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poDliablnesI istilasını verdi. 
. 
1 Jikastlardan sonra , koyu milliyetperver 
~ Façist bir hükUmet iş başına gelecekmiş. 

esnasında mühim şahsiyetlerden Suikastlar 
ikisinın karıları da yaralandı • 

Sovyet Rusyada b .i 
şarkda yeni 

;aogbay : 27 ( Rad· 
- Tokyo asileri 

:ı sı habıo sekizioe 
ır henüz tamımiy
nkil ulilememışti. 

ayao hadiseleri es· 
nda poliı ştfi de 
m l urette yara
ıı~tır . 
Saşvekil Okadanın 
çok feci olmuş ve 

Jiaini U)·urkrn öl 
lmüşlür . Emniyet 
m müdürünün ya
eğırdır • 

;taliye nazırı vahim 
tte yaralaooıışse da 
akikayo kadar ha· 

<ılduğu anlaşıl

ır. 

hadiselerin neticesi olarak 
taarruzlardan korkuluyor . 

uzak 

--

ı r- çimde kazandıkları muvııff .-kı 

yetten doğan endişe ile yapıldığı 
tebakkuk etmektedir . 

Şarıghay : 27 ( Radyo) - Son 
hadiselerin neticesi olarak J.•pon 

yada koyu milliyetpt-rver ve faşist 
bir hükumet iş başına geleceği 

tahmin oluouyor . 
Moıkovsa ; 27 ( Rı1dyo ) - Sa 

lôhiyatta : mubafil , Japonyada 
askeri elemaolarıo gal~beıiyle it 
başıoa faşist biı kabinenin gelme 
si oeticesi olarak uzak ıarkta ye
ni taarruzlara intizar olunabile 
ceği fikrindedir . 

f o"yo : 27 ( Rad · 
- birinci filo asa 
ve sükunun muba-

Japonyamn merkezi Tokyoda}_ 
bir askeri gösteri 

Tokyo : 27 ( A.A ) - İhtilal 
cılar ı tşrettiklcıi beyannamede , 
imparatoru ihtiva edl!n ve milli 
siyasal rejimi tahrıp etmek iete 
yen unsurları ortadan luldırmağa 
karar veroıiş olduklarını bildir
mi~lerdir . 

Örfi idare devam etme"tedit. 

ıı için Tokyo limanına lıı
•t emrini 11lmışhr . 
Şırıghay : 27 ( Radyo ) -
yodao gelen bir telgrafta mü· 
ıelenin askeri elemanlarla libe 
., orasında devam ettiğini bil-

nektedir . 
keri partiler , istekliler ars
a , ıiotmıı , tiyatro, müzik 
, kabara gibi modeı o rğlen 
rin de kaldırılmasını islemek
irltr , Bunların birer ifsat 
tası olduğunu söylemektedir · 

Tok>o : 27 ( Radyo) 1 Sui 
lar esoac;ında belli şalııiyct · 

alya - Habeş 
-------

lcrio karılarından iki kadın da 
yaralaomııtır . 

Tokyo : 27 ( Radyo ) - Ma
liye nazırı Takyaş aldığı yaralar
dan kuıtulamıyllra" ölmüşıür . 

Asil~rin çarpışmadan teslime 
rnı oldukları bildiriliyor . 

Pari~ : 27 ( Radyo ) - Tokyo 
dıı kımşıklık haberleri Borsada 
mühim tesir yıpınış ve t r ıırzzül 
başlam ştır . 

Bertin : 27 ( Radyo J - Ja · 
ponya haberleri burada büyük 
b ;yecan uyandırmıştır . 

Şuıglıııy : 27 ( Radyo )- Bu 
• aoo ıuikaıtlarıo , libtnllerin eoa 

Ve durum yavaı yava§ yılışmak 
tadır . 

Kabine bugün istifasını ver· 
miştir · Devlet mtcliıi imparato
run bışkaohğırıda g'zli kon utma . 
laraoa devam elmekttdır • 

Şıogaby : 27( Kabir~deo Rad~ 
yo ile >- Baş vekil Ceoeral Oka 
ba , isyan barekatıoıo önünı- gtç 
mek için bütün lazım gelen te1· 
birleri almakla uğraşmaktadırlar. 

İhtililcı askerlerin kumardaoı 
' 

hükumete sadık askerler tarsf•n-
dao öldüıülmüştUr . 

Bat vekil muavini ve bnı oa· 
- Gerisi üçüncü sahifada --

s •'.!1!!21 wwww 

Yeni Suriye kabinesi 
helerde yalnız ltal- • • • , •• • • 

an uçak taaUyeti Adlıye vezırı .Ata Eyyubının baş-
olmuştur kanlığı altında teşekkül etti 

, Adieababa : 27 (A A) - · .. ' 
l c,pbt sinde Sivre mıntaka eı~~" 
rır Habeşlilerin rline grÇlıiı 

.. , L.uvvelli Habeş müfre~r lerinio 
lya0 ,,,,ıi irtibat hatlarını vor-

ü~ M • 
tnak yolunda b..i bareketlerıne 

' d. Jl"•m ettikleri bildirilmekte ır. 
f ıf. Ankara : 27 (A.A) - İta l yan 
d ,lP Ctebliğine göre et> plıeleıde 
~.,ınalı bir uçak .faaliyeti olmuş 
fi • 

0~ A ı• 619Ponyadaki ihtila ın 
1 son safhası. 
t .. 

ti Ankarn : 27 ( A.A ) - Tok-
15'd 1n bilJirilJ iaine göro şo hirde 

J•'<O o kıı net . bıı~_ıa~ışt ı r . İ-1yan etlen 
.o~ rler ı n buyuk bir kısm ı kışln 
/ ı . a gırmi~ ı ~rJir Ortı· iılore de-l ~ . 
fi it\ <'ln ıı ktedir. 

