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AMMı\'ıtııtı 14,allı avtıtı 

1, avtılı IH lıuruıtur 
orclaları kmunclaaı r•..ı VU...• de
rlftlrmltlercllr. 

SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GONDELIK GAZETE 

·ıaLYAYI H.==AY~:. I ~HO==CU===MU~~: =-=-r.-:.~,A~st_rakana doğru 
Yeni bir Alman en ova 

INaJuz TAYYARELERi 
TARAFINDAN 

idlletle 
balandı 

lonclra 23 (a.a) - Olleri in· 
tila.recle olan bomba uçaklar1 ta• 
"'-dan düa rece Cenovaya ya· 
"'8a hücum, bayılın 12 nisandan 
lı.ri ti..ı hal1anıa eodüıtri ç•wr•· 
'9rbMlftı Toriao, Milaao ve Ce· 
ao-. riW tehlrlerln bombardımanı 
için J•pılan ilk hücumdur. 

Loadra 23 (•.•) - Kral, as· 
••lik Jlf haddfol 18 • iodlrmiıtir. 
lhı kararı Parllaentoya bUdiren 
8-an, denizıtm m .. lelı:etlerde 
"-rbetaek IHre ıöoderilecek aı 
lr.trlerin en atai• 19 yqında ola
~rana dair eski karar10 yörGr· 
ilkte kalacatını tarih et•ittir. 
\' iDİ k.,,.. a.ria• 18 yaııadalai 
teaçl•r 15 rln• beler 1anlm•i• 
bttlı1acaldarcbr. 

Het bllc•• 2500 kilometrelik 
lair •Ç8f• IUzaa ptermekted'r, 

------------------------Laval yeniden 
mUhlet al1111t 

Ankara 23 (Radyo ıazetui)
P,.n11a f......._...da, Almaayaya 
ıtorı. İfil .._..... ...tlHln· 
... doa.,I ..... t.~llt 

ço 
BkfwWI Lavalm. Alaıny.Jao 

IQ IOD~ lsaclar aiblet ald1j1 
~lmektedit. 
'8po11lar Mr1t •lrlerlnl 
'-iwlll• .. r• ç•lıtlır ak 

Ankara 23 (Radyo ruetui)
"'-anlar, ltal1anlar ve Japonlar10 
1864 Kıztlhaç Cea .. re ••"-.,..._ 
Iİadea çılı:bklır1nı bildirecekleri 
haber verlllyor. 

Barun Tokyodın relen bir 
....... f6r•, Japonlar harp •lirle
tini endaltrWe çalıfbraai'a karar 
••rmlflerdir. Ba esirler, elirlik 
1ta.,ıada halt rfbi ....... rö 
teealerdlr. 

111 ........ ,.. ...u ..... 
betle rlftl keMcek 
Ankara 2S (Radyo ıazeteli)-

1111 kıbmeıl iki rüa evvel istifa 
"-it. yeni kabine ku"8aflar. 
... ., ltı1nakları, ba iıtifaaıo 
~ • Sakloolarıa tu1ild aetJcui 
"'-t-• iddia eblektedirl•. 

ı ... kapaklar, r•nl ŞUI hllul 
-.ılnla 7akaada Mllwerl• •laa· 
~..... k11ıcett alÜl&uındaclu. 
.... p ............... . ...... , .... .. 

Ankara 23 (Ract,o ~ 
Bir Jıpoa rıut .. in haber .-. 
!lithle 16", •ki lraa Şalu Raaa 
Pehlevi lnrllizler tara,..., "-· 
PolJODllD ılrOWlll Sn~.a.. a· 
"-a1aa pderllmlttir. 

........ 7 

Memurl•r• ucuz 
mek iti 

Aabte .2S ( H•ı•I .. hablri· 
llllı4ea)-~ ... .," 
leretwerle, mltekalt. d•I, 7ıtfm 
•• ..... .,.. bt• .. t• -.c:IMlr ol· 
..... .,. k_.ria •• • .._, itan· 
"' claWI .,a.nlarla ıll•l.W. hM· 
8- ihtfratları Toprak ............ 
9'wace tımin edilmek ıser• '"-· 
.... n8f111 •ikdır1 ticaret weka '«!• wtlApllerdeıı ıorıl••tlL 
.. eorf9ya 19 YilAyelt• cevıp 
Nalı •• b". villyetler emrine b9 
--. .... tt.-r. .,...._t tah .. 
........... Dli9r .,.a.1a ... ""'"" ............ ..,. 

taarruzu başladı 
Stalinuratta duraklama ••• 
Sovyet çeteleri bir treni yoldan 
çıkararak içindeki Alman gene
ralinin ve kurmay subaylannm 

~ öl ümüne se~e p ol du -----... 
Mareşal Peten, akara bir 
Miittefik taarruzu.bekliyor 
Darlan, Dakarlıla_r~ Mareşa- \ Mersin'in 

lın begannamesını okudu B ""~ . 

Moekowa 2S (a. a.) - So.; .. 
teMiii: G•ce lntaı.n.& Stalla .... 
ve Mozdok 99vna.iade clhlf
•lflerdir. Bqb c.plaıl1rde ~ 
bir ...... idik ol-11t1r. ~ 
rreclda Alman plyad...,.. ... pi
yadeyi de cleetekU,. taDklana 
irtibatl k..Uenk ,- bir Alma 
büc-• phklrtla.lftlr. 

Stahrnd- Mh ılaıtm•" 
bir Ru blrlljl llrat91lk a...ıl olaia 
ba tepeyi aı.lfbr. Mozclok çw. 
r•inde Rular Alman t .. kmııWa 
açbia cebi kapatmqlar H dana• 
teknrd ............ 

Ankara ts(Racl UuuaY ve pı. 
yo .ffHleei) Vitl 

M01kova 1j ( a. a. ) - SoY· 
1et reaçlljlae bltab.. n ... t. 
Wr • ... ick , Sov;.tMr 8iilli Ni
sl Mae,ö KaBala bil-.. f6t1it F .. 

nız ra 11Y· 

vetleri bq k•· ........ , ... 
DarlulD ıiaıl 
Afrikuıaa riclf şi 
ae, orada bala 
nan otlanan h11 
tahjı ıebep ola
rak söaterllafftl. 

Dakardaki askeri 
a. lit&.e 

bir INih•• rö•r• 
li bile olaaaz.• 

Ba M,anna· 
_ 189\ ile, Dakara 
~,... .. ta
arru ve hlealaan 
bekl•dİjİ 90 H• 

llhlyetli aitı ta· 

kuvvetleri t~ ..... -
Aıalral Darlaa, aliatml O.kara kadar azat. t rafından meydana varalmq nlmıktad1r. 

