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iTALYAN -eoM-
H A T 

denizi ile Majino ·ttı ara
ktedır şıddetile devam etm 

tisten uzaklaşan halk ·sok kl rda -iman 
tayyiıreleri taralından BOMBA AN-

M KTADIALAR 

~giliz 1 Yvare· •erı0 ROMA UZERIN EKi SON UÇUŞLARINDA 
T L ŞEHRE BEYANNAMEL R ATA AK ŞEHRi 

BOMB LARLA DA YAK BiLECEKLERiNi ANLATTILAR 

GRUBU 

Mebuslar müttefiklerimiz 
lehine hararetli tezahüratta 
balunmu~lar ve hllkdmetin 
takip ettiği siyaseti miltte
fikan tasvip etmişlerdir. 

Londra - ltalyanlar dün Malatada gene 8 defa uçmuş
lardır. Bombaların çoru denize düşmüşUir. Yalnız iki yaralı 
vardır. 

Londra - Italyanlar Adeni üç defa bombalamışlardır. 
Boınbardıman mlleuir olmaktao çok uzak kalmıştır. 

Londra - lngiHı: tayyareleri Italyanın Kırmızı deniz 
limanını Libyadaki depoJarını ve Somalideki şehirlerini 
bombalamışlardı r. 

Paris - Fransız tayyırele.i Veaezİ!I civarındaki depolar' 
bombalamışlardır. , 

Paris - Fransız d•nanması ltalyanın sahillerinden bir 
kısmını bomardıman etmiştir. Hasarat •iihimdir. 

Vaşington - Buradaki kanate göre, Almaalar Parisi 
almadılar, Parisi Fransızlar verdiler. Çünkti Fransızlar Pa
risi vermemek için daha çok harp eder, mukavemet gös-

1 terirlerdi. Lakin asırl .udauberi çiçek gibi süslemiş bu ~üzel 
şehri Alman bombardımanlariyle bir barabezare çevirmek 
istemediler. Fransızların Pari·d tekrar alacaiı kanaati kavi 
olduğu için bu şirin şehri teslim ettikleri gibi geri almak 
hakkını muhafa%a maksadiyle Almanlara emanet olarak 
teslim etmiş oldular. 

~~d •• ,. ed •ıA d·ıd· a or ı ı are ı an e ı ı . 

Paris - · Paris sukut etmiştir. Fakat harp Manş denizi 
ile Majino battı arasıada hala devam etmektedir. Maoş 
denizi lngiliz kuvvetlerini Fransaya taşıyan vapurlarla do
ludur. lngiliz yeni kuvvetleri Almanlarla ilk çarpışmalarını 
yapmışbr. Almanlar Sar mıntakasında Majine hattına kar
şı hücuma geçtiler. ~b .. ____ _ 

}-~' Dna lspanyel askerleri tarafından işgal edi
\~t, tıt tdırinde muvakkatan örfi idare ilin edilmiştir. 
'\~ ....._ Italyada tabedilen gizli bir harita elde edil
~~ haritaya göre Akdeniz sahillerile Mısır ltalyanın 

~' ~•i olarak gösterilmiştir. 
t t \

1 
l(udüsten öğrenildiğine ıöre Habeşistanda 

5 ~•l•td'r başlamıştır. Suriyede ve Mısırda bulunan is· 
1ti~ ~Q bazıları Habeşiıtanda ayaklanan ihtilalleri 

~ ' ~bııişlerdir. 
I' t ~ , ~ilanda hükimeti Italya ile munasebatını kesti. 

d, tıfıri ile Hollanda müstemlekelerindeki konsoloa-
1~ dt, ):ı'••portlarını •erdi. 

:Jı :tilt,' Hollanda, Belçika, Norveç, Polonya orduların
!'~ t,di te toprağında bulunan mftfrezeler vapurlara bin· 
ıe~ t~titi "· Sayısı yiizbinlere balii olan bu ordular Fran-
,~ )' >'0rlır 
~· ....... . 
' d~ b ~oskovadan alınan haberlere göre Almanyanın 
,ı 111~ cl,~1unan Polonyadaki büyük binalar Alman yara-
11 , lldur. 

l~ill ~'Ynelmilel bir mıntaka ola~ Tancanın asayİfİDİ 
'l •Paoya hüktmetl Franıanın rizasını alarak taa

•t11aiıt• ır. 

Londra - Fransaya giden Inıiliz kuvvetleri bi-
rinci sınıf askerlerden mürekkeptir. 

