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.r 
Havalar yaiıtlı rittiii için tehire 

civardan az kömür gelmektedir. Belediye 
kömllr buhranını ortadan kaldırmak üzere 
yarın kömllr ıatıılarıoa bqlayacaktır. 
kömür, buiday pazarında 5 dGklı:inda 
kiloıu 7,5 lı:nrqtan ıablacaktır. 

1 

Yll ı 2 No. 429 ıcararıa,tırılır. 
P ı yat: ı (5) K u r u • t: u r SiYASi, iKTiSADi, IÇTIMAl,GONDELIK GAZETE 

___________________ J 

BiR YILDONOMU 

Başfiekilimiz Dr. Refik Sagdam 

Ankara Radyo Gazetesi - Yarın (burüo) sayılı bir yıl dönü· 
müne rastlamaktadır. Sayın Başvekilimiz Doktor Refi~ Saydam 25 Son• 
kinon 1939 da iktidar mevkiine gelmiıti. Geçen liç yıl içinde dünya tarihi 
baileden haileye yükselmiş, Türkiye bir barış yordu olarak kalmak bah• 
tiyarlığına ermiştir. Milli Ş;fine. Mecliıine, hükdmetin , ordusuna daya· 
nan Türkiye, hürriyetini, şerefini, istiklilini koruyan sayılı bahtiyar Ol· 
kelerden biridir. 

Savaş bize gelse bile biz savaşa 2itmeyeceğiz. Bizim topraklanmızda 
gözü olanların topraklarında ıözümüz yoktur. Savaşı naııl yaptıiımı:ı1 da 
bütün dünya bilir. Biz bugün, !Üngülerimizin uconda defne dalları, barış 
için savaşıyoruz, 

Sayın Refik Saydam hükOmetinin 3 üncü yıl dönümüne bu inanç 
ile ulaşıyor, dördüncn yıla bu rnven içinde geçiyoruz. 
--~ 

Ellerinde yapağı bulunan
lar beyanname verecek 

Ankara Radyo gazetesi - Bir iki rüne kadar, ellerinde yapığı ba· 
(ananları ilgilendiren bir koordinasyon kararı neıredilecektlr. Malam ol· 
duiıı üzere 4 ay evvel, buı vilayetlerde hakiki veya hükmi bütün fa· 
hıslar ellerinde mevcat yapağıları bildirmeğe mecbur tntulmuılardır. Yeni 
kararla yapağılar1 beyana tabi tu~mı ve yapaiılara el koyma kararı 
bütün viliyetlore teşmil eylemektedır. . 

Ellerinde yapaiı bulananlar bunları bır beyanname lle Ziraat Ban· 
kası şube veya ajanlarına bildirmeğe mecburdurlar. Bu yapaiılara bü. 
kOmetçe el konacaktır. 

Ruslar 6 
şehri geri 
aldılar 
Kallnin ç e v r •· 
sinde Alman hat· 
tını yaran Rus kı· 
talar1 100 kilomet
reden fazla ilerledi 

Londra 24 (a.a) - Buradaki 
siyaai nıahfillerde bildirildiğine fÖ· 
re, Raıların Maskova ile Leninr· 
rat araauada ileriledikleri hakk1nda0 

ki haber 100 derece eheauniyetJi. 
d"ır Tahmin •d'ld"·. - b · • •rıne gore a 
ilerlemenin teıirleri b' ._ ' -_ . ır ~aç gune 
kadar gorülecektir. Bu .1 l 

ı er eme 
esnasında Raslarm bata iıt'ıL t' aame ıo· 
de vardıklır1 en yakın nokta Sta· 
raya Toropa'dır. Bu yer Sırıoleaı'. 
kin batısında ehemmiyetli bir de. 

. mir yolu kavşaiı olan Volikio Lu. 
ki'ye pek yakındır.Bu çok büyük bir 
ilerilemek teşkil eder. 

Moııkova 24 (a. a.) - Sovyet 
haberler bürosanun huıusi tebliği: 

Şimal bati ve Kalinin cephe· 
1eriodekl kuvvetler Kolm, T oropetz, 
S.Ularovo, Zıpadaaya divinı, Olı. 

nino ve Staraya Toropo şehirlerini 
işgal etmiştir. 10, 12 fün evvelce 
şimal bah ve Kalinin cephelerinde 
ki kuvvetlerimiz şiddetli aavışlar 
dan soora 0Jtaçkof ve Selijarevo 
ıebirlerinio cenubunda düşmanın 
~ahkim edilmit hattını yarmıı ve 
ılerleıneie baılamıştır. Kıtalarımız 
kendilerine verilen vazifeyi yapa· 
rak 100 kilometreden fazla ilerle· 
miştir. Şiddetli muharebelerden aon· 
ra aşaiıdaki şehirleri aldık: 

Pena, Andriyanopol, Holm, 
Toropetz, Zapadoaya divioa, Stara 

ya Toropo. 
Sa ıuretle Alman kıtalarının 

en mühim münakale hatlarındao 

biri olan Rijef ve Likiye demiryo· 
lu lutala11mız tarafından işral edil 
miştir: 9 ıon kinuodan 22 ıonkina• 
na kadar olan devre f çlnde birçok 
ranimetler alınm1ştır. 