~ Ya hep ya hiç 1.. 
~ 

Loodra : 27 (Radyo) - Sabab 
tct~l . 
rıd k~t.ı petrol ·ambargosu bak 
~ 1 ıhtilaflar için dıyorlaı ki : 

k .. ~~ · i tedbirler ya şiddrtle tat-
1d r. ~dılmelidir veya kaldl'llmnlı-

~~~----... ·----------~~ 

Şamın Suriyeli muhafız kumandanı 
da görülen lüzum üzerine diğiştirildi 

Şeyh Tacc ddinio başkanlığın 
da bulunan Suriye kabinesinin 
son hadiseler dolayisile istifa e
derek ycrıi kabinenin Ata Eyyü
binin başkıuılığıoda tr~ P. kHıl et· 
lİ ui ai yazmıştık. 

0 
Yeni Sııriye kabioui şu suret 

le teşrk~ ül etmişti r: . o v• 

Başvek ı l \'e dabiliy~ v.rv~ıl lıgıoe 
Ata E yyubi, adliye v ı zırlıgın e .r~o-

f 
.. S·, "ıd Gu; maar if vezi ı hğı-

eeor u ' • 

.e Mustufu E(şebabi, Mahye ve 
r .. 

1 
y • Edmo 1 H.ı m&i, iktisat, 

zır ı gııı t · . . 
.. 

1
,.g- al ı umumiye vrzırl ığı 

z ı raat v .. ~ 

e Müstaf.t ElkıErı . 
u y . kabinenio t t şekkülüoden 

r nı Al' 
C r bı şk.aoı 1\lcbm et ı 

sonra ıımu . . , T 
Ahit,' ski vezirler reııı ~ryb ~-. 

. l ~ktup gö'!dererek ıkı 
c"ttıoe ,,r 01 • v h' 
" lı . mlekete yııptıgı rz · 
Yıldan eıı m, 

d 
' o 'ayı kendisine ttşek 

metler en '- _ -1 1 . e ·ı·tifasını terS!Ur e 
kür rtmlf v " 

k l d ı g-ını ve memle~et~ dab• 
ıışı 8 

Lışkı saLalarda da müfit olma11· 
oı bildirmiştir · 

Bütün Sııriyede Fransız askeıi 
idaıes iniıı ~iddetle hükum ıürmc · 
sine rağmen bir çok yerlerde çar
şılar bala kapalı bulunmıktarlır. 

Talebeler, m~kteplerio kapalı 
buluomaqından dolıyı d~rslerine 

devam etmem('ktr.dirler . 
Buolar Suriyel ı ledn tam istik 

JalJauna kavu§lukıan soıırıı rlers 
leriue devam edeceklerini mnarif 
vnirliğine bildirm i~lerdir. 

Lübnaoda yeoi kanunu esaıi· 
oin iacic ~dıl ı c<>ği •e eskiden ol

duğu gibi üç ~işiden mürekkı·p biı 
vezirler hr yetinin ttşkil edi l t:Ctği 

söyleoruektedir. 

* * • 
Hicaz ve Nrcid kralı İhnisau

udno Şamdaki rlçisi R, ~id Na-

- Gerisi üçiincıi sayfada .... 

Kral ibnissuut 
Cidde de 

Hicaz uellolılL Emir Faysal 

Cıda : '27 {H.dyo) Kral İbnis 
suut dün buraya geldi. Sefırleri 
huzuruna kabul etti. Bunlar ara-: 
11nda yenı Sovyet ve l:ı"'ransız se
firleri itimıdoernelr rioi krala tak 
dim etliler. 

Fransız sefıri Fraoıa büküme 
tinia krala göoderdi~i nişıoı me· 
raıimle verdi. Kabul töreninde 
VeJiahd ve diğı-r prensler de hı 
zır bulunuyordu. 

Balkan antantı 

Başkanhğı dış 
bakanımızda 

Ankara : 27 (A.A) - Balkan 
aodlaşmısı başkanlığının bilfiil, 
Tofık Rü§\Ü Aras tarafındın 
auubte c<lilmeıi üzenne andlt§ 
ma bürosu ist.tüsii mucibiocc 
ş- hıimizde lfşkil edılmiştir. 

~~------... ··--------~~ 

Br nim göz.timle : 

Japon ihtilali 
dünya sulhu -·-İkı giindr.nberi Japonya<lan çok 

ht"yecanlı, f'rıdişdi babr.rlt•r gdmeye 
haşladı . 

Japon millt"t pl•ı veri eri ve askeri 
t"ll'mcınlurı bir kudeta yapmak iste
dil er . Bunıın için de " komprime 
adah• ı ,, yolunu seçmc•kıı· ııırcddiH 
clmt"diler . Başvekil ve finans ba
kanı ve daha bir kaç nıiibim dev· 
ld adamı öldiirüldü. Jarıonyada eon 
l.H~§ on ı-ıoııc içiııdı• bu köıii ve• knııh 
" koınprinw udii.lf't ., in ıothik etlil
di~i göriilmı>~c ulı!: ıldı~ıntlan hu sui· 
kosıh• re fuzlo hayrN etmecJik. 

Politika muhalrfetlı·rini, ayrılık
larını taLan<'a ile hallr.tmt'k artık Jo
ponyuda bir an'uno holini aldı. Biz 
Jupouyada , UH' mlc•kctin mt'nfanıla · 
rım 11,.niz konferansuıda iyi müda· 
fua cdı' rnNli~i için kaılı·d ilen dt>le· 
~ı· lcr lıilc• gi; diik. 

Bu on hııdi clcrin , cliinya ul· 
huııu çok alakatlar ~d t>cr.k Lir ma
hiyeti olmn aydı uzak hir mcnılekt .. 
riu iç i ~ l erile ngrıışmıırııız belki biraz 
liizuıueuz ~üriildıilirdi. Fakut bu~iin 
Jopony do pntlıyoo ıahon<'uların diiu· 
yadıı yeui hir fırnno çıkuralıilmui 
ihtimali kar~ı nala endişeye dü~ nıe
ınenin ele iıukam yoktur. 

Japonyaoın tıOn yıllarda Çin,ıı>: 
ve sonra ~1a·1 çuri H l\1o~oliscandıı 
~Nıiş hir EkPponsiyon ııiymıt•ti tııki
bim• baş ladı~ı malfrnıdur . 

Jupoııya hu 11iyaı11•tiui o kııdur 
açıkç.ı, ve prrvasızca dliıı ·u ·a ilan 
etti ki: Bu uguıda, di kolu Jalıa 

