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Genç subaylarımız 

Ankara Sl (Rad,o raaeteti) -Harp 
okalamazan 109 ancı •••ulan da ut 
içerek ordaya katelmıtlard1r. Genç ıabay· 
lan•1Zıa diplomalar1 mecli• ...Wmiz Ab
dllbalik Reada tarafından verilmlıtlr. ~11ıa No. 814 

SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE ~------------------J 

Genel Karaay Bqkanı Marepl Feni Çakmak 
'-rafından Reilicamharam•z• verilen cenbea ıareti: 

cZıfer bayra•ı•ıan 20 inci yd döalmG alna· 

Genel Karmay Bqkanı 
Mar•ı•l Fe•zi Çalcmalc 

__ -_:_vuu 
1 - Villyetiaiz kasa llzerin

::.. borçlandınldıiı hababat ye 
• ofiH ta ... ea t..U• et· 

1111t o&..\:la borcaaa ödemlttV. 
2 - Ba ••••i yekOalar içe 
~ borcamdaa fula bababat 1:: edenler• mukaWI beab 

terdi ı.orcaa öık•••fı 
~ wataamılarda mewcattw. 
~,. O/o so tenzilith fiyatla 
bt. llnlık bir alddet b1Fakdm11· 

3 - ı Eylll 1942 den ltlba· 
"- Taulm sat1t1 yapdu ,..ı 
""'- ile ek•• sabla11 Adaaa 
=~kez ve Ceyhan K. hariç dlier 
..._... Nabiye ve Köylerde her 
~ hab\abat alım ve sah•• Hr 
._t oldap ~ibi tanzim 1atqı 
""7an diler Vlllyetlerede '"ki 
""'-tt1r• 1 

SEYHAN VALiSi 
Akif Egidof1111 

Zafer 
ayramı 

briınizde coşkun te-
'-hürlerle kutlandı 

w..l'44_ Apıtol Zafer .,.,, •• , 
~ de blyiik törmle kat 

tı... Pıav uabı rarobon kom•· 
~brikleri bbal etıniş, müte 
..... ca....,et alaoıada ••a· 

.. ,.... ......... br. 

~ .. •••betile Halb
~ ._ 1ız•I Mr tar. buJda. 
'I • \'uimiıio, Par& •e Halk .. 
tt.:.~hı d• ittirak ettlll tö. 
~ -lııtelif hatipler ....... ,... 
~- a.ferlo öoemiai blli.1w 
~ bahıoalmaf, Halbwl 
t~ lhel pırçılır calmlfbr. 

.__ "-ıı Halkevi önla• pld5. 
.ı.~ kalwuua a1kerlerillls 
--~ t ..... 1rat yapmıılar, mil· 
~ OJaalllllvu. Valimiz: 

....... .... bitap 
.. Olahırr ..... .,. ••• tir. 

Alman radyosu dedi ki: --
'' Alman milleti, şanlı Türle 
milletinin şanlı Dumlupınar 
zaferini kutlar ,, 

Ankara 31 (Radyo raııtesi) -
30 Ajıııtoı zıferimisia 20 inci 
,.adhllal 1abancı ...ıeketlerde 
de, • ......., arandanalfbr. lortü 
Maretdı Lord Biird Va.-d, aafer · 
bayramı m6auebeti7le Tlrk mil· 
!etine bir .... i yollamıt ve baada 
bilhaua d .. iftir ki: 

.. - Bis atk.ter llilliJ•ti•iz 
ae olana ollaa blrbirlmisin liuaı· 
Dl aalar, ureketini takdir ederiz. 
BirWrlmbıiD nkerl baletleri bak· 
inada en ylbek dan-•larla •llt .. 
ba111a1s. 80 MD• e"81 Kmm bar 
blade mattı&k olarak baland•ia 
mas, r•ç• bGylk harpte de Ge 

libolada buı• olarak çarp11tata•as 
Tilrklerin biiyiik c"aretleriol onat• 
mayoras. ,. 