.., ...W ukerl nvetl.-i teftiş Mmit, radyoda 
Dakallltn Mar .... Petenin bir bıJannıauioi oka· 
mqtar. Ba Beyannamede bati Afrikuındaki ahaliye 

Libyaya Amerikan ııkeriain çmkm111 ba tehdidi 
yıklqtırmlf rörin6ylir. 

teıekkilr edilmekte ve ıöylı denilmektedir! Amerika harbiye DU1n Stim<'n dı Liberyaya 
Amriaft ulı:~lerinin çdtbtme ,..en IÖJ ... ft H 

ve dımlftlr ki: 
clki ıeaeden fazla bit zamındanberi. anavıtaH 

yarclıa içİn herfila sarfettliiniz f ayretlerle impera· 
tomk Wrlljine olan batldıpuın iıbat ettlDiz. Da· 
bra 1apalan lafiUs bukınında kahraaanca aldafa 
anısla ba bathlatıa caah bir misalini verdlnls. Siz. 

«- Aabrt harekitla alakall olan ttu 11eı.M 
hakklftda tehirlerde Mhnma11 tercih ..u,or ... lıllla 
kOa olar *az ba h•1Uta halln t.awft edecefb.• 

Smatsın 
nutku 

lngilialeri hayal inki· 
sanna ufratnıq 
Ankara 23 ( Radyo •-.:::J 1 

C-abi Afrika Bat.,.ldU 
Saa.,_ ntkw, dlayum her tere· 
'-la yankılar a1aadıra11tu, Bu 
ltallllta Loadıa radyon detıüttir ki: 

.. Saati, dlla .a,leclltl natuktı 
Al.aapam bll harpte iki yanllf)ık 
yapbp.a lpret ..Wtir11 Bblar· 
clU lilrW. f,.,....ma ya&dlfdulan 
ıonra l.rlllı aclalanna hıo .. •t· 
....... dit_. d .. Raıya1a kut• 
han...,.......dir.., 

Alilllilu adtları. ••huebede 
pek tok .... • ......... , ••. 
1a .. ktachr. 1-falWı, N.pOl,oa • 
ıklbetin• •ir ... •k IPa t.Alı 
.ı.lfll da, taribla t..,.. rartıt 
.Utemeldir." . 

.. Alman rızeteı1, Saiatlm 
IUltlnla• la;tllderi hayal lnkisan· 
u ..... ttıflmı, ceaul Afrika Bat· 
•ıkila'D ·~ .tl..atecek hlt 
bir .., ..,.." ....... 1...Utadar. 

• LOlcHleCI ,, . ..... tat-........ " .... ,. ,, .... .... 
ı... Lokantu• " Lokatacı o • ., lelt•k, tarUed• fıda ffrt· 

la ,...k attıklanadHı Tat•ıcı 
Sı•k•t 4• bit ltUo akide t•k4ithal 
t~ k1lftta •.-dltwea clola71 
malak...,. ewkolU•8flardır. 

Agr~n sugu ma, 
zemzem mi? 

2 teneke •u • ldtil fllpheU bir d•· 
m•C:•n•v• 2 Ura, l•hlt b ir fly•ttır 
:::::::;:= c: n:: <=c:: ~ <" <• =::c"::"ıoc~a:::::ıoooı•: c::::n~ccccc:lc:::: 

Bılııllyemlsln Aduarı bir iç
.. ._.... kanft ... k ,oladakl 
hi•••ti ·~......., a. •ttk6r 
raJl'•tlo deprlai, onar, yirlllfer, 
otuar, .W.- k ... Mrcl• atlıyaD 
tabl••tr•U aa ·clamacaulan kup 
11Dcla daha kuvvetle idrlk ediyorat: 

Adaaada h rl• annt ı, .. 
....... ..ı&bat d.,.c..a 16,18 
cllr ... berNt ., ............. = aldeoln ma •ldüt daya• 

.... tlpheUclir. 
ş.m. " ... Mat ......... 

bal•aan c A,,.. • anldlnla .. o. 
ba ıaya, Aclu....., ltia tabiah• 
bir batıtid11. Maha1 nhDettlr. 

Gel relelim; bafGa ba •Oba· 
rek Ayrın ıdya, f •bit flptlula 
1abfa aneclH .. k swetilı munen 
,,. fOk •ahdut bir ııaıfıa itmef• 
lld6 yetecetl bir c ZemHlll • 
oa.a)ttlr. 

iktisat ilminin an .. talep 
kaW.leti Aynh .. , ...... llJ•t Jllk· 
.. ....._ ne dem.,. üclar nl ..,.blllr, 

Naklipt• ...aat-a .. pPa. 
lalaimı, n •l ... ••ln ewl.,. n 
tevdade arabalanaı tahrik iti• 
atlar kllllaachfinı we arpa fıyataaaa 
da ırtbianı kıbal ecllJoras. Fakat, 
iki "ne evvel 80 luanıa lçtljimlz 
bit daaacana aayaa ff;atmı iki u. 
raya tıkarabilaek itin bdalaraa 
aahlk bir Mltep ol•adıjı bnaatl
nl tapyom. 

•• A,..an ıaya " ale11•lllnla, 
ff1atlerW .. k .. hadde ( a.. had 
120 k~· ·~· ........ .. 
ildir. ) in......_. lltlyora. Bele· 
c:U,..an H ffyatları tekrar " •h-· 
ıaiyıtle tetlatkW rlOa ecleriL 

Diiw tarabul aaıın bir oka· 
yacamu da, qaplaki dikkate d .. 
t-r noktaya dt çeklJOl'f 

c Bir toldtrnııia flbt' • ele 
ege IJl'AD nytl almakt&Y1m4 La
kla larflyatta hl~ bir ı.alahk Ol· 
..... ...... .. Wk-ttlr bllıia• 
.... bW ....... • ... Mdar 
lıiareetMklll. bau da12-U 
....... JlllilılitıiilJ, 

llw~catçdllr Birllll, IHl
rlçten 5 mllron llntlll 

Buid•• ve Plrlftç 
getirtecek 

Merlİll 23 (H ... 1 m•haWri· 
aildea) - Yerinden aldıta• ... 
IOmata röre, dlf aemleketlerden 
Mersla için baid•1 •• pirinç aaha 
abnıauı hmısaada Ticaret V eU· 
ı.tlnia mlsaadlli abnmıım. 3 - 5 
•İIJOD liralık bu büylk it için ,., 
rekli ıknclitilin ıcılmuı hıkkmda 
velrllet pları.laleki ihracatçalar 
Blrliil amumi kitiplliioe ıelihi,.t 
•mmittlr. 

