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r ' • Atmanların 1 Mayıs bayramı mll 
nasebetiyle Reisicumhur loöon ile Adolf 
Hitler arasında tebrik ve teşelc.knr tel 
grafları taati edilmiıtir. 

SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi, GÜNDELiK GAZETE 

* Japon imparatorunun yıldönnmn 
ınOnasebetiyle, Reiıicumhnr ile İmparator 
arasında tebrik ve teıekk.nr telırafları 
taati edilmiştir. 

'-------------------

Yunr' - Cuoıhurro. 
yanlc.ayadaki köşk. 

büyüle. elçisi Mösyö 
is· ~l buyurmuşlardır. Bu 
Şuk,ü Saraçoilu da ha . 

muştur. 

,1itler - Musolini 
görüşmeleri 

.... 
Y:azan : CA VIT ORAL 

Ankara - 4 

il~ 
Madagaskar' a karşı teşebbüse geçen lngiliz 

deniz kat1t1etlerinJen bir parça 

1SEYHANA 130 TON 
· PİRİNÇ VERİLDİ 

40 Tonu çiftçilere dağıtılack; 
50 tonu piyasaya çıkarılacak 
Ceyhan toprak 

ofisinde mevcut 
bulunan pirinçler
den 80 tona kı. 

Y • d t \k• ki d ld)(i ile tohum at enı çeltik sahaların a e 1 er e mağa müsaade ve· 

bulunmak üzere bir heyet Kadirli rıımesi husuao 
vilayet çeltik ko-

rık ve 50 ton'J • v e 
da aajlam olmak c:: • :<::-x 

K o z a n a g i d i y o r misyonuna bıra1t.ı. 
ocx:c:::o:== , : ::::::::>x•== mıştır. 

üzere vilayetimiz emrine 130 ton pirinç verilmiştir. 
Kırık pirinçlerde 30 tonu Ceyhanı ve 10 tonuda 
diğer kazalara rf>nderilecektir. 

Merkez için ayrılan 40 ton k.mk pirinç ziraat 
müdürlüiünüo çiftçilere vereceği vesikalarla daiıtı· 
lacaktır. D iğer sağlam 50 ton pirinç de halkın ihti· 
yacını karşılamak üzere piyasaya çıkarılacaktır. 

Mahalli çeltik komiıyonlerile birlikte çolışmak 
ve bu sahalarda tetkilı.lerde bulanmak fizere, sıhhat 
ve nafia müdürlerile mıntaka çeltik mutahı1111ından 
mürekkep bir boyat bir ild gilo ~içinde KadirU ve 
Kozana gidecektir. 

Biliodiii gibi, f enoi olmayın zlraatten dolayı bir 
kaç ıenedenberi bu mıotakıda çeltik ziraatı men 
edilmişti. • Ziraat Vekaletinden vilayete relen bir emre gö· 

re. KadirH ve Kozanda bu sene yapılacak çeltik zi. 
raatı hazırlıklarının 3039 sayıh çeltik ekimi kanunu 
ve bu kanunun tatbik suretioi gösterir talimatname 
bükümlerioe uyiun olup o1madıiının mahallinde tet· 

Haber aldıiımıza göre bu yıl Kadirli ve Kozan· 
da çeltik ziraatı için fenni icaplara uygun lslabat 
yapılmıştır. Ba itibarla, memnuiyet kararı katdmla· 
cık ve memleket iki çeltik istihsal kaynağı kazan· 

mış olacaktır. 

f Rusya' da ormanlar arasında il erligen fb~r ~Alman tankı 

Londra 5 (a.a) - Mareşal 
Timoçenko, Kurs\c ve Tagınrog- ke
simlerinde hücumlara geçmiştir. 

Bertin 5 (a.ı) - Alman ordu· 
ları başkıımandaohğıntn bildirdi· 
gine röre, 3 Mayısta akşama doğru. 

ehemmiyetli Rus kuvvetleri muba· 
sarada bulunan Sivastopol cephe
sinde Alman meyıilerine hücum 

teşebbü•ünde bulunmuştur. Top· 
çuoun ateşi karşmnda hücam mu· 
vaffakıyehizliie uiramıı ve ajır 
kayıplar verdirilmiştir. 

Alman bava kuvvetleri iaşe 

yollarını ve blokhıvaıları muvaffa· 
kıyetle bombardıman etmiştir. 

Moskova 5 (a.a} - Royter 
bildiriyor: Dün akşamki Sovyet 
tebllii: 4 Mayısta kıtalarımız cep· 
henin bazı kesimlerinde turrnzi 

Mareşal 
Timoçenko 

Kursk ve Taganroo 
kesimlerinde hücuma 

o e ç ti 
Almanlara göre Rus 
taarruz hareketi akim 

k. 1d1 

hareketlerde bulanrnu, ve mevzi . 
lerini düzeltmiştir. 3 Mayıata iki 
Alman uçağı tahrip edilmiştir. Biz 
8 uçak kaybettiir.. 

Helslnkl 5 (a.a}-Reımi teblii': 
Ne Kareli berzahında, ne de Doğa 
cephesinin cenup ve orta kesim· 
leriode bildirilecek önemli bir ha. 
roket olmuştur. Lukl çevresinde 
kıtalarımız düşmanın müteaddit 

bOcumlarını p\lskürtmilşlerdir. Dlln· 

kü savaşlarda dilşman 500 kişi 

lı:aybetmi~tir • Bana topc;amuzun 

bllba11a teılrli olan f aaliydinden 

dolayı uiradıiı çok büvll~ kayıp. 

ları da ilive etmok gerekir. 

Helsinlti 5 (a.a) - Finlindi· 
· ya'daki Alman askerleri, Finlilerin 

kendilerine karşı göıterdiii dost
luğa bir tlikran mukabelesi olmak 

üzere, aralarında 184000 mark 

İane toplayarak Mareıal Manner· 

baym'ın emrine vermişlerdir. 

ÇELTİK ZİRAATI 
Esaslıkayıtlaral 
tında yapılacak 

Ankara 5 (a.a.)- C.H.P. Mec• \ 
lia Grupu Umnmi heyeti burün sa
at 15 de reis vekili Seyhan mebu'· 
ıu Hilmi Urao'ın reisl:ğ'inde toplan· 
dı . Celsenin açılmasını ve geçen 
toplantı zabıtlarının okunmasını 
müteakip ruznamaye reçildi. 

Ruznamede, Seyhan Vilayeti 
oin Osmaniye kazasındı çeltik eki 
minin umumi ııhbat durumunu ihlal 
ettliino mahallinden yapılan şiltiyet· 
lere ıttıla hasıl edildiiioe dair Sıh 
hat ve içtimai Muavenet ve Ziraat 
Vekillerinin keyfiyeti _izah etme· 
lerini istiyen ve Blorol Mebusu 
Feridun Fikri ile iki arkadaşı ta· 

rafından verilmiş bulunan takdir 
vardı. 

Takrir oltundoktan soora kllr· 
aüye relen Ziraat ve Sıhhat v;· 
killeri bu şikayetin bnkoaıete e 

' il' de yaptır· 
yapıldığını ve moha 10 d b 

hk"k t ıonuo a a 
dıkları esaslı ta 1 a d h'l'n· 

· • kaı:a11 a 11 
· · Ouıaoıy sene ıc;ın o'e karar ver 

de çeltik siraat•.nı 111
;. 

diklerini bildir~~$ :~kır. hatipler, U· 
Söz alan 1 • • 

b ·yett• çeltılt zıraatıaın 
mumi ıııa ı k ld • 

hh t 
nıerioe yapma ta o ugu 

•• a • b ı · t k b . _ ü tesirler• e ır ere u zıraa . 

~.~t çok daha esaıh kay\tler altın· 
da yapılmaaını mtlmkün kılacak bir 

liyihanı~ ~lr an .e~vel ,büyük mil
let meclıııoe retırılmesıni istemiı· 
lerdir. 

