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Karanlık hat 
Yazan. ANDER MAUROİS 

ti lerliyoruz, zaman da yürüyor. O
D nümüzde bize ilk gençlik mıntıkası
U nı artık arkada bırakmaj!"a mecbur 

olduğ'umuzu ihtar eden karanlık 

bir hattı görünciye kadar .. " Bu 
cümleyi yazan romancı Conrad bu ka
ranlık hattı kırk yaşından;sonra baş

latıyor. Son günlerde (Her şey bitecek
tir) adındaki romanı neşreden Emil 
Henriot ise onu elli yaşına daha yakın 
buluyor. Ve öyle zannediyorum ki Emil 
Henriot daha haklıdır .. Romanın 
kahramanı şu cümleleri yazıyor: "Ah 
Şu insanın içinde başlayan: uçuruma 
doğ'ru inildiği , her şeyin boş olduğu 
Ve mukavemet edilemiyecek bir sür
atle ölüme doğ'ru gidildiğ'i hissi .. ., 
Ve sonra kendisini muayene eden 
doktora da şunları söyleyor : 

- Belki nörasteni yaptığımı söy
liyeceksiniz doktor . Fakat hayır 1 
ben bütün hayatımda sarsılmaz bir 
nikbin oldum. Şikayetten, teselli edil
mekten tiksindiğ'im kadar hiç bir şey
den ij!"renmedim . Fakat şimdi .. Ha
kikaten yolunda gitmeyen bir şey ol
buğ-unu anlıyorum . 

Doktor soruyor : 
- Kaç yaşındaşınız ? 
- Kırk sekiz, yakında kırk do-

kuzuna girecej!"im .. 
- Evet .. Aşağ'ı yukarı bu yaş

larda başlar .... 

e • • 
h _Öyle zannediy:rum ki her insan. j 

atta dıj!"erlerinin gözünde muvaffak ol
muş, mesud olmuş insanlar bile bu 
k~ranlık hatta yaklaştıkları zaman 
hır Ümitsizlik krizi il ;irirler . 
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Bir hayat ne kadar güzel olursa 
olsun, onu yaşayan adam için, gençli
ğinde tahayyül ettij!"i hayatla yaşadı
ğ~ hayat arasında geniş bir açıklık , 
?ır fark vardır . Zannetmiyorum ki ; 
ıçimizden hiç birimiz başlangıçta seçti
ğ'.'.'1iz yolda sağ'a , sola sapmadan 
Yurüyebilmiş olalım . 

Nasıl ki , bir gaz molekülü seyri 
esnasında maruz kaldıj!"ı sonsuz dar
belerle, her an mütemadiyen yolun
dan saparsa insan mahluku da haya-
lının her anında tali ve tesadüflere 
Uymaj!"a mecburdur . 

Bir delikanlı : "Ne olursa olsun , 

d
asla yapmıyacağım bir şey varsa .. ., 
er . 

Otuz sene sonra ona bir kere da
a bakın , göreceksiniz ki , bu yap-

ınıyacağ'ım dedij!"i şeyi yapmıştır . 
a• Otuz sene evvel bir genç kız : 

alı " Asla kabul etmiyecej!"im bir 
Şey varsa , kocam tarafından aldatıl
tııağa razı olmak! ,, demişti . Bugün 
~nu bembeyaz saçların altında , aj!"ır
aşmış , ve kocası tarafından müte
tııadiyen aldatılmağa alışmış bir hal-
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de görürsünüz .. 

* • * 
Stendhal teessürle: "yakında ellisine 

1 
basacağım ,, diyor ve sevdij!"i kadın
ları hesab ediyordu. Kendini avut

ak istemesine rağmen bu hesabın 
eticesi pek mutavassıtdı. Yirmi yaşın
a iken aşk hayatı için en ilahi tesa
Üfleri tahayyül etmişti. 

Derin sevgisi, aşkı anlayışı ve 
hıruru ile onlara layıktı da.. Fakat 
~tııduj!"u bu aşk kahramanlarına rast
'Yamamıştı . Romanlarını bizzat 
Yaşayamayınca , Stendhal , onları 
r•zmakla iktifa etmişti. Yalnız, karan-

) 

1k haıat geçince, hayatında rastgele
lııediği sevj!"ilerine aj!"lamaya başladı. 
b Sonra ayni maharri r : " Ellisine 
•stım . ,, diyor ve düşünüyor : Ne 

1•ııtım ? Ne ikmal edebildim ?. Ve 
~·laman ona öyle geliyor ki ; daha 

1•
1ç bir şey söylememiştir ve yazılması 
~zııngelen kitapları yeni anlıyor .. Fa-
•t çalışma"k için önünde ne kadar 

1•ııı.anı kalmıştır ? . 
Şimdiden kalbi fena çarpmakta 

~e gözleri fazla yorgunluj!"a isyan et
~ek tedir . . On yıl ? On beş yıl ? 

Sanat çok uzıın, hayat çok kı5adır,, 

Eski Oruzdibak yerine muhteşem bir 
Halkevi sarayı yapılıyor 

Halkevinin bu günkü binası da 
Adana sporculuğuna tahsis edilecek 

r --~ ı 

!~Tayyare piyangosu 

Büyük ikramiyeleri ve 
kazanan numaraları 

yazıyoruz 

29661 numaralı bilete 30,000 
lira, 20368 numaraya 10,000 lira, 
1105 numaraya 1000 lira isabet 
etmiştir . 

Kamutay da j 

Fransa'da 

Amelenin refahını temin 
edecek kanun 

Dün 
reyle 

100 muhalif reye karşı 563 ,. 

kabul edilmiş ve Ayan mecli-
sine tebliği kararlaştırılmıştır 

Çeltik kanununun bazı 
maddeleri değiştirildi 

Ankara : 12 (A.A) - Dün ka
mutay toplantısında çeltik kanunu ile 

Türk ceza kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesi ve 1936 yı!ı büt 

birmeb'us: 1 Sağ cenahtan 
etmedikten sonra 

mak neye 

" Tatbik 
bu kanunları yap-

yarar?,, Dedi 
------. ------

Halkevi .mrayı ynpılıııca Adamı sporcularına tnh•· i .~ 
edilecek şimdiki halkevi binan 

çesine 25,780,000 lira fevkalade tah
sisat verilmesi hakkındaki kanunlar 
kabul edilmiştir. 

Paris : 12 ( A. A. ) - Mebusan 
meclisinde tatil günlerine aid kanun 
hülasasının müzakeresi sırasında sağ 

\ cenahtan bir mebus kalkarak şunla
• rı demiştir : 

ferruat .. ihmallerle, kanlı hadise
lere sebebiyet verilmemesi lazımdır. 

Paris : 12 ( A. A. ) - Mebusan 
meclisi bütün Fransız amelesinin 
her sene tatil yapmalarına ve bu ta
til müddetine aid ücretlerin kendi
lerine verilmesine dair olan kanunu 
100 reye karşı 563 reyle kabul 
etmiştir . 

Halkevinin bu günkü binası gün 
geçtikçe mükemmelleşen ve büyük 
bir inkişaf seyri takibeden Halkevi· 
mizin tam arzu edilen şekilde ça

lışmasına kafi gelmemektedir . 
Bu eksikliği gören Parti Başkan

lığımız, Adanamızın yüksek şerefile 

mütenasip ve Halkevinin ulusal, sos
yal sahada ~alaylık ve imkan içinde, 
çalışabilmesine lüzum görmüş ve yap 
tığı teklifi Partimiz umumi merke
zine bildirmişti . 

Haber aldığımıza göre umumi 

merkez bu teklifi tasvib ve binanın 
yapılmasına karar vermiştir . 

Yeni Balkevi sarayı eski Oruz

dibak arsası üzerinde yapılacak ve 

her halde şehrimizi süsleyen modem, 
çok güzel bir bina olacaktır . 

Parti Başkanımız Örge Evren'in 
bu teşebbüsünün Parti Genel Sek
reterliğince takdir ve kabul edilme
si Halkevi mensupları ve Adananın 
entellektüel kiitlesini çok sevindir

miştir . 
Bu yeni Halkevi sarayının inşası 1 

biter bitmez, bu günkü Halkevi bi- \ 
nası Parti tarafından Adanamızdaki, 
federasyona dahil üç spor kulübü 
ile Seyhanspor mıntakası heyetine 
tahsis edilecektir . 