Caddelerde son kalan 
okallptUsler de keslldl 

Atatütk ve lnönü caddele· 
ri~d•ki hutalıklı ve ite yaramaz 
a~a~lar Belediye taraf ıodan keıil· 
mıştır. Bunların yerine renç fidan· 
lar dikilecektir. 

Yaya kaldmmlarıoın aiıç kök· 
leri tarafından bozulan ktamları da 
tamir edilmıktıdir. 

ADLiYE VEKİLi 
BUGÜN'ÜN ANKARA MUHABiRiNE 

BEYANAT VERDi 
1 

Her kaza, tam teşkilatlı 
adliyeye kavuşturulacak 

Ankara 24 ( Haıusi muhabi· 
rimizden ) - Adliye Vekili Bay 
Haaan Meoemencloğlu beni maka· 
mıoda kabul ederek, Vekalete ait 
türlü işler etrafında şu beyanatta 
bulunmuıtur: 

« - Türk ceza kanunu Av· 
rupanıo en mükemmel (kanunların· 
dan biridir. 1926 aenesinde mer'i• 
yeto giren bu kanun r zaman za
man karşılayamadığı ihtiyaçlara 
i'Öre deiiştirilmit ve bo suretle 
bir çok maddeleri tadile oiramıı· 

lngiliz hava nazırı 

Sengler 
.diyor ki: 
Hava kuvvetle 

Al-rimiz artık 
manyanınkine 

müsavidir 
" Son za/ere olan 
;...,.,,..,. -~ 6ir "' 
man 6ııpnlcü kadar 

lcııflfletli. ol111uıı,tll'. -----Londra 24 (a.a.) - Mançeı · 
ter'de bir natak ıöyliyea bava 
nazırı Afoibald Senrler, Büyük 
Britanya bava kavvetlerlnin tim 
di Almanyanınklne mGıavi oldu· 

•tana blldirmif ve demiftir ki: 

·« - Fakat bn hava buvvet 
lerinlo çeşitli harp sahnelerine 
daiıtılmaıı rerekmiftir. 

Kafilelerle nakli icap eden 
filolarımıı ve ha filolardaki harp 
malzem11I hazan bir noktada 
aylarca hareketsiz kaldı;. halde 
iç hatlara malik bulunan dnıman, 
bava bavvetlerini arıa ettiji 
noktada kolayca toplayabiliyor.,, 

Bundan ıonra Stalinin Ras· 
yayı ne kadar mükemmel idare 
ettiiinden bahHden naz11, ıun• 
ları Ulve etmiftir: 

"- Rus •illetinin ln ıaatte 
mukadderatmı sevk ve idare 
edif tarıı memleketimizde bir 
çok tüpbeleri bertaraf etmı.tir. 
iki memleket araeında i'İttikçe 
biiyilyen doıtlaiun harpten ıonra 
barış ve hürriyet b i n a ı ı n ı 
tatacak o l a n en iyi temel· 
lerden birini t91ldl edeceji ümi· 
dlndeyiı. ,, 

Bundan 10nra Senrler Uzak· 
ıarktan şöyle bahsetmiıtir: 

c- Japon ordularmJD re· 
rlsinde ııkı 11flar halinde Çan· 
Kay • Şek'in askerleri ve Pui
fik'ln öte taraf ıoda Japon milita· 
rizmlni Nazi ve Faılat pkilerini 
e:ımete azmetmiı aayı11z kaynak 
larile Birl91llc Amerika milleti 
rözüküyor. Son zafere olan ima· 
oımız hiç bir zaman bul'ünkn 

kadar kuvvetli olmamııtır. Mil· 
letler militarizmin ve zulmün 
yok edilmesine doiru ıanılmaz 
bir kuvvetle ilerleyorlar. > -

1 B. Hasan Menemencioğla 1 -
tır. 1926 aeneaindenberi Avrupa 
devletlerinin birçokları kanunlan· 
oı yeni baştan tanzim etmişler, son 
11nelerde husule gelen içtimai de
ğişiklikleri kavrayabilecek bir hale 
r•tlrmişlerdir. 

Ceza kanununon ana prenıip • 
lerinde maruf olan kaidelerde de· 
iif iklikler mevcut olmakla beraber 
eaki kanunlarda cürilm telakki edil· 
mlyen bir çok fiilJer, ceza tahdidi 
altına alıoırak cilrilm qlarak ceza 
kanunlarına glrmif ve evvelce mev• 
cot olmıyan fiiller dahi yeni hare· 

Avustralya 
lnoiltereden -acele yar-
dım istedi 

............................. 
Avustralya parll· 
mentosu fevkali· 

de toplantıya 
çağrlldı 

Ankara radyo l'azeteııi - A· 
vustralya, lnriltereden acele yar
dım iıtemif, müdafaa işlerini rörüş 
mek üzere Avustralya pırlimento• 
ıu fevkalade bir toplantıya çağırıl 
mııtır. Avuıtralya kıyılarında mü· 
dafaa tedbirleri alınmııtır. Nüfusa 
7 milyona yakın olan Avustralya· 
nın 700 bin kitilik bir kara ordu· 
ıu çıkarabileceji zan ediliyor. 