Londra - Almanlar Parisi sakin ve boş buldular. Pa-
ris K~rdioah yerinde kalmıştır. Pariıten uzaklaşan halk 
yollarda Alman tayyareleri tarafından bombalanmaktadır. 

Londra - lngHiz istihbarat nazırı verdiği bir tebliğde 
şöyle demiştir : 

"Paris Fransadan fazla bir şey idi. Fakat Paris gene 
Fransadan az bir şeydir. Bu merkezin sukutu Fransızların 
harbi kazanmak azmini bir kat daha arttırmıştır. Fransa
nın kuvveti tam kalmıştır. Harbi kazanacağız. 

Paris - Londradan bildiriliyor : 
Bay Ricbard Nilson bir başmakalesinde şöyle demekte· 

dir: 
Berlinde Alman sulhu hakkında bir kaç şayia dolaşıyor. 

Bu şayialara hakacak olursak, Hitler gelecek hafta Fran
saye ve lngiltereye : ''Ben sizden birşey istemiyorum.,, di
y~rek Fransadao çekileceğini bildirecekmiş. Fakat bu çe
kilişin şeraitleri de şunlar olacaktır. lngiJiz ve Fransız fi
loları ltalya ve Almanyaya verilecekmiş, Italyanın "Tarihi 
ve an'anevt istekleri" yerine ıetirilecekmiş. Londra ve 
Paristo Alman taraftarı birer hükOmet kurulacakmış, Fran
~. ye lngiltereyo birkaç müatemleke bırakılacakmıt·· 

Bay Harold Nikolson bu saçma ıayialardan bahsederken 
"bu adam zır delidir diyor.,, 

Atina - Fransız hiikdmdi Tourtan Bordoya nakledil
miştir. 

Atina - lngiliz tayyareleri Romu üzerinde uçuılar ya
parak ltalyan halkına hitaben yazılmış yüzbinlerce beyan• 

na elier atmışlardır. Bu beyanamelede ltalyanlerın ilet 

olarak kullanılmak istendiği izah olunmaktadır. Ina-ili•ler 
bu beyanameleri Romaya atmakla icabında oraya bomba

lar da atarak ıebri yakmak mevkiiude bulunduklarını an
latmak istemişlerdir. 

Londra - Fransız ve lngiliz donaamalari açık denizlerde 
2 ltalyan denizaltısı daha batırmışlardır. 

.......................... .. ........................ .. 
i AYATTA MUVAFFAK. OLMANIN SIRLARI f 
İ agatta, Herkes Muvaffak Olabilir ml?-Evet!J 
:ıtıı -30- ı:ıı YAZAN: S 1RR1 SAN L 1 :ıııı ...................................................... 

Size Saadetin Anahtarlarını Varıuoraz .. 
-Dünkü nushadan devam

Başka bir bilgin de ıu 
tavsiyeler de bulunuyor: 

"Muvaffak olamıyacağınızı 
kestirdiğiniz bir işe teşebbüs 
etmeyioiz. Cesaretini kaybe
den insan, mahvolmuş de
mektir. 

Arkadaşlarınıza karşı üs-
tnnliik iddiasından vazgeçi
niz, zira bu hareketiniz pek 
çok insanların klbini kıra
bilir. Bu gibi vaziyetler ba
yatta muvaffak olmanıza 

enğel olur. 
Temiz ve iyi giyinmeğe 

dikkat ediniz. Çünkli harici 
hüviyetin de hayatta geçtiği 
yerler vardır.,, 
Görüyorsunuz ki, bu anah-

tarlar, yılların, batta ~sırla
rın yetiştirdiği büyük adam
ların dehi kaynağı dımağ
larında çok ince bir ihti· 
mamla vücuda getirilmiş ve 
beşeriyete hediye edilmiş 

yüksek kıymetlerdir. Bunlar
dan berkesin istifade etmeıi 
zeki ve kabiliyete bağlı ol
makla beraber, imkio dahi
lindedir. 

Yalnız yukarıda da söyle
diiimizi bir kere daba tek
rarlamak mecburiyetindeyiz: 

Bilmek kifi değildir; ba 
bilğiyi yorulmıyan bir aıim 
ve ıanla kullanmak ve bun .. 
dan azami şekilde faydalan-

mak gerektir. Bu sabrları 
dikkatle okuyunuz ve hemeD 
tatbik etmeğe çalışnız. lira 

bize göre, kaçırılan fırsatlan 
telifi etmek, yeni fırsat ve 

insan oğlunun yapamıyacağı 
şey yoktur. Meıbur bir 
şair: 

"Olnıaz olmaz alem enıkiadır bu,, 
Demiş. Ne kadar dojru 

bir ıöz ... 