Bu suretle Adana sporculuğu 
da perişanlıktan, yersizlik kurtul
muş olacaktır . 

İngiltere 

Eski müstemlekeler ha-
kanı Tomas Kamarayı 

ter ketti 

---
Londra : 12 ( A.A ) Eski 

müstemlekeler bakanı Tamasın, A
vam Kamarasındaki son· nutku 7 5 
dakika sürmüştür. 

T omas yerine oturduğu zaman 
bir mebus : 

- Mumaileyh evvela kendisine 
istifa etmek tavsiyesinde bulunanla
rın sözlerini dinlemekten imtina et
miştir. 

1 

Arap-Yahudi boğuşma
Pek ziyade heyecanlı olan Tomas 

bir müddet sonra ayağa kalktığı za
man salonda deııin bir sükut hüküm 
sürmekte idi . 

• 
sının biteceği yok Bunun üzerine Tomas ağır adım

larla meclisin ortasına geldi. Reisin 
önünde hafif bir boyun kırdıktan 
sonra: 

Araplar dört tarafa saldırmakta ve çete 
baskınları yapmakta devam ediyorlar 

Avam Kamarasını bir daha gel
memek üzere terketmiştir. 

Çenberlayn'ın --···· .... ·--
Mücadele, küçük Arap çocuklarının bile ideali oldu Nutukları büyük tesirler 

yapmış Ankara : 12 (A.A) Mısırdan 
istihkam efradını Kudüse götürmek
te olan bir tren berhava edilmiştir. 

Kudüs : 12 (A.A) - Dün gece 
Kudüsün etrafında olan telgraf muha
beresi kesilmiştir. 

Kudüs : 12 (A.A) - Hayfada 
bu gün bir bomba atılmıştır . 
Ziyan yalnız maddir . 

Evvelki gece polis kı.ragolu
nun camları taşlanmış ve yarı gece
de silah sesleri ortalığı karıştırmış
tır . 

Kudüs : 12 (Radyo) - Dün Mı 
sırdan Kudüse gelmekte olan ve f n
giliz askerlerile dolu bir tren de 
Araplar tarafından bombalanmış 
ve bütün vagonlar makine ile ber
hava edilmiştir : 

Eskiden ona çok yabancı gelen 
bu cümle onun gözlerinde şimdi,mana 
ile doluyuor . 

Saatlerin sayısını sonsuz sanan 
gençler bir gün gelip bizim gibi bu 
karanlık hattı aşacaklarını düşünme

lidirler .. 

Bu haber bütün Filistinde çok 
büyük bir heyecan uyandırmıştır. 

Bu iş üzerine hükumetin inzibatı Londra : 12 ( A.A) - Çenber· 
vaziyeti daha sıkıve patenteli bir şek- lay'nın Çarşamba günü söylediği 
le sokacağı ve hatta en küçük bir nutuklar efkarı umumiye üzerinde 

şüphe ile bile araplar üzerinde idari pek büyük tesirler yapmağa muvaf-
cezalar tatbik edeceği sanılmaktadır. fak olmuştur . 

Kudüs : 12 (A.A) Dün gece 1 

Akka polis n~erkezine .debi~ bomba Avam kamarasında 
atılnı.ış .fakat ınsanca bır zayıat ver- j 
memıştır. ---

Küdüs: 12 (Radyo) - Bu gün Bir meb'us zecri tedbirlerin 
üç Arap çocuğu bir Yahudi çocuğu- t k k .. . 
nu epeyce döğmüş ve taşla başıni ar ı aldırılmasını soyledı 
yarmıştır, 

Kudüs: [Hususi] - Filistin' de~ 
Sonu ücnüçü sahifede -

iç sahife/erimizde : 

Karı - koca ·· Hıkayr ,, 

HAMDİ AKVERDİ 

Reksjsmin zaferi 

Londra: 12 (A. A.) - Siyasal 
mahafil dün Roudo tarafından, Avam 

kamarasında, hükumetin zecri ted
birler meselesi hakkında henüz bir 

karar almamış olmasi hakkındaki 

beyanatına rağmen bu gün bir say· 
lav: 

- Zecri tedbirlerin biran evvel 
kalkmasının artık ictinabı kabil ol
mıyan bir hakikat olduğunu söy

lemiştir. 

- Tatbik ..tmedikten sonra bu 
kanunları hapmak neye yarar ? . 

Hükumetin, içindeki itilafları hal 
için kuvvete müracaat etmesi la
zımdır. 

Evvela zabıta kuvveti sonra te-
Bu kanun heman Ayan meclisi· 

ne tebliğ edilecektir . 

Suriye-- Fransa anlaş
ması etrafında 

Martelin dönmiyeceği şayiası yalan
lanıyor . Vatani heyetin iyi neticeler 

elde edeceği umuluyor 
-------

Fransa , Lübnanın da vahdete girmesini 
kabul etmemiş . Vataniler reyiam 

teklifinde bulunuyor . 

Şam : 10 ( Hususi ) - Son 
günlerde . Pariste bulunan va 
tani heyetten gelen haberler çok 

1 müsaittir . Heyetin Leon Blum 'le 
yaptığı temasların çok iyi neticeler 
verdiği bildirilmektedir . 

Gelen haberlere göre : vatani 
heyet şu günlerde büyük faaliyet 
yapmakta Fransız devlet adamları 
ve nüfuzlu sosyalist mebuslariyle te· 
maslarda bulunmaktadır . 

Sanıldığına göre: bugünkü Fran 
sız kabinesi Suriye istiklalini teyit 
eder bir muahedeye taraftardır . 

Bir Yahudi gazetesinin neşriya
tına göre Blum , vatani heyetle gö
rüşürken Suriyeye istiklal vermek 
için bir takım şartlar ileri sürmüştür. 

Bu şartlar arasında, Suriye vata · 
nilerinin Filistinle alakadar olmama· 
lan da vardır . 

Komiser dönecek miş 

Kontes dö Martel yüce Komiser 
de Martelden bir mektup almıştır . 
Yüce komiser bu mektubunda yeni 
teşekkül e<len hükumet ricalile gÖ
rüştükten sonra Suriyeye dönece
ğini bildirmektedir. 

Heyet yeni Fransız kabinc,,ile 

temasa başlar başlamaz isteklerini 
tekrarlamış ve Lübnanın da Suriye 
birliğine iadesini istemiştir . Fakat 
Fransız delegeleri bu i~teği kabul 
etmemişler ve Lübnanın Osmanlı 
hükumetinden Fransızlar tarafından 

ı bu halde devir alındığını bildirmişler· 
dir. 

Bu cevap üzerine heyet Lüb
nanda halkın reyine müracaat edi
lerek vahdet isteyip istemediklerinin 
sorulmasını ileri sürmüştür. 

Fakat bu istekte Fransız delege 
leri tarafından kabul edilmeyince 
Vataniler, Lübnanın harpten evvelki 
vaziyete ircaını yani Osmanlı hüku
meti zamanında •Lübnan mutasar· 
rıflığı • namile mevcut imtiyazlı mın· 
tıkanın muhafazasile geri kalan kıs
mın-ki buna Berut ve Trablus şe
hirleri dahildir - Suriye birliğine 
iadesini :stemişlerdir . Bu talep de 
Fransız delegeleri tarafından kabul 

edilmemiştir . 
Vatani heyet Suriye için bir de. 

niz mahreci lüzumunda ısrar ederek 
hiç olmazsa T rablus limanının Su · 
riyeye ilhakı lüzumunu ileri sürmüş· 
(erdir. Ancak petrol meselesi yü 
zünden F ransanın bu tf'klifi de ka

bul edeceği şüpheli görülmekteclir , 
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Belçika da otoriter bir1 ~ 
rejime doğru mu gidiyor? 

Şark vilayetleri halk 

Son Belçika saylav seçimi bek
lenilmiyen ve şayanı dikkat bir neti
ce verdi. Bu seçimde ötedenberi ta
nınmış partilerin yanıbaşında yepye
ni bir parti umulmadık bir muvaff a
kiyet kazandı. 

Siyasi, içtimai, ekonomik bütün 
mevzuatı altüst olmuş bir dünyanın 
korkunç karanlığı içinde insanların 
otoriter bir rejime karşı artan me
yillerine yeni bir delil teşkil edecek 
bu hadisenin tedkikini faydalı bul
duk. 