Hati.plerin beyanatına cevıp 
v~ren zıraat vekili, .böyle bir ıa. 
yıbanm çok esaslı İncelemelerle 
ıonuada ııhhat ve içtimai muave. 
net. veklletile tam bir mütaba\r.at 
halınde tanzim edilmiş bulunduiu· 
nu veı bugünlerde vekiller heyeti· 
ne •.rz edilec,.iitıi grup umumi 
heyet•ne bildirilmi, ve ruznamede 
baş'<a madde olmadıjından saat 
16.45 de toplanbya ıon vorilmiıtir. 
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ASKERLiK--
-1AP0 N 
DONANMASI 

on:r: b~:.~~ ~fii.rt=ok):~~;;;J;ki ;:,:eie~;i~::~:: 
bqla iki milhim müttefik nakliyatına 1'112 balanayor ise 

cepbeıinl teş'kil taarruz için nasıl bir ddaenOEmı.tt ba"!~n 
eden Hindi.tan rı reye u-
ile Ruıyaya yapı· hareket planı tatbik dar uzanan Şarki 
lan ııilih ve mal· edecektir Afrika 11billerine 
zeme nakliyabnın = , _ ~ --::::::::- ~"ıC. ~ ıürünerek: ~de· 
Hint Okyanuandan reçmeıl sebe· 

1 
cek vapurların Japon denizaltalaran 

bile bu deniz Atlantik kadar ehem dan endişe etmelerine mahal yok· 
miyet ke1betmeie başladı. Alman tur. 
ve ltalyan denizaltılarının Hiot Ok Fakat Japonlar Hint Okya. 
yanuıuoa gönderilmeleri hem me· nuıa ortasına 1erp1Jmiş Maladlve, 
nfenin uzaldıiı ve hem de burada Seycholles, Cbegoı adalanoı işral 
mll11it üıler bulanmaması yüzün · ve üstelik Madagaskardan da lıti. 
den hemen hemen lmkinıız oldu· fade etmeii temin ederlerse Hint 
iundan ba Okyanustaki mücadele- Okyanaıandaki nakliyat hatti Af. 
yi Japon donanma11 üıUine almaıı rika sahillerindeki 1eyrütef er do da 
lhım relmoktedir. Bu hale göre bil olmak üzere ciddi bir tehlike 
Hint Okyanaıandaki Müttefik nak. içine a-irer. Seylin ad11ı Japon fı. 
Uyatına Japon dooanma11nın taar· tilisına uj'radıiı takdirde ise Hin-
razu mevzuu babı olmaktadır. Ja· distaoa ve Ruıyaya yardım ancak 
pon donanm111 ba taarruz hareke- kaçamak suretlle yapılabilir. Bina· 
tini icra için oa1ıl bir plin tatbik enaleyh Müttefik devletler Seylan 
edecektir ve taarruz için ne cinı ve Madaraakarı Japonlara kaptır-
remiler kullanacaktır? k 

mama için mümkün olan her ça
Gerek Hindlıtana ve gerek 

reye baş vurmak mecburiyetinde 
lran yoliyle Raıyaya nakliyat ya 
pan loiiliz ve Amerikan lvapurları bulunmaktadırlar. Ba aeboptendir 
Ümit burnundan ıonra lmmon Şar ki loıUtere Seylinda kuvvetli bir 

ki Afrika 11bilini takibederek Hint filo buluodarmaia ehemmiyet ver· 

Okyanusunun rarbinde muayyen 
rotalar üzerinde ıoyrettiklorioo a-ö 
re Japon deniz kuvvetlerinin bo 
vapurları ya açık denizde arayıp 

bulmaları veyahut Hindistan liman 
ları önilnde ve Umman denizinde 
yakalamaları icabeder. Malzeme ve 
aıkor yüklil Müttefik vapurları Af 
rika ıarkındak.i bazı lnrUiz liman

larına ıu ve mahrukat ihtiyaçlarını 
ikmal için airayacaldarından Ja· 
pon taarrazanan bu Umanlara ya· 
kın ıalara kadar ıokulmaaı da dü· 
ıünülür. Fakat Afrika 11bilinin Sin 

rapor, Cava ve Samatradald Ja. 
pon deniz üılorindon 5000 mil O• 

ukta bulanm111 hafif ıa üıtü kav. 
vetlerin ba Nhlllerdo konan hare
kltana rönderilmeılni mütkül kılaca
iı ribl bunların himayeli vapar ka 
filelerine taarruzları da kendileri 
için tehlikeli olacaiından ba uzak 
barekit daha ziyade büyük tlptold 
tleahaltı remilerine yaptırılabilir. 
Binaenaleyh Japon denizaltıları 
Şarki Afrika limanlarına riren ve 
çıkan remllore taarruz edecekleri 
ıibi bunlardan baı:ılan da Hindiı
tuıın r a r b l n d e k i limanlarla 
Bura körfezi önlerinde Mütte
fik vapurlarının yollarını keıocek
lerdir. Gwçi denizaltalar için üsle· 
rbadea çok uzaklarda hare kit yap · 
mak rilç bir " iH de bunların de 
po hbaaetlni rörecok ıu üıtü , • . 
milerlle kaçamak. ııırelte beslenme 
leri mimküodür. 

Hindiıtanın en mühim limanla· 
rının balanduia Boogalo 

meldedir. 

Akdeniz ve ana vatan filoların 
dan ayrılan d r 1 t n o t , tayya· 
re gemlıi, kruvazör ve muhripler· 
den mürekkep bu filonap barün 
lerde Seylina varmlf oldaia tah· 
min edilmektedir. B a vaziyet 

karııaında Japonların Hint Okyanu 
ıandak.l Müttefik nakliyatını daol

zaltı taarruzlarına Uivetea tayyare 
remilerinden açaracaldal'I tayyare· 
lerle ticiz et•ei'• çailf&caklarma 
ihtimal verebilir. Fakat tayyare ba
rekitı bu roniş 11balarda ancak 
ıaabdat akınlara inbbar Codeco;Io. 
den teıiri bllyOk olamaı. 

Huliıa: Hint Okyaou1ada rün 
deıırüne ço;alan lortliz ve 

Amerikan nakliyatına Japon deniz 
kuvvetleri tarafından vurulacak her 

darbe Birmanyada çarptfan kendi 

orduıunı ve Şark cepheslndeki 
Alman orduıana ehemmiyetli bir 
yardım olmakla beraber Ümit bur
nundan Ba1raya kadar Afrika ve 
Arabiıtan aabUlerialn lnriliz hiki· 
mlyeti altında bulanmaıı ve dij'er 
barekil-.ıahalarıodao bu mıntaka
ya fazla Japon denlzalt111 ayrıla· 
•amaıı ıobebile Hint Okyanaıun· 
dald Miittefik nakliyatının bazı za. 
ylatı rözo alarak devam edecejiao 
filpbeıiz nazarile bakılabilir. 

B. H•lld Onaran'ın 
teftltl•rl J 

C.H p · lçel parti müf ettiıi Mar
din meb'u1a Bay Halid Ocarao par
ti teşkilatını teftit için Bahçe kı· 
zatına ıitmlştir. Oradan Ceybaoa 
reçecektir. 

Deve karnında 
afyon! 

Mısır polisi 100 zamanlarda ra· 
rip bir afyon kaçakcılığı 

meydana çıkarmıflır: 
Bir müddettenbori, alınan bü 

tüu tedbirlere raimen, M11ıra çok 
miktarda afyon a-lrdlii görülmüş, 
polis birçok araıtırmalar yaptıiı 
halde bir netice elde edememit· 
tir. 

Kaçakçılıim nasıl yapıldıiı 
düıünillürken bir rümrük memu
ru kantara fÜmrüiüne relen bir 
deve kafile1indekl 7 deveden şüp· 
heleomlştir. Bu develer bir kona 
ra çekilerek karınları yarılınca, 

alüminyum tllpler içinde 20 kilo 
afyon çıkmıştır. 

Bandın bir mtiddet sonra re 
len ikiacl bir kervanın develeri 
de aynı ameliyata tabi tutulmuş, 
5 devenin midesinden 27,5 kilo 
afyon çıkarılmııtır. 

Bu hidiıeler üzerine devolo· 
rin mldelerlnln röntrenle muaye 
ne edilmeai düıilnülüyor. 

• Ski iizerindı Daihk ve kı 
dillin ı.ı uzun ve çe· 

~-----.. tın olan yerler 
de kayak çok kullanılır. Güolllk 
hayat bunıaz olmaz. 

Cenubi Boheml1a'd• Terzits 
nahlyeıi balkı da •k1 kullanmadan 
hiç bir it pemea. Ba yıl, kııın 
uaao .ormeılndeo Terzib halin 
kayaklarını bol bol kullanmıştır. 

Düj-ünlerde, a-ençler evlerin 
den kiliseye kadar, ideta mOıa· 
bakıya lıtirak eder gibi ıkilerle 
kayarak ritmiflerdir. 

