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ısız MERKEZİ, ISGAL EDiLMiS ARAZiDE BULUNAN::~~~:~tii 
imanlar Fransız bankalarındaki bütün pa· 

ra esham ve tahvilatı ele geçiriyorlar 

BUNU FRANSIZLAR PROTESTO ETMIS LERDIR 
- INGILIZ, TÜRK 
YET DOSLUGU 

ILebrun Çiltciiik Hayatına Atıldı 
-SOV ' 

~~~~ .... ~~~~ 
•çenlerde Maııiğli'nin tahrif edilmiı bir raporunu 
~ • .. reclerek ortahğı karııtırmak, ıiyaset ufuklarında 

Daldık peyda etmek iıtiyen Berlin rad1oıunua • ••il olamadığı Lord Halifaks'ın Tibk - Inıiliz .. s.:; ıa1Abi1ettar bir SoY1et ıabıiyetinin yiae Tiir
..._ et mllnueltetleri hakkında vuku bulan beyaaat-

ılngilizler 1 milyar dolar kıymetinde 
\Amerikaya tayyare ısmarladılar 

.... ......, ..... ~ıkmıı bulunuyor. 
tunun bunun araııaı açarak yeni dilımaahklar 

~C•iine zaferin sarboıluj'aaa tlalmıyarak bazan 
L_Y• ıamiml dostluklar arama;a kalkıııa laiç te 

llqu1acaktır. 
lerlia diplomatları ela pek 111 bilirlerki Almanya· 

zaferleri ile mebıaten mlltenuip olarak dit· 
- ~tmakta ve rladen rlne artmaktadır. Ga· 
~erler de çek zenl'İn iaNalar ıibi hiç bir za• 

llta Yefa Ye Nmİlaiyetlerindea emia olamazlar. 
.. -.imiyet kiti ıllnlertle, fakru ve zaruret za· 

belli olar. 
ve SoYyetler hiç unutmazlar ki bitin dlnya 

l"'J•aıa aleyhine çevrildiii zaman MoıkeYaya doıt
P•ti elini •zatan yalnız Ankara htlkG•eti oldu-

1aitı11 dllayaaın Ttlrkiyeyi parçalamak iıtediii bir 
ra1a yardım ederek Tlrklerin kalbini kazanan 

•t nuya olmuttur. 
~. kııaıı: 
G Tllrkiye biç bir milletin toprajına 16z dikmit 

• ?trkiyeain toprat' aa, iıtiklaliae ı~bdikmiyenleri de 
•it••• ıaymamakta ve her devletle ticari ve 

'-'aaaebetleria dostça devam ettirmektedirler. 
•ia bir aa içinde amansız bir dilıman kesileceği 
'rlrklerin yurt ve iıtiklllleriae yan 16zle olıun 
Clr'et edecek devletler olacaktır .•• 

SIRRI SANLI 

t lıklllılz lıtınbul Yılunda 
Vekili B. Naımı Topcaoailu din akf8m otomo· 

Ja ıitmiıtir. 
12 - Ticaret Vekilimiz dla akıam lzmirden 
l•l•i Ye hararetle karıılaadı. Gece taat 21 ele 

, •• tlccarlarıa iıtirlkiyle ltir toplaatı yapılmıı ve 
• lalmler hakkıada veriiea izahatları dialemiıtir. 

ıabalaleyin ekıpreale lstaabula hareket etmiı-

----- ······-----AD HALiFAKS 
DiYOA Ki. 

...... Da. Lorcl Hali-
~ kaman11nda 

r bey&aatta clemiı-

bakidir. Naııl ki ild milleti 
birleıtirea ve muahedeye 
mmnet teıkil eden mer•••• 
ıempati de aynen bakidir. 

Bu doıtlak ve ıempati 
mazide karaca ve mlllmir 
bir iıbirlitinin eıaı oldup 
ribi btltlbı Jıarbın deYamınca 
ve barba takip edecek ıulb 
ıenelerinde de aynı ıaretle 
devam edecektir.,, 

erika filosu 1Martinik 
adasını sardı 

"Franıaaın Martinik adaıındaki lngiliz filoıa 
~ Pra111ız filoıuaun muhasara edilmesi ve arala· 
~" '-tlamaıı &zerine Amerikan deniz filoıa der· 

" larmıpır. Buaun bqhca ıebebi lagiltereye 
~, •lr lıere bu adaya Amerikadan evvelce g6nde
~i• mikdarda olan harp tayyarelerinin kurta

r. Ba tayyareler o• Fran11z deniwbıile yola 
da. B• cleaizaltılar b•fl• Muti•ik limaaıada 

.Başvekilimiz öğleden _sonra 
beyanatta bulunacak 

Ankara - Baıvekilimiz bag&n öğleden ıunra Nat 15 te 
B. M. Meclisinde umumi vaziyet hakkında beynatta llulu· 
nacaktır. 

