
rr:!!~~ Ferid Gnven ~!!!!!!!!!!!!!~ 

SAHiP ve BAŞMUHARRiRi 

Kuruluş Tarihi 

1 SONKANUN -1924 ~ 
-------~~} ADANA: 

--
Telefon: 17 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE 

2 

Pazar 

-- -- 26 Temmuz 936 
Onikinci Yıl - Sqı : 3587 

5 Kuruş 

Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

ıc 

Kadınları anlamak 
ınümkün müdür? Bütün İspanya feci bir 

anarşi içinde 

İnhisarlar Vekili Dost komşularımızın tebrikleri 

Andr' M•urois 

Tuz fabrikasının ve bir çok 
müesseselerin açılma 

resmini yaptı 
Ankara : 25 (A.A.) - Gümrük 

ve inhisarlar Bakam Ali Rani Tar- , 
han lzmirde çam altı tuzlasında ye-

lran Şahinşahı, Sovyetler, Afganistan, 
lrakdan büyüklerimize tebrikler ... 

li::;) ana , kadınlar anlaşılmaz 
lg mahluklardır diyordu. Çün

kü bu mahluklardan birisi 
0 nu derin bir ıztıraba düşürmüştü. 

-. Hayır Dedim. Bilakis kadınlar 
erkeklerden daha basit mahluklardır. 
Ve onları kafi mikdarda mütalaa et
rnış olanlar şaşimadan, reaksiyonları
nın ne olabilece~'İni daha onceden 
soyleyebilir. 

En büyük fellket, onları anlama
ta başJadıtımız sırada kendilerinden 
uzaklaşmağa da başlamamızdır. 

Onların en bariı karakterleri, kuv· 
\'~ti sevmeleridir . fakat bugünkü ma-

1 ~ıne dünyasında kıymetten düşmüş J 
arn kuvvet detil .. 
Kadınlar kuvvetli erkekleri ve ener

ıik tefleri takdir ederler . Bu şefler , 
sadece aile şefleri de olsa .. 
. . Onların , kendileri ve çocukları 
•çın aynı zamanda bir hlmi olabile
cek ~ayat yoldaşlarına ihtiyacı vardır. 

Aşık olmaktan ziyade anne olan ..... 
azıyet erkeklere bağ-lanmış bağlan-

Asiler bütün yolları kestiler. Madrid her 
cihetten büyük bir sıkıntıda yuvarlanıyor 111 yapılan ince tuz fabrikasımn ve 

bir çok müesseselerin ve işçilere ya-
• pdan binalann, mektebin, hastahane-

İ s pan yadaki bilumum. ecnebiler sefa "'° açılma törenim yapmıştır. 
retlere iltica ett,Jer. ispanya liman Ankaı a Halkevinde 
larına İngiliz, Fransız ve Alman yapılan tören 

kravazörleri doldu Ankara : 25 ( AA. ) - Lozan 
muahedesinin imzalandıtmın yıl dö· 
nümü münasebetiyle dün şehrimiz 
Halkevinde bir tören yapılmış ve 
J+net lnönünün Halkevine ~rmagan 
e4ilen fotografları da merasimle 
talik edilmiştir . 

Mısır - İngiltere 

Ankara : 25 (A.A.) - Bota:ı· 
lar mukavelesinin imı.asa münase~ 
tile Montröde elde t"dilmiş olan bu 
muvaffakiyetli neticeden dolaya lran 
Şahınşahı Ali Hazreti Hümayun ile 
Atatürk yine bu münasebetle Yu· 
goslavva, Irak, Afgan Başbakanlan· 
le ismet lnönü ve Sovyetler Birliti 
Ankara Büyük Elçisi Karahan ile 

Suriye istiklaline 

Aleyhtar bir Fransız ga
zelesinin neşriyatı 

-
~arnışa benzeyen bazı kadınlar varsa 

a hunlar istisna teşkil ederler . Ma
~fih bu kadınlarda onlerine kuvvetli 
d r erkek çıktıtı zaman , onu tanıma
~n e\'veJ tahammül ettıti zaife ter

cıh edeceklerinde ıüphe yoktur · 

Muahedesi yarın Kahirede 
imzalanacak 

Suriye' de çıkan •EJkabea. pze 
teainden: 

Aksiyon Fransez gazetesi Fran· 
sa - Sl•riye muahedesine hücum
lanna devam etmektedir. 

Modri.dk, ıhlıldl hadıs sinın ılk günhrinde halkı n he}ecanlı bır sahne M E~er buna bir misal istiyorsanız 
arıe Stuort'm hayatını okuyunuz· Madrit: 25 (Radyo) - Madrit durum çok kötüdür. İşbilye hali isi-

••• civarında hükumete sadık kuvvet· lerin elinde bulunmaktadır. ispanyada 
kadınlar • .. erkek .. i • sevebile· lerle asiler arasında şiddetli bir çar- şe\.ıirlerin harabiyetten IDaSlDl kal. 

~tti \'e hürmet edeceti erketini bul- pışma olmuştur . Pek çok ölü ve masa için - bilhassa tayyarelere 
dı Ukları zaman idareler! gayet kolay· yaralı vardır. Hükumete sadık halk kar~ ı - geceleri elektrik ve lamba· 

r ·Bu takdirde , yalnız bir müşkül da bu çarpaşmalara iştirak etmiştir. lar yakılmamaktadır. 
~dır . Kadının büyük bir kıskanç- Porto: 20 (Radyo) - General Londra : 25 (Radyo) - Madrid. 

erketini aaJunmasıdır .. in 
Btrakıldıtı WDAn lleY"' sev· ~ama riyasetinde muvakkat deki giliz stnanndan buraya gelen 

~ •inin hayatını doldurmak ister . fspmya laükimeti teşelclcül ebniştir. malumata göre ispanyada kari,ıldık. 

Kahire: 25 ( Radyo) - lngil
tere arasında devam etmekte olan 
müzakereler hitam bulmuştur . Bir 
çok noktal~ üzerinde tam bir itilif 
hasal olmuştur . Muahedenin Pazar 
te11 pnü imzalanması kuvvetle 
umulmaktadır . Muahede şartlan 
tayyare ile Londraya gönderilmiştir. 
eupn hariciye nazaretindcn iadesi 
bekleniyor. 

·· müşhanedeki 
madenlerimiz t ehhketı bir becenkıiılik, şiddet gos- Generalm kuvvetleri Madrit üzerine lar son hıziyle devam etmektedir. 

herıneden ve kadının giremiyeceti bir yürümektedir • Yüzlerce lngiliz tabası sefaretha. Ankara : 25 ( A.A ) - Maden 

Son günlerde Ç1kan bir yazada 
şu malümat verilmektedir: 

Kabinenin bu tehlikeli oyuna de
vam etmemesini yazdıtmuz halde 
dediklerimiz bop gidiyor. 

Yakında Suriye müstakil ola· 
rak kalacaktır. NazırlanlDIZ bu iti 
Londradan gel~ibatlara ratmen 
Ja~mak isiyor. 

ta;~ k~esi b~~ak ~:~bestisini kur- Londra : 25 ( Radyo ) - ispanya neye iltica etmiş bulunmaktadır. mühendislerinin Gümüşbanede eski 

r Bütü: i~~~ya;fa~a aı r:tmen arala- ihtilalinin vahim bir şekil alması Tcbalanrun mal ve canlarım ko- gümüş madenleri üzerinde yapmakta 
a lnda ihtilaf çıktıtı takdirde bu hu- dolayasile orada bulunan lngiliz te- rumak üzere ispanya sulanna lngiliz, olduldan tetkikat ilerlemiş ve ma-

Mandmı muvakkat olcluimm 
biliyoruz. Fakat Sariye ve Liilmu'• 
kendi kendilerini idare edebilecek. 
bir haksızbta meydan verdirmi~ 
cek derecede ilerlemit olduldarma 
kani detiJiL 

Başka bir mütalaa 
b~a rnünakaşadan sakınmalıdır. Hiç baasının mal ve canlarını korumak Fransız ve Almen .harp gemileri gel- dende ehemmiyetli ameliyeler yapıl-
~r kiınıe kızrın bir kadını ikna et- için Hint sularında bulunmakta olan miştir. mıştır • 

katı. rnuvaffak olamamıştır . Çünkü harp gemilerinden birine de ispanya ·=~=---2'!!!!!!'"!--•-= ™™'"""s ...,. ___ s ==-----~-------&e'?eJ> r kendileri haklı gösterecek ya hareket etmesi emredilmiştir • mz US D EL t U 

ditler l~ri bulmakta daha çok mahir- Madrid : 25 ( Radyo )- Bütün Fı· ıı·stı·nde haA laA kan 
ta Onları teskin hususunda bir ok- ispanyada kanşakhklar elabt"ıdiğine 
rn:~.edn' kuvvetli bir delilden daha . devam etmektedir. do·· ku·· ıu·· yor lllilJl ır ır. En salim yol, sükutun, za- isyan harekibna iid mütemmim 
bek}ın • ve ıefkatin işi halletmesini tafsilat alınamamakla beraber Mad-

enıektir. M d 
lir Eter söylerlerse her ıey yoluna rid belediye reisi, V alansiyadan a 
'YoJer.Eter soylemezlerse hiç bir şeyin ride elli kamyon erzakm gelmekte 

una airmesine imkan yoktur . olduğunu bildırmiştir. 
rna Ev itlerinin kuvvetlerini kullan- Madrid : 25 ( Radyo ) -Cum -
de ta klfi gelmediğ'i bir cemiyet için- hur reisi Azamafm; radyo ile yaptığı 
der - Ç~nkü çocuklar mektebe gi- beyanatta ispanyanın birçok yerle-
rrıa:.a ev ııleri, mutbah işleri eski za- rinde isyamn yahşbnldığım söyle-
ruı ~ nazaran büyük bir süriltlc g - 1 b 

ur- En mesine rağmen spanyanın cenu u 
tuJ olnıaıa~~~~~ şey kadınların meş- ,. şarki ve cenubugarbi taraflannda 

llıı Onların hatalarının büyük hir kıs- -------------
t!otC:.n sıkıntııından başka bir ıeyden 

•ı. ,... . 
he11t· ıı hır kadın, hemen daima ve 
daı,1 

de. istenıediti halde kocasını al
tıgn bır _kadındır. Mahir bir koca. 

h.lir ını hır iş çenberi ile çevirmesini .. 
•• 

8u · ı 
ın t 11 erde pratik ve faydası ka-
aı.;rafından kabul edilen şeyler ol

ır. 

