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Müttefikler denizlerde şimdıden galip-

NORVECTE ELDE EDi LECEK SEY DEMIRDiR 
O DA MÜTTEFiK LEHiN EliNDEDIR 

,, 

'' 
ltozveltin Mussoliniye Samimi Nasihat/arı 

----------------------------.._~----------------~-~·--------

rno kovadaki 
bır 

. ~ 

sıvası 

.::. Açı~ 

tlajlôp Edilmez Millet ! 
-- ff---

l"fil~ı Baı•ekili Bay Çemberlayn'ın büttin son laAdise
~. .'rı olanca tafsilat ye çıplaklıiı ile ayd1nlatan beya-

1 . ~ ltıbai zaferden emin bir deYlet şefinin, korkmak, yıl-
;, '-İ)-._ll•ak, bikmak, tuttuğu işi yarım bırakmak nedir 

. ~ '~ bir millete verdiği küçük bir hesaptan baıka bir 
~ildir. E1aaeıa Ingiliz baıvekili, Inıiliz milletinden bif 
~ riılemez Ye gizlenmemelidir diyen Deyli Telgraf 

'- llia makaleıini ye gene logiiterenin Noneç itinde 
~l'teede hazırlanmadığını tenkit eden Deyli Herald'ın 
~ ~ıu laiç çekinmeden neşir ve ilin eden lngiliz resmi 
~~J•ıısanın tebliğatı isbat etmiştir ki, logiltere yaban

~ ~ •lırı dinliyenleri hapis veya idam cezaları ile ür
~ ~' cezalandıran bir diyar değildir. 

,,t )'' ~l nıilleti, İngiltereye ana vatanlarının 151 misline 
· ~,__ btıyilklükte ülkeler ve dünyaııın tükenmez servet 
of' ~tk~~ltrını hediye eden ve cihanı fethetmeğe kalkışmıı 
fi •e, " fatihlerin ellerini bağbyarak ya ıssız bir adaya sü
dl ,..._~ Yahut bir ecaebi memleketin misafirperverliğine sı-
1,r c, tl nıecb11r kılan İngiliz bükômeti böyle bir küçük 

81t ~G '•11111 daha baılangıcında fütur eseri gösterecek bir 
'J ~"'et değildir. 
1 ti L~ti "'-ıı İçin Alman matbuatının ve bilhassa Berlin gaıe
•" ~-i"deıı fazla sevinç yaygarası koparan ltalyan ceride-

~~ •111laaayişlcr yapmak hususunda biraz fazla acele et
•'' ~ Ilı hatırlatmak yersiz bir tavsiye olmasa gerektir. 

eli' ~tili"ı ilalde Roma matbuata karşısında mağlup edilmez 
,t t trle, ıok mükemmel harp etmesini ve yenmesini bi
~I '•nıızlar buhınduğunu düşünecek olursa her halde 
"~ çıkanaz. .. ---~ tll fillen d6rt başı mamur güler" darbımeselini unut

' doğru bir şey değildir. 

~----~-------------------5---IR_R_ı_s_A~N_L_ı __ 

'~-···. kinlen ... •• biraz bekleyia bayı•, bqka mlıteri kallaaıyerl 

görüşmelerine büyük ticari 
ehemmiyet atfedilmektedir 

Londra (Radyo) - lngi
liz gazeteleri, Çemberinin 'in 
nutkunu sakin bir tanda 

' karşılamışlardır. 
"Daily Telgraf,, şunları 

yazmaktadır: "Norveçte mu
vaffak olamadık. Bunu giz
lememekle mertliğimizi ispat 
etmi§ oluruz. lngiltere tari
hinde birçok harpler yap
mıştır. Gayretimizin boşuna 
gitmesini, çocuklarımızın ba
yatını boşuna tehlikeye at
masını iıtemeyiz. Yanlışları

mızı çabuk anlar, düzeltiriz. 
Almanya da Norveçte mu

vaffak olmuş sayılamaz Al· 
man donanmasını perişan 

<!ttik. Binlerçe Alman aske
ri, Norveçe ayak basmadan 
boğulmuştur. 

