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1~.ITALYA - Mı u ıoı ~~H su·.,u LFr iSTIYOR? 
ı~ areşal Peten taralınd n kurulan 
rl•' ~binesinde general w eygand 
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• 
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dir· 

~:·;ovyetRusy nın polony y _slı rgönd· 
1:;1 S~RABY HUDUDUN AN SEV :-. IY T Y APM TA OLDUGU A LAŞILMAKT ADIR 

mek üzere 

·;YUNANISTANDA ASK 1 H Z RLI R MUHI 'AFHADA, 
:; flLMIYAN ~y ABANCILAR HEMEN MEMLEKETi TERK ... DEC. KLE 

GEÇiN CEGI 
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sahifede 

fıOJ ~:~~· - •nn gece geç vakit bildirildiğine göre Fran- Londra - · Ingiliı tayyareleri Habaşistanın kafbigabında .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .... - -.. - .. - .. --.. -.-.-.. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. -.-.-.. ~ ...... -

14t1 ~, lllcsi istifa etmiştir. Bay Pol Reyno çekilmiştir. bulunan Diredaua tayyare hangarlarını yaktılar. :: H AYAJJA MUVAFFAK OLMAN iN SIRLARI' :ı 
~l' ,~'I Petcn Baıvckil olmuştur. .L.ondra - Soyet Ru~yaıııo Polonyaya asker sev ls etmek 

\b~•l Veyrand Başvekil muavini olarak kabineye üzere Besarabya hudud boyunda asker tahşid ettiğini görül- ı ı 
1ier nazırlar da şunlardır: Hepsi de yeni nazır- mektedir. !. agatta, Herkes Muvaffak Olabilirmi?-Evet!J 

·~liarbiyetle general ~-.Kasen, bahriyede Amiral Paris - Yeni kurutan kabine Mareşal Petenin riyaseti R R I SAN L I ııı•• - :ı:ıı -31- tıtt YAZAN: S 1 .. t ilvada sreneral Pujo. Aı.niral Aubril!ll ile Bay altında toplanmıştır. Bu akşam ç•k mühim kararlar verile- .................................................... .. 

ııt ·~'un da ka .. ineye getirilecekleri ayrıca bildiri!- cektir. Tatlı sa·· zOn' Güler Yu" z· u" n Kudreti ••• idi ~ it, Londra - Mısır eraıisine ik i ltalyan bombası düştüğü 
)~tli kabinenin teşkili hakkında Londraya henib için, Kral Faruk Iskenderiyeye gidip naı:ırlarile görüşmüş-

1
1 d'I ınallmat ıelmemiştir. tür. Mısır nazırları ay ıca logiliz kuvYetlerinin kumandanı 

Ye~· 'a - logiltere harbe devam etmek azmindetlir. ile de görüşmüşlerdir. 
a ·ı 1 l"raasız başqekili düo gece yarısından sonra lnıiliz Londra - Vinston Çörçil Avam kamarasında mühim be· 
~ ~t~· lltun uzadıya görüşmüştür. yanatta bulunacağını Fransıı hüktımeti"e bildirmiştir. Bu 

' ~~ askeri •ahfilleri Mlittefiklerin sonunda barhı ka ~ !nutukta lngiltereııin Fraosaya yapacağı mühim yardımlar1n 
o~ ~~ ltrından emin 16rünmektedirler izah olunacağı tahmin edihyor. 
• sel tid t~ - Fransız cephelerinden gelen haberler vaziye-

ııt ~ d, olduta-su ,ıstermektedir. Bav Hikmet Bayyur Diyor ki: 
. ~ )'~~lllar Saon nehri boyun41.an Majiao hattının ıerileri-
ıt i~· 'tıaaktadır. Parisin cenubunda ye garbinde Sen •• 

-~ f:eatenblo ve Melun'den geçmişlerdir. "TURK A 1 BiR ŞE fTJR'' 
,,~oi ·llııd~• - Italyan cephesi hakkında haberler : j 1111111m 

ba. llııı 1'- kadar lnriliıler cem'an 5 ltalyan tabtelbalairini "YA'ASIN TU" RKLU" G""' U" N MUAZZAM ıs11·1BALI. '·'' ıeı ~ tlırdır. Diln Mısar·Sudan hududunda bir ltalyaa -111 - y 
J6~ ''1tı1111aıı esnasında 2 lııgiliz zabiti yaralanmıştır. Eski Maarif Vekili Manisa 