ı1erbret kalmık için Milletl··r Sosye
ıt.~irıderı çı·kilmc>kte tert>d<liit cımeıli. 

Hu siyaseti ıakip edt•rkt•n diğı• r 

dı•vlc• tlt•ri o men fııatlni ı~ karşıht§Ola
maeına im kfın yoktu. Bu ıJevlı•tlerio 

baıındıı 1Jillıııe11a Sovyet Rueyo ~el · 
mektedir. 

Japon empr.ryaliımirıin • g~niş 
leme poliıikasıoıo Sovyet toprakla· 

Japonyade ibtilA 1cı aakeıluin 

~ umenrlanı . biilt(im .. te sadık as 

I ke.l.r t•••f,,,J . n öl o!ürülmüştür. I 
ON UÇONCÜ YIL - SAYI 3ıt65 

En büyük-Yardım .. - === •. 

Ziraat Bankası borcları taksit/en-, 
miş çiftcilere yeni kredi acmak 

' 
ı·çin tedbir alıyor 

.. ~-- • o\ H ıJCllll\OSL Merlce:. Hlmısı 

Anka·• : 25 (Özel) - Çıftci 
oin ziraat bınkasıoa olan ipo
tekli ve ziociı leme kefilli porç

la rıoın oo ht § hkiitte ödt nme· 
si dolayısile doğan vaziyete ve 
son yılların belirttiği ihtiyaçlara 

göre mevsimlik krediler açmak 
ve banka ile köylü aıaınndaki 

itlerden daha verimli neticeler 

almak için, bu busuıta noktai· 
nazarları alınmuk üıeıe 10 şu 

batta toplanıp ötey giio dağılın 

şube müdürlerinin görüştükltrİ 

mevzular ve aldıkları kararlar 

etufmdao bınko umıım müdürü 

Mısır kubinesi 

Kral Fuadın bttışkanh
ğı altında toplandı 

Kalıire : 27 ( Radyo ) - Ka
bine , bugün Kral Fuadın baş 

kanlığıoda top1aomış ve du um 
hakkında görüşerek mühim karar 
ll'r veı mittir . Bu kararlar şimdi · 

lik çok gizli tululmaktadır . 
Nazaretlerde , müsteoar • da· 

i e beşkanlnr ı , bikimlcr ve m~ 
muılar arasında mühim drği~ik
liklcr yapı 1 mış ve bır çok kımee
lcr aç•ğeı çılıarılmışlardır . 

itimat reyi istediler 

Patis : 27 (Hadyo) -- Bu gün 
Baka olar komilui, mt clisteo Fraıı 
ıız - Sovyct paktı için itimat 
reyi ietedıler . 

D E • a " 
nnn kador uzanmak uiyrtinclt' olduğu 
artık hf'8 hf'lli ol rnn~hı r. 

İki dı• vlt'liıı diinyoclııki \ 'nzi Pi · 

teri g(i.ı öııiiıu geririlf'rrk olıır n nr<ı· 

larıntlu çıkohilc·c•e k ilahfı h·r ibtila· 
fın mf'vzii 1 almak ~on ı çok ıız ol
du~n do dc•rlıul arıla~ılır . 

lş11• lı1111 ım içindir ki, jı. porı) o
da ki hııgiinkii lıaıli l'lt·r diinya eulhu 
için ı>odi~e vı·riei ınahiyt>lledirler • 

J~j'.tı •r kuvvı• tlf' rnhınin edildilli 
I" 

gibi, bu kı l!a ihıilfılin zafı ri w tıı · 
bii oetİC't"Sİ olernk i ş hıı ın li'eçi t 

elemanl .. r ~f'ÇC'rfoll', iç nıııniler y ıkıl· 
drğı için geni§lr nw 8İ) OSf'tiııt• hli iik 
lıir h1z Vt'rilc•c•c ·~İ dt• aşikardır • v~ 
bu hızın Sovyf' t ıııpraklıırıudu ı-ıoluk 
ııl<lıgırıı gfiruıek dt> şuşıla<'ak bir t• . 
olmı)oc.ıktır. ş ) 

Anııpımın muhtelif dertlerlt> rneş· 
gul ol<luğıı ~u sıralıırıla Joponyanuı 
lıu kımşıklıkıao faydaloınnaya kalk· 
mu1:1ı <lu tabiidir. 

İtalyadıın , Almnnyıulıın ~onra 
F~çiımin Jııpooyada da dünyayı teh· 
dıt edt>n bir harp faktiirii olılu~unıı 
mu görecı•ğiz ? . . 

Nav:.at Gıil'Cll 

B. Ktm•I Zaim Sunel şunları ıöy 
)emiştir : 

''- Taksitlendirm~ kanunu 
çıktıktan sonra 1931 s~oesi:soo 
envanterlerinde mevcud olaa çift . 
ci borçları umumiy\'t itilıarilc 

on btş senede ödenmiş bulur.• 
caktır . 

Bu ıartlor içinde bar.kooın 

mc vcud kaynaklarıoıo istihsal ih
tiy ıçlarımıu daha uygun bir ıe 
kilde kullımlmısın• temin için 
lüzumlu tedbirlerin muhtelıf mah · 
ıul mıntelularıoda uzun St'neler-

- Sonu ı1çıincii sayfada-

Bağdatda bir 
silah fabrikası 

yapılıyor. 

Irak kadınlarının 
millet işlerinde 

-- ....--.-.-

Bağdat : 22 (Özel) - lıakıo 
durmadno il..rled iğini, memlekc 
tin hayatındaki ç şitli inkişıfla

rı fırsat buldukça bildirdım . 

Bu gün , veuceğim ild ha bu 
'le l•akın attığı yeni ~d · mlndan 
uyılabilir . 

Miidıf ıa Bakanlığı yeoi bir 
t-ilib fal>rikası yaptırmıığa karar 
vermiştir . 

Do eilah fabrikası yeni eilib 
yapılacağı gibi r~kıleri tamir ve 
artık kullaoı!maı bir hale gelmiş ı 
silahları d il islalı edilebilectktir. 

Hunun için yeni büdçeye mü
him tahsisat kooecaktır . 

Dığer taraftan l •ak ka<lmları 
I rak DÇ'l k kurumu bBmıoa bir fU 

be •çmağa \ı.arar vermiılerdir. 

Cemiyet her şeyden evvel ka
~ıol ar arası ndn toplıyacağt para 
