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Tetkik 

Rus petrol 
kaynakları 

Ruyaam Kal - lbua r•ne. • ... ,. •c il• ..ı. Te•11 ı•sdai, Rıı....,. rac:lald petrol ı.. 
..... ,,..... pet Ke/lua •udm• wicin- luyelert · P* b• 
tol • ,,.,,.., .....,..,., ,.,.. • ............. 
........ bt bu• uı_ ı.ı- ....,_ _._ ı lıl'LJallt lo,GOO 
llr ICaftlaJaclaki Ki~ -w- "!""' .., ...... toaa ••çmekt• 
~ ..... bol ... ...,.,.,ffir .•• ,,,.bl... -. ....... -
..... ........ • • ...,.. /cuuııllınıa ..,;. ..... lllllpda 
.. ~ ,.,.... kuı 1 

.. k rwek 
• •IW••I, U· tir. 

Çiçek yerine 
sebze! 

FraDsada yl1•c•lı: • ulı:mtw 
rDdaden belediyeler bir 

çok parklan tebze bahçeıi haU· 
Dl ko,...auctır. 8a cl.W• olan 
ı.oa ....... ,... ............... 
ıilldl çlfelı:lerla yerine llhaaa ve 

ltalbbafa yetlftlriliJOr. 
Parilla clljer bir çok babfe

......_ tlfekler .aklllmlt.,... 
llheaa, 1..U talata, patatel dlkU· 

n1 - &.be 1aavw..-, Kaaaldt- 1 Peçor• mınblk•• 
tM cleellea aıntakada ltahan•Jor· 
a. a,.1ar, ...,.. Mk....-. petrolleri • 
8ekG • Groai kap..,... IOll l>..a nehri Arbnjellk ile 

mittir. 

,. llflmcl ~ •ral ..u,_. ı- -U~ daflanam ortamdı t.Fı,,,,,..a M·ı Franaada ey· 
• amtakaam ....._. lc1ueel Ha· ŞI...& S. denblae dlktHaıktmclr. J ld hlır•nı IGI •JI wlmda, 
w d11lıdpha eimal bfıtmcla •• a. DILlr han••d• Pitlan ._ ___ __. harpten enel· 
Ural Mlariala ....... ,a1ua.-. -a rlrlıılaria ...._.... pllrol ki zeaıa. allpetle ecak 1Bzcl• 
G-'"d• ba1Da1or. dalaarlan k .. fedll...... Jlr.ı bet dancellade bfat J•· 

Raktip aamıada kltGk pet· Mlltakil Komi -bkıllDda ,........ 

1 DAHİLİ HABERLER 

Cumhuriyet Bayramında 

C. H. P. Halk 
kürsü~ükurulugor 

- 18 , .... dan rulcar1 her rurdclat 
- bu lrlr•Ude •öz .allrebllerek 

c •• 1uar1,.tın 19 aaca , .. clhlmn ... ,, ... ada • ıö,lemek " 
böıle&le de lôllibm, Cambnriyetln yObelı: deiarfnl beUrterek yart. 
tqlara h.,ecuh .W.r Japblak için C. H. P. Seyhan Vdl,.t idare 
H.yeti tarahndan BeledlJe ..,c1aa111da C. H. P. Halk ldlnlllG karola· 
cakbr. 

Halk kiranın bayrea ,......... rutlaıan 28 ve 29 - llktetrin 
Ç8l'fUlba ve,...._.,. ı&aleri 61Wen. IOlll'• 1Ub 13 tea - 18 • 
bcllr •• 30. 10. 942 caaa pi IÜala Mat 8 clea - 18 • kadar açık 
Hluaacakbr. 

18 , ........ ,akarı h• ,.,u.. ... lı:lnlhle ,.bNI ............ 
sacla e&a sö,ı...k hakkmı haizdir. 

Söz llJl-•lı: lltl,..._. baJraadaa önce Parti R ' ltla'- ve MJ• 
raa ,nalerlncle kini bqmclakl komiteye miiracaatla lk ••lan il· 
amclır • 

1 

278. T..,m 1942 

Pazar Günkü 
Maçlar 

P..., dall ıtadfomcla Hr .. 
lana d.... edlldL ilk 

Malat1a Meuacat - ·o..-~ 
arumda idi. Hakem Nihat 
aıa idU'eıiade 1Ut 14 de 
bqlaad1. o,... her iki 
aklnlan Ue devaa ecB,or, 
dJacle Malatya .... acatlıldm 
Jİlı:I fÖU prpıJonla. 

Birinci devreain bitaeliae 
........ kala11b ki, 
11-acathlarm •Dzel bir ak 
De.lr •ılaliıı ( Hakemin r 
1l1le ) aacak caa çisıiit iç· 
faV1111e duc:luralllltm1r. HalillD 
tlil 11kı bir ıatle Malaty• M...-: 
cathlar pmalbcla Dk roa.lai at• 
talar. Hakemin fena ldar.ı oJ99• 
calan slairl•dinMie ve oyanlD 
..,nni .................... . 
Blru IODl'a ~lat1a Muıacad 
lkiaol ,olleriai kaydettiler. n.ı~ 

-Y-en-ı· e-kı-eK-ka-rll-arı___... :,. w:::.:.:i": ... ~ Del 10 ..... I de attılar. 
Hık .. ia üıt 0.te J•pmlf 

..a U.W. clalaa ...... ve Ural Okta ... ;. 8witlde ve .,....._ Ba ıepeple utıt auflJaba· 
• wba aebirlerlaia ....... dikili· da ,.palan arqbrmaluda ... 1,8832 da buat tuarraf roUarı .,.... 
tllk*I JWd• .,., ........ ba· kwf..,... •ter aeft deaırt.n M .at.dlr. 1941 ...... I09W 

tama1or. ••a•qtar. Baaaa ...... eter,... bd.r ihtlf&Ç 8"Cat .eoklarla 
Petrol ilaracab, iki klllmcle fail ve .,..._, J•ilar ...-. 

,.....,.,. Biri Doe - SorUcbr B bela .._. temin ....,.._ Şimdi ltok da 
ve Ralı:-.a U.ı••a 6S kdOIMtn!i a •mtı ... ..,.., lata• a• • ıbn •lr bora unu. " Gsin• kuı --~ o .. p, Wdkl Wr ,......, ,_.,, Anı .... • 
.. 