Y apalao temaslar neticesinde, 
clalaa tim.tiden lskenderlyeclea •I· 
ı...tdft teklifi• almaıttll'· Ea reç 
bir ayı kad.r kllHyetli mlkt.,. 
batday VI pirlnt yOkll ......... n 
u .. n .. ııa r•oetl katlyetle an· 
lipl .. ktıdar. Pek yakinde M...a. 
• bır&nkll Htday, btilt""• an 
\te pirinç ıdunblar1 temam• or
ı.daa kalkacak. M_.Uler bol 
bol " pek ae.aıa iMi ana pla 
.. cWelerW balabllecelsl.dlr. 

Ba haberi alın M...WU. 
.,.,,.. ~c1edlr. Birlik u-·• 
kltibi Ba1 o,._ Cot•uan• iMi 
... blylk ra,...tıerl p,....k. ...... 

.. - 81Jlk ka,...,. ........ 
tı•ız -hakk ıkter. !takat Aı.. 
bflplan Wzlakl..,.._ de M,ik• 
tnr. ·- tH.aliWa ALua .... 

1 ..... d.~4ejl4ir, bitin .. ,. 
nıklana .... ._ •tmlt •ll&a• 
yoraı. ez n harpte ... 
,.,.... 'INawıltlerdlr. ... .,.. 
b..a _.., , .... - c ...... 
fena ve kabW,.blz .. ba,a. .,.. 
lamuı tabiidir. Fakat ıaa..,ı.n. 
mDn dl1lk ekseriyeti birillcl ...ı 
sabaylar old .... aa inkar .... ....,.. 
cek bir hakikattir. Stllliaırad ... 
dafilerin• k*'ft bO~ Wr .... 
borcaau vardır. Onlar W.....,. 
lelı:etlalzi, ıeldrleri•ld llUll .... 
daffa etmek •••• relcQW r&t· 
t .............. 

MOlkowa 23 (a. a.) - ...... 
r..... bildirlldljine rör•, .... 
s...,aarı bir At._ , ....... JC.. 
may nbayluını t8fıyan 1Hr tna 
yoldan 9ıkena..aarchr •. T~ 
riD hepli .llaGttilr. 

Ankara 23 <WJo ......... 
StaUapadda bir ~ ~ 
,... ba.tlı• ..... 

Almu hlotl• kataı.n ..... 
ad4it taarraa ret-.._ ka,. 
i• bir ....... ,... .......... 
llkll S.•JilllriD bir kaqa ~ 
ıuu d_..iuli w•ıııt_.. 
~-

Sovyetler ,...... Daa ~ 
Wew.t tewllfea .. arka· ol c-.ba dotra ............. .. 

d..- WlettL Sayt1 sata •iM etmitler• de baadl -nffelı: ola 
.... biri •ı1&ke dlfwl klçlk ol· ... ....,.., 
mık a_.. lkl tirli daaacana Kafru.iarda Ab.-ht cila .. 
k•lhn-alda l•ltl $11•t aralarm· T...- ........... ~ 
da bir n,at farkı varsa bua bit ........ larcllr. 
., ..... 1oktar. Moad9k b61ıee1• Sof...a... 

Fuat, bıı HDeclir Ad.nada ~ -. , .......... 
.,_kta olma.. ,.,._ k • • ~ latı..tmcİ!' -..ırat.c!Jt 
lfla klflk veya blJllt ........ ı.r turnl&lanna 1..w. ....... ~ 
diye farklı Wr ftat &cleclllW Wt lafd1t. Bell ... bal Aitrıkw 
hatlrlıaayora•. ,...,..k lttıdikl.e 

M&llilsx ... hlk•I balm .... . 
dahi ••ri " ........ .. (Ôlf' , ....... ---... --... ~~--
•• a7ular) kanan.... .....,.. 
la kaa•n bakkalın f~ ...,_. 
calt t...W. ntadlt aa 11 • 
....... birbdd ........ . 
1a1 Wr aa,ı,. " ...... .., ... ................... 

.· &a kltlk Wr ....... alttada 
ki nkk.. " •• •fak Wr it .... 
b1. ortatiDMI ...... ~•••• 
..... ettlfl iMi •H....,etle Jt .. ..... , ... 



• 
enız 

Brezilya 
donanması . 

Cenubi Ame 
ıikanın en bü· 

yük Cumhuriyeti 
olan 45 milyon 
nüfuslu Brezilya 
reçeolerde Mih· 
ver devletlerine 
harp ilin etmi~ti. 
Brezilyanın ol • 
dokça kuvvetli 
bir filosu vardı. 

lanılan H tipi mu 
Brezilya donanmasının hriplerin aynıdır. 
islah t .k. e son 1350şer ton hacmin ve ensı ın de olan bu mah· 

zamaalarda tiüyük bir ripler, ıaatt• 15,5 
mil süratle eey· 
rediyorlar. Bunla 
rın ıllibları niı· 

hızla başlanmıştır. 9 
torpido, 6 torpil tara
ma gemisi, 4 ganbot 
inşa edilmektedir. 

belen lı:avvetli, 
yani 120 milimet 
relik dörder top, 
uçaklavar. Seki· Bu filo büyük == :: ::=::c 

l t ıluin donaomalarile luy:n edile· 
bilecek bir kuvvette olmamakla 
beraber, Atlantlkt• Mihver deni· 
:ıaltılarına karşı açılan savaşta ve 
müttefik ticaret vapur kafilelerini 
himayede önemli bir rol oynıyabi· 
lecektir. Bu yazımızda Brezilya'nın 
harp gemileri haKkıoda o'kuyucu
laramn:a lu~aca malQmat verece· 

iiz . 
Brez.ilyanm Sao Paolo ve Mi 

nas - GerHş namında her biri 
19,200 tonluk iki zuhlm vardar. 
Bu iki Brezilya mhlııı 10 EylOI 
1908 senesinde denize indirilmiş ol·' 
doklarına ıöre bugün 34 yaşına 
baımışlardır. Beberinin uzunluiu 
162, reniıllkleri 25,30, IU kesimi 
de 7, 60 metredir. Tecrübelerinde 
ıaatta 22 mil süratle seyretmişler· 
dir. Silihları mühimdir. Her zırhlı· 
da 305 milimetrelik on iki, 120 
milimetrelik on dört top, 76 mili· 
metrelik dört, 40 mılimetrelik dört 
uçaksavar topu ve aiır çapta te 

klzer mit• alyöz vardır. 
1938 seneıinde bu iki whlulan 

Minar • Geraeı tadil edildiii za. 
man kendisine kömür yerine ma. 
zot yakacak yeni kazanlar konul· 
muş ve saatta 10 mil ıüratle HY· 
rttmek ıartile faaliyet 11hası 8,000 
mile çıkı&rılmııtır. Zırhlının zırh 

kuıaiı lnriliz çeliilnôın ve mü 
kemmeldir. Bu Bruilya zırhlısını 

Armıtroor lnİiliz tngiblara inşa 
etmlılerdir. 