(De•amı Yar) 



SAHiFE 2 

Ucuz Sığnak 

Etmenin Us•lleri 
Yazan: MiMAR IEKI SAYAR 

1-

Harpte, şehirlerde haTa 
bembardımaDlarından kor1111-
•• çarelerinden en mühim
•İ ve kabiJi tatbik olanı 
sıinaklar tesisidir. 

Sığınaj'ın, faydasız ve lü
zumsuz bir tedbir olduğu 
kanaati yanlıştır. iyi tertip 
edilmiş sığnaldar, sivil ha~
kı, tahrip bombalarının te
sirlerinden iyi bir şekilde 
korur. 

Bombardıman tayyareleri· 
nin, uçuş menzili içinde ka
lan büyük şehirler halkını 
daha uzaklara nakil imkan
ları bulunamadığı takdirde, 
ailfus kesafeti olan mahal. 
leri kısman boşaltmak, bu 
suretle, halkı dağıtmak gibi 
çarelere de müracaat edil
mektedir. Fakat her ne olur
sa olsun, şehirde sığnak in. 
şası bir zarurettir. AJmanya
da bütün sığoaklar, Polon · 
ya harbi başlamadan evvel 
ikmal edilmiş bulunuyordu. 
lngiltere, sığnak inşaatında 
z.amao kazanmak için çe- ' 
biden seri ve standard tip
ler kabul etmek mecburiye
tinde kaldı. 

Bu sığnaklar yüksek mu. 
kavemeti haiz madeni höc
ıe veya galerilerden ibaret
tir. Fransada sığnak inşa 
usulleri ve şekilleri daha 
mütenevvi şekillerde ve muh
telif malıemeden yapdmak. 
tadır. Hollanda hepsinden 
pratik usuller tatbik ederek 
bilhassa ahşap iskeletli sığ
naklar yapmıştı. 

FinJandiyada ise hava hü
cumları esnasındaki insan 
zeyiatınnı az olması sığnak-

zabıta haberleri 
Tepecik Kahramanlar ma

hallesinde Seydiköylü gar
son Hasan oğlu Mehmed 
Mehaıed kızı Münevver Kurt'. 
çu!arın evinde bulunmadığı 
bır sırada evine g irip bir 

yorgan ile iki çarşaf, iki en
tari ve bir erkek entarisini 
çalıp kaçtığı iddia edi(diğin
den yakalanması için taki
bata başlanmıştır. 

§ Karşıyaka 1631 sokakta 
DeoizJiJi Ibrahim oğlu Kadri 
Dilsizoğlu sarhoş olarak so
ka~tan geçen Süleyman oğlu 
marangoz Ali Yeşiladaya 

bıçak çekdiği ve 9 yaşında 
Ali oğlu Mustafa çocuğada 
taş atıp ayağından berelcdi
ğinden yakalanmıştır. 

Yakalandı 
BaJdızı Nerimanı lstaulau

Ja kaçıran elektrikci irfan 
Istanbulda Nerimanla bera
ber yakala11mıştır. 

: 

larııı iyi Te kifi olduiuna 
delalet eder. 

Soa Pariı bombardımanın
da ölen Te yaralananların 
adedi dalla faıl• olmadı ise, 
iyi sıj'naklara malik olduk
larına delalet eder. 

VeJlaasıl, her vatandaş, 
harp vukuunda hayat garan
tisini teşkıl eden sığnaj'ını 
şimdiden hazırlamalıdır. 

Sığnak tesisi komplike, 
ağır bir iş değildir. Ayni za
manda; sığnak inşaatının pa
hallı olduj'u kanaati de yan
lıştır. 

Sığnak nasıl yapılır : Bi
zim ıibi memleketlerde sıi
nak yapmak için her türlü 
malzemeden istifade etme
lidir. 

Büyük şehirlerimizde, im
kan nisbetinde fazla sığnak 
yapmıya, hemen her ail ~ nin 
mutlaka bir sığnağı olmasını 1 
temine çalışmalıyız . Bugün 
sığoak diye düşünmemiz la-
zım gelen yer, balkı tahrip 
bombalarının tesirinden ko
ruyecak mükemmeliyette olan 
ve sığnak bilgisine göre ya
pılan her türlü inşaattır. 

icabında, üstü aç•k bir boy 
siperi mükemmel bir korun
ma vasıtasıdır. 