Genç bir Belçikalının kurduğu 
Reksism (ReXisme) adındaki bu 
partinin beş aylık kısa bir zamanda 1 

bütün reylerin yüzde on ikisini ka 
zanacak kadar ilerlemiş olmasını 
programının kuvvetine, prensipleri
nin vuzuh ve cazibesine hamletmeğe 
imkan yoktur. 

Çünkü; bu gün henüz reXisme, 
parlamenter rejim aleyhinde ayak
lanmış bir dinamisnı 'den başka bir 
şey değildir. Ve partinin bütün fel
sefesi, otorite prensibini şefi Leon 
Degrelle'in şahsiyetinde tecessüm 
ettirmekten ibarettir. 

Mamafih bu yeni Belçika parti
sinin muayyen prensiplere ve bir 
ideolojiye dayanmamış olmasını 
onun istikbali için ümidsizlik vere
cek bir hal olarak görmek doğru 
değildir. 

Hitlerism'de Almany'da başlar
ken, elinde tebellür etmiş bir dok
trin yoktu. 

ReXism'in bize verdiği en büyük 
derslerden birisi de; entelleküe ve 
feylesofların inancı hilafına olarak, 
efkarı umumiyenin fikirden ziyade 

vak'a ve hadiselere ehemmiyet ver
diğini bir kerre dah isbat etmiş ol
masıdır. 

Leon Degrelle'in meydana ge
tirdiği bu hareket bize bir şey daha 
isbat ediyor: 

Ôtedenberi klasik hürriyet diya
rı sayılan ve Lamartinin [L'histoire 

des Girondins ] ninde " hürriyet 
Fransada bir fütuhat, Belçikada ise 
bir itiyaddır ,, dediği bir memleket 
te dahi şahsi ve otoriter iktidar na
zariyesinin yol almağa başlaması .. 

Reksism 'le de bir kerre daha kö
rüyoruz ki; milletler bu günkü karı
şıklığa, muvazenesizliğe en büyük 
çareyi disiplinli ve otoriter bir rejim 
kabulünde buluyorlar .. 

Leon Degrelle'de, bu günkü iç
timai ve ekonomik karışıklıklardan 
en az müteessir olan Belçika gibi 
bir memlekette bile böyle bir idare
nin lüzumuna inanmıştır. Vatandaşla
rının bir çoğunu buna inandırdığını 
da seçimde kazandığı zaferle isbat 
etmiştir. 

Filhakika yukarıda söylediğim"z 
gibi resXism, mükemmel organize 
edilmiş bir uyanışın bir ileri ham 
lenin eseri değildir. Bilakis bugünkü 
manzarası daha ziyada gürültücü ve 
anarşiktir . Yalnız büyük ve ateşli 
bir gençlik kütlesi tarafından benim
senmiş olması onun için büyük bir 
kuvvet olmuştur . 

Ne olursa olsun, reXismin bugünkü 
zaferi Belçikanın siyasi hayatında 

bir dönüm noktasının göründüğüne 
İşarettir. 

Zaten daha epiyce bir müddet 
evvel Belçikanın Katolik ve Sosya
list partilerinin genç unsurları bu 
partilerin klasik prensiplerinden kur
tulmak için bir takım hamleler yap- ı 
mışlardı. Bu genç zümre bugünkü 
devletin bir restorasyona ihtiyacı 

olduğunu ileri sürüyorlaı dı ve bu 

-N. G-

hususta bir takım orijinal ve ileri 
projeler de meydana koymuşlardır. 

Bugiin prensipsiz ve proğramsız 
ortaya atılan Leon Degrelle'in vü
cuda getirdiği hareketle Katolik ve 
Sosyalist partilerinin genç unsurla
rının duygu ve görüşleri arasında 
bir akrabalık sezmek her halde ga
rip bir iddia sayılamaz . 

Leon Degrelle'in en oüyük liya
kati parlamento ve parti kongreleri 
hududunu aşamıyan bu prensip 
münakaşalarını aksiyon sahasına ko
yabilecek bir hareketi yapmış ol 
masındadır. 

Yalnız şurasını da ilave etmek 
lazımdır ki ; ReXisme bir kütle ha
reketidir. Binaenaleyh kütlenin pas · 
yonunu beslemek için bir ide-fors 
bulnıağa mecburdur. 

evleri müfettişi 
--- 1 

Adana halkevini ta 1~dirle' 
ka ·şıl0.dt 

Şark vilayetlerindeki halkevlcri
ni teftiş etme~< üz re Ankara partı 
merkezindf·n memur edilen Bursa 
saylavı Atıf Giiç. dün şehrimize uğ 
ramış ve çalı5kan bir halkevi modeli 
görmek için Adanada inmiş ve halk 
evimize uğrayarak temaslarda bu-
lunmuştur. . 

Halkevimiz, Atıf Güc'ün yanına 
bir arkadaş katmış ve kendisini A
danada kısaca gezdirmiştir. 

Bu vesile ile M rsini de görmek 
isteyen müfettiş, Halkevinıizden al· 
dığı arkadaşla Mersine gitmişler ve 
aynı günde şehrimize dönerek 22 
postasile Malatyaya hareket etmiş
lerdir. 

Şehrimiz Türk kuşu 
Şimdiye kadar ortaya attığı 

" Siyasi hayatın temizliğini temin ,, 
iddiası on411 için devamlı ve taze
liğıni kaybetmiyecek bir ide-fors 
olamıyacaktır. 1 Talebeleri uçuş derslerini 

Zaten ReXisme'in bugünkü en 'ı muvaffakiyetle 
büyük zafı da budur . başarıyorlar 

~~----· 1 

Komşu Sovyetlerdel 

Matbaacılık fabrikaları 

Moskova : 9 (Tass) Sovyet-
ler birliğinde matbaa makine ve le
vazımı inşa eden fabrikalar, bu yıl 
içinde 41 milyon ruble kıymetinde 

matbaa levazımı yapacaktır. Bu fab-\ 
rikaların islahı hakkındaki plana gö
re, 1934 istihsali yalnız 13 milyon 
rublelik iken, 1937 yılında umumi 

Şehrimiz Türk kuşu talebeleri, 
istasyon cihetindeki sahada her ak
şam uçuş tecrübelerini yapmakta ve 
muvaffak olmaktadırlar. 

Öğleden sonra saat 4,30 da baş
layan dersleri, görmek için Halkımız 
sahayı doldurmakta, bu güzel ve 
istifadeli sporu heyecanla seyretmek-

tedirler. 1 

Bir otomobil 

istihsal 70 milyon olacaktır. İslahı için Sağır bir adama çarparak 
48 milyon ruble sarfcdilmekte olan 1 ll l d 
R.b. k b k. 1 · f b .k 1 zava ıvı yara a ı ı ıns mat aa ma ıne en a rı ası, 

kendi alanında, dünyanın en büyük 1 
fabrikası olacaktır. 

Kagıt yiyen Virüs bulundu 
Sovyetler Birliği İlim Akademe

sine merbut kıymetli evrak hıfzı la
boratuarlannda, profesör Tihonof 
ile asistan mütehassıs Zaytsef tara
fından, filtre olup mikroskopta gö
rülmeyen neviden bir virüs bulun
muştur . 

Bu virüs, kağıtları mahveden 
amillerin en paşmda bulunmaktadır. 
Bu virüsün faaliyetine terkedilen en 
iyi ve tamamen yeni kıymetli evrak 
kağıdı, hir kaç ay içinde sağlamlı
ğının yüzde 80 ini kaybetmektedir. 

Kağıt yiyen ve mahveden bu vi
rüsün keşfindeki büyük ehemmiyet 
aşikardır. Zira bu keşif sayesinde, 
hıf7edilmek istenen tarihi ve kıymet
li evrakın muhafazası için yeni ve 
tamamen emin dczenfeksiyon yol 
lan açılmıştır . 

Beynelmilel Satranç 
müsabakası 

5 Mayısta Moskovada başlamış 

olan beynelmilel Satranç miisabaka-ı 
larına meşhur dünya şampiyolann
dan Kapablanka, Lasker, FJor, Li- 1 

liental ve Avnsturya şampiyonu Eliz 
kazes iştirak etmektedir . 