Askerlerimiz NavYik ye 
Nansos'ta kuvvetli pozin
yonlara çekilmişlerdir. 

l 
"Times,,de şu müteleaları yll· 
rütmektedir. : 

Norveçte artık, biz tedafii 
vaziyete geçmiş bulunuye~ 

ruz. Ingiltere bir imparator
luktur. Dünyanın bir yerin
de harp ederken daima di
ğer. menfaatlerini de düşün· 
melidir. 

Şimal denizinde bulunan 
filomuzu Akdenize yollaya
bilmek bizim için büyilk bir 
zafer sayılabilir. ,, 
"N evn, Chornicle" gazetesi
ne göre de: 

61lngiltere bu harbı kazan
mak için elinden geleni yap
mağı azmetti ve bu harbi 
kaıaaacaktır." 

Londra (Radyo) - Ame
rikanın en çok okunan ga
zeteıi "Nevyork Times,, bu 
günkü baş makalesinde, 
"Ingilizler Norveçlilerin yar
dımına alelacele koşmak 
istemişdir. 

"Askeri makamlar ciddi 
harp pllnları haıırlıyama
mıılardır. lagilizler deniz 
harbini kazandıktan sonra 
karaya asker indirmiyecek
lerdi. 9ürüıt olmaları onları 
bu vaziyete soktu. 

"Budapeşt· Magyar Nem· 
zet,, gazetesi yazıyor: 

.. Yugoslavya ile SeYyet 
Rusya arasında iktısadi •ti· 
zakerclere baılandıiı haberi 
cen•b• ıarki Anupaıı de•· 
Jetleri araııada derin akia-

/ngilizlerin Yakın $ark Orduları Mıaırdr 
ler yapmıştır. Sovyetler bir- kat şimdilik hiç bir korkuu 
liğinin Romanya ile de tica- sebebi mevcud olmadığını,, 

ret müzakereleri de, Balkan bildirmiştir. • 
memleketlerinde büyük bir Londra (Royter) - Dün 
memnuniyet uyandırmıştır. Müttefikler şimalden çektik-

Bu suretle Sovyetler birli- leri kuvvetlerinin bir kısmını 
ginin Besarabya meselesini Narvike çıkarmıılardır. Bu 
bir ihtilafa meydan verebile- kıt'alar Norveç kuvvetleriyle 
cek bir şekle koymiyacağı birleşerek düşmana höcam 
ümidi kuvvetlenmiştir. etmiş ve büyük zayiat ver-

Exchange Telegrapb'a göre mişlerdir. 

Mokovadaki siyasi müşahit- Paris - Almanların elle-
lerin tahminlerine bakılırsa, rinde kalan gemiler bunlar-
lngiltere - Sovyet Rusya, dır: 
Yugoslavya - Sovyet Rusya 
ve Romanya - Sovyet Rusya 
arasındaki ticari müzakere
lerin mühim bir siyasi neti
cesi olacaktır. 

Londra - Belgraddan bil
diriliyor: 

1919 sınıfı bugün ıilill 
alına çağırılmıştır. Böylece 
şimdiği halele silib altında 
bulunan 390 bin askerinin 
sayısı 500 bine,çıkardacaktır. 

Kahire - Iskenderiyeden 
bildiriliyor : 

Miittefik filoları Mısıra 
vMdi. Alınan tedafii tedbır
ler bir kat daha artırılmış
tır. Çölde devriyeler dolat· 
maktadır. 

Kahire (Radyo) - Bir 
hafta devam edecek askeri 
manevralar yarın başlaya
caktır. 

Mısır, Başvekili Bilyük 
Britanya ve ltalya sefirlerile 
görüşmüştür. 

Milli müdafaa vekili de 
lngiliz kumandanlarını kabul 
etmiştir. 

Gazetelere yapbiı beya
natta Mısır Baı•ekili "Vazi
yetin vahim olclui11 ve fa-

2 harp gemisi, 2 cep kru
vazörü, hemen hemen hiçbir 

denizaltı 3vedet 12 torpito •e 
bir kaç torpido mehribi. 