Almaa radyon tla, " Al .. a 
milleti, ıaalı Ttlrk miUetialn ıaalı 
Damlepıoar aaferiai kata.r ,. dl,. 
ıöıe baıt.•11 ve ıöıl• d••lttlrt 

'' 1922 ... ..ı 26·Ai••tol • 
babı bqlıyan " Tlrk ..W.thala 
makadderabnı tayhı eclu ••H· 
zam uvq, bet fla prpııaadan 
ıoara Tilrl. bayratına safera. 
illve etmiıtir. Sapa bitin Almaa 
•illeti, ba taribt pıD bat1rla1a• 
rak dolt TGrk milletini candan 
1tlimlamaktadır. " 

. 

Madangada 
mütareke anitı 

Bar• 31 (a.a) - Enelki rıa .. brlaab. relmif of an Dahiliye Vekil 
Rectp Peker, dlln Madanya'1a ridenk mltanke ewial zİJar•t et.it ve 
yıpdacak anıt hakkındı tetkikatta b•lan•D1tar. 

vı,ı, lnglltereyi 
prot .. t• etti 

Ankara 31 (RadJO r• .. hli)
Viti blkGllltİ, lnrlltere blk..._ 
.... ıWdd bir protuto aotuı 

ı8 .... latlr. Protato7a ••bep, 
bir laa..a t.llla p&lotlarıaın Fraa
IP JOlea "'slulal bollbalaJlfl M 

llYW•rla ...._ .., o19tldar. 

c. H. P. Karelıbel ocalı 
rılhk konır•I 

C. H. P. Ocaklanmızıa ea fa· 

ellerinden olan Ka11lıbai ocafl 

,.U.k konrre•i bqlln ıaaı 20 ti• 

bacU Wauuut. yapacakbr. 

a. .. batla .,...,... ..... 
p ........ 

f 

Almanlar 
Stalingrada 
25kilometr 

mesafede 
imişler 

azar günü çittçiler.birtoplantı yaptı la 
Yeni pamuk fiyatları 
masra /ı bile çıkarmıyor 

1942 -4S mah· .x:cxxcooc::•::::::::=o---~ :;:occx»~O-u;ı:::c o:ı:::u:::::c =~' ıaretle, ...,, ... 