Sovyetler Birliği tarafından da 
bu müsabakalara Botvinnik, Kan, 
Levenfiş, Lagozin ve Bioıımin gir 
mişlerdir . 

Müsabakaların tesbit edilmiş o
lan şartlarina göre, her"'oyuncu bü
tün rakiplerilc ikişer oyun oynaya
cak ve netice umumi puvan tasnifi: 
üzerine meydana çıkacaktır . 

Dün, köprü başında 32 numa
ralı otomobil şoförü Ali adında bi
risi idare etmekte olduğu makineyi 
Halil oğlu İsmail •adında sağır bir 
ameleye çarparak adamı ağır suret
le yaralamıştır . 

Dikkatsiz şoför hemen yakalan
mış ve hakkında kanuni takibat ya
pılmıştır·. 

Tenis birincilikleri 

Bu gün öğleden sonra 
yapılıyor 

Biray evvel ilan edilen 935 tenis 
birincilikleri bu gün öğleden sonra 
saat 14 de Gilodo fabrikasının ya
nındaki kortlarda yapılacaktır. 

Programı aşağıya alıyoruz : 
1 - Singl Erkekler 
2 - Singl Bayanlar 
3 - Muhtelit : Kadın erkek : 

Singl 
14 pazar sabah sekizde : (yarın) 

ı 4 - Erkekler Dabl 
5 - 1 :a<lınlar Dahi 

Umumi ev kadınından 
para koparmak için !.. 

Dün, pamuk pazarında, sabıka· 
lılardan Osman oğlu Hacı Arif adın
da birisi, umumi ev kadınlarından 
Mürvet ismindeki kadına söğmeğe 
başlamış ve para vermezse kendisi· 
ne fenalık yapacağını tehdide baş
lamıştır. Mürvet hemen polise koşmuş 
ve işi anlatarak mütacavizden kur· 
tulmuştur. iş tahkik ediliyor. 

Belediye ve· sıhhat işle
rinin aylık faaliyeti 

Şehrimizde sari ve salğın hiç bir hasta
lık görülemedi . Sıhhi teşkilatımız 

27 54 kişiye çiçek aşısı yaptı 

Bölgede sıhhi durum ınen1nuniyet verecek 
bir şekildedir 

Son aylar zarfında Adananın 
nüfus kescıfetine ve hariçten gelen 
amele tehaci.imüne karşı tek tük 
münferit halde bir kaç bulaşık has
talık gorülmüşse de şayanı ehemmi
yet bir derecede olmadığından , 
sıhhi durum memnuniyeti mucip bir 
şekilde bulunmuştur . Nisan ayı için
de köylerden ve merkezden 2754 
kişiye kontrollu çiçek aşısı yaptırıl
mış ve seyyar sıhhat memurlarının 

teftiş ettıkleri 41 köyde bulaşık bir 
hastalığa rastlamadıkları anlaşılmış
tır . 

ı 503 esnaf ve 486 fabrika amelesi 
muayene edilmiş ve mürakabeye 
tabi 1214 yerin teftişleri yapılmış , 
bunlardan 62 si cezalandırılmıştır . 

Bir ay içinde adli cürümlerden 
81 döğme , 20 kesici ve 1 ateşli 
aletle yaralama vukuatı olmuş ' 48 
çiftin muayeneleri yapılmış 2211 
kişiye tifo aşısı tatbik edilmiştir : 

Belediye doktorları tarafından 

Domuz vurma 
mükellefiyeti 

Köylüden nasıl para 
alınacak 

935 Senesi dumuz mükellefiye
tini yerine getirmiyen köyler hak
kında kanunun gösterdiği maddeye 
göre bu gibi köylerden ceza alın
ması kararlaştirılmıştır. Mayıs ayı 

sonuna kadar ziraat dairelerine vur
dukları yaban domuzu kuyruklarını 
getirmiyen köylü mükelleflerden üç 
liradan 10 liraya kadar para cezası 
alınması lazımgelmektedir. Köylüye 
kolaylık olmak üzere bu cezanın as
gari miktarı olan üç lira alınması 
muvafık görülmüştür . 

Ceza, yalnız bir köylüden değil, 
bu köyde mevcud mükelleflerin he
pisine taksimedilınek suretile her 
kesin hissesine düşen miktarda tah
sil olunacaktır . 

Kızgın demir 

Adamın göksünü dağladı 

Dün , şoför Nuri adında birisi 
sebze pazarında demirci Alinin dük 
kanında otomobilinin alalını tamir 
ettirirken , demirci Alinin işlemekte 
olduğu kızgın demirden bir parça 
fırlayarak Nurinin sağ memesi altı
na şiddetle çarpmış ve göksünü dağ· 
lamıştır . Nuri hastahaneye kaldırıl
mış ve tedavisi yapılmıştır . 

Dükkanlardan aşırdığı 
eşyalarla yakalandı 

Niğdeli Ramazan oğlu Ramazan 
adında birisi , dün , caket şapka 
ve saire 17 parça eşya ile yakalan
mış , yapılan tahkikatta bu eşyaları I 
hazır elbiseci Hüseyin , Mahmut 1 

oğlu Ali ve Mahirin dükkanları önün
de kaldırımcılık suretiyle aşırdığı 
anlaşılmıştır . Ramazanın elinden 
eşyalar alınmış ve hakkında kanuni 

muamele yapılmıştır . 

Muracaat eden 1017 hastadan 
300 tanesine reçete ve 593 tanesine 
de meccani ilaç verilerek, 120 tanesi 
memleket içi ve 3 tanesi de memle
ket dışı hastanelere gönderilmiştir. 

Etüv memurları tarafından 13 
evin Dezenfeksionu ve 5010 parça 
eşyanın Etüvize ameliyesi yapılmıştır 

Belediye hesabına 61 fakir ölü 
nün techiz ve tekfinleri yaptırılmış 
ve belediye ebesi tarafından 17 do-
ğum yapılmıştır. 1 

256 köpek, 156 kedi öldürülmüş 
ve 573 Gonokok camının laburatu
var muayenesi yapılmıştır. 

Halk evi 

Muayene Yurdu büyük 
faaliyet gösteriyor 

Şehrimiz Halkevinin Karşıyaka
da açtığı Muayene Yurdu iki hafta 
içinde 302 kişiyi muayene etmiş, 

bunlara parasız ilaçlar yaptırmış ve 
tedavi ettirmiş. 

Her hafta yüzlerce amelemiz 
gelmekte ve derdlerini söyleyerek 
muayene olmaktadır. 

Evvelki gün Bakımevine fakir, 
kimsesiz \ 49 amele gelmiş ve kısa l 
bir zamanda dikkatlı bir surette mu-
ayt!neleri yapılmış, reçeteleri yazıla
rak ellerine verilip (bu reçeteler 
Halkevinin damgalarını taşımakta
dır. Parası Halkevi tarafından ecza
haneye verilir) eczahanelere göndril
mişlerdir. 

Amelelerimiz aynı günde ilaçla
rını yaptırmışlar ve memnunen köy
lerine ve işlerininin başına dönmüş
lerdir. 

Sıtma enstitüsü laboratu
var şefliği ---

Manisa sılrna mücadele mıntıka· 
sı reisi doktor Enver İrdem , şehri
miz sıtma enstitüsü laboratuvar şef 
liğine tayin edilmiştir . 

Diller Üzerinde tetkikler 

Sovyetler birliği ilim akademisi
nin müsteşrikler grubu son yıllar 
zarfında Kafkasya, Pamir, Orta şark 
ve orta Afrika dilleri hakkında o 
ralara yollanan heyetlerin topladık
ları ilmi materieller üzerinde tet 
kikatını bitirmiş ve çalışmaları neti
cesi kitaplar halinde ortaya koymuş
tur. 

Bu meyanda Profesör Geniko'
nun Lezgin di hakkındaki eseri, Pro · 
fesör Zarubin'in Pamir diller hak
kındaki eseri. Profesör Molov'un 
Carbi Çinde Gansu eyaletinde ~ 
ran Sarı Uygurların dili hakkındaki 
eseri neşrolunmuştur. 

Çini uyuşuk memleket diye va· 
sıflandırmak temayülü umumidir. 

Şimdiye kadar, gerçekten Çin , 
tamamen kendi içine çekilmiş bir 
vaziyette, izleri lsadan on asır önce 
görülen eski medeniyetine istinat 
etmiş olarak yaşamıştır. 

