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Tokyo (Bulgar ajansı) - Japon BaşYekiJi diyor ki: şına girişirlerse müttefikler orduları karşısında Dini.der 
Avrupa meselesinde bizim alakamız yoktur. Nankinde nehrini doldurmaktan başka bir netice elde edemez. Bu-

tesis eden yeni hükumete Çinliler her ne kadar kukla lıü- nunla beraber Karadeniz sahillerinin bu b~pta büyük ehem-
kümeti diyorlarsa da bu hilkümetin Çine çok büyük biz- miyeti olduğu için Almanyada bunu yalnız başına kıvıramaz. 
meti olacağıadan tasdik ve kabulü lazımdır. Japonya ile Karadeniz sahilleri Alman istilasına bırakılırsa bu hareketi 
Amerika arasındaki ihtilaf mühim değildir. Bunun halli Türkiye menafiine dokunacağı için Türkiye de buna lakayd 
kolaydır. Yalnız Konkinin Japon teklifini kabul etmelidir. kalamaz. Şu itibarla Almanya petroldan mahrum kalınca 

Londra - IngiJiz ve Fransız istihbarat nazırları, bugün Almanyanın kalur mağlubiyetiyle sona irer." 

Londrada görüşecekler, istihbarat işlerini daha muntazam Budapeşte - Almanya iktisad nazırı buraya geldi. Ma-
hir şekle sokacaklar. car iktisad nazırı i ı e görüşilyorlar. 

Londradan Danimarka ile lngiltere arasında hazırlanmış 8 d d · h . . t'd . dd 1 ura an emır ve ayvan vesaır ıp ı aı ma e er ıçın 

olan ticaret muahedesini imza için buraya bir murahhas konuşacak. Bugün lta]yan iktisat naz~rı da bekleniyor. 
geldi ve bu gece muahede imzalandı bu muabedeye göre 
Danimarka Iogiltereye bağlı maddeler ve kömür verecek- Londra -Çeıaberlaynın dün g-ece verdiği bir ziyafette ezcüm
tir. · !e şunları tebarüz ettirmiştir: "Bizce harbı kazanmak demek• 

Londra (Radyo) - "Skekteyter" mecmuası baş makale- sulhu kazaDmak demekdeğildir insan öldürmek istemiyoruz. 
sinde şu yolda bir mütalea yilriitüyor: Harbı iktisadeo kazanmağa çalışıyorul:. Harbı g-enişletmek 

"Almanya.,ın Romanyaya karşı yürümesi Sovyet Rusyasız emelinde de dejiliz, bunn darlatarak sıkı bir ikti&adi çen-
olamaz. Halbuki Sovyet Rusya da Polonyada olduğu gibi bere almak isteriz. Bütün bitaraflar bilmelidirler ki onlarda 
kendisine burada da kurban vermeden, büyük bir hisse bu harple bizim kadar alakalıdırlar. Onlar Almanya ilel 
almadan bu işe ııirişemez. Fakat Almanlar b11na yalnız ba- alışverişte devam ettikçe harp uzar.,, 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Veygand Diyor ki: BALKANLARDA 
Ve Tuna havzasında daha Iİalle 

muhtaç işler Yarmış "Ne 
~.ti yı dırım 

l•t~ •. (Radyo) - Fransız 
11,,,1°tdusu kumandanı ge· 
~'111; t~eygand beyanatınde 

"S ı ır ki: 

il~ ~il lıunanlarda Almanya 
ıallcl 0'Yet Rusyanın ne dü
içjll Gkterini bilmediğimiz 
tıat, l•rlcta hazır buluouyo-

ı,: Şlltlcta o dereoe hazır
llıı, 

t,tllf bıılunuyoruz ki; ne 
•~ il Yetişmek lazım ielir

ı }'ıtd 
t,~ •tıın ıilratiyle koşa· 

, ~ \'e h 
'll~t' . ava yolu ile kuv-
~ •ıtıııi nakledeceğiz.,, 

"' ~1le l '-'-l k ta , fark ordulan u-

yetişmek lazım2elirse 
koşacaiız '' . 

Mareşal Çakmak vardır. ( cevabı vermiştir : 
- Ben, yalnız Fransız or

dulanna kumanda etmekte-
lnıiliz kuvvetlerine de, ge· 

neral Vayvel kumanda et-
yim. mekte ve kargihını Mısırda 

Türk ordusunun başında kurmuş bulunmaktadır. 
~~ ,..,...,....,....~....,..,--'-'....,...,""~._,...,..,...""-"-,~~ 

ı T '' t . Ankara 
Radyosu 
Ankua radyosunun para· 

zitini izale için yapılan teşeb
büsler henüz bir netice ver
memiştir. Neşriyatın tama-
men pürüzsüz yapılabilmesi 
için ya Paıis radyosunun 
tul mevcini değiştirmek veya 
Ankara radyosuna uzun dal
ıra Varşo-va radyosunun tuli 
mevcini vermek lazım gel-

,, an gaze e-
sinin tavsiyesi 

1 
Paris - "Tan,. gazetesi 

Almanyanın 35 yaşına kadar 
ergekleri silihlindırdıiını 

yazdıktan sonra Fransa hü
kumetine ordudaki bazı yaş
lıları terhis ederek gençleri 
silah altına almasını tavsiya 
ediyor. 

-imtil-

Sofya - Macar başvekili "Tribona" gazetesi muhabirine 
şu beyanatta buluyor: Balkanlarda ve Tuna havzasında 
salh tehdidi ahında değildir. Bu sözden burada halledile· 
dilecek meseleler ele yoktur anlaşılmasın, Macaristan Anu
panın bugünkü vaziyeti ile uygun gidecek bir .Yaziyet al
mıştır. Yeni komşumuz So•yet Rusya hakkındaki sualinize 
şunu diyebilirim: Sovyet .. Macar laududunda birşoy olmt· 
yor, iki biikimetin münasebatı da oormaldır. 