Aynı tonajda bolunan Sao • 
Paolo zırhl11uı ıo tamir ve iılihıoa 
da 1938 11neeinde başlanmıı ve 
2.350 ton kömür almak turetile 
faaliyet aahuı 89000 mile çıkarıl

mııtır. Bu zırhlının 305 milimetre
lik 12 bilyük topa vardır. Yalnız 

120 milimetrelik topları 14 yerine 
12 ve 76 milimetrelik topları da 
dört yerine iki tanedir. Mürette. 
batı 350 kişidir. Bu urhlı da in 
rilterede Vickers tız.giblarında 
yapılacaktır. 

Brezilyanın luuvuör filoau za. 
yıftar. 1909 senesinde inşa 

edilmiş her biri 3,150 tonluk Ba· 
bia ve Rio • Grande • do . Sul 
namında iki küçük kruvazorü var. 
dar. Bunlar tadil edildikten ıonra 
ıllratltri 11atta 27 • 28,6 mile ve 
ıeyir aabaları da ıaatta 10 mil ol· 
mak ıartile 6,600 mile çıkmışlar. 
Bu iki küçük kruvazör mahrukat 
olarak 640 ar tonluk mazot alabi· 
liyorlar. 120 milimetrelik onar to· 
pa, 76 mili.metrelik ikişer, 47 mili• 
metrelik dörder uçakaavar topu, 
Hkizer mitralyözü, dörder torpido 
kovanı vardır. 

Torpido muhribi fılotilllsıaa 
gelince; son harp patlayıncı7a ka
der 1908 ve 1910 1tneleri araıın- • 
da denize iodirilmiı ve moda11 
ıeımiş 7edl muhripten ibaretti. 
Bınların her biri 360 ar ton hac· 
mind• olup ıüratltri 11ıtta 27,5 
llildit. 120 milimetrelik ikifer1 47 
milimclrelik dörder top •• ikiı•r 

lt>tpido kovaaile ıiliblaodmlmıı· 
lardlr. Seyir ıahaları Natt• 15 mil 
blmak üzer• 1600 mildir, 

Maranbıo ve PorpılH muhrip· 
l•rl 1913 ltbdinde inıa tdilmiı 
blah her biri 940 ar tonluktur. 
Hıf' birinde 12Ô milimetrelik Üfer• 
40 milimetreli" birer afaluavar 
top vtı dörder tbrpido kovanı mtY· 
eattnr. 

1938 Mn .. ındeb itibar.o dı;. 
ktız torpido •abrlbl ihfaat teııill· 
ıarjna konulmaıtür. B•nluöau ıl 
l•ta ln;iliz tııriblaraaa ..._a .... 
••ıtır, Ve lnfilit bıbrit .. lDCh kil 

zer mitralyöı, dört sehpa üzerine 
yerleştirilmiş 1tk lzer torpido ko 
vanıdır. 

Bu serinin ton üç muhribi, 
1500 er ton olacak, saatte 36,5 
mil eeyredıcek, 127 milimetrelik 
beşer top ve 533 milimetrelik on 
llr.iıer torpido kovanı ile mücehhez 
bulunacaktır. 

Brezilya bıhriyt1inin son 
harp patlayıncıya kadar 

yalnız dört denizaltısı vardı. Bun· 
ların en yeniıi olan Humıytanıo 
SU altında tonajı 1380, ID uıtünde 
111tte sürati 18, su altında da 10 
mildir. Bu denizaltının 120 mllimet 
relik bir topu, iki mlttalyözü ve 
6 torpido kovanı vardır. Daha yeni 
olan ıon üç denizaltı. 1936 sene. 
tinde denize lndlrUmiı, ve ltalya 
tarafından Brezilyaya satılmı4br. 
Her biri ıu ültünde 680, ıu altın· 
da 910 too hacminde olup su ÜI· 

tiinde ıüratleri saatte 1 O ve su al
tında da 7 mildir. 811 deaizalhlar· 
da 100 milimetrelik birer tnp, iki
şer mitralröz ve altışar torpl.do 
lı:ovaoı vardır. Brezilya, aynı ton•j 
ve ev1aha üç deni:ııaltı daha 11. 

marlamıştı· 

Brezilyanın 1938 eenesinde 
tezgahlara konulmus 550 şer ton
luk altı mayo remisi, ve elyevm 
ioıa edllraekte olan 6 ranbolu olı· 
caktır. Brezilya filosunun bir çok 
yardımcı remllıri daha vardır. 

Brezilya babriyninin 11bh ve 
tensikine son zamanlarda 

büyük bir hızlı bıılanmııtır, 9 tor. 
pido, 6 torpil tarama ıemiıi, 4 
ranbot İnf• edilmektedir. Brezil· 
yanın savaş donanması, battı harp 
remisi, kruvazör, torpido ve deniz
altı filolarına ayrılmııtır . Deniz 
havı lwvvetleri muhtelif tipte 170 
deniz tayyaresioden ibaret olnp 
büyük bir k19mı Brezilyada yapıl· 
mıştır. Memleketin bir çok rüzel 
üıleri vardır. 

Tepebaida yapı· 
lacak memleket 

hastanesi 
Tepobağda inşa olonac:ak yeni 

memleket h11tıoeıinin ar1111nı lı· 
timlld etmek üzere ~ebir harita. 
ıında bu k11ma dahil emlikln cet 
Yelleri hazırlınmıı ve Belediyece 
mubımminler heyeti seçilmiştir. 

Beledlre mecllsl 2 Son
tetrlnde toplanıyor 

Yeni Belediye mecllıi, Sonteş· 
rioln 2 inci pazarteıi rünü ilk top 
lant11ını yapacaktır. Bu içtimada 

reiı ve divanı riyaset intihabı ya. 
pılacak, Belediye encümeni azalar11 
ibtisH enclhaenlerl eeçilecektir. 

Baıan temsa ltcen ve 
8. Tevfik Tarman 
MebD1lar1mız, vlllyet ıaerke· 

ziııde YI kaıalatda lııceleıaelerde 
bulunmakta, halkıh dllelderlni diı:ı· 
!emekte dev .. m etmektedir. 

