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ÜMAYIŞLERI 
1 Dl MIŞTI 

-r ssam me .. 
n genç kızın 

an geçeni 
nUyorum d ••• 
u iki s o'atkarlar 

a cağı ta Yır, 
a iyet la kkı•d 

ec k ol ıyan is 
u ne lere k pıldıiı• 

bir nda yanıma sokulan 
me tep arkadaşım Ceyn sor· 

du: 
- Gene derin düştincele· 

re da mışıın, senı böyle ge· 
ı ı b tır ı kaptanlar gi-
çı d ı ıl az tefekkür 

d r ıran seb b-

- Dogrusunu ıstersen bu· 
nun bepl rıni ben e l»il· 
miyorum. 

- Sana te rar edeyim ki 
baş a bır genç kız olsarch, 

dı böyl eşıni kaybetmiı 
b r m u gibı değil, bekle-

e gı b ye den büyük bır 
at a mış bır insan ıi· 

cı den ne yapacafıı-
.., .. &M ...... d . 

· bu dediğin de 
Y lnız yiyecek 
e m k, geceleri 
ını 4inlendire· 

- k od bulmak 
a ıya baş vura• 

ti o r f kızın bir 
ma modellik ya· 
d n çen vak'a 

m d biraz te· 
orkuya dü11m•k· 

lamı yorum. 
(Devamı yar) 

Y ldırım H rbi 
Ne Zaman? 

zan ya· 
s ·,ı .. 
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A•rl Fallar: .. len 
•ııenoelerl ? _ ,, _ 

)Jl - leaıi• elmak para 
•t••z biraz inıa• elaYer. 

752-Bai haştnda eıkiyalar 
martin atar öldürür. 

l'akat ıenin bir bakııın oca
fımı sindfirür. 

7'5 - Giizellikte olden ba 
yıl birinci. 

Ner Jlzlade aalıyau bir inci .. 

7J4 - Dinlemeden dinlete• 
111anc Yeren ltir erdir. 

91klrlnında sinek sallar, 
•lf teriıiz berberdir. 

755-Jyi bil ki hayat bir yel 
sona onun uçurum! 

S.a Yakıtıız ona dftıme itte 
benim bu, kerkum! 

71' - Her çiçektea biı bal 
plaa ey laaıari kelebek. 

•tkkat eyle d•dafıaı ıaır•a
ına bir bicek! 

737-Harap oldum, perişaaua 
kaçb 1arim yanımdan. 

., urail al canımı, bıkmı

tı• ben canımdan! 

ln2ilterenin siyasi ye iktisadi faaliyetleri 
Belıracl - Y re•e ıazeteainin m•habiri Romadaa telefonlıyor : 11liylk britanyaaın •i

yaai faaliyetini artbrmaıı Roma aiyaai mahfilleri tarafın4an dikkatle takip ediliyer. Ko
mada söylendiğine ıöre, Londraaın teşebbtlılerini Ye icriabnı büylk ıtıktaetle bir mfid
aet laekle•ek llza•a ihtiyar edilmektedir. Ro•n malafilteri, lnriltere politikası ti•dilik 
Balkanlarda Ye Tuaa Jaay.zasınaa faaliyet girmekle iktifa edeceii kanaatindedir. Platti 
zanaoluadu&"11aa g6re laıilterenin ilk işi Romanya olacaktır. 

Y•karıda ıöylediği• ribi Romada, mlttefilderin ilk faaliyeti ıiyasi sahada baılıyacak 
ıoara da iktisadi •atliye d6küleceti zannediliyor. B• siyaaeti de ceıaub• ıarki Anapaıı 
tleYletleriae askeri yardım suretile takip tatbik edecektir, Ro•adıki dtıluceler• ıGre bu 
aıkeri yardımı yakınıarkta toplana• ordalar yapacaktır. 

ftalyall razeteferine ilH ise böyle bir aJayalde hake• rellnl f talya 1'6recektir. 8• da 
•lttefikleria ltalya ve lıpanya ile arasını düzclt•eic plıımasile sabittir. 1 

~---------------...... --------------~-
iT AL YA VE BALKAN HUKQ-

1

, 

METLERi HAKKINDA 

-Baıtarafı linci ıahifcde-

12 Bin Lir yı 
46580No. 

Kazandı 
6 Bin Lira 

Kazananlar : 
29544 18904 
9234 24858 
4 Bin Lira 
Kazananlar : 
27869 18854 

"V remiya" gazetesinin mühim bir yazııı 
ı ........................ .. 
f Şehir haberleri i 

ltalya lllltln ••ikan hUkChnetlerl ile dost olmak lstlyormut. - ltalra en ........................ .. 
alrall• ••vret R••r••n• Balkanlarda mUhlm bir rol orn•m•k l•l•lllDl•I 

lllllla etllyor.- Reme, kandl•lne 11Daterlle11 ltlmataızhkta• ve lnglllz 
gazetelarlnln natrlyat~ndan •lklyet9I ı 