Japonlar bir taraftan Avost
ralyaya uzan1rlarken, diğer taraftan 
da Birmanyaya uzanmışlard1r. Bu 
memleketin tehlike karşısında bu· 
lunduğu lnfili:ılerce gizlenmiyor. 

Melborn 24 (a.a) - Malezya 
mubarebeıinin reliıimi h6k0mete 
derin eodiıe sebebi oluyor. Harbi· 
ye nazm F ord gelen telgraflarda 
durumun bil& müphem i'Öııterildi. 
jinl bildirmiıtir. 

Tokyo 24 (a.a.)- Japon umu· 
mi kararl'ibınm tebliii: 

Japon babriyeıine ve ordusuna 
menıap teşekküller 23 son t kanan 
sabahı Y enirlne adaaında Rabol 

ketler meyanında cürüm telakki 
edilmek zarureti hasıl olmuştur. 

Memleketmiz de bo hareketleri 
gözönüne alarak ceza kanunumu· 
zun bu lusmında bazı d~ğişiklikler ya• 
pılmuını lüzumlu görmüştür. Bn 
itibarla sık sık değişikliğe lüzum 
göstermiyecelc şekilde ce:ıa kana. 
numuzun yeni baştan tanzimini 
muvafık bulduk. 

Hazırlanmakta olan projenin 
360 maddesi yazılaıııtır. Az bir 
zımıan içinde layihanın ikmaline 
çalışılıyor. 

Mahkumların "çalıştırılması 
Mevcut mahkOınlardan çalıştı. 

rılmaaı lizımgelen miktar 8000 
içindedir. Bunlardan 4000 ü çalış· 
tmlıyor. lmrah adasındaki zirai ve 
ıınai çalıımalar mahkOmların ah· 
lakları üzerinde çok iyi tesitler 
yapmakla beraber iktisadi netice
leri de çok iyidir. 

lspartadaki halı atölyeleri mü· 
temadiyen piyaaaya halıcılıkla me
leke kesbetmlş ana11r vermektedir. 
Borada yap.tan halılar günden f Ü• 

ne tekemmül ediyor. Uıtahlı: ve 
malzeme itibarile piyasadaki halı
lardan yüksektir. 

- Devamı Udaclde - .::. 

Milli 
korunma 
kanunu 
Muhtelit encü
men tetkikleri
ni bitirdi 

Ankua Radyo raıetesi - Bq· 
vekilimizin teklifi üzerine, Büyük 
Millet Mecllıinde, Milli Korunma 
kanununda yaptlacak tidilitı tet· 

1 kik etmek üzere bir muvakkat 
encümenn aeçilmiıti. M u h t e 1 it 
encümen bugün (düo) t"planmış, 
kanun üzerindeki tet.,ikl~rini bitir· 
miştir. Tidillerio, Çıarşamba gün
kü meclis toplaotısında umami 
heyette müzakere edileceği tah· 
mio olunuyor. 

yaiunlarında karaya çıkmağa mu. 
vaffak olmuşlardır. Bundan başka 
husuııi tı.lim görmüş Japon bahri· 
ye ve piyadesi de aynı sabah yeni 
lrlinda adasmda Kalog'e çıkmııbr. 

Tokyo : 24 (a.a)- Japon kuv. 
vetleri 22 Sonkiounda Batupaht'ın 
17 kilometre şimal batısmda bulu
nan Paritulong' a varmışlardır. 

Londra 24 (a. a.) - Royter 
ajansının askeri yaııcm diyor ki : 
" Japonlar Birnıanyada ririştikleri 
taarruz ve Y enil'ineye yaptıkları 
asker çıkarma ile ·7 cephede mu
harebe ediyorlar. Hatta buna Man
çuko cephesini de ilive etmek li· 
zımd1r. Çünkü iyi malOmat alan 
mahfillerden ögrenildiiine l'ör• 
Japonların burada yarım milyoo· 
dan fazla askerleri vardır. ,, 

•lfkt~ 
Tokyo 24 (a. a.) - P•" . 

J edıleo 
Japonlar tarafından 111'8 d 

O . c;aam a a· 
Vake adasına tarııma, 

•f sına da Jan adı veriJDl'1 ır. 

Ekmek Kartları 
Tevzii isi Bu Aksam Bitecek 

Ôpendliimize &'Öre, ıkmek kartlanoıa daf1tılmaıı iti bu akıam bitecektir. Bu akpma · kadar kendilerine 
kart verllmemlt olular atı.. bOYIJet cOsdenkrlJle Beltdlyıye m9racaat edecekler ve lı:artlaTJnı al.caklardır. 
Kart aı•U1lı ek••k •tıflanaa •• ..... bqlauoatı Bılecliyı tarahadaa bUdirllıcıktlr. 

