
a esi 
................................ 
! Sahib, Neşriyat Amiri ve Bq· 1 
: Muharriri SIRRI SANLI • 
• · ı· "B ·k ~ J • • idare: lzmır ıncı .. . so agınaa : 
i (H. Se~i) Ma.(~~':1!!.ı:.ıda bası lmışbr : 

• • . ·ı • : Geçmiyen yazı gerı verı mez ı 

G AZt:.TE • : .............................. : -
AH TASIYAN HE F iZ u DiZiLECEKTIR 
östence ile Sulina limanlarına · Romanya 

taralından maynler döküidü 
· rnberltiyn Diy()Ykl:-Atm-nı- lngiltereye hücum 

' erlerse dönmek için . vapur ulamıyacaklardır, 
i::_er onlaT gelmezse, kendilerinı biz ziy ret edeceğiz 

Alman t nkl rına karşı lngiltere· 
llyanlar_ ~-yansınlar ! 1 ni tabii müdalcla vasıtası denizdir 

... - hadiseleri kaydederkea •• 
;ış - -- 1 ş jı ·' ~rih kitapfarında nadir görülen cihanın en mü- 1 Londra - B. Çemberlayn 

1 o '" ldiselerini, en müthiş muharebelerini yazıp du- tarafından Ingllterede bir 
Dd1 ~ ~orkunç vakalar ve inhidamlar sözlelcrin ve sulh partisi tesıs olunduğuna 
i - trıne kaim olurken bu hadiseler, bu -emri vaki- dair Alman ve lalya tarafın· 
al• i lll~lıarebeler hakkında uzun boylu mütalealar dan birçok saçmalar ortaya 

~' tefsirler yapmanın faydasızlığı karşısında bir atılmıştır. 
ır, başOlakale yazmaktan vazgeçmiş bulunuyorduk. Buna cevaben B. Çember-

k•I tıla.rı, bugünün inanılmaz hadiselerini yani layn dün akşam logUiz rad-
§aşılacak vak'alarını yazan müverrıhleri yosunda bu nutku söylemiş 

~e' ~l'etJere dOıüren inkılap ve inbidamlardan ve şöyle demiştir: 
pal• ~~ de, hatta bu saat içinde alınacak pekçok ib- " Hazırız. Her hücuma 
atıt1 

h.' dersleri olduğendan bu günden itibaren "Uyu- karş ı koymaga hazırız. Me-
ri ~, ~ltılar!,, başlığı altında bazı hakikatleri ortaya deniyeti muhafaza edeceğiz. 
rf~ t 'lndaıı her millet için alınabilecek uyanıklık Hitlcrizmi ezeceğiz. Yalnız 
i• 'ıııtrrrıeği de faide.1iz bulmuyoruz. olsak ta dahi düşmanı eze-
•"' ~t \Jya11sınlar!,, serlevhası altında yazacağimız ceği.ı . lğilterenin Stratejak 
ueı 'dıı'kalelcr serisine yarın "Kimler uyudular, kim- vaziyeti Fransanınkine benze-
J '~ ı't?,, bıthğı ile ikinci yazımızı yazıyoruz, bu mcz, Bizde tanklara karşı 

'I' ~llliıde harbe girmeden evvel istihbarat teş- çok mütbiş bir tabii müda-
dıi~l>hiı hizmetlerin en müthiş tanklardan aşa- faa şe kli var, 0 da denizdir. 

i6riilecektir. Filomuz çok kuvvetlidir. Al-
i , SIRRI SANLI manya sahillerimize gelip te 
~1 i nasıl tank indirecektir? 