ıtıı~~duıJarın esaslı karakterlerinden 
8i e realist olmalarıdır. bne: .k~ın ıevdıti erketin hoşuna 

•ti IÇın, Jean - Christophe'un de-
~~bi, ~zı kere dam çatılarının 

e bıJe gezebilir .. Uyandıtı za
lilte •ner 'Ve aklıselıme avdet der .. 
r~e~e. rey hakkı 'Verilditi zaman 

~tırash birer "taraftar olaca
So orkulmuttu. 

iltrbı nradan gorüldü ki; biJAkis ken
tti t:t ernniyet temin eden nüku

l( uyorJar .. 
t Ço~ınlarJa UYUfmak buausunda 

t bu erkeklerin maruz kaldıtı müş
~\'\iJ hassa onlann ekseriya mü
~llıı olan müıterilerine 'Verdikleri 
bc(eıten ileri relmektedır . 
kt lelllek kiti gelditi zaman ni

•ra etmeli ? 

Üç deniz tayyare 
miz Mersine geldi 
Mersinliler ta yyarecilerimize 

bir ziyafet verdiler 
Mersin : 24 ( Hususi ) - Dün 

öğleye doğru 3 tayyareden mü~e~
kep bir hava deni:ı filomu:ı şebnmız 
limanına inmiştir . 

Tayyarecilerimiz limanda parti· 
lileı', Halkevliler , hava kurumu ' 
K.ı:ıılay heyeti , çocuk esirgeme ku
rumu a:ıalariyle yü:ılerce halle tara
fından merasimle karşılanmışbr · 

Misafirlerimiz Toros palasta 
ağırlanmışlardır . Tayyarecilerimiz 
bütün teşekkülleri ziyaret ve gençle 
rimizle Mersinin güzel yerlerini gc:ı· 
mişlerdir. 

Tayyarecilerimizin şerefine öğ
leden sonra bir çay söleni ve saat 
20 de belediye tarafından Toros pa
lasta 30 kişilik bir ziyafet yerilmişbr. 

İhtililcılar , bir yolcu trenini hattan çıkar 
dılar . lngiliz uçakları , ihtilalcılar üzerine 

bir bomba attılar 

Kudüs : 25 ( Radyo ) - Geçen 
yirmi dört saat içinde Kudüste yine 
dört Arap tevkif edilmiştir . Bunlar
dan biri bir Yahudiyi ölümle tehdit , 
biri yangın çıkarmağa teşebbüs , 
birisi polise tecavüz ve birisi de üze
rinde memnu silih tafımaktan suçlu 
bulunmaktadırlar . 

Müsellih Arap kuvvetleri Biris
şeli yolunda devriye gezmekte olan 
asker üzerine akın ebnişlerdir. Mu· 
kabil ateşte Araplardan üçü ağır 
surette yaralanmış ve diğerleri kaç
mağa muvaffak olmuşlardır . 

Kefememirde ihtililcılarla polis 
ve asker kuvvetleri arasında bir çar
pışma olmuş bir Arap ölmüştür . 

Yahudi mektebine bomba atan 
iki Arapla üzerinde silih taşıyan 
bir Arap tevkif edilerek askeri mah· 
kemeye verilmişlerdir . 

Biri dün akşam ve biri de bu 
sabah Yafada iki ve eski Lebet de 
bir bomba patlamış ve bir Arap 
ağır surette yaralanllllfbr . Bomba
laon patlamasında bazı evlerin cam· 

lan kınlmışbr • Şüphe üzerine beş 
kiti tevkif edilmiştir . 

Dün gece Resülayinden Kudüse 
gelmekte olan yolcu treni ihtililcı-
lann lıat üzerinde yaptıklan tahri
battan dolayı yoldan çıkmışbr. Nu

fusça zayiat yoktur . Hatbn tamiri 
için amele göqderilmiş , ve tren 
bugün öğleden sonra Kudüse gel
miştir. 

Resi Aminle ihtiWalarla f ngiliz 
askerleri arasındaki çarplflDada 

Araplardan ilci kişi ölmüştür . iki 
taraf tan epeyce yarah vardır . 

lhtililalar , içinde bir kaç kişi 
bulunan hususi bir otomobile ~tq 

aÇIDlflardır . Yolculara bir şey ol
mamıştır: . 

iki lngiliz tayyaresi , Şarki Er
den hududundaki ibtililalar üzerine 

bombalar atmışlardır . iki ihtililcı 
yaralamrutbr . 

Aynca askeri kuvvetler bu ihti. 
WcıJan teokille uğraşmaktadır • 

•Elkabes,. den: 
Gelen telgraflar, Türkiye Hari

ciye Vekili Tevfik Rüştü Arasla, in. 
gilterenin Paris Sefiri Joej Klarkın 
Fransa Hariciye Kazın Dilbos'u zi
yaret ederek Suriyenin yeni vaziye
tini görüştüklerini bildirmiftir. 

Montrö konferansında, Fransanm 
Türkiyeye karşı takındıtı dostane 
vaziyete k&rflbk darak Türkiyenin 
memleketimize~ karşı hayarhahane 
hareket edecekleri muhakkakbr. 

lngilizlere gelince, muahedemiz 
hakkında gösterdikleri ihtirazi ka -
yadların neden ibaret oldutunu bil. 
miyoruz. Ama Filistin hidiselerini 
alevlendirmemesi için m•ıabedenin bu 
günlerde imza edilmemesini istemek. 
te olduklan baklandaki dedikodu
nun d<>tru olmamalB\I temenni ede-
riz. 

Hudud komisyonu 

•Savtülahrar,. gazetesinin yazdı
ğına göre: Türkiye - Suriye hudud 
komisyonu 5 Ağuttosta Adana'da 
toplanacakbr. 

Suriye Fransız heyeti gelecek 
hafta Adanaya gidecektir. 

~~------·-------------
Alman hükumeti 
İtalyanın Habeşistandaki 
hukuku hükümranisiui 

kabul etti 
Roma : 25 ( Radyo ) - Alman 

büla1meti ; ltalyan hükfunetinin Ha· 
betiJtan üzerindeki hulcuku hükümra. 

nisini resmen tanımış ve fimdiye ka
dar Adisababada yalmz konsoloaluk 
uınunna tedvir etmekte olan kmr 
sol01Un yerine bir sefirin tayiaini 
kararl:ışbrDUfbr • 

Dış İJleri Bakan Vekili Şükrü S.. 
racoğlu· arasında tebrik ve teşekkilr 
telgrafları taati edilmiştir • 

Ankara : 25 (AA) - ÇaNlk
kilede bulunan Fırka KurnancMn; 
Gelibolu yanm adasınclalci lnıiü, 

Fransız, Alman ve Türk mezarhlda
nna birer çelenk koymuştur • 

T arsusta iyincil 
rin muhakemesi 

bitti 
içlerinden iki kiıi mahkum 

oldu 
Mersin : 24 (Hulllsi) ...... 

kemeleri burada görülmekte alm 
T anusun Çatakili ve Deliminnet köy
lerinde fizli iyin yapmaktan ve ... 
llllnda para toplayıp 5.uiyeye ... 
dermek istemekten IUÇlu )'UICI Mt.. 
tala, A1i1mf, Galaz mabmut, Süler 
man otlu YUIUf, Ziya ve lbrahimle 
Alinin dunışmalan, dün ap caaıle 
IODa ermif tir. 

HeyetiMkime bu dava için llir 
çok phitler dinlemif ve İfİ tqrib e
derek .W..~c;K,....11w .. 

......_içinden T...- oal
kili köyiindla ,eyb Ali, lbnllim WI 

Mabmudua 8UÇlan tebeyyün etmit al
dutundan her üçüde üçer ay b.ple 
m8lıkiim e>lmuflanhr. 

Diter mamunlarm bu itlerle ala
kalan göriilmediiinden anlam da 
beraetlerine karar verilmiştir. 