Buna mukabil Mllttefikle· 
rin ellerinde: 22 kruvazör, 
22 harp gemisi, 54 hafif 
kruvazör, 224 torpito, 137 
torpito muhribi, 150 deniz
altı vardır. 

Denizlerde Müttefikler harbi 
ıimdiden kazanmıı Hyılırlar. 

Moskova - Romanya ile 
Rusya arasında bir ticaret 
anlaıması imzanlamııtır. 

Brüksel - Paris, Hollan
da hududuna yakın bir köy-
de, süt tenekeleri içinde 200 
Alman üni~rması bulunmuf
tur. 

Bu keşif hakkında tafsi
lat verilmemektedir. 

Bukreş - 200 Alman Na
zisi tevkif edilmiştir. Bun
lar casuslukla itham edil
mektedirler. 

La Hay• - H&kômet bi
ttin fotoiraf makinelerinin 
toplanmaaıaı emretmiıtir. 

Asri lir 

T ercime edea : S. S. 
-43-

B l r gDI il• bir ıaır .. n 
ot•, bir bDlbBI ile 
bir kurbal• bir 

olablllr mi? 
Milyonerin karısı bu defa 

acı ve zoraki bir kahkaha 
basarak kocasına ı• teklifte 
bulundu: 

- Şu kadına, keatliaiai 
bir çiyan kadar ıoğak bal
duğun• ye beaim attıil• 
tırnak kadar kıymeti ol•a
dığını söylesen a.. O :ıamaa 
o da benim kim, keatliıia 
kim oldutuna anlasın da 
dilini ona göre idare etaia. 

Yeni zenıi• kanııaı he
men koluna takarak mai•· 
zalarmııdan çıkarkea ya••ı 
fakat bize iıittirecek hir 
sesle ıunları •ırıldaaclı: 

- Hiç bir ıüneıle ltir 
hamam b6ce;i, Itır aeYimli 
gül ile bir ııırıan ot•, tahi
atın en tatlı ıesli prkıcııı 
t.ilbil ile pis derelerin kafa 
ıiıiren bir kurbata11 •uka
yeae edilebilir •i ? 

Katlın kocaaın bu pir••• 
teıbila •e mukayeselerinde• 
son derece ••••UD •• bah
tiyar, baaa d6aerek ı• 9iı· 
leri laaykırdı: 

- $imdi ıenia kim, lteaim 
de kim olduiu•u aalaclıa, 
öğrendin mi ? 
Ben bu so• sözl de ceyap

aız bırakmadım: 
- Hem öğrendim, hem 

de öğrenirken pek çek ei
lendim. 

Onlar gelinlik elbiaeyi al
madan mağazamızdan uzak
Iaıırken aatıı dairemizi• ı•ff 
bana ıu ihtarda balanda: 

- Zengin ve abdal bir 
mlişteriyi giicendirdiiiaize 
müteessir oldum. Bilirainiz IH 
ticaret ileminde satıcı dal
ma haksız, alıcı her :ıamaa 
haklı görülmelitlir. Biz •İIİ 
miiaHe11ia ea ıözcle •• • 
ıerefli bir •uv• samlllı-

(De•amı Y9) 
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Halkpınar suyu 

lzmir Suları Türk anonim 
tirketi tesisatını Ankaradan 
gelen mühendisler tetkik 
ederek 500 bin lira kıymet 
takdir edilmiştir. Sabn alma 
milzakerelerine b.aziran ayın· 
da başlanacaktır. 

Yangın 
Kestelli caddesinde Rifa· · 

fa ait Yılmaz köylü tuz ve 
un fabrikaşında ateş çıkmış 
ise de itfaiye tarafından sön
dilrülmüştür. 

Defterdar 

(Halkın sası) 

Baıvekilimiz ı 
Ankarada 

--mıım- l 
Ankara ( H1ı11usi ) - Bir • J 

haftadanberi iç Anatloluda MUSSQL NJ FJRSA TJN ZU-
ve petrol saaasında tetkik 
&eyalıaatı yapa• sayın Başve-

kilimiz Dr. Refik Saydam 
burün ıebrimiı:e dönmüşler 

ve istasyonda hararetle kar
şılaamıştır. 

