirerek dağılmış -
lardır . 

Baportör Lıval , komiıyo. 
vazifesini hüsnü suretle hitirmit 
olmasındın dolayı ~6tck komiı . 
yonu ıerek Tütk ve Yonan bü 
k\imetleıiof tebrik tttmııtir • 



Flrtik : 2 Türlı: Sözü 

Şehir ve caddelerde ağaç 
dikmenin usulleri ve şartları 

Bulgar gözile 
TLirkiyede ökonomi 

hareketleri 
Seyhan Ziraat müdürü : 

Kemal At/la 

- Dıinkıi sayıdan arlan -

Türkiye pamuklu menıucıt 

ihtiyaçlarını temin yolunda bnyllk 
adımlar atmış bulunuyor. Ana · ı 
dolunun merkezinde, Ereğlide, 
yeni bir pamuklu mensucat fab· 
rikası teıis edilmiştir · Türkiye, 
buğday , şeker ve pamuklu mea· 
sucat gibi baş[ıca idbalat madde· 
ıioi istihsal etmektedir . 

Bu çıkarmayı •&'açların çok 
bilyümesine , dallarının birbirine 
girm•sine kadar bırakmamalıdır . 
Buradan çıkarılao aiaçbr hususi 
arabalarla götürülerek başka cıd-· 
delere diki ıir . ı 

Hatıra olarak ıunu dı ıöyliye-I 
lim ki büyük ıehirlerde belediye 
!erin büyük ağaç nakline mabıus 
husuıi arabı ları vardır . Bu ara 
balarla 20-30 yoıındaki büyük 
ağaçlar nakledilebilir . Bir gün 
evvd ağaçsız olan bir caddenin 
ertesi gün yetiımit ağıçlar la bul · 
var haline kalbedilebılmesi bu sa 
yede mümkün olmaktadır . 

Vılle de Parinin bu işe mah 
sus ve numaraları birden ona ka· 
dar yükulen bir çok arabaları 
vardır . Boalar Bois de Boulngne 
içindeki müruuede muhafaza 
edilirler . İleride bunlara dair 
İZ• hat vereceğiz . 

Umumi kaide olarak denilebi
lir ki ııralar ilzerinde ve aralnrın • 
da ağaçlar arasında bırakılacak 

mesafe anların tabii yükseklikle· 
riııiıı ve evlere olan mesafe1ioin 
3 de 2si kadırdır . 

Bu suretle 20 metre yükıele · 
bilen ağaçlar ar .. ında 12 , 

1 5 metre yilkselebileo ağaçlar 
arasında 18 . 

8 metre yükselebilen ağaçl11r 

arasında 6 . 
6 metre yilkselebilen ağaçlar 

ar11ında 4 aralık bırakılır . 
Ağaçlar yekdiğerine mllnzi 

müteaddit sıralar üzerine dikile· 
cekse bu aralıklar daha bDyük 
olur . Meıeli iki sıra üzerine diki
len ağıçlar arasında ( 10 ) metre 
aralık bırakılırsa üc veya daba 
fazlı sıralarda 12 metre terkedil· 
mek icabeder . 

At kestanesine bir ıırada 7 
iki sırada 8 , 75 ve üç ıırada 10,5 
metre isftndana bir ıırada 6, iki 
sırada 7,5 . üç sırada 9 metre me
safe vermek llizımdır • Şemsiye 

şeklinde akasyaya bir sırada 4, iki 
ıırada 5 , üç sırada 6 metre aralık 
verilir • 

.4.ğaçların cins ve nevine göre 
verilecek aralık : 

Top Akasyaya , Katalpaya ve 
Çınar yaprakluı isfendana 4 - 6 
metre , melez üvez · orman iıfen · 
d•nına,fpevialükaya , orman kara 
ağacına , 5, tek yapraklı Akasya· 
ya ( Akasya monofılla ) robinia 
Baisonian• , ve Napnli isfendanı· 

na 6 metre ; 
Kara:ceviz , ocüparia üvezine 

( Bo•büs ocüparia ) , nrgundo , 
alnus cordifolyalara tillia mollis , 
acer rübrüm , a, pseudo pl•tanni · 
dea , ailantuı glınduloza, fraxinll 
exrlsinr , gltditchia triıcantba , 
g inermis ve pterocaryalara ve 
varietelerine , at kestanelerine ve 
japon ıoforalarına 9-7 m.tro ; 

Zenepli meşeye , ve biltün ka
ra ağaç nevilerine 8 m•tre; Çınar· 
lara 9 10 metre aralık verilir . 
Sokaklara dikilecek ağaçların 
ve vasıflarının lnlilıabı : 

Sokaklara dikilecek ağaçlarda 
hem ıüıleme hem de muhitin mub · 

telif t•rtlarıoa uyma kabiliyeti 
bulunmalıdır • Bu:sebeble ekırri
ya Pariste ve diğer bDyük trhir- ı 
lerde meşe ve l4nuberiyye nevilni 
cadd. le re dilıilemezler . Roma da 1 

sokaklara meşelerin dikildiği gö- j 
rülmekte iıe de bunlar da hoı ı 
hir manzara göstermemektedirler. 

Sokaklara dikılecek ağaçlu 1 

yapraklarını erken açıp ır•ç döken 
nevılerin intebabı lizımgelir , 

Kat.ip• ile Paylonya geç yap
rak •çarlar . Her ikiıi de meyve 

m•hfaularını uzun müddet Üzer
lerinde tutarlar . Ba iki vasıfla· 
rından dolayı eyi bir bulvar •ğacı 
değildirler . At kestanesi de yap
rağını erken açar fıkat erken dö 
ker . Cadde ağıçlarının karşılık
lımı yolcsa ıaşırtma ( kedkonı ) 
usulile mi dikilmeleri icıb edece
ğine gelince : 

c.dde kenarl1rındı ' evler ö
nündeki bordllrlerde ve müte
addit 11ra ağıç dikilecek tro
tuvar !arda ığaçların kar, ılıklı 
dikilmesi icab eder . Bu vazivet 
sokaktan evlere ve sokağın bir 
tarafından o bir tarafına ar•balı
rın ve insanların ıreçmesini ko· 
laylıştırır . Fakat gayri munta
zam sahalarda, d•r meydanlar' 
da , plato santr•llarda keukons 
denilen şafırtm• tarzında ağaç 
dikilebilır . Bu suretle sık ve 
gDzel bir manzara elde edilir . 
Ayni zamanda ağaçlar arasına 

kafi miktar mesafe verildiği hal 
de az bir yere fazla ağ•Ç dikil· 
mit olur . 