-• ~ deniz kuvvetleri Ce-
;~iittarikte top iP ndı 
d~ll ~lıııan ajaı:;ısı- lngilterenin büyük gemilere 

,e tliıt eş on küçük gemiden mürekkep bir harp 
le ~ tp t.r1k limanına gelmiştir. Bir haftadanberi 
r• ~ t'>I telbileri Cebelüttarık'ta durmuyorlar. Bu bo
• •' it, 'den harp gemileri arasında Fransız gemisi 

" ' ' -------··------
; i 't~-Sovyet Rusya dost-
e il ltı~u hakkında 
ıı>eıJ iti:i SovyetJer arasındaki münasebatın iyi bir saf· 
eısJ t,~~ •e eski dostluğun ihyasına gsyrct edildiğini 
sil lllzeteainin Beyrut muhabiri gazetesine bil-

;;J. ~~IKçA- İSTEKLER 
ı ı i litt"at . . . . D M .. . 1 ., :• ~' partısı reısı r. açgın urganı o an 
iOde ~t 'ltlettsi, (Bazı hükumetlerin şımarıkça dilek-
. ~ ~l~llda yazdığı başmakalesinde diyor ki: 
(Z4 ~ •atil' •tı zaferini kendi dilek ve menfeatlerine 

\ ı~~l ;tlar. Bu dileklerden bazıları haklı olabilir, 
~ ~~tiç, ' haksızdır. Almanyanın da o gibi şımarık 

tı~. ı f~tı, ~~lniyeceği tabiidir. Zira Almanyada bugün-
;~~~~ ır Vaziyet ihdis etmek istemez.,, 

11 ~ t' o .. 

,t "~ ~skerlik Şubesinden: Jj~' tıı 
11tt •oıı"l•t olduğu üzere 1 Temmuz 940 ta 336 
,._ ol Yoklamaları yapılacağından şubeye mü

llllt1r. 

Bu tasavvur edilmez bir 
şeydir. Ya tayyarelerimiz? Ya 

ordumuz? lngiliz tarihinde bu kadar büyük bir ordu hiç 
görünmemiştir. Almanlar bizim sahillerimize gelmcğe bak
masınlar. Sonra dönmek için vapur bulamıyacaklardır. Eğer 
gene sabiUerimize inmeğe muvaffak olurlarsa lngilizler her 
sokakta her evde mukavemet edeceklerdir veya hiç bir 

düşman ya hiç bir lngiliz kalmayıncaya kadar boğazlaşma
ya devam edilecektir. Biz düşmandan her sabada daha fa
ikiz. lngiltere doğruluk için, Almanya adeletsizlik için çar-
pışıyor. Eğer Almanlar bizi ziyaret etmeğe gelmezler ise 
onJara bu ziyareti yapacak biz olacağız. ' 

Loodra - lngiliz tayyareleri Almanyada askeri mevzi
lere karşı muvaffakıyetli hücumlarda bulunmuşlardır. Bor
kur ve Monstur adaları bombardıman edildi. Birçok kim
yevi fabrikalar berhava edildi. Almanlar geceleri uyuma
makta ve işçiler gece işi kabul etmemektedirler. Kologn 
ve 'Bad şehirleri de bcmbardımııın edilmişlerdir. 

Londra - Alman tayyareleri şimdi Ingiliz şehirleri üze
rine yangın bombaları atmaktadırlar, iki mektc:p harap edil
miştir. Bu vaziyet lngili:ı: kuvvci maneviyesini sarsmamak
tPdır. 

Loadra - Mareşal Pcten hukfimeti Clermond Ferrand'a 
yerleşmiştir. Parlamento ile ayan meclisi Vichy de topla· 
nacaklardır. 

Londra - Dün iki diktator da Fransada idiler. 8. HitJer 
Majino hattını tetkik etti. Mussolini de gayri mevcud bir 
cephede ltalyan ordusunu Alp dağlarında teftiş etti. Gö
riog ise Versaille'a giderek otomobille sokaklarda gezmiş
tir. Fakat Pariste '{aliba Almanlar askeri yürüyüşlerinden 
vazgeç .uişJerdir. Çünkü şayanı teessür hadiseler cereyan 
etmiştir. Tüfek taşiyan Fransızlar idam edileceklerdir. 
Bükreş - Tass ajansı bildiriliyor. Şimali Bukovin toma

men işgal olundu. Besarabyanın işrali de devam etmek· 

tedir. 

