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ofıJ~ Dün umumı meclis üyeleri de seçildi 

Saylav seçimi yapıldıktan sonra 

ve 
e 

ıe n·· . ' un umumi meclis üyeliği seçimi de yapıldı 
1 C. H. Fırkası namzedleri ittifakla seçildi 

• 
~~~----· .... --~~-

Seçim işlerinde fırka teşkilatımızın gösterdiği yorul-
mak bilmiyen çalışma kabiliyetini saygı ile anarız 

laı l.u~a günü ~arımızda :::ıav ı sı Seybau \ ilayeti Heiıi tarafın-
•~·· . . ha ;ımı dolayısıle ber taraf dan Fırkı genel kıitibliğine bil 

Yraklarl d G 1 k b r> b tııu b" a onatılm•§ ve ulusu diıilmi::tir. cet' iıt! ,ece 
il ı ır bayram ~evinç ve alaka· Peker • Yılayetimizce alınan bu 
tı~ı'Y~klaomı,tı . Saat }3 tt· 

1 
neticuleo çok iyi ıluygular.mı~ · 

ııııJ ıunyeı lHalk Fuka,.ı binı- lar ve Fırka vilayet reislikine 
ıi ~ toplanan Fırka !tşekkülle a ağıdaki tel yazı~ı ile Fırka tr~ · 
1 '. oıılPrinde muzika vc süılii kilatıoa teşekkür \ e sevgilerini 
Li~ :udıjı olılugıı halde büyük lıildiı m::;fcı dir : 

i I üzenle ,belcdi)e önüne gel f" ------,-
i 1 tr ve orada top! nan ikinri 

tio'.1111ntelıiblerin re} verme işle - C. H. F. Seyluııı ldııre heyeti 
ın on k refsllğlıı e : 

;1 1 unı ıılar eındın teza- k 
4 1 erle I"k brkınıız i~iıı dik aı \e uya· 

erı 1 yapm"larılır . nıllıkla çalı ıualarınızm iyi neıi· 
l>üıı L"'t" k • 

Adıııııı : 

Leman Selihaddin Srpici 
.\Iüoevver Ali Güdü 
Şemu Rıza İşcen 
Fahri uğurlu ( avukıt ) 
Süleymın Çelik ( eski mek 

tubcu) 

Karaisalı : 

Mebmtd Hamdi ( fırka kaza 
reisi ) 

Feyzi ( avukat ) 
Ali Rıza ( eski meclis 

üye i ) 
umumi 

·~ı · ll un azalardan gelen ı-elerini alıuıt bulunuyoruz. Bu vı· 
ıf• 2.') ~nı~<a gdre \'ilıiyetimiziıı ziyet lıana omuzlarında •ıtır mcsn• 

1 
1 ın, h')8 erl,.el,. olmık tize liyeı) iikii la§ıyan fırkamızın güç 

Kozan : --
Zeki Akçalı 
Fethiye Nedim 

Kadirli : 

it Opu 71!:! ikin · vr çeıiıı günlerine birlik ve lırra· 

~el' 21 k d n "'~meninden a ııı l' 6"< lıerlikle ,_·örüyecek inanı veriyor . 
" 1 <!re k k" (ıu 751 ikinci e~·ını•n ~ 

1 
e 1 Fırlo.a ı ~kilaıımıza ıla ı ·andao le· 

e 

llf' iştirak 1 . ' •y av '•Çİ· şekkürlrrinıi sunarım . 
,· · I' k e mıı ve hepsi rey Bundan başka •rçiuıde euugi 

1 ;~ı 'ır ımız-Cuaılıuriyet Hıli< dokunan idare amirlerine, lıelıodiye 
ıl'ı 1 - namzedlerine vermiR· reiai ve ıefriP, hrıtılerine .-e ikiocı 

1 ır · • seçmenlere ınemnuniyrı ve ıeşek -
Cumfıu · 1 H lk F kiirlerimin ıarafınızdan bildirilme· 

•iıte ·ı rıye a ırkuınca sini diler oevğiler eıınarıııı . 

b ıı ~n nımzeıllerin adları ~u idı < • il. f. G~nel yazganı 
1 ı de 'tt'f ki • İt : 1 1 a ı seçilmiıler· Receb Pelcır 

I· ı 
· ~· aynıan 
\fı Müoüf \ ' · · 1) ıgeoa 

ll~Jın~r Arık oğlu 
(i ıııı l raaı 

1 iller He ul iliı;er 
•eııeral · · E lb ı acı ldeni:ı: 
ralıinı l\Ieıe 

l'evfik 

9 Şubat 935 de b•şlayıp •ynı 
gün:le so•ııı alınan Seyben vilayeti 
meclis umumi üyeliki seçiminde 
de 78.{ ikioci , eçiminden 104 ka
dıu ve 792 erkek olmak üzere 696 
rey kullaııılmış ve reylerıo bep~i 
cumhuriy~t halk fırkası vilayet 
umumi meclis üye namzedlc:rine 
verilmiıtir 

Bu seçimde ittıfafaklı kazan· 
dıklarını yazdığımız fırka namzed· 
!erinin adları ıudur : 

Saylav seçimi bitti 

Cumhuriyet halk fırkası namzedleri 
her yerde ittifakla seçildiler . 

~~~----·------~-

Sabri Dincer (fırka kazı reisi) l 
Feke : 

Ali Tekin Ayok (fırka kaza 
reisi ) 

Saimbeyli : 
--- 1 
Ömer 18\"lf ( esin m•clis umu· 

mi üyt!si ) 

Ceyhuıı: -
Sabriye Ülkii 
lımail Tatlı 
Süleyman Uğuz 
Ahmed Topaakıl 

- Gerisi clürdıiııcıi flrlıhcle-

---·······---
Hal~evi müsameresi 

Kör piyesı 
Evveki akşım Halkevirıde tem· 

ıil heyeti tarafından Kör pi) esi 
oynınmıştır. Sabneıle yeoi drği· 
~ikliklrr ve yeni dekorlarla böyle 
güzel piyeslerin temsiline yakııır 
bir biçime konmuştu . Sılon baş
daıı başı eyirciyl.: dolu idi. 

L ~8tehil say/avların a~la~ı, kaza~~ 
e~ gı reylerin sayısını bıldıren teblıg 

~ lıntıuı . 8 (A A) C 

Şarımızın bir çok mllnevverle 
ıi, tınınmıı ıimaları gelenler ara
sında ıdi. Toplantı n müsamere 
h•r bakımdan çok oezilı, çok sa· 
mimi, çok duygulu olmuştur, Tem· 
sild~ önce Halkevi bındoıu bir j 
kıç güzt'l hava çıldı \·e İstiklal 
mırıı ile temıile bışlandı . Kü· 
çük mektebli bir kızın iııtadhrı 
umudların üstünde karoılanan ınu 
vaffakiyeti muştuladı. Temıil ğer· 
çekten çok muvaffık olmuıtur . 

tıreı H . . . - um-
lhııii d alk Fırkası gtnel kii· 

il ~ ' 11 lelılığ olunmuştur : 
·ıııb•t b 

1 •e~iııı· aa ahı hışlıyan Say· 
1 ,.., 

1 YUrtlun her tarafında ... a k • 
•tıl, . •dar 'lıitmi tir • Her 
t' ııtıfakla C II ' 1 ıefl . , l·. nımzeıl 
d ~ii '

1 
nı_ışlerdir . Fırkara nam· 

lık . ~ıılmiyen müstakil Say-
~ lı·ııı 1 
P lil •O lıırakılmı olan 

1 }'et Fırk ·k· · tri • ı · ıncı münte-
bey' uı.uunıi rdslik tlivını· 

•ııııaın · d 1ı-. esıa e y11.ıh mak· 
11 ııı~"rııet iç;n reylerini mulı 
d' Blıkil 
ı, . \t·· 11•mz fllere vermi~ 
ıt t 

1
11 1•kil namzedlere ve· 

ı •)· er · 1 . 
'•ıl., nıs ıetı her yerd• 
\ . 
ııka,a . l' ( \ 
'~)'I · ' 1 • ) - Bugün 

'V , 
laki) . 1 ~ııııiılıle kızanan 

,_eııkırl : :\l Mustafa E•ısoy 
( 112 ) , Denizli : Mütakait Ge· 
neni efik ( 707 ) Eskişehir : 

İRtemet Zihni ( 12:! ) , İstanbul: 
mütekait Genrrıl Hdet ( 290 ) , 
lımir : Halil ( U57 ) , Konya : 
}lütekıit (;rneıal Alı Fuat 

( 1352 ) , Kastamouu : Liıe .!ü
flürü • uri ( 438 ) ' :\luğla : Hu•· 
ııii Kitıbçı ( 153 ) , '·.gıle : Dr. 