Bayan .ŞemH lıeen ve Tevfik 

tarmatı dün ruetemiti ziyaret 

eylemiılerdlr. 

Memurlar l•tlhl•k koo· 
per•tifi kur•••k 

Memurlar arasında bir iıtihllk 
kooperatifi teıkil etmek itin Vali 
mauinlmlılo riyaıetlndı daire imir· 

terinin de ittfrıltile bir toplılih ,. · 
pdmıı ve bu ha1aıta önemli karar· 
lar ahodu4tar. Ba koopetatife bü· 
tlla dMtlnrlar life olabllecıktir. 

.. 
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.: DAHİLİ HABERLER .· 

Amerikada 
evlenmeler 
çoğalıyor 

FINDIK MAHSULD 
Makine gağı istihsa 1 Sadeyağ 
/inde kullanılacak ve pirinç Amerlkada muharebe evlen 

melerin birdenbire artmasına ıe· 

bep olmuştur. 1941 sor.esi zarfın 
da bir boçuk milyon çift evlen· 

miıti. 
Bu sene bu rakamın iki mislin' 

bnlacai• tahmin ediliyor. Ameri· 
kala kızlardan çoiu askere ridtn 
lerle evlenmej'i tercih ediyorlar. 
Silah fabrikalaraoda çalışanlar 
yüksek ücretler aldıklarından bil 
hassa bunlar arasında evlenmeler 
çoialmıştır. 

-
-

Fındık küsbesinin de una ka
rıştırılarak ekmek imalinde 
kullanılması düşünülüyor 

-
-

Alış verişler lzmir v 

lstanbulda borsaya it
hal ediliyor 

Ankara 23 (Hususi mababirimizden)-Tlcaret Vekaleti harp vaziyetleri 
dolayısiyle ihraç imkinları daralan fındık mahsulünün memleket dahilin· 
de muhtelif ve faydalı suretlerle sarh İm Kanlarını ara~tırmaktadır. Yap· 
tmlao tahlillere röre, fındıktan makine yaiınm iıtihsali mümkün oldu
ğu ve küsbesinin de una ka,.ıştırılarak ekmek imalinde kullanılabileceği 
anlaşılmıştır. 

Ankara 23 ( Husuıi muhabi· 
rimizden ) - Sadeyai ve pirinç 
alışverişlerinin lstanbul borsasına 
lthalı, lstanbul Ticaret ve Sanııyl 
odası tarafından karar altına alın· 

mış vo keyfiyet Ticaret vekile· 
tince de muvafık görülmüştiir. 

Ticaret V ıkileti, lzmir mıntıka 
ticaret müdürlüğüne verdiği bir 
emir ile, lstanbulda olduğu gibi 
sadeyai ve pirin en ve bu meyan· 

Amerikada evlenmelerin art· 
masa mücevhercilere büyük kir· 
lar temin etmektedir. Nikah hal· 
!taları, düiün hediyeleri büyük ye 
kOn tutuyor. 

Bir kilo fındıktan 600 rram yağı 400 gram kütpı çıkmaktadır. 
Fındık yaiı blr mlktar madeni yağ ile karıştırılarak kullanmaia elveriş
li hale relmektodir. Bir çok belediyelerin pateteti % 30 nispetine ek· 
melr.Uk vn içine karıştırarak kullandıkları öirenilmiıtir. 

Niklh halkaları yapanların 
işleri üç misli artmıştır. Ayni za . 
manda terziler de eıkiıine nispet 
le ikl misli iş yapıyorlar. 

Nümunoler üzerinde yapılan tahlillerde ekmeklik una % 20 nlıpe· 
tinde patateı karıştırıldıiı taktirde ekmoiin piıkinlitioin matlOp şekli 
mqhafaza ettiği rörülm6ttür. 

da beyaz. peynirle tulum peyniri· 
nln lzmir borsa11oda muamele 
l'Örmesinin spekulatif ve gizli mu· 
_ameleleri önlemek bakımından 

faydah oldurunu bildirm'ş, keyfi· 
yetin lzınir Ticaret ve Sanayi O 
dasilc lımir borsasına tebliğini, 
alınacak kararın Vekalete gönde
rilmeıini istemiştir. 

Kemik ve m•f•al verem~ 
illeri için h••tane 
Ankara 23 ( Huıuli muhabiri· 

mizden ) - Sıhhat Veklletince 

lataobolda Balta limaoında Ferit 
paşa yılısınde kemik ve mafsal 
veremllle. inin tedavisine mahını 
bir hastane açılmak üıer• hazırlık· 
tara baılanmtştır. Balıkçılık ensti· 
tüıü olarak kullanılmakta olan bu 
bina Münakalit vekaleti tararından 
Sıhhat veklletioe devredilmiştir. 

Müesııese ılmdilik 100 yatak üze· 
rine tertip edilecektir. 

içe ide ekim faaliyeti 
Bu gıl yalnız merkez Mer•in KazaJı çePresinde 
83000 dekar sahaya bııidag ekilecek 

Menin 23 ( Husosi muhabiri· 
mizden ) - Meraln vilayeti kaza. 
larrndan Silifke, Anamur. Gülnar 
ve Mut çiftçilerine hükOmet hra· 
fından 275 ton tohumluk buğday 

ve yalnıı Gülnara 50 ton arpa 
veri!m'ştir. 

Ekim f aaliyatine hemen reçil 
miş ise do hükı1metin verdlii to
bnmlar ihtiyaca yetmediiinden, 

kuraklık yüzünden hemen hemen 
hiç bir mahsul alamayan çiftçilerin 
bir kıımınıo eli böiründe kalmııtı. 
Bu kötü duruma gözönüne alao 
Mersin mebuılarıodan Bay Refik 
Koraltay, hükOmetin Silifke çiftçi· 
lerloe daha geniı ölçüde tohumluk 
vermesi içiu bugün telefonla Zira· 
at vekilile görüşmüş, Silifkedeki 
Toprak mahsulleri ofisine alt mü 
teaddit büyük buiday ıtoklarıoın 

tez elden çiftçilere dajıtılmuını 
temine muvaffak olcnuştur, 

Bu haber burada hızla yayıl· 
mış, 11vinçle karşılanmıştır. 

Bu yıl yalnız Merkez Menin 
kazası çevresinde buğday ekiaa 
alanı 83 bin, arpa ekim ıılanı 80 
bin dekardır. Tauuıta ise bu(daf 
ekim alanları 220 bin, arpa 167 
bin dekara varmaktadır. Mer~io 
yayla çiftçilerinin güz ekimi şi111· 
diden bir karıı olmuştur. 