..1-- LI- d--a.-lg fle .. .&ol... ..... •t•ı.W. .......... .. 

..... -- -ıv• ..... p pil kJrt \ aallif .. •••ı•• .... erm mını•1t1t11 ...... • • 11 .. .. ,... 
Doı - Sordaa 91bnlaa pet· .... ...ıırı 1

• ···-.... 11..-.. u oWata içimi ..... petrofterl t• ... ,. ...... JOlllan c:I• 
telf J•il- imıW. pek .. klMll· ~ •111taka11nda w.a,.t, ....,... 
dlr.lklaei petrol lstiblal kulml, batbdır. P-'in Jaknala- Frum r ... telerl. b.rlnkl 

lklacl .... ·--....,_. 
Nid"wı•a .... 1" ...... 
29 .. ,.,, ..... c-... 1;.. ..,... 
- ... ı .. 111&11 '* ........ •· 
.... k. .,.. 31 inci sini .1ı: .... 
........ iti IOD8 erecektir. 

Her mahalle, k•dl puti oca• 

Wras daha ıhulcl• Makatta bül- nada Vol••• • lı:nvelll •JÜ· bUru kırtMIJecilil ortadan 
llllJO! lumdaa Wrl oa.. Kama ... ta.. uw...a ıılll• •mblara -· C.H.P. M•r•ln Km 
~ k.,...,.. petrol ft ÔIUVaJa ...... maktadJt: 

Pi babamda• .. ,. q., ,.._ P-'• 75 kllOaıln dat- ..,.... btludacafm ıuıyor· lcongreel 
roller çmlcanlıJOI'· ela potu halara uqbrmalan ,.. lar • 

Doa - Sor kıılr'adeld pet. pıbrba 0 cinrda .,_. " -- • M•ala 26 ( Hwl aabaWri-
rol ........ 160 - 225 ft .... ...i -J.l--1- L--L bir U---L. 
kattaki tabaka ela 120-150 -t ı-.-- -.- petrol .... a• Hava -....,. •lrılea) - c.H. Parllll ---
te derltdikt• balu8JW. ....,. k .. fıfl•'ıtlr. Ba ,..,._, m....ıar. bat- kua kon,..... puar ahi Halk• 

Ural - Emba P*ol hanuı 1928 .... ,..._. lıll..U...ktedlr. ~ laclaktaa IOlll'a vl alonada J•p ..... br. KonfNCle 
hakikatle clalaa s•llWila81i ma· Ba h ... •I• .Umhrcle ••vcat olan -1dMlilen '--11.:-•- iri-

,.,._ rau.. lf'JO .. ılı•• 2300 ...... f ıııNJ:~ -~ mebua doktor 8a1 Talat 
ara:..~ .. ba. eda cihet, Do.- ......... :"575 ..... petrol ...... ... ...... • o-- •• ".-........ w 
Sor lılabttaa ..... ,... petrol .... ............. lharettlr. 8a wnı.•t L.!!!!'J!C...J .... el ,.... ... P...... ...... ... .. 
.....,. hattuun dahile ~ •lhim aılatllt lstlhllbfa aarfrHl .. kte.lr. kııs•1• 6 1 ıt.t Gal .._....... l&yln ,......... ..... ._. 
lllr •laakıle ka911fak ••kni Kruaokaaoak mmtakumdaa batb de ,- ...... .-.ak Wr ... runamulia mllaak•.-. ,..a..1s 
olan Onk'• dotra azatd-. olma petrol damarlan baJmak içJn llaf dın lıın1a1•aa aaklelmlfl.di, Ba 
IFdar brmalar -·•--L ku-da bn..nk bir Klon yapalmlft fizli reyle yapdan Mfl-d• kasa E.a. nebrlnia .,.....baaa J&• B ya,.--.;tachr. ı- ~.. ldan heyeti uabklarına 8. Hayri 
._ ,.._. dalla INıtka ,.erol "-· afkır petrolleri lu,..tll .,..., ._.,a prl~ Glltekla, B. Fahri Meneci, B. ş.. 
.,.._, ltletlleeek •• boralar De p•rm'in 450 kilometre c ... 
o.k'• ~ktar. baacla, St.lita.H tehrl ref , Genç, 8. V •JHI Arı kol, B. 

Ural • E•lta ambblam IOD -t.aramda pelrol arqbrmlian Maam.t Sav.., 8. C.W Gök, B. 
-ılere ait petrol lstib•llb ra• ,a,.ı..ktachr. Petrol .......... ı...n Safa intihap _....._cllr. 
......,. riall t.hldap itlD ancak ~ ... lcll. v .. ı kua idare ..., ......... 
1"'5 - 1930 • .at bası rakamlar Ba matabclan 1932 Naelladeabe- 11..-..----------, naa bl,ok IMatanlar cllı.ts. ..,.,.w.... rl petrol çıbnl..ktacbr ••••• 

taka, Ural petrol lflet •il• INıt· 
bcbr. 1930 ................. u.· .. 
lldDcl Wr Baka olacajnadaa ı..a.. 
JWolda ••rtn c1a .. r1ana 119Jda· 
... çıkanldıimclaa btllaıdllmlttL 

dajıı ba hatalara ta••mmll 
jUlı8 bq vum.tda. " karbnı Y• miyen o..lrspor takta kap 
..... MilıllLmıka.dir. , M .. IMru etti •• ..ı.ada 

Hlklaıt;• ..wt rellrli vata ... ıkıflldur b.tlad1. 
datllra •ınca ..... , ....U.Cett. K• Wr mı•Mt dnam 
- buluk •fieta"lil ....., ... ... .... k ................ Hak 
evl.We •• " IMıidtır ......_. Nihat c.u.- bec.nw.lii 
lar eblek karb .....,__..,_. ahclea OJaaa ....... ı.klan 

C. H. P. 

C. H. P. Adaaa ••U. kua 
PnfNll 1 Soat..,m P..... sini 
1Ut 10 da Aclanada Parti ..ao. 
..... J•palecaktır. 

~~ .... 
.illi• c• ....,,_ - ..... 
..... ,........ •• da-

..... ..,.1.1>119 ............... ..... , .... 
Konrre müzabr ..... I dlaJe. 

lllk ilt•,_ Partilller lçia de yer 

hamılanacaktar. 