Abravaya ( 503 ) . Shıs : ,\lit 

had Şiikril ( 86R ) 
lstanhııl : 8 tA.A.) - bu~üıı 

lsıaohulda yapılan ::;aylav ae~i· 
mine ( 16:i9 ) 2 ci rnüatehibden 
ı 162!) ) .~i iştirak etuıış , 14 ki· 
"i vtlat Yt' baslnlık dolaJi ile re· ;e i~tirek tdememi~lcrdir . 1625 
ikioci uıüottbih , mütıtfıkan C. 
H. F. nımzeıllerine rey vermı;· '•fıkı Sayfavlaıııı adları ve 

\,k aıı rey •YN şudur : lertlir . 
h,1 Qr~; Dr. Tapıı ( 1573 ), 'lüsıaı..il oazmrıl .'\li:ıekıiı 
tijıh .. keı-e teı eyın ı (ı66 ) ( :eııerıl Hefrı 1625 ~e karşı 290 

· la) fur Sökmen ( tı8!! ), ıeyle seçilmi~tir • 

Bunun taf~iliitnıı tiyatro müoek
kidlerine bırakıyoruz . Yalnız şu 
kaducık süyliyelim ki kime resi· 
geldi isek : 

"Bu piyesi epeyce yıl önce da 
• rülb~dıyi d~ buraılı tenısil etınit· 

ti .::;: Bunun ondan geri kalır yeri 
yoktur ; büsoü ıamimiyet ve duy· 
ğu bakımıadan onlırı da ~eçmiı· 
tir ,, demekte idi . Biıce evvt'lki 
alı~am Halke\i için tarihi _ bırak· 
şam olmuştur . 

Adana balkın• o akşamı yııı· , 
tan genç ımatörlerimizi kutlarken 
ber güıı Cyeni bir muvıffakiyeı 

eeeri) le nasıl çalıştığını gösteren 
Hılkemiu de te ekkiirü bir lrorı; 
biliriz . 

... ,------------------~~ 
Atatürk' ün 

Ulusa beyannamesi -· 
Sovyetler merkez icra· 
komitesi seçimi yapıldı . 

1 
1 

• -- -İslanbııl 8 ( A.A) -
Sevgili yıırddaşlarlm : 
Bana vl' parllnıe lnanını::ı 

ve güveııiııl:I yine gôslercllııl:. 
Saylaı• ııanızedl olarak size 
suııduğrıııı arkadaşları yıice 

Komitede Stalin, Molotof, Varaşilofla 
beraber on yedi üye vardır a 

seçimln!:t' değrrll bııiıındıığıı- Moskova : 8 (A.A.) - yedin· 
nıız ulıısca güslerlleıı birlik, ıılıı-1 ei Sovyet kongrası tarafındın se· 
ya ba.iilıiık bıitıiıı gözleri yeni· ' çilen yeni merkez ina komite~i 
dcıı yıırdıımııztı çelrnılştır. 1935 toplanacak 27 kiıilik divanıni 
seçlminiıı b/111,qi bıı 8 şubat ak· intihıb etmiştir . Bunların ır1· 
şaııır Tıirklye: iç ve dı§ alan· sında Stalin , Kılenin , Voıogi-
iardu bııııdaıı sonra da karşı· lof , Kagaooviç , Litvinof , J\fo. 
laşabileceğiıııi: dılrlıi meseleler lotof vardır • Merlct'z icra komi· 
ünıiııde nasıl bir a:inı ve jkııv· lesi reisliğine Kalenin ve katib· 
ııel manzarası gösicreceğiııi bir fiğe de Enuktoze seçilmiştir . 
dalıa acıırıcı bildirmiş oldıı . Hılk komi erleri heyeti u suret· 

Öz dil<'!/inılz yıırdıııı yıirellğl le ttşekkül etmiştir : 
yurddaşın genliğidir Reiı Molotof , dıtarı ticareti 

Kemal Atatürk Hozongolz • ığır ~anayi orman 

Atatürk gezintisi 

1 tanbııl 8 (,\ A) - lhisicum· 
hur Atatürk huğün Knuköy ve 
Beyoklıından ,ıeçerek i liye ka
ılar otomolıile bir gezinti yap 
m 0ı.r . Ve Şişliden Hiirriyet 
ebcdi)'e tepı~i yolu ile yayı o · 
!ırak darülıcez•ye uğramış \C 

atının vaziyeti hakkında izahat 
almışlardır. Atatürk Şişlide nı· 
h11e ;orığı ııen<;lerinin vermit 
oldugu :miiaamerede huır bu 
luaduktan sonra ~ge<' de fırkı 

nın Perapalaeta verdiji balayı 

t•11ıif etmişlerdir . 

Saylavlar için 
Genel yazganlığını n 

bir tebliği 

Lobof , hafi( !lııayi Liubimof , 
iışe mikoyan içeri ticaret Vıyt
zer , ziraat Cerof , zıhirc ve bay· 
van yetiştirme Kalmadoviç • mu 
nıkale ve yoılae Andreef nakli 
liyat :ve su yolları Pakomof , 
posla ve telgraf ~Hikof , mıliye 
Grinko Mejleuk , devlet planla· 
rı komisyıınu reisliğine ve Cut · 
skaef de bütçe komiıyonu reis
liğine seçilmişlerdir . Stıllin 'in 
riyısetinde 3 kişilik de bir teş
killtı esaıiy~ komite i tayin adil

miştir . 
Bu komite yedi kınun ha· 

zırlıyacak ve projeıini merkez 
inı komitesine önümllzdeki tob 
lantılarından ~birinde tastik için 
verecektir . 

Bu :komite azaeı 

Molotof , Voroşilof , 
viç , ( .ubar , Litvinof , 

aruında 

Kogano· 
vardır . 

:\loskova : 8 (AA.) - Sov
yet merkez icra komite inin top
lıntısında mıliye bılk komi-e
ri Gringo Sovyet Husyanın 1935 
bütçeıini anlııtırak 1930 da 12 
milyor ruble olan bütçenin 193·1 
te 53.7 milyara çıktığını söylemi i 
ve 1935 "Cneei içinde varidatın 
65.7 milyar ve masrafların da 
65 2 milyar ruble olarak teebit 
edildiğini söylcıniştir . 

Ükonomiye 7.2 milyar mem] 
ı .. krt müdıfaasına65 mılyar kü· 
sür ve soysal i lerine 15 milyu 
busesi bütçelere :yardım için 4 
milyar ve devlet bınkasınıu kre· 
di menbalarını kuHetlendirmek 
için de iki milyar ruble tıhıiı 
olunmuştur . 

Devlet varidatındaki bu mü· 
bim tezayüd :soıyalızmın muvaf
fakiyetioe ve memleketin refahı· 
na bir delildir . Bundan başkaca 
1935 ikinci Kanununun ilk gii
nü tedavuldı bulunıo kağıt pa· 
ra miktarı 1933 senesinin ilk 
gUnune nisbetle bir milyar ruh· 
le azalmıştır . 1. niılıeıi işe yüı.· 
de ·16 artmıştır . Devlet L tik· 
razlarına iştirak edtn halkıu ı· 
yası 7 milyondan 45 milyona 1:ık 
mış ve taurruf undıklarına i~· 
tirak edenler de 25 milyonu 
bulmuştur . Tasırruf sandıkla· 
rındaki mevduatın yeklınıı 6 mil 
yar rubledir 

İstanbul 8 (A. A) - Cumlıu 
riyet halk fırk111 umumi kıitibli· 
ğinden teblii olunmuştur. 

Cumlıuriyet hılk fırkası umu 
ıni reislik divınıMa ııamzet göş . 
terilen 11vlıylırın intibabları 

talııkkuk ellikten sonra mahal· 
lelerinde teftiş lıeyetleıiace 
ınazhıtalnrı lıazırlaıınıak üzre 
herlıirlnln ait olduğu intihab da· 
irelerine nüfus lkayitlerini ve soy 
ıdlarını bildirmeleri iyi c.Jıır. 

istanbulda saylav seçimi 
Çok parlak şenliklerle kıvanç 

verici bir biçimde bitti. 

Genel hava durumu 

ADkara 8 (A.A) - Ziraat ve· 
kaleti meteoroloji <'nıtitüıüı,dtn 
alınan maliıwata göre son 24 
uat .ıçinde yurdun doğu kıyı • 
ıylı Akdeniz kıyılarıııdı Adını, 

Dörtyol yağı~sız \e digcr yerler 
tamııniyle yağışlı geçmiştir. Ya· 
ğış Kut ımonu ve çevresiyle 
Yozğattı kar diğer yerlude Y•g· 
mur §eklinde olmu~tur. 