Meydanlara ve karafurlara 
alelusul bir cinı ağaç dikilir . 
Ancak etrafta bulunan ağaç ne· 
vilerinden farklı olmak ve mu
hitin vaziyeti , mimari tarzı ve 
tabii manzaraıı gözedılmelı şar· 
tile büyüme tarzlan yekdiğerine 
yakın olunan muhtelif cinsler 
dikilebilir . 

Bir sıraya bir cins veya 
muhtelif cins ağaç dikme 
tarzları : 

Dikilen ağaçların intizamı ve 
uzun ömürlü olma11 noktai na· 
zarınd•n bir ııraya dikilen ağ•ç 
ların mümkün oldugu kadu ay
ni l'eviden olmaaı lıizımdır . 

Bir caddeye veya yola muh · 
telif nevi dikilmek mevzuub•hı 

olursa orta sıraya dikil eceklerin 
yaprakların ırörüııüşü ve düşümü 
bakımından yan sır•ya dikile· 
ceklerden farklı olmuını gözet 
mek lazımdır . 

Bir cadde veya bir sıraya di · 
kilen ağaçların muhtelif cinsten 
olması boş bir manza ra meyda
na getirmez; ayni zamanda ev· 
salları yekdigerininkindea ayrı 
olan ve yaayana büyllyen ağaç· 
lar birbirinin bitib bllyümeeine 

zarar verirler . Yalnız bir ııraya 
dikilen ağaçlar ıekilleri , renk-

1925 Senesinde 1,030,000 IOn· 
dan ibaret olan buğday ~iıtib 
salatı 2,500,000 tona yükıelmiı
tir . Memleket içinde zahire ti
careti ve ibracıtı da iyi bir ıİI· 
temle inkitaf halindedir:. Döı t 
f•brik•nın çıkardığı şeker mem· 
leketin ihtiyacına kifayet etmek-! 
te ve bir mıkdar da artmakta 
dır . 

Uluı demir yoll•rında tenzi 
!atlı tarife tatbıki hakkındaki 
Amerikalı mlltehusısın tavsiye· 
ıının kabul ve tatbiki eyi neti
celer vermiştir . Tenzilatlı tari
fenin tatbiki , halkın rağbet gös· 
terdiği deve kervanlari[e nakli 
yatın yapılmuına bundan sonra 
meydan bırııkmıyıcaktır • Maliye 
sistemlerinin i•labı icin de bir 
Fransız mütehassısı davet edıl· 
miştir • Bir Türk - Yunan ko· 
misyonu da iki memleketin baı
lıca ihracat maddeleri olan IÜ· 
illa ve kura iiıümfin korunması 
hakkında müıterek hareket et· 
me i§ini tatbik• baılamışlardır . 

- Slavo-

Rados adasında 
Atinıda çıkan Katimerini ga· 

zelesi , aldığı sağlam haberlere 
dayanarak, ltalyan makamları ta· 
rafından Elen mektepleri aleyhine 
alınan sıkı tedbirler netice1inde 
Radosta vaziyetin vahamet kes· 
betligini bildirmektedir . 

Beı altı ırün evvel bükümet , 
Trianda köyünde , muhtarın yar· 
dımiyle , Elın cemaatinin mek· 
tebini zorla devlete mal etmek 
istemiş ve bunun üzerine ebeli 
başta ayan ve ihtiyar heyeti oldu· 
ğu halde buna mumaneat eylemiı
lerdir . Neticede on yedi kişi b&b
ıe atılmıştır . Bunlar yakında ada 
dışına çıkarılacaklardır . 

Gerek bu hadise ve ırerek bu· 
na mümsait hadiseler dolayısiyle 
Rodoıun içlerindeki Elen ansuru 
ezme ıiyasası karıısında Rodoı 
şehrinde büyük asabiyet büküm 
ıürmekte olduğunu yazmaktadır . 

Yugoslavya da 

Üç yeni nezaret 
G. Yevticin , yeni üç nezaret 

için meçlise teklifte bulunacağı 
Belgratdaıı haber verilmekle· 
tedir. 

Yeni nezaretler : 1 - Hava, 
2 - propaganda, 3 - Posta , 
telgraf, telefon nezaretleri ola · 
cıktır . 

leri ve çiçekleri bakımından mü· 
nasib bir suretle tertib edılirler 
ve yekdiğerini bir intizam dahi
linde ıakıb ettirirse gelip geçen· 
lerin dikkat gözünil çeken bir 
manzara elde edilir . Mamıfib ı 
tuba{ bir manzara elde edeceğim. 
deye bu tertibi çok ileri götilr · 
mek doğru değildir . Her zaman 1 

dikilecrk ağeçlarıo ve vııecek- '----·---------
m6ş renkli ihlamur dikmek uyguo leri manzı.ranın mütrcanis ol-

ması tercih edılmelidir • düı•r : 
Üç sıra ağıç dikilecekse : 

Geniş yerlerde (4) sıra ağaç Mini 1- Orta sıraya ormılo 
dikmenin larzlurı : Kara ağacı (Mlmus Campetriı) , 

Bunda gözediırc~k noktalara iki yan sıraya Robinia Bes11-
misallar la anlad•lım : İki orta niana; 
11reya ebrami Kara ağaç (Ulmuı Misal 2 - Orta sıray Robia 
Pyramidaliı) , Ulmus İmbracu monofylla , iki y•n nnya eophora 
lif-:ra gıbi yüksek ağaç , iki yan sinenais dıkilmesi ugun olur . 
ııraya daha alçak boyda diğer Ilır caddeye veya bir yere 
cinı veya diğer nevi ağaç diki- yapraklarının rengi farklı müle-
lir . Bu tarzın aksi yani ortayo ıddit ııra ağaç dikilrcektir : 
bir sıra ehram, bir sırı küre Dikilecekıe : 
ve yanl•ra diğer §ekilde ağaç di· 4 Sırada 2 orta sıraya gfiml1ı 
kilmtei çirkin bir manzara mey· renkli ihl•mur , iki yııı sırayı 
dana ğetirir . ıcer Schvveldleri . 

