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Sovyet 
ihtilalinin 
yıldönümü 

Doğu cephe· 
sindeki or
manlık ara
zide bir Sov-

yet tankı 

•g;,. 

ingilizler Bi~ert ve Tunustaki-A~ 
man mevzilerine taarruza geçti 

:1 Rommel kuvvetleri Lib-

• 

Cumhurreisimizle 
Kalinin arasında 
telgraflar taati 
edildi 

Ankara 23 (e.:1) - Sovyeth· 
rin 1917 ihtilal yıldöoümü müou•· 

betiyle Reisicumhur ltmet inönü ile 
Sovyetler Birliği yüksek şOraaı re• 
iıl Möıyö Kallnin arasıada tebrik. 

ve teşekkür telgrafları taati edilmiş 

tir. 
Aokara 23 (ı.a) - Sovyet ih-

tilalinin yıldönümü vealleıiyle Baş· 
vekil ŞOkrü Saracoğlu ile Stalin 
araıında tebrik ve teşekkür telg· 
rafları gönderilmiştir. 

Ankara 23 (a.a) - 1917 Sov
yet ihtilallnln yıl dönümü dolayı· 
siyle Hariciye Vekili Naman Mo· 
nemeacioğlu ile hariciye komiseri 
Molotof araaıada karşıh1'lı tebrik 
ve teşekkür te?grafları gönderilmiş· 
tir. 

..__________________________ 

lngillz kabinesinde 
değitiklikler 

S. Krips kabi
neden çıkarıldı 

Ankara 23 (R. G.) - lnglllz 
kablneıinde değişlkllkler yapılmış 
tır: Stafor Krips harp kabinesin· 
den çekilmiş, uçak imalit nazırı 
olınoş, yerine dahiliye nazırı Mori 
•on tayin edilmiştir. 

Krlpsin iizeriudekl Haa mühür 
Lordluğu vaıifesi Lord Krambona 
'lerllmlştlr. 

Kripıin diğer bir vazlf esi de 
avam kamaraeında müzakere llder
llil yapmaktı. Bu vazifeyi hariciye 
ııuarı Eden almıştır. 

Fevkalade 
kazanç vergisi 
--

Gelecek seneden itiba
ren tatbik mevkline 

konulacak 

--
Ankara 23 (Hususi muhabirimizden) - FevkalAde kazanç verglıi 

projeıi üzerindeki hazırlıklar bitmiştir. Proicnln Önümüzdeki ıene mec · 
liıo sevk edilerek tatbik mevkiioe konulacağı anlaşalmaktadır. 

Varlık vuglıi bu sene için aynı maksadı temia etmiş oldnğondan 
hvlıılide kazanç vergisi relecek seneden itiba.-en devamı olarak tatbik 
mevkilne kon ulacı k yalnız fevkalide kazançlar üzerinden alınacaktır. 

----------------------------------------------------BUyUk mlllet mecllsl 
dUn topl•ndı 

Ankara 23 (a.ı) -Bü)ült mil
let mecliıi burün toplanmıştır. Cel· 
senin açılma11nı müteakip Çoram 
mebuıu lımail Kemal Alpaarıo ve• 
fahnı bildiren başvekalet tezkereıi 

italyada 
endişe 
artıyor! Çörçilin Kripıe rönderdiii 

llltar.jdan anlaşılıyor ki, getlrlldlil 

lllevkl oaki mevkii kadar yüksek okunmuş ve hatıraaını taziz için 
deiildir. İngiliz Başvekili, meııa- iki dakika aükQt edilmiştir. 

Sahil şehirlerinde· 

i•nda şöyle demektedir: 
c Büyük bir idari müeasesenlo Baadan sonra ruznameye re· 

başını reçmek üzere kabineden çilerek, seferde ve bazerde biltl· 
ayrılmanız ilk bakışta siyasi mer- mum şahııların hukuk davalarının 
tebenlzde bir kayıp ribi görünürse görülme tarzile haklarının korun 

de bunan sizi müteessir etmiyece· ması hakkındaki kanun liylhasıaıa 
ilııi biliyorum.» birinci müzakereıi yapılarak kabul 

Kripı, hizmetinin memleket edilmiştir. 
•tnrinde bulundoiaou, yeni vazİ· 
feyl kabul edeceiini blldirm\ş, ka
bineden çekilmeie muvafakat et 

Medis relecek toplantısını çır 
şımba günü yapacaktır. 

llllştir. ._ __________ Ceyhanda meyve fiyat· 
Cumhurrelelmiz, HUseyln ıar1 y•r1 yar1ya indi 

Cahldl kabul ettiler Ceyhan 23 (Haausi) - Cey· 
Ankara 23 (Hususi muhabiri· 

lllitden) - Hüseyin Cahit Yalçın 
bıırno şehrimize ıeldi. Seyahatin· 
den çok memnun olduiunu, lagil. 
tere ve Amerikanın çok hazırlan
dıklarını ıayledl. Akşam Cumhur· 
'•iılmiz tarafından kabol edildi. 

"""----------------------
~ l manya ispanya· 
Cian üsler istemişi 

Ankara 23 (R. G.) - Alman· 
hnın lıpaayadan üslet istediği 
h,kkında f&ylalar çıkmıştır. Riva• 
)•tlıre röre, Geoerıl Fraoko, Al· 
ııı,n taleplerini reddetmiştir. 

Madrldlo iyi haber alan mah· 
lillerinde, bunun hakkında malı\· 
ıı:ı,t olmıdıiı bildiriliyor. 

L•v•I P•rlse gitti 
Ankara 23 (R. G.) _.,. Bulg"r 

''dyoıunun verdiil bir habere rö
''· Fraaıız Başvekili Lavıl, yanıa. 
d, Döbrinon oldoja halde Pariae 
rtıaıiıtir. Orada rııetecilerle bu· 
11tıp bir demeçte bulanacaktır. 

handa ihtikarla mücadele 1avaşına 

bız verilmiştir. Bu faaliyet netic11i 

meyve fiyatları hemen hemen ya· 

rıya inmiştir. Evvelte kiloıu 50 

lıuru,a satılan elma ve armut 35 e, 

hanbeleı 50 den 30 a düşmüttür. 

Pek yakında pirinç fiyatlarının da 
düşeceil ümit olanmaktadır. 

Şel ,imiz:de göze çarpmakta 
olan kömür buhranıaı nazarı itibare 

alan genç belediye reisi 8. Hakkı 
Mete, Erziodeo belediye hesabına 

20 ton kömür ıatın almıştır. Ba 

kömürler pek yakında memurlara 

ve muhtaç ailelere bedeli moka· 

bilinde, normal fiyatla tevzi edile

cektir. 
e. Hakkı Meteyi, bu verimli 

çalıımasındın dolayı takdir eder · 

ken, fiyat yOkaekllii ile olan mfi. 

cadelenln her tOrlO efYaya da teı-
millai rica eyliyorur, 

ki kadınlar ve ço
cuklar içerilere 
naklediliyor 

Ankara 23 ( R.G. ) - lng'lliz: 
bombardıman tayyareleri ltalyao 
şehirleri üzerine akınlarına de· 
vam etmoktedlrler. İtalyada halk 
maaevivatını sanmak gibi bir ma\c. 
aadı olan hava akınlarını askeri 
ve ıiyasi tedbir saymak mümkün· 
dür. 

Haber verildij'ine göre, ltalyan 
bük6metl, sahilde boluoan kadın· 
larla çocultların içerilere nakline 
ınüsado etmiştir. 
Meşhur ltalyan muharriri Gayda 

Curnale ditalya, l'azeteıinde bir 
yazı yazıf'k demiştir ki: 

" İtalyan şehirlerine kartı ya· 
pılao hava hücumları, ltalyao bal· 
kını dehşet• düıürraak rayesile 
yapılmaktadır. Bu hücomlarlle düş 
man, yalnız Jtalyadaki rellme kar· 
ıı harbettiii iddi alarını yalanlamış 
bulunuyor. Sivil ltılyan halkı, cep· 
hedeki muharipler kadar cesurdur. 
Milli hayatımızın kUltOrel merkez· 
lerlne yapılan bu htıcumların neti
cesi muhariplik ruhumuza arttırmak 
olmuıtur. Vakti relince, ayni bil · 
cumlarla ceYap verilecek ve ilk 
hücuma Londradan başlanacaktır ... 

VilAyet umumi mecll• 
seçimi 

C. H. P. Viliyet ve kaza idare 
heyeti azalan Parti 1alonunda top· 
laoarak Viliyet umumi mecllıine 
seçilecek azaların lıimlorinl teablt 
etmlılerdir. 

Bu namzet azalar ayın 25 inde 
yapılacılt yoklamaya Hal olmak 
bere lldaci maoteblplore tuıly• 
edlltcıktlr. 

gadan Tunusa çekildi 
Mihver Yunusta iyi siperlere yerleş · 

mittir ve kuvvetli bir hava filosuna ma· 
lik bulunuyor. 

Kahire 23 (a.a) - Ortaıark loriliı. tebllii: 
Diln kıtalırımız taarroz:larıoa devam ederek Aredabya dolaylarında ilorlt• 

mişlir. Bu köyün civarındaki mlbv&r kıtaları reri çekilmek zorunda kalmııtır. 
Sirenaik ilzerlncle dilnkn hava faaliyetimiz avcılarımızın keşif uçuılarına fohl· 

aar etmiıtlr. 

Diln rece orta bilytıklükte bomba açıldarımız Blzert hava meydanına bil· 
cam ederek banrarlara ve binalara isabetler kaydotmş ve iki yaoııoçıkar • 

eoıuk 
Sovyet 

taarruzu 
başladı 
Stalingrad kesi
minde mihver mü· 
dafaa hat tın da 
çok geniş bir ge· 
dik açıldı 

7 Alman tüme
ni bozguna 
uğratıldı 

Almanlar 13000 
esir, 14000 zayiat 

verdiler 
Londra 23 {a. a.) - Raılar 

Don üzerinde Kalıç ıehrini iıgal 
etmişlerdir. 