ıle orduya bir nçak hedıye etmek
le işe başlıyacıkrır . 

Ayrıca Lava kumaodaohğı 
miidaf ao bakaohğıoa müracııal 

rdeı ek uçak meklebioio grni§I~ 
lilmui ve yı ni alt 11er ctllıolun · 
masırıı istemiştir . Kuoıımclaulık 
bu isttği k•lıul crrni~tir, 

Hitlere itimat mektubu
nu verdi 

ôcı lio : 27 ( Radyo ) - Çin 
elçisi Ting - Tank Hitleıe Himnt 
mektubuou ve miıtir . 



Sıf.a:2 .. 
Mümtaz Okmenin konfer n ları cok • 

canlı ve istifadeli oldu! ••• 

Türk uluınnnn üıtüoe titredi· 
ği iki büyük konu : 

( İnkilap v.ı istiklil ) koııula· 
rı haklunda konferanslar vermek 
makeadile , C. H . P. since Ada 
namıza gönderilmİ§ bulunan, An· 
kara uylavi, Mümtaz Ökmen, son 
günlerde Adına Halkevi salonur
da , - büyük bir dinleyici küt· 
lesi önünd~ çok özlü ve h<yecan
lı ikinci hitabesini de irad et
ti .. 

Bu ikinci konferans da birin
cisi gibi saat tam 19 da başlandı. 
İlbay, Şarbay, Komutan, balk ve 
memurlar daha 18,30 dın itıba 
ren, Hılkevi salonlarına fevc , 
fevç akın etmeğe başlamıştı Halk 
evi, daha önceden, şarın en kala· 
balık yerlerine Hoparlörleri yer
leştirmiş bulunuyordu .. 19 a beı 
dakika kala, sayın lıonuk, :Anka· 
rı uylavı Mümtu Ökmen aalon
dın içeri girdi .. Orada beş daki· 
kı kaldıktan ıonro kürsünün önn 
ne geldi .. Hütün salon bir anda 
dikkat , kesilerek dinlemeğe ko 
yoldu . 

Saygı drğer dinleyicilerim ! .. 
Diye söze başlıyan oraıör; ( tari · 
bio her devrinde, her uman müı 
tıkil kalmış; .daima hür olarak 
y~şamış ve istiklali tehlikeye düt· 
tüğü zaman bütün bir dü§manlık 
dünyuına karşı en kınlı, en çe
tin, en müthiş savrşlara atılmak 
tan çekinmemi§ bir mıllet için o 
milletin sizin gibi kahıamın ço 
cukluı için : istiklal kelimesinin 
anlattıği mana, elbette ki meçhul 
değildir ve olamaz ! ... ) Dediği 
Zlman, bütün dinleyidlerin kal
binden derin bir .heyecan raşeıi 

geçmiştir . 
Evet, Türk millttinin bütün 

çocukları gibi Adanalılar için da
hi istiklal kelimesinin ne özlü, ne 
derin manada bir kelime oldnğu
epeyce bilinmektedir . O Adana 
hların ki, düşman tahakkümiinll 
çekmemek, düşman :çizmesi al
tında ezilmemek, esaret boyundu· 
ruğunu boyunlarına geçirmemek 
için; öz yurdun en ihtişamlı dığ 
ları olan Toroılarda müd•faa ha · 
rılıaları yaratmışlar; aç kalmı§l&r, 
çıplak kalmışlar, ufıl olmu§lar, 
yokıul düşmüşler; dağlarda taşla 

rı yastık ederek yıllarca yatmış 
lu; ve ya•alıların yaralarını kızgın 
demirlıı dağlıyarak, ilaçsız ve Ol'Ş· 
tersiz, iyi 1:tmenin yolunu bul
muşlar ve bilmişlerdir; evet o 
Adanalılar için de istiklal keli
meıinin elbetteki müstesna bir de· 
ğeri olmak icabeder .. 

Mümtaz Ökmenin ne kadar da 
hakkı var 1.. Tilrk milleti için iı
tıkliilin ifade ettiği mana; diger 
milletlerin anladığından çok daha 
derin, çok daha geniş ve çok daha 
oümulludur; Ve trmamen Türk 
milletine baı bir §ekildedir.. Is 
tiklal; onun için, - dil, kültür 
ve ülkü birliği ile yck<ligerlne bağ· 
lanmıı yurddaşlardan meydanı 
gelmiş siyasal ve Posyal bir bütün· 
lük .olan Türk milletinin kendi 
mukadderatına bizzat kendisinin 

hakim olması; kendi mukaddarııtınr 
yine kendisini müdafe a eylemeıi; 
bakta ve şerefte en üstün milletle 
bir hizada olma s ı demektir. ! .. 

Bu kadar canlı, bu kadar o 
rijinal, ve kamusal kıvray ı ıa uy
gun ıekilde istiklalı tarif ~den o 
ratör; bundan soııra, (lstiklalın 
şartları nedir ? .. ) mevzuu etrafın 
da deıin bir nufuz nazarla, mukni 
ve ııkmayıcı bir eda ile, vakur 
hareket ve jestlerle tkonuşınığa 
başlamış; ve istiklahn [ilk §artı: 

(bir devletin kendi gücüne daya 
narak koruduğu uluul bir toprağı 
olmıktır. 1.. Diyerek izahlarına 

girişmit buıııs İstiklalın ikin-

ci , üçüncü, dördüncü, büla11 
bir sürD ıartlarını ıırahyarak et· 
raflı bir tekilde anlatmıftır .. 

Sayın sıylavımız ne kadar da 
güzel, ne kadar da ııkmadao, biç 
1ormadan, ne büyük bir serbestlik 
içinde konuşuyor, ya!.. onu gören 
saBdi ki, kendisi gilyı binlerce 
dinleyicinin; karfıSında değildir 
de, sanki Ankaradalıi evind•; sof
rasının batında en ıamimi, kırk 