Milli Şef 
lnönü Ansik .. 
lopedisi etra · ----
fında izahat - "' 

aldllar 
Arı~ra 24 (a.- a.) - Milli Şef 

ve Reisicumhur ismet loönü, Dev. 
let Konservatuvarında Cumhorrelı· 
liği fla_raıonilc orkestra11nın verdiği 
konserı hıı:ıurlariyle şerefleodirmiı· 
lerdir. Milli Şef konservatuvardan 
aynldıktan •onra, lnönü Ansiklo· 
pedisi bürosuna ı-iderek toplantı 
halinde bulanan hey'etin çalııma· 
ları hakkıoda l1aıumi Kitip lıtan· 
bul Mebusu lbrabiaı Alaeddln Göv· 
sa'nto verdiği izahları di1?lemişler 
ve şimdiye kııd~r :rapdmıı iılere 
dair bllgi iıteınışlerdir. Aldıkları 
bilgilerden memnun °lduldarını ifa. 
de buyuran Couıburreisi hey'ete 
başarılar dileyerek bilrodan ayrJl• 
mışlard1r. 

Reisicumhurumoza Maarif Ve• 
kili Hasan Ali Yücel refakat edi
yordu. 

Rom mel 
İngilizlerden 

evvel davran· 
mak istiyor 

Milıoerin teşebbülii 
ele alışı Londrada en· 
dişe uyandırdı 

Ankara Radyo l'azeteıi -Ge· 
neral Rommıl'in Afrikadı ansJSın 

teşebbüsü ele .ımuı Loodra'da 
endife uyandırmqtır. Mihver tara• 
fıodan yapılan taarruzun mahiyeti
ni ortaya çıkaracak malOmat he
nüz alınamamıştır. 

Kahire: 24 [a. a) - Ortqark 
bava tebllji : 

loriliz bomba tayyareleri Lib
ya 'da Vadii Parel''in şimalinde ve 
Agedabya'mn cenubunda dilşmanıo 
motörlü taşıtlarını muvaffakiyetle 
bombalamıştır. Bir çok tam iaabet 
kaydedilmiı ve yanl'ıolar çıkarıl· 
mııtır. 

Avoıtralya av tayyareleri aynı 
bölrede Yunkers 87 tipindeki ha· 
va teşkiline hücum etmiıtir. 3 tay
yare düşürülmüı ve bazı tayyare· 
ler baaara ujretılmııtır. 

Beledlre mecllal 
2 tubatta toplanıyor 

Belediye meclisi şubabn ikin· 
ci pazartesi günü saat 14,30 da 
mutad toplantısını yapacaktır. gö. 
rüşülecek mevzular şunlardır: 

Fasıllar arasında münakale, 
dellil aidatı hakkında mabuebe 
teklifi, kanara müstahdemleri Oc
retine aid teklif, yolı:aal uker 
aileleri için çal11bnlacak memar, 
Belediye intihap şubeleri hakkında 
riyaset divanı. 

GUret kurau 
programl•r1 ı•ldl 
23 Şubat 1942 tarihinde böl· 

remizde açdacak güreş rehberi 
kursuna iıtırak edecek oametlere 
tatbik edllec•k dera prorra· 
mı Bedeo Terbiyesi Umom Müdiir
lüjüadeo bölgemize gönderilmiştir. 

S11 program kurs muallimi ta. 
rafaodao kursa devam müddetine 
,.ör• &'Ünlere takıim edilecek ve 
o ıuretle tatbik edilecektir. 

Program Uç .... Bzerinde top-
lanmıttJr. 

1 - Jimnaıtik (Kültür fizik). 
2 - Nazari bilgiler. 
3 - Güreı oyanları. 

Bölgemiz futbol 
hakem komitesi 

Beden Terblyeıi Seyhan Böl. 
gesi Fut bol Hakem Komite1ine 
Biy Nüzhet Büyükyurt, Bay Nihad 
Oral, Bay Mahmut Haı, Bay Ali 
Dayı ve Bay Abdi Atamer Böl· 
gemiz Bışkanhiınca aeçilmiı oltp 
bu seçim Beden Tetb1yeıi Um• 
MüdürlüjOnce de tasdik edOdliiai 
memnuniyetle haber aldık. .... 
miz Hakım KomJt .. • ...,.,.,. 
dilerls. 
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Eski Avusturya imparato
riçesi hayatını anlatıyor 

Adliye Vekili BugOn'er ........... ; ... -1) .. -·~ ....... - ......... -., 

beyanat verdi 1 ASRI sb'1ENADA İ 
( Batt•rafı biriDclde) bine arıı:edilmek üzer~ir. : s8:;; BU AKŞAM Matina ! 

Karabükte, Zonpldakta n Medeni kanunda bır deiiılklik : 2 ,.30 : 
yot ioıaahnda ça1ı1tmıan ameıe yapılması ta11avvura me,,cud de. İ Şaheserler Serisinden :• 
son derece dürüst, verimli olarak ğildir. Borçlar kanunu n. kara ti· 1 
çah4maktadırlar. caret kanunu arasında bir ahenk Joan Grawford ~ Robert Young • Franchottone i 

Eıkf A asturya imparatoriçesi 
ve Macariıtan kraliçeal Zita, şim· 
di çocaklariyle beraber Kaoada'da 
yqamaktadır. Eslı:I imparatoriçe, 
keodlıiyle rörüıeo Amerikalı bir 
ıazeteciye , Avusturya - Macar 
lmparatorluj'onan çökmeıinden bu
rııae kadar ıOrdilj'ü bayat hakkın· 
da şa izahatı vermiftir: 

- Heoilz otuz ya41nda iken 
Mıdero ada11ada sürl'Ünde kocamı 
kaybettim. Borün 48 yaşmdayım. 
Ba oa aekiıı: ıenelik seraeriyane 
hayat etaatıad" biricik gayem ıo· 
klz çocujıımu iıtikbale ıöiüs ge
recek ıeki!de hazırlamaktı. Ev iş· 

lerimi kendim ıördGm, çocukları· 
ma battı kocama kendim baktım. 