Cenaze meruimlerind• de 
ölülerini, mezarlıia kayakla rö 
türmllflor, kayakla ricllp ıolmiş
lerdlr. 

Ad•n• M•r•ln rnaçı 
ne zam•n tekr•rl•n•

c•k? 
Beden Terblyeal Seyhan Böl· 

reıl futbol ıampiyona Adana Milli 

Mensucat Gençlik kulObil ile Mer· 

ıio idman yarda arasındaki rarap 

birincilik maçının yarıda kaldıiını 
ya&mııtık. 

Ba maçın hanai a-üo tekrarla· 

naca;ı hakkında fadbol f edera1yo

oa mıım .. ılli 8. Saim ile rörlif mek 

üzere Milli Menıacat lr.ullibüodon 

bir müme11il Mer1ine ritmiftir. 

Yardım aevenler kuru
munun ıardımlar1 
Yardım sevenler lr.aramu Ada· 

na kolu, nisan ayına ait yardım 

tabılaatını daiıtmaj'a baılamıftır. 

Yardım rören ailelerin sayııı elli
yi reçmektedir. 

jDağıtma B i r 1 i k 1 e r i n d e 
vazife alacak Partililer seçildi 
Namzetlerin listesi 
vilô.gete bildirildi 
C amburiyet Halk Partlıi Genel Sekreterlifi, Viliyet Parti idare 

heyetlerine bir tamim rönderorek kualacak dağıtma birlikleri 

teşkilitında bükOmete azami derecede yardımda balanalmaııoı bildlrmiı, 

Vilayet ldaro Heyeti de Nahiye ldare Heyetlerini toplayarak amami bir 
içtima akdetmiştl. Bu içtimada, Birlik idare Heyetlerine girecek partili· 

lerin iılmlorini bildirmeleri Nabiyelerdea ilteamiftl. 

Öirendljimize röro, Nahiyeler Parti Viliyet idare Heyeti Reiıllfine 
ba Birliklere girecek PartililorJn iıimlerlni röndermif, namzetler listesi 
viliyete bildirilmiştir. 

Elde mevcut okul kitan~ 
lanndan istifade edRecek 

Ankara S (Haıaıi) -Ônümi:ia· 
deki 1d okal kitaplarının _.1ıı•I 
laacller içinde fiyatJ--d""lmasıoı 

1ailaınak için ~·· tedbirler 
alan Maarif v••loti, elde mevcad 
kltaplardaa lıtifade ınaksadll• bazı 
çareler düşünmüştür. 

Kifıt fiyatlarının yüklelişi, 
kiiıt yapmak ve baıkı malzemoıi 

teınfo etmek baıaıanda karıılaşı· 

lan ı.orla~lar, talebonio elindeki 

dert kitıplarıoıa kallaoılmaıını za. 

raret haline getirmiştir. Maarif Ve· 

kileli, kitap fiyatlarına zam yapı· 

lacaiıoı rözönOade tutarak, Maarif 

idarelerine, ıimdiden tedbir alma

larının rerektlğini bildlrea bir ta. 
mimde balanmaıtar. 

Ba tamime röre, okal ve maa· 

rif idareleri, ellerindeki den kitap· 

larını iyi kullanmaları ve bunları 

arkadışları için iyi ıaklamalarl bu. 

ıa1onda talebeye telkinde buluna
uklardır. 

Hal ve vaktı yerinde talebe, 
elindeki kitabı fakir arkadqlanna 

armai'an edebilecektir. lıteyenler 
kitaplarını okul kooperatiflerine 
daha diltilk fiyatlarla 11tabllecek· 
ler, kooperatifler de 11tın aldıkları 
kitapları bal ve vakıtları daha az 
elveritli talebelere acuz olarak 
verebileceklerdir. 

ilk ve orta okullar, liseler ve 
mHleki okullar, ders nihayetinde 
talebeden toplayacakları kitapları 
bir lilteyle Maarif Mndnrlliklerlne 
bildireceklerdir. Bu listelerde kitap· 
ların mOfrodatı ayn ayrı röıteri· 
lecoktir. 

T•zln1 telgrafların• bU
•u•ct•rlmlzd•• gelen 

cev•plar 
Çocuk Eıirgeme Karomu konr 

reıi mDn11ebotiyle çekilen tazim 
tollerla• büyiilrlerimlz tarafından 
qaiıdakl cevaplar verilmiıtlr. 

Mardin Meba1u Halit Onaran, 
C. H. P. lçel Bölreıi Müfettiıl , 
Çoçak Eılrreme Karama Konrre 

Reiıl 

ADANA 

Konrre Heyetinin temiz day· 
rularna totekkilr, eder baıarılar 
dilerla. 

iSMET INôNO 
Sayın Bay Halit Onaran, Ço 

cak E.irreme Karama Konrre Re· 
iai C. H. P. lçel Bölreıi Mnfettlt~ 

Mardin Mebaıa 
ADANA 

Çocuk Hirreme Karama Kon
rreıi dolayııi1le röıtwilen içten 
dayplara teıekkür eder, saygılı· 
rımı ıanarım. 

e. 11. 11. RElSl 
A. RENDA 

Sayın BıJ Halit Ooaran C. H. 
P. lçel Bölreıi Mnfettlıi Çocak 
Eıirrem• Karuma Konrre Relıi 

ADANA 

Mavaffakiyet dileklerimi ve te• 
şekkllrlerimi konrreye iblii bayur
maoı rica eder, rözlerinizden öperim. 

C. H. P. Genel Sekreteri 
Eraurum Mebuau 

Dr. A. F. TUZER 
Bay Halit Oaaran Çocak Etir

reme Karama Konrre Reisi, Mar
din Mebaıa 

Konrrenln deierll dileklerine 

6 Mayıı 1942 

-

[j.fufı(].bJ!JJl.it 

• laı• müıteıarlı(nıda yaicı 
larla yapılan görüşmeler ıonaada 
yağ fabrikatörleriyle bir m11kavele 
akdedilmlttir. 9 yai fabri\ı.atörn, 
ba anlaşma mucibince bir ay için· 
do bütün faaliyetlerini ıarfedorek 
halk ve devlet mlleuoıeleri için 
lizım olan 11deyağını imal etmeif 
Üzerlerine almıılardır. Bıı taahbüd 
ilk parti olarak 4 bin tonol aca 
tar. Yapılacak yağı, olan bam mı 
deyi ticaret vekileti temin edece 
tir. Mamulitın maliyet fiatlorlni 
vekilUk teıbit edecektir. 

Yapılacak ba halk tipi 
rın da formaliteıi kabul lb 
tar. Formüle oaıaran Y~irml 
de yirmibetl sOd Yik1am yal> 
iç yaiı, yüsdo c • da t 

d •yf•/I l(ID D 
yilz e 4S' 4 

" ~.:ekti" 
kup ..S.• ya;•ra hiç bir ıeklldl 
,..tılmıya~ktar. 

lınal«tı kolaylaıtırmalr. içi8 
de 2 llA 3 nlsbelinde suya ilı 
olar,. keyfiyetten vekillik 
dar edilecektir. 

• Belediye verri ve 
&erinden basılarının arttırılmall 
kında Dahiliye V ekileti tara 
hazırlanan kanon liyih111 mil 
ları alınmak üzere, Vekil 
rönderilmif ti • 

Vokiletler, kanan liyi 
tetkik ederek, miltalialarını 
miflerdir. Vekiletlorden bası 

vergi ve resimlerin arttırıh• 
muvafık rörmemekte, bazılatl 
ancak bir kıçının arttırılmaııol 
bul etmektedir. Ba mlltal&alatl 
tiva eden liyiha doıya11 1 
Baıvekllete rönderilecektir. 

Hltıer -:- Musoll 
g6rütmelerl 
-Baıtarafı blrlaclde

iyimser bir balo retirmek 
riyetiodedlr. Çünkll ba ,.-
neticeıiz roçirmek Almanya 

doldaralmaz bir zaman · ıaybı 
caktır. Banan için bir kaç 
temaa ettiiimlz gibi Alman 
işi çabuk bitirmek, Sovyetler• 
pılan demokraıl yardımını k 
Ak denize bakim olmak, J·--
Baarada blrletm•k niyet ve 
varlarile iki cephede birden 
nıu r e ç m e 1 i çok kavt 
ÇGnkO Amerikan donanma 
lerlain de akdenize gönd 
haberleri doj'ra ise demokrat 
letlerin de Almanyanın Ak.d 
Sllvene ve Mısıra kırıı ikioc:I 
cephe açacaiına inanmıı ol 
anlatılıyor. Her balde Mad 
çıkan haberin de mahiyeti bt 
rerektir. 

teıekkOrler, mavaffakiyetlerioıtl 
ler aayrılarımı tanırım. 