Londra - Alman tayyareleri m&temadiyen ln,Uis uMl
leri tlıttlnde dolaımaktadır. Bu akınlar ba,aalerde Mk 
mllhim kuvvetlerle idare edilmektedirler. Fakat tanar• ••· 
fii toplarımız ve avcı tayyarelerimizin ıayretleri ytbl••e• 
Almanlar bir çok tanue kaybederek Ye iltedilderl aetlea
yi elde edemeden memleketlerine dlnmete mecbar edil· 
mektedirler. 

Loadra - Buraya relen bazı laabarlere fire Almaalu 
F ranııı baakalanaıa vaziyeti hakkında ıeaeral V •JSD• 
tarafından teYdi eclilea protutoya n•etmiftir. 8a Al.u 
kanunu mlltareke ahklmına uypa dlfmemektedlr. Ta 
F ranıızlar Almanların ı&zllne inanarak ıemlleriai 11 .. e ıd· 
libtan tecrid olunmak için Almanlara yerHJerdi ... 

Viıi - FraaA eıkiJ rejime aYdet etmiflr. Depart ... a 
ıiltemi kalkb ye eıki eyalet ıiıteminin tatbikine yeald• 
bqlaamııtır. Franıanın merkezi iıral e•llmit erad•• T•· 
Nills'e geçecektir. Lebron çiftçilikle apapcak. Petea 
Fraaıanın diktat&ril olmuıtar· Siyul yaı.iyeti Hitler Fruke 
ve Mussolinin vaziyetlerine benzemektedir. 

Londra-lariltere Amerikaya 1 milyar dolar ••kablll••• 
tayyareler ıipariı etmiıtir. 

220 Italyan ve Arnavut 
zabiti yandı 

Londra - Araavadlapn Draç limanı apldannda •ı•· 
niıyo-Italyan nakliye ıemiıiade reçen pazart•l ... l 91ka• 
yangın neticoıinde 220 ltelyan •e Arnayat ulaitlala telef 
oldutu bUfln Romac:lan reımea bildinlmiıtir. 

,. .... T()RK HUDUTLARI~ 

TORK - SOVYET DOSLUGU AŞILMAZ 1 
Nevyork - Sovyet Rusyanın T&rkiyeye baıı taleplerde 

bulunacajı hakkında aon gilalerde çıkarılan haberlerin baı
tan baıa ya.lan ve uydurma olduğu Sovyet mahfilleri tara
fından bildirilmektedir. 

Bu mubafiller, Tllrkiye ve Sovyet Raayaaın en nmiml 
bir doıtlukla birbirine baih olduiunu kaydediyerlar. Sov• 
yetler namına beyanatta bulunan ıallhiyetli bir zatın ifa· 
deıi ıa merkezdedir: 

Çaaakkaleden ıerbestce relip reçiyoruz. lbtillli mllteakip 
keneli arzumuzla Tllrkiyeye terk ettiğimiz Kar1 mıntakuını 
ıeri Jıtememiz için de hiç bir 1ebep yoktur. 

Amerika gemileri Martinikte 
Nevyork - Amerika radyeıu komanteri Franıa mll

temlekeıinden olan Martinik limanındaki Franıız filos•n· 
dan bir kaçının muhasara hattından kaçtıklarından bahset
tikten sonra diyor ki: "Burada vaziyet fenalaııyor. Ba ada 
Amerikanın mildafaa lıatbna dahildir. Gerçi bu m&dafaa 
hattı önllnde bir Amerika filosu rlnderilmiıtir. Fakat bu 

· filonun ittihaz edeceği hattı hareket hakkında beniz bir 
maliimat ahnamamııtır. 

ALMAN SEFiRi KRAL YOR 
GININ HUZURUNDA 

Sofya - .,Utro,, ıazetuine ılre, Yunanistan kralı Yorfİ 
Alman ıefirini kabul ettiti zaman ıefirin krala Balkanları• 
ıellmeti için Yunaniıtanın Balrariıtaaa bir malareç ver
meıi Yiıayaııada bulancluiu Atiaadan ltr•nillyor. 