Miııal 2 - .. İki orta aıraya 3 Sırada l orta ııraya acer 
çınar , iki yın sıraya yaıı i~fen- Eriocıapun 2 y•n sıraya ace Plt. 
dan : Atropurpurea · dikilmeai ınünasip 

Misal 3 - .. İki orta sıraya olur • 
ebrıımi kavak, iki yan ııraya ıli- - Bitti -

j $AR SAVALARI J 

Ticaret mektebi 
Mezunları cemiyetinin 

yeni idare heyeti 

Ticaret mektebi mezunları ce · 
miyeti umumi heyetinin 1111/ 935 
tarihinde yapılao senelık toplan
tı11nd11 yeni idare heyetine •pğı 
da adlan yazılı zatlar seçilmittir: 

Baıkan : Asım Yeğen [ iş ban· 
kul hesabı cari ) , ikinci Baıkan : 
Nihad Sadık PY alçın ( Kokinaki 
fabrikası mubaseb~ciıi ) , Genel 
Yazgan : Salih Yavuz ( Ticaret 
Odası evrak memuru ) ,tMuhaıib 
ve Veznedar: İsmail Reccb [Kır· 
tasiye mağazası sahibi J , İdare 
müdürü: Ali Cengiz [ Kurumu · 
muz üyesinden ) , Üye : Hllseyin 
Vicdani [ Pamuk iş Limted fab
rikası muhasebe memuru . 

Üniversiteli g"nçlerimiz 

lstınbul tıb fakültesinde tah· 
silde bulunan §arımız gençlerinden 
Ali Çenk ve Yusuf Zıya tatil çığ· 
[arını grçirmek üzere dün öğle ku· 
runu şarımıza gelmiılerdir . 

Polise hakaretde bulunan 
sarhoş .. 

Abdullah oğlu berber Mustafa 
adında birisi pamuk pazarı yakın · 
larında eyice serhoş oluncıya 
kadar içerek bağrrıb çığırmıya 

baılamıı, bunun üzerine kendisini 
tutın polise hakaretde bulunmu§· 
tur . Berber Muıt•fa zorla kara 
kola geıirilmit iizımırelen yasa 
muameıeai görmüıtıır . 

Sarhoşluk dalgası 

Mebmed oğlu Aziz adındı 

birili sarboı olduğu bir durum· 
da kendiaioi evine davet eden 
zabıta memuruna dolandırıldrğı
oı, Şakir Mehmed adında bir 
tanıdığının keqdisini döğüp ce 
binde bulunan beş yüz lira p•· 
ra11nı zorla aldığını iddi11 etmiı ve 
Şakir Mebmud hakkında ıikayetle 
bulunmuştur . 

Hemen araştırma · soruştur 
mılara başlanmış sonunda Azi. 
zin yalan söylediği aalaıılmııtır. 
Aziz , ayıkdıktan ıonra sorguya 
çekilince ~arboşlulcla bilmeden 
böyle bir yalın uydurduğunu 
itiraf etmiştir • 

Utdurma bir ıuç iddia etti· 
ği için Aziz ya11yı çarpılmıı
tır. 

Bir adam babasını bı
çakla yaraladı 

Ekrem adında biriıi babası 
Hıydarı . aralarında , bir an
lışmamazlık yüzUutlen çıkan kav 
gada yaralamıştır . Haydırın ya· 
rası belinde ve elinde olmak 
üzere iki yerindedir . F ıkat o 
kodar aA-u değildir . 

Suçlu oğul bu hadiseden son 
rı lcıçmi§ henüz bulun ımamıı-
tır . 

17 Yaşında 
Bir kızı kaçırdılar 

Dün Trahom dispanseri önün· 
den geçmekte olan 17 yaşların · 
dıki Fatma , Cafer oğlu Has•n 
elile arabacı Abdull•h oğlu Hü 
seyinin arabasına konularak ka · 
çırılmış . İşi duyan zabıta araş · 
tırmaya başlayarak kızı ve ara -
bacıyı yakalamıısa da kızı kaçı
ran Hüseyin tutulamamıştır . fa· 
ket aranmakta devam edilmek · 
tedir . 

Soy adı 

lnkilab mektebi muallimlerinden 

Ayae soyadı olırak(Bilkay)almışdır 

Sar plebisitinin 
sonuncu 

- Birici firtikten artan -

liz nazırlarile yapacakları konut· 
malar Avrupa devletleri arasında 
münaeebatı ve bilhassa silahsız· 
lama ve Almanyanın uluslar ku
rumuna tekrar dönmesi mesele
leri üzerinrle basıl edecekleri 
teeirler itibarile birinci derecede 
ehemmiyeti haiz olacaktır . 

Roma :andlaşması bu miit· 
külleri halletmek için yapılacak 
gayretleri teşvik edecek mahi
yettedir ve Sarre işioio yakında 
naibi umur vaziyetteki gerginliği 
daha ziyade azaltacaktır . Kabi 
ne bütün vaziyeti gözden geçir
miş ve Fransız :bakanlarile ya
kında yapılacak konuşmalar hak· 
kında icabeden hazırlıklarda bu
lunulmuştur . 

Cenevre : 15 - (A.A.) bu 
gün öğleden sonra Aloisinin baş
kanlığında toplanan üçler komi· 
tesi Sar halkının verdiği rey ne· 
ticesi olarak Sarın Almanyaya 
geçmesi lizımgeldiği fikrindedir. 
Vakıa bu husuıta bir karar ve 
rilmesi kooseye ait bulunmakta 
ise de üçler kıımitesi konseye 
Sar meselesine bağlı bntün me· 
seleler hakkında vereceği rapor· 
da bu mesele !hakkındaki kendi 
tefsirinde bildirecektir . 