yıllık do~tluiyle bir tatlı sohbete 
giritmi§tirl.. En aiır ve çetrefil 
bir mevzoun ulusal bakımdan tab · 
liline girişmiş; karı11ındaki dürlü 
seciye ve seviyedeki insanlara bu, 
pek önemli ve fakat •nlatılm•sı 
ve çevrilmeıi bayii mütklil bir la· 
kım mevzuları bergamotlu bir ıu
rup halinde içirmekte bulunmUf 
olan bu ıayın insanın her bali, 
her tavri, her jesti dioleyıciler de 
öyle ku9Vetli bir intiba bırakıyor 
ki ! .... 

Ben, or.amand•oberi gazeteci· 
ilk eden bir adımım ... En umul
madık zamanlarda inulanları in 
celemesini öyle severim ki 1 .. Bu 
itibarlı, karşımd ıki söylryrni es 
büyük bir dikkatle dinlemek ve 
kulıiımı temamen o tarafa ver
mekle beraber, aradı • sı ada, sa
ğımdaki, solumdaki, ön ve arkam· 
daki inıanlara bakıyorum : istiı- . 
nasız olarak herkes bütün bir dik · 
kat kesilmiı, beycandan kızarmıı, 
ıte§i yDıüne vurmuş olarak dinli
yor da dinli yor 1 .. 

Saylav Mümtaz Ôkmenin kon· 
feraosını lıütün Adanalılar öyle 
dikkatle , öyle heyecanla , o ka
dar benimsemiş bir vaziyette din
liyorlar ki ; §imdi o dinleyiciler
den bir çoklarına gidip ; ( istik 
lal nedir ?.. ı diye sorsam ; -
öyle sanıyorum ki - , onun ne 
olduiunıı bana aynen ve birfiy
yen anlatabilecekler ; ve istiklii · 
lin ıarllarmı birer , birer sayıp 
döküvereceklerdir 1.. Bu kuvvetli 
intiba , bu candan dinleyi§ ; her 
halde kar§ımızdaki hatibin halk 
dıli ile konu§masından ileri gelse 
gerek ! . 

Ankaranın ıayıo ıaylavı artık 
durmıdan , dinlenmeden ıöyle

mektedir . Onun •ğzıodan keli 
meler , fikirler yekdiğerini koğa
lamaktadır . Biz , dinleyiciler , 
lıu fikir koğalamacasını zevkle , 
heyecanla , merak ve ilgi ile ta
kip ediyoru:ı: 1 .. Ve Mümtaz Ôk
m .. n biç durmadan , biç ağdala

madan , muttasıl k~oU§Uyor ve 
ııılatıyor . Onun ağzından ; ( is
tiklalin ikinci tartının , milletin 
iç n dı§ politikalarında tamamen 
serbest olmaaı lt§kil edeceğiııi ; 
llçilacli şartın kuvvetli bir orduya 
sahip bulunmak olacağını ; adli· 
ye ve mahkemelerin mllıtıkil ol· 
maları farz olduğunu : milli kül
türün yabancı kDltürlerin baskısı 
altında k•lmaması ve milli eseı · 
lar Dzerine kurolması ) gerekrce
ğini öğreniyoruz ... 

Ya , mali ve ekonomik saba· 
larda müstakil olmayan bir mem · 
lekr.te ( müıtakildh 1 . ) diye bi
lir miyiz , diyemtz miyiz? .. Böy
le bir devlete müstakil denilemi· 
yeceğini , biz yine Ankara sayla· 
vının ağzından tatlı tatlı ititiyo. 
rıız . Nutkunun burasına gelince 
birdenbire coıan hatibin Lüyük 
bir heyecanla : 

- ... ( arkadaılar 1 istiklal 
mevzuu etrafında bu kadar uzun ı 
tafsilata giriımemizin sebebini 
bilirsiniz !.. Biz istiklali , milli j 
oı;uru tems· ı eden bir milli renk· 
ti bayrağın vatan ufuklarında sal
lanması kadar basit bir tekilde 
anlamıyoruz~!. Bu , nluul bayrak, 
aocalı kıyoak olan bir mılleti tem-
5,( e~rse ; i~te o vakıt bir mille-

( 'İ'ürk Sözn ) 

Görüşler : 

Şehir duyukları Benden de al o ~ı 

Büyüklerimizden j Ulusal ekonomi 
gelen telgraflar jkurumu ~~n yıllık 

Yurdda Halkevlerinin ;açılma kongresını yaptı 
dönüm yılı mün1Sebetiyle , Halk 
evimizden ç•kilen telgraflara ge
len , büyüklerimizin karşılık yazı 
larını aynen a§ağıya kaydediyo · 
ruz . 

Halkevi başkanlığına 
Adana 

Yuıdda Halkevleri ıçılmaar 

yıldönümü ve 33 Halkevinin ulu
ul bünyede yer almuı münase
betiyle yapılan ilgili çalıımaları 

nızı takdirle kaydrderim . Bu gü· 
zel glin münasebetiyle partılerini 
inan bütüo arkadaşları ceodan 
teşekkürlerle kucaklarım . 

C. H. f'. umumi kıUibi 
Recep Peker 

Kasım Ener 
Adana Halkevl başkanı 

Halkevlerinio açılış yıldöoümü
oün kutlanmasından ötüıü içten 
gelen duygularla teşekkürlerimi 

ıunarım . 

K•mutay başkanı 
M. Abdulhal/k Re11da 

Arıcılık kursu 
Dün ikinci dersi de halk 

evinde verildi 
Halkevimiz tarafından açılan 

arıcılık kurumunun ikincisine dün 
Halkevinde devam edilmiştir . 

Dersle( ziraat uzmanlarından 
Emiş tarafından verilmektedir. 

Her petfrabe günleri veril
mekte olan bu dersler bir ka~ haf 
ta daha devam edııcektır. 

tin , ve bir millet istiklalinin yü· 