Milyarderler para sıkıntısında 
zavallı milyarderlt:rl.. Amerih harbe rirdikten sonra arlırılılD 

vergiler yüzünden artık iki ucu bir araya getiremiyor, para 
sıkıntısından ne yapacaklarına bilemiyorlar imiş .. Masraflarını ne kadar 
kıssalar, tHarrafa ne kadar riayet etseler gene g-elirleri yetmiyormuş, 
bepıi sermayeden yemere baılamışlarl.. 

Amerika milyarderlerlnin masrafı tahmin edilemiyecek kadar çektur: 
Bir milyarderin sarfettiii para orta büyüklükte bir memleket hüküında
rının murafıodan faaladır. Her milyarderin kendini muhafaıa etmek için 
en az 100 •İvil muhafızı bulunur. 

Bunların haftalılr.lıra 300 dolardır. Evlerinde bir sürü hizmetçi, oto· 
mobilJer, şoförler vardır. Huıuti hava meydanında dalma iki üç tayyare 
barekıte hazırdır. Hususi trenide ilk iıaretto hareket edebilecek halde 
balunur. 

Bu masraflara milyarderlerin bususi zevklerinio sebep olduiu sarfi. 
yatı da llive elm•k lizımdar. Buoların için en pahalısı koleksiyon me 
rakıdır. Milyarderlerin kimi pal, kimi tablo, kimi antika, biblo merıklı-
11dır. Bunlar için milyonlar verirler ... Sonra milyarderlerin Avrupadaki 
tarihi yerlerin eşini Amerikada vücuda getirmek merakı vardır. Kimisi 
Ameri!Janın bu köşesinde V ersayın eıini yaptırır kimlıi Avrnpada bir 
şato satan alarak taşlarını birer birer numaralayarak Amorikaya naklettirir 
ve burada yeniden kordorur. Banlar da hep milyonlara mütevakkıftır. 

Meıbar ziraat makineleri fabrikatörü Deerinr, Miamide Viscaya 
adında bir saray için 40 milyon dolar sarfedilmiftir. Sarayın yüzlere• 
hektar genlıliiinde muazzam bir parlu vardır. Bu park araaların en kıy· 
metli olduta yerdedir. Bahçeler, limonluklar yapmak, çiçek kolekalyon· 
lara yetiştirmek için de milyonlar aarfedilmiftir. Sarayın ıreniı ıalonla
rındao her biri çok kıymetli eıya kolekıiyonlaril• doludur. Banla~ın ara· 
11nda kıraliçelerin yatak odaları, eılı.i 11rayların mefroıata ve taırt var. 
dır. 

Son zamanlar Uzerlne bu tarayın verrlıi her ıene büyük bir servet 
ıayılacak miktarı bulmaıtur. Baoun üzerin• 11ray satılıia çıkaralmıştır, 
P'akat şimdiye kadar hiçbir müıteri çıknıamııtır. Halbuki ,bir zamanlar 
bu ıara1 için en az 40 - 50 müıteri bulunurdu. Amerakada bıı son 
bldlse milyarderlerin para ıılcıntıema en büyük delil sayılmaktadır. 

• Macarislanda heyecan 
. ..... . 

uyandıran vaka 
Badapeıte razeteleri, bütlln Macariıtanda büyük heyocdo uyıtn· 

dıtan ıu vaka71 yatıyorlar : 
•G~en rece Bndapeıte eupresi yajmurlo bir havııda •Oratle yo· 

lanı d6vam ederken makinist durulmaması lAıımgelen küçük bir is tayon 
yakınında kırmızı itıret verildii~ni rarmüıtür. Kırmızı lpret muhakkak 
ıarette daralmasını emrettiiinden makinist tteni kır ortasında durdur • 
mUftor. Burada bir iki dakika beklemiş, fakat trenin oedeo datdorülda· 
janan 1tbebloi anhyimamıttır, 

Makiniıt honan üzerine yerittdeo aıafı atlarthı, koşarak lstaeyooa 
kadar fitmiıtir· Fakat iıtaıyoo meınara hiç bir ıe7d"n haberi oJmı,dı · 
iıoı ı6yleaü,tlr. Trenin ddrmaıı için karmm işaret verildiif mtihakkak 
olmıklı berıb.r baoaa kimin taraf ıodın ve no ribi bir emir üzerine 

• 

verildiğj anlaıılamamıştır. 

Bunun üzerine makinist reri dönmüı, tren tekrar hareket ederek 
Budapeşteye doğru yoluna devam etmiştir. Fakat ba sırada kontrolör· 
ler bir kompartımanda, kucı;ında bir çocuk bulunan bir lı:ıulın rörmüş· 
lerdir. 

Bu kadın tr•n darduğa zaman ortada yoktu, Bileti sorulunca bileti 
de olmadığını ıöylemittir. Kadın 11kıştırıldıiı zamnn trenin durm1111 i~in 
kırmızı işaretleri, bot bulunan işaret odasına girerek kendi!lnin verdiji· 
ni söylemlı ve bunun sebebini anlatmı~tır: Çocu;o difteriye tutulmuştur. 
Köy doktoru köyde ı~rum bulunmadığını, çocuk acele Budapeşteye gö· 
türiilemezse botulup olecoilni söylemiştir. Bunun üzerine kadın geçen 
ekııprui durdurmaia karar vermiş, işaret odasına rlrorek kırmızı işaretleri 
harekete retirmiıtir. Tren durduktan ıonra karanlıktan istirade ederek 
bir vagona binmlttir. 

Tren iki saat sonra Budapoşteye gelince çocuk hemen hutahııneye 
rönderilmiş, kadın da mahkemeye sevlı:edilmiştir. Kadının dört cürmü 
vardı: Salahiyeti olmadan işaret odasına girmek. bir treni tlurdurmak, 
biletsiz seyahat etmek ve bulaşıcı hHtalığa tutulronş bir çocnğu lıorlr.e· 
sin bulunduju bir kompartımana sokmak. 

Mahkeme kadını dinledikten sonra dört cürme rağmen beraet kara· 
rı vermiıtfr. 

• 
Şarkıcı Artistten 
intikam 
Nevyork radyosunun ıarkıcı artill kadınlarından biri ge<!eldyin fef 

vakit evine dönerken kasıralmışbr. Genç artist. kendiılni kaçıranlarıo 
elinden kurtulmıia falıımıı ise de muvaffak olamamııtıt. Haydutlat1P 

kendisini Hrbest bırakmak için bilyük bir f'•ra istlyecelderi ve ba parayı 

koparabilmek itiıı bir çok katır•• vakalarıoda görüldüiü gibi barnunll 
veyahut lı.alaiıoı keMr•k ail .. lne r6nderecelderi dütüncesi zavıllı ırttistte 
pek feci dakilcalat setirtml4tlr. 