Cenevre : 15 - (A.A.) hu 
aab•b uluslar kurumu konseyi 
kısa bir celse aktetmiştir . Kon
sey Avenolun intihab neticesi 
hakkındaki resmi izahatını dio. 
!edikten sonra öğlede-o sonra 
üçler komitesini toplantıya 

davete karar vermiştir . Komite 

konseye bir rapor verecektir . 
Ceaevredeki resmi Franaız ma. 
hafıli Plebisit netayicini s11kunla 
kartılamıoıır 

Her ne kadar umumiyede 
Statukonun muhaf.zası için ve
rilecek yerlerin daha çabuk ola. 
cacağı tahmin edilmi§se de Sarre 
intıhabatı netıceleunin Hitler 
re1mı tarafıı. dan son iki yıl 
içinde Almauyada yapılmış olan 
Plebisitleriıı adiceleıine tekabül 
etmekte olduğu bildilmektedir . 

Saıre ahalisi Plebistte de al· 
miı olduğu vaziyet ile kendisi· 
nio ulan Alman olduğunu gös 
termiştir . Binaenaleyh Sarlılarıa 
Hıtlerci olsun v"ya olmasın Al· 
manya lehinde rey vermeleri va 
tani bir vazife olarak kadul edil
mektedir. 

Cenevre : 16 (AA) - Uluslar 
kurumu konseyinde Sarrein Al 
manyaya r.vdeti tarihinin bugün 
veya yarın te1bit elmrsi muh
temtldir . Sarrede bulunan ltal 
yan, Fransız ve Almın müte· 
husısları ihtimal bir kaç gün i
çinde İtalyanın : şimalinde kain 
bir noktada toplanacaklardır. İn· 
giliz kıtaatı bir kaç haftaya kadar 
Sarreden a)·rılacaktır. 

Londra : 16 (AA) - Flandea 
ve Laval 31 soq kanunda Lond· 
raya geleceklerdir ve orada İn· 
ğiliz bakanlarile görüşecekler· 
dir . Bu görüşmelerin mevzuu ge 
niş olac•k ve 12 şubat tarihinde 
yapılacaktır . 

Berlin 16 ( A.A ) - Corres 
pnuadauce diplomatik Sar plebi
silinden bahseden yazısından Sar· 
lıların onaltı ıenederıberi yaban· 
cılat tarafından Sarı Almınyadan 
ayırmak için yapılan ve so:ı ay· 
(arda tekrar edilen teşebbüslere 
nihayet vermiı olduıı:Iarın ysz 
maktadır . 

Ayrılma tıırafdarları yabıncı 
eflıirı umumiyeaiain bir kısmını 
kendi noktai nazarlarına yaklaş 

tırmaya muvaffak olmuşlardır . 
Plebistin neticesi Alman noktıi 

nazarına hak vermi~tir . Eğer 
Fransa Sar meselesini ta1fiyesi 
içiu kendisine müteaddit defalar 
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- Dıinkü sayıdan artan -
- A Ltı ı d ı ? 1 ailzel \C )etil Toroe datları, A-.. uvy e • o ur mu .. • 
biıimkilere, Ş&kriye, Nesibe d•na, baAl•r, BBrücek, Poz•ntı, 
ı, Söbe,14, Afet, Olıun.. Kızıl dıt, yaylı llemi, yı1la yol· 

- Benimlci dıhı ıBıel .. Det culart ve aibayet yiae dağ .. Dat .. 

... O kadar mı ? .. 
-ı •. t .. 
batt1ar : 

- kızım mehtab •irken ıi-
111·· Sonra yolumuza ı•fmrıı • 
Ayıcl 1e•i tıturıtrjı dai•n te 
htvaaile temizlenen yayl• luz· 
le öpüıtl .. 
Bebık bir çucuk çıl;ıalıiıle 
- Beklerim beklerim dedi . 
Ve ırkadqlarındıa ayrıldı. 
Araba taılara çarparak dfmir 
lırle 1111_. luılırıaı ıelimla· 
Hııla Bllrücekten Pozanta 

ıi111 indi. Hill meadJller ıal· 
ordu .. 

• • • A1ıel bir buçuk aydanberi 
daıtda .. Yeıil çamlan buz 

liiini andırın rGzıiılarile 
il B&rücelctea daba ıüzel .•• 
tirin ... 

Yıprılılar yaveı yavaı urarı. 
• Hafif bir rDıpr d•llın çar· 
r, •taçlar yokeuılaııyordu. 

So. bahar Kızıl daiadı ujra· 
· Bir iki ıy tVYtl çayırdan 

•alut h•lincle duran ormanlar 
1 pelc Ç1plakt1. Yaylacılar eı 

na lıabrlara )61cletiyorl•r 
iytrek Kıııl data veda ecli
rdı, 

ller ... onnaıu dolapta yap
' yarartk yayılan rr•m•fo• 
ri, kadıa kabkabaları biraz 
ıeyreldııiyordu. Kızı 1 dat 

tide ııııılıııyordu. Son yol
ran arkaaaadan bir bora çıktı. 

Waraları Yetil yıpr•klan 
llmr&t tqlarıaı kabkıbalır 

• lsııtl dıtı bir J•imur gibi 
• Artdı daidın Jrut bile 

i1orda.. Dafda yalnıı lbtl
te Jalaıı Dat kızı kalmlfh. 
l>at lcın çolc hazırhlclı idi. Bir 
'iyıcelderini dıhı yaylıcı· 

llt11ıdea b111rlımı1h . Bir 
dıo beri mütemadiyea kar 
or, yapraklar, kullbeler gl

ol111111tu. EtHfı kurıuni 
ll•rı kaplamıt ıibi idi. . O· 
~ temamea ktrddıjr, emel· 

I> l>uıbiltln ıolduiu bir ıün-
lflrıda bir bora acı ıca ııhlr 

or, kaliibeleri, apclın de•i
l betan canıız ceaetlıri kar 
1

1'1 •rı1tnda dıjdan kopı
Otku•ç •ç11rumlırdan aııtı 
ı,ord• ... 

•t kııı yine dağı sevi1ordu. 
t •rı aara 

Sara ııra dıtlar birer birer ıaı
lerindea bir aioema terldl fibi 
akıp ıeımifli. 

t • 
Aradan dokuz aJ ıeçmiıti. 

Çıplılr •taslar Jetillenmeye , 
topraldtr ıOmrutleımete bıtl•
mııtı. Çiçekler Y••aı yavaı dök&· 
lüyor, meyveler olmaya yDı tutu· 
yordu. Herkeı evini, yurduna ta 
mir ediyordu. Yıl bir ıüa ıibi 
ıeçmiıti. Yayla 1olu .. . Yını yol 
culuk, yine katır ve hayHa Hı· 
Itri .. Yine yıylacılar ... Gramıfoa 
aeıleri ve kadın kahkılari. 