Loddra 23 (a. a.) - Moskova 
radyoıuaun bildirdiğine göre, Roı 
kıtaları Stalinrraduı Şimal batmn
da aıkeri ehemmiyette bir yeri, 
iki tepeyi ve bir çok Alman mü· 
dafaa hatlarını ele g-eçirmiştir. Al
manlar bir çok ölü vermiş, pek 
çok harp malzemeıl kaybetmişler

dir. Rusların taarruzu devam edi 
yor. 

Moskova 23 (a, a.) - Bu 1&• 

bıhkl Sovyet tebliii : 
Stalinrradın endüıtri mahalle 

ıine karıı yapılan iki hücuma pOı· 
kürttilk. Şehrin batı ıimaliade iki 
Alman kıtası hezimete uğratıldı. 

Staliarradıo cenabunda kıtalarımız 
dll4mana ağır kayıplar verdirmiştir. 
600 kadar Alman ıubay ve eri öl. 
dllrülmilş, 40 top 'le 70 mitralyöz: 
ele reçirllmlıttr. 

Raı kıtaluı şimal batı çevre· 
ılnde tahkimli bir noktayı zaptet· 
miştlr. 

Ankara 23 (R. G.) - Sovyet
ler kış taarruzlarına başlımışlır ve 
llç rün içinde önemli ,.,ıı,melor 
göıtetmiılerdir. 

Kış taarruzuna Stallarrattao 
başlanmıı yalnız: bu taarruz lçlo 
iki bilyük ordu tahılı edilmlıtir. 

Sovyvt haberler daireıioi bll
dirdlilae röre, Stalinrradın kurta· 
rılm111 ifİn ıebrin şimal batıaından 
bir ordu, cenuptan da dii•r ordu 
taarruz hareketlerin• Jlrifmltler 

Cezayir 23 ( a.a ) - T eblli: 
Bir ileri lnriliz birliği Cumartesi 
ıünü Tunu.ta bir Alman zırhlı ko. 
lana aiır kayıplar verdirmiştir. Ta· 
nuıtald Fraoıız kuvvetleri de Al
manların hücumuna uğramıştır. 

Bunlar Tunuıun Mihvor tıraflndan 
lıralioe karşı konmaması baklı:ın· 
daki Viıl emirlerine itaat etmlyen 
kavvetlerdir. Şiddetli iki hOcom, 
ciddi kayıplarına raimeo Fransız 
kovvetleriain mahvemetini kırma· 

mıştır. 

Fransız devriyeleri Mıhver ile· 
ri mevzilerinin geriıinde derioUii· 
ne harekitta buloaayor. Yerde en 
az 5 düşman uçaiı tahrip edilmiş, 
başkaları da hasara uiratılmış ve 
hıngarlarla depolara tam isabetler 
kaydedllmlştır. 4 Alman avc111 dü
şürülmüştür. 

Kahire 23 ( •·• ) - Şimali 
Afrika umumi kararrahı bildiriyor: 

Sözcü, Tıınusta Mihverin iyi 
siperlere yerleşmiş ve kuvvetli bir 
bava filoıuaa malik olduğunu sÖy· 
lemlş, dtışıoanı koimak için çetin 
savaşler rerekeceiloi lllve eyle. 
mlıtir. Bizert doğusunda ilerleyen 
birinci ordu bir Alman zırhlı kolu. 
na püıkürtmliş ve agu kayıplara 

uiratmıştır. Av ve bomba uçakla
rından mürekkep bir mtittefık teı · 
kili Alman hava lı.uvetlerine •iır 
darbe indirmiştir. Sahilin 32 lı.ilo· 
metre cenubunda harekatta bulu· 
nao müttefik kuvvetleri Almaalı
rıo hücumuna uiramış1a da düş. 

man kat'i bir netiee alamamıştır. 
Bizert etrafındaki 1avaşlar şiddet· 
leoiyor. 

Loadra 23 (a.a) - Fas radyo· 
ıonon bugün bildirdiğine göre. 

ve Mihver kuvvetlerinin mildafaa 
ettikleri hatlarda 25 - 30 kilo· 
metre reoişliiinde, 80 kilometre 
derinliilode bir redik açmıt• mu
vaffak olmuşlardır. 

Almanların 6 piyade tüınealy
le bir tank. tllmeni tamamiyle boı· 
runa utratılmıı, 7 piyade tnme
niyle 2 taak tümenine aiır kayıplar 
verdirilmiştir. 13000 esir, 30, top 
ıay111ı kamyon ve harp malz:em11i 
ele geçirilmiştir • 

Muharebe meydanında Mihvere 
ıubay ve er olmak üzere 14000 
kişi zayiat verdirilmiştir. 

Sovyet haberler büroıunuo 
verdlii mahlmata nazaran, Stılia· 
rrat çevresindeki Mihver duromu 
non iyi olmadıiı kanaatine varıla· 
bilir. Almanların şimdilik, belki do 
ıonana kadar Stıllngrada ve Vol 
r• ıularına veda etmeleri icabede

cektlr. 
Stallogrıtta harp etmekte olan 

Mıhver kıtaları, iki taraftan tam 
bir kqatma tehllkeıloe maruz bu
luııuyorlar. Cenuptan llerl•7•tı Sov· 

birinci logiliz ordusu milttefiklerin 
ve Franıız:lırın da yardımile Bizert 
ve Tıuıoı çevresindeki Alman mev• 
zlleriain heyeti amamiyeıine karıı 
bilyilk bir taarroaa reçmiştlr. Da
ha şimdlaen eairler alınmııtır. 

Alman Afrika ordusoodıo reri 
lc.alaalar da TanuH reçmi, bulu
nuyorlar. Bunu belirten diier bir 
olay da Tanusa rlderkoa denizde 
dilıürülen müteaddit Alman nak· 
llye uçaklarıdır. Her halde Alman· 
lır Trablaa harbinin lüıamıuılotana 
anlamıı olacaklardır. Demek ola· 
yor ki, müdafaayı Uzeıirıe alanlar 
ltalyanlardır. Ve onlar da Hkizinci 
ordu lutalarıaa ciddi bir enrel 
olamazlar. 

Ankara 23 (R.G) Libya 
cepbeainde ıekiz:iaci İngiliz ordusu 
Aredabyayı reride bırakarak Et
Aıeylayı pek yaklaşmış, Alman 
kuvvetlerinin ardcalariyle temasa 
reçmiıtir. 

Bug-üa relerı haberler Tarab· 
lostaki Mihver kuvvetlerinin Tuouı 
eyalıtine &'irdiiini, timale doiru 
ilerlediiiai bildirmektedir. 

Aokara 23 (R.G) - laa-iliz 
bahriye nazırı Alek1aader, Şimal 
Afrika hareketleri hakkında bir 
demeçte bulunarak demiştir ki: 

«- Şimal Afrika hareketleri· 
nin eıaaı, Çörçilin Vetinrton, Ka· 
bire ve Moskovaya yaptıiı aaya
hatlerde kurulmuştur. 

Düşmanı Akdealsde vurdok. 
Düşmanın eo rııç mukabele ede· 
ceii yer boraaıdır. 

Boradaki muvaffakiyetlerimis 
Mihveri rit ride rüç bir darama 
dilşilrecek ve Sovyetlere nefeı al• 
dıracaktır • 

yet ordosiyle şimaldeki Sovyet or. 
daıuoun birleşmesine pek az bir 
me1&fe kalmıştır. 

Almaolırm Stallnrrat davaıın· 
dan vaz reçerek Don aehrlain ba· 
tı k11mında kendilerine bir mtıda· 

faa hattı kurmalı: lareyecelderi ha. 
tıra relmektedir. 

Fakat borada totuoabilmelerl, 
Stallarradm 300 kilometre batııııı· 
da Don nehriai cenuba reçerek 
bllyilk bir köpril baıı 'mevkii kur· 
mata muvaffak olmuı olan Sovyet 
ordusu harekltının relişmealnl Ön
lemekle kabil olacaktır. 

Bu hareklt, Şımali Kafltaılarıtt 
eteklerine kadar uıınmı, bulunan 
R\lmeo ve Almaa kuvvetlerinin bıı 
sahaları terkedetek Donan timali• 
ne ~ekilmeleri neticeılol de do;u. 
rabilir. 

Bonuola beraber, Almatı Ordu. 
sa, geçeo aenenln baıırtdaoberi bir 
kıı harbine hatırlanmaktadır. Kıf 
mevzilerini lylc:!e tah\:lm ve milda· 
faa için de eylQl ayındanberi ceı:;. 
ho tızerinde eaaalı blr bazırlıtı ktt• 
yulmutlardı ı 
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ı-r- ı. _..__...... ,.... .,, .. ...... ..... ...... ..... bir o,.. ...,... Glaçlik 

......... verdlnllkleri aa· ,...,. kHu .. dula -- takıma Mllh .......... Wr ... 
.tık 1so1a..u.ı.. ,.,.._,.. kal-•• k.,..tl '-tla 119.._I tacbr. Geleeık ... nrai ylade b•aban kalclt. , .. _ dobaaı Mlacaktar. 

,ecık cleiwdadlr· Glala we llıttl Ut ikinci dev. 

2 - ltaiyaa topraklulu .. 
bava baca.a.n yapmak. 

J - lta&,ada ,...ı.n ... olaa 
hva k• .. atlnl .. .,... 

laale aok-lr. 
4 - 5arc1_,. .. p(onlka ·

...... 1 ,., ....... ba ..... 
... ltalp topraklar•• daha 

..., ... yık .... alr. 
5 - Malta kualn11 " ,.nı 
.... Alsdenls .......... blrbl-
.. t'IJID d .. JOl8M ta• bir 

___ .......... k. 

6 - Paataluyı De JUllHlald 
ltaı,.. adalanaı ... ,..,. 