Kont dö Martel 
Ağustos iptidalannda 
Ankaraya ujrıyacak 

Berut : 23 ( Özel ) - Parilte 
bı,lımmalcta olan Lübnan Suriye
deki Fnam fevblide komileri 
Kont dö Martelden, Komiserlik er. 
kinmdan bir zata gelen mektupta 
kendisinin ayın 31 inde Paristen fll'k 
sürat katarile hareket edecetini ve 
Ağustosun 7 sinde Berutta buluna 
cağotı ve relirken Ankaraya da ut
nyarak Türkiye Cumhuriyeti erka· 
nile de l.kendenm ve Antakya me
selesi üzerinde göriifecetini bildir
miştir . 

F evblide Komiserin; buraya ..
lir gelmez yeni Lübnan kanunu ea• 
aisini ve Suiyeli siyasi ınahkUml. 
baklandaki umumi affı ilin edec:eii 
umulmaktadır. 

ihracat mallarımız 
-----

Almanyada ne gibi piyasa 
durumuna tabi ? 

Berlin<Jeki Türle ticaret odu bül· 
teninde ihracat mallarumzm Aı ..... 

- Gerisi ikinci sahifede -

rlç sa/UfeleriıniMJe ------Parmak Çocuk 

N. G. 

• 
Montrö zaferi mOnase 

betile dış matbuat 



ana ız n, büyük gün 
• asebetıyle büyükle u 

• • utlayışı rını 
-·- _.,......, __ .,. ___ 

BoJ-azlar konferansının mesut bir sonla bitişinden 
dolayı ınukavelen ·n imzalandığı gece Adanalılarımı
zın duydukları kıvanç ve şükranlar büyüklerimize 
t~lgraFhrla bılditilınişti . Yazılanları ve gelen tel 

1 
yazıl:ırın. toplu b"r' alue aşağıya alıyoruz 

-ftatıırk 

Rt'lSll'Urnhur 

..... ~,,ı,.ııun ı •ıhu.rı~t·t hallı purlısı bnşkanı 

• eı ı, fladi llarsnl ı:e ark ııla.c/arı 
1 

Bıiyük milli muzafferiyeti ben de 
size muhabbetle tebrik ederim . 

BaşveKil 

ismet İnönü 

( 

... 
' - •ı ,,,. ~ 

r'" .., 
' :ı 

Nişanlanma 
genç hukukçularımızdan ve ga

zetemizin yazı arkadaşlarından hem
şehrimiz Taha Toros ile şehrimizin 

eskı ailelerinden , hakim namzedi 
Meliha Seyhanın nişan töreni lier iki 
tarafın aile ve yakınları arasında 

yapılmıştır . 
Nişan töreni için mezun olduk 

lan İstanbul iiniversitesınin bayramı 
olan Lozan yıldönümüııü seçmeleri 
bu iki münevver arkadaşın mutlu 
bir ) uva kuı malarına başlangıç ol
masını diler ve kendil<'rini candan 

Yüz binlerce türk çocuğunun 
kan ile yuğrulan ve onun Ulu Ata· 
sının Anafartalarda başlayarak ya 
rattığı zaferlerle yurduna ve tarihe 
mal ettiği ak ve karadeniz boğazla

rının cihan yarışına ulusal mentaat-. 
!ara uygun bir tarzda neticelendirdi· 
ğı haberi gece yarılarılarına kadar 

sabırsızlıkla ve heyecanla bekleyen 
merkez ve mülhakat halkına şimdi 

tebşir edildi . 

' kutlarız . 

Şu dakikada toplanan binlerce J 

halkın içten sevinci ve tezah11ratı ara· ı 

sında Türk ulusunu zaferden zafere 
ve Türk yurdunu esaretten ıstiklale 
ve eşsiz inkılaplara kavuşturan yücı, 
Atasına karşı besledikleri minnet ve 
şükran duygularını arzetmekle son
suz kıvançlıyım Büyük Şefim . 

Seyharı Viılisı 

Terfik Hr7rli B.ıysal 

Atıııürk /'iirkııe C11nılıur re:sı 

l<tanb.ıt 

Montrö konferansı kararının mii
let hakimiyetini her bakımdan ta
mamlayan büyüklüğü karşısında biz 
Adanalılar dünyanın hayret ve tak
dir gözleri önünde Büyük 'f ürk ulu
sunu kurtaran ve koruyan ve şeref- ı 
ten şerefe yükselten Ulu önderimi 
zin büyük adını sonsuz saygı v • bag· 
lılık-duyguları içinde tebcil ederek 
anıyoruz . 

Cu111/mri}el Halk l'urıw Seyhun 
ılyönkurul bıı1k11nı "frıfil: licidı 

Hııy.<al 

l/alkevi başkanı , belediye başkanı . 
Allı "par kulübü başkanı , lıaro ıluşka
uı , etıbba uı!ası başlı:flnı , çocuk esir~ 

f{en;.c kururrui ha}·kanı , 'drnan\·u.rdu 
ba.,/ı.anı , kı:ılay kt~ruırllt başluıuı , 
"ıı 1 'ıf ernıyr'li . ınalül gaziler . --~'ey· 

harı spor kulübü, tet:ı "" ı:e e11.ıiu.3lrı 
odasr , tecıffL r...·e :ıraut borsası , te,ırrı 
okulu f.,r/e;ııfrr kurıılu , 1 iır~ .,pur ku 
rJJ.nıu Çu!.uuru bülgesı 1 orosspor kulü
bü, ılusal ekorıumı Vt' artınna kururruı. 

"" ut odıJ<' , çifı ı r hırfıgı. ha· u kıı 
rL<m11 

/; ı ]r.. ili 

t'n'ii bu.. 11 

fokara 

Toprakları ve suları binlerce ve 1 

binlerce Türk çocuğunun kaniyle bo-. 
yanan ve Türk atasının Arıafart::ılar J 

da ölduğu gibı mil:, ~avaşh da ya
rattığı zaferlerle vatana ve tanhe 1 

mal olan akdeniz ve karadeniz bo
ğazlarının istiklalini temin için yıl
mak ve yorulmak bilmeyen azim ve 
iradenizle boğazlar muahedesinin 
milli menfaatlara uygun bir şekilde 
neticelenmesini bugün gece yanla
rına kadar sabırsızlıkla vilayetimızııı 

merkez ve mülhakat halkına saat 24 
ten sonrn lıaber tebşır edildi . 

Binlerce halkın loplu olduğu 
şu dakikadaki ve co~kun tezahuratı 
arasında içten doğan duygulariyle 
ünlü hükumet başkanının bu büyük 

z~fe.ri candan kut!ayacağ'.z . Söz ~ır- j 
lıgı ıle karar vNdıklerını en derııı ı 

saygıl"rınıla a. z ı-t.ıı<kle lov~nçlıyım 
)fıılUillt 

ık llc-1 /:J,11 ı;;l 

'' lıa•ı T'ııi»• 7 ı'ljıA hrdı Baı>11l 

Büyük mılli "'uzafferıyeti ben de 
sız<' ınuha bbeile tebrik ederim . 

Başvekı 

işmeı inönU 

Boğazların emniyet ve hakimi
yetini temin eden Montrö mukave
lesinin ırıızası dolayısile tebrike can
dan teşekkürlerimi arz ederken yur
dun büyük ve ulusal işlerinde daima 
ön olmuş olan partimizin kıymetli 

m<:nsuplarına ayni heyecanla tebrik
lerimi sunarım . 

Ddıı ) · ı ı ,,,[, ı-e ·umlıuriyet ı 
ı' ~ J-'ılfl'Jt !:,enci :iekrcteri 

Şükrü Kaya 

yui imzalarla diger I 
büyüklerimize çekilen tel 
graflar. 

f.,ffl l lniinü ba§·'Jt.kan 

;Jnhara 

Çelik iradeli büyük hükumet re
isimizin durup dinlenmek bilmeyen, 

'ilerli}t:n ve genişliyen sayısız başarı· 
lan içinde çok müstesna bir ehem
miyetle millet hakimiyetini kuvetlen-J 
diren ve yüksek eserinizi tamamlıyan 
Montrö konferans.odan büyük 
zaferle çıkması vesilesile bütün Ada
nalıların ~ayın şahsiyetinize karşı 
;ılan candan sevgi ve bağlılık duy 
gularını sonsuz saygılarımızla arzede
rız . 

(umhuri;t·t lıaıh'purtteL genel 
sekretPrbğtrre 

Ankara 

Ulusal ıstiklalimizi temamlayan 
Montrö zaferini coşkun sevinçler 
içinde kutla yan Adanalılar yüksek 
partilerine çözülmez bağlılık duyğula
rı içinde sonsuz saygı ve şükranları· 
nı sunarlar, 

c·~nei kurınay LaJkanlıf!ına 

_1.ulı:ura 

Blıyiık dıi.ıyı: savaşında !-.er mil
lete ı ıır!, v:ıtan s ·veriigınin ya~attı · 
i;:"ı beıızersız T'ırk ordusu büyül.lü

ğünü ve k..ıdrcfoıi goste en ulusal 
ordumuzun bu günkü çok eınnıyet 
V< rici kudretinden alınan kuvvetle 
elde edilen Montrö zaferinden dola
yı hüyük ve kulsal Türk ordusunun 
yüce şahsiyetini tebcil ve tebrik eder 
ve büyük Maraşalımıza sonsuz say
gılarımızı sunarız. 

f)ışışt,,rı luıl:.onı'ığına 

fokam 

Halkevimizin 
bakım evi 

Bundan birkaç ay evvel, halkevi
mizin hasta amelelerinıiz için bir 
bakımevi açtığ.nı yazını~ ve faaliyet
lerinden zaman zaman bahsetmiştik. 