Ö:çülen en çok yağıı mik· 
tırı Antılyada 62 - Bursada 
15 Yılon ve Bolııd• 12 Keb~ud 
~e Tursun beyde Aokarıda ve 
dl~er yerlerde 1 ·8 milimetre ara. 
ındadır . Karın toprak üet:inde 

t'n f ez la kalınlığı Kar~la 6 l, Er 
zurumda 11,!\Ialıtyada 26, ıanti 
mt tredir . Hava ıubuntti buna 
nazaran Trakya Eğe afııılarında 

6-dereceye dü~müş ve diğer yer
lerde h·lO clere•'e arısında yiik· 
selmiştir. Eıı düşük ~ubunet de 
rereleri ~ıfırın ıltındı Kırslı 
22, Erzurumıl. 10, Ankarada sı 
fırın ü ·tıiude :2 ılereceılir . En 
) ükıek ıuhuu,ı lımir \o Sam: 

-------. .,.. ____ _ 
İstunbul : 8 (A.A.) - Say· 

lav stçimi münasebrtile ~elırimiz 
düodenberi büyük bir bayram 
mınzarasıaı almı~tır . ller lauf 
bıyraklarla sllılenmiştir . sabahın 
erken saatında büyük bir faali 
yet bı~lamış bulunuyordu . Çi· 
çekler ve nlusal renkler le •üele 
nen ~andığı nynı şekilde süılen· 
mi§ bir komyonı konulmuş tef· 
tiı heyeti iiyelerini ta~ıyacık oto· 
mobillerıle süslendikten sonra 
önde motosiklttli polisltr oldu· 
ğu halde taksime götürülmüştür . 
Beyoğlu, Btşiktaş :kaııları ikinci 

seçicileıi, Unüversit,fi gneçler, Cum· 
lıuriyet gençleri mahfeli iiyeleri 
diğer heyetler ve biiyük halk kı· 
lıbılığı saat ~elıiz buçuktan ev 
ve! Tıkıime gelmiş ıbideyi c;ev· 
relemiı bıılunuyorlord ı . 

Rey sandı~ı tım saat sekiz 
buçukta Taksime gelmiş ve ora· 
da bulunan lıeyctler 'e lıılk tı
ufınılın coıkunluklı alkışlın· 

sundı 18 , Antelyada SamauMI • j 
t7 16, lı.ıydtdilmfıtir. 

Bugün Ankında Sftlt 1 lde ıu. 
lıunet ııfırın llstünde 7 - derece 
yüselmittir . Rüzgar imali şar· 
kiden saniyede 1 metre süratla 
esmekk idi • 

mıştır . ali ve belediye reı ı 

lubiddin Üstlinılag, Fırl.a reıeı 
Cemıl Tunra , belediye üyeleri 
de sandık ha larıua gelmiş bulu· 
nuyorlardı . Alıidenin önünde 
ıözenltr için bir kür~ü kurulmuş. 

tu . İlk olırak ytni ~•ylav nım . 
ıedi Bıyııı • akiye ve bundun 
~oura şe~ir meclisi üyelerinden 
Refik Ahmed kürsüye çıkmışlar 
ve ~ok ılkı§lanan söylevlerini 
~öylemi~lerdir . Her iki sözen· 
tle bu gllniin lııymetinin büyük· 

· lüğünü, rey :atmiının milletin ha. 
kimiyetini kullanmasının en gii· 
rllnilr bir 'şekli olduğunu anlıt

mışlarılı. llütün bu merasim es 
numdıı en çok nazarı dikkate 
çırpan fey bUtün ahı linin ve az· 
lklua meneub yurddaşların ~evk 
ve heyecanlı candan gelen bir 
istekle lyaptıklirı tezahürler ol
muştur . 

Abideye beldiye namına büyük 
bir çelenk konulmu~ ve şehir 
bnndo~u istiklil marşını çılmış
tır . Bundan sonru önde rey san· 
dığı olduğu hılde ılay Bayezile 
reylerin atılacağı ünüversite kon-
ferans ılonuna gitmek üzere 
hareket etmiştir · Al9y gayet ya 
v.ş ilerliyor , bütün gtçtiği yer· 

- Geriıi dördilncil firtİkde -



Firtik : 2 Türk Sözü 

L.k 1 Japonya 1935 te 
1 maç a rl • \ Tokyo muhabirinden : ( AR SAV ALARI ) 

2 Ad (d Garlı devletleri Japonyayı iyi· Seyhan 2-Adanaspor.. ana . · ı ce tanımıyorlar. Bazı Avrupa u-

h k ( b lusl11ı , Japonyanın Turandot ve man yurdu, Tarsus u men ga 1 Butterfiy melo drammalarında Ustura ile öldürülen kadın 
------• gördükleri gibi , çiçek açmıı ki 

k . lmakla beraber çok raz ağacı ve Cheıcie dıoıözleri 1 ş k 1 M t f H . 
Oyun zev SIZ o ile dolu bir memleket olduğunu ahitler ati garson usa anın amı-

heyecala devam effi • unnetmektedirler. Bazıları da d ... ,d .. d .. ".. .. hkemede söylediler 
C -uu lik maçlarına 

uma gu ..ı·ıd· M devam e·ıı ı . e· muntazaman b 
raklılar Stadyomu sabahtan •§· 

'k'nci takımlar maçından )ayan ı t 

itibaren do1durmuşlardı.. . . . 

O nan maçların bırıncılık 
yna 'k" . de tesiri yoktu amma ı m. üzer an h 

ci gelmek noktasından Sey an 
ve Adaoa idman yurdunun ~u~ 
hakkak rakibleriai yenm~lerını 
lazımdı . Yurt Torus~ ~·lı?. ge· 
lirse onbir puvanla uçuocu ol . 
mak için ıon [maçı Adanaspora 
kar§ı lkazanmısı muhakkak ol 

lı Seyhanspor iıe Adıınaspo· 
ma • k' 
ru ve Tarsusu yenerse on i ı pu. 
vanla ikinci yeri iıgal edecektı. 

Ve nitekim Adanaıporun 
genç oyunculau bizi mükemmel 
bir sürpriz karşısında bıraktılar. 
Ve oyun devamınca heyecan ya

tattılar. 
Sabableyia Toros ve l\lerıin 

İkinci takımları karşıla§tılar • 
Toruslular hakim bir vaziyette 
tek kale oynadıkları ha1de gol 
çıkarmak :kabiliyeti olmadığın· 
dan Mersine 14 yenildiler • 

Saat bir buçukta yapılıçak 

olan Adan idman yurdu Tarsus 1 
maçı , T arıuslular gelmediği için 

Jepon)ayı ticari ve içlimsi bir;! eyı O ur ugunu ma 
yapılamadı ve İdman yurdu hük· Dumpiog ulusu !aymaktadırler. • ·------

men galib Lilan edildi. Boşkalarıoa göre Japonya C'!ogiz Genel evlerdt"n birinin aerma· üstünde kan yoktu. Diye karşıhlıc 
Saat üçte tahmin ettiğimiz T ı k. b k I f ı b d' 

ban Ye imür en ın are et er.· yelerir.den olao Hımideuia aıınt ver ı ' 
den bam başka bir netice Veren · k k b ı b Id k Bundan sonra Muıtafaorn ilk nı te rar 'lme le u unan ır ustura ile keserek ö ürtne tetı 
Adaoaspor - Seyhan maçı hakem milletti~, •Uçlu garson Mustafonın mubake- ; iladeai okundu, burada Hamid~·: 
bay Gani Kasımın idaresiude Hakıkıt şudur ki, Japonya meeine dün devam edildi . Y~ öldürmesine ıebeb olarak ; 

başladı. bütüo bu dütüncclerin yeridir . Bundan önceki duruşmada Hımidenin yHtıgıoın ahanda İs Kıvanç (tuyduğumuz bir ha - J · ı i t' A ·ı · "l b' b '-tub 
k aponyanın sıyasa , ç ımaı ı hlikiimet tabibi Şükrü , komiser mıı ımza ı ır ya ancı me" u· diıe de: Bugün Ü takımlardan aıkcıiı dini ~ fenni, sioa~ ve mali. Fikri ve genel evleric bakkalı Meh- nun Mustafaoın eline geçmesi 

tek bir talebenin yer almaması amillerini tetkik etmeden önce, 1 . . gösteriliyor. Mustafa hem bunu, 
idi . Adana kulübleri hakikaten . medin dinlenfceği ıöyl,.rımıştı · 

bu ul~sun asıl unsurJuına tesbıt Reis öocc arson Muıtafayll hem de çok earboı oldutuau id. büyüklerimizin verdikleri esaslı 
kararlara ne dereceye kadar sa· 
dık olduklarını bu bareketlerile 
bir daha iıbat etmişlerdir. 

Oyuo her iki tarafın nöbet 
nöbet birbirlerini sıkı§tırmıları 
arasında &devam ediyor ve her 
iki kalede oldukca tehlikeli an · 
lar geçiriyor. ~Seyhaospoıun her 
tahmin edilen ve daha doğrusu 
kuvvetle beklenen müteaddid 
golleri nedense olmuyor ve tar.af· 
tarlarrnı:sinir lendiriyordu. 
Fakat buoa mukabil Adanaspo· 
run genç oyuncularını gecikme· 
den çok ttblikeli iki akın yapı
yorlar . Ve ıki gol fırsatı kaçıyoı. 
Oyun §İmdi seybanın nısıf saha· 
sınba , Her iki takım da şuur· 

-Gerisi dördüncü firlikde-
rt7F 

etmek ıcabedcr • . g 1 d dia ederek kendini müdafaa edi · 
J b .... k b' ulu'"ı ol müdafaa tabıtleri olub o ma ığıaı aponyamn uyu ır • 1 d . yor. 

duğunu kimıe inkar edemez · Ja ı •ordu ; Mustafa 8 
• • Komiser Fihir,in ifadesine 

pon ulusunun yük5ek kaliteleri - Vardıı ' f1tkat gelmıy~rlar. göre, Mustafa Hamid,.,yi k smiş 
vardır . Buqlara karşılık bu mil· Bunlarm getirılmeıini isterim dedi. tir . Yapılan muaye-nede tıncak 
letin bir çok nokeanla ıı d• mev- Reis ~alıitletin gelirilmeıi için ağzında biraz rakı kokusu lmlııa· 
çuttur . gerek olan ınurafm Mustalaya duğu, sarhoşluğa benzer bir dü-