~dl', - SoYy•t Rusya Baltık devletlerinin istiasına mebusu Bay Hikmet Bayyur 
\t\ ~t .. ektedir. Litvanyanın bCUlin ıehirlerin Sovyet dtin saat 18 de Halkewinde 
~ti tarafından işgal edilmişlerdir. J:' eni laükft.met te "Vaziyeti Hazıra,, menulu 

l' 
1 
~ttur. Sabtk cftmhur reisi ile başvekil Almanyaya bir konferans vermiştir. 

so ),ı ~dır. Orada tahaşşftd kamplarına aevke iilmişlerdir. Bay Hikmet nutkunda: 
~et t, l\Uıyanın resmi ajansının bihlirdij"ine göre, Sovyet Türk adının bir şeref ol-
~ ~, i'tonya ve Letonyayı da işgal etmek niyetinddeir. duj'unu, memleketimize her 

.,i ~iti .'tonyaaın Sovyetlere şimdiden boyun eğdiğini bil- bakımdan hikim olduğumu-

" ~,:do ~AöyllRemek,teEdir. MUHARRiR 'EHRIMIZDE ~:·ğ:ü~~~~~~i~~r r:;ak~ş•!: 
.. ç.~ q y y ümranın arttıj'ını, ancak bu• 
\~di Abideler,, adı altında eski ve yeni şair ve edip-

1 
nun her zaman biyle olup 

'tıı en güzel ve manalı eserlerini büyük bir edibi gelmediğini, bir vakitler bu 
'to~layıp bastıran ve bizzat diyar diyar dolaşarak ' memlekette vatandaşların 

. - ~~~tli eserleri tevzi eden Nevşeberli şair mimar Nu- Türk oldukları için hor gö-
~ ~ 1ht matbaamı.ıı ziyaret ederek çıkardığı son kitabı rüldüğünü, yabancıların es-
'f ~~diye etmiştir. Bu kıymetli kitaptan merhum Köse kiden birçok işlerim~ze ka-
-~f~fllıun kızı has şairlerimizden bayan İhsan Raifin 1 rıştığını anlatmııtır. Bu yiiz-

1' tiirini iktibas ediyoruz. • den Türklere az para geti· 

IE•ç ou· NLER ren işler kaldığını, Osmanlı-
n lar d evrindeki bu vaziyetin 

Ey l'en~ kanı ribi kayaaya• pıaar mütareke arasında daha de-
Ey altında yatıp kalchtım çınar 
Söyledikçe hali ylreğim yanar 
Oölgen.ıe okudum kitaln aşkı 

Ey kumrulu bahçem, ıönbiillft hağım 
Ey bülbüll6 derem, mineli tlağım 
Sizin ile ge~ti en gilzel çağı• 
Orada dinledim rübabı aşkı 

Muhabbet bağın.la kenclimdea rettim 
Ateşler içinde bir lale seçtim 
Yandı ylracitim kanarak itti• 
Kızıl dudatıadaa farabı atkı 

rinleştiğini siylemiştir. 

Bu itibarla hükumetimiz, 
Türkiyeye has olan ak lı se
lim ile, uzaiı görmek kabi
liyeti iJe kiminle, ne şekilde 
anlaşmalar yapcuğıoı takdir 
etmiştir. Bu bir kiyaset ese
ridir. 
Bunu, kendimize ve hüklı· 

metimize, ve başımızdakilere 
güvenebilmekliğimi.1 için söy
liyorum. Dağru olan · şey, 
kabuğa çekilmek, bitaraf 
olmak değil, kat'i tedbir 
almaktır. Biz de böyle yap
tık. 

Hükfımetin milletini kat'i-
yen ezdirmiyeceiini, icap 
ettiği zaman en seri tedbir
leri şiddetle alacağını, as
keri şeflerimizin tecrübeden 
geçmiş, bütün dünyaca kıy· 
metleri kabul edilmiş sima
lar olduğunu, hepsinin üs
tünde MiJli Şefimize güve· 
nebileçeğimizi, onun her sa
hada parlak imtihanlar ver-
diğini, ona bükü.metimize, 
oskeri ricalimize, kendimize 
mutlak şekilde itimat ede
bileceğimizi, maamafih bütOn 
vatandaşlar1n samimi tenkit
lere yer vermeleri, yabancı-

lara inanmamaları, yabancı 
radyoların neşriyatına kulak 
asmamaları lazım geldiğini 

söylemiştir. 