Halkevimiz mevsim dolayısile 

amelelerin memleketlerine dönme
sini göz önüne alarak, önümüzdeki 
yıl yine açılmak üzere bakımevinin 
faaliyetini tatil edecektir. 

Kısa bir zamanda bu faydalı ko 
lun yaptığı faaliyet takdire layik bir 
netice vermiştir. 

Geçen az zamanda bu küçük 
bakımevinin 1009 hasta amelemizi 
muayene ettiği ve hepisinede ayrı 
ayrı reçetelerle taze ilaçlar yaptırdı
ğını ve çok ağır hastaları kendi hi
mayesi altında hastahanelerde bak
tırdığını göz önüne alırsak' halkevi
mizin gelecek yılda ayni faaliyete 
devam edeceğini öğrerımekle büyük 
bir memnuniyet duymamak elden 
gelmez , 

Sıtmalı hastalara 
bir kol~ylık daha 

gösterildi 
Mevsim dolayısile sıtmanın ço· 

galması karşısında teşkilatlar yeni 
tedbirler almaktadır. 

Halkınıı7a bir kolaylık olmak 
üzere kurukoprüde eski askeri malı· 
fel bmasındaki deri ve tenasül dis
panserinin bir kısmında da sıtmalı 

hastaların muayene ve tedavilerinin 
yapılması İçiıı vilayctce lazımgelen 
hazırlık yepılmıştır. 

Burada sıtmalı hastalar her gün 
sabah saaı 7 den 11 e kadar mua
yene e-.'.il,,cel.ltir. 

El<spr s, diin 
geç geldi 

• 
Dlin Toros ekspresi 8 saat tc-

ehhürlc geluıişlır . Buna sebeb yol
larda •C'ller dolayı. ılc olan tahribat
tır. 

Buyuk ci.ıınlıuıı Y<'l l,ükı.iıııetimı
zııı çok dcğerlı ve çok •evgili Dı:ıiş 
kri bakanlığının Lozan zaft•rini ta 
ıııamlayan son Montrci mukavelesi 

büyük zaferiyle Tiirk mılletiııın ka
z~ndığı evr1:ıısel şerefı kutl ı ken siz 
sav:n bakanı•nızın sevgılı ,.afıı~lnrın

da Cümhurıyet lıükıiıneti d:~işleri 
yı!ksek heyetini sonsuz saygılarla 
coşkun takdır du }·guları İçmd · alkış
lıyoruz. 

Fabrika dii "iik!eri 

Bu gece nöbetçi eczane 
Tarsı;skapı>ı cıvarında 

, Halk eczanedir 

---·-' 1 

Belediye •;üze! bir karar aldı 
:~ lcdı ı ııçtinı .ıi C' V< lkı günkü 

lOJJlant ... ınJ .:. .. nı·1 iıl l)İr ka1'ar 
almıştıı. 

13ı; y~n· ' ı• 5; •ırı:- : ]dıirdcki 
fabııkalar gece sa,ıt ''? <len sabahın 
7 sine kadar diid11k ~,11 mı·yacaklar

dır. 

Gecenin ve sabı•~ıırı gayri muay· 
yen vakıtlarında ;.e 111.ııizdel.i falni
kaların hemen bir çoğu sinyal yapa
rak halkı rnhaL·•Z etmekte idiler. 

Enciirııenin bı.. l<ararı fab ıka sa
hiplerine tebliğ cdilın:ştir, 

I 

....!. 

Kız sanat mekte ı 
• 
1 

1 

1 Şehrimizde 
vaziyetteki 

sonra hangi [ 
edecek? 

açıldıktan 
talebeyi kabul 
---·---- - ----

' 1 

1 

Şehrimizde onümıizdeki ders yı 
lında, bir akşam kız sanat okulunun 
da açılması mukarrer olduğundan 
bu okula girmek için nasıl şartları 
haiz bulunmak lazımgeldiğini, istekli 
kızlarımızı malumattar etmek için 
şimdiden bildirıyoruz : 

Akşam Kız Sanat Okulu , tah
sillerini ikmal edememiş genç kızla- , 
rınıııı iyi bir ev kadını olarak yetiş• 
tirmek ve icabında kendilerinin ge- 1 

çinmelerini temin edecek her hangi 
lııir sanat öğrenmiş olmak için çalı- ' 
şan bir kültür müessesesidır . j 

12 yaşından küçük, 45 yaşından 
büyük olanlar bu mekteplere kabul 
edilemezler . 

12 ile 16 yaşında olanların· ilk 
1 

okulu, ve 19 ile 4 5 yaşında olanların 
da en az bir ilk o'mlun üçüncü sı
nıfını bitirmiş olmaları, yahut millet 
mekteplerinin A ve B kısım !arından 
mezun olmaları lazımdır. 

Talebe kaydine Eylul ayında 
başlanır ve okul açıldıktan iki ay 
sonraya kadar devam eder 

Yazılmak ıçııı : 

1 - Tahsil vesikası ( Bu veşika 
yoksa imtihan edilir ) 

2-- Nüfus kağıdı 
3 - Sağlık ve Çiçek aşısı raporu. 
4- Dört fotoğraf 

5- Kayit beyannamesi getırmd: 
lazımdır. Derslere 15 Eyh1ldan iti· 
baren başlanır. Dersler 9 dan 12 
ye, 13 den 16 ya ve 16 dan 19 za 
kadar olmak üzere üç devreye ay
rılmıştır. Talebe hangi sanat şube
sini ısterse ona ı:ievam ~debi!ir. 

Akşam kız sanat okullarına Ens
titü ihzar! sanatları da ilave edile- ı 
cektir. 

Bu sınıflara Lise ve Orta okul 
mezunları kabul edilecek , talebeler 
burada iki yıl tahsil gördükten sonra 
ismet lnönü Kız Enstitüsüne gönde· 
rileceklerdir . 

Orada tahsillerini ikmal t'aen ta
lebell"r bir imtihan geçirerek Akşam 
Sanat okullarına öğrttmen olabi
leceklerdir . 

1Dünkü hava vaziyeti, İhracat rımız 

Şehriınizrle dün hava yine pek 
sıcaktı askeri hava rasadından aldı
ğımız mah1matta : 

En ç.ok sıcak 31,5, en az 21 ve 
tazyiki nesiminin 753,2 ve rutubetin 
69 oldu~ı bildiriliyordu. 

31,5 Derecei hararet Çukurova 1 

ıklimine göre pek fevkalade değilse
de nisbeten fazla ratıp oluşu muhit- 1 

te bunaltıcı bir tesir bırakmaktadır. 

1 
1 Atatürk parkının genişle-

tilmesi işine devam 
ediliyor 

Atatürk parkının genişletiletile
ceğini ve bunun için de, parkın ya 
nındaki Giritliler mahallesinin istim
laki, meselesini yazmıştık. 

Birinci kısmın istimlak işleri tamam
lanmıştır. Buradaki binalar yıkılmak
tadır. 

Buna nazaran önünıiizdeki yıl 
parkı daha büyük, daha güzel bir 
vaziyette göreceğiz. 

Jandarmalara verilecek 
ikramiyeler 

2897 Numerolu hayvanlar vergisi 
kanunu mucibince sayım yoklaması ı 
işlerinde çalıştırılan jandarma, ça-
vuş, onbaşı ve neferler.ne verilecek 
ikram;ye mikdarı hakkında maliye 
vekaletinden vilayetlere birer tamim 
yapılmıştır. 

Onbaşılar küçük zabit sayılma 
ılık!anndan efrat gibi ikramiye ala
caklardır. 

Jandarma zabitlerınc cm~af haslı 
ile birlıkt<- ve küçük zabitlerıne tem
dit zamları ile beraber t>irer maaş 
ııisb..tinde, onbaşı ve ekıdii iaş,. be
delleri hariç olmak üzere maaşlan
ntrı ıiç misli ii..criııdeıl ıkranıiye ve
rilecektır. 

Yenimer3in 
Arkadaşımız 9 yaşında 
Çıkan dünku s.ı.yısıle " Yen.ıııer

sın. arka<laş•mız sekiz y2 pnı doldur
muş ve dokuz yaşına ba·;,,:ı ... tır. 

Arkadıışımm t•·bn;;_ eder ve ııe>·-
riyatında devamını içten diieriz . ı 

n 

yadaki piyasa dı ı . ,, . 
malilmatı gördük . 

u 

Bir müddette.1beri B ' p , te de 
Alman ve Macar murahlı • . ırı ~ara· 
sında yürütülen müzakereler muob t 
netice ile bitmiştir. 

Bu görüşmelerin mevzuunu Al 
manya ile Macarislan ara wdaki tı
caret ve ödeme işkri teşkil etmekle 
:di. 

Ôgrenildiğine göre Macar!s\an'ın 
menfaatlerine uygun bir surette lıal
ledilmiştir. Buna mukabil Macaris
tan la Almanya'dan ithalatı kulay· 
laştmııalC _maksadile yeni bazı müs'a 
adeler yapmıştır. 

Bu müzakerelerdt> iki memlek<•t 

1 

1 
arasındaki seyahat işlerine de temas ı' 
edilmiştir. 