Şimdilik tam bomba isa
betine veya gaza karşı ııiı
nak inşasını düşünmiyelim. 
Esasında, ideal olan bunla
rın her bakımdan maalesef 
tatbik imkanı yoktur. 

Biı:im husasiyetlerimize 
uygun gelen sığınaklar ucuz, 
süratle inşa 'kabiliyetini haiz 
elanlardır. 

(Devamı var) 

Yaz Mesaisi 
Bugünden itibaren rescn(dai

rclerde yaz mesaisine baş· 

lanmıştır. Memurlar sabah

leyin 8 den 12 ye kadar ve 
öğlenden sonra 14,30 dan 

17,5 kadar çalışacaklardır. 

Valimiz 
Valimiz B. Ethem Aykut 

bugün ekspresle Ankaraya 
gitmiştir. 

Valimiz Ankarada bi.r 
hafta kalacaktır. 

Gelenler, Gidenler 

Parti müfettişi lstaobul 

mebusu Galip Bahtiyar ve 

Muğla valisi lbrabim Ethem 

Ankaradan şehrimize gel

miştir. lzmir mebusu B. Meh

met Aldemir lı1tanbula git· 
miştir. 

............................. ~ ~ ....................................... , 

ı S LAMET GiŞESI ıl 
f Birçok vatandaşlarımızı selAmet t 

(Halkın sesi) 

so 
Almanlar Alman olmıyanla

rı da askere alıyorlı-r ! 
Belgrad - Almanya İşial ettiği memleketler ahaliıin

den daha asker almaia başlamıştır.' Bunlar araıında e11 ıa
dık bildij'i Hollandalılarla teslim olan Belçika askerleriai 
silah altına davet kararını •ermiştir. 

---.···------
MUHACİRLERE YARDIM 
Berlin - Hollanda, Belçika ve Fransadan ve Lüksenburr 

lsviçreye iltica eden muhacirlere yardım için müttefik hü
kumetler tarafından lsviçre Kızılhaç cemiyetine yüzbin 
frank ıönderilmesine karar verilmiştir. _ .. 
•• 
Olümle neticelenen bir şaka 

Sofya - lski Zugrede dün akşam feci bir şaka cinayeti 
vaki olmuştur. Ressam lzlatef gece saat üçte evinden çıkıp 
arkadaşı Y orgiyi almak ve onunla beraber sevdifıi güzel 
kızın pençeresi altında bir serenad yapmak sevdasına dü
şer. Evinden çıkar, çok sevdiği arkadaşı Yorginin pansyo
ner bulunduğu evin kapısına gider. Kapıyı çalar, Yorgiyi 
uykudan uyanır, kimdir o ? Diye sorar. lzlatef ben geldim 
aç cevabını verir. lzlatef kapıyı açınca karanlıkta bir şa
hısla karşılaşır. Ve ne istiyorsun? Diye sorunca ressam sa
mimi arkadaşana bir şaka yapmış olmak için: 

- Seni öldürmeğe geldim, sözüte mukabele eder. Bu 
müthiş haberden heyecana kapılan Yorgi elindeki taban
casını ateş eder ve - sen beni öldürmeden evvel ben seni 
öldüreyim diyerek bir kurşunla arkadaşını öldürür. Arka
daşı öldüğünü görünce de üstüne düşerek ağlamağ• baş· 
lar. Bugün aşık ressam törenle mezarına götürüldü. 

------··------
Çık çıcuklu hakimler ı Dahilde sarıoıunmıuan 

için ueni bir ıauiha 
Adliye vekaleti çok çocuk

lu ailelere yardım kanunu· 
nun üç senelik tecrübe ve 
tatbikatından yardımdan ta· 
mamen istifade edilemediği
ni görmüştür. Vekalet çok 
çecuklu hakimlerin çocukla
rının okutulması suretiyle 
yardım gören l:ıakimlerin sa -
yısının artırılcasını ve daha 
muhtaç olanların tercihan 
yardımdan istifadelerinL te
min içfn yeni bir kanun 
layihası hazırlamıştır. La
yıhanın ihtiva ettiği esaslara 
göre Y ~kalct yurdun 
muhtelif yer!erinde pansi· 
yonlar açacak veya bakim 
çocuklarını resmi ve hususi 
diğer mektep ve pansiyon· 
lara .yerleştirerek masrafla· 
rını ödiyecektir. 