Re l ı 

Dr. F. U 

körfezi Japon donanmaaının kont· 
rolu altına rirmif balandaiandan 
buradaki İnfill& nakliyatı büyük bir 
tehlikeye maraz kalmııtır. Ba kör
fezde Japon dooaaaaaıının ıa üatü 
ve ıa altı ıemilerinden bııka tay· 
yarelerl de müttefik Hyrü .. ferini 
iz'aç edecek duramdadar. 

Hint Okyanusunda henüz At· 
laotik l• olduj'u ribi bir .. ,dan 
maharebeıi mevzuababı ohnaaaak· 
la beraber rerek logiltere ve Alile 

l-T-·a_ri_h_i R_· o_m_a_n_: _29__.I ZINDIKLAR Semih U g gur ===::::;;-ııı ÇEViREN ı 

rlkadan Hindistan ve Rusyayı Hv 
kedllmekte olan malzemenin ehem-

miyeti ve rerok Hindistan bilhas 
11 lnrlltereye rönderilen ham mad 
denin hayati kıymeti haiz olması 
ba denizdeki nakliyatı konvoy osu 
lile yaDİ harb femllerl himayHID· 
de yapılmasına ihtiyaç gösterdiii 
mabakkalı.tır. 

Konvoy tqkilitı nakliyatta bay 
ll reclkmel•r• Hbebiyet verdikten 
bqka bir çok barb remilerlol de 
ıırf bu iıte kallanmıya icbar otti
ilndeo remi ıık1ntııı bllıbUtdn art 
bracaktar. 

~ldka Japon donanması 
Hbat Okyanuanan şarkına 

iobitar .._ llaleriııdea ba vili Ok 
JIDGIG kontrol ec1..... Hiodİltan 
daa Anatral1a1a sldeo yol bir de 

Celladlar biraz bekleyiniz 
Kadif.o tilylü röbe;imi de beraber 

gömünilz. 
Beline kadar römllldüj'ü zaman Tooa 

zoba dedi ki : 
G-llldiliilme biç esıef etmiyorum 
~ak.& lllmllf nallı kıırarıma yanıyorum . 
G ~11.dlar blra1: bekleyiniz 

uml1f nalla kıeratımı da beraber 

a-ömilaüz. 
Boj'azına kadar ıömilldüa-ü zaman 

T ooazoba dedi ki : 

Gömüldüj-üme hiç ... ı •-ı....-
k - IQ • -~um 

Fakat parla ıoz .. ıme YID•Joram. 

iki oilunu kucağına alarak kar111 

reldl. 
Celladlar biraz bekleyiorz 
Tillümil batımı batlayım. 
Bayramlık elbiaelerimi riyeyim 
Kırmızı çizmelerimi ayaiıma reçireyfm. 
Sonra .oilum Alparı öpeyim 
Y avracaiam Ôrkönd'ii elll%ireyim. 
Ve kOC&IDID J&DID& feleyim. 
Vllcadamaza tek bir toprak yıiıoı Jr'blln 

Tek bir dere kanımı kanlle yıkaım. 
Türkn bitti. Oturanları büyilk bir 

hüzün kapladı. Tonazoba lıml BeşenyÖ· 
ler arasında ıihirli bir addı. Ba lılm klb 
kalpleri ılddetlo çarptırır, kih hilzOnlero 
rarkedordi. 

S.ruad Marton'a baktı. Cakotlnin 
yakaılle ytızilnü örttüiünü hayretle rör· 
dil. Taıtan yapılmıı bir pat ribl dara. 
yordu. KadıQ hafif bir alayla: 

- Anlatılan bu türkil miıafirlmlzlo 
kalbini sızlattı, Dedi. Eket• Tonuzoba • 
lann daha net'eli bir tllrküıllnü biliyor· 
llD ODU Çili 1 

Çalrıcı bir harp 1ark111 çalmaia 
baıladı. Elr.eıenin rlizel davudi bir aeıi 
vardı. Tilrkil ıöylerken bulanık röıderl 
lfaldayor, çirkin çehreıi ideli rilzelletl
~ .. Çaldıtı şarkı ıöyle devam edi· 
yord-. 

Toozobanıa borun çalınınca 
HorkH atlarına atlar 
Oklar vızıldark• 
Beteoyö ordusuna haykırar. 

Varda Toaıızobal 
Elbiseıl deriden röml•if demirden 
Mlif eri kartal kanadb 
Baltası altın kabzell 
Gümüt rfbl ak sakallı 
Varda T onazoba 1 
Çadırının etrafında yaııaa al8flerl 
rörOnce 
Yıldızları yere inmiş nnırııo 
Kırlarda kaç mabarib vana 
Tek bir emrile ayaklaıaır 
Varda Tonazobal 
Hi~det ederae damlan çökerdir. 
:Yanan çwalardaa kıvılcımlar saçılır. 
ÔldDrtıleo her dilfman bqına 
Aıkere dilnyalık daiıtır. 
Varda Tonazobal 

Serazad, Ek91eye ıarap doldurdu ve 
- Al ıana kafana dikte bize baı• 

bujamuz Alper relocektir tllrkaıilnll 
ıöylel Dedi. 

Bu Bet•nyö rençlerlnla en HvaiU 
TllrkQıQ idi. Belki bana kendileri de 
lnaaamıyorlardı. Fakat acalp bir tauıapla 

btı türkiiyü tekrar ediyorlardı. "Bir 
olacak baıbağ Alpar gelecek her tGI 
feliket nihayet bulacak Beıenyöler yiO' 
eıki Beıeoyö olacaklar, bUr yaıayacık8"• 
tıer harpten rallp çıkacaklar. 

- Çal Ek ... , 
Ek ... kem•çeyl ön ilne koydu 

bif çekiaaeden bllyük bir cuaretle 
- Artık ba türkliyll bir daha 

IÖylemem. Dedi. 

Herkeı hayretle çalrıcıya baktı. 
Seruzad'ın kqları çatıldı 
- Kırbaççı batı r•ltinl Diye -' 

retti. 

Banan Ozerine Ekeı• ayaia kalktı ti 
- Uıaiım, fakat Seraud, .

korkmayoram dedi. Burna Hade ~ 
rfbi aıauın. Ç6nkil Baıbat 
reldil ..a 

Hemen diz çökt6 ve kenıeç~ 
Marton'an ayaklarının dibine koyda, ,.
dırda otvaıılar tq ketildiler ve ,.,
bakakaldılar .... 

-0....U y.,._ 
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«Esnaf s t 1 tı;ından ''ka ıcı ar ve kahveciler iıkambll kiiıdı dar· 

l 
zlat t ayet ettikleri için yarın reniş ölçüde tov· 

~ ğı '4~ap~ m~lldoa k.rar verilmiıtlr.» Gazetolorio y~zd~· 
r _1~ . l u a er e - bir utanraçlık veya kabahat• yu· 

. r ıçın o sa gerek - ._ , . . 
Çın ı;;umarhane ve kumarbaz i11111leri ıeç 

•iı lA bilir oya ki 
üd .Tsevlo~işler~lraıerAad ıları o «geniJ ölçüde tevziat> müjdosloddeo n: 

cak l • « am ıen d d • l d - da bal a yo ı ~un. .. slcaınbil ki. d b 1 e, emış er ir, yafl , 1 • EJiml 
ad azı ki. d gı ı o yal» Şurasını homoo ıöyleylverey m. • 

ı.. fi ından baıkasına ali 1 d 1 d • baldo lıkambil kirıdı 
ce"'dağıtı t k' ren er on o ma ııun k • k 

i Jı m• mını en ıt edecek deillim .. Zira bilirim ki kumarbaz, iiıtsız O· 
.. r oynar. 

Eslti hapishanelerde iirooç mahlOlı:ço'lları yarışa çıkarak birbirinin 
paras~nı yatanları bepiroiz i~itmi~izdir. lskamblli ortadan kaldırmakla ku
mar onlenmiş olamaz. 