---o--
lngilterede 
Du•arlara asılacalı 

yeni harita. 

HUR ETTIGINE KAN iMiŞ! 
Paris - Pari•idi gazetesi bir makalesine şanları ili:Ye 

ediyer: Mussolini dediklerindea feragat etmemiştir. O, bu
gün Yaziyetin oldukça tenYİr ettiği ve fırsat saati çalmak 
üzere olduiu ve artık o dileklerin alınması zamanı geldi~'İ 
kanaatindedir. Zaten Italya bu fırsat saatının çalması•ı 
bek.Hyor. Çünki1 ltalya Meskova ile Belgrad arasında cer· 
yan eden müzakereler siyasi bir mahiyet iktisap ed~rse 
Sovyet Rusyanın Balkanlarda faaliyete geleceğini zanne
diyor. ______ .. _____ _ 
zabıta haberi eri Casuslar idam 

TUNA VE BALK NLILAll 
BIRLIGITAKVIYE EDILlYOB ___ , .. ____ _ 

Paris - Parimidi gazetesi: Balkan devletleri gGod; 
güne birbirine sarılıyorlar. Dedikten sonra şuna ill•• 1 oı 
yor: "Macaristan, Yugoslivy~ ve Türkiye ile münas~bl~• 
teyıt etmekle beraber, Türkıyede Moskova ve Bulgarııt• • 
olan dostlağunu da bir kat daha takviye etmiştir. suıg'. ' 
ristanla • Yugoıdivya dostluğu tabii bir h.aldetlir. l 0111l' 
bu lıareketleri büyük bir dikkat ve ihtimamla takip ' 
mektedir. _____ .. ___ , __ _ 

Kısa Tel2raf Haberleri 
Örfi idare hakkındaki kanun liyıhasının müzakeresi 1•· 

Defterdar Bay Mümtaz 
Tarh.an dün sabahki ekspresle 
Ankaraya gitmiı ve defter
darımız Ankarda bir hafta 
kalacaktır. 

İngiltere hükumeti lngil • 
terede bulunan blitün otelle
rin, meyhanelerin, barların 
duvarlarına asılmak üzere 
bütün Avrupa ülkesini he· 
gemonyasına almak hiilyası
nı ıösteren meşlaur Avrupa 
haritasıdır. Bunlardan bu 
hafta zarfında 120 bin tane 
dağıtılacaktır. 

İkiçeşmelik1474: cü sokak
ta lbrabim oğJu lbrabim Dr. 
Bay Osmau Öze'nhı sahibi 
bulunduğu furundan 24 kilo 
kurşan boru çalarken yıaka· 
lanmıştır. 

kında Böyük Millet Meclisinde başlıyacakhr. • 
Kahire - Hüktamet yeni- § Siird Vilayeti dahilindeki Petrol sahasında yenid•ll; 

den çok mühim kararlar al· iki kuyu daha açılacak ve yevmi istihsalit 400 tonu it 

edilecek 

mıştır. Bu kararların arasın- caktır. 
da casusluk ile itham edi- § Yakında Müttefiklerin Akdeniz donanmalarile şark or 

§Karantina 102 ci sokak· 
ta Fatma ve Sıdıka, Bn. 
Salibanın evine girerek 720 
lira parası ile bir altın bi
lezik ve bir alhn saatını çal· 
dıkları şikayet edilmiş ve 
suçlular yakalanarak tahki
kata başladmıştır. 

lenler idam edileceklerdir. dcsu manevralar yapacaktır. . , , 
-o- - Görülen lüzum üzerine Maltada dün akşamdan itılt', ' 

- ____ lllllll ____ lllllllllllll-

Halkın Sesi 
Hakkın Sesidir 

rıııııa 11111111 m ımı aı ı ıııı 

---o,---
Değiştirilen 

kaymakamlar 

lnv:ilterenin :.~t:r~at 21 den sonra ışıkların ıöndürülmesine bı~ 
aallt. ve harp hayatı § Yugoslavya hükiimeri yeniden 100,000 asker dab• •