ce bir rumzu olarak gökleri' de
ğil Br§ıiliiya kadar yükıelir . ki , 
bugllnkü 1 ür ~iye Cumuriyetinin 
bayrağı , işte böyle bir istiklalin 
remzidir 1 , ) dediğini duyu) Oruz. 

Nutkun burasında Adanalılar 

büyük göstl!ri ve alkışlarda bu
lnnmuılar ; baştan ayaga kadar 
heyecan krsilmİ§ 1erdic .. 

Hatib daha bir müddet ko· 
nuıtuktan; karşılıklı fedakarlarla 
yapılan anlaşmaların iıtiklfıle as
la menafii olmıdrğıudan t.abıet 

tikten; v< dünkü Osmanlı impa· 
ratoıluğunun feci ve hazin vazi 
yetini v • sözde müstakil oluşunu 
iyice tahlil eyledikten sonra (Mil 
li birlik) mevzuuna geçmiş; bu · 
mevzu üzerinde en derin bir 
hassasiyetle durmıklığımız lazım· 
gelecrğini söylemiı; ve (Türk mil· 
!etini korkuoç ve cehennemi bir 
felaketten kurtaran; onu hakir 
ve yüz k ı zartıcı bir mevkiden a 
lıp bugüokü yükeek ve şerefli 

mevkiine getiren ; ve bütün bir 
milli deshnın:: benzersiz. e§sİz 

milli kahramanı olan Atatürkü; 
bin bir defa olduğu gibi bir de· 
fa ılaha, - ve hep birlikte -, 
minnrtle, hürmetle, deriıı bir 
bağlılıkla selamlıyalım 1.) Diye 
rek nutkunu biti•miıtir .. Ve nut 
kun sonn sürekli alkışlarla ka· 
pınmıştır , 

C H . P. nin bu son kararı da 
çok yerinde ve yolunda olmuş

tur . Halk bu gibi özlü konfe · 
ranslara karşı büyüh ilgi gös 
termPktedir . Bu münasebetle , 
inkılap partimize te~ekkü • !eri· 
mizi sunarken , bu ağır ve çetre 

Tluaal ekonomi ve arttırma 
kurumunun yeni 1tçimi, genel 
merkezin tebliğatı üzerine llbıy 
Tevfik Hadı Baysalın başkanlığtn· 
tla ve genel meclis ulor,unda diln 1 

öğleden sonra yapıldı. 

Konuşmalardan sonra ticaret 
okulu direktörü Nail, tuhafiyeci 
Nizametıin, Rıza Sılib, kunduracı 

Şülırü, pamuk it limitetten NusTel 
uıl azalıklara Hakkı Salih, Reşit 
Ener, Nihat Ural, halvacı oğlu A
kif, Boısa genel katibi Süleyman 
da yedek nalıklua seçilmişlerdir. 
Yeni heyete muvaffakiyetler di 
!eriz. 

Çocuk esirgeme 

Kurumu yeni idere he
yeti dün seçildi 

Çocuk esirgeme kurumunun 
yıllık kongresini yaptığını ve ye
ni merktz heyetinin seçtiğini yız· 
mıştık : 

Yeni seçilen bu merkrz he
yeti de dün saat 17 de t~cim ve 
endüstri odasında toplanarak 

başkanlığa İzzet Koçağı , baş · 
kın vekilliğine Hüseyin Daim 

Bengüyü, muhasebeciliğe Arif Ce

mal Akıncıyı, veznedarlığa diş 
dokto<n Şev"eti ve sekreterliğe 

Avukat Halıl Naciyi stçınişler 

dir . 
Y rni idare heyetine munf 

fakiyeıler dileriz , 

Soy adları işi 

Dün uüfuı Direktörlüğllnden 
aldığımız istaıistiğe görr, 1 Ka 
nuns•oi 936 dan 27 Şubat akşa 

mına kadar iki ay içinde seksen 
sekiz kişi soy adı alıp nüfusa h s· 
cil ettirmişleıdir . 

Türk Sözü - soıtal bir ama · 
ca dayanan ıoy adı işinde hükil 
metimizin göstermiş olduğu ko -
!aylık ve pratik muameleler göz 
önüodedir . 

Yukarıda yazdığımız rakama 
göre bu işdeki ihmalimiz pek 

aşikar olduiıından, on para sarf 
edilmeksizin yapılmakta olıo bu 
işimizi yaklaşdn muayyen günün 

sonuna bırakmıyarak bitirmeli· 
• 1 

yız .... 

Makinenin üzeri 
ne itildi 

Kalağ oğlu fabrika amelelerin 
den Hasan oğlu _Akkaş adında bi
risi düo polise müracaatla, ayni 
fabrikada çalışan ustası Şakir oğ 

lu Refik tarafından makinenin 
Volanı üstüne itelenmek ıuretile 
başını kayışa çarptırdığını söyli
yerek alnındaki yarayı göstermiş 
ve Refik hakkında takibat yapıl
ması o ı söyle miştir. 

Akkaş, bir ha f ı ı sonra tekrar 
muayeneyi ic•p ettirecek şekilde 
yaralanmış bulunduğundan Refık 

yakalarımış ve hakkında kanuni 
gerek yapılmak üzere tahkikata 
girişilmişlir. 

fil mevzuları tıpkı bir balmu·D --------------
mu halİDe getirrrek tatlı ısılı, 

halkın dili ile, biç sıkmadan ve 
üzmeden heılccse dinletmiş bu
lunan An karanın seçlıirı say lavı 

Mümtaz Ökmeni teb.ik eyl t me · 
ği de bir ödev sayarız . 

Ragıp Moğde11 

Spor 

Kupa ve madalyalı 
bayrak koşuları 

İstanbul ve dış bölgelerde ol· 
duğu gibi Adanamııda da, ıar 

caddelerinde tetvikli bayrak ko· 
şuları yapılmasını balkevimiz ka· 
rarlaştıı mıştır. 

1 Mart 936 pazar günü !Bat 