Vlllr•ıe baih ... bati .. 
......... kua ....... ,. ... ............ ._ •. 

laaıa..lı " 11af böy.._ J 
bldı. 

lld.l. mç Habm 
........... 1'5,30 da 
GMflik ~ MUll M .. acat la 
im ........ btıl"ı 

..... catlllana, ....... nş 
.._ bir tok tum 
............ .,. Wr 
roylı aabaya ııkblı:blı:larmı ,art: ,.... 

SeJlrcller ---,...... ~ 
-., ....... Adaaa ııaıMk ~ 
DID fala pi a.wle ....., o1" 
fak lllaadan çıbcap _k....., 
.. o,. ..... iki tanfm ..... 
rt,'- ....._ ederk• MWI ....-' 
catm ..... '* abu rolle nedcll' 
ı..m. ..... .............. ,. 
_,arak 1 - OMWt ......._ ... ... 

Bu ke1fl1aba netlcell u oW.. 
,... tarih Rntt• ......,.... Ma· 
... 1939 ......... U.W.t 
pwtill koa.,..cle ......, ıc., .. 
novlf. - _ ....... petrol .... . 
t1 uklrı"Nlı a. .. ı ... 1.1111r1a ... . 

Kadınlarerkekle meğeba lamışı 
..... t:r.=!r• llJlı•lllL ba..... ,.... 
19• ....... lll•ti•ıkte ... 
3 a,.- 5,576 ton petrol çaka· 
~-lfb. O t.vllate kaHanılaa itti 
-Wktan 2400 ...... sör• .... t
... blll bat Albumda ..... 
.... lltlclW edihWUr. 

1990 ••ıllad• IODN Unl 
.. ~ ..... petral hanau, 
.... birik bir •hı ıtıet ~....... 

1931 • 1'42 .. 11... alt 
BtlacB ..... ı ...... ....._. 
lltm tok .......... ,.... ~ 
nlmal• diitlallımlt '91918 - .. 
•••takadaa tlbnlait -. 1' .a. 
JOD ton pria• 7 ..U,. toa ... 
nlacata tabala ......... 

H•kand • P-a .. 
~trolleri 

Aıba .. trnda mPnt petrol 
v~ latia..llMa 

llakkwla ,..._ daraınr rns'hıt 
(Olıtar. Hokwlm pek ,.. • .... 
( Kan. ) n ( Selııoko ) da ._ 
,., ... elYatında petrol -..... 
••• ........ ,... ._.. ansı 211 .. 
•8'1• d • llrltaık lfill mllıliıl ...... ... . . 

Liber ga cimlaarigeli 
A ...._ fl9al beb •wn..wd L1Mr,a dlahul,.tlne AMtHmtl 
ft. kıdltllil,ıı tıllllrclll• •S- ....... " Wldinlltll. LllMr,a ..... • • • ., ... Mis••· Atlmtlk ............ Gllle ,,.... ..... . 



27 B. Tefl'İn 1942 

Japon cep denizaltısı 
nasıl gaka/anmış ? 

Sanfranailkoya giderken bir de Kallfornia körfezla• 
A B I D I N deki mDbl• bir deniz üııilnil ve baradald devlet 

tenaneeİDİ rezdik. Deniz ıabayları bizi d•bscU.• 
DA YER baı umimi nezaketle kartlladalar, bavallarımıaı iı · 

luJoaa otomobille kendileri taııddar. 
Ba iia ve tenane tabiat itibarile bizim Halici biru andırıyordu. o .. 

Diz ıabayları kalilbflnde bize ö;le yemefl ikram ettiler. Trende yemek 
,._. ol••••za rağmen ba nazik ine&Dları 1H1DDan etıdk için ıofraya 
Obardak. Bitin subay kalilplerinde yemekl• çok aeflati. Burada da 
Ö,le ldL Kulübün blaa11 da Cblcal'odald ribl l'IMI, l'e•lf ve deniz H 

teraaaeJe oazırdı. Yemekten IODra tenue ft fabrikaları fudik.. Y &• 
D••ıza Matbaat ve zlyaretçll.rıe t..... memar ecnebi dili bilir iki n· 

ba, vermişlerdi. Ba tersanelerde de lapata seri 111alirle çallfıbyorda. 
Deniz ıabaylarmdan blrh 

c- H• l'•mi hulirdlkf8 fAJllpanya ılf .. i patlatmak idetinden vaz· 
leçtik. ÇünkG ba kadar bol faopanyamız yok. dedi. 

Aıaerllranm 2SO tenan•inde 3250 harp r-iıl yapdmaktadır. Ay. 
rıca b&c .. bota f1bi aüçilk 11659 tebe lnıa edilmektedir. Deniz •· 
tıklan yapma• da ayda birkaç bini balm8ftar. 

Deniz tabayları 1939 da harp bqlar bqlamaz barilnkil rayretle la· 
taata ba1lanmam1t ol•a11na mütnulftlrler. B• ter1aaede Pearl Harbo• 
•• ele r•ç•lt olan Japon ceb denizaltalanndaa biri de karaya çekdaalt 
dara yordu. 

Bana da P,dilk. Bir Hawada airaraıma benziyea ba remi iki kiti 
taraf ındaa idare edll•ektedir. iki torpil kovu ile, altında intihar ederek 
bir zarhlıyı da beraber batırmak iare bir iafilik kal•I vardar. Gemi 
ancak klçilk cü11ell Japonların ııjabilecetf kadar dardır. Yalnız elık· 
trik motörl.-i ve iki makine ile milcehhudir. iki •zkara birbiriain acu 
da olap bir tek rfbl rörGnmekt•, fakat ayrı ayn dönmektedir. Ba as. 
karlar denizalblannm •ut.Uf dümenlerlala hiz••tlni a-örıa•kt• oldajıl 
için r••ide ufki dalma tertibatı yoktar. Gemlain içinde yaloa ve ten 
buılmlf bir Pearl Harboar Umaaı harltuı bahmmOftar. Bu yanl11bk 
r•mlyi t .. bir tarafa gitmeje •ecbar et•İf· Teknenin elektrik kuvveti 
tlkeamlt, k•tÜlfaİ fetİreD ana ıremiye dönememlf, içindeki ıabeJJa 
rediklide intihar etmek f eclakirbiuıı röaterlp re•iyl havaya, aç•arak 
dinamiti atetlım .. ifler. tulim olmak mecburiyetinde blm111ar. Ba r•· 
miln biltla ..,.,. böylece öğnallmlttfr. Güzide deniz ıabaylanna 
tefekkllr ettikten 10ara otomobWe Saafraulakoya hareket ettik. Şehre 
rlr.ken yedi mil azanlaiaada hakikaten maezza• bir köprilden reçtlk. 