Zaten Türkiyede beşinci 

kolun faaliyet gösteramiye-

[ Devami 2 inci sahifede ) 

Hayatta muvaafak olmak 
için güler yüze, tatlı yüze 
pek çok lüzum vardır. Fakat 
bu, pek çok insanlar için 
pek zorlukla kazanılan bir 

meziyettir. Haatm çetin yol
larından yürürken ve onun 
Ağzına gem takmak sure-
tiyle istediğin yere sürmek 
ve muvaffakyet kazan· 
mak için herkesin hoş
nutluğnnu celbetmek itiya-
dını elden bırakmayın. Her
kese güler yüz gösteriniz. 
Çüakü nezaket pua ile 

. satın alınmaz, fakat kendisi 
berşeyi mümkün kılar. 

Bir çok yerlerde paranın 
giremediği ve halledemediği 
işleri bile nazikane bir te
bessüm fetheder ve başabilir. 
O halde bütün insanların 
ruhuna nüfuz ve kalbine 
hakim olmağa çalışmak aki
lane bir hareket olmaz mı? 

Lord Bor lef, kraliçe Eliza
bete: 

"İnsanların kalbine malik 
olur, ruhuna nüfuz ederse
niz ayni zamanda keselerine 
de hakim olursunuz., demiş
tir . 

Lifontenin (Güneş ile ka
sırga) hikayesi buna bir de

. lil sayılır. 
lnsa nlar, şiddetten lıoş)anmayı 
onları kandırarak idare 
etme daha kolay olur. Çfin- . 
kü kazanmanın değeri hti
yüktür. Kazan daima kazan. 
Dikkat et en küçük bir şeyi 
bile kaybetme. Kayıp her 
vakit köyptır, eksiktir. Ka
zanmak ise daima çoğal
maktır. 

Hiç bir nebat yoktur ki 
ayni vaziyette kalsın oRnn 
esas vasfı büyümek ve yü~ -
selm~ktir. İnsan da bl>yle 
olmalıdır. 

Şekisperin şu veci.zeıi de 
dikkate alıumağa değer: 

"Elde etmek istediğin feyi 
bir güler yüzle kılıcının 
ucundan daha kolay kaza-
nabilirsin. 

Dünyada hiç bir ferd ta-
savvur olunmaz ki nezaket· 
ten, güler yüzden, iyilikten 
anlamamıt ve mütehassis 
olmamış bulunsun. Ba4 kala
rına hoı görünmenin zah
meti yok değil, fakat her
kesi memnun etmek te in· 

l"ııııııııoıımııuıııııııııııuıııııııı ıııııınuıııııııııııııııııııınuıııınuıımı' ' sanların elindedir. 
e ( ) il Sen ne kadar büyti:k zen
i Halkın Sesi 1 gin olursan oı, her halde 

1 1 l Ya•ında ı1 kendinden aşağı mertebe 
_ y de ve rütbede bulunanlara 
1 Vefalı okuyucularının m da ihtiyacın yok değildir. 
~ daimi alaka ve yardımları D Bir çok zatlar vardır ki 
m ile on bir yaşına basan D tabiatleri ikizası olarak 
S "Halkın Sesi., bu vesile ile m haddı zatında iyi ve kıymetli 
li de halkımıza teşekürlerini 1 kimseler oldukları halde her-
! sunmağı ve lıer zaman k f d d 'b" ! halkımızın sesi ve onun 1 es rara ın an üşman gı ı 
= 1 görülür ve bu suretle ha-
; fikirlerinin ve dileklerinin g yatta muvaffakıyetlerinin yüz· 
~ tercümana olm~ğı kendine 1 de seksenini kaybederler. 
~ şaşmaz bir meslek bildi- 1 Tatlı diJ, göler yüı bu, mu· i ğini tekrarlamağı bir borç 1 vaffakıyetin önemli düs-
ij bilir. fJ turlanndandır. 
'11ıııınU11JJ11nnıİnııınmuınınııınııı ııınıııuınnıwııınnıııuıuııııu# (Devamı var) 
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,,Popolo'diRoma''neler yazıyor 
Türkıueua Halep ve ırak vadedilmiş ıiş! 