Ztlten kumarla mllcadeleyi, hiç bir devlet, hiç bir devirde baıara· 
aıaauştır. Bu savaş intanın dopmo tarihinden başlar. Zar ve aııkkemiil 
••ki Yunanistaola baş oyun idi; Romada imparatorluk kurulunca talih 
:yuoları yasağ'ı başlamış, fayda vermemişti; zira Sezar bile azılı komar-

a:r:dı; Ya&aia aldırılmıyarak ortaya ke1elerle deiil, kasalarla para ko· 
nnrdu. 

. (~ama) Roma devrinin, (tavla) 12. ve (iıkambll kii'ıdı) 14.ilucil=A11rların 
ı(c~ ıdır. 18 ocl a1arda (piket) oyununu Franaı:r:lar, (laı,kene) yl Almanlar, 
vııt) l 1 T 1 b A ?~1 rz er nlmuıludır. (Poker) ve (briç) ammmn yadigirıdır; 
vr~_a ~çın atranç Harurürreşidio Şarlmaoa bediyeaidir. 

dır· b oı~n kısası, vahşi veya medeni olıuo, in1an doiaı,dan kumarbaz. 
bu• 00~~ ~ hayvanlardan yalnız konuşlı.anhk ve alet yapıcıhiiyle değil, 

Ş. ad' an da ayrılık göıterirlz. 
ım ıye lı:ada . 

mıştır. En k .. I r ıos~ndan gayri, kumarbaz biç bir vıyvana raıtlanma· 
sanırım! ze 8 1 ve hıleci olan tilki bile aklından kumarı reçirmemiştir, 

Bütün bu ııeb 1 d 
retiyle lı: b ep er en dolayıdır ki, iskambil kiiıdı daiıtılmak an· 
eserleri u;ar ~:r:ların. Hvindirilmesioo lllımek aklımdan reçmez. Hele 
bula Y zlistu ellerıade kalan ve geçimleri yalnız kalemlerine bailı 

nan mııbarrlrle d k' 1 . • rllir 
0 

I _ re e ıtap arını basabılmek için matbaa kiiı<h ve· 
d. ' ~ .ar~n yuzlerl dahi illldürülürae iskambil lı:iiı Jı daj'ıtımına biç 
ıyeceırıını:r: kalmaıl 

• 
Balıkların ümidi 

YAZ Hepimiz, herrüo \ 
B şu veya bu mı-

• Felek tabı aramak 
bulmak ve almak lçio çeıit çeşi; 
dükkana girip türlü türlü ka:uklan.' 
makta, ve tuhafı 111 ki bir taraftan 
bıındau şikayetçi olurken bir taraf
tan da kazıkla sahalarda dolaımak
ta zevk bulmaktayız. 

- Efendim, olur fey deiil ı 
Bir çift kcındura kırk liraya! diyen· 
·~rin, bile bile Jad .. , ridip blr ild 
çıft k~ndura ıımarladıldarıoı rör· 
nıek ınsana hayret veriyor. 

Diyorlar ki: 

- Bugünkü ı•rtlar içinde çok 
para. kaz.ananlar var: Onlar, ileride 
~elkı daba pahalanır endiıeıile lb· 
tıyaçtan fazla aipariş veriyorlar. 

~üsaadelerilo ben bu fikirde 
deiUım. Parası çok olanların bıııü 
kırka yaptırdığı kuodıırayi a-elecok 

0 

ıene altmışa yaptırmaktan kılı ~kı. 
pırdamaz. Oodan baıka kırk liraya 
kondura yaptıranların çoju bu zen· 
glolerdeo değil kundura tutarını 
kıt kanaat tedarik edebilenlerden .. 

O halde? 
O halde efendim, bu bir tirya• 

kiliktir ki kadın erkek cümleyi Hr· 
rnıştır. Mevla ea camıoı ı:hayreyliye 
ve bi:r:lero akıl ve lsan esnafa insaf 
vo iman vere 1 

Bir v rmıı ,bir yokmuş evvel 
~aaı~o içinde Süleyman Peyrambor 

tuet~dc bir balıkçı bir gün balık 
d"lır er1ı, tuttaiu balıklardan birisi 

1 • ge uıı1. 

ıul -ü y abnl demlı, nedir bu ıiıio 
ın nllz? Gelip b' . d"b' d L l ızı ıuyun ı ın e 

0 ıır lut 
Neden h •raını:r:, Günah dejil mi ? 

•yatımız 1ı. Bal L a ıyarsıoız ? 
ı.,çı bu a d 

milteeıılr olu . cıo arıc' ıö.zlerden 
ra : P •çini çektikten son 

- Sevıili '-• • " 1 ,.;efalıaıt B 
ilD oz er aynı h•1t u ıöyledi-
edellm ki Ulu Ta

1

0;•bt~ir. Lakin °' 
1 •ıi zı sizden vermiı o Dl rı:r:ltınu. 

• " OQo 1 ' 
:r:ı tatarız, içimiz yana çın biz ai. 
• N Y•na d 

nz. o yapalım ? Hilk t a Y•· 
ılıl bize rızık olarak a . kantıı:ıu 
içinizden binlerceal h verünıı~. Llltin 

t err n Zok 
yu up ııolağu tavada ıld lıtl ayı 
niçin hata b • · 1 

1 
ara halde 

ızıaı o tıaıı:r:a a. 

ddilımokteo kendinizi ıla~a'z.~::z?a 
•mi . 

Kefal balıiı bu sözlere lctrıı 

( Tan'dan ) 

hafif hafif başını salladıktan ıonra: 
- Hakkm var balıkçıl Herrüo 

rözüaıüzlln Öoilnde binlerce hem· 
cinıimizl tatoyoraoooz • ve bunu 
oltanın ucun" feçirdiiinlz yemleri 
bize yutturmak ıaretile tattaianazu 
da görüyoruz da gene sizin zoka
larınm yatmalı.tan nefsimizi alamı• 
yoraz, Çünkü • lif aramızda ap· 
talhiımıza verme • siz mahl<lkatın 
en şerefliıi ve hayvanların en üs· 
tünüıüoüz diye ötonberi i~ittij'imiz 
bir rivayet var. Hep ona aldanıyor 
ve rüniln birinde lnıafa ı-eloceii· 
nlzi, bize zoka yutturmaktan ve ca. 
oımı:ıa kıymaktan VIZioçoceiinizl 
umuyor ve bu moaud hidiao ha 
burüodür, ha yırın ümid ve bul· 
yaıile bor ruo bir yeni zoka yat
maktan kendimizi alamıyoruz. lıte 
hareketimizin hikmeti bul 

Balıkçı bo ıözlere karı• hiç 
bir ıey deaıeden kefah aepetine 
ve acuna yeni bir yem taktıiı ol· 
tasını dereye atmış. 
lirlz?Balıldarın Omidl 1 Ne diyebi· 

'-i laıaodan lnıaf beklemek alı:dh 
a. rı mıdır? 

- Cuınhurlyetteo -• ikinci cephe meselesi 
Amerikada nasıl görü

lüyor? 
·-v-A-Z~N Yaz har-

NECMEDDIN bi baılamak 
il:r:ere iken 

SADAK düı:ı 
YDC ey 1 

kaplayan bellibaşh muele Avrvpa· 
da, Almanyayı RHya dışında uj'
raıtıracak ikinci bir cephe kurulup 
kurulmıyacaiıdır. Eğer lnriltere ve 
Aınerika avrapa karasına, bu yaz 
Alman ordusunu ikiye bölecek ye· 
terlikte bir kavvet çıkarabilaeler,biç 
ıilpho yok ki Ruıyanıo yüktı bir 
dereceye kadar azalır. Almınyanın 
kıyr111 o ölçüde çoialırdı. 

Bunan içindir ki Raayı ile in· 
riltereyi, iogiltere lle Amerikayı 
ıon zamanlarda bu me1ele çok yor 
maktadır. Salıburr buluşm11ında 
Hitlorle Muıolinl herhalde bu ih· 
timali de a-özden reçlrmiılerdir. 

Rua1a böyle bir cephe1i latl. 
~r • hem ayak direyerek iıtiyor. 