Gea9 kızı . ka~ıran otomobil, bilyük bir villAnın bahçdslnde datmUf• 
artiıt 111t11a ındırilmlı ve mahteıem bir ııalooa ıötürülmilftür. Kaçırao 
adamlar, artilte azami derecede ikram ve izazda balunmuılar, ktndlılnl 

koltoia oltırtmaıl~r ve artiıtin okumuş oldaiti şarkı pliklırıaı ~almai• 
baılımıılıırdır. Bu 111retl& artiıt, sabaha kadar okumuş oldatu ve bir• 

birinden beter olao bDtiln ,ıarkı pliklıtrını dinlemeie icbar edilmiıtit. 
Geo4 artist, kendisini ka9ıranların para kopumık iıteyen hıtydullat 

defli, fakat Nevyork tadydıa dinleyicileri oldufuntı, kendisinden inli· 

karii almak itin şarkı plildarıtJı dinletmek istediklerini inlıdııştıt. 

Artistin bo tahmini dofra ~ıkmıı, zira ıafak ı6korken ayol otoldd• 
bile bittdlrilerek kendi evinin kap111na kadar fÖtllrülm\11 vt Hrbttt l;t• 
rakılmııtır: 
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ASKE'RLIK . . , . .. MERiKAN 
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W••ık kadar tatla bir 111 ta- tltlwW. ......... ÇÜflr, tuel• 19111 wkuiala .,.._..ta....., iMi tHIW• J•pa'-mı 
11vnr edeblHr _..ta? arar. , .... la bq ve kıçı kadar olaa ...... • bWe ._..,. 

ô.rlalda .....,.... ba11tı. itte bir .......... iki •JDI ,o&. k...&an lltitnw kabr. IDtıclald rol edeeak ollMwlar ,,. ....._ 
•ISID bitin sudatlerinl kal,t• ca1 .. 8'rl bit Olmaw nllate koa· aavueae •• -kanmet kadrell• birlıl ...,._ M f , 
... bir ittifak ile lftliial&i d•· far lflnd• J•ıar, dlteri ba• da • Jlbek tellri s.mala ......_ ~ ı....ı:__ ~ ...... 
WIL ....... 0 ohr 8 Lt ... ..il ...... _ Wll-
~-- ıma 111111 • • 809' 1 r ... top ahflerlala • ._. ... 

..,.. Wr remlnia ....,. "•· G•çea b...W. teertw.nn. ..,.. ... •IW.. .. dakik ..., ... ---. 
aıncluı h bütı,er aallltlerial dea alman denler 11•.-i· .... tabidir. Heaaptaki kOflk bir ....,... ıllatB ......... yaıP111.-
kıakı1111•ık kaWI mi? S. behtl· ne drebaotlarda yeni detillklikler ihmal blJGk tehlikeler tloprv. d•bal bllaa.ı.u .. J1111 ...... ..,.. 
,., JlflJIP .,... ..._lan k•kaa. Japdmlfb. Ba barbia 1eai lillbları· Feaer kaleli tMhd• ,........ bir ... t .. k••'-•• kadar ••~ 
mata cleter rönM• .W..ia? am verdlii fellkıtB neticeler kar· pro.ı clireflahi bOy&k borda claalı· 9' --- ......... ~ ltla .. 

Fakat lıa• r-W• ba koafora, , .. , .. harp r..wam bat...... lerinde reminin ••tblt yalpayı NilD ..,.. Wr ............. ... 
iMi tatll ba11b w.. ..... ._ itin ,..ı preler dltadlelttlr. dlftlljl ••aa ..... -•auu ~ s-lclllfla • feaat bir 

.._.. ,_ .. a. il~ ta• S5 illa: tona.it tlW~ ia· ..-.... JAPlcaia ıe• .._ dl- oeeidir. 
..... ... ... k ~- ..... ----------

....... :~..lııt~- o..,,..., as olaiak ,.. ZIPNltl 1: .... 

1 

pılm11tar: Bu ....._ 1r•.,.. kn· leb lmnllcl• 

......... 
GemlDla baı kaNrUIDı t.ptl 

.... - ....... kaftl, ....,.,. 

Yetil , .. ,.,. d ......... ,. ... 
recU•• ra.&ahd• t•blınttv· 
Harp ,..U•i. pk ve. ap ,..,_. .........,..., .. 
u top •btl 11bibi olu. Yeni 
lap tam IMı alalli11 .eakla ol
.... kadar ortadıaa kald....ı..k• 
w.r. 

Atq kontrol ........ ilini •• 
elli• batla tant1at •• b· 

aaadı lletlerinl t11ıJ1D ve cllrak 
•ıllf..W ~ kalt WI ..,_, 
............. Deais toplumda 
,wı. IOll -~ ..... ..,.... 
,.. lnfUI tlrUDI M -fMla Jco,
mak wı.ı,.tlel ........... 
b "-ika dlretaotlaftMa W. ........................ 
u.ı.-. .................. . 
w Mittir. o,.. dlnkl.de ,.,. 
,........_ ........ Yalaaa 

cız 1 

Anbra 2.'I ( H .. 11 ) -
cakF.llrı ... K--,-.a, 
.,...... • .,,. teP.illb ..... 
a. t .. klllt ........ bn , .......... ., ....... ,,, .. 
.... tetkik ·--- ......... ...... nporl.r ... ,...._ 

, .... .,.•••ktMlt~ K- Wr 
İl blrola kw...-. a. blN .. ,....... ... '"' ... ,.....,. 
tedarik etllekteclir. 

ltoi kadllla lir İMi - ......, .. 
o.w.....- ...... 

claala bir ı•ç fOCWI• llltlret 
dlr. l,a lılr ..., v.u.o.tstlr. .1c1...,... •lracaatlan. 

Ada. Y..a•fdat 

v...,. .... ..,.._v.,. .... -1e. 
.... tola mklua rltli•91r ... 

, ..................... atarak 
..... Wr ım.ht ••••aw..,..., . 
...... .., .. ,.... .. k ,.,...11 .... 

AJfe, ..._iki Wr ....... 
- Y ena akpm •.• clı,. tekruladı. 

.., ...... ..,. kaldnrak ..... Wr 
~ ......... ,... 
AıM--~ .................. ,... 
-u..li1ara, ... •ı...a.. . .,. .... 