Bilhassa olimpia, oyunları ımiııa- 1 

' sebetile Alnıanya'ya •; ıahat yapa 1 

cak olan Macar'•arın ihtiyaci için bu ı 
seyahat müddetine m.ıhs~s olmak 
üzere Macar seyyahlarına uyda 600 
marka kadar dı5vız VPrilm sı husu
sunda anlaşılm,~tır. 

Almanya ıle Polonya arasıııdaKi 
4 lkınciteşrin 1935 taribli ticaret 
mukaveleısi hiikümlerince, bu muka
velemn tatbıkirı mürakabe ve tes~ıl 
etmek rnaksadile kurulmuş olan Al
manya - Polonya l<oıııisyonu altın
cı ıçtimaını K•akaıı'da yapılmıştır. 

Komisyon vakti!!:' tanzim edilmiş 
olan scııeıık plana uygun bir sı.;r. rte 
bir meııılekclteı ötekine ithalat v,· 
ıhıacat nn.;Jannı yüzde 100 esa~ı 
üzer:ndcn ı bit etmiştir. 

Bund ın başka komisyon, iki 
ıııcınlckct ar~·:ıııJaki muhtelif mes • 
lcnn üz re vt lıall:yle de ıneş 
gul buluııınıı tur. 

{itıt! a}nı e .... ı;;lttr, yaıü ıkr .. h • 

aras,nda mer'ı ınukavele fıuhimle

rince kuruln.u, ol.uı lııı .. nya -
Rom;•rıya komısyorııı Jahi bu ıraiık 
yen~ Dir jçtir l~ y.:ıprnı~tır. 

:-Vl~v' ılarından bır.•ıı 'ı~ "hal , 
ve ih, ac.ıt kontıı,gerı:l rıııın w ıc., 

i)lnd. ı anı c lırn g anla maia
rının ci,ğı,nıesı t. şkil etmiştir. An 

J.
1 ·,u busu~L )':l 1 Jılan ır:o'L..ıken:~ r 
niız bitmeııııştir. 

Almanyıııı - Ro;nanya ıı :iznk,,. 

Bir francalanın tarihi 

A y şeklirıde yapılrıış frarıcala· 
lar vardır . 

Bu francalaları ılk defa Vendlet 
ısminde bir f,r :1CI yap ·e 1ma 168 
sere ,ind yapmış O devirlerde 
Türklerle Macarlar arp vesilesile 
sık ık temas ettuderinden M Hilal • 
glınün meseles olmuştu , Bunun içİJJ . 
~ırıncı franc1lalanna Hilal şeklini ver n 
di a 

Bu ı.;-ün onlarl ay fra,1calası di· U 

yorı.z. 

Bu günlerde af francılalarınıP a 
250 inci yıl, kutlanacak e 

Apartman yuksekliğinde büyü~ 
bir ay francalası Budapeşte sokak 
larında olaştırılacak sonra parça' 
!anıp fakir halka dagıtılacak . e 

Ejderha ... al 

A raa, bı duyarız: Denizlerde 
bir ejderha görünür . a 

Bu sder de Atlantikte bir Y 
lan ejdc rhası görundli ve bu sele 
görıilmekle kalmadı cildiirüldii . 

Bu yılanı askerler mavzerle ·· 
dürdüler Leşi leınizlmecek, dold~ 
rulacak ve Rio hayvanat müzesirıl: 
konaca . n 

Askcrkr, d .,zden 36 metre~ 0 

zunlukta 80 santımetr kalınlığın 
bir yılanın çıktığını gorunc.- öy a 
korkmuşlar ıd, hayvanı vurdukt 
sonra agaçlara tırma.ımışlar ve 2 
"'aaf kşınııı y.mına yaklaşarııaınışl a 

Asrı a·--:ır o 

B ..ı 1 An rıı;.~ , .. ,ayıpliği : 
pa [ -ı~ a at besleniyor u 

V l. o.ı zam rıl"rda Los A 
gel s r y.ın .ı ha 

llır p ·rt.ııanm 14 üncü katın <:!u 
r,L a ı ır za,, oda!arınd~n bir· 'lk 

sevgı « , · " çıka, dı . Komşular ıı gil 
k<., '"Ye .,..ı.irncc t ttiler , Ada 
ap.ır ı <ılnbıııd izın aldı <ti 
söyıüyor . Amma mah . me koııı 
!ar ;,.hine arar v rdi . 

Balık satıcıları 

E .k. (u.nanıstanda 
vardı '. 

bir ka 

Seyyar balıkçılar, ellerind ıle 
malı satrmıdarı t vvel oturamaıl ha 

dı .. 
Bu kar.<1n şıddetl 

riaı ' ı tı nlerden 
zası alınırdı 

di t' 
tatbik e 1 

ağır para bil' 

Yorgunluk .lı<.ılan gayrete Pa 
tırir , oira ı evvel o urup dinlen 
için b.,lıkl, rı ıı derhal satarlardı · ! 

Bu sur •ıle balıklar bayatlıY a 
l.okaca :ııaı n;ızl, rdı . da 

iZ IUI v a. • ı ? l;ı], 

b Ve 
,0,K 1l h. ı ı ...... -1ya ge c 
ır.c ı, çocu ır.ur kız ını er~ 

m· o . ..: gmı ıner k ettı . O de tin 
falcıl;ırır elan biri Jedı ki : 

- Koitu,ı-uııuz altına bir Y~ ınj 
ta k yuııuz, yuınuı tadan civciv 
çıkarsa çocuğıınuz erk~k olacak 
me tir . ite! 

Lıvyo koltuğ11nun altına bit 
Ce• 

mu·, ta koydu , cıvciv horoz ~ı 

keıı .. nm dl' bır o~.lu oldu. !" 

Ondan ~anr a Roma kadıııl ,~ · 
ç.oru~larırıın 1,insiy.etını evvelde~ j <l 

lam.ııc i~ın g lıe kalmc.J, koltu~ e · 
tıııda ..:ıv = v çıkar ınağı adet ett1 

• l r ,ıd , . ma bıbını~ f.u 
ın Ru rı, v..ı'ca te,b•tı eh~11 

}t'd' "r;I tür l)j 
ı ·'A' ı ~ O) .ı lm@l ı... rnmı 

Ro 'nı•y;ı'da s ·•b • .. t ı<ışta J(i, 
hı. -lu L ş , · b · ı <. Rnıf' 

nır .ca.cı ·uu 't·nc'· · , Rorfl 

b.lP - l •lİ rı. •. 

5 gu·. ı m ~at ...... ı .n ·cburi 
den ileri gelnıı~tır , 

B müddet son r ıink·rde 11 

ne a 1ı $ ,la v~ıİyffn hı 
l f l ·r · ec 

•· .ı5L . 
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Fransızcıııla n çevirE<n :. N. G. 
ıla· 

Parmak çocuk dler 

l 
trde 
sile 

-----·--· 
1 

Mı ı Japon h ··he rnden ; 
ıa • 
içİll . Çoı< za an vvel, Settsu eyale. [ 

1 v de Naniue köyünde bir karı, koca I 
. ilfayordu . Çocukları yoktu . Ve 

1 eli' un için çok ınüteessirdirler . 1 

Parmak· kadar olsun bir çocu· 
a sahip olmak içın yaptıkları dilek· 
~den kalpleri aşınacak hale gel
ışti . 

Nıl ayet bır gun, komşulannın 
vsı} esi üzerine allahların kudretin-

en . 'f ıst adeye karar verdiler . 1 

I Mabede vardıkları zaman şöyle,: 
a varmış! rctı : 1 

- Mukaddes Allah 1 parmak 
adar olsun bize bir çocuk bahşet!.. 1 
.. B iyük ali ah bu iki mahluku süz- ' 
u ve onlara acıdı : 1 

ul - . Evi.ıize dönün .. Diletiniz ka- i 
edıl.ınıştır .. Dedi . ı 

Mabedi z:yaret;erini~ onu~u a;ı.1 
n bırinci gününde kadın bir erkek j 

fll'"'l:t\nc.uk doğurdu . Fakat doğan bu 1 

huk o kadar küçüktü ki; yapma 
a çelerdeki minyatür bebeklerden 1 
arkı Yoktu . [ 

Kan ve koca h<JYretler içinde 1 
almışlardı . 1 

Fa at allahııı ıradesi karşısında J 

Yun egınekt n başka çare yoktu. J 

k Ona ssum bo~hi yani Parmak ço
adını verdiler . 

a'dAradan b'r çok seneler geçtiği 
1 u e oc k bır tiirlii biiyümüyor-

lk · On üç ) aşına bastığı zaman 1 

'ld~0ğd l!"u ür n daha büyük de-
ı . 1 

1 Ço ul 'itun komşular ıcin bir 
ı a ay T 

rnevzuu o n uştu . 
y,. ııihay t ana ve babası Par 

a . Çocuğu nefretle görmeğe baş· 
'şiar ve ondı:n l.urtulmag· a karar 

er · mışlcrdi . a· . 
ır sahah babası onu çağırdı : 

.__ Parmak çocuk 1 dedi . Evim· 
~ sdc_nin gibi bir cüceyi ne yapayım, 

Y 1 defol ! . 
tim b Peki giderim 1 yalnız rica ede 
bi ana annemin dikiş iğnelerinden 

t tane verin .. 

p - Bir dikiş iğnesi mi ? Ne ya
a::aksın ? .. 