Japonyayı te§kil tden esas un altl olduğunu söyledikten Sor.ri rumu olmadığı anlatılıyor. Yine 
surlar şunlardır : dinlenecek olanlardan hükihnet komiıerin sôzOoe nazaran Musta-

1- Japonya savaıçı bir ul~ı- doktoru Şükrünün ifadesine ha- fanıu elinde ve üzerinde knn le · 
tur . japonun evi baeitlir ve bır kıldı . kesi göılilmütliir . 
çadıra benzemektedir · Jttpon Rtil , Şükrüye: İ!akkıl Hasan oğlu Mt-hmedin 
erkrği zibinn zarif ve naıik i&e _ \r ak'a günü bu adam size sorgulara verdiği karşılık da Ha· 
de bakikatta sert ve kabaıdr • ne söyledi ? dedi . midenin Mustafa ile sıkı dost\uiu 

Jepoo kachna kocastoın sert- bblubdug~ u ve içiltn, yenilen nes· 
k d. Şükrü de : 

lik hareketlerini sevme te ır · d · u.ı nelerin masrafının Mustafania be· ı . k =- Bana ltadinı ken isinın u · Japon çocukları Samurai erın 1 
• D d' d' ll. sabıoa yızıldıaı merkezindedir • ı b dürdüğünü söyledı. c ı ve I5er • lıçlarını va karekırıler n ançer- Suçlunun cahitleri dinleomtk d 1 d B .. sorgulara da : 1 .. 

lerini tabayyUI e iyor ar 
1
• ugun 1 _ Serboş değildi . Elinde ve üzere muhakeme 17 şubata atıldı. 

Japon çeçuklaııoıo, kafalar~n~ tay. , 
yar~ top vedeoizaltıgemıü dol. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~-

durmaktadır. Joponun gıdası mut· Ordu evinde Katil BilAI ve arkadaş-
fabızdır ve harekette bulunan bir larının duruşması 
orduııun gıdasına benzemektedir. ... ·-

Balık sanayiinde 
Tondrauıın Pariaer Tegeblatt l 

gaz"'tesine bildiriliyor : 
Tahakkuku pak yakın olan 

hAyecanlı bir proje, yakın zamanda 
balak sanayiinin teknik işlerini esne 
ve temelinden dAğiştirecektir . Bu 
lt'knık yenilik, bahklıırın halk gı
dası olarak istihlAki ve kıymet · 

lenmosi bakımından cln büyük bir 
ehemmiyet kazanacaktır . Çünkü 
avlanıp tutulan balıkların bu t~ıt
nik yenilik snyesinde sonsuz bir 
zaman için konserve edilmesi müm· 
kün olacaktır. Vo bu işin büyük 
bir mikyasta tatbiki bütün acunun 
ulusal ökonomisinin değişmesini 
intaç •.ldecektir. Bütüo mühim ye
nilikler gibi balıkları taze ve cnnla 
olarak muhafaza etmek işi Je çok 
basit vo kolay ve bununla borabor 
ıimdiye kadar hiç tatbik edilme
miş olan bir prensibe istinat edi. 
yor. Ôtedenberj mnlumJ.ur ki ba
lıklar şiddetli kışlurda canla olarak 
donarlar ve sonra buzlar erimoğo 
baıhıymcr kış uykularından uya . 
nırlnr. Bu hakikatten ilham alına· 
rak tecrübelere girişilmiş, mümkün 
olduğu kadar her cins balıklar tu· 
tulorak eunt hir tarzda dendurul 
muş ve buz blokları bir yıl kadar 
muhafaza edilmiş , sonra ihtiyat 
ve itina ilo eridilmiştir. Buz blok. 
!arının erimesini müteakip bir yıl 
müddetle bloklar i~inde donmuş 
kalmış olan balıklar hemen can
lanarak doomndan evvelki hello
rini almışlardır. 

Bu tecrübeler bitirildikten sonra, 
tasvir edilen hu usul ve nnıeliycnio 
ıanayide tatbikı için bir şirket teş · 
kil edilmiştir. Bu yeni şirketin mü· 
dürlerindeo olıo kumandan A. Jo
hnson Stone şirketin teşehbiisleri 
hakkında şuolurı söylemiştir : 

" On Balık vapurundan mü· 
rekkep bir filo teşkil etmoyi tn
aarlıyoruz. Bu vapurlar 70 metro· 
dan uzun olacak, yani şiaıdiyo ka
dar mutat olan hu gibi vapurlar
dan 20 metro daha uzun olacak.-

Vapurlarımız yağ yakın mekı 
tır. ·· tl · 1 1 nelerla işleyeoe.k ve sura orı 
mıl olacaktır . Bu vapurların her 

biri 56,000 liraya mal ol cuktar; 
halbuki nlolft.de bir bolık vapuru 
16,000 lırodır. Aloldde balık va· 
purlarmda balıklar vapurun amhn· 
rmdn buz parçaları arasanda yor· 
leştirilmiştır. Vopuruu harekt.t vo 
sıırsıntısı yüzünden buzlar hare· 
kete golerl•k balıklar zedelenir ve 
en oltta bulunan balıklar ise hiç 
kullanılmaz bir hole gelir. Biz ken. 
di balık vııpurlnrımızda bambaşka 
bir Joodurma metodu hkip e<le
coğiz. Avı vo balıklArın tutulma
sını müteakip hemen derhııl bolık· 
lar birer birer vo canlı oldukları 
holde bir makine tarafından bir 
takım mütchnrrık kozanlo.rın içine 
nakledilir . lık dört kazaoda ıufır 
altındaki hnroret derecesinde so
ğuk hava ve müteakip dört ka
zandrı da dahn soğuk tuzlu eu 
vardır. Balıklar bir knıandnn cli
ğorine g~çirilır, en sonra da don 
muş olarnk meydana çıkarlar. On
Jan sonra bu donmuş balıklar 300 
ton istiap haddinde olan vopıır 
ımbnrlarına konurlar. Tobiiuir ki 
bu ambarlar dahi sıfır altında bu
lunan hir harorctto tutulur . Bu 
suretle gündo elli ton balak don· 
durulabilir . Dondurulmuş balık
ların sonsuz bir zaman için mu· 
hafo.za oJ.ilebilmesi, yeni balık va-
purlarına Grönland ve NcufunJ
lnnd gibi uzak masafelerde bulu
nan balak sahnlıırında . yahut Af
rikanm şimal sahillerinde avlan
mak ve ovlorını iyi bir halde lıı
gilteroyc getirmek imkllnını voro 
cektir. lngiltere sahillodndo depo 
binnlorı yapılncok ve bunların içi· 
ne donmuş holıklar<lon büyük m k
tor<ln depo c<lilebilecAktir. Bütün 
yıl dovomıncn bu depolnr balık pa
znrlorınıı taze ve cnnlı balık vere 
bilecektir. Çüukü donları çözülmüş 
bolıklor yeni tutulmuş balıklar 
gibi toze vo canlıdır ve biç bir 
suretle onlardan tefrik cdılemez. 
lcr. Bu suretle projemizin tatbiki 
balık fiyatlarını tamamen mustnkar 
kılacaktır. Zira fırtınalı vEo fona ha 
va1urrn nıtık piyasaya halk çıkar 
mıye. hiç \esirı olmıyacoktır • 

J.•pOn ulusal ,arkaları ' aşktan Aytn on dördünde balo 
dı-ğ 1, barb hndiselerioden bahse- verilecek Hadırlı köyünden Selim Sabit 

ismindeki odamı öldürıuokten su~ · der . japonyanın edehiyah "kah
ramanlığı tasvirt-den,, manzume 
lerinden ibarettir ~ Şubatın on dördüncü akıamı 

Adana Ordu evinde istih~am ta· 
buru tardındaa bir balo verilece
ği haber alıamışhr . Baloouo çok 
mUkemmel olması için §imdiden 
hazırlıklara baılanmıştır . 

. lu arnıı ile arkadaşları olan dokuı 1 

kişinin muhakemesine <lün Je ağır· 
cezada devam edildi . Bundan ön. 
ceki duruşma, katil \takasının ol · 
t.luğu yerin keşfine kalmıştı. 

2 - Japon ulusu fnla vatan
perverdir . J1tponyada komünist
ler ve müebLet hapse mahkum o 
lanlar dahi vataopenerdirler . 

3 - Japonyada imparator 

yalnız hükumdnr değildir· Ja Bir &arkıntılık 
pooya imparatoru ilahlaodırılmiş 

1 
bir §11hsiyettir , 

4 - Jaı;o ulusu, gayet disip · 
linlidir. Disiplin Japonyade bir 
adet, bir tabiattır . 

- Japonlar m\itecaniı bir 
ulustur . Bu ttcaoüs y•lcıı nkt de· 
ğif, fakat düşünce, duygu. adet, 
ablak, zevk, ğıda, metod ve ha
yat sistemi ooktai nuarınd&o da 
mevcuddur. 

f ormozalılar 4 milyon ve Ko
reahlar 24 milyondur . Bunlar 
yabancı uuıurdur . Japonya bir 
iki unsuru mütecanis bir §ekle 
koymak için, bütün gayretini sır · 
fetmektedir . 