Rus petrol 
kaynakları 
- Bqtarah ildaclcle -

Sahalln adasında 

Aayaam tarkında, S.halln 
adumda ltletilmekte olan 

petrol kayaları aclanm flmlUnde 
balaaayor. Ba kayalar, SalaaHn 
petrol tröatll tarafmdan lfletilmek· 
tedir. Fakat bu karalardan birço· 
iunan iatiyuı Japon rnpları ta· 
rafmclaa almmlfbr. Biltün kayalar, 
adanın fl .. liad• Nutovo, Pilçak 
ve Ekabi'd• balan•JOr. 

1928 aenellad• llllhdl pek 
•ahnt we 17,625 tondan ibaret 
olap, Jıponyaya ihraç edilirdi. lkla· 
ci beı •neUk plinın 10D ......ı 
olan 1937 Hn811nde iltihall miktarı 
464,0oo ton tabmia edilmlfti. Kam· 
çatlı:.a yarı•eda11nda yapıa.akta 
olaa petrol arııtırmılannı da zikr· 
•t•ek lizamdır. 

Ruyanın bqlıca petrol m•r· 
kezi KafkaıJ• hariç olmak nzere 
yakarula İliml.W saydığımız ba 
tili ~trol kaynaklarının ıeaelik 
verl•I nedir? Miballof tarafından 

( Ctlabrl,.hca) 

, Sayın mtıtırltarlmlza 
Fabrikuuzda ıimdl19 ka· 

dar çekilmit veya çekilecek 
olan pamuk, kütlü, koza ve 
çititler liıortuaz oldutuadan 
mlfterilerimizin liıortalannı 
kendi namlanna sigorta yap
tırmalan, abi taktirde her 
banıi zarar va ziyandan do
layı fabrikamızın hiç bir 16· 
ba m•'aliyet kabul etmiye· 
celi ilin olunur. 

Aziz Pamukçu Vereae
leri Fabribaı 

2666 

Sattlık emllk 
Kımlay kartlllDda Y ako B•J91 

otlan• İff al •ttiil .. iua Ue ya• 
aınclald 46 na•aralı matanroz dik· 
klaı •• ..... arkuuıılaki 26 
aaaarah k ı ı ı • toptan sa • 
talacakbr. lateldilerin vekil R•J 
Ôm• Sanver'• •&racaat etmeleri 

2664 'n-28-29-30-1 
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BUGON 

AFRiKA CEPHESiNDE 
Karşılıklı aldatmaca 

Şimali Afrika halea taarruza ea müsait mevıimi 
yapmaktad1r. Sıcaklık derecesi artık 30 HD· 

tisradı pek reçmez. Hava ya ta1aamea açık r•çer 
,,.,abat pak ıürekli olmıyan yatmarlar kam f ırtılala 
nam _ön6a6 ahr. 

Havaya temizi•, ka•ları yat11tırır. Y atmar do· 
layııiyle yer, ideli asfalt bir yol halini alır. Ba 
vaziyet ıi•eli Afrika için her vakit balan•ıyan bir 
baldar. 

Ba cazip have dara•a iti taraftan birini har•· 
~ete reçirmok icabed•. lngWıler ılmdl baıandak· 
lan ••vzlla lskenderiye, Kahir• ve Sawen• çok 
yakın olmasından maztarlptirler. Almanlar ise Lib· 
yadaki nu üalerhaden çok uaklqmlf .. fakat M1-
ıır lçiade de uaalı bir late ve ikmal kaynağı ele 
19fİ'ememekten dolayı rahat dejildlrler. 

Gel relellm ne ötekiliode, ne de beriklode ta· 
anaza reçec•te benzfyen bir niyette röriin•flyor 
f1bi Baaan Mbebi pek ri:di detildir: 1 nrilizler rtızıl, çöl için ideal bir mevzie ,.,. 

ı .. mİf balanayotlar. Bir yanı deniz H bir J•· 
nı Kattare çökilDthi•• d&Janmıı olan ba meni 
dllz bat Uzerlnden ancak 50-60 klto...are&k bir 
reaitllkteclir. Çölde ba kadar ür ve ,...ı.n ba 
kadar emin meni b.Jmanm lmkbı JOktar. Ç&l mev. 
sileri •~a bir Janlannı ufla• bir yere dayar. 
lar, dit• Jaaları çöl içinde açıkda kalır. 

şr.dlye kadar çöldeld bütfln lnrlliz ve Mihver 
mevzileri hep böyle idi ve bandın dolaJıdır ki her 
iki taraf da manevra ile lı.arşaamdaldnin yanlarına 
ve bitti r..Wne dlf••k imkiamı balayorda. Halbu 
ki bu yeni ••nid• bana iakla Jokt•r. larillzler 1 

Rusya' da k 1 
muharebenin 
tiddetl daha 
bir mUddet 
sürecetlnden 
Almanlar ti · 
malt Afrlkaya 
mUIJlm hava 
kuvveti •vı . 
ram azlar. 
Halbuki Mısır 
cephesine Af. 
rlkadan mü· 
tema diyen 
havave kara 
takviyesi gel-
mektedlr. Bul 
cephede bir 
Anglosakson 
üstünlüğü 

mevcuttur. 
.. -

b• ••in mevside bir •ldaf11 ma· ı ÇGnkB Raı,adakl muharebenin 
barebetl vermeden, yani Ro-•I ıiddetl clıba bir, batti bir baçak ı ı&ndiUderi iki tarafb teıirio yapı 1--------------t 

lamıyacaiı keyfiyetidir. ·Ba aepep· 
ten Rom•el ıimdilik Aorlo • Sık· 
ıonların Orta Şarktaki en bil,Ok 
.. •ç•e kavvıtl•ioi burada ta· 
tabilirM kendiılol mavaffak olmat 
uyar. iki taraflı bir tetir ••v•a· 
bahiı olmadıkça Orta Şarkta bil· 
yDk ıeyler elde etmek Mihver için 

kavvetlerioi esaelı ıarette hırpala- •J kadar id•vam edebilecetlnden 
madan taarnza reç••k İltemi- Almanlar ba milddet zarfında ıi· 
yorlar. mali Afrlkaya mlhim miktarda ha· 