Bükrcş hükumeti Köstence ve Sulina Iimanlarımn •iız
larına mayo dökmüştür. Tunaya girecek olan vapurlar pi
lotlara müracaat etmek mecburiyetindedirler. 

Bazı haberlere göre Sovyetler Almanyaya gidecek olan 
birkaç petrol yüklü vapuru yollarından alıkoymuşlardır. ...................................................... 
!HAYATTA MUVAFFAK OLMANIN SIRLARI i 
l agatta, Herkes Muvaffak Olabilir ml?-Evet!I 
:UU -40- ı:ıı YAZAN: S 1RR1 SAN L 1 ıım 
........ o. ..... ~ ................................ .... 

HAY ATI YENMEK 
"Hayatı yenmek ve sonunda 

kavgadan muzaffer çıkmak 
için soğuk kanhlı ve tedbirli 
olmak lazımdır. Bununla be
raber . hararetfi bir kalb ve 
şidetli azim ve irade kadar, 
bilgi ve münevver dimağa da 
ihHyaç vardır.,, 

Sir Con Löbuk 
Bedbin olanlar ve her şeyi 

fena görmeği adet edinenlet 
bütün kıymetleri harap eder
ler. Böyle insanlsr, manevi · 
kundakçılardır. Bütün temas 
e ttikleri ve görüştükleri in
sanların ruhlarına bikim 
olarak cesaret ve iradelerini 
altüts ederler. her tarafa 
şüphe ve endişe tohumları 

saçarlar, enerji ve teşebbtıs 
kuuvvetlerini ezerler. 

Böyle insanlardan sakınıl
mak ve uzaklaşmak lazımdır. 
Eğer insanlar aralarında 

bulunan bu gibi fena görüşlü 
ve bedbin olanları kovabil
seler ve böylelerine yüz ver
meseler terakki yollarında 
ve her türlü teşebbüslerinde 
nerelere kadar ilcrliyecekleri 
o vakit görülürdü. 

Insan taliinin sahibidir . 
Sözü doğru ve isabetli bir 
ideildir. Bu idealin tahak
kuku için de en baş ta sağ· 
lam bir irade ile nefsine 
itimad ve bilgisine istinad 
etmesi icap eder. 

Bazı insanlarda irade ve 
teşebbüs kuvvetleri fazla 
olduğu için, tuttukları her 
işi muvaffakıyetle sona erdi
rirler. Bu gibi insanlar için 
kaybetmek ihtimali çok uzak
tır. 

Bir insan bir çok zurluk-

luklarla karşılaştığı zaman, 
küçük meseleleri bir tarafa 
ayırmalı ve bütün enerjiıiai 
büyöklcr üzerinde teksif et
meli ve gayet sakin, dütilD· 
celi ve terbiyeli olarak çalıı· 
malıdır ki muzaff criyeti elde 
edebilsin. 
lngilterenin en büyük zen· 

g inlerinden ve milyarderle
rinden Lord Hulme adında 
bir zat 200 müessesenin ba· 
şında bnlunuyor ve 78 ya
şmda olduğu halele bu iki 

" YIİ% müesseseyi en ince te
ferrüatına kadar meharct 
ve kudretle idare ediyord•. 
Kendisi arkadaşları tarafın· 
dan bir gün bahçe eğlen-
cesine davet edildi. ihtiyar· 
lığına rağmen bu .zat davet
liler en neş'eli görünen şah-
siyeti idi. Gülüyor, eğleni
yor, her tarafa neş'e datı
tıyordu. Kendisinin bu şuh 
ve şen halini gören arka-
daşları sordular: 

- Siz her zaman b6yle 
misiniz, yoksa bugün bir 
fevkaladeliğiniz mi var? 