6 - J•ponya kuvvclli bir de~· 
leHir . Japooyada her ıey devle 
tin kontrolu altındadır . 

7 - Japonyalı vataoına taal· 
liik eden her şey hakkında ide
aliııttir . Diğer işlerde Japonyalı 
pozitif , maddi ve hesapçıdır . 

8 - Japonyalı abla~hdır . 

tir 
9 - Japonlar fakir bir millet· 

10 - japonlaıan gırbhlaşmaaı 
ulıiridır . Jspon ulusu , Asyalı 
\'e Aayaya mcosub bir ulustur . 

11 - Jepooya bütüd Avrupa 
medeniyetinin en ileıi teairatıııa 
maliktir . jup(;oyanın genel işleri 
(posta , telgraf , telefon) Birlt,~ik 
Amerikndan dıılıa iyi idare f lun
nıaktıdır . Buna karşı Japon ulu 
su garb.medeniyetinin ruhi kıs· 
mının yüzde @eksenini, bilmemek· 
tedir . JaponyadR bir inkılap yap· 
nıak mümkün değildir · Ancak 
imparator aızu edeııe iıılulab hı-
hakkuk edebilir . j 

Japonyaoıo umumi vaziyetini 1 
gösterdik. Bu hakikat karşısında 
Avrupa uluslarımn mütcyak kız 
olmasını t:m~nni ederiz . 

Telgraf meı::nurlarınJan Müş
~abo oğlu Necmi , sarhoş olarak 
köylü hastanesine ziyarete golcn 
köylü Kadir karısı Elif ııdmdn bi· 
rlhe ~l iİe snrkınuJık ettiği görül· 
müş, kendi karagola getirilmi~tir. 

Burada Ne<'minin karogola cel
hedildiğini gören arkednşları Ah· 
mecl oğlu Mustafa ilo Hüseyin oğlu 
Mehnıe<l adlı adamlar snr hoş ol· 
dukları halde karakola çıkarak uy
ğunsuzluk yaptıklarından her üçü· 
ne de yasa munmelesi yopılılığı 
polis roporunde.n anla§ılmıştır. 

Yaralama 
Mahmud paşa fahriknsı işçile

rind<m Süleyman oğlu Zeynııl adlı 
biri ilo Abdullah oğlu Ömer ndlı 
biri arasında çıkon knvga sonundo, 
Zeyno} Ömcri bir haftada iyi ola 
cak kertede döğdüğünJon şikdyet 
üzerine hakkında ynsa muamelesi 
ynpıhlığı polis raporundan anla• 
şıldı . 

Tabanca çekmiş mi? 

Mustafa karısı Fatma adlı bir 
kadın, ayrı evde oturan akraba· 
sındon Mdımet oğlu Alinin kentli. 

sine tabııncn ~ektiğini iJdia \'O şikd
yet etınc!ıle araştırmalar ynpılmek· 
tadır. 

İplik çalmış 

Milli mensucJt fabrikası işçile 
ıindeq Hüseyin <tğlu İbrahim 
adında birisi f&Lrikadan iki kilo 
kadar iplık ile bir mikdar kıoap 
ve şilteyi aşırıp evine giderkeQ 
yakalanmııttr . 

Keşif yapılamadığı için nılıha
k~me on beş Şubata bırakıl h. 

Sarhtişlnl<: 

Misis nahiye müdürü Salih tiğlu 
Rasim, Yıldız gazindsundn. cnrhı:Sş 
ölarok, elindeki şişeyi yere vura
rak gürültü çıkardığından hakkın-

da yasa muamelesi yapıldığı poli8 
raporundan nnloşılmıştır. 

Korkutmak için havaya 
tabanca sık ış 

Şaban oğlu Veli adında biriıi 
ile kiracısı Ali oğ'ln lbr8him ara· 
sıoda oturduğu evinin merdeven-
lt:rini sökmek meseluinden çıkan 
kavga sonunda ; Şabaoro , mer· 
devenleri sökmesine mani olm1k 
istiyen lbrahimi korkutmak için 
iki el havaya tabanca sıklığı au · 
bşılmıı , Şaban tabıncasiylc Lir 
likte yakalaomışhr . 

Bıçak çekmiş 

İsmail adında Liri Ceyhanlı 
Ali oğlu Hayri adında biri tara· 
fındao keadine bıçak ç ktiğiui 
iddia ve şikayet etmesile endiıi 
ni kaıakolı 1 getiımek isteyen 
Lelcçiyc hakaret ve ltcavüzde bu· 

lu11duğund•n yakalanarak hakkın
da yasa muamelest y•pıldıiı polis 
raporuodab anla~ılmııtır . 

Cirit oyuuu 

Cuma günü Demir köprü ya 
moda bulunnn meyuanlıkta kı · 
vençh bir cirıt syünu yapılmış · 
tır . 
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vusturyanm tarihi vazifesi 
Yazarı : ltaly Ba1bakam Benlto Mussolini 

lı s on günlerde Romada Avus•( 
'Y• Cumhuriyeti Baıvekiii ile 
•ptı; k 1 

ım onuımalardan sonra 
lredilen resmi tebliğde , Avus- 1 

~yayı terettüp•cden ve hu mem 
&etin · ı· ı_1 ~ 1 . . 

il •• a ve mubtarıyctıne 
rrnet t 'b 0 unmasını meeburi ~kilan 
rı • b' • ~ ır vaıifeden iyma yoluyla 

lunınaktadır~ Avuıturya · 
IQ ta 'b• . t ' 

1 
le ~1 1 vaııfesinden bahseden 
elımeler , görUnüıe nazaran 

:~•tur7ı Yatandaıları üıı:rindeJ 
1 te&irltrde bulunmuıtur . 
Halb ._. A 

.l 0 " 1 \'USturya vatlndıf · 
rtouan h' •· it i ır 'OK kimseler, impa 
or ulc .. • • · ı 

111 
rejlmınm sukutu ı e 

•nıleketl · • h . . b linin erıDın ıyat ve ıatık a· 
'• de ıukut etmiş olduguau 

n11etmi1lerdir . 

• 
• bemelc olu;o~ ki, tim<li, orta 

A tiyle bir iıOal çıkmaktadır : 
~Vuıtu 
tı•dı r!.a 11adet ve refah :ınla-
~I . nufusu 52 mılyona çıkan lb: .. 1~~aratorluiun ka1p ve di· 
ti 11 ıdı • Bugün bu valfı haiz 
t :•rıa Avuıtuıyı için yapıla· 
1 

8
bir tarihi vaıi,e vai' mıdır 1 

kt- 01üD, kozmopolit bir mer· 
ıa:rtlao . Viyana hariç tutulmak 

Ol 
1 

•, nüfuıu yedi milyondan az 
•11 b' . _., 

riıij 1 ~ mllletia ırk bakımınaan 

bı tecanı• bir millet teıkil ettig· i 
r zanı ' 

ne l b.•.oaa • bu sualin cevabı 
o a ılır ? To ki . liı"i _ pra arının genıt 

ve Dufuıun aa olıu . un aeyııı ne olur 
bir ~f hır nıillete terettup tden 

vazı • olmaz m ? "T . • 
tife keli 1 

1 arıhı va-
" me eerial k t>lma'ı•1n aebebi bn ullanılmıı 

le u Yaaifeni h' 
fo asırlara tımi) 1 b' D ır 
den o a ıleceiin 
it vlı~ vereceği neticeleria dahi-

ma ıyette olmakla kıl 
tınd•ndır mryau 

maldır . Buntlan maada A\ustur 
ı Alman milleti ile doğmalı üze• 

re bulunan Tuna havzası kliltü
rü arasındaki münasebetlerde en 
mükemmel bır vasıta olabilir . 

" ... . 
Avuılurynya terettüp eden 

ikinci vazife is~ Avusturya milJe 
tinin katoliklik itibarile hıiz bu
lunduğu metanetten ve ananele· 
rinden doimaktadır . Avusturya 
katoliktir, hararetle kıtoliktir 
ve Roma katolik kilisesine karşı 
derin bir saygı beslemektedir. İm · 
parator luk zamanındı bu kato· 
liklik formalist ve ıiy&Si IOzumla
ra tabi kaoaıtını veriyordu . 