.__ Kılınç yapacağım .. 

ı lanab· Oh, oh 1 • Doğru senin kul· 
d ılcceğin kılınç ta ancak o ka-
ar olur 

l·ıı Parı ı~k çocuk saman çöpünden 
• 1nc V c ına bir de kabzı: ve kın yaptı. 

e 0 nra annesine müracaat etti ! 
tiıı k ~ A~ne 1 • Sen de bana bir pi 

ç sesı ve değnekleri ver . 

ıni ;- Pirinç ka esi ve değnekleri 
J 

· Y p:ı ksın? 

nekı- Kn edeıı bi. ! ayık "e değ
erd n di! 1 Ü rek yapacağım . 

ceğ-'--. Oh 1 oh ! doğnı, senin bine-
1~ kayık a anc;.k bu olabilir .. 

ti . V arınak çocul· :ı ·"·n,.. veda et
Nan· evdt· uzaklaşiı. Ve sonra 
leı; Yadan kayığı a bindi ve kürek-

nc asıldı I< .. 
ndı kendine ; 

1 Kyato'ya gitsem ? 
t tır 11 araiorluğun en güzel şehri 

a ıdır 

Di E'.glcıı~eli bir şey olur her halde .. 
Yordu 

t'tehiBaza~ bir çalının altında. hazan 
L· t kenarında bakarak geçirdiği' 
ıra Lk 

çOc ~ sey hattan sonra Parmak 
~ ~y'to'ya varmıştı . 

ş il\ Yato o zamanın paytahtı, ihti· 
b ve güzellikler içinde kaybolan 

ehirdı' p . 
1 t arıı k çocuk ş lıirde hayrC't
ı nd • dola ı ordu . Birdenbire 
lltll<I .. 

Sihi sü~lü ııazza bir kaıııyo-

• 

nun önünde buldu . Burası başve 1 
zirin <atosıı idi . 

Parın~k çocuk kapıdan içeri gir·/ 
di ve ilerledi . 

•• 
Tam o sırada ba~vezir de bah· 

çede gezi yordu . 
Parmak çocuk mevcudiyetinden 

veziri haberdar etmek i< in : 
- Affınızı dil rim efendim .. Di

ye söz • başladı . Vezir birden ge
len bu sesi işitnuşf . Göz)erini önü
ne çevirdi . Fakat yerde kimseyi 
göremedi . Fakat biraz daha dik
katli baktığı z,unan genış bir yapra
ğın altında kıpırdanan parmak ço
cuğu fark etti . 

Konuşan sen ıni idin ? 
- Evet efendim bt,ndim 1 • 

- Kimsin, nesin .. Hem ne ka-
dar küçüksün sen öyle ... 

- Ben Nanivadan geliyorum . 
Bana Parmak çocuk derler . 

- Parmak çocuk ? . Evet.. Fil
hakika da ancak Parmak kadatsın .. 
Peki ne arzu ediyorsun ? 

- Efendim , bu kadar küçük 
olduğum için babanı beni evinden 
koğdu . Şimdi artık evım yok .. Şa 
tonuzda kalmama müsaade etınez
misiniz? 

Bu vıicutla şattıyu doldurmı 
yacaksııı ya, peki giT ltııydi ! . 

Parmak çuco~ çok çevik w çok 
canlı idi : Kendisinden ne istenirse 
yapıya dı• . Çok geçmeden şatoda 
herkes onu sevm~ğe başladı . 

Fakat hiç kimse başvezirin kızı 
kadar alak dar olamıyordu . 

Güzel prens s nereye gitse Par-, 
mak c;ocugu da beraber götürüyor
du bir dakika onu yanından ayırmı
yordu· 

Bir giin yine beraberinde Par-
mak çocuk oldugu haldt; prenses 
Allah ~ · sunu i vafa gitmişti . Dö· 
niişte, yolda geliı ken karşılarına bir
denbire iki şeytan çıktı . 

Prenses şeytanlan görünce o ka · 
dar korkmuştu ki: Bayılmak dere
cesine gelmişti.. Bu sırada kendini 
hiç yormamış olan parmak çocuk, 
elinde herkesin alay ettiği iğneden 
kılıcı olduğu halde dans eder • gibi 
sağa, sola sıçrıyarak işe müdahale 
etti: 

- Menhuslar .. Ben kimim sanı
yorsunuz?. 

Ben, Başvezirin sarayında Par
mak çocuğum .. Beni tanı'llayan yok
tur. 

Haddiniz varsa Prensese doku-
nunu&. •• 

Karnınızı. delerim de bol bol ha
va alırsınız .. 

iki şeytanın kahkahalan çinko 
üzerine indirilmiş çekiç darbeleri 
gib' ort:lığı çınlattı. 

Ş y a ların büyüğü: 
Ey fasulya kılçığı .. Şimdi sem 

ç gneınede.1 yutarım .. 
Fıll abka bu sözl ri söyler sby-

lemez, !l k şeytan Parmak çocu 
ğu, parmaklarının ucuyle tutarak yu
tuverdı. 

Parmak çocuk şeytanın boğazın-
dan g~çtikten sonra havada uç~_yo.~ 
muş gibi şeytanın kamına duştü. 
Faka c yı h ç kc rkma_u_ıış ve. ke~
dini bo. amıştı. E.lindekı ığneyı mu
temadiyen şeytanın karnına batır
rnağ'a başladı. 

Şeytan bu darbderin tesiriy(e 

geğirıııeğe başladı. Ve Parmak ço
cuğu dış,ırı fırlattı. 

Bunu gören ik;nci şeytan bu de· 
fa Parmak çocuğu yakaladı ve yut
mak istedi. Fakat Parmak çocuk bu 
defa yolu :; r nmişti. Şeytanın l u
run dclı! 1 ınd<'n r çıktı. Ve da- ı 
ıma elinde tuttuğu iğneden kılıcı öy- I 
le bir şıdd tle şe_ tan n iki gözıine I 
sapladı kı, ~ey an, acıua • ., J:l.ıni aı;- ı 

Türlcsözii 

• 
irin ilız l 

Deyli telgraf Montröde kazan ığımız 
muvaffakiyetten dolayı "·· r l ri 

tebrik ediyor 
---······ -

Daily telgraf gazetesi Montreux 
konfcransındakı anlaşmaya dair yaz
dıgı başrnakalrde diyor ki: 

Akid devletler' n mümessilleri bu, 
bariz muvaff akiyet clolaylsıyle çok 
hara etli tebrike şayandırlar. 

Maatteessüf ltalya malum esbap· i 

tan dolayı konferansa iştirak ede· 1 

medi. Fakat yeni mukavele ltalyanın , 
imzasına açık bırakılacaktır. 1 

Japonya, Sovyet Rusyanın sulh 
zamanında harp gemilerini boğaz· 
lardan serbestçe; çıkarmasına iti
raz etmiştir. 

Fakn Ja onya doğrudan doğ 
ruya Akd'eııız ışlerin alakadar bir 
devlet değ'ldır. 

Almanya yeni mukavelenin 
bazı maddeJeı im kendi aleyhine cep
he alındı~ma alamet telaklci etmek
tedir. 

Fakat Almanya Lozan muahede
sinde imzası buh•nan devletlerden 
değil dır. 

Türkiye dahil oiduğu haide Lo 
zan muahedesinde imzası bulunan 
devletlerden altısının imzasi muka
veleyı meriyet mevkiinc kaymağa 
kafi gelecektir. 

ille defa sulh muahede! rinden bi. 
rinin resmi müzakere ile tadil edil· 
diğine şahiJ oluyoruz. 

Bu keyfin 'tin k ndisi değerli bir 
misal teşkil etmektedir. . 

Bununla zamanı mıinasip olduğu 
ve alakadar devlt:tler makul ve 

anı li diışündLkleri zaman sulh mu
ahede 1 rinin tadili kahil olduğu sa 
bit oluyor. 

lh imal böyle bir örnek elde edil·. 
mesi arzusu fngiltereyı Sovyet nolc- ; 
tai nazarına kar~ı müsaadelerde bu. : 
lun ıı .. jja sevketıniştir. 

~!esela sıJh zamanında Sovyet 
Rusya Karadenizdeki üssi:bahrilt ri 
ilı• ı3,ıltık ve büyük Okyanus üssü· 
hah ·ı rı arasında münakaleyi temin 
için her tiirlü harp gemilerini bo 
ğazladan geçirebilecektir, 

2k ,, 
zının ıçıiıde fırıldak gibi döndürme
ye başladı. 

Bunun uıerıne iki şeytan da Par
mak ç cuğun bir hortlak olduğuna 
kanı ol.nu lardı. En emin işin firar 
olduğuna hükmettiler. Ve rüzğir gi. 
bi kaçarak ortadan kayboldular. 

Parmak çocuk arkalarından ba-
ğırıyordu .. 

- Korkak .. Sinek herifler ... 
Prense. sevincinden ağlıyordu. 
- Çabuk.. çabuk Parmak ço· 

cuk,. şa:oya dönelim.. istiyorum ki 
babanı sana layık olduğun mükafatı 
versin .. 