ıtaıızın, lnııııızın, Fıızı Çatllll1-
ıızın ıı lıbııtoıııı datuı 

Y•z•n: SIRRI IANU 

[ Uzaktan berizaa ... ı.ı iftlllr.) 
.. 4-cak heyecan içiade:., 
Bu ıeıler bekçiıidir aplmu la .. acllan•; 
Bu ıeılerde emniyet, bmar ye itimacl var. 
Yiıit Nllbetcileria beklediil ba •iyar 
Birligin klbeıidir, din ıibJ bfln, yana ••• 

inanmama zevkiai clayatak içimizde, 
Bağlıyu: Şefimizi• emrlae nefer gibi. 
Ayakta Ye ayamk beklemekteyiz biı de, 
Nlbeti ifa ede• kahraman bir er rlbi ... 

Tuibia ıpadlfl: Anafarta, inini, 
Ve baalann çok uis kardeıi Dumlapaaar 
Açikbr iatlkbali• ... det dolu &na 
Bqımıada llilU Şef YaYUJ lamet Yar ••• 

Tllrk orduıa, utkunun yoludur tattatu yol, 
Y enllm•s kuclrebnle dlnya dvclakça Yani 1 .... 

[Nal ıuleri içiade percle kapaau.) 
(O.v .. ı var) 



SAHiFE 7 

Komada Balkanlar konferansı .. _____ .. ___ _ 
Roma-Romada Romanya mcaelesini bal için bir konfe

raaa akdi tasav•uru henüz kuvvededir. Bu konferansta Ro-
manyayı ya kral veyahut ba9vekil temsil edecektir. Yugos
laYyaaın, Komanya meaelesini, Macariıtaa lehine bal için 

tava11utu 1ausuıundaki taJebi bu konferaaıta red edilecek
tir. 

Zira Macaristan menfaatlerini kendi mtıdafaa edecektir. 
Kitekim bagtla tamamen harp yaziyetini almıttır. 

•• 
Balkanlar için de konuşulmuş 

Ne•york - Rumadau. öğrenlldiğine göre, kont Cianonun 
Berlinde Balkanlar meıelesini de milzakere ettıii aaJaııl-
mııtir. Bu konutma neticesinde Balkanlar itinin harben 
deiil, diplomatik şekilde halli mevzuu bahso)muıtur. Bu 
arada ~omanya kralı Kartonun tayyare ile Komaya gelmesi 
•• Berlıa kararına orada müttali olan konutuJmuıtur. 

SOVYET HAREKETiNDEN 
ALMANYA MEMNUN DEÖIL 

S•fya-Bura gazeteleri Besarabyanın işgali Alman siyaıt 
mahfillerinde hoınutsuzlukla karıılaadıiını yazmaktadırlar. 

Londra - lngiliz ticaret nezareti Korsika da dahil el
mak üzere Avrupaclaki bütün Fransa arazisinin ve aynı za
manda Cezairin Fraınız tebeasının ve Tunusun düıman 
a~a~iai t~li~ki edildiiini ve ekonomik harp kanunu çerçe
veııne gırmıt bulunduj'unu düa akşam ilin etmittir. 

150 uııında bir fil 
Budapeıte hayvanat bah

çesinda 150 yaşında bir fil 
Yardır. Bu fil bir samanlar 
Birinci Napolyonun idi. Hint 
Mabracalarından biri geçen 
aarıa iptidalanndan fili Na
polyaaa hediye etmiş, Na
polyoa Avaıturya prensesi 
Marie Louiıe'le evlenmek 
için Viyaaaya gittiği zaman 
fili de beralaerinde götllr
m&ıtü. Fil 1896 senesine ka
dar Viyaaacla kaldı. Bu ta-
rihte Macariıtanın biaiaci yıl 
ıealıkleri mDnasebetile im-
parater Françoiı Josepb fili 
Bndapeıte hayvanat bahçe· 
ıine hediye etti. 

Siyamdan gelen bu fil 
timdiye kadar birçok neıil
lerin ıelip gittiiini görmüt· 
tilr. Yatının yfiz elliyi bul
maıına raimen henllz pek 
dinçtir. 