10 da halkevi önündl"n bışlıyarak 
saathane ve Yeni otelin önünden 
asfalt caddenin son bulduğu yere 
kadar gidip gelme bayrak ko111-
lırı yapılacaktır. 

Bu koşuya, Halkevinin üyesi 
bulunan Adana kulüpleri atletle
ri katılacaktır. 

Koauda birinci gelen takıma 
Halkevi tarafından bir Kupa ve 

yarıştaki birinci, ikinci ve üçüncü 
)ere de birer madalya verilec• ktir. 

Yeni hayvan kanunu
nun yakında tatbikine 

başlanacaktır • 

1 Haziran 936 tarihinden iti · 
baren tatbik alanına konulacak o· 

lan hayvan kanununun, vaktinde 
tatbik edilebilmesi içio §imdidtın 
bnırliklaıa başlanmıştır . 

Bu kavunla, hayvan vergile
rinden, geç•n senelere nisbeten 
büyük azaltmalar yapılmıştır ki 
bunu da a§ığı da göstermiş bulu
nuyoruz . 

935 y ı lı sayımında şeh ı imiı 

sınırı içinde ( 9093 ) hayvan tes · 
bit edilmişti . 

936 eenrıi için tekrar bir ıa 
yım yapıla.,ık ve bu sayım laakal 

on beş gün gıbi kısa bir zaman 
içinde bitirilmiı buluaac•ktır . 

Kat'i ve esaslı yapılacak olan 
bu sayım aeticrsi , kınuaun amir 

"Radyo, propagaud~; ı 
en mükemmel vasıtası l 

ler .. Güzel bir ıöı 1~ 
cümle "İstanbul radyo• ı 
mil edilmem ek şartile ı. a 

Dün Son Posı.da çıt 
s r t imzalı bir yazıd• . 
plak,, operet plak, •ğ"'.11 
plak , bafıf musiki pl•.1 
bir eksik var ıpi ker pi~' 
rahat çanı ne kadar ço 
o kadar iyi, bu arad8 ' 

yor amma, biç olmeıs• r 
yoroz . L 

Radyo şirketi imli!" u 
tırmak isliyormuş, isllY~ 
yüzü kara olsun, verı:ııİf 
yüzü birden ağaracak 111'·r 
Benden de al o kadar ·· • 

Hele dün littşbib y;ıl 
radyosu köpürmüştll · l 
güm, tırak, tırak, vuuuU• 

1 h 1.. .. t1•1' 8 
§11111 ar opar O •U ça 

1 
dım .. 

·ır 
Hele 22 de gazet•C' 

suı ajanı servisi 1. 0 

- Londra iki pO~ \ 
J;V başı .. ) işte yirmi da · ı ~ r 

servisten ınla•ıları ciilll 
y ır 

dar .. 

fetanbul radyosunu0• 1 ıt· 
Iate§bib lstanbul radyo ır 
vallı spikeri h er bald• iç 

. o' lııyor ki, yazdırdığı •J' ~ 
şaraloplamağa mecbur . t i 

·kı• 
Öyleva : işidilmedra :; 

bildiği içindir ki, iıı ••ıi 
zaptetmesir..e imkao veı d 
hula dolu dizgin gidiY0'.)ı 

J<'akat bütün işidı1 1111 el 
!ardan sonra (Gtc• let ~ 

k. o' • sun) kelimelerinde ı d• ı 
yüksek edaya hayret e 

İstanbul radyo şir~e: b 
pacağı temdidi kabul '

1 

1 · ·· ·· k 1 no dı o anın yuzu a o s j 
diden mukav• leyi feıb• 
bence nur olacaktır · 

Ni-1' 

bulunduğu . resimler tarh edile- ---------
cektir . 

Hayvan cinslerine göı e tarh 
edilen vergi miktarları şu şekil 

dedir: 

Ksruş 

Koyun ve kıl geçi 40 
Merinos koyunu 20 
Tıftik keçi 30 
Sığır , kısrık , iğdiş , katır 60 
Eşek 25 
Manda 75 
Domuz 100 

Kanunun vergiden muaf tut. 
tuğu hayvanlar da : 

Damızlık ve cias olduğuna 

dair resmi vesikalı hayvanlarla 
nakliyatta kullanılıp da sahiple . 

ri kazanç vergisi veren hayvanlar 
ve devlete aid olanlar ve kanu· 
nen binmek hakkı olan ubit ve 
tfradın bayvnnlaıı ve buloşık ba~ 
talıklı olup sahipleri tarafınd n 
vakıt ve zamanında ilgıli maka 
ma haber veril"p kordon altına al 
dırılanlar<lrr . 

Gelenler 
Nığdeden harP.ket eden Bayın

dır ltk Enspektörü S · yfi, dünkü 
sabah trrnile ş•h•imize gelmiştir. 

Çalıp kaçarken 
Dün m•bmet oğl u Mehmet Ra· 

şit iaminde bir amele, merktz lo
lıautasında Çalışan lsınail oğlu Os· 
ıır.ının bir bakır s•fer tasinı aşırıp 
koça ı ken, cürmümtşbut halinde 
yakal11narak evrakile beraber hık 
yerine verilmiştir. 

Urayca : 
1 t 

Para cezas ı ıfk 
cezalandırıla 11 8 

pa" 
Caddeye kirli su d ~K 

kinist Sakip oğlu aşilı" · 0 

cadele memuru Hüıeyi0• j 

dem oğlu Hüsnü, aıab 9~ S 
oğlu Tabir, demi c_i , 8°~ 8 

rençber M.sı.fa og u ır:il 
ımele l\lvbsin oğlu M•bıf'd 
raogoz Talip, Miisevi ''c 
İbrahim, polis memuru J 'd 
er kuruş, bakkal Ahıne ha 
suf ela mükl'rrer olduğ'1 '

1

• 1 iıı 
• C 1 1 '/ 811 

nbz•CI eın i oğ u • Jı'dı 
haricinde s•lış yapııg10W 
babçrci ,Hamit oğlu ye 
Ahmed karısı Elif. Meb~ •irı 
sı Zelıba, kalaycı Abd 0 /Jiç 
Ahmed memnu mıut8 ~1 in 
vıın beıled ı klerinden 3(J(.rJI 
kır oğ; u M · lıme<l <le k• 1 ıti 