Adt bir ocak batında yemeiimizi 
pf1irdim, çamqırlarımııı da ken· 
dim yıkadım. Otto ( büyilk otlu ) 
kllç\lk iken tahsil ve terbiyeıiyle 
airaıtım ve damarlarında kral ka· 
nı dolaıtıfını bir an bile unutma• 
maıına dikkat ettim. Bir kralı l'e· 
çindirmek için • parkeleri silip te· 

1 mizledim. 
Buriln çocuklarım bilyilmilıler• 

: dlr. Habıborl' hanedanının şefi olan 
ı Otto buriln 27 yaşındadır. Sadık 
: tebeaaıaıo oazarwnda imparatordur. 
: 1935 Hneaiado Louvain üniversite• 
: ıinde felsefe doktorasını verdi. Kı. 
: .zım Adolaide 1939 ıeneıinde dok
: tor diplomaıını aldı. Oilum Re. 
: bert 1940 maymnda son imtihan· 
: lannı veriyordu. 
: Bnıiln Londrada İorlliz ami· 
: ralhiının mülbakıdır. Ailemizin A
: merikada bolanmıyan yeıane uzvu 
: odur. Hukak tahıil etmiş olan oğ·j 
: lam Felik borada koaferanılar ver
: di. ikinci kızım E.lizaboth kaçma· 
: ta mecbur kaldıiımız zamanlar , 
: 19 yatında idi. 
: Ben, Bourbon Parm prensesi 
: olarak ltalyada dojdum. Babamm 
: ilk izdivacmda dünyaya Jretirmiş el· 
: dnio 22 çocoion ononcoıuyum. 
: Erazimiz Alpterden Karpatlara ka· 
: dar uzuyordu. 
: Altınlarımız ve mücevherleri· 
1 miz milyonlar dejerinde idi. 24 ya• 
: ıında iken Avaıturya - Macariı· 
: tan tacını başıma rlydinı. Aile u· 
: adetimiz 1918 miıtarekeıiyle ıona 
1 erdi. 1916 aenesinde, Fransuva Jo• 
: ır:efin vefatından ıoara (Avuıtorya 
: - Macaristan tahtına oturmuş o
İ lan kocam Kari, 1918 aeneainde 
t tahtından indirildi ve mllteakiben 
: tOrrllne rönderildl. 
: Tunada iıleyen karakol l'emi· 

lor.laden birine bindirildilı:, sonra 
bir harp remisine aktırma edile
rek Şimal Afrikaaı tabiileri ıçıim 
d' Madere ad111na sllrrüne ~Ön· 
derildik. Kocam ajır haata idi. 
Ben sekizinci çocojııma ıebe idim, 
diier yedi çocoiom iae, lsviçrede 
Hertenıtein kaleainde rehine ola· 
rak tutuluyordu. 

laıiliz makamları, lıviçreye ri 
derek çocuklarımı aramalıtlıiıma 

miiaaade ettiler. Onları da yanıma 

alarak beraberce Madere adaama l Dalaman çiftlijindeki in4aatı· vücude l'etirmelc için lbım relen gibi üç büyük artistin yarattıkları... : 

k b. d mız bitmek üzeredir. tetkika
1 

t yapılmaktadır. I •. 
döndüm. Rutubetli küçü ır ev e M IÇH u l yqıyordıık. Pek yakanda buraya ilk parti Deniz tic r kanununda ya. ! IUA 011 M • 

Ev i4lerinl kendim ıörilyordum. olmak üzere 400 kiti l'Öaderilecek· pılması liıım;;;e~ düzeltmeler ha· ~ il~ 1 
Kocamın baıtalıfı !'İttikçe fenalaş tir. Yavaı yavaş bu arazid 1500 zırlanmıştır. rf'lecek sene bunların : • 

·2000 mabkOman ziraat iflerinde t ı b'l •• · · kt • - Filmini sunar • tı. Son derece fakir oldoiamuz amam ana ı ecei"nı ilmıt etme e· 1 I • 
cihetle, ancak son saatinde bir dok· çalı4tırılabilecejiai kuvvetle tahmin yim. • IAveten : : 

F k t k etmekteyim. Bu suretle bir kaç se Aralarında nı'ka· b mevcud ol· : • 
tor çajırabildim. a a artı i4 • c • D kt 1 De içinde çalışması lizımgelea 8000 k bf 1 • L L 'b' : a n 1 o o r i4ten reçmf4ti. Kocam daida ah· ma sızın r eş1p urı 111.oca gı ı I : 
tap bir ldlisenlo yanında römüldü. mahkOmun bepıi çalışma haline yaşayanlardan haaıl olan çocakla· e 