Dii•r taraftan Almanlar da va kuvvetleri l'•tiremiyecelderi ai· 
buradaki ••vzllerlnin apl IU'etle bl hattl mlbim kara takviyeleri de 
bir yanma denize ve dit- yananı retir .. ezler. Bana karıılık flmali 
Kattan çöklatllloe dayayarak ay- Afrikayı mllhlm Amerikan hava 
ni uğlam tahkimatı J•p .. k içJa ve kara takviyel.-i reldltf ve r•I· 
fırut ve zaman balabllmitlerdir. mekte balandajıl iki tarafın verdi· 
Onlar da ayni ıaretle larWderla ii haberlerden anlqdıyor. O bal· 
taarru ederek evvela ba müata· de önlmizdeki ıa bir, bir baçak 
kar ....W. u,........._ı beldi- ay sarfında Maaırcla •lhim bir in· 
yorlar. (R°Rmll ...- ••il• ıa. .. • A_.ku Bttoalatt ... cat· 
tlblredee tok ...... ....,...., tar. OndaB ıonra ba nttnalıten 

Uallaaa iki taraf ela ,..,.... ba derecede blmamuı mabte· 
Clrüat oı--kll ..... tur ..... 
nan~ beklJor. Dit- SOara M111-dakf yol, demiryola 
tiblrl• talaldm ettljt n ........ n aeldr aakfl,at .. kui tama-
de •na.it olu ... n .... ..,.. ___ ..,. ...... d. olcl8j'Uclu 
-•·k ..,.,. ,.,lmh.. •••• • ı k L..... ......tldalD ce-
Wr ...... •J ..,.... A ••.... ........ d•ı .. k da bareklt ,.,... •h• ..,,_ ,.,. ..... ,.,. .. ,.... .......,.. EJ&I .. 
...... il Wr inat röe--•k _,.. • Kattan •ısdaln rwilinl 
oaları taama t11vlk oWap slbi çevllaaek iıHleı l.,Wzl• için da· 
l..,w.ıerla •• ROllmelia bir ı.. ba t..aa v1rdar. Milw• tarafa Kat -
c.aubJlti diye röatw.ep .... ..... c•uıbaaa anacak kav· 
prak on• ıu.-.ı..1arı ela apl nt " ..Una malik deilWfr. Bina· 
rayeyi fildl1orda. Hatta toa •· nıh,k ln,msı. bir taraftan pi. 
maada Roamelln lJlt,aMn a,nl- ,.... bnetl.Ue badi saflam 
dıjaaı ve Berliade bal....... .., ..... hltark• bir taraft• 
her tarafa ,.,..k da JİDe ı.,.. ınrldt kWfttlerlle hayU eeaaptaa 
lere sOya aDlait bir fınat hillisai k8"Jlleı bir ta.,,.. Pttılı•lw. 
vennk anlan aa.na ....... .. .. ;. b&yls bir mannra ı.. 
di. Am .. iki taraf da ae ._ k1f- u..claa .. hramd•r. 
kartmaya , ne o l .. vike JIDl .. ık Mihverin mlWafaada kaı... 
.U,etinde rörtlna&JW. Fakat...... 11D& dlier bft Mbep de 
biru daha azar1a öyle ~ KılkuJı hareklbnıa lakipf ede· 
ki taarrua Lkalk .. k aarwet n •••ili •e Allualarm Kafku sU-
ıan11nı lnılllzlet daha fazla .,.. ...... ceaabana reçe .. melerl dola. 
caldardır. 1..U. ret• MDe Orta Şarkta dD· 
ili L 2 

Uıtea pek varit dejildir. 
Ba dilf &nceler rözönünde ta· 

talarsa yakanda Anılo • Sakaonla• 

na M11ırda bir taarruza reç••l•i 
beklenebilir. Bapl.de hem larlllz· 
leria ve he• A•eribhlann 11k 11\ı; 

tekrar •ttikleri ctaarruzamam••• 
relmlştir.ıt ıözll de ha 1aretle tatbik 
aaba11 babHf demek ol•. 

Zayi mUhUr 
Mihürümll zayettijimden 

dolayı yenİIİDİ çakartacapm. 
Eskisinin hükmi olmadıtını 

ilin ederim. 

( 

Ahmet Y etifkinı Eski 
Hamam mahallesinde 
Sokak No. 59 Hane 

Na. 65 
2663 

Pazar günkU 
maçlar 

- Battarah lkinclde -
lkldcl devrede GeaçJk tala_.. 

nın bakim bir oyan çıkarclajuu 
rlyoru. Devrenin ortalanna cl9i 
ru reaçlijin tehlikeli bir a 
MIUi .... ucathlar ceza çiqW 
rinde fanlle d•d•abllclller. Sut 
Kemalin çektiji 11kı şat Milli 
aacat oyuacalarma çarparak 
relcll. ikinci ve demir rıw Wr 
... ,. -OJUCG .,. W.ln 
uviyeıinden atlara takb we 
berliii temin etti. 

Saba, taraftarlarmın teqJa 
91DhJord•· Biru tonra 
takımmm Udaol rollbıln JİD• 

uvit=n ikinci defa MilD 
cat • rirdltial tratlvm• 
Mllh meancat takımı H bit 
lenaedik majlobi,.ttea k 
kutarmak itin canla bqla 
yor, fakat rGael bir OJ9 
Gentltk •ldafauı Wfllmda 
tün akmlan kınbyorda. 

Oynnan bitlHliae 4 
kalllqb. Bir lıllli M...cat 
Geaçlik p .. lb U. dat·.sw.1111m 
Şahabm ç•ktiii pt plle 
lendi. O,... iMi nntle 2-:2 
bere bitti. 

iki Memur altnacak ------~ 
Yası itleri için askerlikle- iliti· 

ti olmayan bir memurla bir daktl
le bay veya bayana lbtiyac vardır. 

isteklilerin aeelı J,lektrik Şirkı· 
atine müracaata 2662 27-29-31 

J 

...... ıar ... ı 
Milli meaı•cat fabriblll 

bq ... e., Malafa Ôntürk ile 
yan Sabahat ÇAil'in nipa 
leri evlerinde an. dOllları 
da yapılmıtbr· Tebrik ederiz. 