Karşıyaka 
Beletllyellanyol•rı açlldı 

Bir katu çıu 24 biı lira 
Begün her tarafta çok 

içilea çay, 351 sene evvel 
Avrapada bilinmeyen bir 
ıeydi. Ancak on sekizinci 
asna sonlarına doğru Çia
den getirilmiş ve yavaş ya
f81 taammüm etmiştir. Çay
dan ilk defa on altıncı Le
uis Marie Antoinette ve sa
raylarına dair olan bir eser
de bahsedilmektedir. 1777 -
1792 senelerine aid vakııyii 
anlatan bu eserde ıu mek
tup vardır: 

.. Conte de Pıo•ence Çin
den, çay ismi verilen bir 
kutu çiçek aldı. Bununla çok 
lezzetli bir mayi hazırlattı. 
Madam Pompadour da b&y-
le bir kutu çiçek elde et
mek istemiş, bu iş kendisi
ne 24 bin liraya mal olmuş
tur." 

Bugtın bir kutu çayı hırk 
elli kuruta alanlar 150 sene 
evvel çayın en pahalı içki 
olduğunu acaba hatırlarına 
getirirler mi? lzmirin ~n gilzel ve en sıhhi 

banyeları açtldi. Kartıyaka D 
banyolarına gidenler orada r. Fahri Işık 
temiz bir biifeden, buz gibi lzmir Memleket Hastaoeıi 
sojuk bira ve şaraptan da Rontken Müteha11111 
ucuz fiatlarla istifade ede.bile Rentken vle Elektrik tedaviıi 

ki yapılır. kinci Beyler Sokak 
· :ce=:==e=r~d;::ir:;. =T=a=v=si=y=e=e=d=er:::i=z.=8=2=====2=9=N=o. TELEFON 2542 

ızmlr Deftardarlıtaından: 
Meluned kızı Yaıarın Ba•mahane tubeaine Milli eelik Hbf 

bedeli borcundan dolayı llacız edilmiş olan Abdullala ef. malıaal
leainiaa Alaca •okatında kain 6-2 eıki 10 taj .. yılı ve 761 lira 
kiymetindeki evi vilAyet idare laeyeti kararile 21 gln müddetle 
nilzayedeye çıkarılmıttır. 

Taliplerin 17 Temmuz 940 Çarşamba ıünü ıaat 16 te Viliyet 
iclare keyetine mllracaatları ilin elunur. 5-12 (2429) 

lzmır Datferdarllljından: 
Yeni9ebirli lımail oğlu Hafız Alinin batturak tubuine milli 

emlik satıt bedeli borcundan dolayı baciz edilmit olan birinci 
Karantina makalluinin Tramvay caddesinde kain eski 514-1, 
6ı8-l taj uyılı ve 1200 lira kıymetindeki evi viliyet idare heye
ti kararile 21 gün müddetle_ müzayedeye çıkarılmııtır. Taliplerin 
lf Temmuz 940 çarıaıuba gunG Hat 16 te viliyet idare laeyetiae 
mtlracaatları it.la olunur. S-12 <2452) 

ELHAMRA Sinemasında 
Buı&o 2 harikulade film birden 

TGRKÇE SÔZLO 

T ARZAN VE oGı .. u 
ŞiRLEY 

KÜÇÜK PRENSES 
Seaaılar: Tarzan 3,30 - ,,45 - 10 da 

Şirley 5 - 8,30 

(Hallun •••I) 12 TE 

~~c~,~~~~~~~~~~· ~n~c 

DAHiLiYE MEMURLARI 
Ankara - Dahiliye memurları hakkındaki kanunda de

ğişiklik yapılmasına dair olan liyiha meclisin ruznamesine 
alındı. Bu llyihaya göre üçllncn derecedeki 9 kaymakam 
ıuledi 36 ya çıkarılmıştır. 

1 OLMAlll SIR 
1 ııınacı~ buğdauıarın ~agattı,harku 

1 ~ i'•k ·~~,ı~.~~~.( 
lstanbul - Ankaradan gelen haberlere göre, memleke·. 

timizde benzin istihllkltıadan tasarruf temini maksadiyle 
beazinia sarfiyatının tahdidi dütilnillmcktedir. Buna röre 
taksi otobobilleri birer gün münavebe ile çalıtacaklardır. 
Hususi otomobiller içia de muayyen miktarda benzin veri
lecektir. 

Şehrimizdeki otobüs hatlarından ekserisinin bugünlerde 
lağvedileceği anlaşılmaktad1r. 