Sofya-Popolo'di Romanın Berlinden aldığı bir habere 
göre müttefikler Türkiyenin yardımını temin için ona Ha
lep ile birlikte lrakı da vadetmişlerdir. 

Halkın Sesi-Türkiyenin Irak ile olan dostane münase
be~le!~ .~aliım olduğu_na göre bu haberin ne maksatla işaa 
edıldıgıoı anlamak guç olmasa gerektir. 

İcra Vekil er Heyeti Toplandı 
Ankara - icra Vekilleri Heyeti bugün saat 11 de Baş· 

vekil Dr. Refik Saydam'ın başkanlığında toplanmıştır. 

Ucuz Sığnak 
etmenin Usulleri 

Yazan: MiMAR ZEKi SAYAR 

-2-
Muhtelif karakterde olan Bu sığınak mlikemmelen ai-

şebirlerimizde ikametgahla- le tipi olur. Ermetik bir ka-
rın haıusiyetlerine i6re ya- pı takılırsa gaza karşı da 
pılacak sığınakları şöyle taa- mukavimdir. 
nif edebiliriz: Bu takdirde ıığınak yapı-

l - Ahşap evlerin için- lacak bahçe kısmının civa-
de sığınak tesis edilmesi rmdaki binalardan mümkün 
muvafık değildir. Bu gibi ev- olduğu kadar uzak olmasına 
lerin bahçesi varsa sığınak dikkat edilmelidir. 
bahçede yapılır. Bahçesi olmayan ahşap ev· 

Hollandada tatbik edilen lerde oturan civardaki umu· 
ahşap sığınak şekli inşa tar- mi sığınaklarda korunmah-
zı zemin 60 - 70 Sm. galeri ı dırlar. 
halinde kazıldıktan sonra ah- Bodrum katları kirKİr, ah-
şap direkler ile evvela iske- şap evlerin bodrum tavanı 
lcti yapılıyor sonra kalaslar kargir ise veya betona tah-
ile kaplanıyor, kalaslar üze- vil edebilirse hurada sığınak 
rine kumlu muşamba veya tesis edilebilir. 
roberoit ciosinden emperme- 2 - İki, üç katlı kirgir 
abl bir madde kaplanıyor evlerin bodrumlarında kolay-
ve üzerine, hafriyattan çıkan lıkla ıığıoak yapılabilir. Sı-
toprak ıekildeki gibi örtü- ğınak tesis edilecek yer in-
lüyor. tihap ediJirken sığınak ola-

Bu sığınak, hem aile ve cak yeri çerçeveliyen duvar-
hem müıterek tip olarak ya· ların kalınlığı 51 ım. den 
pılabilir. Yumuşak topraklı ince olmamalı, bilhassa ta-
arazi için şayanı tavsiyedir. vanı putrelli veya betonar-

Keza yumuşak, akıcı top· me olmalıdır. Tavanı muka· 
rak arazide yapılır. Taşı bol vemeti husule gelecek yıkm-
olan yerler için şayanı tav- tıyı taşıyacak derecede ol-
siyedir. Duvar kireç veya mahdır. 
çimento harç ile örülmüştür. Sığınak yapılacak bodrum-
Kuru duvar yapmamalıdır. larda, iki duvar arasındaki 
Üzeri betonarme bir plik mesafe dar olan yerlerin 
ile örtülmüıtür. Birinci şe- (koridor gibi) intihabı daha 
kildeki gibi hafriyattan çı· muvafıktır. Çünkü bu açık-
kan toprakla örtülmüş ve lığı az yerlerin tavanları ko-
ayni zamanda maskelenmiş- }aylıkla tahkim edilebilir. 
tir. Oturacak yerleri vardır. (Devamı var) 
~···~~~~~~ ~~ .... ~~~~~· 
: SELAMET Gi$ Si ı 
f Birçok vatanda,ıarımızı sellmet f 
f ve sadet• kavu,ıurdu f 
f Ne doğru isim! 19 Mayıs fevkalade piyangosunun ent 
fbüyük ikramiyesi olan 50,000 lirayı, Savel Tütün şirke·t 
tti a01elesindeo 34 kişiye taksim etmekle onları (Selimet)et 

ıerdirdi. Adrese dikkat : Anafartalar cad. No. 400t 
Telefon:2495 R Çik•r•l v• D. B•ncuya t 