BIK BELGRAD GAlETEBINDE ÇIKAN BU YAZININ CiVAlll'U 
SALI GÜNÜ (HALKIN SESi) nde OKUY ACAKSINII 

B c l ı r a .. tl - Komadan ettirmektedir. Yunan bapekili Bay Metak-
"Vremya,, r•zeteıine tele- Aclriyatik sulh muahede- 181 YC ltal1anın Atina eliİ-
fonlanıyor : si de bono emrediyer •• ıi araaıada teati eluumuı-
11Almanyanın Balkan Ye Tu- böyle de kalacaktır. tar.,. 
aa hayzaıına tlair olıa pi- İtalya, İtalyan Ye Yaroı- "Romanya nazırı iidere-
lioına m•kabil Londraaın laY müaaacbetlerinin iiç yıl Yia'in Komayı ziyareti mti· 

beklerken faıiıtlerin nim reı- •11ahedeaia r11h• doireıiude pati b11 iki •illetin araıın-

iğrenç ' Bir 
Hadise 

14 - 15 yaşlarında on beş 
kadar kız çocuğuna çuk çir
kin muamele yapmak suçu 
iddiasiyle bir şabis hakkında 
alikadar makam tarafından 
tahkikat yapıbıaktadır. 

Suçla Pazartesi günü adli
yeye "Yerilmesi kuvyetle mula
temeldir. Hadise kahramanı 
inkar etmektedir. 

yapmaktat { olduiu laazırhiı e•vel Belrıadda imzalaaan aaacbetiyJe baııJ olan ıe•- ı 

mi orıanı elan Kelaç1one ilerle•esini istiyor.,, da elAn lalkl• ı6rdlltü ia· ••lenler, Gldenler 
internaıyenale mec••Hı Ital- Yaaaniıtaıala elan mtlaa- kar edile•e•. Ayai zaaau· 1 
yanın Balkan deYletlerile O· sebetlere relince : 30 iyili da ıulhün ba •ıntakada ida-

(fl•r ıln lllr lallm•••) lan mlnasebctleriai ıu yolda 93' tarihli anlaşmadan beri meıi iki tarafın da menafii 
tebartz ettiriyor : aiçbir tcbeddil olmadığı iktizası olduiu şüphesizdir. 

Parti mlfettişimiz, lstan
bul mebusu B. Galip Bahb· 
yar Göker Salihliden, şehri
miz Iran konsolosu B. Ha
san Cb.ods Istanbuldan ıeh
rimizc gelmişlerdir. 

Yan• benim çok tlşiltir, bü
tün&m çok sıcak. 

hl•••••İf bir evliden beni 
çabuk bulacak! 

-BU NEDfR-

,,İlk safta Yuıoslavya ile zigredilebilir ki b11 anlaı•a (Sonu yarın) 
olan münasebat göze çar- ...... 

par. Yugoslavya ile ltalyan 45 y acına Kadar Kadı• Ve 1 • 1 • 
müttefikleri yalnız buılnkü '.:C' mar ., erı 
münasebata ..- istinat et.el, Erkeklerden Vergi Alınacak Belediye reisi Dr. Behçet 
bu dostluı ... u bu iki hfıku•e- U dü b l d. e u-hendı"s 

C 
' 

Y L • ., la Ankara - Y oz•ad mebusu Süleyman Sırrı, Meclise bir z, n e e ıy m -
•• 

1 arın1eı na• anu.zda tin cog .. rafi vaziyeti de İcab 0 l · 1 f h · · a 

"TAYYARE,, dir. 

kanun layihası teklif etmiştir. Bu layihada, askerliğini yap- erıy e uar ve şe rın ı• r 
Dlnkl llllmeeenla ~evabı 23 Nisan Çocuk Bayramı mış erkeklerle 17 yaşını ikmal etmiş kızlardan evlen mi yen- işleri üzerinde bir toplantı 

ve bunu takip eden hafta- lerden bekarlık vergisi alınması teklif olunmaktadır. ve görüşme yapmıştır. 
bnın çocuk haftası olarak Bekarlık vergisi 45 yaşını ikmal edenlerden alınmayacaktır. Bı·r Hademenı·n 
tesidi, Halkımızın en büyük . .. .. 