..._ _ıldwh. 
-.ilWt•blr..,_ ...... 

raln 

.- Ylttı bit 

..... ...... ut- lillr ~ 
.............. w.u ...... . 
ridlJ ........ ...... 

D4rl .., • ..wJll ••i, k.. .... 
tl.lıllı 

alt llt ............. ,,.,... 
......... .............. u..,s ..... 

litl hep ................... .,. kitaplar .. 
.............. WrllrlJdtatlerla• 
~ 

Odu• ottUIDda da qalt •• ı• 
... iki ...... d .. ,... ••• , •• ,. ... ,.. .. ..,.,. .. ...... ,..~ .... ...,... 

,.,.... ............... .. 
......., ... t' ',a •••• ,......._. 
taaSlıt 

- v-~ lt'la .... tdplatı
,.... JWL 

Ane k ...... tatarak bit dal.a. dlla 
,. fk ..... . 

C...U ODÖD 19' defa olaralt k....,.. 
talbfiaı ;an.llttl; h klflk ......... 
...,. .. ·~ taldjJ ....... ..,.. • ... . 

- ........ rlttlt•• •••••• ,. ...., 
... ? .... arbk .. daa.. a&-•1•ctit-
- ·k .... ,. .. ? 

Ane, clikkatlt •• ıWetiP bekti. 
Salta. MDld clerlll bir ..... ..,. ...... ........... ,,.±'.,... ..... 

c..u .... .. .. .4'fl•••dl, .. 
~-- ... 11w.ea.r1 kat-......... ,... -
~ ... lıateket ,._........ . ·~--~8'8· 

ODiara .-.,... ... ........................ 
.. pklifb .. 

.. Aytet ..._...,._..,.._ 

radaa. Çok otn.. LiM slt .tiki Matı •• 



BUGON 
-- - - ----- ----------------------

BOTON Goztı. FiLM MERAKLILARI 

BU AK.AM 

1 aray ·n ma a 
Gidlllia .,. Kaalı Saltaaat, Kleopatn Gibi Ş.haMra.rı. 

Eem Yaldıaı C..••&te CollMNtt' in Gazel .. , MlllHd 
Bir Santl Fevk.ilde Y anttddan, Mevvsaa, lıpallJ• ihtillbnde 

•11ak1 HlrWa ...,._,.. •• M .. w. Vak'.a.n AraluMla a .... 

ğ rk 
---. ........... fAHASIRINl G6R8NOZ ..,__.-

iki Saat Ço.k Ze•ldi ve Heyecanla Bir Z••• 
Geçirmit Olacak11nız 

Altm s.M DlcK l'ORAll • ıa He,ecaoh Macera Fa.I 

.......-=:: Soygunclilar Diyarı ===----
... Y91rıa• ı 

TarHala Auaetl •• Atk• Kadnti •• S..'•\J• ZaUrl 91.a 

ŞAHESERLER ŞAHESERi 

l - Şukanı Halt, ıarben: Yanmcaya ıiclen tariki im, 
~- en•e CeDtaben ŞeW arwtla 21 ~ıhter. 

:z - ~ Şf, ...... : v ••• tarlkl: 
Şimelea: ~ .... $11 •• 
:C.ubea: S.laibi ..- tarlam ar...- 3 2 laek· 

ç 
\ - C.,U. ._..,......, 53 ......a. Kdnldm caddı•ID mtida-
1 .. kft eden t05 aetre _.ktakl w.da ,.p1wacatı 9oloz taf11e 
bldtns ., ... tartlt ..... ....., ..... (5150) Ura ketlf t.aarla 
fltı 942 Paaart•i rl•I nat 10 da •tık eklil _...ile ihale ......... 

1 - ihale, a _ı.u,. ............... IDeltHa hepli tafafıadaa 
..... ıwr. 

S - l.ttklllerln 38CS lra 2' kllnfldk te..ı..t •••ll1rl lkaa olda· 
90 ... ,... alt Ticaret ... karat ~ ..... ,.... 

llld4llille ... •ıet• lWe ......... .... ... • .... ..... 
Mı.i~~ .. ll ...ablinnı ber.._ ı lr•ıl 1 ...... . 
4 - l•k•••· ... ... .... c.,hu b ..... ,.... ..bedel 

Sayın Adana Halkının Nazan Dikkatine 
A Y Ve AN Slnemaıarı 

29 Biriaci Teşrin Cumlaariyet Bayramında SINEMANıN ıcadtaclan beri 
Bugüne kadar yafıln filmlerin en muazzamı ve e• fevlcalldeai olan •e 

yalnıı Büylk lil•ler yaratan Dahi REJiSÖR 

-==E&Cecıı B. Demıııe;;;;:;:=
ıN BiR HARIKASI 

g~~~~~~~~~~~~~~~~ 

TDRKÇE SOZLD .. h • ..,.._r .. h ....... I T•kdl• edeceklerdir. 
Canlanan Maaar Tarihi •• M11...ıı1ar ve Rwblar •....takl YGalerce tarihi Cemi il• 

yapelaa 0.nlz MYqları •.• Mttll'tD M•thGr .SEFAHATLlRI- Bl~k Araba Y arttLarı .,, 
Tarihin 1...tafl ea ha,ık Atk Mac•uı 

. 4,0001000 TORK Ll,..ı•• 1 olmut aın t rlhltll• 
•• Muid ...... llluaHall Fdml 

R • • 
CLAUDE'na COI aarr 
H•lllY wlLCODOll 
V•rren VILIAM 

v• as.ooo Plglran 
Bu Şalaeserlet Şalaeeeri için Allaraycla Nmuralı koltuklar 

en ltihuen aablma a nacaktır. Telefon A a 

1 .... c12 ... 

ORION va DECO 
Radyolarını Mutlaka Görünüz .. 

BA Yerli ve Avrupa mamulatı 
zarif ve sağlam sobalar 

ve yemek ocaktan 

.. Ntl[ll liYeç IDQlU 

.... 
Mi eke 
Par 

~~2:Jl?~~!~m~~ 
ser 

ık zarif YATAK ve YEMEK ODA 1 veSALO 
Takımlanmız ve ÇOCUK ARABA- ~ 

Mlllhlt Hr9Uz .. t, Korlc•q, •••r• " Y• .. 't t1ımı AYRICA: 

LARI nın envaı gelmipr l 
MO SSESEMIZI ZI AllE D 

R HUSUSTA MEM U 
ALACAKSI iZ 

Omar aom z 8 arlki 
Telefon: 168 Telır-f. Ba,etmez Adana 

lklMAV11 
ı Ola 