... ~ .. 
~-· ,u• .-... .. kar.-.d• 

,_ı dit... ka•...,.nfa bl 
lttt,a lfla çok •dlte ve 

••• •dip ... .. ...... 

Amerlbnm uimklr hareketi, Ammbda barbla devamı ,..wa ea .ahim .. çları puar 
A•npadald harbi reni Wr ,ola çe •lclclednc• bit ki-, kazancı ~al idi. S•rlrcller ba çıtla .. ç. 
virmlftlr. ae olana oltan, seaade bir ..U lan sevle ..,raclıbilmek fçla ıtadl 

ltılJUıa aat•n Maıfa halka roa dolmdaa fula alamıyacık· doldarmwılardL 
IMa de•am'ı taarnslana dofancafl 1_11r_. ---------•• Birinci mıç bak .. Nıhat Calba 
laue,..sfakluüa dikkati çeker iclanllade G•çUk - Da.inpor 
bir d••c• ..atee1• •cak· Çellllcler ,.l••rd•n arumcla ldL Glul bir OJU OJU· 
br. 

... , .. deri, .... ..... 
Akd .. d. kop.ak l9la .... .... 
r..-it olaa flnab katll'll..ı.nt•· 
- ifla HH m b.kiı•fl 
lerdlr. 

8is lılar ......... nm.tle 

rlala ba kadar k• '* -
davrilacetfnl biç beldı•rordalr. 
lılllw kapdanaa kadar cla1aamak 
...... ..... ... kanetia ikJacıl 
bir ba•le ile MtMn rlreeeilal 1-
mit ecllyordU. 

Petrol ka,..klanaa ,W.n JOe 
la RUJ• il......_ ollaldat-m 
cllfllolJ'OI' ve H lfla •1rııll 
Ro ... I kavntleri tataf..U. ela· 
u k.,..... ,.. ... w...,. ..... 
lllDI r&tJord9~. ' 

....... ..... - "' s6 
reWIMIİ itin klfi ct.eeede M 
vetladlrlWllW de ..-,Olldü. 

ı • .....,... ,.. ...... 
ı.,. kadar ,.u..... olu bir or· 
du• JIZ bıt ..... abeft ........ 
wurhadaclMtekl••••lllbis
cle ...,,.. .. INltka bir .., ., ... ........... 

AJ ... 7lbtk k•-ncluht-
laer ..... tlaterdfll ......... 
itte ıu..ı ..... bir tirli akil 
........ ık. 

a... ıaeak Wr •retle teWr 
•l•kllldlr. At .......... .... 
ka ••••• tok ... ...... 
-..1& ......... 

Yllchn• bublai ,....& u. 
......... ,.,. .,. .. ,acak bir .... 
...a.v .. btUd .... kMt......_ 

.... ,. ...... 1t ..... .. 
LilUlil,_aW; ....... .... 

J•P'P' ... , 'ır( ... a.oa. ,,.,. 
ıaaclalarlrle <Dlı• ._.. ,.,.. 
lar111"t• ................. .... 
AllNa .-..... ..... ... . 
-du Uft t..W llılH 'ı el.. ....... ~. 

lJbya cepbı•la tleltrtl • 
.......... ı , .......... .... 
... belirtea bılda ......... . 
.. Am-ik• tı••- • 

ı.&,; luıNll.ti blrblilae balh tek .. .......... 
Demokratlar L•b1lcla Ro•w 

.,....kbftet " ........ bl 

................... Pi ..... 
R,_,flU Oı.I 

mUl••••lr oldu ,... .. 5-0 ,.., •ulrette ...... 
C.,baa 23 ( HIUaıl J - Soa au ~fnp~rlalar, OJUU bit... ................. ..,..tlt ....................... . 

ılrekll yaparlarclaa çrltikler çok dıJH m611tlf bir bldlM ç_ıkara· 
•llMlllr ol• .. tar. K11•ea biçil· rorlırdı. Topa yakaa..·ı va ,.,.ıe 
~- ıwpada bwluan J•l•lf bir •HIJalt• aru <*atllk 

-- IODl'akl Yaill•· kalecWDla lıafa1mı Dımlnpor lor· ... J••••• nrt..a- ltla aa• lanadaa biri, Wr tak.. ..-da " 
idi va11t...,.a ıtcld.... lhtı,.9 kalHlalD ,.,.._.,ak .._,...._. 

··cty~,_.,ıar b•il• ekil•.,.a MMP olda. o,...ı., an•• 
tola .. IDklana topraia vaktinde yeni bir 1t .. fa dövlp .. bit olaca· 
ablmuma da ... ı or..ktadar. jls dty., Jlnk çarpımlln lçlade 

Cea•bl Ameftkı lalkG••tlarlad• Breall1aa• pç ..... At.an 
J• ve ltalJ•J• harp illa ıtmtlf Osarlne •aharip cte.latlen da· 

lr ,..w.. bir tok letat'Mikı.. r6n ,.,ı.aade timdi ancak ıs•••· 
leket •lb t.allndedfr, Haların alfallanDıa yakına 90 •ilroadar. Awn 
pacla harbe r••-lt ...a.ketı. lıp1n1a. Tlrklye, l.wet. Portalds, 1 .. 
.. c;nı. 'rludaclll'. 

S.nclaa bati" Papalık, klçllk Aadorre, Saa Manno C.•hari,.alerl 
ve lJchtlllllela pr•llfli •ardır. Alı•• ..,... ı• ••it ,,.,. .... edil
..... blU..aı. Afpnlltaa, S..cll Anblltaa, Ye••• TllMttlr. C.... 
bt Amerlkı bake .. tlM aramda harbe rtrm-ltt 1alnıt •lauebetl.,.._ 
Dl k ........ , ..... Şii kalmuttn'· 

Ylu ba lıdatldWere ,an .... ı laarbla nihayet baWata 1918 la· 
n&.Wen'-1 30 ......... 9ıkqbr. lptlcla Ru dahili ............ ..... 
.._., T•k - v ..... ..u.-e1er1 1923 tarib1ae kadar .... tir. • 
..... ,_ ................... ""- Çin, japod. C.-bl "-'lra .....,. 
111'1 ıılmtt. Ha1ar1 Hı......._ _...,... ,,. 1996 da a.-,oı daWll 
barW taktbcllllftlr • 

S. Rntle 1918 clenberl pçea 24 ... ...... ......... MOık 
IMt ... ıaUa fpacle ruım11ler, 19 .... dO•rum d&rt Ut-1....., 
ltlad• plkala ... t ... 

1789 .....ıa•berl • ..,.... INt kdl11 •Gtemadl •hıra•ıa. 
r••ltt•. Fw Udll.._ Hfla• kadar r..- 166 ... urfmda 
aacak 37 ... ••h.,..... reçmlttir. 82 .... _.......... A....,. 
..... o1 .. ,_.. la w .._ Napolroa. Kınm _...,..ılırt. ....a 
~ ı,,..,. ..... ,.._. " hı&akl ~P~· Baalana t.kGoa 30 11ne 
a.tar. Balkaa •abanbelerl. a.. dalült barllia,Ru - POIGDıa • ....,._ 
li ....... laariçtir • 

Bir ,., ...... ,., ...... 30 ..... ıoo ....... .,f.,.,. ......... 
aa ~ek Awn,... nlla ~ ~ u ...... ~ flrlltllS. 

GaHk ln...ı.r ealla ..... pt1111ak iflla defi~ •t-k .... 
,.........,1 .. T•lb ve lltatt.tl~ tetkik Hmace '-a lllU..baek ıa 
.... )Of. • onrası otomo6ilfer Harp 

A ... bdi otoaalll fürlblan ..... ..,,.,. Ve .. ,. lsı.,aa 
pp .. •I• ........ atoaobll ...U ~. Fakat mı-. 

...... htrpt• ... ,., ... il .... .., .,.. laa11rh\ ,.,.. ....... 

b.ld .. lk, çok ıakır, kantat-& 
tabakkak etmedi ... 

llcblci 1car,,ı.,,,.. 
lldacl ve •Gblm •aç, Malatya 

M.•cat - Maili U....O.t tak .. 
lan ........ idi. Oo..a.dwo do
.. , •• S.- T•bl,_ı mldllrlloOa 
m&Ç• ldar..W biuat keadi .... 
riaa alcll;. f6rlllrorda. 

o,.. çok ........... ,. 
......... t .,,.... ...,.. .. . 

• ..- içJa opu 11k uk dllrd•· 
,.,ara. ew.c1 ..... p1 çıma· 
... ve taraftarlanam tualalrı.I 
..... ........ WttL 

lklaci dnre baflldltı .... ., 
opa .ı.lrll bir bava lfi .. .,.U. 
Hw iki laraf, • pahUIDa oı... 
oa..talaadaa r.U, c;ak .. kltla 
cula batla,...,..._ Fabl lllr 
tiri& pi .. ..,...... Htru. .... 
,... ....... ., ... ..,.Wtaklp 
~ 

O.vnnia artalannı dotn, ha. 
km MI,.. ayak ..U.7aa Malatya 
11.,•cıt 07aacmlarmclaa blrlal 
dlfar&J• ıtb. Bana bir lkiacW t•· 
kJbatti. Malatya MUl8cat kaptl• 
.. ..... pk .. ktaa ........ 

111.,.n ... or--- ....,.,. 
çıkarmak ..... J8plıfl ... ..... 
nna1ıacla ....,.,. ıbldıt••ı ... . 
.tak. o,.. .mk 91fantNla t•k· 
... lcleta Wr k8rcl&f8tl haliai 
allalftL 09 opacuaadın .. u.. ....,..o,... .... ......,. . 
•• kala ... .,. .. ._ •• 
tabmı tlbH olarak mıfl8bi7eta 
llrlklulJord• • Bir kalabe ..... 
........ slrdlk. 

a ......... 1a • ...,.... 
""' .... olarak aa1r., ... . 
.., iki ........ .......... ..... ... .. ,.w..._. • ._....,. 
Wr tanla .... , .... ..,. tld· 

Serıi bamlaklln Wllrlllek 
llz ....... 