AŞKIN MUCiZESi NAKL&D&N 
Me•dl Enöd neıredilmit olan rakamlara rÖr• 

1935 HD81inde ba Kaynakların 
senelik verim tıhmialerl ıadarı 

Ton -kaukillu-Emba 272.000 
Bqlur • Sterlitamak 406,000 

itte H "8ela b&Jlk bir sofra huır 
lanmıfb. Aclaaıa Wrlclk lokantıe111 bil· 
ylk ....... , ........ •• ,..ekı.1 batır 
..... t .. 

da kon111aai• daldılar. 

Hw ..,de matabık l&aldıklatı taman 
doktor aorclaı 

- Acaba herkeı rol&all iyi eıberll· 
dl ili? 

Tam ba 11tada Aytenln afatıdan: 
- Ben de •apara blaecejiml d .. 

dltl ve arkasından ellerini 'ırpbiı da. 
,Uld•. 

Oyn.ttlan iıkemleletia rBrOltW ,. 
ekteriai tltman olati misafirı.ta ohlhlrlllf 
keo rahata kıvtiftaklarau ~ olal 
birer oh ~•kitleri öt.ki oc:la&bn ......_ 
Aneyl abkoymak ltlD J•Phtı hafif Uuk doja • Sıbalin 239,000 

Orta aıya, fierrına Çeleken 498,000 
1,415,00o 

•• •tntakalar itlo 1937 ıeae· 
ıl tarfıacla tuzlm edilm iltihlll 
plloı ,,300,000 ton olarak tubit 
edilmlftl. 

GörillDyor ki artıf dlikWı 
•&hlmdi. M&JDafih ba tahminler 
,._.. dayanarak lıtlhalllt bak· 
kaada kat't bir hilktim ,,._. 

dotn detlldlr. Ç6nk6 Stetlltamak 
... taw...la petrol iıtlhuli 1926 

........... itibaren sabit bir •lk· 

tara ....... •• 1938 11nelinde 
1,390,000 ton olarak y6rUt6ldilif; 
t.la• bUifına alarak ancak bit 
..,_ tona tan111tı~ 

Sonrada Oç ıet1e nvel alclöja fibl 
,_. keadiai tofteya hız.et etti. Al.tam 
saat MklM dotra ilk olarak doktor rel· 
dl. 

l9trl tlrerken atkadafmat 

- An• aıatıda bekUyor. dedi. S.. 
ıti blli röremediti itin bana d.t yandı •. ~ 
Hutalıiı .... , retmediiini kendlllne lor• ... 

Tı fazlert.ib lfia• bakarak ba· ... : 
- V apuf dedi. Adeti bUlfma lii9 

fllmedi. O kafanın ltüaded n.a. reçtl· 
tw Allahtan bqka kim bllebWt ki? Ba 
•kta•kl f evkallde sahneleri d• bir r8r• 
lim, balcalua tonra ne olaca\ı 

Mae.p IOD bir fÖa altbktu ldnr• 
ild atbdaf baflıyıcak olan kOIHdioiD, 
elaba dojrua faciuın t•ferrBatı liakkm. 

Sabef bana Oaöit ettltlnl ı8yledt, 
Saat Hlciı ba9akta kapının ötıilad

ltalababk bir ltafllenltı ayak ... ı.ı ddyal 
d• ve IODra da ylkMk Mil• k0ntqmılar 
ltitildl, 

Doktof ....._ Penc•••J• kdfetak 
bakb. 

._ Oalarf dlJtt •abayı Hlleadi. Gelf 
torlat-

Aıku tiditJ kapıyı a~tı. boktor ... 
ıanin lk:i tarafmda daran blytlk IAabelirı 
taktı• Ce•llt 

- Xalbl• &yl• fatpıytJt kif d••k· 
tn kendini aldaclu 

Arkadqı blr kolaH •ıkuakt 
- C•ret 1 C91aretl. ka,..._. dliı 

dl,; 

Doktor arkadqının kalatına f 1111. 

da dit 
- C...ntf lfltdn mi? O dilfibıce 

J&Vaf yavaf llhniade y• etmeye bq. 
ladı. 

Bolar liep h&Jf& allmet. Ceıdr oL 
ltt• mlaaflrl• reliyar. 

Kapı •taldı •• b,.aka-. Wedi7ci 
teiti, hlkim H diler biltln davetlller i4•· 
ri rfrdller. Sabey Wa Wrlne klh 8tekln• 
•elim •erip tefekkllr ederken, doktor ..ır 
berin kalaiına birııyl• .a,ıec11, we uk• 
ortadaa ka1bdlda. 

Bit dakika iönra. ki ... lart.aa Mi· 
*adaa Ayte ili ......., d&adL Her IJdji 

de bitcleu a7ald.nm Uçlarına ~111tak 
&teki oda,. ;ir IS ı 

c..n....,.._ 
- Sofra1• .,,......J dedi; Ve kerb• 

ötirch. 

tlJI ......... 
A.-
- 0.d ıwa1,e11 ..... ... 

)'Gri ... c11,..k kapıya ...... ~-
clejrti k .... llt..a,tL 

,....,. dnı bırak•••ı .e .W; ~ 
k_.. •ak tam ka; ... 8allili ~ ....... 

E•lrber, kam 111 MWI ~ Nıiilillııiııl 
il lfln k.,... • 1 ... liaflf .... 
b n Ane .- ...... a.. irabt ,_ ,.. ........................ .,.. ... 
~ ... ıl ....... dönlp kap111 ba 
........ 
... ki ... tia d ztman ne de djW 

ra oraya liaktMd•. Ane de 0 ftllNlll 
hiç kı•ıldaiiAdan iterWrli MfNttif 

(d ... t t 



., 

4 BUGON 27 B. Teşrin 1942 

~~•ı•••••~t••••~1ıtmlıe sJlills sı;ııs sJ!lls sııııs silills smts sıme sJl!lls eıJEll Milli Mensucat Fab
ASR J Sznemadailfm SAYINADANA HALKINA m rikasılşletmeT.A.S· 

s:~::E.:::: ou!.!~!~n:~::d::s 'il A 1.s ara y· Ve TAN i ~~~~ı ... ~0~·~~'.~0~~: 
Mickey Rooney Judy Garland - Cecile 942 taribirıden itibaren yerli koza 

P 
d f işlemlye başlıyacaktır. Bn itibarla arker tarafın an ne iı bir surette yaratJian • gerek pusulalı ve gerekse pusula· 

• ıız çifit istihkakı olan müşterile· 

ANDY HARDY AŞIK 
Komedisi ıizi iki saat rüldürecek ve eileodlrecelıtir. 

rlı:nizln bu tarihe kadar ldevlant 
çiiitlerioi temamen kaldırmaları 
liizımdır. Aksi takdirde ardiye ve 
nakliye masrafları kendilerine ait . mı C e ~ ü O B a D e m D O O e - mı~ ~:~~="~~~re bir ardiyeye nakle· 

• iN BiR HARIKASI Ardiyede kalan çi!i'itlerio yan· 
maaından, bozulmaaından ve her 
türlü haHrattan dolayı fabrika i· 

mı k·r~~ı-~~ ı~ıfu~=~~~~t 

iLAVETEN: 
............................ 