Herkesin bildiği gibi , 1911 de 
imparatorluğun düşmesile alakalı 
anarşi devresinden sonra , bir hü· 
kilmet, inemleketin kuvvetlerini, her 
şeyi yeniden değiştirecek surette 
denkleştirmeye muvaffak oldu . Bu 
hükumetin icra komitesi başında G 
neral Şang-Kay-Şek, sosyal bir be 
olan afyona karşı o kadar şiddetli 
bir mücadele açmış olan adam var 
dır . 

Şimdiden bütün seyyahlar, me 
leketin geniş bir umumi organizas· 
yon sahası haline gelmiş olduğunıı 
kabulde ittifak etmektedirler ; heı 
sahada şaşırtıcı bir hızla yenideıı 

inşa işi ilerlemektedir . Çini , oradı 
uzun zaman yaşamış olduğu için 
iyi bilen bir şahsiyet, bu görüşleri~ 
doğruluğunu bize teyit etmiştir. 

Bu zat, Çin hükumetinin adli mô 
şaviri profesör Oskarradır ki obje~ 
tifliğinden şüphe edilemez. 

Uzun bir konuşma esnasında , B 
Oskarra, vaziyeti bize açıkça izaN 
etti. İnkar kabul etmez bir hakikat 
tır ki, bütün Çinde, ekonomik oldu 
ğu kadar, sosyal, politik ve mor 
bir yeniden inşa hususunda büyü 
gayretler harcanmaktadır . Ve 
çalışmalar o kadar süratle yürüm 
tedir ki Çinliler gibi hareketsiz 
sabit bir millet tarafından meydan 
getirildiği için hayret verici bir hi 
dise teşkil etmektedir. 

Diğer taı aftan, şurası da kayde1 
dilmeye değer ki, muhtelif mıntıka 
lar arasındaki büyük farklara ra~ 
men, kalkınma bütün memlekete 
mil bir surette vukua gelmektedir. 

Ve bunun . sebebi de hareke · 
milli olmasıdır . Yabancı örnekle 
göre yeni bir Çin yaratılmaya çlı 
lışılmıyor. Esasen mesele bu şekild 
hallediimezdi, inkılap milli ve mıJI 
takavi şartlar ve karakteristikle 
göz önünde tutmaya ehemmiyet ve 
mt-ktedir. Çin kamoyu, bilhassa, Q 
nin organizasyonu işinin pozitif rot' 

selelerine karşı alaka göstermektt: 
dir. Yeniden inşa işi, plan ve pro~ 
ram merhalesini aşmış, tatbikat h 
line girpıiştir . 

Eld~ edilmiş neticeler hu gü 
den dikkate değer bir derecededi 
ve Çinlilerin yenileşme kabiliyetle< 
rine bir delildir . 

Milli ekonomi kon 
seyi : Bu um•1mi or 5aniza 

yon işi milli ekonomi konse 
tarafından ilham edilmektedir . 

Bu teşekkülün Çin hükumetin 
kararile 1931 de kurulmuş olduğ 
nu hatırlamalıyız : 

1931 sonlarında, Japon kuvve 
leri Mukden iizerine saldırdılar, 

daha sonra, büyük ve devamlı 
basmaları vukua geldi, dünya bu 
ranının tesirleri kendini his ettir 
onun içindir ki konsey, işine file 
ancak son zamanlarda başlayabifd 

Milli ekonomi konseyi yaba 
mütahassıslarla başlıca bakanlard 
müteşekkildir . 

Bu istişari konseyin koynun 
hükumet azalarının bulunması dol 
yısiyle, hazırlanan teklifler kolayl 
la tatbik edilebilmektedir . 

Konseyin yaptığı işler ,şunla 
dır: 

1 - Ekonomik inkişaf veya 
ı ganizasyon projelerini hazırlar, t 

kik ve tasdik eder . 
2 - Bu projelerin tatbiki i 

gerekli masrafları tetkik ve tas 
eder. 

-- Gerisi iiçncu sahifede -

Afrika'da oturan Bantu'lann 
ve Habeşistandaki Anıhar ve Ti 
halklarının dilleri hakkındaki eseri 
da la!ıhra~tLdır. 
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Arap-Yahudi boğuşmasının biteceği yok Asri sinemada 

- Birinci Sahifeden artan - ı l 12 Haziran cuma güuü akşamından itibaren 

ın 1 

Nakleden : Hamdi AKVREOİ 

Mevsimin en heyecanlı fi1mi 
bir 
ce 
at 

Karı - koca 

- Birinci sahifeden artau -
vaziyet çok fenalaşmıştır. Bu gün 
umumi grevin 54 üncü günüdür. iş
ler tamamiyle durmuş vaziyettedir. 

1 
Halk medeni isyana uyarak ver

gi vermemektedir. Mitiniğler birbi-

Hükumet bütün Filistin partile- 1, 

rinin birleşmesinden vücud bulan t 
(ellecinnetül ararabiyyetül ülya) nın ! 
katibiumumisi Avni Abdülhadiyi de 
Elhızire sürmüştür. 

Dün de Yafada çıkan Eldfa ga 
zetesinin sahibi lbrahim Şantiyi nefi 

etmiştir . 

- Kaçakçılar peşinde -
Aşk, kıskançlık, ve serküzeşt filmi de 

1 bit 
hü· 

------·------
1 

rini takib ediyor. 

İlaveten Pata Jurnal 
Birbirinin yanıbaşında, yarım asır, 

danberi, biribirinden ölesiye nefret 
ediyorlardı. 

Erkek yetmiş beş yaşında idi. 

er 
tte 
Bu 
G~ 

bel 
etlı 

Mevcudiyetini iki dafa tehdit eden 
felc , bünyesini bir harabeye ve 

ar zihnini bir viraneye çevirmişti. Nere-
de bir güneş ışığı bulsa yaralı bir 

as 
eıll hayvan gibi sürüne sürüne yanaşır ve 

sıcaklığında kim bilir nasıl bir sükün 
bulduğu bu 1.iya huzmeleri altında, 
saatlarca, bir eski mobilya gibi hara· 
ketsiz oturur kalırdı. 
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Kadın; iri yarı, şişko, oturduğu 
yerde çöküp kalan bir halde idi. Fa
kat; yüzünün güzel hatları daha tama 
men darmadağın olmamıştı. Ağzı gü
zelliğini henüz muhafaza ediyor ve, 
güldükçe, güzel beyaz dişleri eski 
gençliğin son taravet hatırası halinde 
parlayordu. Çok güçlükle yüyüyebi
lirdi; fakat bütün akli melekeleri ye· 
rinde idi. Tekerlekli sandalyasında, 
dile gelmiş bir Buda heykeli gibi o· 
lurur, evin idaresi için emirler verir, 
artan zamanlarını, kötürüm kocasını 
acı sözleriyle iyiden betbaht kılmağa 
hasrederdi. 

Kocası, çok pisboğaz ve çok ac 
gözlü olmuştu. Kadın, onun - son
radan peyda olma - bu zafı ile in
safsızca alay eder, zavallı adamın 
imreneceğine emin bulunduğu bir 
yiyeceği önüne koyarken : 

- Koca obur, derdi, yanında ol
masam, aclıktan bir köpek gibi kıv
rana kıvrana geberirsin 1 şunun aç 
gözlülüğüne bakın ! hep, kuruyasıca 
nefsini düşünür, başka kimse umu
runda değili 

Ve, zavallı kocası, tesirsiz bir ku
durğunlukla omuzlarım silker, hiddet- . 
ten kendi kendini yerdi. En küı;ük 
bir öfke onun asabını fena halde sar
sıyor, başına kan hücuıtı ediyor, ke· 
limeler, solğun dudaklarından, iyiden 
anlaşılmaz şekilde ardı ardına dö
külüyordu. Ve, ihtiyarın bu acıklı vazi· 
yeti karşısında kadın iyiden gülüyor, 
İstihzalarını iyiden tahammül edilmez 
dereceye vardırıyor, bir zaman önün
de tirtir titrediği kocasının şimdi bir 
iskelet halini alınış mevcudiyeti kar
şısında iyiden şahlanıyordu. Kocası, 
titreyen eli ile zor zaptettiği kaşıkta
ki çorbayı çenesine döke döke ağzı
na doğru götürürken o aleş püıkü- i 
ren gözlerini zavallı adamm muztarip ı 
yüzüne dikiyor ve : J 

- Şu pise bakın, diye ba.;,ın· 
yordu , eğer yemeği bile hayvan gi
bi şapır şupur yalayacaksen bari git 
köpekle birlikte ye ! 