16 
merilta ile inriltere de bu dil
nc~nfo aleyhinde deiillerdir. 

dıvaıı:~ak, böyle bir yeni cephe 
• iki tarafın dllıüncelerl 

e:uaON 

b
. b' . benzemiyor. Bunu, Amerika· 
ır ırıııo b I d 

1 bir tol~rıf ha er n en 
dan a-e eo 
anlıyoruz. M • 

Bu telgrafa gore e1rer Alman. 
lar Ro• cephe•ini yararlaraa lngl
Jiz • Amerika uldmmı hemen baş 
Jıyacak, yok şayet Sovyetler da· 
yaoırlar ve burünkü cephede tuta
oıırlar1a şimdilik biç bir hareket 
yapılmıyacaktır. 

Bu Aorlo • Sakson düşünce 
tarzı, Sovyetlerin iıteiine baştan 
bışa aykırıdır. 

Sovyetler, Almanyaom, olanca 
ağırlıklarile Rasyaya yilklenmeıloe 

ilin 
Seyhan P.T.T. Müdürlüğünden: 

1- MüdürlüA"ümüz müstahdemleri için mübayaa edilecek 
olan beher çifti (20) lira muhammen bedeli 19 çift fotin 
ile beher çifti (16) lira muhammen bedelli 55 ~ift iskarpioin 
eksiltme müddeti 4/S/942 tarihinden itibaren 10 gün müddet
le uzatılmışhr. Eksiltme ve ihalesi 15/5/942 Cuma günü ıaat 
16 da Seyhan P.T.T. Müdürlüğü binasında eksiltme Komiı· 
yonu tarafından yapılacaktır, Muvakkat teminat (94) lira (50) 

kuruştur. 
2- Ayakkabıların nilmuno ve ıartnamesini görmek için 

Müdürlilk JCalem şefliğine ve eksiltmeye iştirak edeceklerin 
de eksiltme günü ve saatinde teminat muvakkat makbuzla· 
rile komisyona müracaatları. 1961 

6 May11 Çarıamba 
Tllrklye RadyodlfGıyoD poıtalan 
TGrldye radyoıu, Aakara Radyoıu 

7,30 Prorram ve Memleket 
11at ayarı. 

7,33 Müzikı} Radyo Salon or• 
koıtraıı. (Violoniıt Necip Aşkuı). 

1 • Kromeı La Paloma; 
2 • Heykenı: Eotermeuo. 

1,45 Alanı haberleri." 
8,00 Müzikı Radyo Salon orkeı 

tra11 proı-ramımn devamı. 
3 • F ederluen: Bir Halk 
Havaıı; 

enfO} olmak için yeni cephenin ÖD• -------------------------- 4 • Beetbovooı MöoCle; 
S • Ritterı «Tarantelia». ceden açılmasını iltiyorlar. Ruaya 

yenildikten ıoora, lngilteredo ha
zırlanan kuvvetlerin bir i~e yara· 
mıyacaaını ileri ıürilyorlar. Daha 
doj'ruıa Sovyetler, dayanmak ve 
yenilmemek için müttofildorioden 
yardım istiyorlar. 

Amerikadaki di14üoce lıe büı· 
bütün başkadır. Anlaıılıyor ki ln
riltere ve Amerikanın rayeli Sov· 
yetlerlere yardım etmek değil, sa· 
dece Almaoyaoın yıprandıiıoı rör
mektir. Bu oiraıtırma ve yıprat· 
ma vazifesini Sovyetler başardıkça 
işe karışmayı rorekalz buluyorlar. 
Sovyetler yıkılır1a, o zaman, ken. 
dilerioe dönecek tehlikeyi öolomek 
için hemen harekete ıeçecekler • 
dlr • 

Ba demektir ki Amerika ile 
lnrilterenin hedefleri Sovyetlere 
yardım etmek derli, ıırası reliuce 
Almaoyaya karıı harekete geçmek 
tir. Çilokü Sovyet orduları yıkıl
dıktan ıonra bışlaoacak hareket 
Rusyayı kurtaramaz. 

Sovyetler dayandıkça, logllte· 
re ile Amerikanın kuvvetlerini teb· 

likeye silraıelori Sovyetlerin çok 
işine yarar, fakat Aoglo - Sak
sonlıu için yeniz ve boşuna bir 

fedakarlık olur. Sovyet c•pheal ya. 

rıldıktan, Alman orduları Raıya 

içorlerlue dalarak biraz daba uzak 
laşıp hırpalaudıktan ıonrı IH yeni 
bir cephede Almanya ile çarpıımak 
bom daha kolay, hem de Anglo 
- Sakson çıkarı bakımından zo 
raiı bale relir. 

Bu mesele Sovyet düşüoü~il 
ile Anglo - Sakıoo görO~ü ara· 
sıodakl ayrılıiıo röze. çarpmaması 
mümkün det-ildir. 

Sovyetler kendi dlvalarını har· 
bio temeli 1ayıyorlar ve Ruıya ye· 
niline, loriltoro ile Amerikanın 

iLAN 
Belediye Riyasetinden : 
1 Kum~ı Belediye tarafından temin edilmek ve dikiı ve 

malzemeleri mfiteabhidine ait olmak şartiyle: Belediye Zabıta 
memurları için (32) takım yazlık elbise yaptmlacaktır. 

2 - Elbiselerin muhammen dikiş bedeli, beheri (17) lira 
hesabile (544) lira ve muvakkat teminat akçası (39) lira (70) 
kuruıtur. 

3 - Şartnamesi Yazı işleri Kalemindedir. Arzu edenler 
her zaman müracaatla görebilirler • 

4 - İhalesi 12 Mayıs 942 gününe milsadif sala günü 
saat onbeşte Belediye Encümeninde yapılacakbr. 

S - Taliplerin mezkur gün ve saatte muvakkat teminat 
akçalarile birlikte Belediye Encilmenine müracaatları ilan 
olunur. 1923 25.29.6.10 

8,15 -
8,30 Evin saati. 
12,30 Proa-ram ve memleket 

ıaat ayarı. 

lor. 
12,33 Müzikı Şarkı ve tQrkQ. 

12,45 Ajanı haberleri. 
13,00 -
13,30 Mnzik: Şarkı ve tilrkiller 

prorramınm devamı. 

18,00 Prorram ve memleket 
ıaat ayarı. 

18,03 Mllzikı Radyo danı or· 
ke1traıı. 

18,45 Müzikı Fuıl heyeti. 

19,30 Memleket Hat ayarı ve 
Alanı Haberleri. 

19,45 Serbelt 5 dakika 
19,50 Müzik: Edvard Grıer-

Keman ve Piano Sonata. 

harbi kaybedeceiioe inanıyorlar. 1 Çalanlar: Sedat Edia {Ke-

Bundan dolayı kondilerioe yar ı T 1l_ K V 1Ml mıo; Bedia Dölener (Piano). 
dım edilmek için şimdJden hareke· _ ~ 20,15 Radyo razetesi. 

kete reçilmeıloi istiyorlar. Amerl- 6 Mayıs 1942 20,45 Müzilı:: Bir marş öjnal· 
lı:a lıe Rus harbini 11dece bir fır· ÇARŞAMBA yoruz - Kooaervıtuar marıı 
aat biliyor, Rıııyaya yardım için YJLıt942. A y 1 5 Giia : 126 Hmr ı 21,00 Ziraat Takvimi. 
tehlikeye rirmek iıtemiyor, Sovyet Rumi 1358- Nlıan 2S 21,10 Müzik: Şarkı ve Tilrka. 