~~:a EG R i BACAKLI u: .. 
••• !Hl A V IC lUJ ır ••• 

MUthlf sergUzett, Korkunç, Macera ve ~ larıa çekildikleri tarihten itibareo 

~\\ KLEOPATRA azami on beş ~ün zarfında koçan 

V.h'.t fi.m i AYRICA.• 'f&i)• · I sahipleri ve bunları satın alanlar 

Renk n n M n k n M Av s mı ~ mııııınıı•nruıııınıllllllllUUHUllllRlllllRIDllllHllllR•ınnnnınııııııoııııUR11uım1111n1111uıııııııMutlllRIUIY ırm ~:~ı{t:;:ı.~:· l~~~~.ı~·.~!1:d:.kr.'dı. m 
~Y)- tarafından mutlak surette kaldırıl· 

~~ ....... ~ı ......... ~~ ..... ~ı~~ ........... ~ ..... ~ TCJIRD<ÇIE ~0~11..lı:D Şaheserler şaheserini Takdim edilecektir. IWJ1 Nakliye ve prese masraffarı 
Mll.YONLAR Strlile meydaoa gatlrllaa ve binlerce Flrüranıo tııtrak ettiği bo ım keodUerloe alt olmak üme pre· 

Harkulade Film için Biletler Satılmaktadır istical edininiz. selenecektir. 

S 1 k t 1 1 
Koçan tarihinden on beş g ün 

atı 1 ar a ar: TELEFON ALSARA Y : 212 TELEFON TAN : 266 sonra pamukların yanmaııından,a· 
varye olmasından, eksilmesinden 

· 1 - Şarkan: Hali, garben: Yanmcay• giden 

Şimal enve Cenubcn Şebel arasında 21 hektar. 
tariki im, llCIQlmJJiBJJ{le elllle slllls ellilBJ!IS sll!ls sif ille 81/llCaJI] . ~:t•,~ı~:;~fav~1~~~a~!~ ·~~:~ı;~:~· 

ğım ilan ederiz. 25- ?.7-29 2653 
2 - Şarkan: Şif, gar ben: Yarımca tariki: 

:·············································••••ı•••ı·ı Şimelen: Düğüm yardımda olan Şif. • R d t k •ğ• • ·k· · · 
Cenuben: Sahibi senet tarlası arasında 3 2 hek- : B yo e nı ının 1 1 mUCIZ8ll 

tar. 1 ORION ve DECCA . İ 
3 - Şarkan: Hali ve Koçalla df"resi, I • • 
Garben: Kuzgım deresi, Şimalen: Dedelere giden yol, : Radyolarını Mutlaka Görünüz. : 

Çemiben: Kayalı orman ile mahdut. 32 hektar. 1 SOBA Yerli ve Avrupa mamulatı i 
3 Parç a yekun '130 dönüm tarlalar satıhkhr. : zarif ve sağlam sobalar : 
Adanaya 21 kilometre mesafededir. • • : 
Talip olanlarm taksi ml'ydanmda makincst Yunus Sty ! ve yemek ocakları : 

• ---=-- • 

hana müracaattan ilan olunur. ! Standart Markalı TELEFON Makineler! 
2629 20-22-24-27-29-31 • • =-------------------- : ve ELEKTRiK Edevatı : . .........._ . 

Ceyhan belediyesinden : 
Açık arttırma ilanı 

1 - Ceyhan belediyealnin, 53 numaralı Koruklu caddeainin imtida
d1nı t•şltil eden 105 metre u2onluktaki sahada yaptıracağı mol9z taıile 
ldi kaldırım ve iki tarflı beton bordür işleri (5150) lira keşif tutarlı 
olap 2/11/942 Paıartesi rünü saat 10 da açık ekıiltme ıuretile ihale 

edilecektir. 
2 - ibate, B lediye salonunda ve daimi encümen heyeti tarafından 

yapılacaktır. 
3 - lıteklilerin 386 lira 25 koroıluk teminat vermeleri lizım oldu· 

ia ribl 94l mali yılma ait Ticaret oda11 kayıt makboıu ile bu işi yıpa· 
bileceklerloe dair vilayete ibate tarihinden sekiz rlin evvel müracutla 
alacakları ehliyet vesikalarım beraber i'etirmelerl şarttır. 

4 - isteklilerin, bo ite ait evrakı Ceyhan belediyeıinde billbedel 
cörebilirler. 

2642 21-24-27-31 

. ~' . 
i Alfa - Laval v. Viking 1 
i Markalı lsveç mamulatı SÜT Makineleri i 

i Çinko, ÇiVI, Lavabo 1 
: Vesair Sıhhi Tesisat Malzemesi : : ! • -;o:-.- • 

Işık zarif YATAK ve YEMEK OOASI ve SALON: 
! Takımlarımız ve ÇOCUK ARABA-1 
i LARI nın envaı gelmiştir 1 

1 MÜESSESEMiZi ZIY ARET EDERSiNiZ 1 

BÜTÜN GÜZEL FiLM MERAKLILARI 

IS3lUJ AKŞAM 

Alsaray Sinemasına 
Gidiniz ve Kanla Ssltanat, Kleopatra Gibi Şahaserlerin 

Eşsiz Yıldızı Claudette Colbertt ' in Güzel Ray Mllland 
ile Bir Sureti Fevkalade Yarattıkları, Mevv:zuu, lıpanya ihtililinde 

ve Bug üolc.ü Harbin Heyecanlı ve Merakla Vak'aları Ara1ında Geçen 

Aşk Doğarken 
1 ŞAHASERINI GÖRÜNÜZ ·I 1-1 
. --:.ı 

iki Saat Çok Zevkli ve Heyecanlı Bir Zaman 

Geçirmiş Olacaksınız 
iLAVETEN: 

Altın Seıli DICK FORAN ' ın Heyecanla Macera Filmi 

-=== Soyguncular Oiyan ===~ 
Pek Yakında : 

Tarlhia Azameti . . Aşkın Kndreti • . San'alın Za(eri Olan 

ŞAHESERLER ŞAHESERi 

KLEOPATRA 
Adana Belediye Riyasetinden; 
Askeri kı~la yolu üzerinde bulunan ahıap köprünUn ta• 

i HER HUSUSTA MEMNUN İ 
1 KALACAK SiNiZ ! .. ıiıiiii ... ""---·T-O ·R·K-Ç .E.wı---~-= 
1 Omer Başeğmez ve şeriki 1 miri açık olarak eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1- Keşif bedeli 841.76 liradlr. 