Lord şu cevabı verdi: 
- Ben hayalımda daima 

böyleyim ve ölünceye kadar 
de böyle kalacağım. Gönde 
altı saat çalışır, diğer saat
lerimi eğlence ve uyku ile 
geçiririm. iş zamanımda eğ
lence ve eğlence zamanımda 
da .. ~şl~ meşğôl oldnğum vaki 
deg.ıldır. Onun içln yetmiı 
sekız yaşında olduğum hal
de ne midemden ve ne de 
sair bir yerimden rahatsız
lik hissettemedim. Ben ha
yatı böyle telikki ettim ve 
böyle ona hikim oldum.,, 

Demittir. 
{DeTamı var) 

• 
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I~~~! SONRA ALIN~ RADYO HüL!~~!fill : 

Londra ~ Bükre~ea alınan haberlere göre umumi se- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ferberlik itimat ve sükunetle karşılanmışbr. Bütün matbu-

at 'bu elim dakikalarda milletin itimadını kaybetmem esiniBe
sarabya ile Bokovinyanın şimalini kaybettikten aonra 
yaralı g&nüllerin acısının unutulmıyacağını ve Romen mil
letinin adaletinin muzaffer olacağı daha eyi günleri bek· 
liyeceğini yazmaktadırlar. 

TÜRKIYENIN MÜD "881-
RANE HAREKETi 

Londra - Türkiyenin son Romen hadisesi karşısında 
takındıiı müdebbirane va.ziyet hadisatı yakından büyük bir 
hassasiyetle takip eylemesi Londrada memnuniyetle karşı
lanmıştır, ___ _.. ____ _ 

[SOVY T GAZET LERI Fld 

1 s!~Y t~ Rasy~!~~e!?,!ı!:~R~~ 
girmesine ve ne de Alman· Fransız mütarekesine dair ~~ 
bir tefsir ve mütafoada bulunmıyorlar. Onlar hadisatıa il 
lisasını vermekle iktifa ediyorlar. ______ .. ____ _ FRANSADA INGILIZ KUV

VETi KALMAMIŞTIR 
BerJin - Fraasadaki lngiliz seferi heyetleri ve lngiliz 

kuTvetlerinin son kısımları da lngiltereye ıitmişlerdir. Fa
kat Polonya askerlerinden bir kısmı lngi!tereye gitmemiş
lerdir ve gitmek istemiyorlar. 

FRANSA AKDENIZIN iKiN
Ci SINIF DEVLETi 

Japonlar lngiliz ve Fransız 
Konsolosluklarını bombardıman etti 

Alman-Bulvar maden iştiraki 

Boston - Fransız mütarekesini tefsir ederken diyorki 
Amerikadaki ihtikira göre Fransa artık Akdenizde ikinci 
dereceli bir devletten başka bir şey değildir. Bundan böy
le ltalyanın kontrolüne tabi olacak demektir. Mazinin muh
teşem Fransası bugün Hitler ve Mussolininin sakin mütte
fiki oldu. General ·Petenin iddiasına göre Fransa vazifesini 
sonuna kadar yaptı. Almanya tarafından yapılan teklifler 
1871 deki Alman zaferi şartlarından ağır olmakla beraber 
kabul edilebilir. 

Londra-Toky() hariciye nazırı bugün lngiliz ve Fr••~ 
sefirlerine Çan-Kay-Şek Çin ordusuna yardımda bulu110 tf' 
masını tebliğ etmiştir. Sefirlet bu tebliği alırken diğel'eJetİ 
rafta Çin paytabtındaki lngiliz ve Fransız konsoloshaD r 
bir Japon hava filosu tarafından bombardıman edihııitle~· 
dir. Konsoloshaneler tahrip edilmiştir. insanca zayiat 1° 
tur. 

~---~~-· ...... ~-~--

Sofya - Bulgaristanın Kırcali kasabası civarın.la keşf 
edilen ~ingo madeni Almanlanlar tarafından işle
tilmek üzere bir Alman - Bulgar şirketi teşekkül etmiştir. 
Bu çiagonun arasmda bakır, gümüş ve altan dahi bulun
duğu ve madenin pek zengin olacağı iddia ediliyer. Tah-

elİa edildiğin• ıröre bura•• ırnad•.:oo ton ~=:~::tir. Romanya Yab"udileri Sovyetl 
Italy:ı~!ar~ gore Rusyaya kaçıyorlar 