Avusturyının harptea sonra 
ki kıtoliklıği , kökleri bizzat 

Avuıturyarıın rubunda olan bir kut· 
lulukJa tatbik ·olunan bir kato 
liktir . Scipel ve Dolfue gibi bil · 
yük baıve killer kotolik idiler . 
Hıtta Seipel bir " Mousenyör ,, 
idi . Buıünkü bııvekil Seh\lıecb
niag fılen kıtolıktir ve itikadatı
aı açıkcı ortıya almaktadır ki , 
bu da eeci esinin knvvctini göı. 
terir ve keodiıi içiu bir ıeref teı· 
kil eder . Romadau \e diyanet 
hakımiyle tetkik edilince Avus· 
turya . kntoligiu müıtabkem bir 
sahuı tuirini yapmaktadır . Bu 
bıl etrafmda , Slı,·, oıtodoks ve 
reforme edilmiı Alman dinleri 
tazyiklerde t buluomıktadırlır . 
Avrupa mıntakumda kıtolikli· 
ğin en kenardaki malikineleıioi 
mDdafaa etmekle Avuıturya onbet 
asırlık tarihini müdafaa etmekte· 
dir . A•usturja bu ıuıetlc kendi 
bikmtti vücudunu mDdafaa et
ıtmekte ve J 633 yılında Hilalin , 

ı1 I tebdıtkir akını kar§ındı ~Avrupa 
Bu takdirde 

1 

katoliiinio yapmıı oldoklarını tek · 
rett6p td\:a b • v~hturyıy~ t~ tar etmelıtedir . 
olabilir ? U ,arı ı vuıfe ne • 
tehU Bu auıle bir cenb ve · ı •" 
t IDek i~İa Avııeturyanın bir Demek oluyor ki Avuıturyaya 

11~ r1:111n cle,leti olduiuau lırzede- teıett&b ede11 vazifeler ikidir . 
U ııa , . Avusturya, slan olduiu bıl · Buniudan biri , latin kGlt6ıO ile 
p • İliuıh1ren termenleımiı olan temıtları neticeainde ia11nf bir 

''-•Y• kadar cermendir . hai almıf bulutı:an bir AlmıD kol · 
Avaeturyaaıa bıiz bulunduj'u tUrOne bas olan hasletleri vikaye 

t~rlbtnlik vaıfım inkar etmek 1 etmek ve diğeri de katolikliğe 
b•tiıııtıin aklır~a relemeı ite de ıimali ıarkidc ve orta Avrupıda 

1
11 bal :Avusturyalı Almıtılııia serhad nöbetçisi olırak itı•l et· 

lYti7adlarınıo ve hılta yaııyıf mekte buluDduiu vaıiyetl muhı · 
•tıla f tt· 1-t' rının Alman İ'ruıyada ya· aza ,. ıtme• ır . 
~z~alardan çok farklı olduğunu Bu vaziyetleri ifı ıuıetiyle 
ı:-ilbay~ bir sebeb teşkil edemez. Avusturya keadi benliğini teyit 
biri ~lukı bu iki memleket bir ve takviye etmektedir ; milli var · 
bıe~ 1 11 farklı iki yol ,taldb et lıtını bir aaye ve tuur vermek· 
tı h ıuretile iokiıaf etmiı ve bat· tedir . Avrupa medeniyetine göze 
Çar •rb meydaalırındn birbirile çarp•n hizmette bulunmaktaıhr . 

P•f1DI§ olıa memlekettir . Al1Dınya ile ar11ında mevcut 
* ııı dilhirli~iae rağmen Avuıturyanıa 

ı . 
._, lbpıratorluk zamnnında Al· daima kendine mahıus bir edebi· 
topla ~vuıturya, lıu imparatorluk yalı , güzel sanatları ve musikisi 
ar '•"lırında yaııyan 8-10 uk vardı ve nrdır . Bir Avuıtur7a 
••ınd rubu \'ardır ki , bunun cevheri 

Paı h' a mütevassıt rolOnil ya· cermeıı değil ulusaldır . Bu ruh 
~Iİı b ır kuvvet idi . Avusturyanın bütila teıirlerin fevkinde olmak 
aa ulunduğu ehemmiyet, bilbaı· 

ille k · üzere , halyı tarafından temsil 
le dab' e~ı olan Viyına dolıyııi edilen latia ıark kDltOrünUn tefi · 

Al a zıyıde biHolundu ' rioi hiasetmiıtir · 
lavı IDanya a-ibi Viyana dahi s · 
tin •trın , Macarların ve Latinle Zıten ltalya ile A~usturya ara · 
-~r eıiri ıltmdn kılmııtır. Bin- sındı ki kültüre) müaasebet ler bir 

la~ ~e cotrafi bakımdaa değil kaç astrlıktar · 
tabi eb fllyaai bakımdan tadillere Avuıluryıda rcneaans hakiki 
teret aıun1nuı olao A, uaturyaya olarak ,:Petrark ' ı tercüme eden 
lbl t6p eden birinci vızif~ geç· johann Von Neumırkt ile b•ıla · 
lt:ir~sı~lır devamınca meydanı mııtır , On yedinci ve on sekiıia· 
lai Al mıı olan rstri takibde , va ci aaıı lar hal yan teıirleıİDİD kus-
dola ~ın kültürünü sOzmek :ve va derecteine vardıkları 11mandır. 
1.aıı Yıaıle bu l.illtiirti Tuna hu . l lmpııatorlar sarayındaki şiirler 
L• ve Balkın milletlerince ta . Apostolo Zenı ve Mutuıo ıibi 
q lbnı··ı t 1 b,

1 
u ve kabul edebilecek bir luılyınlır i<li . Herkes ta 1aaca 

('t gttirnıek itine devamdır . biliyordu . Mozart 'e Gluck aibi 
baua'~er ıiy11et ve : edebiyat ,e 

1 
kompöıitörler İtalyan libretiıt· 

zuub bıter dabı baıka şeyler mev- leriui tercih ediyoılardı . Giovıni 
ltrat: .. ıolıuo, Avusturya ruhuna Gaatilctti gioi llstıtlar 11ray ldli· 
Al up eden '.zifelerden biri ıeıimu musiki cibetİllİ idareye 
ı-.:~~ ~tfbumundan hiltün bu çığırıyorlardı . Pcr Martininin 
lı~ıe erı • ekıklüzivJiklrri, kaba Moıart iizeria<le derin bir tesir 

•rı v d' .11. • S b b t 8 t bi
11

· e 'K er mı ilet ide 11 efret yaptıiıaı ve c u er ve ee 
1 verebilecek olaa ber ıeyi ıt- bonn'e vokıl muıikiyi 6trcteniu 

Suçlu olmak itkili altında bu· 
luvo· far hakkındı yapılın hazırlık 
ve) ilk tahkikat •ıralarındı ve 
ger eon tahkikatın açılıp açıl. 

maması i in karar verilirken bu 
kimselerin .suçluluk bakımından 

geçmiş hallerinin bilinmeıinde 
pek çok faide olduğu , ve diger 
cczı ve idare mue11e~eleri adli 
sicilden daimı istifade ettikleri 
halde memurin mubakemat lcanu· 
Duna iÖre yapılan tahkikatlarda 
bu kanuni lizımeye riayet edilme• 
melde olduğa görüldllğllndea bun· 
dın ıonrı memurlar hakkındı ya· 
pılacık tahkikat fezltkeleri ve 
idare heyetince verilen karar maz 
hataları Ostüode : baldırında tab· 
kikat yıpılan memurların hangi 
ıuçlardan , ae vakitlerde takibata 
uğrıdılııarına ve ilk veya müker
rer ıuçlu olup olmadıklarına dair 
adli sicillerinin yazılmasının ve 
bu gibi e"·rak ıurayı de\'lete göıı 
derifmezdeo 611l'C aid olduğu ve· 
kiletçe :ıat i§leri daireleıine uğra· 
tılarak adli ıicil cibetinio tevıik 
edilmeıinin ve hukuk müıavirleri 
mOtaleaıında da bu hususun gö 
Y.etilmeainia usul ittihazı Şurayı 
devlet reisliğinin tezkeresikde bil 
dirilmittir • Buna göre gereğinin 
yap.iması t•mimen tebli§' olunur. 

Gazi Anteb fundahğt 
81 bin fid•n satıyor . 

Gazi Anteb nümune fudanlı
ğı aıılı ve aaı ız meyva fidını ile 
meyvısız 81000 fidanı çifçinin 
isteğine sunmu§tur , 

{SON SAVA) 

Avusflrya Alman 
birleşmesı 

Viyana : 9 (A.A.) - Bertin· 
den terçssüh etmiş gibi ğbrüaen 
ve Almanyanın Avusturya için 
kendi mukadderatını kendi tayin 
etmek ve hatta bu hususta reyia· 
mı müracaat eylemek hakkını 
islemtğe mütemıyil bulunduğunu 
bildiren bazı haberlere göre Al· 
man devleti oata Avrupa ademi 
mUdahrle andlaşmasına 1ltilıakı 
davet edildiği taktirde şartı bağ· 
lı bir cevıb verecektir . Selibi· 
yettaş AvusturZI mıbafili bu f8· 
yialara asla itibrr etmemektedir. 
Bunlır Alman diplomıemıa Al· 
manyaya bir ademi müdahele 
andlıımasına İ§lirak ettirmeği 
Avusturya itlerine sarib bir mü· 
dabrleye tabi tutarak tczapa dil
şeceiini biç zaunetmiyorlar . Bu 
münasebetle Avuıturyanın koo
paratif bir teşekkillc: .müıtenid -
bir alman biris\iyan devlet teklin 
de teessüs etmeklr. keadi mükıd·I 
daratana tayin eylemı§ olduğu \ 'C 

ınark sist ve hitleriyen .,ihtilal te· 
ı:ekklerinin temamilc avuıtlrya 
kuvetleri tarfırdan bastırıldığı 
hıtır latılmıktadır . Avusturya hi~ 
bir vakıt, her banki bir yabanci 
devletin kendisine reyiım .tıklif 
ve batta tavsiye etmesini kıbul et· 
miyecekdir • baovekil Şuınig de • 
miştir : ki Avuıtirya ne zaman ki 
tersev ne zımın ukümct kugehli· 
ae kant olur11 o ıaman reylaına 

muracaat edecekdir . yokaa yıban· 
cı bir devletin bu husustaki arzu· 
suna tabi olamaz digır taraftan Al. 
manya tarafından verilecek bu 
yolda ki bir cevabın Londra Paris 
ve Homıdı cok fena tesirler basil 
edecegi muhakkakhr . 