~.;::--= Ankaraya bir heyet =-= 
~~~-~~~~:~~ 6 n d e r i 1 e c e k :k :w~::: 
olandaiaaa ha· relmit olacata.. 
ber vermiftik. Pamak zeriyatı ya almlftır. Hadpleria hepsi de ba foplPbcb. daha bir çok .., 
paa biylk çiflçilerbaia Puar pi ,.a _._ .. em olan J•til karda ~it. neticede Ankarara bir 
1aat 17 de ç•ftçi birliti Mlonaacla Jlscle 20-25 afıbetinde tahribat ·ilıP' l'lSaderilerek ba vul,.. 
V •liaaiz B. Akif Eylclotum Batkaa· ppbpı .&,Uyerelc, normal _. -C..nriyet hllkGmetiae etraflı bir 
'htuıda bir toplaab ,.,. ...... n ı .. aaaaraa nadaı •• aaele ı.. '.fllsllcle ., ... bnr Y .... tir. 
tiratlar ..... beriDcl• ko ..... ı rederiode, •11• fiyatlanada ~ Çiftçi dUeklftl teeblt etmek 
lucla balaDJDqlardll'. U.-',.tl•, bet milli bir yllkeelif 0 ,,.,,.. &zere dört kifWk bir h•J•t, Ntle 
b•ftlakl buaal ..,..._ alt.DCla, t... iioi ileri ıllrmilfler .. .......... mittir. Ba heyet, pazar wtlak& ... 
bit eclilea flJatlarua ,.,.ı.a ... tfı iak t• noktaları tebarls .. ~ ti .. da koaat.ı.a ....ıar dahilinde 
btle çıkar ... J8Glltt bW1111a belir· lerdin bir mahbra buırla,.eak ve .,.. 
tilaif. aralillai9 d&rlte birine pa. .. r-k luuula 3 kifi1i HÇerek Aaku 
-k o• Çekvova flftçielahı y. UOft fÖDderecektir. .,. 
••tdv ..... ifade eclllaait, b• cl1D1a danman• bir " o·. ft 
tirli llr•t• blytlk bir ÖD- ..- dlr. Bil lbtlklr de a ~er tara an, haber olchfa-
ren Saracotla lalkt .. tlDie ,..- ADf iateml~ Baflakl .... ı IDISI ~ore, ~enin, Tar1aı ve Cet 
ztltraaam clileklerial " ilatiJ....,.. lanaw karfllatacak, botflanmmı ban çıftçllın de, dilekltrlal blıkt 
•h•llifetle auan ...._. .._ta öct.,.bllıotlt. ppa ,.Darda olda met• bUdiraaek tızwe iter klllllll 
llalclhacle ...._...,.... ta ılW 1illl •ka kapdanna dil hirer heyet Mçenk ~karara ~ 

Toplab • ._ tlll t1ftt1 lk ..,_,- "Mı flrıt iıtlyoraı. B~ dtrmeyl karar ............... 



4 

Yüksek Ziraat entitUsU veteriner 
f akUltesi askeri kısmının kayıt ve kabul 

şartları 
1 - Ankara yüksek ziraat enstitüsil veteriner fakültesi 

askeri kısmına bu yıl sivil tıım devreli liselerden iyi ve pek-
iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtihanlarını vermiş 
olmak şartiJe talebe kabul edilecektir. isteklilerin aşağıdaki 
şartları haız olması lazımdır. 

A) Tilrkiye <.:ümbariyeti teb'asından bulunmak. 
8) Yaşı 18-22 olmak. (22 dahildir) 
C) Beden teşekkülleri ve sıbhatı orduda ve her iklimde 

faal hizmete müsait olmak. (Dil rekaketi olanlar alınmaz) 
O) Tavır ve barekitı, ahllkı kusursuz ve seciyesi satlam 

olmak. 
E) Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak. (Bu· 

nun içinde zabıta vesikası ibraz etmek) 
2 - isteklilerin müracaat istidalarına fU vesikalara bat· 

lamaları lizımdır. 
A) Nüfus eilzdenı veya musaddak sureti. 
8) Sıhhatı hakkında tam teşekkillü as'keri haıtane rapo• 

ru ve aşı kiğıdı. 
C) Lise mezuniyet ve olgunluk şabadetnamesi veya taı

tikli sureti 
O) OkuJa ahndıtı takdirde askeri kanun, nizam ve tali-

matları kabul ettiği hakkında velisinin ve kendisinin noterlik
ten tastikli teahhüt ıenedi. Talebe okuldan istifa etmek iı
terae okulca t•hakkuk ettirilecek masrafları birden verir ve 
bu da taahhüt senedine kaydedilir. 

E) Sar, alı, uyurken gezen, ıidikli, bayılma ve çarpınma