Devran yine ol deuran , 
Alemyl ne ol dlem . 
Dıt kııınıa B&rücektelci yay

lı arkada1lar1 kendiıini ziyarete 
gelmiılerdL Solup pınar bıt•n· 
da aldılar. Üç bet dakıka ıoara 
aııl Kızd d•i• ıidecekler, 11kıntı 
ç•kmeden bir soriurla Dıi lnzıaı 
bulıcalrlardı. Dıiın ilk 18rDaen 
ı•ine girdiler .. 

- Teyıe f,. Dıj kt1Jn1a yurda 
hanii 11mtte ... 

Kıdın dDıünmedea " Gökçı
mı ılıterdi • 

- lıte onun bitlıindeki 1ard. 
Daha dla ıeldik .. B.:n de ziyrete 
ritmıdim ... Keadiıi de g8rtln-

medi. Gelditimiıl duyaydı be 
men ı•lircliya ... Çok bahrlı bir 
kıı .. Çok ceaur, hıkikaten Dai 
kızı ... 

- Kızlar 1.. Burası ıiıin yay· 
laya heazemez ... En ceaur inaan· 
lar bile kışıo burada rüzglr çıt
htmdıo , f11bna rBrüh&dnden 
bir dakilca kılama.aar .. Halbald 
D-t klll iawkcı dalda• Çekildifi 
halde o yılaıı batı•• ihtiyar ba
baaile biitü• lıaı lturada kaldı. 
Siz gidia ..• Bea de ırlıanızdaa 
relecetim .. Oaun ipek 11çla11n· 
öpecıtım . 

Kızlar el ele tututtular. Göle 
çama geldıler. Dıi kwaıa evine 
7aklaıtılır. Sordular .. 

Bir çif'i J8•• yaaa anlath • 
- Bir hafta enel evi ıçtık . 

Kestane uçla, iri ıiyab ılzll Daj 
kızı babaeile birhkte IO~uktıa 
donmuı koyun koyaaa kunamaı· 
tu. Fakat hiç feaa kokmayurdu . . 
Oaertertade recea ıeneki reçiae 
kokaıu bagüukl ıibi kokayordu. 
Bltla yaJla laalkı blyük klçtik 
IÖI Jqları ıruanda Det knual 
kaqild çımlıra 16mt1ı• ... 

Elma bolluğu j 
Bartinde almenın kilo- T k 1 

Polis .... 
su 1 kuruta satıhyor 

SoD yıllarda , me1vacılık haJ 
kın dabı çok alik11ıaı çekme
ie baılamıf meyn atacı yetİfl İr· 
mete bneı edenler cotılmıı
tır • Bilhaıh elma, ea bııta ıc· 
liyor . Bu 1emi1, hu yıl muhiti 
mizde çok boldur ve iç iıtıbliki 
için kiloıu bir kurDfl kadar ıa 
tılınları olmuıtur . 

801! laıftalaıdı , bazı tüccarlar 
bily Dkçı dartiİer ıekliade 1ıtan. 
bula da elm• ıaadermr.i• bıı 
lımıılardar . 

Fındık ve tlmıcıltjıo bir tica· 
ret ıubeai haline getirilmesi Bar 
tın içiD verimli bir iı olabilir . 

Takas yolu ile 
Memleketimizden çıkacak 

mallar 

Takas ıuretiyle memleketi -
mizdeo çıkanlacık nesnelerin 
değerleriDin ne tekilde tesbit ve 

takdir edileceji hakk1nd1t İkti -
sad bakanlığı tıkıe beyetleriae 
,.e Gümrökler Bakanlığı da hü -
tin gümrOklere bir teblii yap • 
mııtır . 

Tebliğe 16re ihraç mahrun 
Arıymetini takdir için malın ger
çekten eatılmıt olduğu cinı, mik
dar ve mıhalli piyasaya göre Fob 
kıymetlerini mftbeyyin ıehıdet • 
nıme tanzim olunacaktır. Japon 

anlaımaııada beyannamede ihrac 
edileceği göıterilen mal k11met . 
lerinin cari tiatlara uygun olup 
olmadıiı tetkik edilecek veJ• -
ponya ile aramızda mevcud he · 
eabat muv•zeaeıi ve uaah anlı§ 
manın ruhu olan mal mukabi -
linde mal mfthıdelesine dikkat 
edilecektir . 

F•la kıym mal ithaliae 
mqd•• verUmlytcek ve biitln 
anlqmalardı mevcud takH hü .. 
kimlerine aykırı bir muamele 
yapdmamua için talimıtnıme -
Jeıin dotru bir tekilde tatbik
edllmeeine dikkat edilecektir • 

Adana Elektrik fir
katlnden: 

-

. 

eş i it k anun proıesı 
-

Emniyet itleri umum mldDr-
IDiü mevcut polis teıkilit ka-
nunuau tevai etmek suretile ye 
ni bir polis teşkilat kanun pro· 
jeıi hazırlamaktıdar . Projede 
polis tetkilit kıdrolan renişlı-
tilmekte ve terfi müddetleri dr.-
iitlirilmektedir . 

Emniyet itleri umum müdür-
lUğti ön&mDzdeki ıy içerisiade 
ikinci ve Uçllncü komiserlik im-
tihıalaraaı yapacaktır . Birinci 
komiseriik ye merkez memurlu-
tu için ihtiyaç oİllia:dığndan im-
tihın yıpılmıyacakur 

Futbol heyetinden: 
18 - 1 935 Cuma gtinü yapı-

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

Torosapot . 
Orta Eri : Mahmut . 
2 - Sa1tl 15 de Tarsus-Mer· 

sin. 
Orta Eri : Edib ( Mılrsinde ) 

3 - Birinci Takımlıır 1.,ik maçı . 

1 - Saat 15 de Seyhanspor-
Adan1\ idman Yurdu 

Orta Eri : Faruk 

Paranı! 
1 Boş yere h:ırcama ve har· 
cıyacaksan yerli mah al ! 