Asri slae•ada 
7 Şubat perşembe günü Akşamından itibaren 

w- - ( tannenberg ) - ._ 
Harbi 

Almanyn Reisicumhuru müteveffa Hindenburgun bizzat idare ettiği 
büyük cidal . 

I ilaveten : en yeni dünya havadisi 

1 
A 1.rıca Adananın her ~aman yetiştirdiği vo her~eein b~y~~ bir ~IAka 

ıle me~gul olduğu Çıçek, sebze , ve meyvelerm yetiıtırılmeıi mu-
hafaza ve anbalaş usulleri seri halinde gösterilecektir. 

Pek yakında: Fransizka gaal 

Şaytan kız filiminde 
Gelecek program : Şaheser deme~e layık bir filim 

Kırk ikinci sokak 
4986 

Arabamza, otomobiDnize, las

tik fabrikanıza lastik kayış alırken 

bir dera da G o o d y e a r ıastiği atmayı unut-

Fidanlık mcyva ne\ ilerinin 

ielahına 'e çoğalmasını ön iş bi· 
lerek hu alanda daha faydalı ol
mağa çalışmaktadır . Bu sene bü 
tlla kalemleri o cinsin en iyi ye
tİ§iirdiği mahalleden getirilecek
tir . Geçen ıene,Malatyadıo ~ef· 
tali , lca1ıi , Tol.attan dut ka· 
lemleri retirllmltti • 

Güneşde keşfedilen ı 
yeni bir lake 

mayın. Göreceksiniz ki bir sene zarfında ödediğiniz lastik masrafı hem 

azalmış hem de makinanız daha rahat çalışmıştır. 

• 
Fidanlık 1anında bir de 1eb· 

ze nümune babçeıi teıiı cılil· 
miıtjr . Burada vilayette olmı· 
yan veya yapılmımıı bulunan 
kıt sebzeleri yetiıtirilecek fazla 
fideier de istiyen meraklı çifçi-
lere satılecakiır . 

Antonio Sılieri oldutuau bıtır· 
)atmak ıerck midir ? 

Bina inıaatı ıayle Juraun , 
Monümıntal miymariıie de ıym 
tesirler garülmektedir . 

Şim•ll İtalyadın •ilelerile bir" 
likte Avusturyaya hicret cdenebir 
çok ustalar utiıtik harekete fi~· 
oiı bir ıurette yardımda bulan· 
muşlardır . Bir çok eserler bun· 
lar sayesinde meydana gelmiştir 

ki , bunların batlıcaları Viyanada· 
ki Cizvitler kiliseıi , Kajetaner 
kilise ve Katedrali , Thereıiaoum 
kolltji , Viyanada Graben'dekl 
Trlaite slltunlırıdır . 

* • • 
Geçmi:. zamanların ışıkları arı· 

ıında Avusturya ve İtalya kültür 
leri arasın"a mevcut bağlarıa da· 
ba ıiyadeleştirilmeainin kabil ol· 
duğu aşikar olarak görülilr ; bun· 
dia oıadı Avuıturyanın muhtelif 
Avrupa kültllrleri ar11ındaki mü
nasebetlerde bir tayassut ~ kuvveti 

Bezlin : 9 (A.A) - Berlia H· 

atbaneai güneıin ıarp kısmında 
genitliii 70,000 kilometre tahmin 
edilen bir leke müıahıde etmiı
tir. Bu leke ser;elerdenberi mOp· 
bade olunanların bepisinden hü· 
yüktllr . 

Giresonda fındık satışı 
Greerı 9 (A. A) - Mevsim 

ba§lınaıcındın buıüne kadar 
43410 çuyal içinde 1,3441897 
lira kıymetiDde 4,136,960 kilo 
fıadık içi ve 10371 !çuval içinde 
147,040 lir kıymetinde , 812,880 
kilo fındık ihraç 1edilmittir. Fın· 
fiatlırı yenidea yükselmiı; hadık 
dık içi 48 , kabuklu 22 kuruı
tan muamele görmüıtUr. 

Seyahatamı çıkacak? 

Berlin : 9 (A.A) - ıazeteie: · 
inti§ar eden bir Paris telgrahna 
g6re Fransaoın Berlin sefiri Poa· 
cet ııyaaal vaziyet bıklaadı maru· 
zatta bulunmak üzere bıfta ıonu•· 
da Pırise gidecektir . Franaa ae
fareti iıe Havaı muhabirine ıefi 
yakındı seyabata çılncajındın 
haberdar olmıdıtını bildirmiıtir. 

~~------~-· .... ------~-
Gazi Antebdeakim 

durumu balini alabilmesinin kabil olduğu 
dı g&rülUr . 

Avusturya ile Almıaya ara Gazi Antebde bu yılıa lrı§hk 
ıındaki dilbirliti mUhim bir vakıa ekim durumu geçeo ıenedenyüz . 
ise Avusturya ile İtalya ırasında- de yirmi artıktır . BlltOa vilayet· 
ki dinhirliiinin de o kadar mühim te yajı§ çok ğDzel olmuştur . Ya· 
bir vakıa oldutunu itaret etmek ğan yağmur son Kanun ayında 
ıerek drğil midir ? Viyanı şimı· merkezde 193,9 qıilimetreyi bnl· 
le , cenube , ıarka ve garba ba mu§tur . 
kabilir . Şuaı emiaim ki , ıiyHi , ıaınımıımn RDlllll1ııııtıı uma• ~ 

ve iktisadi bakımdan kuvtetlen· ı bu gece nöbetçi 1 
mit bir Avu&turyanıD ikinci bir Ec •ane 
cermeıı devleti tcı\cil edecetini 61 

t•ivarıntla 

czanesidir 
bütüa dllnyı ıalamakta aecikmi· i Yağcmii 
yecektir . Diğeri Kibi bu cermeıı 1 A . . 
devleti de mukadderatının yeıi•e : h Naslbı 
bakimi olarak kalmıktadır . ,, -1111 ı.-................. . 

Goodyera 
lnstikleri on saAlam, en uzun ömürlü ve aize en yarayıılı lastik oldu-

ğunu tecrübeniıde gösterecektir. 2-20 

3 Aden•da Seı•nlk Bankaaı eıraıınd• 

Muharrem Hilmi 

Alsa ray • 
sıneması 

F evkalide proğramlarma devam ediyor 

Bu aktam 

Liyan Hait-İvan Petroviç 
Gibi iki büyük sanatkArın yarattıkları şahane eserlerden 

Benli kadın 
Yahut 

Dan• çılgınlı' 
Filmini taktim ediyor. iki saat başta 

muzik parçalarile yaşamak ir 
-.n gttıel 

ı• 

Dünya 

Gelecek , 



Plrdk 4 

Seylev seçimi 
yapddıkten sonra 

'------····-
1 İstanbulda say

lav seçimi 
- Birinci flrllkten artan -

Osmaniye: - Birici flrtlkten art.n -

Dede Bekirojlal 
Alamed Çalık 
Faik Y uauf otlu 

)erde nleıden, cemiyetler bina· 

ı lınndaD konfetilrr sepaentinler 
atıhyordu . Alay Tepeb&§ı Kera
köy Eminönü yol•ı ile yörDyor-

Bahçe : 
O.mao Burgaz 
Hasan Çanka 

IJ6rlgol: 

l•mail Hakkı ( mütekaid. bin
baıı ) Kua lrrka idare be1etıoden 

Biz timdi, bo de~erli . arka~ı-
1 yurd ve ulus ıılerınde yuce 
;:affakıyetler dilerk~~ , gerek 

lav ve gerekıe mechsı umumi 
.. ,imlerinde Cumhuriyet Halk fır· 
:. Seyhan vilAyeti teıkilAtı ba· 
auı ve kademelerinin gösterdik· 

~· i titisce in,izam ve takib lıkri
.:: bütün ulua.. örnek olacak bir 
meziyeti diye alluıhyoruı. 

Tıpkı muharip bir ord.a k~rar· 
gthındaki diıiplio ve faalıyetı ıın · 
dıran bu çal11maların k11and11 • 
dalı bu yüksek verimli bitim, biıi 
bir kerre daha inandırdı ki, Türk 
uluau bilerek, anlayarak bağrında 
taııdığı A'8türkün devrimler ya · 
ratan fırkasile acunda en bqarıl
mu 1&nılan itleri de kolaylıkla 

ve kamuyu imrendirecek bir mu
ftll'akıyetle daima ve daima başa
iioak üatiinlük yolunda durmadan 
ve aksamadan yürüyecektir. 