Dr. Faltri lfık: ve CD ilcıi Yurd Davası olan Hollanda 3 kruvazör yapıyor 
•-ı- M mi k H çocuk ihtiyacları üzerine Londra - Libiden ög .. reaildig .. ine •Öre, sırf Hollandanın 
umur e e et utanui d.kk t ı k k 0 Göztepede hademelik ya-

Roatken llllte ..... ısı 1 8 nazar arıaı çe me ~arki Hindistan müstemlekesini himaye için üç zırhlı kruva-r · üt kt d' pan Mustafa adınd biri 
llenlkenve.IMtrii ıe""'1i• eme ını 1 . me e ır. zörün inşası hususunda yapılan talep kabul edilmişir. Bu· b ocukla a sarkıntılık 

"11P•lır ıldnd Beı&er So Çoculr Eaırgeme KuraMa nunla beraber 12 avcı torpidosu, 2 maya gemisi, 12 ticaret azı ç t ~ 
1 

k dl° 
No. 29 TELEFON 2542 Ge1tel Mer/re~i ve petrol gemisi de inşasına karar vermiştir. yapmış.iv~ t~ uAadra

1
. 

8 tıyhe-
yc ven mış ır. ıyece a · ...... E.ih;;;;······;ı;;;;;;;d; .... 1 İlde Frans vapu;u asker taşıyor kıkata devam olunmektadır. 1 Baglln •atinelerde• itibaren ı Nevyork - Stefani ajansından: Bura malııfilleri Fransa- Buca Ortaokul! 

Pltla bmirl soaı•z neıe ve kahkalaa tufanıaa boğacak, ıe-ı nın (İl de Frans) adh trans atlantik vapuru Amerika sahil- M t d• 
ı neıaln •il blyllk komedi şalaeaeri, İşte dinyanın CD ıöb- ı lerintlen hareket etti. Bu büyük yapmruu Fransanın müs- u eme 1 

Marifetleri 

t~:~!~- LOREL. _ HARDI ! temıeke askerıerin~~~:.8!ı.;ivaye~ .ı:.uy•r. m!:::dtr;_o~:~fj:~:~ie~: 
ırarafindan •• son olarak yaratılan •e bupne kadar ri- ı y·· k Ahi k ait paradan zimmetine geçir-
ırılmemiı derecede ıüldürücü sahnelerle dehı olan e•salıiz ı ur çe o anın ' mek için banka makbuzla-
: bir Komedi Harikası ı • t Tesı• •Jerı• rını tahrif ve mektep müdü-
ı ZAFER DONUŞU ı · eşrıya •• • rünün imzasını taklit ederek 
ı ı -o- -o- 2000 lirayı zimmetine geçir-
: TORKÇ! SÖZLÜ : Stokhol• - Roytcr ajan- diği anlaşılmıştır. 
ı Aynca: Milli Şefimizin doi• Anadolu seyahatleri Ye ae- ı Fra11sız radyosunun Türkçe sından: SkandinaYya hlkt · Suçlu, oratadan kaybolmuş-
ımalara hik•eden kartalların filmi. Metro jurnalde: dünya-ı neşriyatı bır zamandan beri metlerinin ab!okanın tatbi· tur. Nereye gittiği belli de· 
ının en ıon harp haberleri, - Seanslar: hergün 1.30 3.3oı günde iki defa yapılmakta- kinden sonraki demir ğildir. 
S S.30 7.31 9.31 da batlar, cumartesi Ye pazar 11,30da veı dır. Bunların ıaat ve dalıa ihracatı \acsabına rire, bu -----------
ı hafta araıında her gtin 1.31 da ucuz halk seansları Yardır.ı ihracat darmuı YC Alman- Ku·· ıtu·· rpark 

uzunluklarını acaaıda bildi-... _...................... ............................ "' • yada demirsiz kal•ış ribi-rT .. a .... y .. y .. a .. r .. e .... s .. ı· .. n .... em .... aı .. 1 .... T*:3,i:*f:,·:·1: riy;r:: Tirkiye saatiyle 19, _d_ir_.________ Sinemasında 
S , İ • Irr:mirde ilk defa iki filim birden 
ı FRED ASTIR GINGEıt ıtoGEıts ı 35 te: Nts P. T. T. 253 M. yı bilgiler 

6
.. b t k 

S•ibi iki blyük san'atkirın yarattıdığı e~ine ye ••saliae ı Radio - Me<literane 226 M. İzmir dersiam Yiizi Lütful· un a ar en 
ı eader tesadiif edilen bir ıalıaeıer ı 2 _ Türkiye saatiyle 20, lab B. Doğanın 11lyi bilgiler,, VlCTOR FRANCEN 