------.. ~---~ 
Berlin Kararı Gizli Tutuluyor 

Roma - Siyasi mahfiller kont Ciaouun Berlinde Hitlerle 
yaptıkları müzakerelerin ve kararlar pek gizli tutmakta
dırlar. Fakat matbuat mahfillerine göre, bu müzakerelerde 
ıu kararlar ittihaz edilmittir: 

1 - lnriltereye kartı açılacak harbin plinı. 
2 - lngilterenin muhtemel bir sulh teklifine kartı 4ler

miyan elunacak şartlar. 
3 - Yeni Anupa harıtasının krokisi. 
4 - Oran har9inden sonra Fransanın mihvere kart ı 

aldığı vaziyet. 
5 - Fransa ile yapılacak sulh muahedesi tartları. 
' - Son vaziyet üzerine cenubi şarki Avrupasınıo aldıği 

siyasi fekil üzerine istikbalde alınacak tedbirJer. 
7 - Mihver devletlerinin Sovyet Rusyaya karıı gftde· 

ceii politika. 

MURSEILKEBIR VAKASI 
Berlin-Figaro gazetesi mürseilkebir vakaıından bıhıe

tlerek diyor ki: Gerçi larilizler bizi filoıuz bıraktı fakat 
bu vesile ıle bizim siyaset aleminde bDr olarak laareketi
mizi de temin ettiler. 

Çiinkl artık fl'aaıız siyaseti Londraya bağlı dejildir. 
Bren-Fransız amirallıiı Fransız zabitlerinin logiliz ma· 

dalyalarını taşımaktan menedifdiği emrini neşretmiıtir. ____ .... .___, 

INGILIZLERIN KANAATi 
Nevyork-lngilteretleki kanaata göre Fran1anın bentız 

lnıiltereye iltihak etmiyen filesunun ziyadesi Ingiliz liman
larına ıönüllü olarak ıeleceklerdir. 

ispanua Harbe ıarııııuack Mı? 
NeYyork - Tancanın ispanya askerleri tarafından itgal 

edilmesi ib:erine askeri siyasetin birinci safhasına ıirildiği 
zannediliyor, ikinci safiaasınında yakında başlıyaca;ı kanaatı 
bası l oluyor ki, bu son safha Cebelüttarıkıa mukadderatınıl 
tayin edecektir. ÇUnkü ltalya ve Almanyanın arzusu bodur.•• _____ .. _____ _ 

KISA HABERLER 
Iıtanbultla çıkan Fransızca ,_lstanbul" gazetesi ıeddedil-

111iıtir. 

- Dü•ki1 altın fiatı 2330 kuruştur. _______ .. _______ ____ 

T eprak Mahsulleri Ofisi ..... mm• -46- ..... ......-
tarafından satın olınmakta lb• S" il' 1 
olan butday fiyatlarının bu • Tar 1 uZ ·-
ıtınkü fevkallde vaziyete S6zln ku•vet ve k• 
intibak ettirilmesini temin ai g6steren tarila1 yeci 
için hazırlanan kararname den birkaç 6rnek. 
icra Yekilleri heyetiace ka· 27 
bul ediJmiftir. _ Geldim, ılı~a-

Toprah mahnıll•ri ofi•inin d" 
6uğday •atın alma y•rluinı 
.,. neoilerin• wöre fiy•tları 

Diyarbakır, Mardin, Urfa, 
Akçakale, Mürşitpınarı, Si
verek; Kara, Adana, Ceyhan, 
T arıus 'ta ıert 5,00, yumuşak 
4,50, kızılca veya ıüoter 

,,25, mahlut 4,25. 
lskeaderun'da sert S,50, 

yumuıak S,00, kızılca veya 
sünter 4,75, mahlüt 7,75. 

Erzurum, Bayburt; Tercan, 
Karaköse, Ankara, Çankırı, 
Yahşihan, Çerikli, Yozgat, 
Yerköy, Şefaatli Fakılı, Bo
ğazlıyan, Kayseri. Sarıoğlan, 
Polatlı, Afyon, Çay, Bolva
din, Akşehir, Ilgın, Sarayönü, 
Konya, Çumra, Karaman, 
Ereğli, Bor, Şarkışla, Sıvas, 
Armaian, Yıldızeli, Kunduz, 
Zile, Amasya, Çorum, Kır· 
şehir, Aksaray, Beylikahır, 
Alpuköy. Eskitehir, Bozilyilk, 
KGtahya, Uıak, Sandıklı, 
Dinar, Burdur, Çardak. Çiv
ril, Denizli, Elbistan, Yazı
han, Elazığ, Akdağmadeni, 
Emirdağı, Edirne, Uzunköp
ril, Pehlivanköyü, Lülebur
gaz, Çorlu, Tekirdağ, Ke
tan, Çanakkale, Karabiga, 
Bandırma, Balıkesir'de ıert 
6,00, yumuşak 5,50, kızılca 

veya sünter 5,25, mahlüt 
5,00. 