2- Muvakkat teminatı 63,03 liradır· 
3- .hale 6/11 /942 tarihine raslayan cuma gUnü saat on 

altıda belediye binasmda teşekkül edecek belediye encümc· 

ninde yapılacaktır. 
4- Keşif, şartnamesini görmek ve fazla malUmat almak 

isteyenlerin Belediye Fen işleri müdürlüğüne, munakaaaya 

girmek isteyenlerde muayyen gün ve saatte teminatları ile 

birlikte Belediye encümenine müracaatlarıilin olunur. 
22 27 31 5 

Seyhan Vilayetinden: 
ı - Adana Kozan yolnnun 29 - 31 km. lerl arasın· 

da(2000) metrelik kısmın toprak tesviyesi (17500) lira tize 

rinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye k?nulmuştur. 
2 - Eksiltme 12-11-942 T. ne mlindif perşembe günü 

aaat 11 de viliyet eaimi encünıeninde yapılacaktır. 
3 - isteyenler bu iıe ait keşif evrakını görmek üzere 

nafia müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
4 - isteklilerin (1312) lira (SO) kuruş muvakkat teminat 

tte ehliyet vesikası almak üzere bu glbi iş yaptıklarına dair 

bonaervislerile 2 fotoğraf, bir adet (50), bir adet (15) mak .. 

tu ve bir adet de uçak pulunu dilekçelerine bağlamak sure

tile viliyete mliracaatlan lizımdır. 
S - Poıta ile gönderilecek mektupların tış ıarfı mühür 

:mumu ile iyice kapatılacaktır. Postada olan gecikmeler ka-

DUl edilemez: · • 
2627 

lMatiyu Sahibi ı CAVlT ORAL ı Rifat YAVE.RO~U 
tt. NwtY•t ltldlrar At.kat ....W.11 ;tti ı BUGÔN Matbuu 

• • 1 Telef on: 168 Telgraf : Başeğmez Adana ! 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KalaQoQullan fabrikasından= 
Fabrikamızda çekilmiş olup gerek mal aalıibi ve g erekse t üacar ye· 

dinde bulanan ve hilen fabrikamızdan kaldırılmamış olan pamukların 
işba ilin tarihinden üç rün zarfında kaldırılmasını rica ederiz. Aksi tak· 
dlrde geçmiş ve reçecek beher rün için balya başına 30 kuruş ardiye 
ücreti alınacağı ribi pamukların açıkta bulunması yüzündeo hasıl olacak 
ıarı&r ve ziyandan fabriknmızın hiç bir suretle mesai olamıyacaiın• ilôn 
ederiı. 2654 25~27-28 

·------------------------------------------------Makine 
Sahiplerine : 

Eski istasyon Karakolu kar111ında Oemiriş atölyesi harp vaziyeU 
dolayısile memleketimize rirmeyen yedek malzemeleri temin bakımın· 
dan atelyesioi REKTIFlYE ve PRES makinalarilo bir daha teçhiz 
etmiı ve kadroıunu teknik elemanlarla genişletmiş buhıomaktadır. 

Mevcut bil'umum makinalarıo gömleklerini REKTIFIYE PRES 
işlerini, en iyi ve sağlam bir şekilde, her nevi yedek parçaları pik ve 
kıııl döküm ıouk ve aacak demir işleri freze, büyük ve küçilk torna 
ve planya itlerini elektrik ve okıijen kaynak işlerini çok titiı bir itina 
ile istenilen evaaftan daha iyi bir düzgünlük ve sağlamlıkla yapılaaası· 
na r•yret edilmektedir. Sayan müşterilerimizin topdan ve perakende 
ıiparl~leriı1den çok tnemntın kalacaklarinı bir kerre yaptıracaklara işler 
le daha iyi anhyacaklahnı kuvvetle ümit eder bir defa tecrübe etme 
lerlai bekleriz. 

DEMIRIŞ 
Nuri Haa ve E.vlôtlara ve Şerikleri 
Tel: 353 Tir: DEMIRIŞ Adana 

illn 
Unal Fabrikası müşterileri nazar dikkatine 

1 - Y ağınur mevsimi başladığın darı, balyalar yaimur all ında çflrü• 
meldedir. llôn tarihinden itibaren satılan bıı balyalar üç riin :uırfmdn 
kaldırılmadıiı takdirde o x-ünkü borsa rayicine göre satılacaıi'ı 

2- Çekilen kütlOler çekildlii t:ırihten yani koçan verildiği tarihten 
itibaren, bir lıaHa zarfında kaldırılmadığı takdirde. ründe beher balya 
başına 50 k11ruı ardiye bineceği 2661 27- 28- 29 

iLAN 
Mersin ithalatçı ve ihracatçı 

birlikleri umumi katipliğinden: 
Adanada Davut Yalman firması tarafından lngitereden 

ithal edilerek sat.aşa çıkarılan kösele kayış fiyatları aıağıda 
gösterl\diği şekilde teshil edilmiştir. 

Beher vakit a111mi sabş 
Malan miktatı ~vsaf •e ebadı Maliyeti Fiyatı 
200 metre 40x4,S 1 İ9 259,SS Kutu$ 
200 « 50x4,S 224 324,80 c 

200 « 60xS 313 4S3,8S u 

600 « 70xS 348 S04'60 « 

600 « 75>eS 373 540,85 « 

200 « lOOxS 507 735,15 c 

60 « 120x6 766 1110,70 « 
60 « 150x6 973 1401,12 « 

Bu fiyatiar ebadı bizalafanda yazılı kayışlarm beher met· 

resinin ithalatçı azami satış fi7atıdır. 