V l'etirilmiş olacaktır. B • 
1619 seaesinberi iyıdaaa Capaci ran vaziyetini bir anket halinde i llf/ln ıilndüz maünada : 
DO klliseainde türbede römülme· Çocük ceza et1leri valilerden, müddei umuaıilerden ve Canı· Doktor - Asrl eı· r Adam : 
mi• ye.,.iae Hıbtboar"' hanedanı K 1 b k- ü d k' 1c- .. '- h k' 1 ' d i • v • • a a a oy n e ı uçuıı; ço• a ım ermız en sormuttum. Bu • 
menıobu kocamdır. ki · ı~h h • ı k • cu arın 11 • ına ta 111 edilen ce· malQmat tamam anma üzeredir. • 

Akrabamdan olan sabık İspan- za evlerine çocuklar muntazam bir Neticesini alınca bu hususta aali · i Pek Yakında Pek Yakında : 
Ya kralı Alfoaı, Lequito namında · tt 1 kt d 1 B d • ıore e ça ııma a ır ar. ora a hiyet tabibi kimselerden teşkil • 
ki baldıkrı köyünde oturmamıza I 1,_ L i Tü k - lü L ı T ı. k b ı ·ı· • 

T çocuk ar i ıı; taesil rörmekle bera edilecek komisyonda bu mevzuu • r çe soı ve ıar .. ı ı ilrıı; a raman ıi'ının temsı ı •. 
m&aade etti-I Difer akrabalarımız b k d M f"ll 'li · • h er oıta na aracı ve terzinin ne tetkik ettirerek varılacak neticey6 • ve ısır ı mcı tının şa eteri : 
da ellerinden reldiii kadar yardım· zareti altında kunduracılık ve ter- • $/Al ı ı • 
da bulunuyorlardı. Balıkçılar ewi- göre lbımgelen tedbir alıncaktır. 1 it-'H "'DD ~1 E"'tl'tlUBı • 

zilik öğrendikleri mbl marangoz· 1 A R llUI 11 il • •. mtzin kap111 önüne balık dolu M• •· MalOmdor ki bu i'ibi birleşmelerin 

Petlerini bıralı:ıyorlardı. O sıralar· lak, demircllik de öireniyorlar. Eo l l k • fE DOZ ·!"~[""~· :. 
ziyade dikkat edilen şey köylerine netice eri mem e etimizin içtimai 

1
• A~ Ali !I 

da Otto sekiz yaşında vardı. Onun d d ki ve ikıisadi hayatında çok feaa te · Filmiai ıabırııuı:lılda bekleyini7• := 
ve bütün karde4lerinin elbiseleri ön il eri zaman itlerine yaraya· ıirler bırakmaktadır. 
eskimifti. calı: bilrlleri öirenmeleridir. Moal· ............. •••••••••••••••••••••• ... ••••••••••••••••• 

limleria ve milrebbilerln daima dik. Henüz aaliye mahkemesi mev· 
Büyük oj'Juma, bayalit ile bü- d l k ı kat ve nauretleri altında kO,.ük· cu o mayan aza ar mevcuttur. 

yütti'iiünmen beni muabaza ediyor· ır 
ler burada bir mektep hayatı re· Her kazanın tam teşkilatlı bir ad. 

lar. Kendisine harpten Hnraki Av· c;irmektedirler. liyeye luavutmaaı lizımdır ve bu 
rupa haritaamdaa ve Avusturya • 
Macaristan hezimetinden bahıeden Adli sicil tekşilatı recilı:meyecektir. Llzım relen te· 

d Adli sicil teıkilltının ehemmi· tebbüsler yapılmıştır. Zabıt kAtip· 
kitabın rösterilmeılne müıaa e et· 
mcıdiiim dotrodar. O\to tek bqı· yeti aşikardır. Bununla cürüm işle- lerloin mahsus bir 111a1f haline re· 
na yiyor, tek batına bir odada otu- yenlerin reçmi4teld hallerini öiren- tirilmeıl için lizım gelen hazırlıklar 
nıyor ve ziyaretçilerini o odada mek ve bu suretle cemiyete mnzır ve teıebbüıler müsbet netice ver· 
kabul ediyordu. Sokağ• çıktığı olmamaları için lizımrelea tedbir mek üzeredir. Önümüzdeki baziran-
zamıo kendisiae bir yaver refakat leri almak mümkün olacaktır. Bu dan itibaren zabıt kitipleri bu 
ediyor ve oyunlanna iftirik odi· kanon liyihatı adliye encümeninden suretle derecelere ayrılm14 ve ma· 

. ..................................................... . • • 
İ IAMAK HAMAMI ! • • 
1 Şehrimizin en büyilk ve temiz hamamı olan IRMAK .i 

HAMAMI müşterilerine icap eden kolaylığı göstermektedir. • • S Müşterilerimiıin bir defa gelmeleri, gerek takımları· • 

i mızm yeniliğini ve gerekse temizlitini görmeleri bu sözü- i 
: milzü isbata klfidir. MUsteclrl : 
: 1633 · 1-15 Salih Sertkaga : • • . ..................................................... . yor, kardeşleri ve hemşireleri kon reçmi4 ve umumi heyetin tasvi· a4ları da ona röre tertiplenmiştir. 

disine « bqmetlO > diye bitap edi• p•••••--~~ .... ---~•lllllll_ ••••••lliİ111•,ıİll•••• .. 111••••••••• 
yorlardı. Hizmetçiler olpençe da· Haftalardan Beri Beklediğiniz Büyük Gün Geldi _J . 
rarak ve l'•risio rerlye çekilerek --------------------' 

Tüm satınalma ko
misyonu başkanlr
üından : 

yanından çıkıyorlardı. A L s A R A y ve T A N 
Kıı eınasında yakacak odunu 

bulunmıyan bir evde bu letrifata 

riayet edilmesi rarip görilnür. Fa· 

kat, buna biç bir zaman ıayrita. 

bii bulmadım. 
Çünkü bir kral büyütüyordum. 