ım. 

~· Muvaffak 
ne lizımdır? Cesaret, 
cesare, daima ceaaretl 

29 
- ilerlersem beni 

ediniz, gerilersem, ~
dürünü:ı, ölirae• iatl 
mı ahaız. 

- Zen olan evi11• 
atin. Er olan arkamda• 
sin. içinizde Er yokı• 
yalnız gidiyorum. 

Yavuz Sulta• 

31 
- Herıeyi ifp 

kes• blkmedemes. 
Onbirioci 

(Deva .. 

Zabıta babı 
Çorakkapu Yerli O 

mağzasında OsmaD 
Halil'in tizeriade bir 
ca bulunarak alınmıtllf 

§ Karşıyaka Bo• 
Silleyman oilu Kl 
gazinocu Feyzullah 
mail Ôztufan it m•• 
den aralarında çık .. 
ıada birbirlerini ya 
larından yakalan•ıtl 

1 h t § Peıtemalcılard• 
Taggarı i B sega a idaresindeki otobiltt 

BdBI klrlanall!llr olarak inmek istiyeıı 
V kızı 44 yaııntla E•i-' 

Henüz Avusturya, Alman- düıerek yaralanmıştat• 
yaya iltihak edilmeden •Y· § lkiçeımelik 
vel Avusturyada l>irdenbire daiında lsmail oil11 
şitldetli bir kıf bıılamıftı. tin Hıfzı eilu Samioi' 
kışa doiru Avuıturyadan kurut kıymetinde .,,.•-•a· 

Italyaya geçen kırlangıçlar rını çaldıtından yak 
hicret için vakit bulama- mıştır. Lebrln lstirahıta Halk Ekmeği mıılardı. Avustaryadaki bi-

ÇBklldl 
Dahiliye Vekaletinden vi- mayei hayvaoat cemiyeti bu . Bir çocık danızı 
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cumhurreisi Lebrön istirahat 
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köye çekilmiştir. 

mul yeni bir baJk ekmeği oldugu ıçın kır anııç arın tu- l d Hl . if 
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retal Peten tarafından de
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tikten sonra halk ekmeiine -•- de orada bulunan 
muayyen bir fiat konulması Bazı Eskimo ldıtları Besimento Deniıalta 
ve bu fiatın hiç bir suretle dan kurtarılmıttır. 
değiıtirilmemeıi bildirilmiştir. Eskimolar, hiç bir zaman 

•••••....,.•••••• •• •••••••••••• teşekktir etmezler. Onlarca 

A /t' .. !l.AMEMNUN IJ J bir kimsenin bir diierine ... ıca arı yaptığı bir iyliii teşekkürle 
f lzmir Balçova Ağamemnun ılıcaları 20 Haziran 1'40 f gidermek ayıb ve çirkindir. 
f tarihinden itibaren açıldığını muhterem müşterilerine f iyilik mukabiliade teşekkür 
f toıebşir eder. Beyhancısı Karatizlu f etmek değil, iyilik yapmak .......................................... 
•••••• •••••••....,. ..... •••••••••• borçtur. 
• SELAMET a·ıetESI ı Gene Eskimolarda bir idet 
t 4!tijj' vardır. Bir erkek ava gitti· 
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f Ne doğru .isim l 19 Mayıs fevkalade piyangosunun enf avdan dönlinceye kadar biç 
fbilytık ikramiyesi olan &0,000 lirayı, Savel Tütün şirke·ı kimseyle konuımaz. 
fti a.m':lesinden 34 kişiye t~ksim etmekle onları (Selimet)e 
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ferdırdı. Adrese dıkkat: Anafartalar cad. No. 400 k d b. k .. h" k 
t Telefon:2495 R Çilıurel ve D. Bencaya •• a ın ır aç _gun . ~ç o· 
••••••• .............. ••••••••_. ... .,.~ nuşmadan valut geçırır. 
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