rine yolcu uiııdirdiğilld'~ 
kebapc~ Yusuf oğlu S• 11!Jl'.i.rı 
Şerıf oglu M~bmed, be:~ ıc· 
yin oglu Musı.fa, lo'- ~ i 
mer, lol.antac ı Bilecikli ı,. 

b' 
lokant.cı Alı kokmuş 1 
tılı:larınd•n 200, er, ser~ . .. 
ci Abıned oğlu Meb'lJr ı 
haricinde lahana uııığ111

1 h ela t• mizleyici Cemal 0
1 . ... ıe e ... 

m ed de bei edıyeııın gosJı' 
haricine bela akıttığı0 r 
arabacı Ali oğlu Cafe'• ,ı 
Kasım oğlu S.lib, ır•b' f 

M ,t•ı oğlu Sıtkı, arabacı 0 

Ali Çnuş, arabacı Melı~.ı 
H.. · ınıot~• 
useyıo memnu ~· 

ıııı' 
kestiklerinden 300 < r ıı•J 

:cezasile crıalendırılıP'ş 
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Rasih Zade Feyzi 
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27 / 2 / 1936 
Santim Peııe 

Kambiyo ve Para 
İŞ Bankasından alınmıştır. 

- Liret ıoı~ Hazır 1-~- Ol 
Mart V ttdeli 76 Hayşmark ı 97 

F'raok••Fraosız., 
5 

1~~1 
l\tuyıs Vadeli ~terlin "lof!iliı" 621 

5 Hint hazır Dolar ''Amerikan,. 1 ıı;_ 23. 
Nevyork 11 . Frank .. lsvivr .. 41 

r-- Foto Coşkun , 
Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerini 

ve her türlü AğrHndisman ve diğer bütün fotoğraf işle
rini yapmağa başlıyan Coşkun Güven, hrr gün sa
bahtan akşama ktıd:ır açık bulunan atelyesinde saat 14 
den 19 k<tdar bizzat çahşmaktadtr. 

Amatörlere mümkün olan bütün 

kolaylıklar gösterilir. 

ceyhan urayından: 

4 Numaralı çarşı caddesinde 310 
m ·tre tulJe ( 11067) li, a keşi f be 
delH Toprak kale bazalt taşmdan 
yaptırılacak parka kaldırım inşıı. 

atı evvelce ilAn edilen 20-2-936 

perşembe günü saat 16 da ihalesi 
yapılmak üzere kııpnlı zarf usulile 
eksiltmeye ko-.ulmuş ise da sürü
len peyl~ r haddi IAyikta olmadığın
dan ihalesi yapılmamıştır. 

Belediye menraatına daha uygun 
görülmesi hasebile (2490) numa • 
raı. k.ıounuo 40 cı maddesi hük· 
müne tevf:kan ikinci eksiltme pa 
zarlığa çE!vrilerek yenidPo ildna 
konulmuştur . 

Kati ıhale 9-3-936 pazartesi 
günü s·ıat 16 da belediye salo· 
nunda paznrlık suretild yapılaca-

ğından istı1klilerin, yüzde yedi bu-
çuk olan(830) lira üç kuruşu havi 
muvakkat teminat makbuzu veya 
mutehı r banka .mektupları ve ti- _ __ Paranı/ \ 
caret odası kay ıt makbuzları ile 1 B h· h l'· 1 
fenni ehliyet vesikaları üz~rlerindc oş yere .ırcam~ ve a 
olduğu halde ihalo gün ve soatında cıyacaksan yerlı malı ali 
balı diye s .Jonun in hazır bul11n-
malnrı ltlztmdır. Şartnıımeleri gör
mnk ve izahat almak istiyenler her 
gün belediyemiz fon işleri bürosu
na müracaat r<lebilirler.6504 

Kacakcılar . ' 
vatan hainidir 

25-28-3 - 6 

• .-.-.------------- MiM---
------· 

Erı ince kumaşlarınızı yıpratınıynn üzerlerindoki kir, leke ve yağların 
soğuk su ile t.~mamile temi?liyon madeni ve n<·lır.ti bir terkiptir. 

Kalıp h!.llin<led 'r . 

Perakende olarak kalıbı {11) kuruştur. 1 

M'
·m ile her şeyin.zi temizliyebilirsiniz.llattA Pelikan mürekkebi ' 

ile leke l enmiş eşyalarınızı bile .. 

Mim ~·ocuk b zlerini kolnylıkln ve zedelemeuen 
eder . 

tertemiz 

M • Lok~ LoyolarJcıki kir \ "C leke)P.ri çini bnoyo,ram , kristal 
ım madeni sofra takımlarıntzı çatal,bı~·::ıklıırınız ı çizmeden yed 

yeni hir hale sokar . 

M • en nuzik ipekli, yüııliı kumaşların yiknnrnası , temizlen • 
'm mrsi için biricik mod1-·ni sabun<lur . 

Adanada umumi saflş yeri : Ulucami 
caddesinde Mehmet Öz Bozdoğanh ve Ömer 
Başeğmez ticarethanesidir . 

Her bakkaliye mağazasında da 
36 bulunur. 6269 
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Diş doktora 
Şevket Şermet 

Y ağcamii karşısınd ; ıki muayeneh:ınesind · f1 
hastaları nı kabul rdeı . 

Cum'"' rtesi günü öğleden sonra yok~ullara ./ 
beye p:ırasız bakar . 6329 
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Uçak kurumuna ver
mek bir vatan ödevidir 
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Kurban bayramıoıla kese ce

ğiniz kurban derilr.rioi bilhassa 
kurban bedr i lerini havamızın ku· 
rumuna çalışan Tü k ocak kuru 
muna vermekle c.-o büyük ö:fevi 
ni yapmış ol& caksıo 1 • 
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