Otto 13 yatına basınca, bana can 

sıkıcı sualler ıormaia başladı. Ni· 
çin ispanyada yaşadıjımızı benden 
ıoruyordu. Kendisine yakında Bu· 
dapeıteye hareket edecetlmiz c~· 
vabını veriyordum. Bunun da doj'· 
ra olacıtiını umuyordum. 

Dokuz sene İspanyada yaşadık. 
Bıı müddet zarfında Otto'nun yük 
tek tahsili meaeleaioi dGtünmeie 

baılachm. Kendiıinin Louvain üuü · 
veraiteslne rirmeainl İltiyordam . 

Fakat fakirlijim, bu arzumun tah•k· 
kaka için bana pek az amit hıra. 

kıyordu. 1929 senesinde Belçika 

markilerlndea de Croikı bana Ste· 
enockerzeel ıatoıoada oturmamı 

teklif etti. Suratı Oaiveniteye çok 
yakındır. Ve Otto üniveraiteye ai · 
dip dönebilirdi. 

Biz ba köyde otururken 1940 
mayıııada, Alman taarru%U bqladı. 
Oradan Uzboaa, Lizbondan Ame· 
rikaya reldik. Şimdiki halde me• 
suduz. 

. Si~emalarında Bu Akfam Şeref ProOramı 
Dlinya Edebıyatmm Şaheseri". D\1nya Sinemacılığının Şaheseri, Büyük Edip VlKTOR HÜGO'nun 

( Notrdam de Paris ) nam şahaser romanından İktibas ve Zamanımızın en Kudretli Arfüti == CHARLESLAUGHTON == 
Tarafından Calibi Dikkat Bir Tanda Yaratılan 

'· Notrdamın Kamburu 
1 

1 Türkçe SözlU - - - - - - - - - - - ~ --- ---
_____ _ ;. 

Harika Filmi Bu gece {j ördüğünüz zaman Takdir ve Hayranlıkdan Bahsedeceksiniz 

lllveten : Alsarayda lllveten: Tanda 

istifadeli bir kısımlık kültür filmi 

Deniz Altında Canavarlar 

Sons?z istek v~ G8nnly~nlerln Seyretmeılnl 
Temin Makaadfle Mevsimin en ,ok BetenUesa Filmi 

. K"'IZIM DUYMASIN 1 

TOrkçe S8slfl - Arahca Şarkılı 
Pek Yakında /.. , 

DEANNA DURBIN'in En Güzel Filmi 

==I Bahar Meleği I== 
DiKKAT: Alaaray Mildriyetinden izdihama Meydan . TAN da Borüa rOndilz 2 30 da 

Vermemek İçin Borün 1 30· ve 3 30· 2 Matina Yapılacak ı _ Notrdam'ıa kambura · 
SUV ARE: Saat 8,30 2 - Kızım duvmaııa 

Adana Birinci icra memurluğundan ı 
Gayrimenkul Malların açık artırma ilanı 
Açık artırma ile paraya çevrilecek gayri menkulün ne 

olduğu: Tapunun haziran 932 tarih 195 no. kayıtla sekiz dö· . 
nüm bahçe ve içinde tahtan fevkani üç oda ve salonu şa·, 

1 Belediye riyasetinden 
Şubatın ikinci pazartcıi 

gUnü saat 14 buçukda mu· 

1 • Açık eksiltme ile 2800 
kilo sade yağı alınacaktır. 

1 
2 - Muhammen bedeli 4172 

lira ilk teminatı 312 lira 90 
kuruştur. 

4 .t:vsaf ve şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. 

4 - Pazarhğı 7.2.942 cu
martesi günü saat 11 dedir. 

5 isteklilerin belli gün ve 

saatte Adana askerlik dairesi 
binasındaki komisyonumuza 
müracaatları ilin olunur. 

1623 20-25·30·5 

IT.i:ı.KvtMI 
25 Sonktfnun 1942 

PAZAR 
YIL•l942 • A Yıl Gün: 25 KHım 79 
Rumi 1557. Sonklaun 12 
Hlcr1 1S6t- Muharrem a 

Ceyhan çiftçi 
birliğinden : 

Orman çevirge mUdürlüQUnden: 
mil ev ve muhtelif eıcarı havi bahçedir. ' 

Gayrimenkuliln bulunduğu mevki, mahallesi, ıokağı nu
marası: Yılanlı mevkiinde cilt 1 sahife 12 de kayıtlıdır. 

tad toplantısını yapacak olan 

belediye meclisine ait ruzaa 

me aşağıdadır. Belediye ka· 

nununun 55 inci ınaddesine 
tevfikan illn olunur. 