ALIVİAN ABLOK.ASI 
Moskova - Alman ajansından: Bolşevik gazetesi dl1el 

ki: logiltereain Almanyayı abloka suretiyle mağlup et~ f 
tecrübesi muvaffak olmadt. Bugün bu tecrübeye Atııı•0 
başladı. UÇUDCU S&fhaSI ! Bükreş - Rus ordusunun Romanyaya girmesiyle başlı-

Roma _ Başkumandanlık bir tebliğ neşretmiştir. Bu yan Yahudi aleybdırlığı büyümektedir. Rumen gençleri Alman tayyareleri ve denizaltıların lngiliz ad•':~. 
tebliğe göre ltalya başkumandanlığı harbın üçüncü safha- Yahudilere yaptıkları hücum ve yağmakarltklarla beraber 

b 1 k ·ık - Akd . d k' I .1. d . - I . . kullandıkları ölenler de vardır. I abloka altına alarak lngıltereyı aç bırakmağa çalış•' 

sına aş ar en ı once enız e 1 ogı ız enız us ermı Yabudiler selameti Rus toprağında bulmak emeliyle Sov- ------.. -----
imha edeceğini bildirmiştir. Şimdi bu taarruz için ltalyan yet Rusya hududuna ı!tica etmektedirler. Son 24 saat zar- SURIY DE VAZIYET 
ve Alman hazırlıkları görülmektedir. Almanlar lngiliz ada- fında Şovyetlere kaçan Yahudileria adedi yedi bindir. 

!::~:k~ı~:~:. :~.~~;:!:'kı~:i:.nlar da dominyoolar •• mils- ingilterege Taarruz Hazırlığı Tamamı anm iŞ ~.~~::;: :.ı::!~.:~~:i.~:~;:;;n~~~.~:::::ni:ekl~;t'~ ~ 
• Berlin - lngiltereye yapılacak taarruz tertibatı hazırlan- kumandanı tarafından reddedilmiştir. 

Amerıkan Donanması Nerede?! mıştır. Bu harpte eskileri gibi ylldırım harbı şeklinde tat- "-"-"-"'-''-"'-''-"'-'-'-"'"'-''-"'-..:."'-"-'"'-~~"'-"'-"VVV"'-'"-,.,..,....--
. . . bik edilecektir. , , 8. y I Sonu A ·· d 

Belgrad - Nevyorktan bddıriliyor: Büyiik Amerıkan do- J ır a anın '' sansor OCP 
nanmas~ meçhul bir semtte emir beklediği tahmin edil- 1 Radgomuz sabah RO'ri- 2 çocuk Asansör kaga. \ c. H. Partisi Gaziler Oca- Yok~uı çosukll~ 
mektedır. Y v T il Kolu tarafından 111 

Filo 100 remiden ibarettir. uatına başladı llklarından aşağıga , ~ıilki~i~s~ahiye Ocağı bi.na- sünnet ettiraııl 
KISA RADYO VE HABERLERi 
Paris - Hitler dün maiyetile beraber Majinonun en mü-

him kısımlarını gezmiştir. Bu gezintiye ehemmiyet veril-
mektedir. 

Şanghay - dlln sabahleyin 100 Japon tayyaresi , dört 
dalga halinde Çanking ü:ıerinde uçmuşlar ve birçok şehir
leri yakmışlardır. Hava muharebelerinde 10 Japon tayya
resi düşürülmüştür. 

Londra - Çörçil yarın mühim beyanatta bulunacak ve 
bu münasebetle Avam kamarasında gizli bir celse aktedi
lecektir. 

Bükreş - Sovyet kuvvetleri yanlışlıkla mutabık kalınan 
hududu biraz geçmişlerse de bilibere verilen emirle Sov
yet kıtaları geri çekilmişlerdir. 

Londra - Figaro diyor ki: Avrupada iki büyük kuvvet 
vardır. Bunlardan biri Almanya diğeri Sovyet Rusyadır. 
Bunlar büyüdükçe dostlukları da o derece zaifler. 