Bt1•1teı od••••• 
.u .... , ••• 

C-rtkaaH.aa.t ..... . 
... EtlWaa ..... ......... bir 
mii11mer• verUecektir. Bltla dok· 
torlana va ... ....._.. .. ...,.. 
,...... olu ... .a .. ...
(modara ki...._. bip va U.., 
•arifaleriain tetkiki mewnla bir 
.-utd• w .. 1acakbr. 
a. Cevdet Çdlllc lllr 
... ..,.. 9eçlrdl 

Malatra bu •• ipine fabrika • 
lan tlc1rat .. fi 8. Ce•dat Çıllta 
evvelki rln lıtllll .... cat huta• 
-....iade apnJiıt. ...arat ,.. 

"'-=:. mrbd..-ıu r•tmlt ol-
.... dw, lcil ıifılar dilwls. 

C•rh•nd• ... .,,., 
ucuz •k••lc ,., .. .,., 

SıbrWade .......... 9CU 
.U..k ..udltl ........ Otna· 
..,.. ....... C.,banclald .... 
vataadqlar, Wen 600 rraa ek· 
mefl 42 kanlflaa ,_. .. d .... 
., .... tecllr. 

detU bir •lubta •e ....... .,.. 
11d• •ıladl. Her lkW de WrWr· 
larla .......... ....,. ··---ı 
talep edlyorlardl. Benbt ~-
biti ~ ··h=··· .... 1 • 
ini ... t o,... ......... .. bir •• .. ................ ..... 
HClbn bW abu ... attlowleadl 
H OJDD .,. flkJ)de bqlrı rol flk• 
.. daa va nende...._ bir blcllle 91U..$re lba eona .dl. .,., ......... ...,. 
rlbl •a da dadyomdaa llalr· 
1-1 ı olarak aynl .. ta mec• 
.. kalda. 

H. 011111 

huarhklara rör• harpten IODraki otoMbiU• hafif, clalaı kiltGk. çok 
•nz olacıktw. Banlar pek as bauia Jakacaklafdlf. 

Karoearl •ad..- dafil, ellltlkt ıaat bir .. ddedaa yapılacakbt· -...., .. .,, ..... i. tok ............. dit• tanftaa .. 
nl mıdd•n• •tlhi• ıtoklar kalıcaflam •ahakhk Wan .. lldar. An.
Wudaa blJAk llltik tek ... kl• kalkacakbr. Tekerlekler pek.._.... 
cek, bir otomobil aflrlatt 700 - 100I kilo o.,cıkbr. Dua ,......, ... 
VIJI ,a.lenbllea bir ..... kouClkbr. 

Yeni otomoblla. 1f d&ot ,.. doları ..ı •lıcıkta". Harpcle o U. 
clar tok pan ..ıaclllacek, la.._ o kaclar çok •ersi v•ıcektlr ld A 
rl~ı otomoWI fallrlblan H kadar ylblk late k.__. ololloWI ıa.. 
.. ,acatı kıaaatlndedlr. 

• 
Sebzeler çig yenecek 

D .. , ............... hlka. ılrea ,.,... --- ,. 
,ı,.c.._ 11.. tuanm, a... da a. .. ı derMede lltlfacle 

.. ..,.......,or • 
,,..... bp alı:ad.aü•la toplulı ... 

Wala Wr ................. "IWıılft ....... _......,.....,.. 
1 - Her ..dele kaWI ....._..: as plfirl&.ellcllr. • 

.._ köllllrclea tuarnf ... ,"' .• .,_ '-de bu _...... pi. 
tlai• ualma11na • .,._ •lııliıa. (Profeeör •U.1111 •' ıh 18 .. _llJ 
•••• ,., ıiı % 11W taYllJe ediyor.) 

2 ~ ........ .. .... ,.Jt .... ... ...... 
bıllı•e .., ..... , mltar • 

s-ltllrara a' ılı• • 
.. - r ... ,.,...ı du.. 911 ...... w..,.........,.,. ._.. 

..lif . 
5 - H ...... etlerdea .......... • ........ .._ k1m1r1. 

d-.ktir . 
6 - s.da ..... b• ........ ..,. ........... ,.. 

deki c ............ •••klD olöp ~ ~ ....... '""" 
Wır 
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Adana As. satınalma komisyo- 1 ıı===========ııı 
IBDır AOman 

nundan: seyyaDııonon 
1- Adanadaki birlikler ihtiyacı için Maraş satınalma ko· maceıraDaıro 

misyonunca 5000 kilo çiğit yağı (M) Fıkrasına tevfikan pa· 
zarhkla Mübaya edilecektir 

2- Kati teminab 1387 lira 50 kuruştur. 
3- Mevzuatsız olarak Adana birlik lrilerine teslim edile· 

cektir. 
4- ihalesi 25/11/942 çarşamba günü saat 17/de merkez 

komutanlığı binasında satan alma komsiyonunda yapılacaktır. 
S- isteklilerin belli gün ve saatta teminatlarile birlikte 

komisyona müracaatları 2755 

Türk hava kurumu Adana 
şubesinden: 

(3125) lira keşif bedelli kurumumuz binasındaki tamirat 
açık eksiltmeye konmuştur. 8/12/942 salı günü saat 16 da iha 
lesi yapılacaktır. Şartnameyi görmek ve eksiltmeye girmek 
isteyenlerin şubemize gelmeleri. 2759 24-28-1 

inhisarlar Fabrikasından: 
1- idare ihtiyacı için Akçam Göknar cinsinden 2500 

metre mikabı yarı mamul ve muhtelif eb,adda sandıklık ke. 
reste pazarlıkla sabo alınacaktır. 

2- Beher metre mikibı için muhammf"n bedeli 110 yüz 
on liradır. 

3 - Şartnameyi görmek ve almak arzu edenler her gün 
fabrikadaki komisyona müracaat ederek alırlar. 

4- Pazarlık ikinci teşrinin otuzuna tesadüf eden pazar· 
tesi gilnü saıt (14) de Adana tütün fabrikasında kurulan ko· 
misyonda (yapılacaktır. 

Bu cins malı olupta satmak isteyenlerin müracaatları ilin 
olunur. 2756 24-26-29 

Satılık ev 
Adananın Sarıyakap mahallesinde eık.i askerlik deposu karşında 

penbe boyalı 198 numaralı yukarıda iki oda bir salon aşaiıda bir oda 
ve bir matbak ve bir bola havi sulu ve elekt!'lldi bir bab baae acele 
satılıktır. Almak ve görmek isteyenler Adına Kız.lay civarmda 22/55 

•ayılı işyurdu yazıhanesine müracaat edebilirler. 2753 22-24-25-26-27 

Adana as. satınalma komsiyonundan~ 
1- 180 ton Arpa kapalı zarf usulile eksiltmeye konul· 

muştur. 

2- Muhammen bedeli (86,400) lira ilk teminatı (6480) 
liradır. 

3- ihalesi 7/12/942 pazartesi günü saat 11 dedir. 
4- Evsaf ve şartnamesi 430 kuruş mukabilinde komıi· 

yondan alınabilir. 
5- İsteklilerin arttırma eksiltme kanununa uygun olmak 

şutile hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatından 
hebemhal bir saat evveline kadar Adana askerlik dairesinde· 
ki satınalma komsiyonuna vermiş bulunmaları lüzumu ilin 
olunur. 273S 18-24-30-2 

D. D, Y, Adana 6, ncı işletme A, 
E. komisyon reisliğinden : 

Muhammen bedeli 12255 lira 40 kuruş tutarında 84,520 
ın3 kereste ikinci sınıf sümala veya muadili tahta, kalas ve 
lOX 10 maktaına kadar kadranlar alınacaktır. 

Talip olanların 1.12.942 salı günü saat 16 da 919 lira 
16 kuruı muvakkat teminat akçesile birlikte ticaret odası 
ye ikamethab ve~ikaları nüfus tesk:resi ve teklif mektupları 
ıhale saatından hır saat evvel komısyona vermeleri lazımdır. 

Keresteler Pozantı, Mersin, Tarsus ve Adana istasyonla
rında veya aralarındaki herhangi bir istasyon ve durakta tes· 
lim edilebilir. 

Şartnameler Adana 6. ncı işletme komisyon reisliğine 
müracaatla bedelsiz olarak verilir. 

2722 15-19-24·29 

- Bu baho - bubu anahta• 
rıl .• diye kekeledi. 

- Buhıı - bııbn anahtara 
mı? ... 

. Pahu karnmı süratle tekrar 
örttil ve titriyerek dehıetle etrafı• 
na bakındı. 

- Mau! Sana ıöylenem şey· 
tanları bu anahtardan hemen vü• 
cuduma sokarlar!.. dedi. 

Sesi titriyor, bir boradan çı• 
kar gibi boiuk, boğuk çıkıyordu. 
Adamın bu garip itikadına rnlmek· 
ten kendimi alamamıştım. 

Fakat ben o vakte kadar civar 
adal&r ahalisinin biç blriıindo oe bÖy· 
le karın üzerinde buhınan bir işaret 
rörmüş, nede buhu-buhu anahtarı 
diye bir ıey işitmiştim. 

Onun için adamın müthiş kor· 
kuıa vft bu esrarenriz tavırları 
karş111nda büsbütün meraka düş· 
müştür. 