Hicri l5'l· ReblGllbır 20 lor 
ordularını Almanya ile başbaıa bı ' 

21,30 Konaıma (Av ve Spora 
rakmayı ve Almanya ile ıonradao 1 Bu 1 dair). 
karşılıımayı kendi beaabıoa daha Gece Nöbetçi Eczane 21,45 Mnzlk : Riyaaetlcaaıbar• 
aygan buluyor. -------------...ıı Bandoııı (Şef: lhun Künçeır.) 

iki taraf da haklıdır. Ali Nasibi 1 Cemal Reıid: Yedek , 0 
Rusya, herşeyden önce kendi· ( Y arcami yanında ) bay mar~ı; 

ni kurtarmaya çahşıyor. Sonu ne 2 • Leon Karren: c Valse 
olar1a olıun, lnriltero ile Amerika rayretile 11rası relmodeo boşana Capricanteı.; 
Din hemen Almınyaya saldırmala- tehlikeye ririfmeyi lilzumıaz rörü· 3 • Paal Dak11ı Siblrbu çı. 

d • kn b f fi k b yorlar, Rusya yıkıldıktan ıonra Al rm a arır yü ıı a i etece ir raiı (Seherzo); 
d b 1 k 1 t . A ''- manya ile oiraımayı daha faydalı 

yar ım 11 ma s ıyor. merıa.a ve buluyorlar. 4 • G. Paccioi: Toıca Ope 
lnriltere iıe, kendi diviları oğn Şo halde ikinci cephe meaele- ra11ndao Farıhzi. 
na ve kendilerile birlikte il• ıl Amerika ve lnı-iltorede Raıya '.22,30 Memleket Saat Ayarı, 
teşe ablmamıı olan, taarrua:a 0 ira bubloden ve Sovyetlero yardım Al•n• Haberleri ve Bor .. lar. 
dırı için na1ıl olsa ve tek baıına kan·ısından ayrı oıarak diltOaUl 21,45 -
da kendini mQdafaa zorunda bolu. meldedir. 22,50 Yarınki Prorram • e 
nan Roıyaoın yllküoü azaltmak -Ake•m'daa- kapanış 

HIYAYE J 
« .... ,. Deniz kıy111, uıun bir kayakhktır.. Papaa yaklı11tı. Köpek doinroyordu. Beı toldu. lçeri.:le birlbirlno 11rmaşmış bir çift rördO. 

Yüz metre kadar yüksek olan ba kaya, bir do· yavru , anaların bacakları arasında mırılda· Müthlı bir öfkeyle dııırı fırladı. Kulübe. 
var ribi dUzdür. nıyordu. Pap11 bakarken bir altınc111 daha çık· · k k d nın ap111n1 apa ı, arkasından t!eoreUedl ve 

Bu bilyük taı yığım bazao yer yer ayrıl· tı. Çocuklar da memnun, ellerini çırparakı bütn k · ı ... 
mı•, vadiler meydana oelmi-tir. Bunların araaı - Bir daha, bir daha!.. 

0 ov~etıy e çekerek tekerlekli kalObeyl .. • .. ıürüklemege baılıdı .. 
da birer uçurumdur. Diye baiırdılar. Bu, çocuklar için blr ei· I 

l dl çerdekiler kapıya vuruyorlar, blrı'nı'n keo• 
Vadilerin içinde küçük köyler vardır. Bir encey • 

Yazı, bu köylerden birinde, bir köylll evinde Fakat, papaı kızdı. Bliyilk şemıiyeıini kal- diler.iyle alay ettiiini aanarak, yırı fakı yarı 
d k J clddı çıkı•ıyorlardı. 1 

geçirdim. Oturdaium pencereden mü1ellH ıek- ırara çocuk arı dövmota başladı. Hepıiol ka· .. 
linde bir parça deoiz ve banan etrafında yük· çırdı. • Uç~raınun baııoa relince, papıı, ODU boı· 
sek kayalar görülüyordu. Denize riden yol bo. Sonra, köpejfo karıısına reçerek zavallıyı lura lttı. 
iazın keııarını takip ediyor, ıoora tıılar ara· dayaia çekti. Hayvan, bailı olduiu için kaça· Kulübe, çıkık kayalara çarptıkça havalaoı• 
sından dolaıarak aahile iuiyordo. mıyordu. yor tekrar dOıüyor, ve rittikçe artan bir bııla 

B , 'd Çoba o roma derle d' B Papll dövmekle hıncını alamadı. Oıtüoe o eçı e n ça r ı. u uçurumun dibine fidiyordo. 
lıml vermeje 1ebep olan faciayı bir rün teıa· çıktı. Ayaldariylo tekmeledi. 

dnfeD O
- cr.endı'm, , 8 t k 1 d b' d' 1 Uçurumda bir kovucra ıı~omıı olıo ihtiyar •. u e me er ıır11ıo a ır ye ıoc yavru • 51 

daha çıktı. Topuiayla yavrunun batını ezdi ve bir dilenci, kalübenlu başı Oı:erioden l'•çtijfoi ••* 
Aolatıldıtıoa röre vaktile bu Rum köylln· 

de §iddetli, nüfuz sahibi bir renç papu vardı. 
Bu papaı, papas mektebinden, ceu.bı hakkın 
kanıınlarına uymıyarak tabiatın kauonlarma rö 
re 1aıayan1ara karıı kin ve rarezle dolu olarak 
çıkmııtı. 

Bilha11a bir ıey, reaç papHın biltün hid · 
detloi raleyana &'•tirdi : Sevişme! 

Aşkıo ne oldutuoo bilmeı:, sovifenlere vah. 
fİ nazariyle bakar, onlardan nefret eder, bele 
ihtiyarların bu mGıtekreh zevklerden babaet
mHlne biç tahammül fÖSteremezdf. 

Vaazları dalma, ayni meaeleyi iaıaon teh· 
dillerle doloydu. Bu ıözleri dinlerken, köytın 
genç kızlarla delikaahları biribirlerine ondiıeli 
nazarlarla bakarlardı. 

Bir defa renç pıp11, delilltlne hükmolu. 
nacak kadar kızdı: Bir b11tayı ziyarete gidi. 
yordu. Çlftliiln avlmna girince o evdeki ço· 
caklarla komıu çocuklarının köpejfo kaltıbeai 
Önilnde toplanmıı olduklarını rörd(l. 

Bunlar, meraklı, bakıılarla kalübe içinde 
kuıuldamıyan bir f eye bakıyorlardı. 

öfkeli homurdanarak ayrıldı. lirpererek rördü. 
••• İçiudea ıcıkh, müthiı feryatlar çıktıfını 

PapH ekaerlya yalnız ba110a uzan rezinti· 
ler yapardı. Bir mayıı akıam rene böyle uzun 
bir rezmoden roliyordu. Kayanın üıtündeki 
yolda iken müthiş bir 11ğ'naj'a tutuldu. yağ. 
murun ılddetle çarptıiı kayalarda 11iınıcak 
bir yer, bir ev yoktu. 

Deniz rurültülerle kabarayor, köpllrüyorda. 
Ufuktan relen büyük bulutlar yar· mur t • • • . un ara 
Cai'IDI fOlterıyordo, 

Rüzrir, ötüyor, ıırsıklam olan renç pıpa· 
ıı aaraıyor cübb · · b • eıını ıcaklarıoa yapııtırıyor, 
kulaklarını ve kalbini rllrültQlerlo doldura· 
yordu. 

Bin bir rüçlOkle köye yaklaşıyordu. Bir a• 
rahk öyle şiddetli bir boraya tutuldu ki yOrO· 

meğe mecali kalmadı. b' 
. d d ıeyyar ır Bu ıırada bır mao ıra yanıo a ' _ ay• dojru 

çoban kulilbotl gordü • Hemen or 

koftu. 1 
KulQbenin kap111 açıktı. için• 1aman yayı • 

anıtı. Papaı, yaj'murdao kaiarken doluya tu. 

lıittl. 
Pek u ııonra, rök rDrDltOıüoe benzer 

bir tarakayla, çoban kul11beıi bin parça oldu. 

Bir riln ıonra, Aşıkları ezilmiş, parçalan· 

mıı, karık dök.ilk bir baldo buldular. 
f alı:•t dalaı• armaıık, kollara boyunların. 

daydı. 
Geoç papa1, ceaetlorl klli1eye kabul ve ce· 

naıı:elerl takdiı etmedi. · 

Hadiıedeo ıoorakl ilk pazar vaazında .. Al 

Jabıo, Atıkları eeruooriz bir aurette cezalan. 
dırma yolu tuttoatndan bahsetti ve 0 da 

1 'k' b çaram 
parça anan ı ı etbabb aılaal oolarak -
terdi. r 0

•· 

Fakat kiliıeden çıkarken Jandarmalar 
pap111 tevkif ettiler. renç 

Blr rOmrük mvhafua meaıora ;ı. d 
ko k · in '-l J••mur an 

runma ıç aa .. andıtı bit kovokt L• 
rörmO~tn. an, Ylıı. ayı 

Papıı mUebbıt ktıreie mabkOm edildL 
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Beyaz perdenin emsalsız ve şahane yıldızı 

Zarah Leander 
BU HAFTA 

Alsaray Sinemasında 
Btıtün güzel film meraklılarını teshir eden 

KADIN SEViNCE 
Fevkalade filminde seyircileri heyecanlandırıyor 

ve teesslire düıürüyor 

Çok dramatik ve kuvvetli bir mevzu çerçivesi dahilinde 
cereyan eden bu büyilk film kazandığı muvaffakiyet dolayı· 
sile bir kaç gün daha devam edecektir. 

iLAVETEN: 
Tarihi tllml•rln eu merakhsı 

inkilip kahramanı 
Türkçe 

Bugün 2.30 da : Kadın Sevince - la1dllp Kahramanı 

Pek yakında Pek yakında 

Sabırsızlıkla beklenen 

Yıkılan Yuva 
Türk ve Arap sazınm nefis nağmeleri ve MÜZEYYEN 

SENAR-NECMI RIZA gibi en glizide Mutannilerimizin 
çok güzel ıarkı ve gazellerile süslenmir qk, his ve i.tirap 
filmi . • . • . • 

Seyhan Orman Çe
virge MDdUrlDğDnden: 

Orman Emvali Satıı ilanı 
Mikdarı Muhammen vahit fiyata 

Cinsi Ster Kilo Lira Kuruı 
Çam enkazı 6600 00 792 00 

1. Hatay vilayetinin İskenderun kazası dahilinde Turnalıseki 
ormanından (6600) kental mikdarında odun satıta çıkanl
mlfbr. 