Hastalık , zavallı adamı , acına
cak derecede hassas yapmıştı. Ve ka
rısı , bundan zalimce istifadeyi hiç 
kaçırmıyor , bazen tek bir kelimey
le onu hüngür hüngür ağlatıyordu 1 

Gençken tanışmışlardı . O za · 
man her ikisi de çok fakirdi . Evlen- 1 

mişler ve , erkeğin azim dolu çalış : 
malan neticesi , - kırk yıl haylı l 
mahrumiyetli bir hayat geçirdikten 
sonra - nihayet odun ticareti yo
luyle oldukça büyük bir servet idin 
mişlerdi. 

Kadın , bu geçmiş yılları ahbab· 
larına anlatırken : 

- Ne çetin bir hayattı o , bil
seniz 1 diyordu . Kendimi her şeyden 
mahrum ediyordum . 

Sokak nedir bilmezdim, eğlence 
nedir bilmezdim ! Her zaman küfür, 
ağır söz ve tokat , tekme ! Dostluk 
ve sevgi namına bir şey aramayın , 
ne münasebeti Daima tehdit ve öle
siye iş 1 diyorumya işte, bir esirdim! j 

Onun bu ateş püsküren sözleri 
karşısında , eski dostlarından biri , 
zamanında kocasının da pek çok 
çalışmış olduğunu hatırlatmak istese: 

- Ne gezer ! diye köpürüyordu. 

Hükümet halkın liderlerini yaka
layıp şuraya buraya teb'id ediyor. 
Bunların çoğu Bekirüssaab' ın 80 ki
lometre cenubunda Avcetülhızire gön
derilmişlerdir. Burası Mısır hududu
duna 10 kilometre mesafededir. 

Avcetülhazir' e nefyedilen ileri 
gelenlerinin mikdarı (70) i bulmuş
tur. 

Filistin zindanlarında, bilhassa 
Akka zındanında 1500 Vatani hap 
solunmuştur. 

Hükümet isyanları şiddetle bas
tırıyor. Millet de istediklerinde israr 
ediyor. 

Akkadan sürülenler ondan faz. 
ladır . Arap çeteleri Nablus, T ulke
rim, Elhalil ve Kudüs dağlarında 
hükümetin ordusu ile çarpışıyor . 
Çeteler askerlerden çoğunu öldür
müşlerdir. 

Fakat hükümet bunları gizlemek-
tedir . 

lngilizlerden ölen ve yaralanan
ların çok olduğu ve bunların trenler· 
le Mısıra ve resmi hastahanelere 
gönderildikleri muhakkaktır . Her 
tarafta bomba ve kurşun sesi uakim 
Öulunmaktadır . 

Pek yakında veda filimi : 

Düzdaban - Basdıbacak - Mucid 

Bugün gündüz iki 
iki film 

buçukta 
birden 

matine 

1- Garbe hücum 2-Kaçakçılar peşinde 
6989 1 

Evet çalışıyordu ama , aynı zaman· 
da mükemmelen eğleniyordu da 1 

Her pazar ava , balık avına , arka
daşlarla kır gezintisine diye evi bıra-1 
kır savışırdı . Tabii bu .. gittiği yerler-ı 
de sürtük kadınlarla duşer kalkar , 
keyfine bakardı . Zavallı ben , evde i 
çocuklarla haşır neşir olurdum 1 ı 

Hükümet yeni bir kanunla halkı; 
dükkanları açınağa davet etmi~tir. 
Fakat halk dükkan eşyalarını evlere 
taşımıştır. 

Boş dükkanların kapılarına (ki
ralıktır) levhaları asılmıştır. (To Let] 
Hükümet hazırladığı kanunu tatbika 
girişince dükkan ve kahveleri bom
boş bulmuştur. 

Müslüman Arap kadını da Ci-

hat sahasında bulunmaktadır . 1 • 1 
Filistin hükümeti, Mısır, Suriye BELED iYE İLANLARI 

ve Irak gazete ve mecmualarını gir· 
mekten men etmiştir . Filistinde de ~----------------·--·---------..: 

Ve , boş zamanlarda , aynı şey
leri kocasına tekrarlar ; 

Belediyeler ve meclisler milletle 
birlik olarak grev yapmıştır. 

bütün gazeteleri tatil etmiştir . Dün
yadan bihaber bulunuyoruz . Hükü 
metin Radyo ile neşrettiği haberle
rin hepsi yalandır . 

Hüsnü Elas 

Derken, bir kış günü, kadın; t;t- lemeden geri döndü, derin derin so-
reyerek, soluyarak, ateşler içinde ya- !uyan hastaya bakmaksızm, yavaş-

- Hatırlıyor musun , haydut 1 
Diye çıkışırdı . Zavallı adam su

sardı . Yürekler parçalayıcı bir iztı· 
rap , göz yaşlariyle ıslanmış çeh
resinde ihtilaçlar yapardı . Karısı , 
son zamanlarda ; dişsiz , buruşuk 
suratlı , korkunç bir ihtiyar kadını 

haftalık işleri görmesi için eve hiz
metçi olarak almıştı . Bu hizmetçi ; 
zavallı adamın gençlik ve çapkınlık 
yıllarında bir çok-defalar kırlara be· 
raber gôtürdüğü bir yosma idi . Ve 
şimdi sanki o da bu meflüc erkekten 
intikam almak istiyordu : maziyi 
en ince teferruatına kadar hanımının 
avucuna yazan o idi . 

ı narak yatağa düştü. Çok şişman olan ca, mütereddüt, odadan çıktı ! . 
I ve kalbi bağ bağlamış bul~nan bu Hasta kadın yalnız kalınca bir 

kadında, zatülcenp , daha ılk anla- 1 an düşündü : bir kabus mu geçiri-

Hanım ; kocasına nisbet olsun 
diye pek itibar ettiği , pek dolgun 
haftalık verdiği bu hizmetci kadını 

kendileriyle birlikte sofraya da otur

tuyor ve ' daima ' kocasına eski aşı· 
kane günleri insafsızca hatırlatıyordu. 
Şayet sofralarında bir misafirleri 1 

bulunursa , hemen fırsatı ganimet 
biliyor : 

- Biliyormusunuz , diyordu , 
bu kadına aşıkmış 1 Ben kilise 

kapılarında portakal satarken , o 
bununla eğlence yerlerine , kırlara 
gidermiş !. 

Ve kocasının cansız hareketsiz· 
!iği onu sabırsızlandırıyordu : 

- Hey ! Sevgiline baksana .. 
diyordu .~ Bak şimdi ne kadar gü
zel ... ikiniz , bu halinizle , emsalsız 
bir çift olursunuz 1. 

Za va Ilı adam , ses çıkarmadan, 
hayasız bir gülüşle kendisini süzen 
çirkin hizmetciye bakıyor ve dişleri· 
ni gıcırdatıyordu . Ona baktıkca ; 
yaşın ve sefaletin bu kadın yüzüne 
geçirdiği iğrenç maskenin altında , 
geçmiş yılların çiçekli letafeti - bir 
buluttan sıyrılır gibi - yavaş yavaş 

hayalinde canlanıyordu: Penbe ya
naklar , parlak gözler , ve güldükçe 
iyiden büzülen küçük şen bir ağız .. 
Ah , geçmiş yılların sevda akşam

ları .. Bir eğlenceden , birbirine sa
rılarak ve şarkılar söyleyerek dön· 
dükleri akşamlar ... Şimdi karşısında 
bir çirkinlik abidesi gibi sırıtan şu 
kadının güzel gözlerine derin derin 
bakmak için durduğu dere kenarları .. 

• • • 
Bu ihtiyar karı kocanın hayatı, 

yıllardanberi, bu şekilde hazan facia 
halini alarak, hazan sükünet pey
dah ederek devam ediyordu . iki 
ihtiyarın her ikisi de yaşamaya, öte
kinden daha fazla yaşamaya, ötekini 
gömüp yaşamaya çabalıyordu ! 

rından itibaren çok tehlikeli bir şe· 
1 

yordu, yoksa gördüğü hakikat mıydı? 
kil aldı . Güçlükle nefes alabiliyor 1 yernden kıınıldanmıya bile güç muk
ve s~l~r gibi tek he~eler t_alaffuz I tedir olabilen kocası hakikaten yü· 
~de_b~lı yordu . F ev.kalade has ıs ol_du.