1
' MAHALLE ARALARINDA 

YAPILAN BU GÜROL TÜ
LER KALKMALIDIR 
Aldığımız (8.) imzalı bir 

lngiltere son 240 sene lah altına almıştır. 
zarfında 70 sene harbetmiş § Alman sefiri Fon Papen Barline gitmek üzere Aolı•' 

Karaburun kaymakamı ek
rem Güvenç Seyhan hukuk 
i~leri müdürlüğüne Buldan 
Kaymakamı Reşat Atlı Kah· 
tay kaymakamlığına, Erbea 
kaymakamı Nedim Aker 
Milis kaymakamlığına, Milis 
kaymaka•ı Rasim, Adaçal 
kaymakamhğına, Tire kay
makamı Cemaleddio Lice 
kaymakamlığına, Bursa ma-

ve 170 sene de sulh içinde 1 radan hareket etmiştir. Papen Berlinde üç gün kalac~ 
yaşamıştır. Kırım harbi 70 1 • • J mektup: 

"Bazı mahalle aralarında 
bulunan bakkal vesair dük~ 
kanların ·saat beş buçukta 
•e hatta beşte açıldıkları 
ve dükkan kepenklerinin 
hüyllk bir gürllltü çıkardık
ları bundan başka daha her
keı uykuda iken tamirahnı
dır nedir bilinemiyen daha 
birçok gürültüler yapılmak
tadır. Biz hiç kimseni• tica· 
ret ve kazanç işlerine ka
rışacak değiliz, fakat bu 
vatandaşlar imkan nisbetin
de işlerini daha gürültüsüz 
görerek kimseyi taciz etme
melerini ve dükkan kepenk
lerini kaldırır ve indirirken 
yavaş ve gürültüsüz hareket 
etmelerini rica ediyoruz. 
Belediyemizin gürültü ile 
mücadele ettiği malumdur. 
Lütfen· esnafımızın da buna 

§ Karantinada yenı Turan 
sokağında Mebmed oğlu 
Muammer kira meselesinden 
Mehmed oğlu Kemali çakı 
ile sol keltuğu altından 15 
gön sonra tekrar muayene
sini icabettirecek derecede 

milyon ıogmz ıirasıaa pat- Kadınların Jngı iz kra ı. 
lamı!t~!· v ERKEKLERDE GÖRÜP DE ASKERLERININ BILETL-• 

~ütun bu harblere ~a~men BEGENDIKLERI ŞEY RINI TOPLADI! 
lngıltere nüfusa 8 mıslı ve f ? ıt' 
geliri de 150 misli artmış · I NEDiR. lngiltere kralı cenuba f , -.; 

_._ 
1 

lngiliz kadınlarının erkek- ki limanlarından birin• t' 
lerde görüp te beğendikleri naşıp ta izinle lngilter•t' 

iyet memnru Bahaettin Kar
gı Buldan kaymakamlığı•a 
lstanbul maiyet memuru 
Hulki Mete Karaburun kay- , 
makamlığına tayin edilmiş

lerdir. 

Kültür Savanlar 

yaralayıp kaçtığından arkası 
takıp edilmektedir. 

--o--
Hayvanlar 

Nasıl uyurlar? 

Fil ayakta ve bir ağaca 
dayanmış olarak olarak uyur. 

At ve katır da ekseriyet
Ja ayakta uyarlar. 

Kültürüaü ırenişletmek isti- Maymun oturduğu yerde, 
yealer onların bu arzusunu her orangotan bir ağaca asılarak 

uymasın• çok rica ediyoruz." EgeK.itapeviae 

bakımdan tatnıin edecek ge- uyur. 
çenlerde Kemeraltında karakol • Timsah ve kertenkele, 
eivarlnda (78) numaralı mağa-
zaya nakleden karıolarını yere yaslar, ağız-

larını açar, öyle uyurlar. 

HalkınSesl Baş vursunlar. Fiyatlar.laki 1 

EREGLI 

Profesörlerin 
Evlenme ·Yasatı 

Birinci Napolyon devrine 
kadar Fraasada Profesö11e 
rin evlenmelerine mtisaade 
edilmezdi. 16 ncı asırda 
iki edebiyat profesörünün 
evlenmeleri onların tel'in 
edilmelerine sebebiyet ver~ 

miştir. 