Adlaı ·~ H. ~akhnUllnden : 
Dosya : 26 

Adanı a&ır C•'ll bıtkatibi 11bdu 
Mehmet Ali ile Ceybanın dilrl6bıı 
maballeıiodeo temurcu H111n Silley· 
inan mahdumu Ali aevceıi ve Hft· 
aeyio kısı ık ine meyıneleriade , 
mütelıaddia iulei ıuyu davaaının 
icra kıhn1a mubıkemeıiode : Sırı· 
yıkub mıballeeiade ki in yemini 
bayraktır ad~ Bekir efendi eelım· 
blı ve yesari ve arkası vakıfbane 
cephesi ıariki am ile mıbddu iki yBı 
~kaeo 1rıın üzerine mebni bir göz 
bıaenin 16 l-93!l 11ribindeo itibaı 
rea hir ayın biıımı ol1n 17- 2- 93,; 
tarihine kadar iliadın '°ara mezkur 
17- 2 935 tarihinde 1aaı 13 de ihı· 
lei evveliyeıi icra edilecefinden H 

artırmı Adını belediye arllrma ulo-
nunda yıptlacıtından tılip olınlınn 
yüzde '~di buçuk pey akçaaını ha· 
milen Adına belediye ırtsrma t1lo· 
aunda ruilnıdi Hınefi çıvııı ve yı· 

Elektrik teltekemizde yapıl
maıı 11rorl ba11 itlet dola,ıaile 
t8-J .t93S cuma rfinD uet 9 dan 
14 e lcadar tekmil tebel&e cere 
,anının keıilecejiai muhtt!rem 
abonelerimizin naıar dilckatına 

hud Adını ıulb hukuk hakimliline 
mürıcaıtlırs lüzumu ilin olunur. 

arz ederiz 4937 
"939 

~laıcıtam 1.. timdi d•td• 
y .. ka kimse yok mu ? .. 

ok • • 

?
1•••• olau yere ıidtmez 

Bii• Dcek luılan bir lahıa bat· 
larını etdiler. İri aiyıh alderi 
dolda. Staıiı aclımlarJa Dıi lnze. 
•ı• mezarına dojnı ilerlediler. 

FOTO 
Gideaaı1iz. Ktr ber tarafı 

Ha B&rütelcten yıylı kıı· 
ıl ziyarete ıeleceklerdl. Ya 
~ct1aı )'ılrında gelirler mi? 
le tüı~ir ç.ağlıklarendao kor· 
•11dıne teeelli arayordu . 

hoı fİUikçe llğıDl•fıyor, 
it il b11rb maazaralarmdı• 

0 •kunç 1air VlıiyeUe divar· 
Yanlan hrııyor, ıölder ça

•rılc d•ta dllsülü7ormut 
•laıi laayvan çıilıkl1r mı •• 
•llırir, hrhnı, tipi birbirini 
•dl1ordu. Dat kızı, Cid 
•rtık biç l»ir kelime ıl1le· 
1 

· Bir •1te1e büz&lmüt 
11 koynuea ıokulmuıtu .. 
laat 1 • Frrtma çıtlıiıadın 
da Det kıza da korkmuıtu 
lı bir ıu•de ılılerini ba-
r daha açmamak üzere lra 
rdı ... 

l lı,11 OnMkiı y•ııaı Fırb · 
ıkt trıaı letllm ederkeD • 

Stcalr v• ptnlM bir Temmuı 
ılrıımı ... Giioeı Kısıl dajda ... 
YıJlıdı . . Yalçta k•1•lardan sı-

za• ıulır la kacalclaımıkta · •• 
Dıjlarm tepesinde bir kartıl blf 
lltOnlOJile 11yrılaa bult.tlar, yer 
yer ılyah ,aııeler lmakmıktı , 
ıüo caa vermektedir. 

Bürllcelı luılan kıaa1an bir 
giaül ııııalyle bir 1ıl öace tını· 
dıklan .evtlli arlsıdıtlarıaıa D•i 
kızınan mezan haıındayddar, kır 

çiçekleriadoa 6rdlkleri çelealrleri 
bir topralc JJlı•ı üıtlne bıraldı 
l1r. G6aler bi.ı 11•i1e uyuıtu. Ylz
ltrcle çiy daoeleri yuvırlaadı. Gaf. 
re yap•• balatlar bir in için bir 
babar yajmuru fibi d6küld6 . 
Dat kazı en ıoa ziyaretçilerini de 
kıJbıtli. Şehirde " Cici A111I ,, 
yaylıda " D•ğ kızı " acı ve anu
tulmaı bir batıra defteri yaurak 
peBllete g6mlldü •· 

- Bitti 

---

co ş K u N 

Agl a,,, film /erinin her çeşidi , 

r ( A G F A ) fllmlerlnl11 Dımyaca meılıu 
zeıl bulunur . FiyaU 

en la· 
ar. dtğe r butün markalardan ucuz-

dur. 

Amatör iti eri an kısa zamanda 
verilir 

Oarı, VNika resimleri, agran Atölye fotogra 
dismanlar. 

Ilı ta· 1'alebeden temlld 
rlf e lle ileret ahnu . 

o•o 
- l<OfO CO~KU : 

İfan y_, Cami C 

l'lrdk : s 

Aırl slaemada 
1 

17 Kinunuaani perıemb~ ıkıamındın itibaren 

lhr•z perde üzerinde fimdiye kadır gtirdUiünUz fllimlerin 
en hia ve en mUeHiri 

Adoplhe D' ennery nin 
Et~rlerinden iktibas 

Mourige Tourneurin 
Vücuda getirdiği 

HarikulAda . .. , 
iki Yetime 

Ayrıca : gayet eğlenceli Miki Mavuz 

BogiJ.n giJndüz iki buçukta matine 
Cum• gCJnO iki m•tine ikide , dtirtte 

Birinci mıtineda ikinci matinede 

Aşk pençeleri iki Yetime 
4940 

Adana Borsası Muamelef eri 
PAMUK ve KOZA 

-

Kilo Fiyıh 
C I N S 1 Ea u Ea çolc Sıhlan Mikdar 

L __ s._= ı~- IC. s. u. F:"=r.; Ti . - ık - ı-
,_ - •=--~ - - -ı~ımı ı 2ımu 

Piyıu pırla~ " 50 s.11 
Piyasa temisi " 
iane ı 
lıne il 
El(ııprte 
K evlıot 

YAPA~I 
Repı 

1 1 Sizıli 1 
( 

çıtır 
t;ksprt.1 
iane 
Yerli "Yemlik.. 