1 

rünıüş ve pencereyi açmış mıydı? Ahi 
gu ıçın'. yanı~da hızme~ . edec_ek m_ o canavarı oldürnıek isterdi!... Doğ
sanları ıstemıyor' kendı ıfadesıne go- ru\mak istedi, muvaffak olamadı. Üs· 
re hepsi de " eli beratlı hırsız • tünden örtü&ünü attı, yatağının için-
olan bu adamları eve sokmayı bir 

de, son bir cehtle, yarı olurdu. Ter· 
cinayet adediyordu . Çocukları baş-
ka emtlerde idilir ve, hepsi de an· !emiş vücüdu bir kurşun külçesi a-
neleri gibi • eli sıkı ,, takımından ol- ğırlığı ile sanki mütemadiyen çökü-
dukları için, yol masrafından çekine· yordu. Nihayet bir ayağını yatak-
rek hastanın yanma gelmiyordu . tan aşağıya attı. İtni. Kalbi, çatlaya-

Ev işlerine bakan mahut çirkin cak gibi çarpıyordu . Dizleri titri-
ihtiyar kadın, şimdi ayni zamanda yordu. Tutunamadı ve ilk adımını 
hastaya ba'cıyordu . Ve hasta , atarken, baygın, geri devrildi . 

kocasını görmeğe bir türlü taham- *,. * 
mül edemiyor, yaklaştığını görünce, İhtiyar gelip uyandırmadığı için 
kin ve nefret dolu bir bakışla onu bütün gece uyumuş olan hizmetçi, 
tepeden tırnağa süzüyor ve : " Ge· 1 sabahleyin odaya girince, hasta ka-
bermemi istiyorsun değilmi ? Def- dı nı ölü ve pençereyi sıkı sıkı kapa-
ol 1 " diye soluyordu · 1 lı buldu. Teliişla, evin efendisini ha-

Bir sabah, doktor : [ berdar etmiye koştu. Mefluç ihti-
- inanılmaz bir mukavemet gös· ı yar, ağzı hafifçe açık, rahat rahat 

!eriyor. Sakın bir ihtiyatsızlık yapma-
uyuyordu. Uyandırılınca, bütün sü

yın, odanın hararetini düşürmeyin, 
künetile ; ölüyü görmek i~temiye· 

reçetede yazılanları ıhtimamla ta· 
kibedin ı dedi . ceğini, kalbinin büyük lıeyecanla-

Mefluç koca. doktorun dedikte- ra müsaid olmadığını haber verdi. 
ve ilave etti : 

rini, ağzı açık, alık alik dinleyordu . 
d - Bana bir kahve getir ! 

Söylenen bütün sözler en tek bir 
kelimeyi anlamış ve zapt edebilmiş- Kahveye bayılırdı ve karısı, sırf 
ti ; " Mukavemet ediyor • . Bu ne fenalık yapmış olmak için. onu bun-
demekti ? Şu halde karısı iyileşe- dan mahrum ed~ rdi . Hizrnetci te-
cekti . Dört gündenberi, kendi ken- !aşla komşuları çağırırken, o ınüt · 
dine, rahat işkencesiz ne kadar rne- hiş bir neşeyle etrafına bakınıyor, 
suttu 1 . ölünün hazırlıkları yapılıı 1<en, güzel 

Bütün gün, tek bir kelime söy- bir ateşin karşısında ke) ifli keyifli 
(emeksizin bir köşede oturdu. Geee, kahvesini içiyordu . 
hizmetçi kadını çağırdı ve ; Ölüyü giydirirlerken, tabuta yer-

- Sen git yat, dedi, ben naza- leştirirlerken derece derece artan 
ret ederim ve gece yarısından son- ı neşesi, onu ihtilaçlı kahkahalarla 
ra da seni uyandırırım, sen bekler- sarsmaya başl?dı. Yüzünde acayib 
sin 1 ! manalar peyda oldu, sönük gözleri 

Günlerdenberi uykuya hasret çe- ı bir ateşle tutuştu .. Güldü, güldü, o
ken hizmetçi bu teklifi memnuniyet- j 
le kabul etti . Mefluç adam; bitişik muzları sarsıla sarsıla, katıla katıla 
odada hizmetçinin derin bir uykuya 

1 
güldü. Cenaze evden çıkarken, yü

geçtiğini horlamalardan !anlayınca, j ziinün hatları birden değişti, dudak. 
inanılmaz bir kuvvetle yerinden kalk-, lan takallüs etti, böğürtüye benze
tı, dosdoğru pencereye yürüdü ve; yen hıçkırıklar buğazını yırtarcasına 
dondurucu bir kış rüzgarına karşı 1 boşandı. Sonra ellerini acayib şe· 
camlan olanca genişliği ile aÇtı. O- j kilde oynatmaya, tekrar kahkaha-
daya bir anda buz gibi bir soğuk larla gülmeğe başladı 
doldu . Adanı; tek bir kelime söy- 1 Çıldırmıştı . 

Tahlilatı kimyeviye ilanı 
Adana Belediyesi tarafından gönderilen bilumum sanayi 

maddelerin tahlili açık eksiltmeye konmuştur. 
Muvakkat teminat 45 liradır. 

ve gıdai 

İhalesi Haziranın 15 inci pazartesi günü saat 15 te Belediye daimi en
cümeninde yapılacaktır. 

istekliler şartnameyi görmek üzere her gün Belediye yazı işleri mü
dürlüğü ile baş tabipliğe ve ihale günü de muvakkat teminatlarile birlikte 
Belediye encümenine gelmeleri ilan olunur. 6944 31-5-9-13 

Temizlik işleri arabalarının bir senelik tamir i i pazarlık suretile müte
ahhidine ihale edilecektir. 

Muvakkat teminatı yirmi beş liradır . 
İhalesi Haziranın yirmi ikinci pazartesi günü saat on beşte Belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
isteklilerin o gün belediye encümenine gelmeleri ilan olunur. 6963 

5-9- 13-17 

itfaiye amir ve efradına yaptırılacak olan yirmi dört takım yazlık el
bise açık eksiltmeye konulmuştur. 
Kumaş örneği şartnamesine bağlıdır. Kumaş ve dikme müteahhide ait 

olacaktır . 
Muvakkat teminatı on beş liradır . 
İhalesi Haziranın 22 inci pazartesi günü saat on beşte belediye encü

meninde yapılacaktır. 
İsteklilerin şartnamesile kumaş nümunesini görmek üzere her gün be

lediye yazı işleri kalemine ve ihale günü de daimi encümene gelmeleri ilan 
olunur . 6964 5-9- 13 - 17 

Yeni bir Çin'e doğru Kat'i alaka 

• 

İkinci sahifeden artan -

3 Hazırlanan projelerin tat . 
bikini idare ve buna nazaret eder. 

4 - Bazı hususi projeleri de 
doğrudan doğruya kendi tatbik e
der . 

Müsteciri bulunduğum Çifçi fab
rikasının müddeti icarın 1 Haziran 
936 da bitmiş olduğundan mezkiir 
tarihten itibaren fabrikada bir alaka 
ve ilişiğim kalmadığını ilan ederim . 

Görüldüğü gibi, konseyin iktidarı 
çok geniştir . 

6992 Tüccardan 
MUSTAFA ZiHNİ 

Rıza Salih Saray 
Koıpisyon evi 

Milli ekonomi konseyi tarafın
dan veya bu konseyin İşareti üzeri
ne girişilmiş olan çalışmalar bilhas
sa sıhat, münakale, sulama işleri ve 
köy ekenomisi sahalarına aiddir . 1 [ Bebekli Kilise Sokak N : 11 A J 

Bilhassa. başında çok yüksek de ı Telefon No . 265 _ Adana Posta 
ğerli bir teknisıyen bulunan sağlık 'ı kutusu N: 95 - Adana Kod: Cogef 
teşkilatı örnek teşkil edecek bir faa- Lugagne 1929 Kod: Benlcey's 
liyetle çalışmaktadır. Köy hayatının 6991 t 
sıhi şarrtları ıslah etmek için birçok ı __ _...,. ________ .;......; 
elemanlar yetiştirilmeye çalışılmak- mamlanınış bulunmaktadadır. 
tadır . Ayrıca, Çin idarecilerinin naza-

M·· nak ı ·şlerine gelince de- rında, ziraat ve endüstri sıkı surette 
u a e 

1 
' b' ·b· · b 1 f 1 d mir yollarının yanı ba~ında yollar ırı. ırme ağ ı aa iyet sahaları a -

şebekesi her gün biraz daha geniş- dedılnıektı:dır. . 