KUltUrpark-·sınelna.sıntla 
iki fili lıairclen 

1 -Şe ef Yolu 
2-Kara A ay 
İlaveten Paramunt Jurnalde 

en son haberler 

Si Hakkın Sesidir ueuzluk müşterileri daima 1 
----:ıım-t11111111U9- ua1.ıım1 ııııııı.,,. ıJJt memnun etmektedir. 
.................................... .................. KÖMÜRLERi SATIŞ BIRLIGINDEN: 

ıı Elliamra sinemasındP ıı ' 3870 numaralı kanuna müsteniden '2112890 numaralı 
kararnamenin 3 sayılı kararına göre teşekkül eden 

t Bugün matinalardan itibaren ı "ERE~LI HA VZASl KÖMÜRLERi SATIS BIRLIGi,, 
ı Nefis bir musiki - Şahane bir aşk ve harikulade bir ı Merkezi ZONGOLDAKKIR 
ı mevzu içinde emsalsiz bir kahkaha tufanı ı Birlikten kömür almak istiyen müstebliklerin lSMayıs 
: MEŞHUR ÜÇ PALAVRACI SlLAHŞUR ı: I 1940 tarihine kadar Istanbulda Tophanede iskele cad-
ı [ TÜRÇE SÖZLÜ ] desinde 28 numarada ve 15 Mayıs 940 tarihinden iti-i Kraliçenin Elmasları ı: baren de doğrudan doğruya Zonguldakta s 4. TIŞ BIR

EIGI MERKEZiNE müracaat et eleri lazımdır. 
ı Görülmemiş kahkaha şaheserinde ı KÖMÜR SATIŞ ŞERAiTi : 
ı Ayrıca tabii renkli en son moda PLAJ elbiseleri filmi.. ı 1 - Kömür alıcılarının Kömür bedelini peşinen öde-
: Metro jornalcla en son ve en mühim HARP haberleri ı meleri şarttır. 
ı SEANSLAR: 1.30 3.30 5.31 7.39 ve 9.30 da ı 2....- Kömürler havzada F. O. B. olarak teslim edeile· 
ı Cumartesi ve pazar 11.30 de ve hafta arasında her gün ı cektir. 

ıı UCUZ HALKl.~~:~SLARI vardır 1: Telgraf Adresi: ZONGWLDAK-SATIKÖMÜR-
Telefoo 145 ZONGULDAK 

...................................................... !.--===========================================:::.= ...................................................... -· -
f Tayyare Sineması T ~:!;6° i Ereğli kömürleri işletmesi 
ı Buıün iki büyük Fransız filmi birden ı kÖmÜr satıc cubesı den: 
ı 1 L u 1 z OYNIY ANLAR ı ~ y 
ı • Grace Moore-George Thill ı E!eğli kömürleri işletmesi kömür satış şubesinin bi-
: 2 T ti 8 ) A OYNlY ANLAR ı lumum mevcudat, teahhüdat ve matlubatı bütüo hu· 
ı - 8 ı e 80. Darrıeuks, A.Prejao, L. Barukı kuk ve vecaibile 3178 nunıarah kanuna müsteniden 
ı Ayrıca: EKLER JURNAL No. 12 son dünya hadisatı. ı 2-12899 numaralı kararnamenin 3 sayılı ka-
: Sinemamızda yapılmakta olan soğuk bava (Klimatizasyon) : rarı hükmüne göre teşkil edilen. 
ı tesisatı ikmal edilerek faaliyete başlamıştır. Bugünden ı .. Ereğli Havzası KömUrlerl satış blrllAI,, ne 
ı itibaren tenzilatlı fiyatlar Localar 200-150, hususi velinci ı devrediJmiş olduğundan alikadarların her türlü işleri 
: balkon 38, salon ve 2inci balkon 20 kuruştur. ıi için 15 Mayıs 1949 ·tarihinden itibaren Merkezi Zon
ıoyun saatlar1:Tatlı Reli 3, 6, 9,15 Luiz 4,15, 7,15, 10,lSdeı ~ guldakta bulunacak olan adı geçen satış birliğine mü-

racaat etmeleri. ........................ llllDI .......................... .. 