Sovyetler Almanyanın muzaffer olmasını değil harbin ida
me etmesini istiyor. Söylenecek bir şey varsa o da Avru
pada jki efendi bulunmıyacaktar. ............................ .. ...................... .. 
fYurddaş. arın nazarı dikatine:i 
ı Muhtemel hava taarruzlarına karşı Pasif korunma ta-: 
ı llmatnameslnln tensib ettiği şe l:ı. iJde hazırlanan: ı l 
ı Ateş dayanıklı, Kauçuklu ve Su geçmez yani Gaz geçirmez: 

i Pasif Kor nıiıa Tıbbi Ecza ! 
i Çanta ve Sandıkları i. 
: CAN LA.BURA Tl:JV ARIN DA hazırlanarak piyasaya ı 1 
ı çıkarılm~tır. ı 
ı Resmi, hususi bütün müessesatla ev, apartman, mektep, ı 
ı mahalle köy, kasaba ve kazalarde sağlık korunma bakı- ı 
ı mından birer sandık -veya çanta bulunmaeı behemahal ı 
ı lazımdır. ı 
ı Çanta ve Sandıkların hacim ve fiab, aile nüfusuna gö- ı 
ı re değiştiğinden talep vukuunda izahat verilir. Çanta ve ı 
ı Sandıkların üzerinde (CAN) markasını arayınız. ı 

i e~~:.' = C A N L A B O R U T U A R 1 i 
ı lstaabul, Bahçekapı, iş Bankası arkasında No. 5 ı 
ı Tel: 21939 Telgraf adresi: ASIPROCAN ı 
ı 24--1~8~15--22~28 ı ...................................................... ..... ~~~ .... ~·~~· ············~ 
AGAMEMNU Ilıcaları 
f lzmir Balçova Ağamemnun ılıcaları 20 Haziran 1940 t 
t tarihinden itibaren açıldığını muhterem müşterilerine t 
t tııebşir eder. Beyhancıaı Karatizlu f .......................................... 

Ank:ııra radyosu bugün 
saat 7,30 dan itibaren sabah 
neşriyatına başlamıştır. 

do t" ı sında dun akşam verılen 1 u er müsamere gayet gü~el geç-
Asausör üıerinde Halil miştir. 

Rifatpaş caddesinde 11 va- Gaziler Ocağı Temsil ve 

C. H. Partisi Asansör 1 

6 Temmuzda yoksul ç} 

ları sünnet etmeie 

şında Sabri Ekmen ile beş ve Spor kollarının yetişmesi Irak AdligB Nazırı yaşında Sedad lzgin bisik- hususunda Gaziler Ocak Baş-
Istanbul - Irak Adliye letle gezinirlerken yıkık isti- kanı Bay Ali Reis'in teşvik 

Nazırı Naci Şevket ve elçi nad dıvarından 4o metre ve gayretlerinin boşa gitme-
aşağıya düşmek suretile ağır . . 

vermiş ve bu çocnkları~ 
refine 6 - 7 T emmyı 
geceleri Asansör bio• 
"Sünnet diiğlinti,, o• 

·ı ' maruf piyeste temsı Kamil şhrimize geldiler. Mi
safirler lstanbulda iki gün 
kalacaklardır. 

diği, dün akşam gcnçlerımı-
surette yaralanmışlartır. zin kazandıkları muvaffakı- cektir. 

.. 

Yaz saatı 
Atlı spor binasının 
açılış merasimi 

Koordinasyon heyeti kara
riyle saaslar dün gece yarı · 
sında bir saat ileri alınmış-

Kültürparkta yeni inşa e
dilen Athspor Kfılup bina 
ve manej sahasının açılış 
merasimi buğün akşam sa
at albda icra edilecektir. hr. 

VILAYE MA rr AMINDAN: 
Tashih HAnı 

Anadolu ve Halkın Sesi gazetelerinin 27 Haziran ve Y. 
Asır gazetesinin 28 Haziran 940 tarihli nüshaları He neş
redilen ilanda arazi ve yol vergileri taksitlerinde yanlışlık 

olduğu görülmüştür. 