" "Tolaamlalr.. 
-

HUBUBAT - " .. 
Kıbı11 ·ı .. Ierli m:s 

" Mentıne 
Arpı 

1''u11lyı -
ıallf 

De ilce 
.l[aı yemi 
&.eten tohuma 
a.ta. 
~İNDi 

UN - S.lib Efendi ... 
:!t " ~ft• kırma " 

-ıc Simit " 

~1 -· Cumhuriyet ... 
" IJO. karma ,. 

Alla .. 
Liverpul Telgraftan Kambiyo ve Pan 

15 I l I 193.5 11 Baakıeıadın ıhnmııur. 
~ P.u 

IC. s~ 
V.deli 6 86 Uret 

1 
ıu 7'.I 

ti Halım ark 50 Vadeli U.'i tU 
Fraak"Fnaııa.. 7 11 8 ~ Buer Sterlin "İnıili•,. bl6 :J() 5 Sl Hint buır Dolar .. Amerikan" - m- 62 

Nnyork 12 55 PrHk .. Iıvicre .. 

Alsa ray • 
sıneması 

16 ikinci kAnun çarpmba akıımından itibaren 

Olibber yıldızı l\lodet Kolber 
Ve Rlkardo Kortez 
Terafıadın Temsil edilen 

Bar şarkıcısı 
lllveten en yeni dOnve h•v•dialeri 

Gelecek proArım 

Adalar • ve 
çıçegı 

MUjde? Marta Egart 
P~k yakında Mıdauı Bıt1rflı 

Perıem6e 2,3 de matine 
... Cuma ctınti ı; de 2 ftli 



Muhasebei Hususiye müdürlüğünden : Adana m•"' 
tanesi Bati• 

Müzayede 
Kaimesi 

Sürülen son 
pey miktarı Tapu senedi 

S No. Mahallesi M~vkii 
4 Döşeme lstikldl 

Emlakin cinsi Miktarı ve heyeti hazırası Lira K. MülAhazat No. Tarihi 
fahtani bir bap 645 m 2 arsa ile beraber 255 tamamı 346 K.Evvel 929 

hane J 6x6,30 ebadında iki eda ikiyüellibeş 

5 Nacaran SPvindik Medrese 333 m 2 orsa dahilinde 550 " 149-72 T evvel 934 
Z.medresesi 

8 Şıh zode Eski Saray 
Ebelar sokağı 

9 Bucak 

Arsa 

,, 

12 Hamaliye Ziraat B.karşısı » 

conub tarofındo 2 oda ile 
şimal tarafında 1 dükkAn 
ve harap iki göz ahır ile 
1 su kuyusu mtvcud. 

416 Arşın 

ıoo Arşın 

188 ~ 

13 Eski Hamam Taşçıkan iki bap Knhvehane olup elyevm 
dükkAn boş ve kepenkleri yok

tur 23 m 2 dir 
14 Eski Hamam 

15 )) )) 

16 • )) 

)) 

)) 

)) 

Bir bap 
dülıkAn 

Bir bap hane 

Mağaza 

19 Babı tarsus BebPkli Bir bap hane 
kilise 

20 )) )) ,, :t Bir bap dük
kdn 

25 Eski Hamam Orozdi- arsa 
bok civarı 

1 O m 2 üzerinda kAin 
elyeum berber dükkAnı 
28 m 2 üzerinde vo otu· 
rulmıyecak bir halde 
tobtani bir oda 
21 m 2 de elyevm iki 
dükkAn ile berşber kah
vehaneye çevrilmiş. 
Apğır bir ahır yokarı 

~reda veho~u vesu 
kuyusu 505 arşın 
17 m 2 üzerinde arsa el · 
yevm kalaycı dükkdnı 
23 m. 2 71 S m 2 

100 
" 

220 Şubat 340 

20 » 63 " 932 

750 » 136 54 Eyltll 933 
Bedeli mu-
hommini 

150 )> 350 lira 350 K.evvel 929 

130 Tema mı 207 Şubat 340 

150 )) 207 • )) 

60 )) 351 K.evvel 929 

410 
" 134 Temmuz 933 

90 » 134 • 

lObeher m 2 338 K. evvel 929 

28 Çukurmesçiı Fevkani ve tahtani dört odah bir bap 200 Tamamı 78 Eyldl 932 

Hududu 
Şarknn, görbon, Şimalen ve Cenubcn tarikidm. 

Şıırkan, Nazif bey hanesi ve kısmen KüJAhi zade Mehmet ef Jiikkdnı, 
garben, vakıf arsa ve kısmen llasnn <lode hanesi Şimalen , kısmen ta
rikiAm ve kısmen Küldhi zade Mehmet ef. arsası ve dükkAnı~ Cenubon, 
tarikiAm ve kısmen Hasan dede hanesi. 

Cenuben, Bizdikyan Manok, Şimalen, tarikihas Arif Z. Hacı Hasan ef, 
Şarkan, ekmekçi Z. Mehmet ef. 
Şarkan, Ermeni mektebi ikon elyevm tarilıiAm, garben Amüz hatun, 

Şimalen, sahibi senet, cenuben Göküş. 
Şarkan, tariki4m, garben, Basmacı oğlu Mardiros Dirohi ve Şohbaz

yan Manok Şimalen, tarik fazlası, Cenuben, kısmen Hacı Yunus Z. Ali 
el.ve kısmen Basmacı oğlu MardirotJ ve Dirohi Şahbozyao Manok arsası. 
C-ephesi, tarikidm, yeminiı tarikidm, yesarı İdarei Ilususiyeye ait tari

kihas1 arkası, Ştıkerci Hüseyin vereseleri ve kısmen idarei Hususiye. 