ya müpteli olmadıtı hakkında velilerinin noterlikten lastikli 
taahhütnamesi. (Bu gibi hastabklardan biri ile okula girmez· 
den evvel malul oldukları sonradan anlaşılanlar okuldan çı · 
kardır. Ve okul masraflara velilerine ödettirilir. 

3 - l.teldiler bulundukları mahallerdeki aıkerlik şubele
rine istida ile müracaat edecekler. Ve şubelerince ikinci mad· 
dede bildirilen evraki ikmal ettikten sonra, Ankara da )Ük· 
sek Ziraat Enıtitllsü veteriner fakültesi aıkeri talebe lmirli
iine gönderilecektir. Mnracaat müddeti Eya6lün 2S ine ka
kardır. Bu tarihten ıonra müracaat kabul edilmez. 

4 - Okula kayıt ve kabul. şahadetname derecelerine ve 
müracaat sırasına göredir. istekli adedi tamam olunca kayıt 
iflerl kapanır. Ve kabul edilenlere müracaat ettikleri ask.er· 
lik ıabeleri ile tebliğat yapılır. 

2395 18-21-25-28-1·4·8-ll-13-18 

DOKTOR 
Turgut Soyar 

Herrün Haıtalarını Hükdmet Civarı lıtikamet Eczanesi karı11mda 
tıkmaz ıokak içinde no 121 de kabul eder. 

Haftanın Sah ve Cama gBnleride öğleden sonraları fa~rlere mec• 
cani balnhr. 

2355 

DOKTOR 
M, Nuri Vural 

Haıtalarına her gün saat 1 1 den 19 a kadar 

Müslim apartmanı yanındaki S numaralı 
muayene b11n ~ sinde kabul eder. 

Devlet Demiryollan Adana &e ncı isletme 
MUdUrlUOU arttırma eksiltme komisyonü 

reisliQinden 
Muhammen bedeli 16.200 lira tutan muhtelif eb'adda 135 

M/3 ikinci sınıf kereste faltnamesi 'Vecbile 25/9/942 Cuma 
gtlnü saat 16 da kapah zarf usulile Adanada 6. ıncı iılet· 
me müdürlütü binuında eksiltmeye çıkaralacakbr. 

Bu ite ıirmek iıtiyenlerin 1215 liralık muvakkat teminat 
akçeleri veya teminat mektupları, kanuni ikametgah vesika· 
sı, nilfus hüviyet cüzdanı ve Ticaret Oduı veıikalarile yu· 
karda tayin edilen ıünde 2490 No. lu kanunun emrettiii 
tekilde hazırlamış oldu~ teklif mektuplarını eksiltme aaa· 
bndan bir saat evvel Devlet Demiryollan Adanada 6. 1DC1 iş-

(ltttme müdürlüğü binuın~ toplaaacak arttırma eksiltme ko· 
komiıyonu reisliğine tevdı e~leri lüzumu ilin olunur, 

Şartnameler Adauada ~· ı~~bne kolDİlyonunclan, latan· 
bulda Haydarpaıadaki 1. ınc~ ııletme mildürlüj1lnden, An· 
kara 2. inci itletme müdürlügund.en Hacıkın, Pozanb, Yeni· 
ce iıtasyonları ıeflitinden bedelsız olarak verilir. 

2441 ı.s.ıo.ıs 

Saraç Latif Adaoğullan 
Bi,umum Saraciya ve futbol topları 

Sipariı üzerine Avrupa köselesinden Alman 
. ve lspanyol eyerleri yapılar . 

Her nevi yeni bavullar balaaar. Eaki bavullar tamir edilir. 

AD• •• Ad••• Aafaltrol ltık M•l•Z••• 
»•nınu No. 87 2410 

BUGON 1 EylGl 1942 

.................. ~ 
Kiraya verile-

cek bahçe DAHİLİ HABERLER 
Şinasi Fabrikası iımile anı 

lan Çırçır FabrikuHun içeriıhde 
kırk dönüınlülc bir bahçe icara 
verilecektir. Bahçenin bir de 
motörü vardır. Talip olanların 
Fabrika müdlirlyetioe müraca 
atlar. 

'Türkiye yüzme birincilikle 

satıllk fotoslraf 
makinesi 

Markuı: Zeiı llı:on. Ebadı; 
6,S-9, Objektif kuvveti: 1 - 4,5, 
Otomatik deklaoşörü, sehpası , 8 
adet şasui ve bir çantası varJır. 

Görmek iıtiyenler g.1Zett!ınia 

mahaaebeciıine müracaat etmeli
dir. 

Ankera atı' mUaab•k•· 
aına kimi rolhyacaıız? 

19 - 20 EylOlde Ankarada mü· 
eHeae mükellefleri ara1ında atıı 

müsabakaları yapılacaktır. Bu mü· 
sabak•lara askerliğini yapmamıı 

birinciler giıieceklerdir. 