Pahaaya birdenbire ıordam. 
- Sen bir haydut çeteıi llo 

beraber mi çalışıyonun? 
Bıı işaret nedir? Ölecek olsan 

dabl bana söyliyocekıinl Çünkn IO· 

nln efendinim! 
Pabua dehıetle yerinde fırla· 

dı • 
- Oh! •• Maul.. Şeytanları vil· 

cuduna klm ıokacak, onu ıöyle ba· 
kalım!.. 

Pahua tekrar yere kapandı . 
ayaklarıma sarıldı. 

Söylememek istedi. Fakat ben 
kamçıyı etlerine yapıştırdım. 

- Yürü! Katill .. Diye baiır· 
dıml. Beni türlü dolaplarla oyalıya· 
cağını mı zanoediyoraan bal ... Seni 
hüktlaıote teslim edecej'im. Yürü!.. 

Pabua bn azmin karşıaında 
zanrır, z1ngır titremeie başlamıştı. 
Şaşkın şıışkıa etrafına bakınıyor • 
du 1 •• 

Ben tekrar kamçıyı havaya 
kaldırınca yere çöktü. 

- Vurma Maul .. Söyllyeceiiml 
dedi. 

Sonra korltudan nefesi ketll
miş bir halde: 

Ben Baha - buhalardanım , 
Mau, dedi. 

- Ne demek. 
- Bu cemiyet gizlidir! .. 
- Gizll mi? .. 
- Evet, M&ul.. diye kekeledi. 
- Sen her onbeş rGnde onla· 

ra mı ridiyoraan? 
Pahua titreyerek; 
- Eveti 
- Ayin mi yapıyorauoaı? 
·- Evet Maa 
- Peki oradan döndükten 

ıonra vficudandaki kanlar ne? 
Pahua titredi. 
- Kan mı diye kekeledi. 
- Doiru söylo Pahaal.. 
Bu inıan kanı deiil mi?. 
Pabaanın dudakları beyazfan-

mııtı. Aizıoın etrafında köpilkler 
peyda olmuştu. Dadakları titreye. 
rek : 

- Evet Maul dedi. 

O O • ;rJl N 
YER Y z ıNSANLaNIM ŞiRKETi 

E S R A R 1 
~\~tb~I UMUMi 

· iL. ~Açı,·· 
• , lçto •ı..., 

·-ıq "11.~ -
- Peki niçin ve anıl böyle 

bir iyin yapıyorsunuz? 
Pahua ıulta. Ölıe dahi söyle· 

meyecei'i kat'i bir azimle başıaı 

aalladı. 

- Söylemiyecek misin? 
- Söylemem Mani .. 
- Köpokl seni öldürecei'iml 

söyledim. Bana inanmıyor maıan? 
- Evet Mani.. 
O vakit saımaja mecbur ol

dum. Pabuanm tavrı biç bir şüphe 
bırakmıyacık kadar kati idi. 

Adamın hakikaten memnanl· 
yetlo ölmeye razı olacağına . fakat 
sırrı aöylomlyeceğlno tamamiyle 

~ Q 

~ -~ "\l .. ı, 
Mamafih Pabua bu ~?•meleme , Paha~ tıkra'\ h -t_.,. 

hayli şaşırmaktan kendını kurtara• \ - rözlerınden yaşlı. 4 
mamışh. Zira yerli hizmetçimi ilk Jadı ... 
defaydı ki kıuşıma oturtup keodi • - Yaİnız, diye illt , 
elimle kendiıine Havana ılraraaı bo sırrı ben kendim öiren, ... !. 
ikram ediyordum. Cezasıoı kendim çelcmege ra· 

Pahuanın bu memnoniyet vo zıyıml.. 
şaşkınlıi'ından biliıtifade, ıon de· Pahııma hayretle ylbQmo ba• 
reco müşfik bir tavırla: luyordu• 

- Bak Pahual.. dedim , teni · 
ilk defo efendi gibi bi M cribi • - Evet •• Seodea ıormayaca· 

' r aa • rım Kend" -· •· karşıma alıyorum!.. Sana bir Mau .• ım orrenecıgım. 
muameleel ediyornml.. Sen bana ıöylemeyecksln, me• 

P bu h t 1 t 
_ rak etme. • 

a s, ayre ve aev nç e yu· p b 
zümo bakarak: • ııma daha ziyade hayretle: 

Sen iyi bir adamsın , Maa l - Peki, Mau. Na11l öinne. 
dedi. c.~{ü .. ~ Şeytanlar 

- Evet zannederim inanmı • ~ • ıui"'aanın derhal sözünü keı· 
ilk defa yorsan ki, ben hakikaten senin için tun . 

inanmıştım. 

Halbuki bu adada 
işlttiğ-im gizli bir cemiyetin bu ada· iyi bir •damım! .. Sana hiç bir fe. - Şeytanlar bıınlm vücuduma 
mına te1adüf edişime ıon derece nalık da yapmadım yapmıyaca· rir1iİıler. Boa razıyım . 
memnun olmuştum. ğım 1 • • Sen bana birşey ıöylemeyecek· 

Fakat, bu cemiyetin her defa· Hatti sana, bana verdiğin ca• sini Fakat Pabua yaıh rözlerlyle 
11nda Pahuayı kanlar, yaralar bo· nını da geri vereceiiml .. Yani se. rülOmseyerek hayretle yOzilme b 1 • 

relor içinde bırakma11nı ve son nin esirliğini rerl verecej'imf.. kıyordul 
derece vahşi ibtiras\a bendeden Pabua hayretle ve büyük bir - Fakat?- diye ıordu. 
iylnlerl DO çe11it 11eydi ki buna ha· tevinçto ellerime kapanıp Öpmei'e E t F k t b · 

Y Y başladı. - ve " a a enı sen ya). 
yatını borçlu uldoğa halde dahi Ahi M l S b nız, oraya iyin yerine götürecek· - " au .• en ir Hin· 
bu adam ölümünü tercih ediyor, dlltan cevizi filizi kadar mübarek- •İni .. Birşey söylemiyecekıinl Ben 
fakat bu ıım vermek istemiyordu. · J d d" kendı·m ao" rec•aı'ml lln .. e 1, • "'o •• 

Karşımda ancak yarı betini Ben Pahnaıun tekrar kazandı· F evkalido şaşalamış olan Pa. 
örten ütüıilz bir bez parçasına ta· ğım bu minnettarli;ıodan istifade haa blrdenbire otordutu iskemle· 
rıh dünyanın en aefil adamını bu ederek gayet tatlı bir aeıle; den fırladı. 
kadar bendeden ıırrı nihayet öi'· - Evet Pabna .. dedim .. Ana· - M•u 1 ö\ürsünl.. diye ba· 
renobilecek bir fıraat elime geçtiii nelerlnlı mucubince ban~ borçlu iırdı. 
için son derece müteheyyiç olmuş· olduğun canını aana geri verece• - Öleyim Pabuıl Ben cezama 

tam. 
işte iotanların hakiki anlarına 

ilk defa nüfuz edebilecek bir yol 
önüme çıkmıştı. 

1 
Fakd tesadüfün önüme rotir. 

diil bu yolun kap111 yarı vah1i 
bir adamın sır vermez vücuduyla 
örtülmüş bulunuyordu. 

Sırrına bu kadar bağlı bir İn · 
sanı ölüm tehdidile, cebirle yola 
getirmeğe imkan olmayacaiıoa ta· 
mamile kanaat getirmiştim. Para? 

Paranın konuşmadıiı iklimler 
doyiz. B;naenaleyh şu karşımdaki 

yarı çıplak vahşiyi, kendi ıırrmdan 
başka bendodecek elimde hiç bir 
kuvvet olmadıiına aon derece ca
nım ııhhyorda. 

işte bir vabşl öoüode medeni 
bir intanın bütün kuvvetlerHo iclz 
oldoğu bir anı yaııyoram. 

O vakit, ancak bir yol kaldı· 
tını tounrle ıördnm. 

Oda medeni adamın vahşiye 
karşı ıon ve acı bir meharetlydi. 

Onu ahllkının aaffetiyle, aa • 
muılalaio ve dQrQstlGiüyle mai'lOp 
etmek!.. 

Nitekim ancak o yoldan ıon 

fimit kaldıiıoı görerek Pıhuayı 
karşımda iskemleko orturttam. 

Pek sevdiği havana yaprak 
ıiraralarından bir tano verdim. 

Pahua, demin çıplak etlerine 
raddarca kamçı sallayan beyıız 

efendisinin bu dei'işildiiine birden· 
bire hayret etmişti. Ooun gözlerin
de benim iyi bir. intan olduiuma 
eaaten inanmış olan imanımın mem· 
onniyetlni görüyordum. 

iiml.. razıyıml Sen bana bir şey ıöyliye• 
Booa mukabil de senden sır cek değilıin yal Sana nef 

rını bana söylemeni lstiyornmJ.. - Sona Var -

Tarsus Sulh Hukuk Hakimliğinden: 
Adanada Tüccardan İbrahim Burduroğlu vekili Avukat 