.... 
Pre~ esle, Parmak çocuk koşa 

koşa dönüyorlardı, Birdenbire yol 
üz:erir.de şeytanların kaçarken düşür 
dükleri hır t k ak buldular. Pren
ses t l'şla bu tokmağ yerden aldı. 
Parmak çocuk: 

- B dı! ne? 
Pr nscs cev p "rdi. 
- Hakiki b' r hazine: Dileklerin 1 

kabulünü temırı eden sihirli tokmak_ 
Bu sözleri söyledikten sonra par

mak çocuğa bu tokmağı tutturdu. 
Birdenbire gözleri kamaştıracak mu
cize meydana geldi. 

Birıın içinde parmak çocuğun 
boyu uzadı. Ve boylu, poslu Sülün 
gibi bir delikanlı oldu. 

** 
Sarayda Parmak çocuğun kah 

ramanlığına ,erkes hayran oldu. im
parator hıle onu sarayına davet etti. 
Ve kendısine bir çok kıy,ı.etli hedi
yelerle beraber Büyük Şövalye ünva 
nını Vt'rdi. 

,t ı r tledır kı, I', 1 k o· ı 
c · fi,.rk sin lı.} raıı olduğu ve sn. 
diği k, tıraıııan oır Şc:ıvalye oldu. ı 

BıJikis Karadenizli olmıyan dev
letlerin bu d.-nize gönderebilecı-kl~ri 
harp gemilerı ziyadesiyl .. tahdit ecıi!
miştir. 

Bu noktalar az kabın konferansı 
akamete ııgratacaktı. Fakat nihayet 
pratik d~ün p!er aza•i mütalaalara 
galebe ı:lti . 

Atatürk Tiirkiyesi Abdullıaınit 

>e halefi Türkyeleri değildir. Kon 
feransta şiddetlı mıınazereye sebep 
olan mt'fruz ahvalde Türkiye:" in bi 
taraf kalacağını havsala alamaz . 

Yeni mukavele ile husule gelen 
esaslı dcgi,iklik bundan sonra Tür
kiyenin boğazların salahiyettar mu
hafızı olmasıdır . 

Beynelmilt>I kontrol komisyonu 
kalkıyor. Bunun devamı Türk rnilli
yetp rvcrlıği tarafından gayri kabili 
tahaııımiil sayıldı. 

Mukavel muddetinın her beş se • 
nede tadil edilmek fırsatı verilerek, 
yirmı sen o ar, k tayin edilmesi de 
manidardır . 

Bununla bugünk-ü siyasi ahvalde 
daimi olarak siyasi anlaşmalar ya
pılan\ıyacağı hakikati nihayet takdir 
edilmiştir . 

" Avrııpaııın hasta adamı " sayı
lan Türki> e ıki asırdanbcri kendi
sinde örülen manevi hastalıktan ar
tık kurtulmuş ve yirmi sene evvel 
rakip müdde.ler arasmda taksim 
olunan Anadolu bugıiniin kuvvetli 
adaı ı olmuştur. Yeni mukavele bu 
tahavvüfii tamamile tanımışt r. 

Türkıye şimdi boğazlan tahkim 
ed c kt r. Bogazlar eskisin na aran 
daha ıyade h cum edilemez bir hale 
gel kf r 

Di er taraftan ğazlarda tıcari 
muvasalayı kolaylaştırmak için gös
terdi i müsaadclerle Şarki Akde
ni u sulh ve müsalemet dahilindeki 
de' ı ıılı terakkiye faal sıırettP i)ti· 
riık edeceği iimitlerini teşci etmek· 
ted:r . ----
Halkevi başkanlığından: 

4- 7-936 tarihinde yapılamı
yan Kitapsaray komitesinin seçimi, 
27- 7 - 936 pazartesi günü saat 
18,30 da yapılacaktır . Bu şubeye 
kayıtlı onlanların o saatta Halkevine 
gelmelerı . 7136 

Hizmetçi aranıyor 

h' 

-d 1 :- i:zer 1->ir 

t ı 1 ıı c. JJJ ·r.ııze 

at dil ·n. c. 

İkmale kalanlar 
okusun 

O. rr: tep ve Li c .>ınıfların
da riyaz:v , c bir, her 1 e ve f 
bi slerın 1 n ikı. ale kal ııış 
tal e.en ı ·mal ı ·r.anr a h yırla
mak 'zere lı kurs açtım . 

' 1 ı " Türk Sözü .. mat 
b ı da 1. T. ve H. B. Rumuzla-
rın rı a( etııı kri . C. 

Gaip aran yor 
l u ;v , ı ıye za ıı ııında arka

da ıın Ad n ılı Yusuf ve üç incü 
Kafkas h i t ıınında Selan.kli 

nıd<" iki a '·ada<ımı 
nde hır a'< " ala-

1 
1 ni Lııl

am 

7127 3 -5 

YE A LA 1 

Ceyhanın Y. Kale mevkinde B edıy ye ait : 
Hali dere ~ eza der· ve ı ·hir C y .• aıı it~ mahdut (9) hektar (2) bin 

metre (eskı 100 dönüm. ) 
Yine Ceyh ·ı n aynı m v _.inde şarkan ıali ve Kiryan oğlu Cuma tar

lası, garb n v " .:. ı ar 1 .'.! n, . n ıl:ıe ı der ile mahdut (9) hektar (2) 
bin metre ( ·~ ı ')0 Joıı ıın) i cer. an ( !IS) hektar (4) bin metre (eski 
200 donüm ) . : •mm n b d Ji ( 1000 ) lira olan iki parça tarla şart
namesi mııcib e açık artırma ıle ablıga çıkarılmıştır. 

ihalesi Agu. o nn Ü "n (i pazartesi gürıti saat 15 te Belediye Encü-
meninde yapıla · r . 

Salış bede i ı ı t:Lr. ' ma kdt t nıııatı ( 75 liradır. 
B 1 k d·r ~ · · d ' · u tar aya ı · . " .. gı ynı ınin e ve şartnamesı mucı· 

bince iki se ıe ıü 1 l tl ·raya v ·ril ktir. Kira bedeli peşindir. Muham · 
ı!ı•·n senelôk k b •deli (100) l,i en l.f 2 JO} liradır. 

Muvakkat t •• ıa ı (l 'il radır . 
Gerek sa un almak v kira i. · t ıtmak i.;t;yenler ihale günü mu 

vakkat temina a arıle a B ll'd. ~t! Encümenine ve şartnameyi gör-
mek istiyeni ' ' n :ı, I cıi ı işi ri kalemine ve Ceyhan 
Belediy R ı l'g nu a a , ,. ! ıı ıla ı unur.7112 18·22-26-30 

1 - Adanı ri asfal )'oll rmııı an rind kullanılmak üzere Belediye 
ambarında t 1 ( 25 - 5 ) on ouk asfaltın satın alınması açık eksilt-

mı-y konmu ur . • 
'2 -·· f 5te i.I al ı a fi .. nv · 1 t:ırihini bildirir vesaik 

ibraz ede ek! ·r"' r. 
3 - Nakli e, sig0rta, um k, bıl • n v rgi ve resim ve diğer mas-

raflar mükal-ı'ıid tir. 
4 Yapıla ·aı. tek Hl rl ! usulü da'r inde yatırılmış O/o 7,5 nisbctinde 

muvakkat u a. b •u v va Banka mektubu gönderilmesi li-

zın\dır . 
5 - ihale .\ i.I to un O u u pazar! ·~i günü saat on beşte Adana 

Belediye en ı nin 'e yapıla ak ır . 
6 - M ı a ·"at t minat ( 2 ı 5 ) lir«dır. 7120 22 - 26 -30-4 

Y ı-ni nu zarlı uı y .la.::ık olan tulumba dairesi ile temel takviyesi açık 
olar. k e ·siltı.. k· nulmu • lir. 

l~ale i A, n 6 ncı r< b gunü saat on beşte Belediye daimi 
encümeninde yapılacaktır . 

Muvakkat te İn tı yiiz on liradır. iste !ilerin şartnameyi görmek üzere 
ht>r gün fen i 1 ri ı 'id..irlüğ-ti ı v · i "niı d teminatlarile birlikte da-
imi enciimene ·a aatları ılan olu ıur. 7121 22-26-30--4 

E.~ vel e k , 
hıid ·n i ifa t 

nuni müddeti zarfında taah
r fı an 936 senesi içinde 

rda • naddelerin tahlil işi şartna

ur . ihalesi Ağustosun altıncı 
yapılması ica >'cu'''c 
mAsi mucib'n 
perşembe giııı · . c · n nınde yapılacakt:r. 

Teminatı mu ka,e a" a ı 5 lir dır . . 
Talip! ~r ih k ,sıinii temınat ak ;a!arile 

meyi görmek istiyenler her gıiıı Bele y 
etmeleri ilan olunur. 7119 

ed ye encümenine ve şartna · 
ya .. ı işleri kalemine müracaat 

2''-26-30 4 

1 Kolordu cadd, ındekı ya, a kaldmının keşif ve şartname ve proje 
sitıe göreyapılması çı · eksilt.neye k ulmuştur . Yapılacak işin keşif 
bedeıi 3045,50 lirı ı . 

2 - Bıı i e i euak r gün öğlı·d n sonra Belediye heyeti fenniye
sinde görülebılir . 