(Halkın sesi) 

ve: 
- Biz ne yaparsak yapa

lım, bu, macera olmıyacak
tır ve mutlaka yapılması 

icap eden şeydir, bu hususta 
Milli Şefe ve hüktımete inan-

malıyız. VatanıD Atisi ve ıe· 
limeti için bir hareket yap
tığımız vakit, yani Milli 
Şefimiz ve hftkCıaetimiz bu-

Diyeceksiniz .. Bu imanla, 

gerek sulhta, gerek harbte 

mutlaka muvaffak olacağız 

ve herşeyin üstünde Türk· 

lüiün muazzam atisinden 
emin olunuı .• 

Yaşasın Türkiye Cümhu
riyeti ! 

Yaşasın Milli Şefimiı ! 

Yaşasın Türklüğftn 
anam istikbali! 

mu-

MOdaf aıı MllUga 
Yekilimlz 

Havı sof erıırı kal-ırıldı 

Ankara - Milli Madafaa 
Vekili B. Saffet Arıkan 
ıstanbuldan buıün şehrimize 
llönmüştür. 

Ticaret Vıklli 
lstanbul - Ticaret Vekili 

B. Nazmi Toçuoilu şehri
mi2de tetkiklerine devam 
etmektedir. Vekilin buradan 
lzmire gitmesi mubtemeldir. 

TOrk - Alıaa Ticareti 
Türk-Alman yeni ticaret 

anlaşması piyasada gayet 
iyi karşdanmışhr. Yakında 
Almanyaya külliyetli ihracat 
yapılacak ve lüzümlu mad
deler getirilecektir. 

Kız EnstitOsO Akşam 
Okulu 

Cumhuriyet kız enstitüsü 
akşam okulunun sargiıi bu
gün saat 17,30 da oklun 
Gazi bulvarındaki binasında 
merasimle açılacaktır. 

Okuldan bu sene 152 Ba. 
mezun olmuşutur. 

Avnuıarın bagramı 
lzmir avcı ve atıcılar ce· 

miyetinin bayramı dün Su
canın Tahtalı köyünde ya
pılmıştır. Bayram çok güzel 
geçmiştir. 

lstanbul - İzmir - lstan
bul hava seferleri muvak· 
katen kaldırılmıştır. 

Bugüo lstanbuldan b:mirc 
tayyare relmiyecektir. 

s,ır ha-orıerı 
htanbul - Diln yapılan 

Milli Küme maçlarında Fe· 
nerbahçe Vefayı ikiye karşı 
üç rolle, Galatasaray Beşik· 
tafı sıftra karşı dört golle 
yenmişlerdir. 

F enerbahçe MHli küme 
şampiyonu olmuştur. 

zabıta haberleri 
Keçeciler caddeıinde Ali 

sarhoşluk saikasile Güldane-
ye hakaret ettiğinden ya
kalanmıştır. 

§ Mezarhkbaıında Cemal 
sarhoş otdu&-u halde Alinin 
karısına sarkıntılıkta buluu-
duğu ve buna müdahale eden 
Aliyi dövdüğünden yakalan· 
mıştır. 

Manis oteli 
No. 76 

Keçeciler Lale ıineması kar
şıınncht. 

Kuş ad ı otelı 
Keçeciler Salila ustanın i'a:&oı · 

fabrikası karş111nda. 
Bu oteller ızmirin en temiz 

ve ucuz otellericHr. 
Müsteciri: Salih Zorer 

ELHAMRA Sinemasında 
Bugün matinelerflen itibaren ucuz yaz fiatlerile 2 büyük 

filim birden 

1 - 3 v ALS Fraııızıa SOzlD 
2 -Allahın Ce neti TOrkçı ıOzlO 

FIY ATLAR: Koltuk 40, Balkon 30, Salon 25 kuruştur. 
SEANSLAR: 3Vals 2·3,31 -9,30 Allahın cenneti 3,30-7,30 

Sabık Hava na ırı intikali' 
karbanı 

Zürib - Muhacirler pek feei bir vak'ayı hikiye edi~,r 
lar, diyorlar ki: Parisin boşalmasının arefesintle bir ta 
reci grubu aabık Hava nazırı Piyerkota evinde ~a••' 
öldürmtışlerdir. Suikasdia sebebi de, nazırın it ı,aııad• 
luoduğu zaman Framsız tayyareciliii11i adamakıllı teıkil •' 
memesi ve tayyareciliğe lôyik olduğu rubu vermeaeıi 1 
züaden hasıl olan bir intikamdır. ______ .. ____ _ 