Kemal Çelik tarafından Abidin paf& vereseıinden olup ha
len nerede bulundukları bilinemiyen Rasih oğlu Ali Ekrem 
ve .H~lide kızı Müve.ddet ile halen ıtanbulda oturan yine 
Abıdın paıa ver~a~sınden Celil kızı Nebiye nesrin, kü~ük 
Hasan Karçal vaıısı Cemile Kaymal aleyhlerine açdığı tak• 
ıim .davasının davacı vekil.i .ile m~ddealeyblerden Nebiye 
neırın ve Hasan Kırçal vasısı Cemıle Kaymal vekilleri Ada• 
na avukatlarından Said Nilin vicahlarıuda ve ilinen tebliğat 
yapıldığı halde gelmiyen Ali Ekrem ve Müvcddedin gıyap· 
larmda Tarsus Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılan duruşma 
sonunda: Tapunun Te~rini sani 941 tarih 106 No, Mart 942 
tarih 3 No. Nisan 942 tarih 1 No, Haziran 942 tarih ve 
71 No, larında kayıtlı frengülils, mamraı au yatatı mevki· 
indeki Mamraılı Hacı Mustafa otlu Hacı Mehmet ve Kara· 
batak mevkii ve çakal oğlu hüyüiüraü geçdikt~n ıonra hay· 
darın hendeğinin yolu ve safiye kulaj'ına varıncaya kadar 
küçük çöplü ve kefeli arazileri ve üç bodur tabir olunan 
üç adet küçük büyük ve küçük kara çerçili arazileri ve mllf. 
tü araziıile çevrili 30000 lira değerinde 13579 dönüm tarla· 
nan taksimi kabil olmadığından aattlarak fUyuun izalesine ve 
duruşma sırasında küçük Hasanın hisseıini davacı sabo aldı· 
ğından 120 sehimde 103 sehmi lbrahim Burduroğlu 6 sehmi 
~asih oğlu Al~ Ekr~m 5 ıehmi Celil Nuri kızı Nebiye Nes· 
rın ve 6 sehmı Halıde kıZI Müveddete ait olmak üzere pa• 
ramn paylaştırılmasına ve satış tutarı üzerinden alınacak 
harçla yapılan masrafların ve /o/ 3,50 avukatlık üeretmio 
hissedarlardan hisseleri nisbetinde alınmasına ve satışan mah· 
keme batkitibi Enver Kayacan tarafından ifasına temyizi 
kabil olmak üzere 1:1/11/942 tarihinde karar verildıii ve mu· 
ayyen müddet zarfında hükmiln temyiz edilmediği takdirde 
katiyet kesbedeceği ilin olunur. 

«""""Çok toysun, (.) ... Küçücük 
clrminle bir taht devirmeğe kalk· 
lıiının gıliba farkında değilsin ... 
Ôyle bir taht ki, kraliçesi yıllardır 
dilediği gibi hilküm sürmüş, en 
torlu idare adamlarını kündeden 
ttırıata uğıaşmış, on kuvvetli lra· 
deleri, granite çarpan dalga gibi, 

nı da baştan çıkarır ve hudutlar· 

1 1 
ujrana harcamaktı&a çeldomemiıtir. 

dan hudutlara aşırır. s k d H n D<A VIE a n a 1 Mütareke yıllarının meşbor 
' Beyoj'londa, mesai makamdan yece soyguacasa ve on dokuz 

başka kime istersen sor: Fubş •---------------------------.= TQrk poliıinlo katili Hrisantoı'o 

yaz geçmesini ihtar ve tavıiye e. 
don yllzlerce a;ız; tabablara ka· 
dar hiç du: madan açılıp kapanı· 
yor. 

eritmiş bulunuyor ... c**• Direktörn 
't*-. makamına 200 metre meaa. 
fede 'oturan ve ıöı göre melane-
tin bio bir şeklini tatbika koyan 
fQhıış diktatörüne tahammül ede· 
Qaediği içindir ki, bir solukta «Van-. 
1 boyladı!» 

«- ya ••• lt ın başına re· 
leni? .. Melinet yuvaaını basmak 
f tfletlno (1) düşen zavallı deli kan· 
bYı, mevkii yükıek, anlı tınlı bir 

"Y, daha kapı eşiğinde tabanca· 
~nuı namlosile tepeleyiverecekti. 

il yetmiyormuş ribl, ylrmidört 
~~tt ıonra ona iıten de el çektir· 

Uer,:. 

« - Madam Katina dııarıya 
•hın mı kaçırıyorma4? Vanm -ka· 
:rsın, aıiılm ... O, tade altın dej'il, 
•ı.aleketln namaala kzıcajıdarı· 

diktı.törü tarafından memleket dı· ,,0-z ,,0 .. r .. ,,.0-, .. ev·ınde •altlamı11tır. 
k l B A • HD mi kaldın? Madam Katina bel- D l'k 1 ı d - 1 • • "' 0 "' ... .. şına açırı mış, eruton, tlna nıo e ı an ın ıı, nore eyıo roz e· Faaliyetinin yalnız son beş yı-

fuhuş piyaaalarına sürülmüş TOrk ki bir çok ocak söndürüyor. Mıı· rindetı yaş felecek. Hay1r, bayır ... 
kızlarının listesini Hna çıkarıver· hakkak ki yıllardanberi yüzlerce Pespaye bir mahalle kar111 ai- hnda lkiydz bin lira yaptığ'ını ıöy. 
ıinler Altın ve insani M k fenç kızın kanma ı-lrmiştir. Amma; zı'le . koaa•an doıtları; yordannn llyenler çok ... · ... u ayeae· w Memleketin fuhş lleminde bak. 
sini kafanda yap: Saç teraıiılnin d6ş0nsene a.ıizim, o kaaç me11ıl çocuklarına iftira ediyor. Bu top· 
hangi kofeai aiır baaacak? ... » Amirin kesesini ve ıehvetl::ıl doyu· rak, bir kahpenin para1ına ve şeb- ın6nQ yürilten bu kadın, cüret ve 

Delikanhnın beyni uğulduyor. rayorl... Boyoilunda bacak kadar Yetine rlm olıcak kadar cibilliyet· kuvvetini oasıl bir hlmidoa al· 
Tam sekb aaattlr ki, vazife hi11ile çocuk bile ( •• ) sokağındaki bu ıiz inaao yetiıtirmez. Bu havayı mıştır? 
«neme lizımcı» zihniyet, içinde ka· mellnot yataiında mes'ul şıbsiyet· teneff6s eden cii'er, bu kadar çü· lıerlomiş yaşını bol dıaky•i al· 
pışmış bulunuyor. lere içki ve kadı~ \ziyafetleri çe· rümez ve kokmaz. Kulaj'ıoa uza· tında riılemeie muvaffak olan ka· 

En yakın dostları katlyetle kildiiini bilir. Amirin Amirinin nan n kimbllir oasıl bir kuyruk dm, itte röılerinln önDndo... Bu 
ıöy)emiılerdir ki, bu teşebbüsün lmlrltıltt imiri şerefine cilnbüş ac111nın, naaıl bir menfaat hırıının hayal, kırıtarak, alay ederek kooo· 
ıonunda muvaffakiyebiılik ve hüs· ~apılırken arka ve ön kapılarda zebltledlii diller koparılmak re- ıuyor: 
ran yüzde yüzdDr. oaaıi emniyet tedbiri alcodıjına rektir. - Çok toyıno ••• ... Kazüm 

Yağmurlu bir akşam ... Kaçakçı• vakıftır. Napolyon'on ıözüaQ bilir· Randevnc11 kadıo, onun da ya. bGtiln yanlışları diııeltecek sen mi 
lıltla mücadele teşkilitının rene; miıin aen ? «Kabahatleri, yalnıı banc111 değil ... Maceralarını az çok kaldın? 
ıefi, tramvayda evioo rlderken bi· kadına kar f 1 zaaflarınd•n ileri biliyor. Ve, uzun boynoz:ları, yamrli 
le, tereddütlerini - buna '-orko relen ne kadar ~ok adam ta• BorünDn fuhş dilttatörU, Ta· yumru suratilo, tramHyın pence. 

~ nlrızf » t M dil' 1 da denebilir - yenmeie u~ra• avlalı balık'ı « ... » an kmdır. reıinden ~anki şeytan dna ın 
• «•»• dartlm• amma, devirmtk Yıllarca orospuluk etmiş, umum· çıkarıyor: 

fıyor. lıtedii'İn muazzam aaltanatıo ya• haneler i1letmi11tir. Güzel Katin&, - O devanaaı, ıtın bir cD· 
Ona ! w t . oında minnacık cilceden başka bir Kızıl Soltaoin damadı cN"',. Pa· ceılo, çocuinml 
c- «·• Vaz reç DIİ •e•dadan ,., değilıln, azizim; dikkat, ipini ıanın bile akhnı çelmiş; tersem pa· Klbuılu bir l'ece... Yarı teli· 

- diyorlar - yanlışlara düıelttcek ıilrfiyor1unl• ıa bl1tl1n aervetlni Ram yoımaaınıo ditı yarı f8ka, delikanlıya ba lıton 

O, yeni evlidir. Karısı ren9 
ve fok rDzeldir. Bir de aekiz ay. 
hk çocuta vardır. Meıuttur. Raai 
devoca Katioayı bnıiln ele ver. 
mekten korkarta, belki yarın ayni 
aianaz el kendi yavaıının da ka· 
pıaını çalacaktır. Mademki kar111 
bem Çok fenf1 hem c;ok f0Zeldirf 

Bo feci ibtlmal ona Orpertiyor. 
Randevucaoun en kDYvetli iradti· 
lori bilo erittijiol, en namuslu aile 
kadınlarını bOyOleylp penc;eslne 
dOıOrdilillnı:f anlatmıyorlar mı? 

O, adeta bir dişi Reapotin gl. 
bl kork.o veriyor. Eırarh dobşetileı 
dlıl Raıputin ... Bir ,.onah peyram. 
beri ... 

Belki Katloa da, Çarlık Ru • 
ya11Dın çılıın papası gibi oe zehirli 
ıarapla , ne de zeblrli pastayli 
ı;ıkm•y•cak bablı bir ruha malik· 
tir. Belki, 8ldügü rün 000 da 
hortlamamaaı ic;in, bir odua yıiıoi 
Qzerlnde yakmak ve killlerinl ••· 
varmak llzımrelecektir. 