1 ·· · d · ı Muhtelıf başarılar arasında zık-
lemekte ve bu yol ar uzerm e ış e- d b·ıd··· . b k . il d d 

b.. · 1 · • re e ı ıgımız u ısa mısa er en e, 
yen kamyon ve oto us servıs erı sa- rt k 1 . · ı·ğ· .. . 1 k o aya onmuş o an eserm genış ı ı 
hal~rını günden gune genış etme • ve ehemmiyeti anlaşabilir. 
tedırler · . . . Çin, bugün, en realist bir zihni. 

Milli eko~omı konseyının teşeb- yetle, yeni bir hayata doğru yürü-
büsü ile naklıyata açılmış olan yol · mektedir 
!arın uzunluk lyekünu 1934 de 1,987 Bu in~a işi, Japonların maksatla-
kilometreyi buluyordu. O zaman ı rını akamete uğratacak kadar süratle 

1 3544 kilometrelik yol inşa lhalinde başarılacak mıdır? Bütün mesele 
idi, ve ihtimal bunlar da bugün ta- 1 buradadır. 

dı 

ig 
rl Seyhanpark 1 kantası bu a ş açılıyor 
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Adana Borsası muameleleri 
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- - -K ılo Fıyaıı 
Satılan Mikdar CİNSİ t" a~ 1 :" ço

5
L 

Kilo 

Tlrlı:aöııi 

Sıcak ar geldi, yanaş· ı ! 

13 Haziran 1936 

O. Demiryollan Adana işletmesinden : 

Ada:ıa gar w ~ .ı,;r istasyonunda idaremize ait hela çukurlarının ida· 
reye ait emme makine'i ile temizleme ve şehir haricine nakli bir sene için 
müteahhide verilmek üzere açık eksiltmeye konmuştur . 

~~~~ -
Kapımalı pamuk 37,25 1 

-Piyasa parlağı ,;- -33 ____ ~50-- ----------ı 
PizaSıltemiz( ,, -32 

iane 1 32 • 

eksiltme 29-6 -936 pazartesi günü saat 10,30 da yapılacaktır . 
Bu husustaki şartname İşletme kaleminden parasız gôrülebilir. 

Ayda asgari 25 çukur temizleneceğinden muhammen bedel beher çu· 
kurun üç liradır . 

_iane 2 

1

-31;50 !-
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Liverpol T elgraflurı 
12 I 6 I 1936 

"anıım 

---
---
------

Kambiyo ve para 
iş bankasından alınmıştır. 

Hazır -1 6 -
6 Temmuz vadelı 
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27 _R_'.'YŞmark ] 97 
- -
_J!irin_citcşrin vadeli 5 1 - Sterlin « İngiliz » 634 -

92- _Frank «_Fransız»____ 1 
Hit hazır 

1 

4 -
Nevyork 11 1 3~ =Dolar_« Amerika » - -121 92 

69 Frank « İsviçre » --2-

Kozmin Diş Macunu ı 
--- 1 

Mektep talebelerine bilhassa tavsiye ederiz. Reklamlara kapılmayınız 

Kozmindiş macununu bir kerre tecrübe ediniz. Hem 

ucuz, hem sıhhi dünya nınen meşhur diş macununun formülünü el-

de etmeğe muvaffak olan Nevrozin laboratva-

nnın yeni müstahzarıdır . 
Fiatı her yerde 15 kuruştur . 2 6815 34 

.................... ı ............... ı ...... ... 

Çiftehan Kaplıcası 

Açıldı 
• 

Ta::::: :k:i~:~~i~~~:fn v:ü~~e::;~:ıi::ıi::::n::~nizl 1 

yüksektir -
Romatizma, Siyatik, Kum, Bôbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mideden 

muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirler. 
Senelerce çocuğu olmayanlar Kudreti, fatıranın bu feyzinden müstefit ve 

mes'ut olmuşlardır . 

Gazinosu,lokantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berbari vardır 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuzdur 

Tren ücr~tleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar şunlar- Kuruş 

dır: 200 Bir gecelik 
otel odası 

/ Odalar dört kişiliktir . 

125 Bir gecelik ' 
taş odalar 

75 Binnci baraka 
50 ikinci " 

Fazlasından fark alınır. 

30 Hususi banyo / Bir kişi ücreti günde iki 
15 Umumi " ( 

_ J def aya kadar 

1 
Yazın Çıftehana g<"İmiyenler kışın ağnlardan uyuyamazlar. Kışın çek-

tiğiniz iztirabı unutmayınız . 6979 
2 

---------------~ .... --------------------------

Çoluk, çocuğunuz ve misafirlerinizle bol , temiz 
ve lezzetli dondurma yemek ister misiniz ? . 

hemen bir dondurma kutusu alınız 
Her boyda Elektrik ve el ile çevrilenleri vardır 

Feyzi Dural 

Eskiden : 

Rasih Zade Biraderler Ticarethanesi 
Posta ne 

4-15 
cıvannG.a 

6966 

Sıcaklar başladı ! 
Elektrik sarfiyatı son derece az olan / 

1936 modeli Frigidaire !' 
Sayesinde yiyecek ve içeceklerinizin taz !iğini temin ediniz 

Lüks değil , sıhhat için elzemdir 

Frigidaire 

Adana bayii • 
Muharrem Hilmi 

6961 

İsteklilerin eksiltme gün ve saatında senevi yapılacak işin muhammen 
ücretinin °ı0 7,5 nisbetinde muvakkat teminatı 67,5 liralık idaremiz vezn 
makbuzu ve 2490 No:lu kanun mucibince vesaiki liizimeyi hamilen işlet· 
meıniz artırma ve eksiltme komisyonuna müracaatları . 6990 

13-18-23-28 

Ankara Birası F abrikas 

" • 

Öz Türk sermayesile kurulmuştur 
Ankara birası 

Orman çifliğinde yetiştirilen hususi bir Arpadan yapılmaktadır. 

· Ankara Birası 

Hepimizin malıdır . Onu 

Ankara 

Evsaf : Meşhur Alman 

Ankara 

tercih borcumuzdur. 

Birası 

Biralarından üstündür. 

Birası 

Hilesiz, besleyici, sağlık koruyan bir içkidir. Onu her yerde arayınız. 

Herkes gibi siz de yalnız Ankara Birası içiniz 

Adanada toptan satış yeri : Adana Acentesi : 

Rıza Salih Saray 
4-6- 9-11- 13-16-18-20- 23-25-27-30 'J 

------·------------------- Bebekli Kilise sokak No. 11 A. No. 11 B . .- Telefon No. 265 

1 
I He< ~~;,,~~):~:: ~: .~=~~~~:! goç=k ~ 

kıymetli ilacı her evde bulundurunuz . 

1 Bu ilacın ismi Nevrozindir. Birdefa 

1 tecrübe ederseniz başka ilaç kullanmazsınız . 
Fiatı her eczahanede 7,5 kuruştur . 2 6814 34 --· .. ·-· • .. ....................... rııııili 

'!-,_ ____ ...;;6~98~4~.--------------...;..3 ________ __ 

Belediye bahçesi açıldı 
Adananın en güzel bir yerinde ve Seyhan ırmağı kenarında temi 

bir hava almak, yorgun fikirleri dinlendirmek ve ucuz meşrubatla vakıt 

geçirmek ancak hükumet konağı karşısındaki Belediye bah-
çesinde temin edilebilir . 

Yepyeni möbliye, her türlü meşrubat, fiat 5 kuruştur . Gazino 

sabahın saat altısından gece 23 çe kadar açıktır .6968 3-4 
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Umumi neşriyat midtrii 

Celal Bayer 
Adana Türkaöıü -tbaa11 
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