Milli Piyanito Biletlerinizi (SA DET ) Kişesind n Alınız 
Çorakkapu PolJ• merlred kar1111 No. 864 Haıan Tahsin ÔadeıTelefon8497 

ve en çok zaf duydukları dönen yüzlerce neferin ~ 
şeyin ne olduğunu merak purdan çıkışlarını seyre~ 
ettini mi? Londra erkek gi- ve bizzat biletlerini toP; 
yimi cemiyetinin, Londra mııtır. Askerlerin eks• 1 
sosyetesi kadınları arasında kendisini tanımamıılar, fa~ 
yaphj'ı bir anket neticesin- bir çavuş biletini nırec . 
de bu sır meydana çıkmış sırada gözl krala ilit1 
-qe bayanların en fazla frak derlıal olduğa yerd.e yaıı1 , 
ile beyaz frak papyonlarını almış, selam verdiktea •'' 
sevdikleri anlaşılmıştır. Bu· ra biletiqi uzatmıf Y• ı•Y 
ca sebeb de frağın kolsuz miştir. 
ve bele kadar açık olan ge· ---.... --
ce tuvaletlerine uygun git
mesi ve erkeği daha zarif 
göstermesidir. 

--o---
62 yaşında 
Bir adama aşık ol«n 

genç kız 

İtalyada Napoli şehrinde 
Marki T orinoti adında 62 
lik bir adama 19 yaşlnda 
bir A erikalı kız çılgınca 
aşık olmuştur. Marki T orino
ti yaşlılığına rağmen fevkaa 
iade güzel bir erkektir. İşin 
daha garip ciheti kızın bir 
kaç milyon dolara baliğ bu
lunan servetinin kaffesini 
daha şimdiden müstaklıtcl 
zevcine hediye eylemesidir. 
Şimdi düiün hazırhkJarı ya· 
pılmaktadır. Yeni evliler 
balaylarını letafeti ile meş
lıur Capri adasında geçire· 
eeklerdir. 

lzmQrin Bir 
Ce net Köşesi 

En soğuk ve t aze birayi 
Halkapınarda eski Aydın 
bira fabrikasının hakikaten 
bir cennet köşesini andıran 
aile bahçesinde içebilirsiniz. 
Şişesi yalnız (20) kuruştur. 
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Boşanmalar~~t 
Bütün &ebepleri sevda ıı' ~· 

Son günlerde Londra "'' f 
kemelerinden birinde do1'd, 
yüz doksan dokuzuncu ~ 
şanma korannı veren hik1 

• ., 

talak istiyen bininci çifti, " 
de gönlünü boş ederek oıı., -
ları birbirinden ayırdıkt• ~~ 
sonra şunları söylemişti~ :il~ 

- Dünyada en buY. 
·dit· motif muhakkak ki sevgı 

1 
Boşanmak için mahkeoaer, 
gelen ister kadm olsun, 11

, 

ter erkek olsun hakiki '', 
bebi apaçık söylemekten fe 
kiniyor ve : , 

"Ben kocamdan veya "' 
rımdan şu veya bu sebeP: 
lerden dolayı değil de, b•f, 
ka birisini sevdiğim içill '~. 
rılmak istiyorum.,, diyeııı•, 
yor. Halbuki bütün bo~:, 
malar hep bu sebepdeD 1 

ri geliyor . 
, _ _.. •• iM .. ~---

Fransada _ . ,, 
Meıhur olan GamleninP'~t' 

Parisin en meşhur P1 ı1 
fabrikalarından biri f rao' 

orduları başkumandanı ~~ 
neral "Gamlen,,io baf 1 
gösteren çok sanatkar•,. 
pipolar imal eylemiştir. o' 

Generalin başı pipo~ ti'' 
ağacı üzerine hakkedilos1fr 
Bu pipo pek büyük bir ':,ı 
bet kazanmıştır. San'at ( 
bu pipodan bir adedini 1, 
n•ral Ga•lene taluli• •1 
miıtir. 