- Devamı d&rdOaoDdt -



BUGON 

· ge M~~~~!~rnden j~~~:~~~:.:~.~~~:~~~:~/~~:~::=:~::~:n 
ıbamaea bedeli Mawakkat Mllddeti cenlend1ren . eenenln en hleel en 
~a ~~· ~,. ~;· Ay he,•c•nlı ve en glzel Fllml 
00 30 4 16 12 

... 31 65 

S~yban villyetin;n Bahçe kazaaı dahilinde hudutları 
amede yazdı Uçan dere ormaaında 1047,20 184.80 ken-
Mtşe karııık kömür odunu 12 ay zarfında kat ve imal 
ormandan ihraç edilmek ıartile 11.11.942 tarihinden iti• 

20 gin müddetle açık arttırmaya konulmuşlar. 
2- Arttırma 1.12.942 sala gllnü saat 15 de Adana Or-

çevirge m&dürlüiü binasında yapıla~akbr. 
S- Mete karışık kömürünün beher kentali muhammen 

t.edelt !5.30 kuruftur. 
4- Muvakkat teminata 31 lira 65 kuruıtar,. 
5- Şartname ve muka~elename projeleri orman umum 

.. dürlütünde Adana orman çevirge müdtlrlütünde Bahçe 
~·:.'.ii!Mr-..n bölge şeflitinde görülebilir. 

6- Muvakkat teminat makbuzlara 1.12.942 sala günü sa-
15 den evvel komiıyon riyasetine verilmeıi llzımdır. 
7- isteklilerin ticaret oda11 veaikasile birlikte belli edi· 
fÜD ve saatte müracaatları ilin olunur. (Bu vesika köy-

illerden istenmez.) 14-19-24-28 2719 

D. D, Y. Adana 6, ncı işletme A, 
E, komisyon reisliğinden : 

Muhammen bedeli (14800) lira tutan 370 ton odun 2.12.942 
tal'fAmba günü saat 1 S de işletme komisyonumuz tarafından 
kapalı zarfla ekıiltme suretile mubayaa edilecektir. 

* ALKAZAR 
MUHASARASI ._ • ..---

Şehrin her Hmtiad .. akın, ıkın felmekte olan halkım•zıa 
büyilk rıibet ve alike11 kartııında 

AlSARAY SflNIMASlnd 
Daha bir kaç ılln röaterila .. ioe dev•m edilecektir. 

Ba film cidden Slneaaaoın bir buik111dır. 
DiKKAT ı Kapudan Geri dönmemek için biletlerinizi 

gündllzden Aldırınız. ................................................. 
Pek Yakında . .................. . 

Sioemaaıa iki kadretli Artiıti 
CHARLES BOYER ve MARGARITTE &ULLAVA 

Senenin en Blytlk Atk Dramında 

·HAY ATIM SANA FEDA 
.... ( BACK ISTREETT ) ... . 

+++*"' ... ~··•••ıYVV•"'••VVY .. VVVV ... W ..... Jl ·~ .. ·······••-"' ...... ,.., •••. --. ........... Allılll 

Orman Çevirge Müdürlüğünden 

Ciaai K•tah 

Te•iaatl Mavakkate 
Beher Keatah 

M•ham•en Bedeli 
Lira Kı. 

O/O 7,5 Mlddeti 
Ay Mubayaa edilecek odunlar çam atacından olacak ve Ulu

-la - Fevzipap ile Mersin - lıkenderun aruındaki iatas· ç.. enkaz odana 3240 
JOD ve duraklanndan herhangi birinden vagon içinde tesel· Ardıç " •• 3SOO 
Jlm edilecektir. 

12 
12 

Lira Kf. 
29 16 
31 50 
60 66 

12 

Bu ite girmek iateyenlerin (1110) liralık muvakkat temi· 
Mt akçalarile ikametıib ve ticaret ocluı veaiblan niifu tea 
brelerile birlikte kanunun emrettiii ıekilde ha11rlayacaklan 
teklif mektuplarını ekıiltme aaatındaa bir saat evvel komis· 
JODa vermeleri llzımdır. 

Şartnameler itletme kamisyon reillitinden bedeltiz olarak 
almabilir 1s.19.23.27 2429 

D. D. Y. Adana 6. ncı işletme A, 
E. Komisyon Reisliğinden : 
Muhammen bedeli 11ı171 lira 20 kurut kıymetinde olu 

794.08 metre kip muhtelif eb·ada çam kereste tartnamesi 
veçbile 8/12/942 ula günll saat 16. 00 da kapalı zarf uıulile 
.-ba alıaacıktır. 

Bu ip ıirmek iat~yenlerio 6808 lira 56 kuraı muvakkat 
teminat akçalan ve ya kanunda muadili tarif edilmif olal! 
loymetli evrak ile nüfus cüzdanları Ticaret ocluı ve kanunı 
ibmetglb vesikaları ile 2490 numarala kanunun emrettili 
tekilde hazırlayacakları teklif mektupları birlikte ihale sa
abndın bir saat evvel komisyona müracaatları llzımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri Adınadaa 6. ncı iıletme 
Al.karada 2. nci iıletme Ye Haydarpatada birinci itletme 
.. dürlükleri veznelerinde 556 kurut mukabillnde utan ala· 
eabilir. 2714 13-19-24-28 

S. inci Mıntaka Etibba Odası 
idare H~yetinden: 

27 11 942 cam• günü saat 17 de Adana balkevi aolonun· 
da tertip edilen tıbbi mlumerede bir arkadqımaz tarafından 
(lıloclern kliniklerde kalp Ye damar vazifelerinin tetkiki) mev 
nla teblitde bulunulacaktır. Odamıza menıup bilumum mealek 
tatların behemehal bu toplantıya teırifleri rica olunur. 

2151 .... ···~~~~~~ 
TAN Sinemasında 

BU AK,AM 
iki Blyük ve Glrllmemit film birden 

- 1-
CHARLES FARREL 

Tarafından en heyecaaJı ... ctra filai olarak yaratılan 

5°ŞEYTAN ŞUA~ 
- 2-

Blyük Facia Artisti RAIMUE 
ala en biııl en Hu eketli Filmi 

SON GENÇLiK 
Bir Aile reisinin menkh Hayat Roaanı 

1- Seyhan villyetinin Karainlı kazası clabilinde hudut· 
ları tutnamede yazalı Yedi kuyular ormanından 3240 3500 
kental çam ardıç enkız odunu 12 ıy zarfmda kat, imal ve 
ormandan ihraç edilmek ıartile 11.11.942 tarihinden itibaren 
20 ıün müddetle açık arttırmaya konulmuıtur. 

2- Arttırma 1.12.942 sah ıünü ıaat 15 de Adana or-
man çevirıe mldürlüiü binuında yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminata 60 lira 66 kul'Uftur. 
4- Çam, Ardıç enkaz odununun beher kental muhammen 

bedeli 12 kuruştur. 
5- Şartname, mukavelename proieleri orman umum mü· 

diirlliiiade Adana orman çevirıe müdürlütünde Karaitalı 
orman bölge şeflitiade görülebilir. 

6- Muvakkat teminat makbuzlara 1.12 942 sah glaü sa
at ıs den evYel komiıyon riyasetine verilmeal llzımdır. 

7- lıteldilerin ticaret odul vuikalarile birlikte belli e· 
dilen gla ve saatte m6racaatlan ilin olunur. (Bu veaika köJ· 
lülerden iltenmez.) 2721 14-10 24-28 

Orman Çevirge Müdürlüğünden 
Te•inab M•vakkate 

Beh• kentali 
Cinli Kentalı Mahammen bedeli O/O 7.5 Müddeti 

Lira ICf. Ura Kı. Ay 
Ça• enkazodaoa 6750 12 60 75 12 

1- Seyhan vilayetinin Karainlı kazası clabilinde hudat• 
lan prtnamede yazıla ŞilDfirli Taı ormanından 

1
6750 kental 

Çam enkaz oduna 12 ay zarfıada kat, imal Ye ormaadan ih· 
raç edilmek tartile 11/1 ı/942 tarihinden itibaren 20 gün 
mllddetle açık arttırmaya konulm8ftur. 

2- Arttırma 1/U/~42 sali ıünü saat ıs de Adanı Or
mu çeYirge müdürlütü bina1nda yapılacaktır. 

3- Mu•akkat teminatı 60 lira 75 kuruıtur. 
4- Çam enkaz odununun ~her kental muhammen be· 

deli 12 kul'Uflur. 
5- Şartname, mukavelename projeleri orman umum mü· 

dürlltünde Adana orman çe•irre müdürlltinde Karaiaab 
orman bölge ıefliiinde görllebilir. 

6- MuYaklcat teminat makbuzları 1.12.912 aala tini aa• 
at ı$ den evvel komiayon riyuetine verilmesi liıımdır. 

7- lateklilerln ticaret odU1 veıikalarile birlikte belli e· 
dilen tün ve saatte mlracaatları ilin olunur. (Bu vesika kly. 
illerden iıtenmez.) 2720 ı4-19-24·28 

Maraş As. Satınalma komisyo
nundan: 

1- Aclaaaclaki birlikler ihtiyaca için Marq aatınalma ko
mİlyonunca ı4000 kilo patateı pızarbkla mübaya edileceltir. 

2- Kati teminab 7ı 4 liradır. 
3- Mevzaatııı olarak Adana birlik kilerine telim edile· 

cektir. 
4- ihalesi 25/11N42 çarfamba gllnll saat ıs de merkez 

komutanlıtı binasıada aabnalma komiayonunda yapdacaktır. 
S - isteklilerin belli ıün Ye ıaatta komiayona müracaat• 

~n. 2758 
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Adana As. Satınalma komis
yonundan: 

1- Adanadaki birlikler ihtiyacı için 11ar.. •tmalma ko
misyonunda 7500 kilo nohut pazarlıkla ntın ahaacaktır. 

2- Kati temınata 675 Jliracbr. 
3- Mevzuat•z olarak Adana birlik ldleriae tellim adile· 

cektir. 

4- baaıeai 25/11/942 çaqamb günü -t ı6 ela merkez 
K · Binuında satan alma tc.omsiyonunda yapılacaktır. 