Cephesi, tarikidm, yemini, tarikil'm, yesarı, konduracı Aza<lnr,arkası, 
Hacı Fettah \'~resoleri ve mübaşir Ahmet • 

Ba dahi 

CephPsİ, tariki has ve kısmen ldarei Hususiye dükkA.nları , yemini , 
ldarei Hususiye yesarı, Gazez Z. vakfı arsası, arkası Şekerci Süleyu1an 
veresesi . 
Sağı, Kasap Arıin, Solu, mahalden ifrozen Harif Z. Sı<lıkn hanıma 

muhaHas hane, arkası' ilacı Avadik iken elyevm Danabetyan veresi , 
önü, tarikitim. 
Bu dahi • 

Şerkan tarikitlm, gıırben , helvacı Göküş veresesi , Şimalen , Ermeni 
kilisesi iken elyevm tarikillm, Cenuben, tnrikihos iken elyevm tarikidm. 
Şarka , tarikihaş ve aralık ve Şefika hanımın büyük hanesi Şimalcn, 

Kas m hey veresesi, garben, torikitlm , Cenuben Esme han . 

oılekl' 
Adana rne si 

ınukU 
yapılması . ketiflı 
kuruş bedelı ullll 
eksiltme)'~ ~~~ci k 
935 s~nesı ı guııu 
inci perşooıbe . de 

··ınenıo .,. 
lll\•et encu _."" 

J • 8rto• 
Ta liplerın ş bet ..,ere ~ 
yi görmek u 'hale r:.. -.-.ı 
idaresine ve 1 raci' ---. e rnu 
encümenın 18 14 .... 

. tidl 
Pamuk ış O 

fo brikası ırıO~ 
·111il 

MUştcriletı -' 
d ıneftl 

fabrikamız 0 
• bUI 

mak tehlikesı. itlt 
.. n zarfında çığ 

gu değer ~t1' 
larını saygı d 1ıııadl"'" ı 
dileriz . l{ol ır 

18 
ı .. ı· zıtrar 
ııer tur u . bir fil~ 
kamızın ~ır: ilAP eyır 
etmiyece~ını 

(4922) 

Kir~ 
• ·r e cı 

Bebekti kı 19 "oo• 
· teS1 

hava Rasat 18 k 
bone 352 arşın içiode J /3 hissesi 

30 Büyükçarşı Santhane C. Bir hop dükkdnın 4-9 hissesi 50 • 345 K. evvel 929 Cephesi, tarikiAm, yemini, tarikiAm, yesarı, Bağoıyan Mığırdic vere-
srnda b·JŞ oda~~uot' 
su tulumbnsık is&e1 
lıktır. Tutın9 • rab'~ 
lide Kokinakı br•°" 
Bny Nihata ıı> 5,....ı1 

sesi, arkası, Çarşı hamamı . 

Cins, mevki ve hudutlarile evsaf, saireleri yoknrda yazılı 14 parça emldkin mülkiyetine temdiden tayin ve iltln olunan vakıtta evvelce sürülüp haddi ldyik görülmeyen bedellerden 

fazlaya istekli çıkmadığından paıarlıkla 11atılocağı cihetle talip olanların yüzde 7,5 ptty akçalarile birlikte her giin Hususi muhasebe müdürlüğüne mürncııntları ill\n olunur .4938 13- 1 

DEL.il: 
Azazu 
• • • 
ıl;:ı NıZ 

Vm 

H YERDE ARAYINIZ 

. f<A Tf:( 1 S 1 Z 
SAF f ŞEKERDEN~ S!CRHLllRDIJ MiDE ue 

,, 

oe 
KAYADELEN: B!IGIRSllHll1RINIZll ÇOK 

"" 

• ~UYUNDAN DIKKRT ETNEK LllZ/#0/R . 
• 

YAPILMIŞTIR 

Muhasebei hususiye lebesinden : 
Mulnmmen 

kıymeti 

Lira Cinsi 

Mevkii Dönüm 

. 
3500 Budçe Çıy kenar,nda 10 

1500 Değirmen » • 1 

Hududu 

Ş. ve Ş. çay , G. bark 
C. değirmen 

Ş. C. çay , Ş. köprU , 
G. eski Ananı yolu • 

Koaında köprü başında kain idarei hususiyeye ait meyve ve por· 
takal balıç~siyle değirmenin mülkiyeti açık ırtarma suretiyle müıa· 
yedeye kooulduğundaa şeıaiti görüp anlamak ve pey sürmek için 

mubnebei hususiye müdüriyetine veya Kozan kaymakamlı~TJ.na mü
racaat eylemeleri Ye ibıle günü olıo 24 kiauıııuıani 935 perşembe 

günü pey akçalariyle saat 9 a kadar Encümeni vilayet veya Koz.o 
kaymakamlığında bızır bulunmaları ilan olunur . 

4914 S-10-15-20 

Seyhan muhasebel hususiye lebe
sinden : 

521 Model 6 silindirli Fiat mar
kalı VilAyet hizmet otomobili mu
hammen bedeli olan (600) altı yüz 
lira üzerinden acık artırma ile sat
lığn çıkarılmıştır . 

Talip olanların % 7 1/2pey ak
calarile birlikte 935 ~enesl son 
kdnunun 31 inci perşembe günü 
saat 10 da VilAyet dnimi encüme
nine ve otomobili görm k istiyen
lerin de her gün dairemize müra
caathrı ılftn olunur. 4931 

14-17 -22-28 

Kacakcılar 
t t 

vatan hainidir 

• 

On iki yıllık Türksözü basını e"' 
Bu günedek yaptığı basım işlerile güney AtıOJ 

h '' · d b •• ük b · •• k . ..,,,ctıf er yoresın e uy ır un azanı•· ,. 

Türksözü basım evi~ her çeşit harf11 
ince , en özenli ve en temiz basım işletl 
şaracak bir kurumdu • 

• * * 

Türksözü gazete61 
~ 

Her gün, acunun dört bucağından aldığı tel ~ı.ı~ 
ve ülkemizin her yanından gelen duyumlan ° 
yaydığı gibı .,, 
Dofiduğu günden beri büyük devrimimiz uğruna ina119

11
' 

anlayış ve kavrayışla savaş yapmakla da tanınmıştır · 
. ~ 

Basım işlerimiz uyğun bir fiatla y9P ,. 
. lit'dJ 

Turksözünün yıllık abunası on iki , 6 aylığı altı ve Aylığı da bıt ~ . ,, 
Şarimizdaki okurlar ajlık abone yazılıtıC~ ~ı~ 

miz her gün erkenden ayaklarına kadar gofl ........... -...................................... .-·.......-