3 - ihale ag ı.to un ) ıncı Perşembe günü saat onbeşte Belediye 
dainıı t:.ıciımeıı n y 1 1 >ılac ktır . 

4 - Muv, ı.kat •ııinat : 2_8,4'2 liradır . 
712.> 23 26-30-4 
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Sahife: 4 

Adana Borsası muameleleri 
ı-~~~~--------~P~AM~U~K~v-e~K~O~Z~A--~------------

Kııo J<ıyaıı 

ClNSI 

-ı<:apımalı pamuk 
-Piyasaparlağı .. 
-ı>izasa temizi ,. 

iane 1 
iane 2 

Eıı •z En çot.. 
Satılan Mik:dar 

!(Uo K. S. IC. S. 
™ ı~==~===•·==·============~• 

-Ekspres 
Klevla_n_t------ı-----ı 47,50 

~~--~~~~~~~-
YAPA G l 

~B~ey.~az ___ ,, __ 11--=-~ı=======:ı 
Siyah . 

t,.:lt,JT 

Türksözü 

Seyhan Valiliğinden : 

Muhammen bedeli Lira 700 
Cinsi: Arsa 
Miktarı metre: 108 
Mevkii ; Ziraat Bankası karşısı 
Hududu : Şarkan Yol , garben : 

Basmacı oğlu Mardiros ve Dirohi 
Şahbazyan Manok, Şimalen: Yol faz· 
lası, Cenuben: Kısmen Hacı Yunus 
Z. Ali ve kısmen Basmacı oğlu Mar· 
diros ve Dirohi Şahbazyan Manok 
arsası. 

Tasarruf senedi 
No: Tarihi 

136/54 Eylul 933 

-fa~pres ~ 1 Hudut ve miktarile sair evsafı yu 

Yerli " Yemlik!'-- ·
1 

! ==========------~.·--_:::: karda yazılı Hususi idareye ait Zi-
" " Tohumluk ,, / raat Bankası karşısmdaki arsanın ~~ ~~_..:,~~~~...ı..~~~~~~~~• 

H U ti 1 J B A T mülkiyeti peşin para ve açık artırma 
Buğday Kı:..:b.:crıc:..s ___ l_3)5 __ , suretile satılığa çıkarılmıştır. 

--·~· __ Y_e_rl_i ____ , __ 4,7_o ___ l __ 5,05 ---ı---------- istekli olanların yüzde yedi bu-
'' men tane k k 2 _A_r..:.p:....a_..==:;;.:.:_ __ -

2
,62 çu pey a çalarile birlikte 8-7-

Fasulya 936 salı günü saat onda Daimi En-
Yulaf·-------•----- 1 cümene ve şartnameyi görmek isti-

-------ı ----------•-~D_e_lic_e _______ , ______ , ________ ________ 
1

1 yenlerin her gün Hususi Muhasebeye 
Kuş yemi müracaatları . 7111 
Keten tohumu • 
Mercimek ,, 
Sisam 1 1 

UN 

1-~ört yıldız Salih ı-~67005 ___ , __________ 
1 

I 

.?:::: - uç '» -·-~----·- 1 .o- -D 1 D 700 Jı ört yı dız oğruluk 
~ c üç ,. » 62ç- -
o-= -Simit » -800 --

• 

] ~ o·ort yıldız cumhuriyet-- 700 ----------· 
~ t)o üç » » 

Simit • 

Liverpol Telgrafları 1 
_____ 2_5_,_1_ı_ı_9_3_6_'..:.:"='"c::.:'"':_".c.'"'~ 

Kambiyo ve para 
iş bankasından alınmıştır. 

Hazır 1-;- 33 Liret 
1 1 Temmuz vadeli 00- Rayşmark 

Birinciteşrin vadeli -6- 65 
Frank « Fransız • ı= Sterlin ~ ingiliz • 631 125 

Hit hazır 5 1-22._ Dolar « Amerika • 
Nevyork 12 36 Frank « İsviçre • 1 

1 - ~~;~.,____ 
FE1 E..B.t9.J!?..6.1 .. ~_ı;; 7so 

' ~ ,-, Sıhhatınızı koruyunuz ve 1936 mo 

' deli yeni bir 

alınız . 

Yeni 

Frigidaire 

Frigidaire 

soğuk hava dolabı elektrik sarfiyatını 

yarıya yakın azaltan Ekovat 

kompresörü ile mücehhezdir. 

18-21-24-26 

Satılık ev 

Yeni istasyon asfalt caddenin 
Vali konağl caddesi dönemecinde 
(2000)arşın murabbaındaki arsa üze· 
rinde Şakir Bozdoğanın bahçeli evi 
satılıktır . 

Muntazam teşkilatlı çiçek hah· 
çesindeki Nadide fidan ve tezyinat 
ağaçlarından başka yetişmiş yüz 
ağaçtan fazla portakal ve mandalina 
vardır. 1 

Bir kat üzerinde üç odayı taksi
mat Holunu,mutbağı, bodrumu,ban· 
yosu ve motorlu su tesisatile her 
türlü konförü havi evi ve bahçeyi 
görmek İstiyenler her gün öğleden 
sonra saat dörtten itibaren görebi· 
lirler. Fiat hakkında Selanik Banka· 
sında Bay Murat Ülgensir'e müracaa~ 
edilmesi .813rl 2-10 

Mektepliler okusun 

-... .. 

" . -.;..._ 

--
•· 
--

.. -

Kaçakçılar vatan 

hainidir 

Orta mekteple Liseden ikmale 
kalanlarla müsabaka imtihanına gi
receklere bilumum Riyazi ve Fiziki 
bilgilerden ders vereceğim. isti yen
lerin kırtasiyeci Mehmet Sadık va
sıtasile Yüksek Mühendisten Recaiye · 
müracaatları .7108 \ 

16-19-21- 22-23- 26-28-3 --------·----

: -· 
F · ·d • Soğuk ' 
rıgı aırehava do-

labında muhafaza edeceğiniz 

gıdalar ve her nevi içkiler 

bozulmadan uzun müddet 
kalırlar . 

Ekovat Kompresörlü F rigidaire sa_hip olanlar elek 
trık faturası gel-

diği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarını anlarlar. 

F rigidaı·re'den daha üstün ve daha idareli soğuk hava 
dolabı yoktur . 

Halep orada ise, arşın burada .... Geliniz, görünüz ve kanaat getir· 
dikten sonra satın alınız . 7101 

Adres : Abidin paşa caddesi Ziraat Bankası karşısında . 

Muharrem Hilmi 

D.Demiryolları işletme müdürlüğünden: 
idaremiz için Mi,,is veya Tarsusta vagonda te!lim 3QJ)(JO kilo sön

memiş kireç açık eksiltme .. retile satın alınaııalctır. 
Muhammen bedeli bell~r kilo 1 kunış 75 santim CJluııı elc!flt~si 12-

1-936 çarşamba günü saat W 41. Adana lşloetılle mlldürlüğlfrıde ,apı· 
lacaktır . 

Şartnamesi bedelsiz olarak işletme kalcmind._ göriilebilit. 

• 

Adana Acentesi : 

Rıza Salih Saray 

Bebekli Kilise so ~k No.11 

A. i No. 11 B. - Telefon 

No. 265 

Oz Türv •P"'llayesile kurulmuştur 
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2 
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4 
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ANKARA BiRASININ YÜKSEK EVSAFI 

105 
385 

32 
82 

325 
3,5 

Yarım litre Ankara Birası 
Gram Ekmekten 

,, Sütten 
,, Tereyağından 

,, Etten 
,, Balıktan 

adet Yumurtadan 
Alınacak gıdayı temin eder . 

' ' 

I -· 
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Çiftehan Kaplıcası 

Açıldı 

şı 

h 

lı 

bi 

Tabiatın bu büyük lfıtf ve nimetinden istifade edi ta 
Se 

Radyo aksiyotesi bütün dünya kaplıcalarınınkinde1 

yüksektir 

Şe 

la 
b 

Romati:znıa, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mid 
muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidir ft 

Senelerce çocuğu olmayanlar Kudreti fatıranın hu feyzinden müsteP te 
mes'ut olmuşlardır . y 

' Gazinosulokantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berb;;;ri va 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuıd 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar şunlar- Kuruş ı 

io 
ta 
dı 
k· 
k 

dır: 200 Bir gecelik J Odalar dört kişiliktif 
otel odası r Fazlasından fark alırı ~ 

125 Bir gecelik \ •• 
taş odalar 

75 Birinci baraka 
50 ikinci " . tıı 
30 Hususi banyo / Bir kişi ücreti günde 1 ta 
15 Umumi " ( 

j J defaya kadar 

·I Yazın Çiftehana gr.lmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın Ç 

I tiğiniz iztirabı unutmayınız . 6979 
19 

l1teklileıin muhammen bedolin °/o 7,5 üzerinden 41 lira 63 kuruş mu
valck.t tQıW1inat idaremi:ı; vezne makbuzu ve A. Eksiltme kanunu mucibince 
vesaiki liızimeyi hamilen eks~tme g'llnü saat 9 da işletme müdürlüğüne / 

Herkes gibi siz de 

1 
rasını içiniz. Her yerde 

: Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Bi- 1 

israrla arayınız. Adanada toptan satış yeri : 
Umumi neşriyat müdürii 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matbaası 

6984 
nıüracaatları.7137 26-30-5-10 
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