Ôğ-rendiğimi:ıe röre, bölgemiz. 

den ba müsabakanın yrgine nam 
zedi Fehmi Yüceyardır. Fehmi ek
zersi:ılerine devam etmeıı.te, şanı 

oyunların• rağmen nikbin ve rü· 
veoli bulanmak.tadır. 

Yazlık Sinemada 
Bu Aktam 

iki büyük ve heyecanlı filmden mürekkep 
çok giizel bir proğram 

1 

lçtim11ı, merakllkll ve · sizi batından 
nihayetine kadar heyecanlar içinde 
bırakacak olan fevkalade film: Palisiye filmi 

Ganuesterler Katili 
Bat rolde: GEORGE SANDERS 

Glll'g Cooper - Paulette Goddtird 
mtlelien Carrol - Preston Foder 

Gibi biiyük ve emsalsiz artistlerin yarattıkları rejisCSr 
Cecile B. Demille'in en büyük eseri 

Zafer Ordusu 
Türkçe Sö:ılü 

PEK YAKUIDA : 

Bing Crosby - Gloria Jean 

1 Yıldızıa-rŞarkısı, 
Çok gUzel filminde 

Doğum ve "adın 
Haatallkları Mütehassısı 

Dr. Hamdi Onar 
Muayenehane•lnde hastalarını ka· 

bule ba,ıam19tır. 
Telefon: 239 
lstlklll okulu karfısında No. 2352 

Beş Bölge güzü 
cüleri geldi -- 6 böl.eden de rUzUcUlerln 

hareketine dair telgraf ahndı 

S ve 6 eylıllde şehrimiz y6zme havuzunda yapılacak Türkiye b' 
ciliii yüzme müsabakaları hazırhiı bütün hıziyle devam etmektedir. 
yircilerİn iıt :rah tleri için rerelcli tertibat alınmakta ve fÖlgefiklerİD 
maline çahıdmaktadır. Havuz temizlenmiş ve yeniden doldaralmıııtur. 
ter bütiln hazırlıklar nihayer 3 enlıllde ıona erecektir. 

Ba bMncilildere iştirak edecek bö 'gelerden H &tay, Aakara, Si 
Zonguldak, lçel c•nar k:şilik ekiplerile şehr!mize gelmiılerdir. Tekir 
Matla, Antakya, Trabzon, Burdur ve lıtan~ul bölK•lerinden de elrip 
hareket ettiklerine dair telgraf alınmııtır. 

Milli takım yüzücülerinden ve bölgemiz rekortmenlerinden Hslil 
Mahmut Dalban kardeılerin böJremiz kadroıanda balanma11, ilmit 
tahmin edilebilir ki bölremizin yüzünü bu çetin yarqmalarda ak çı 
racaktır. 

Batvekil Kafkaslarda A 
Erzurumda man ilerleyifi d 
- Baıtarafı birincide - duruldu 

Erzincan 31 (a a.) - Başve 
kilimi& Şilkril Saracoğlu dün öğ - Baıtarafı birincide 
leden ıonra da Erzincanda kalarak Lıdoia gölünün cenab 
muhtelif tetkiklerde balanmaılar Ruı taarruzlara yine akim k 
ve bu meyanda zelzele mmtıka11nı tır. ltalyatı hücam botları La 
yapılmakta olan baraj inşaatını, röl611de bir top çekerle bir 
aıkeri müe11eseltri gezmişlerdir. ret remiıi batırmqhr. 
Yeni Erzincan ve civarının elek- Moıkovr31 (a.a) -
trik ihtiyacım temin edecek olan tebliii: Stalinrrat'ın ıimal bat 
ı$elaJeyi fÖrmiJşlerdir. da bir kıç Hat tÜreu çarpıf 

Ba,veltilimiz her tarafta Hvgi e1nuın-la bir tank blrlltiml• 
tezahürleriyle karıdanmıfhr. Hal· 

düıınao tankı, 14 top ve 8 
kevi bahçeıiode tertip edilen çay· neli tüfek yuvası tahrip et•İf 
da Baıvekilimiz orada toplınan 
Erzincanlılarla ayrı ayrı rörüıerek 400 den fazla Alman öld&rıa 

Baıka bir keıimde Almaıı 
ihtiyaçları hakkında malOmat al 

ve piyadeıi mevzilerimize h 
mıılardır, teobbQıünde balanmattıır. B• 

Baıvekilimia alııa• komutanlık cam topçuıaazan •• tankuvıf 
tarafından ıerefioe Yerilen ziyafet- taryalarımızıo ateıile püık 
te ve 30 Aiaıtoı Zafer bayramı müıtilr. Almanların 16 tanin 
mBnaaebetiyle tertip edilen baloda rip olaomaıtar. 
b•lanmaşlardır. Balonun ıonana K ı 'k • · ı d 
doiro. O~enaral Orbay Betveld ote nı ovo nıın ııma il. 