16118 38408 
13504 20450 
2 Bin Li a 
azananlar ı 

42093 6158 15696 26251 
43582 8374 6758 30119 

1000 L ra 
aza a lar: 

5133 3989 2124 ııo> 
8422 7745 7394 695J 

12515 11137 10354 881, 
19841 16791 15028 12994 
23605 21892 21277 20511 
29744 28861 27435 25970 
33664 32540 31629 ,1240 
43446 43007 37891 35391 
48755 44598 44342 f40Si 

TESELLi MÜKAF A Ti 
Bütün ikramiyeler dolap· 

tan"'çekildikten sonra 0-1 
za kadar on rakkam ikra
miye dolabına konulmuı •• 
bu on rakkamdan beşi ç•· 
kilmiştir. 

Teselli miikifatı kazana• 
• numaral r : 

' 

(0)(2)(4)(&)(9) 
Son rııkkamları bu rak

kaml rın b ... r hangi iyle ni
hayet bulan biletler (oad• 
bir besabile) 1 rer lira ala
caklardır. 

lııııı:mılllllll!lll~-- --11---
Alma n 
imoaratoru 

Rus Çarını nasıl aldattıf 
Başlıklı tefrikamız bu glo 

yazı çokluğundan çık.na•ır 
tır. Özür dileriz. 

1' 
m•m!lll111111111H1111 ••••• 

En küçük yarıt 
otomobili 

Dünyanın en küçük yarıf 
otomobili Kaliforniyalı mi"' 
hendis Kalf Pikar [tarafıo· 
dan yapılmıştır. Motörü bit 
beygir kuvvetindedi:. Satt• 
60 kılometre süratle ilerlet· 
Fakat otomobilin içine bit 
insanın değil, minimini it~~ 
böbeğin bile biaemiyecer 
kadar küçük, yani bir oyuo"' 
cak otomobilden farksız ol· 
doğundan mühendis otoıııO"' 
bili hareket ettirdiği zaııı•0 

sağlam bir iple bağlar •• 
otomobil ipin bağlı olduğ• 
merkez etrafında 60 kil•"' 
metre süratle döner. __ .... __ 
A vusturalya 
ordusundaki çor•P 

örUcU askerler 
Mısıra ve Filistine geldell 

. ·o ' Avusturalya askerleri ıçı 
1 

f 
~ f 

ha tanın muayyen guo. ,. 
saatlerinde kıt'alarındak• •., 
kerlerin yırtılan çorabl•ttef 
örmek va:ıifesile müke 
tutulan askerler vardır. tf////////I 

-oo- • 

ı BUYUK DANS ı namındaki bftyiik eserin 2 inci Geçenlere büyük bir d ra teş-t ıı 35 te : Kısa dalga 41·44 M. tabı ilaveli olarak bastırıl- kil edecek derecede mühim ı 
i Aık·lhtiras - Sefahat - Se••ek Ye Sevilmek ihtiyacı - Londra radyosu da saat 11ııştır. bir meYzuu canlandıran mey- 1 

Su Tasfiye Olhaz:~•~,., 
Her cihetden faidch ; 111 .. 

VEBOLID cihazlarımııı 
lanınız. 

ı sevilen erkeiin fedakirhiı ı 18,55 de 31,52, 19,,1 kısa Satı.ş yerleri: Kc~eraltıada ıimin en güzel bir filmi 
ı Ayrıca EKlR JURNAl No.laon d~nya bidintı ı Devrım, Mekteplı, Ahcd ŞANZELIZE 

dalgıtdan Türrke ne•riyat Etı·•an Hı· a s. • d E ı Oyun saatlan: 3 5 7 ve 9,15 de başlar ı ,. '11 _ _ • s. r. vnun e ge 
.................. •••••• .............................. yapamtadır. kutuphanelcrıdır. D.6-5 Baron fils- Chasa Gittry tara-

fından temsil edilmiş Fran11:ı f 
inkılibıaı canlandıran taribt f 

blyilk filim 
Milli Piyanııo Biletlerinizi ( SAADET ) Kişesinden Alınız 

Çoraldııap• P•lll merkeli llar.- No. 864 Huu Talalia ÔalleıT eW..M97 

_______ ,,,,,... 
Tediyede kolaylık. 
Beş senelik garanti. ,_.
Ve bolid Mağzası: S~;ttf' 

iskelesi Mimar Keoı•~,~ 
Cad. No. 15 ... Tel. ~ 1' 
Telgraf Yebolid P. ' 