Terfi eden müdürleri
miz ve muali11lerimiz 
Şehrimizin değerli müdür

lerieden ve muallerinden bir 
çoğuoua terfi ettikleri UJus 
gazetesinde okunmuştur. 

Maaşları 70 liraya çıkan · 
lan ikinci lise müdürü B. 
Avni, birinci lise müdürü 
ô. i-iıtmi, kız muallim mek· 
tehi müdürü B. Rahmi ve 
Yamanlarlı B. Ziyayi ve 50 
liraya terfi eden Karşıyaka 

orta okul müdürü B. Sacidi 
ve diğer müdür ve öğret
menlerimizi tebrik ederiz. 

ELHAMRA 

kıresteıır 
Hatay devleti zamanında 

verilmiş müsadelerle Hatay 

ormaıılarından ve şimdiye 
kadar memleketin diğer ta

raflarında hususi ormanlar

dan kesilmiş olup dahilde 

sarf mahalli bulunmadığı 

Ziraat vekaletince te'lbit edi

lecek muayyen bir müdtlet 

iç'nde Ticaret vekiletiue 

müracaat edilmek şartile hir 

defaya mahsus elmak üzere 

ihracına müsaade edilmesi 

kararlaşmışhr. ----
Lise ve ırta 111ekte-e 

allnacak talebeler 
Istanbul - ilk mekteple

rin Haziran devresi imtihan · 

ları bitti. Bu sene de\•le t 

hesabına orta mekteplerle 

liselere alınacak talebelerin 

mikdarı 2000 olarak hest: p 

edildiii haber verilmektedir. 

Manisa oteli 
No. 7& 

Keçeciler Lale sineması kar
şısında. 

Kuşadası otelı 
Keçeciler Salih ustanın gazos 

fabrikası karşısında. 
Bu oteller 1zmirin en temiz 

ve ucuz otelleridir. 
Müsteciri: Salih Zorer 

Sinemasında 
Bugün matinelerden itibaren ucuz yaz fiatlerile 2 büyük 

filim birden 

ı - 3 v ALS Fransızca Sözlü 
2 -Allahın Cenneti Türkçe sözlü 

] 

Pa 
17 Hı 

dir. 
Bertin - Dündenberi Eliza sarayı baıta• . dl 

üzere bütlln resmi dairelerde ve Eyfel kule••0• 

bayrağı sallanmaktadır. Bir kaç güne kadar P• 
olan Hitler Elize sarayında oturacaktır. 

-----.. ····----~ 
~·~~~~!\~i~~:!i~ .. _ T ~~~~~~. ~O 

Fransanın merkezi, Seine les, birinci frt ol 
üzerindedir. Marne bu nch- ikinci Louis zaııı• , 
re, - Seine, Parise varma- risin zevkli ve •

8
: 

dan pek az mesafede- dö- tandaşları şehri g 
külür. Paris Seine bölgesinin ci faalıyetler gösl~ 
merkezidir. Askeri bir mev· 

hassa on dirdiiJIC 
Parisi güzel biD•. 

kidir. Devletin bütün mües- lerle süsledi. Louı•, 
seselerinin merkezi burada- ve üçüncü JılapolY~ 
dır. Şimen.liferlerin, teJrraf ları daha genişletti· 
hatlarının keza. Bu nokta- ••• 
lardan Paris, dünyanın en 
merkezi şehridir. 

Pek geniş san'at müzeleri, 
maliye, sanayi, iliın , fen ve 
eğlence vardır. Diğer mo
dalar arasında bilhtıssa ka
dın modaları buradan tek
mil kürreiarza intişar eder. 

2,891,430 nüfusu vardır. 
........ 

Sezar zamanında, Parisin 
ismi Lutece'ti; ve şehir şim: 
di Notre Dame binasının 
bulunduğu ada üzerindeydi. 
Ehalisine Parisli derlerdi. 
şehre sonradan bunların is
mi verilmiştir. 

Parisliler, Sezar istilasına 
karşı şiddetle mukavemet 
edenler arasındaydı. Ro
malıların diğer akınlarına 

da karşı durdular. 
Sonra Lutece şehri bulun

duğu adadan Seine nehrinin 
!.ki yanına doğru taşıp ge
nişledi. 

451 Senesinde Sainte Ge-
nevieve isimli azi:r:e, Hunle
rin istilasına karşı şehri sı

yanet etti. 
Parisi Francların kralı Clo

vis payıtabt ittibu etmişti. 