limizio Erzincaaı t.iyaretinin Zafer ıaodaki birliklerimizden biri i-' 
bayramına te1adnf etmeainin bu man mevzilerine bir r•ce -~ 
ziyaretin kıymetini bir kat daha yapmq, 400 Almanı öldürm°Teİ! 
arttırdıtır.ı, ordaoan öz ve kan Bir kazak ıavari blrlitl, 
kardeıi .. iki rüodenberi de ka- nodar civarmda muharebe b• 
ranna kardeıi olın Saracoğlaya gitmekte olan bir dOşman 
Camhariyet hüke111etine ka"ı or- de kotana hocam etmiıtlf· 
danan ıevriıini tebarüz ettiren bir çarpışmada 300 Alman k 
notak söylımiıtir. Bqvekilimiz bu reçiril•İf, milhimmat ve • 
nutka verdiji heyecanlı cavapta yük.lü 20 kamyon yalnlmııtıt• 
demiştir ki: Ankara 31 (Radyo razet 

c - Barada sördlil• it a... Uoeko"anın bir tebliiinde, 
kikat bitin laayatı .. ata •a kıy aH•beri yaloıa vaziyetin 
metli hatıra11 olarak kalaealr.br. keıbettlği Stalingrat öoOnd• 
Ba üç hakikat şanlı.rdır. Birincisi Karadenizln cenap ceph .. i 
30 Aiattos Zafer bayramı, ikinci · Alman ilerleyifinin dorda 
· ı ı ı ı. Doo dinetinde yana•lann 

11 ze ze en n yüıı.ünü silkip atın•i• retirdi~i aıl!ların kaldırıldı· 
baılamış olaa cesur Erzincan bal .... 
ı. çok no tada teıeb;üıün 
ıı.ı; liçüncüıü de her an emre 1 • l' t ' • · bild'ril' 
hazır Türk ordııtu Müıaade eder. arın e •ne reç '11 1 ıy 

Raı tebliiinde, ayrı••• 
Hniz timdi bu üç haldkatın birleı· nodar da makabil taanazlarl• 

T. l•ş BANKASI mesinden cioğ1n kavJttli nrlıtı· mızı hep beraber seliınlıyahm.• mana zayiat verdirllditl ill~ 
Çok Hmimi bir ha 'la içinde nayor. 

KUç@Jk tasarruf hesapları reçen bu toplantıdan ayrılın 81ş· AIQıın tebliği iH, Kaf 

1 9 4 ~ 1 K R A M 1 y E p l A N 1 vekilimiz ordu bahçesini dolduran aı•i'ı Kubao"da Sovyet maki__._ ... ,_ 
~ davetlilerin «Varol,. 1adalarlyle tinin kırıldıtını . Alman b 

. 
K E • 1 D E L I! R 1 atarlanarak iıtaıyona relmiılerdir. nin Stalinrrat'a 25 kilom•~ 

• Bqvekilimiz l'ece nat )'•rımda ufeye kadar yaklııthkları•• 
Z $al#d, 4ll•gu,JAfrıdoı,2/ldnciıevin ttırilılerilllle gapılır. Erzorama hareket bayarmuılardır. etmektedir • 

.--- 1942 iKRAMiYELERi ---------------111"". 
i::: u.. ASRI Sinemanın 1 Adet 
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TUrka,e it Bank••••• ... ,. ratarmakla raı .. 
111z p•ra blrlldlrmlt v• l•I• almıt olm•z, apı 
••111a11da talllnlzl de d•••111le olur•uauz. 377 

Viliyetdaimi encümeninden: 
1 - hkmektepler için (4000) kilo manral köm&ril atık ekallt· 

...,. kon•lmqtor. 
2 - KömOrlla mehammeo brdeli 480 liradır. Muvakkat teminab 

3S•adlr. 
3 - lhaa..a 3. 9. 1942 pertembe rOall aaat 10 da enc6meni• 

mizde yapılaeaktqo. 
4 - lıteklllerio ayni rtln ve ıaatte teminat makbazlariyle bir

Ulde eacilmeaimiae, ıvtaameyi ıörmek ltteyeoler her rnn Maarif 
dairuinı milrac~tlan illa olanar. 

18-23-27-1 

SUVARE 9,15 

Yazhk Bıhçesin• 
SUVARE 9,tS 

BU AK,AM 
Türle lcolıramanlılc .,. cioanmertlilc ,.,..,.,; 

Türkçe Sözlil - Türk Muıikili 

SELAHADDİN EYYUBI 
• BOZ ARSLAN 
Boz Aralan prkılan, bltlln ıarkıları hazırlayan 

0STAD :. MONIR NURETTiN, SADETTiN KA YNAIC• 
UOZEYYEN SENAR 

PEK YAKINDA : 
Franıova Josefin Saltanatında 

Büyük V alı devri, Bir imparatorluk çökaeıinin fırtı..-11" 
yaşayan, Hviıen, iki kalp 

ViYANA AŞIKLAR( 

imtiyaz Sahibi : CA VIT ORAL 

U. N .. rlyıt Mildir&: Anht 