5 - lateldilerin belli glln Ye saatta teminatlarile birlikte 
komiıyona m&racaatlara 2754 

Skandal 
- Bqtarafı üçüncüd• -

Delikaoh aabableyin karanaı 
vwmiıtir: Blltla ..Ubiyef ai kalla· 
nuak. döwiz kaçıkçıbtı ve rande 
vacalai• biaut keadiliae ihbar 
edilen aadaa Katlaa'aıa ewlai pa· 
brtına r&rllltüılz basacakt1r. 

Bukm maHffakiyetle oetice
l ıamSıtir. ...... aobtuadaki fabt 
kaı..Jnln deair kep111, .. elam Ka· 
tinayı ıörmek lıtlyea çok tık, 1"6· 
zel •e l'•Ç bir kadıoa, zincirleri· 
ol ,akardatarak açalmııtar, 

Mabede Atea•la tavaiyealae 
ayan •ki Y•aaiıtaaıo Trova Hp· 
tanda bat vudata at bUesl, bua. 
da kadın ıekUade tecelli et-'ttir. 

Kapkcalılrla m6cadele b&ro· 
ıanaD l'ÜHI daktilurrafı, Trova'lı
larıa ihtiruaaı lırörllkllyea tahta· 
dan at t"lbl, hbt dlktat6rhla ım• 
lerinl döadlir•lt ve tipkl Tron'· 
da olda..a .,aw. fUt kal•ll de 
ftiad• felbOlllD ... tar. 

a. d6tt katla blDa, h• birin. 
de taavnr olaaamaz rezaletia 
iflendii' batıkbıaedea bqka bir 
.. , detildir. 

ilk katta, nllfaaaoa v. ıellbl
yetleriai zırh t"lbi l'iylaen c ylk· 
Hk » bir zaapan, oadördlatl ye-
ni bitiralt l'•t klZID ko1nanclu 
f1rlayıp m-aru üaerlae fGrürkea 
aynı blaaaaa ea lıttlnde, olru ve 
dolrua bir kadın, qatıda bulun 
veren a6fula kocuınıa iımine 
11tua1yor, maayeae,. HVk olaD1Ba• 
.. ,, için yar1 telııdit. Jarı 11zlaa11 
la dlae 1'eli1or-

Apı pb albDda, ..... _ a,.ı 
1UtlDd• bit kan lrocaJ1 birbirine 
ibaaet ettiren fabt diktatörü, dün
yama pek u yertade rutlaubillr 
laültktv. 

K•çakcıbkla alcadele blro .. 
,.nnı., yatak odalanndaa birlade 
kartdqtıtı rezalet. •edeniyetk 
ahllbalat at batı ylrldltl Av· 
npa •'• et ..,blrlerlııade ıarllea 
lerin tam bennrldlr: Huarlaaan 
karyolada reaç bir çift vardar. 
V.. odanın kadife perdeleri arka· 
ımda, maddi qk imklalarmdan 
mahra•, aaeak ıebvet sahaelwlnla 
te..ıHaı Hynt•ekten sevk alabi 
len çok zeafia, itibarlı bir plapoa 
rialidlr. 

Ortw katta, ••teber bir ı•h 
liyttia anonul Hvklal tallllae 
upqan, S.yojlanaa ..Par il 
rırsoaa Allı yakayı .a. vermlftlr. 

B ık1aıa billaç.,.. fecidir: 
Yakalanan dokaa kadından 

ikili taaıa••t bit ailenin kızland1r. 
Şa, 'manf bir f8b1İyetin kar11ıı ö 
teki, yllbek rütbeli bir ıabayın 
alııab11C11r. 

Erkekler. kaaanan a61&maha-
11Ddaa lltifacleyle, çelr.ilfp ritmiftir. 
Aall kadaalar, ıeaç lmlrin aua• 
ked •• merba .. ti dolaJ111rle •• 
a1.-ep ınkedU.-'t. adrel ve 
hbiyetlerinln t•bitile iktifa ol• ..... 

Dıhı tahkikatm Ulr. 1afba11nda, 
«" • sokataaclaki ruden ewiae 
cleyam eden kadın 18JlllDID 1•tmlt 
doku• baldap pllmlfUlr. 

Gent .. fia karf111ncla, hhf 
lmpuıtorlç•l, hift• tolakkaah • 
bpı kaybetait cletudir. Y alaıa 
k~ıklırı bir zamanı hnat bilerek 
Liletabça puarbfa bile r'ritlllttlr. 

- Y amacuta-. HDİ doJva 
....... r. lkibla liraya ba iti bara· 
da bırakabilir milin ? - ..... 

- Ôçbin ols•, CHl•ID ftJ --- ..... 
- 8efblH haydi uydl fitllıt 

- işine ıelalyor ö,&e mi ? 
Gilael - Aa•a. HD pık to,.91· 
••• tocakcat1aı• ... Maclaea Kati· 
aa•aıa hiç bir zaman yere vuala• 
mıJaCafııaı HU l'mt-.Cej'İ•. ffaJ• 
eli, J•P talaldbbn1.. 

Kaça\cıhk ve pU fabı Mçla· 
r1 meydaaclacbr. Delillera., ubıt 
varakalarile de l•bit olan•8ftar. 
1-'akıt, hldlHnin örtbaı edil•ek 
tebUk•ne •araz bal•datana der· 
bıl kavrayor. Yıpalacak telr. ı•Y 
vardır: Hlclileyi efklna•a•iJ.,• 
dayarmak ... 

" x ,, , arkadqı Selialyi hı· 
tırhyor ve oaa kot•Jor. 

Guetecl, çok dela, ylklek 
zevatta ..W pıopasaaclılınaı fi 
....... ._ Japmata mab\ıla bir 
.. btGk deiil midir? 

icraat ve fuH1ederioi yilkHk 
mika .. , efklrıaaamlyeıe da1ar• 
.. tı iıtiyealer, l'Heleclaia yolaa• 
91ıwir....., ai? •• Mabre• ., kay· 
dile - ba, onan l'aHteciUk .... 
r1na buabilmek •dltMladen •il· 
tevelllt bir trlktlr - tuanarla· 
naı . yıphldan ve ppacülan itle
ri anlat.arlar •ı? 

Ş. var lr.i, • x " ia btl yola 
tataıaoda, fÖH l'irmek ve killila 
kapmak yerlae, ... lekele blz .. t 
fikri blkladir • 

H.m.., ewwell .s.auu•a1a ra
.. .-., aonra tehria bllt6o I'•• 
aettleriade boaba ,.tbl patbyor. 
Efkl11amaalyeain ıiddetli allkall 
ve raaet•rin ilrarh takibi. Mı· 
da• Kati ... ıkudaUni örtbas edll· 
•ek teblik .. d• km t.,. .. ,.,. 
Tahkikat, emniyetle llwliyor. 

Sell-.1, ...... i de. hakikati ol· 
data rlbl - büıün çıplakLiı v• 
iiı•çliii ile - yuaaamaktao 
maatarip~. 

Bir kadaa ki, f9hrln f6beflnd• 
açıkcı f•lat J•P••ı •• JapbnPtt 
her hlclil.-ye ••fi bir 1afta var .. 
f•a pr0tl8 ve dllıünOtlll dedlko-
dacalara bak verdirir bir utabkla, 
iklyüı .. ar. il•ldeki ... ·.1 ... 
ka•ın fÖ&IH perde, kalatma d•· 
var çekalftir. Baaaa rtlf nt yedi
rerek, ıaruıaa pre .. kadıa ., 
p11ke1 çekerek a..tekıt abllb• 
U atar bir aille Wlll'laaft8'. 

Kapkcıhkla allcaclele bilroltl 
ıeflalD ÖQlact., " .. ,, aokafmcla 
1akaland~ı babu1aa da,.,...• 
....,. 8"' bot•lvcaı .. hatlr.ard 
ve yalvaran RaU&r - ıilphı yok 
ki - aadı• Katina kadar, Hıdf• 
ve ıellblfetl•lıai ıaiiatiaal ..._ 
kara vicdanhlann da karbauilr• 

Barin .. Abanoa ,.a dlf• 
balanın LOtflye'ala felaketiade -
.. da• Katlaa'aıa old•ia flbi -
kalafını ve fÖıilaO yaaan .. u· 
... da 1qn• .,...k llmadw. 

.. Kacbn " , randevacaau r 
linde ne lnlnetU tuakterf ı 

" •• ,. ao'kafaadakl bta ncl9 
ca.t.lt pptna Amirin ....... 
&alrlDl d0111DOrk1D, s.&a.I KIP" 
lor'•• bıu,..mı babrlaJWı 

Yllıblal•ce m..a hllı:med .. 
bir kral vardar. Bir rOa, .. ıu.at 

- Vala• 1*'a v• .. lı:le ka- ılrdill'ti lllkede a.bauandaa d...., 
1 ............. 1avnıeaf--. •. Ta. bir kısa pil •-ek dfaaı ,ar 

dlr yal ... 
Jc.ptt ba ...... 
~ ..... . 

PBK YAKl•DA = Y ~Pi Maskeli Hafiye = 
bir .... , her f tce, JlkHk •o•y• ter-'ttlr. .. .... ki o da tebal" 

A A e d t.,e ...,.p kadınlar ve k11lar ao· -'bi flafdtrl HaL a.• ._...... 

Srl Sınema a kaaatım kOJDIDL .. Bdlea ellllln •• _ .. tt ••• İDHD...-
altaacla n11.a...er vaıl"' Naal ?... pıladekl war hllellle barU
Kab.l al ?... •it ••kacld• ttllr ve biaaet'°' 

Oğluma kart ar1yorum _-_· ··-··--~tabta_h .. _ea_,._ .... _t.,_. _,, 

hıveten: Namus borcu .....,.. s.ı.ıw • CAViT ORAL 1 Ri•• vAv11oCLI' 
U, N..,.. Mlcl.,lr Aw,ls•t .. ~ ... 1• 1 VÇ0ft ICa 