2. Satış 11/5/942 günü saat \Sde Seyhan Orman Müd. daire~ 
sinde artırma ile yapılacaktır. 

3. Beher kentalının muhammen fiyatı 12 kuruıtur. 
4. Şartname ve mukavelename projelari Orman Umum Mü

dürlütü Seyhan Orman Çe. Müd. lskeaderun Orman Böl· 
ge ıefliği yerlerden alınır. 

S. Muvakkat teminat 59 lira 40 kuruıtur. 
6. Satış umumidir. 
7. Taliplerin ihale günü olan 11. S. 942 günll saat 14 de te

minat makbuzu ve Ticaret Odası vuikalarile birlikte Sey· 
ban Orman Çevirge Müdtırlüğü Satıf Komisyonunda baz11 
bulunmaları (Ticartt Odası vesikası Köylülerden istenmez) 

8. Orman on ay müddetle verilecektir. 
9. Orman 24. 4. 942 gününden itibaren yeniden 15 gün müd

detle satışa çıkarılmıştır. 
10.Bilümum masraf müşteriye iittir. 
t 1.0rman bedeli üç takıitte ödenecektir. 1926 25.30.6.10. 

Seyhan vilayeti daimi encüme -
ninden: ' 

iLAN 
1- Adana • Misis yolunun 0·000-5+ 000 ve Adana- -Ko

zan yolunun O t 000-3 t 000 km,leri arasındaki kısımlıara lü· 
zumlu (810.SO) metre mikap kumun ihzarı (2082) lira ( 98) 
kuruıla açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2- Ekıiltme 18.5/942 T.ne müsadif pazartesi günü saat 
10 da Villyet Dail!1i Encümeninde yapılacaktır. 

3- l.teyenler bu iıin keşif -evrakile prtnamelerjni gör
mek için Nafia Mtıdürllltüne mliracaat edebilirler. 

4- isteklilerin (156) lira (22) kurutluk muvakkat temi· 
nat vermeleri llzımdır. 1948 1. 6. 10. 16. ...... ~ .. ••••••••••••••• 

Dr. Abdullah Erberk 
Her gün hastalarını kabul eder.Sah 

ve cuma günleri saat 15 den 18 Y• 
kadar fukaralara parasız bakar. 

Muayenehane yeri : Pamuk Bor•••• 
kart••• Çocuk Oyun Alanı Bltl9lğl 
No. 44 1902 1-15 ....................... ". 

BUGON 6 Mayıs 1942 

Bütün seven ve sevişenlerin görecekleri aşk ve ihtiras filmlerinin en glizel ve en hazini tamamen renkli 

SON YARIŞ_ . 
Yaratıclları: MARIANNE HOPPE - HANS SOHNKER 

• 

Çılgınca bir aıkla başlayan ve bayatın acı iztıraplariyle nihayetlenen şaheserler şaheseri 

ilAveten : Asi Kahraman 
Bugün 2.30 da : ASI KAHRAMAN - REBEKA 

Pek yakınCla • • Pek yakında : Türk filmciliğinin bir eseri 

KISKANÇ 
Baş rolde : Ertutrul Muhsin 

ilin 
Adana Belediye Riyasetinden : 

Kalabahk yerlerde halk sıra olacak 
1- ihtiyaç maddelerinin dağıtımında ve bunlar için kart 

verişinde, 
2- Umumi yerlere giriı ve çıkııta, 
3- -Nakil vasatalanna biniıte, 
Halkın biribiri ardı sıra dizilmeleri, izdihamı önlemek mak-

sadiyle mecburi tutulmuştur. Buna aykırı hareket edenlerden 
maktuan iki lira hafif para cezası alınacatı ilin olunur. 1960 

. 

Satılık Matbaa 
Adana'da Abidin Paşa caddesindeki (Toros) 

matbaası 50/70 eb'adında tab makinesi 35/25 
pedal ve 60 eb'adında keski makinesi ile çalı
şır bir halde bulunan bu matbaa bütün teferrü
atiyle sablıktır. Taliplerin Adana'da Gazeteler 
Bayii Hüseyin Polisçi'ye müracaatlan. 

. ilin 
Adana Belediye Riyasetinden: 

Belediyemizde (260) lira aylık ücretli ve ihtisas mevkili 
bir Hukuk işleri mlidürlütü münhaldir. Kanuni vasıfları haiz 
ve 3656 sarılı kanun hükmline göre mezkur ücreti alabilecek 
taliplerin evrakı mllsbiteleri ve birer kıt'a fototraflarile bir· 
likte Belediye Reiılitine müracaatlara ilin olunur. 1959 

• 

942 modeli 
radyoların şaheseri 
orijinal menşeli 

TELEFUNKEN 
Radyoları bir haftaya kadar geliyor 

HŞIK Ticaret Evi · Asfalt JOI 
1936 30. 1. 

T. iŞ BANKASI 
KUçUk tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 
KE,IDELERı 

1 $a1Hıf, 4Magu,3Afados,211cinı:itepin ttll'l/ılerlnde gapıll'. 

--- 1942 iKRAMiYELERi ---
1 Adet 2000 Urabk - 2000. Lira 
3 " 1000 " - 3000. " 2 ,, 7SO ,, - lSOO. " 
3 tt soo n ısoo " 1 O ,, 2SO ., - 2SOO. ,, 

40 " 100 " - 4000. so so ,. - 2soo. ,, " 
" 

200 ,. 2S ,, - SOOO. " 
200 " 10 ,, - 2000. " 

TU rklr• 19 Bank•••n• ... r• w•tırmakla raı. 
111a para blrlldlr•lt we talz elmıt oı ..... , apı 
•••••da· talllnlzl de de•eınlt olureunuz. 177 

Haftanın en güzel sinema proS}r• 

TAN sinemasında 
BU AKŞAM 

- 1-
Tarihi filmlerin en heyecanlısı .• Zulme ve hakıızb 

isyan eden bir kahramanın harikulide maceralarile 

ve Avrupanın ERROL FLA YNN'i 

Gino Gervi . 
tarafından yaratılan qk, kahramanlık ve macera ph 

inkilip kahraman 
TÜRKÇE 

-2-
Bütün seyredenleri atlatmıı olan aenenin en acı 

en müeuir mevzulu filmi Mısır filmcilitinin hakiki zafer 

Zehirli Çiçek 
TBrkçe lözlü ve şarkılı emaalsız film sonsuz istek 

rine yalnız sinemamızda bu proğramla da devam ede 
iki büylik ve T&rkce sözlü filmi birden görmek 

bulunmaz bir f11sat • • • • 

Buglln 2.30 da : Zehirli Çiçek - lnkillp Kahramanı 

Pek yakında Pek yakı 
Görünmiyen adamın avde 

E•rar, herecan tahe•erl 

ADANALI DOKTOR 
Zekeriya 

Adres : Kuruköprü Trahom Disp 
seri Karıısında Hane No. 21 

Doğu Ambar 
Umumi Nakliyat ve Komisy 

Evi 
iskenderun 

Nakliyatta sür'atle it yapar. Ko 
yonda herteyi yerine satar. 

Telgraf 1 Dolu AMBARI 
Telefon ı 218 1876 

imtiyaz Sahibi ı Cavit ORAL U. Neıriyat MGd6rG ı A 

Baaaldıta yer ı BUGON Matbauı YA 