Mezkür vergilere ait taksitler. 
Yol Verwisi: 
Birinci taksit 
İkinci taksti 
Arazi Verl{isi : 

Temmuz 940 
Teşrinievvel '40 

Birinci taksit Ağustos 940 
İkinci taksit Kamıne-vvel 940 
Olduğundan keyfiyet tasbihen ilan o{unur. (2471) 

ELHAMRA Sinemasında 

yetle bir kere daha ispat 
edilmiş oldu . 

"Bir Yalanın Sonu,, piye
sinde rol alan gençlerin hep· 
si de hatasız ve eksiksizdi. 

Bilhassa, başrolde Hüseyin 
Erpay, kardeşi rolünde Ati 
Meriç, muhtar ve külhanbey 
röllerinde de Reşat Çokuy-
sa l, Halit Vurgun ve Mu
harrem Timur fevkalade mu-
vaffak olmuşlardır. 

Ocak Başkanı ve Gösterit 
Kolunu tebrik ederiz. 

Mü-iDE 

-o-

Selihiddin Kantar~ 
Turistik yollar içİP' .. 

harabelerinin VedyD• J; 
önünden alınmakta ali" 

. rak altından çıkan at 
neticeleri görmek vebe~ 
mozolesi tamiri ve 1 · ı · · b't· k n:ıet ış erını ı ırme it 
çoğa gitmiş olan Iı~bj 
zeler Müdürü Bay Se ~ Kantar şehrimize dö• J 

Manisa ote 
"' Ankara Orman Çiftliğinin so- KeçecilerLale sineınası J. 

ğuk biralarmm en mühim bir K d 1 o• 
tevzi mahalli olan HALKABI- UŞ8 85 t .,,ıı 
NAR ESKi AYDIN BiRA F ABk- Keçeciler Salilt us " 
RIKASl'nın havadar ve yeşilli - fabrikası karşısınd~· •" 
le süslenmiş aile bahçesine ko- Bu oteller 1zınirıı> 

ş·~~ir Halkına BUyUk ve UCUM~!;!1;[;t:j'sali~ 
Bir MU)de • 

<FIATLAR ucuzLANDIJ D F brı 
"Soğuk Bira Şi11e 25" r • 8 ı-1ııst 
"Bôyük Duble Bira 12,50,, İzmir Memle~!tehJf6: 
10 Santilitrelik fıçdarımız da Rontken EI~k.trilı 

tarif edilmiyecek derecede ucuz- Rontken v_e . . ae)'Je' ~ 
Bugün matinelerden itibaren iki harikulade güzel ı Ik ncı "'c:fO dur. "Dışarıdan y yecekleri te- yapı ır. 1 Tf:LP 

2 filim birden min etmek serbesttir." 12-5 29 No. _.~ 

1-MAR T~NTUA~ET fSE:LAMET.GiŞ~::ıı> 
Norma Scbearere - Tyrone Povver (Tabii Renkli) f Birçok vatandaşlarımızı selir1'18 .,~ 

2 S • • v • • G •• 1 f .V.e sadet• kavuş~urdu. 0 s11" 
• eVJŞtJgJmJZ 00 er f Ne doğru ısım! 19 Mayıs fevkalade pıyaP~atil~j 

Jeanette Macdonald - Nelsonl Eddy fbüyük ikramiyesi olan s0,000 lirayı, Savel 1 (5~o· 
Metro jurnalden en son harp haberleri... tti a01elesinden 34 kişiye taksim etmekle oofarcıcl· ~ 

1 Seanslar: Mari Antuanct 4.45 - 9.15de - Seviştiğimiz Jferdirdi. · Adrese dikkat : AnafartalaBe"'~ 
1 günler 2.45-7.15 de t Telefon:2495 R Çikurel ve D.,.ı ,,,/, - ----- _________________ ................... ~................ ............... ~y 

Milli Piyango Biletlerinizi ( SAADeT )· Kişesinden JtJ 
Çorakkapu Polo merkezi karıııı No. 864 Huan T abıia Ôador Telofoa8497 