Ba iaancımısı böyle apaçık an· 

da . Emio6oünde halk esnaf te
eekkOlleri meydanı doldurmuş· 
lardı . Askeri •muzika ulusal mar· 
ıı çalıyordu . Rry t11ndığıburadada 
her terafta olduğu gibi balkın 
coekua alkışlarile karıılındı . Da
ha büytik bir kalabalsk halini 
alan alay JAnlcan caddesi yolu 
ile Bayezitte Fatih ve Eminönü 
kazelan ikinci aeçieileri ve halk 
ellerinde ba1raklar olduğu balde 
alkıılarla undıiı karııladı . San
dık aynı çoşlcun trzıkürat ara• 
sındı kamyondan indirilerek kon
feraı ıaloauna 16tDrüldü . 

Salon fevkalade bir surette 
söılenmiıti . Rey &1ndığı Vali 
ve belediye reili tarafandan açı
larak içininin boı olduğu ıös
terildikten sonra kapatıldı . Sa
londa bir tahta &zerine Fırka 
namzedleri bir tarafa ve müsta· 
idi aamzedler dijer tarafa ya
yılmıılardar . İlk reyini kulla· 
nan }'ırka ıenel kitibil Rceb 
Pekrr olmuı , ikinci olak da Re
fık111 atmııtır . 

Boadaa 80arı sıra ile ikinci 
müntebibler birer birer aaadıta 
atmaya baılamıılırdır . 

Nafta baş mühendlslilinden; 
1 - Seyhan Nafia dairesi için 

mahruti ( 30 ) otuz çadır bin beş 
yüz lira muhammen bedel ıle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe oi<l şartnameler 
ve evrak şunlardır : 

A )- Eksiltme şartnamesi 
B ) - Hususi şartname 
C ) - Mukavele 
isteyenler bunları bedelsiz Na

fia dairesinden olııbilirltr . 

3 - Eksiltme 935 senesi Şu
batın on altıncı cumartesi günü 
saat onda Viltlyet daimi encüme
ninde ynpılacaktrr . 

4 - Eksiltme açık olarak ya
pılacaktır . 

5- Eksiltmoye girebilmek için 
istekliler yüz on iki lira elli kuruş 
muvakkat teminat verecektir.4977 

1-4-8-11 

Dişçi M. Nedim 
Yeni Otel karşısında açtığım 

diş muayenehanemde saat 6 dan 
21 re kodar hasta kabul ettiğimi 
ve tedavi ve diş imali hususunda 
muhterem müşterilerime azami 
teshil4tı gösterdiğim gibi cuma 
günleri fukara için tednvi ve diş 
çekmek meccanendir . 

13 

latırken gökıümüz bütün Türk 

1 
1 

uluıanun gökıü gibi gururla ka· 'ı Be ı e d i ye i 1iD1ar1 
harıyor timdi . 

-----------------------------------------
Lik maçları 

- lktnd (lrUkden artan -

... oyaayor lopta bu vaziyet kar·· 
pldlda -ta eola pdiyor . Pıs -
m ve tebiktiz devam edea ba 
ak.alana yerinde Seybaa mida
flUI topu eliyle durduruyor . 
ve peaalb • Adıaaıpor O lgalib 
vasirette. 

Oa dakika ıonra e1a1en ka. 
rarmlık içillde bucah1ın Seyhın 

•Gdafuı lmıkl-Aandaa ikiaci go-
11 de yiyor . 2 - O gibi galib '* vaziyete düt•• Adanuporla
lar bira• kewliai gletermeğe ağ· 
ntvku birieci devre bitiyor . 

İldaci dewrede wasiyetio ve· 
llametini anhyaa geçen ıneain 
tamplyona keadiıiDi bu patiktik
... kuıtumak için canla baıla 

pile•ll• ltaıhyor . Fakat buaa 
ilim da PD•adık ylkleniyor va 
ldr tlrll gol çıkaramıyorlar . 
Top eeneri torpll pbl ıyaldın 
ayal• dolatıror • 

Oyum Diba,ed JÜlaflJOr 
fakat Dedcede hail bir detitik
Jllı ,ok . S.ybanspor ıjtr be11· 
yor • Bir kaç tehlikeli tat çeki· 
BJOt • Ve ı.llr direkt llJlraıak 
and oluyor . 

Oy.oaa Dctlceelna altı daki
ka war Seyhl::.~ J'C)TU yine hücum· 
.. görii1orus ve iç metreden U: 
kı ltir ıut göl . 2 - 1 Jibi vul 
yet• dfltea S.rba•ıpor bu maça 
mailult bitirirH o• pavanla 
lçlacl elıcık eler beraberlili 
ıe ... eclebilirH oabir puvaala 
TorOIUD gelmiJeceli•I auar iti
... alarak Adana idman Yur· 
dile iki•ci oluyorl•rdı . İlci daki· 
b var Adaa•ıpor müdaf.sı be-

berlils 11yuını mıni oı.mıyor 
: 9M 2 - 2 bf'lrıberlilde ni

hqetlıairor ·. 
B•k• Gani K111m oruna 

Belediye baıkanlığından : 
Karııyakada Seyhan mrılıalleıine giden yol üzerinde Belediyeye 

ail 1500 metro murabbaırı<lu kı yol fazlası aç.ık artırma ıuretile ve 
ıırtnameai daireıinde aatıl•ğa çıkarılmıştır . 

ihalesi Şubatın 24 ünct.i pazar günü ~nat on beşte yapılacaktır. 
isteklilerin o gün Beledıye encümenine gelmeleri ilan olunur.4983 

4 - 10-15-20 

Cenaze merasimlerinde Allah rahmet eylesin diyenin Akibeti hay · 
rolıun diye bağrılması Belediye mvclieince yosak edilmiştir . Keyfiyet 
il4n olunur . 4996 

Sovyet Dikiş makinaarı 

Sovyet fabrikalarının son örnek yeptığı dikiş makioalerımız g ldi. 
Bu makinalır çok güzel nakit ,.e Jikiş yapmaktadır . Salonumuıda 
Nakıt öğretilir. Fiatlarımız diğer mnkinılarJan % 50 ucusdur . Tak-

. •İtlerde teıhilAt göıterilir .4988 2-1 O 
Satış yeri : Osmanlı bankası altında 

Tesviyeci ve tornacı 
alınacak 

çok iyi idat):re etti .d Haf!-!• lik 
.. ,,..... c· evre11nıa IO• ı 

.. ç ,) S. - Toroı 
~ A 4.lmaa 

1._ ..... .,khrJ• • 

Askeri fabrikası umum mUdUrlUOUndan : 
. K~rık~ale fabrikaları için tesviyeci ve 1oroccı alın•caktır . istekli· 

lerın ımtıban için iıtida ile Ankarada fiteok fabrikasına lstanbulda Ba
kırköJ barut fabrikaıına. bmirdekifor Halkapınar ıilAh tamirhanesine 
miiraaaatlan. 4987 7.8 10·12-1.f-15 17-19 21 24-26·28-1 
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• 
On iki yıllk türksözü basım e~ı 

Bu günedek yaptığı basım işlerile ·güney Ana 
her yöresinde büyük bir ün kazanınııt• 

-----· 
Türksözü basım evi , her çeşit harfi 

ince , en özenli ve en temiz basım işle 
şaracak bir kurumdur • 

• • • 
Türksözü gazeteS 

lıaçlar 

Parfumeri Mustahzarat 

Safiyet Temizlik 

Yeni eczanede 

Belediye civar. 
4990 

Hilaliahmeır civarında Selanik bankası 

karşısında . 

Diş tabibi Yusuf Hüsnü 

Bulunduğu Seyyahattan dönmüş ve hastalarını 
kabule başlamı~tır 

* * * 
TethislerimJo yanılmamak ve hustalarmıı müıic ve uzun süren teda-

vilerden korumak maksadile muayenehaneme bir rontken cihazını ilt\ve 
etmiştim. Hastalarımdan şimdiye kadar rontken masrafı namı tahtında 
bir para alınmtimlştar ve alınmaz.4927 9-20 

Telefon numarası - 236 1 
----------·------------

Seyhan defterdarlığından • • 
Mahalleıi 
Zılanh muraaaı 
Karaenbiya 
Babıtarsus 

Saathnne 

Mevkii 

(Yeni otel) 
( civarı ) 

. 
Cinsi 

Bağ vo içerisinde çardak 
Doğ iken tarla 

Dönüm 
5 

17 
DükkAn iken elyevm kah
venin nısfı : 

OıikkAn 

No. 

22 

302 
Hazineye ait yokorıda yazılı boğ ile dükktlnın icarları artırmağa çı

karılmıştır . Ba.ğlımc bir e• nelıği ve <lükk4nın llaz:rana kadar heş aylık 
icarları 16 - 2 - 935 tarihine musadil cumartesi günü saat on beşte 
ihale l'dılmek üzere açık ar\,rmağa çıkorıldığmdan taliplerin yüzdo 7,5 
feminat akçalarile birlikte Milli EmlAk idaresine müracaatlorı ilAn olu-
nur • 4982 6,,_8- 10-14 
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Cumhuriyet 
Nar kulak 
Şahin eğa 
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