Birlik umumi heyeti top· 
lantısı 30·1-942 cuma günü 
ıaat 14 te kaza parti binası 
salonunda yapılacaktır. 

Birliğimizde mukayyet a• 
zalarm belli gün ve saatte 
Kongrede hazar bulunmaları 
rica olunur. 1631 23 • 25 Orman Emvali Satış ilanı 

Mikdarı 
Cinsi Hacmi Muhammen vahit fiyatı 

M3 D Lira Kuruş 
Çam kereıte 141 000 · 690 90 

1-Seylaan vilAyetinin Bah.çe lcaıası dahilinde Kurtkulağı 
ormanından 141 M3 Çam miktarında kerestelik satışa 
çıkanlmııtır. 

2 - Sataı 26/t/942 giinil 11eat 15 de Seyhan orman da
ireainde artırma ile yapılacaktır. 
3 - Beher metre mikibınıD muhammen fiyatı 4·lira 90 

kuruıtur. 

4 - Şartnaaıe ve mukavelename ,>rojeleri Orman Umum 

Müd6rlüjü Seyhan Orman Ç. Müd. ve Bahçe Orman B. 

Şeflijinden alınır. 
5 - Mwnakkat teminat 51 lira &2 kuruftur. 

6 - Satlı umumidir. 
7 - Sabf _10/1/942 gününden 26/1/942 gilnüne kadardır. 
8 - Satıı bir ıene müddetlidir. 1608 14·17-22-2.S 

--~----------------------~ ~:. Nöbetçi Eczane '1 
Tahsin Eczanesi 

'Y ıniot.ı yanında) 

lmttyu Sahibi ı C.vtt ORAL 
u. lıletrlyat Madart : A.,.ukat 
Rlfat YA VER00LU 
Baaılchfı Ter ı ( BUGÔN) 
lılatbauı - Aduı 

Takdir olunan kıymet: Bağ, ev ve müştemilitına cemao 
3600 üç bin albyüz liradır. 

Artırmaaın yapılacağı yer, gün, saat: Adana birinci icra 

M. 24.2.942 sah günü saat 10-12 ve 6 3-942 cuma günü 
ayni saatta. 

1. işbu gayrimenkulün artırma şartnamesi 10.2.942 tari· 

hinden itibaren 942,348 No. ile Adana İcra dairesinin muay

yen numarasında herkesin ıörebilmesi için açıktır. ılinda ya· 

zıh olanlardan fazla malumat almak isteyenler, işbu şartnameye ve. 
942,348 dosya numarasiyle memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 • Artırmaya iştirik için yukarda yazılı kıymetin 
yüzde 7,S niıbetinde pey veya milli bir bankanın teminat 

mektubu tevdi edilecektir (124). ~ 
3 • ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarlar!n ;, ve 

irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul 'üzerind~k_i hak~a~nı 
buıuıile faiz ve maırafa dair olan iddialannı işbu alan tarıhın a 

den itibaren 20 gün içinde evr~ı müsbitelerile birlikte me. 
muriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu 
ıicilile sabit olmadıkça sataş bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. · 

4- · Gösterilen günde artmnaya iıtirik edenler artbrma 

şartnamesini okumuş ve lüzumlu malUmat almış ve bunlan 

tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 • Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa ba· 
ğırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma 
bedeli muhaınmen kıymetin yüzde yetmiş betini bulmaz veya 

Htıf iıtiyenin alacaiına rtichanı olan diicr alacaklılar bulu· 

RUZMAME 
1 • Fasıllar arasında mü· 

nakale. 
2 • Delili aidatı hakkın. 

da muhasebe teklifi. 

3 • Kanara müıtahdem· 

leri ücretine ait teklif. 
4 • Yoksul asker aileleri 

, için çalıştırılacak memur. 
5 • Belediye intihap şu

beleri hakkmda riyaset tek-
lifi. 1635 

nupta bedel bunların o gayrimenkul ile temi~ edilmiş ala 
cakla~n~ mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhudu baki kalmak üzere artırma on gün daha temdid 
ve onuncu gllnü · aym saatta yapılacak artırmada, bedeli sa· 

t~ İıtiyenin alacağına rücham olan diğer alacaklılann o gay 
rımenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkınak oartile, en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilemezse ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. 

6 • Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse der• 

bal veya verilen mühlet içinde parayı Vermezse ihale karan 
fesholunarak kendisinden evV'el en yüksek teklifte bulunan 

kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı 
olmaz veya bulu~mazsa hemen onbeş gün müddetle artırma 
ya çıkanhp en çok artırana ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için · yüzde beşten hesap olunacak faiz 

ve diğer zararlar ayrıca ~hükme hacet kalmaksızın memuri 
yetimizce alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) · 

Bu gayrimenkul yukarıda gösterilen 24-2·942 tarihinde 
Adana icra memurluiu odasında işbu ilin ve gösterilen 

artırma ıartnameai dairesinde aatılacatı ilin olunur. 1634 

:t 

• 