Normanlar 885 te ~urasını 
muhasara ettiler. 

Şehir on üç ay dayandı. 
Pbilippe Auguste zamar.ın

da p aris epeyce ıslah edildi, 
güzelleştirildi; etrafı bir sur 
kuşağile çevrildi. Evvela on 
dördüncü asırda, sonra on 
üçüncü Louisı zamanında 
surlar büyütülmüştü. 

1814te, yani 
devrinin sonunda .

1 
tefikler girmişJerd• 
de Prusyalılar "le 
p arisi işgal etti~er· 
Paris muahedesıle 
binin neticesi ah0i, 
1871 Almanlar p,r 
sara ettiler. Ve -
Commune deneO 
yaliıt ihtilali çık~· 

1914-1918 barb10, 

sız hükumet mer~ 
fa Almanlar tar•f• 
dit edilmiştir: t91 
Marne muharebe 
vel ve 1~18 deki 
Alman taarruzu 
Tayyarelerle ve 
zilli toplarla boll' 
edilmiştir. 

Parisiu eski s 
den itibaren yıkıl 

Her f iua ta acılı 
· gıdı ile sı 

Önümüzdeki f 
yani Haziranın ol 
günü sabahleyin . 
Gündoğduyu geç•11., 
kordonda 277 

't Madam Bruıika • 1 

lüks mobilyalar ıO 
satılacaktır. f 

Gerek, lüks ııı• 
b bor ve servant, , Ilı 

vazolar sehpaları1 
yaldızlı aynalar, d 
anahtarlı yemek ı0• 

. ••" vuo şomme ayn 
.. t- .. tilı• masa or usu, an 

11 levha, küçük 
perdelik kilim, 5 1, 
şomine takımı, polı 
2 ete jer, portatif ti, 

KUltUrpark Sinemasında 3 büyük tablo, daJe 
Bugün ve yarın ucuz siuema (büyük), baromett ' 
günüdür. Büyük ve küçüklere masalar, 6 adet b 
Hususi 15 ve birinci 10 ku- dalye, buzluk, sob• 
ruştur. 

Oğluma karı arıyorum 

Seanslar : 1-3-5-7-9 da 

elektrik lambası, " 
yu.ıhane, çocuk Jbİ 
kanepe, mavun e

1 bı, komodinalar, .f 
İzmir Sicili Ticaret Me- tuvaletiyle, portatl 

Yorganlar, perde; 
morluğundan: · cı 

[ 1 . M 'f B · Uşak ve Demır 1 zmır arı et asımevı- mavuo gardroba f 

Abdül Gürel ] Ticaret un- mobilyalar bihniiı• 
vanile lzmirde Sandıkçılar p' tı)acakbr. Satış , 
içinde 11 numarada Matba- Emniyet müıaYe ti 
acılık işile iştigal eden Ab- müdirh'" 
dül Gürel, in işbu ticaret ı 
unvanı ticaret kanunu hü- Dr. F abt• . ..-.. , ... n.,,. 

kümlerine gire sicilin 2773 t 
k lzmir Memleke 

numarasına ayt ve tescil R tk Miit" ,, 
d'ld·~· ·1A l on en fi' e ı ıgı ı an o unur. R tk idili~ 
. . 5. .1. T' M 1 on envee ;.ı 
Izmır ıcı ı ıcaret emur uğu k. ci ttr. 

Rermi ~ühürü ve yapılır l 111 f,fV 
FIY ATLAR: Koltuk 40, Balkon 30, Salon 25 kuruştur. 

f ve sadete kavuşturdu t 
f Ne doğru isim ! 19 Mayıs fevkalade piyangosunun enf , 
f büyük ikramiyesi olan 50,000 lirayı, Savel Tütün şirke·f 

f'. TENIK imzası 29 No. TEL 
SEANSLAR: 3VaJs 2-3,30 9,30 Allahın cenneti 3,30-7,30 

ıti a01eJesinden 34 kişiye taksim etmekle onları (Selamet)ef 
erdirdi. Adrese dikkat : Anafartalar cad. No. 400f 

f T elefon:2495 R Çikurel ve D. Bencuya f 
~ ................................. ........ Milli Piyango Biletlerinizi (SA DET) Kişesinden Al 

Çorakkapu Poliı ~erkezi kartı81 No. 864 Hasan Tahıiu ÔQd~rTelefon3497 

• 