M haci~ler ne diyorlar? 
Zürih - Irundan bildirildiğine ıöre buraya gelen -

bacirler vaziyeti şöyle hikaye ediyorlar: 
Parisi terkedeo muhacirlerin çoğu nereye gidecciini b 

miyorlardı. Parislileri garbe kaçırmağa saik olan Al .. 
paraşütçüleri hakkında deveran eden bikiyelerdir. 1-lil~ 
met bu paraşütçülere karşı çatılara mitralyözler ve d 
toplar yerleştirmiştir. Fakat bunları kullaumağa llhum 1 11iu 
memiştir. Bugüak ~ ltombardıman Parisin sayfiyelerini . ,1 l,rı 
harap etmiştir. Hökfımet Pariste sokak muharebesi t• oy 
batı almak üzere iken bilahare buna lüzum görmedi. sn --•ot 
top arabaları yapılan Sitroen fabrikası bir irÜn evvel t• ~te 
rip edilmişti. Yangınların dumaıaları ertalıtı lyle k• 
aııştı ki Sen nehriain bir köprfisiindeD ötekini r6raek J 
but demir köprünün bir ba~ından öteki batını ılrdl 
miimklin olamıyordu! _____ .. _____ _ 
Japonya ve Italyanın harek• 

Bosto• - İtalyanın harbe girmesi (izerİn• Japenya 
riciye nazırı Almanya, İtalya, İngiltere ve Pariıtoki • 
)erini çağırarak istişarede buluomu' ve Japonya aar 
Okyanu9a sirayetine aleylıtar eldutunu slyleıaiıtir. ~t 

Londra - Inıiliıı Baıvekili B. Çörçil yrrın A•a• k• { ' ) 
ras nda son vaziyet hakkında m6him bir lteyanatta 1t"1 . ~~ 
nacaktır. ~ ______ .. ____ _ 
Komünist ve Faşist teşkilitl•t 

Si do ay - Buradaki Ko•llnist ve Faıiıt teıkilltları ., ~ 
k6metçe keldırılmış ve •ıyaları müsadere edilmiıtir. 

UYDURMA MR HABER 
Londra - Fransanın mütareke istediii lıakkında ~~~ 

rılan haberler baştanbaşa yalan ve uyaur•adır. Matt• 
orduları zafere kadar harp edeceklerdir. ___ .. ____ _ 
YENi FRANSIZ KABINESl1 

Londra - Pol Reynonun istifası ftzerine yeni kapi•' 
Mareşal Peten teşkil etmiıtir. 

D" Demir Yollarından ·: 
9. İşletme ihtiyacı için Muratlıda Sırtköy ocaklarından _1 

ve kilometre 27 deki taş ocağından 4200 metre mikkil:n b., 
ayrı ayrı olmak üzere kapalı zarf uıullerile •atın alınacaktır• ~ 

Münakasalar 27 Haziran '40 Pertembe günü nat 11 de ,. i. 
letme binasında A.. E. komisyonu tarafından sırası ile yapılac .. 

Her birinin muhammen bedeli ile muYakkat teminatı af• 
yazılıdır. Taliplerin teminat ve kanuni vesaiki ilatiYa edecek 

0 

kapalı zarflarını aynı gün saat 10 na dar komi•yona verııı' 
lazımdır. 15600 metre mikabına ait olan şartnameler 'J.7 Iı" 
mukabilinde Sirk~ci ~ eznesinden ve 4200 metre mi kabına ait ol 
lar bilibedel komisyondan v cilecektir. 

Muhammen 
bedeli 
lira 

Muratlıda Sırtköy ocatından 15t00 metre 3 
Kilometre 27 ocağından 4200 metre 3 

12-14-16-11 

27009 
6930 

KUltUrperk Sinemasında 
Bugün ve yarın ucuz siuema 
günüdür. Büyük ve küçüklere 

Hususi 15 ve birinci 10 ku· 
ruştur. 
oııuma karı arıyorum 

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

lzmir Memleket Haıta 
Rontken Mütebas••'1 

ontkenvec/ehtrii t 
J'apılır ıkinci Bejle'~ 
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