•••••• 
ITAL YAN KABiNESiNiN 

MUHIM KARARLARI - --Roma - İtalyan kabinesi, dün bir toplantı yapmışbr. 
Mühimmat imalatında kullanılmak üzere İtalyada moYcud 

blltün demir parmaklıkların sökülmesi de •ardır. 
Kabine, bir harp takdirinde siYil halkın seferber edilme

si lıakkındaki kararnameyi de tanip etmiştir. 
Paris (Radyo) - ltalya lıaükO.••tİ tarafındaa neşredilen 

bir tebliid• deciı ihtiyatlar111duı oa sıcıfın clerlt.al siJlla 
altına çağrıldı{ıı llildiriliyer. · ~, cıı lloaandasınan ubdesin

~Q~ı.~~ olmadığı hakkında 
'Qır· 

tn sorduiu suale şu 

mektedir. Alakadar Veki et 
bu hususta t~maslarına de
vam etmektedir. 

Sylt adası tek- ...... - - --·-·-
rar bombalandı Rusyada elmas madeni bulundu 

Alman imparatoru Rus Çarını Nasıl Aldattı? 

....... ~. 'b• ? ......, ı;- il ı sebepler 
1\0,t ~lasını bilmem ve daha ziyadesini söylemem. 

"''tb\l ellocla ben de çarnaçar bu ceYapla iktifaya 
~~, i~b~aldık. Mamaafib deoizaltımızm başka işi yok-

lltll~ 1 
l daha bir müddet bizi öteye beriye srezdirip 

l'tt~i ~~~· BL1nunla beraber biı de bu hayattan şiki
'ıt (l~ ~illdik. 
~1 let .. 

''tt ,iUzel y;yor, en eski şarapları içiyor, balık 
r ~llsı Y 1 b i 'tel't . mezeleri de ihmal etmiyorduk. a oız u 

~~ı.,d~ f 1 ~ hayatın sırrını bilmek yüı:üude~ endişe 
q l&~llf ~ dlk, F aıla bir şey öğrenebilmek için, bu sırra 

' 0•t Oldt'e•iyle kaptanla ve birinci zabitle sıkı sıkı 
, '~t,11 .~~· Hatta berabar yemek yiyoruı, ben de 
~... "Oşlc 

1 ~ 1'-lli b· u yanında yatıp kalkıyordum. Kaptan 
~ ~ı, birkr 1.d•ın olmakla beraber çenesi de durmazdı. 
' •-ıc,ı •ç. tano atıştırdı mı, serapa söyler, anlatır •r Yapardı. 

~-· ı.· ilk Müşkilit 
\ 'I, 

1
' IÜn tahtelbahirimiz şimal denizinde bir· 
Ptı. Bu cevlaoda •hep şimale doğru seyredi-

Kopenhay - lnriliz tay- . 
yareleri, dön tekrar Sylt 
adasına ıitmişler Ye Alman 
karakol gemilerine bomba 
atmışlardır. 

m~ım1111E1~1~11~~iim!ia il 

lzmi.- A~kerlik 
Şubesinden: 
336 Doğumlulara 

(336 - 920) Doiumlula
rın lzmir nilfusunda kayıtlı 
olanların ilk yoklamaları 15 
Nisan 940 tarihine kadar u
zatılmıştır. 

Müracaat etmiyenler hak· 
kında mükellefiyeti askeri
ye kanununun 83 iiçüncü 
maddesine tevfikan hakla
rında kanuni takibat yapı· 
lacaktır. Vakti muayeneye 
kadar şubeye müracaat ede· 
rek kayıtlarını yaptırmaları 
son olarak ilin olur. 

Sofya - MoskoYadau bildiriliyor: Oral dailarında Meşa
vaya dereıi mıntakasında bir heyet en büy6k elmas damar
larını buldu. Bu •••enın bOtün dünya elmas madenleriaden 
en eskisi olmak ihtimali de vardır. Gelecek lıafta1a buraya 
ikinei bir heyet sidecektir. Bu lıey•t elaas tla•arlarının 
uaunluja ve tıkarmak kabiliyetlerini keşfedecektiir. 

----~~ .. ····~~-
Macarlar Memnun Değilmiş 

Sofya - Budapeşteden teiefonlanıyor: 
Macar baovekiJinin Roma seyahatı hakkında yapılan tef· 

sirler arasında Pe.şter Loit gazeteıinin şu zarip tefsiri 
vardır : 

"Macaristan herhangi bir büyük devletin nüfuzu dairesi· 
ne giremez. ikide birde bir Alman hekemonisinden bah
sedilmesi Macaristanı alikalandırmaz. Macaristan hakkında 
kararlar ittihaz etmek devirleri geçmiştir. Macaristan• hi· 
maye için lcalyanın yardımına da ihtiyacı yoktur. 

Macaristan hiç bir hakkından feragat edemeı. Italyanın 
Macar görüşmesi sırf sulhun idamesi için İtalyan nazar 
noktasını anlamaktan ibaret idi.,, ----------........... ---~ 
Besarabyayı Sulhen Alacakmış 

Londra - Deyli Herald srazetesi Stalinin Besarabyayı 
Romanyadan almak b.ususunda ciddi iayretler sarfettiğini 
haber veriyor. Bu aazetey• aöre Sovyetler birliii yakın 
aftnlerde hu hususta siyasi bir taarruz yapacakhr. 

Asri Bir, r 
AFRODITt f."":. • ~ 

-oo- ~~":· ~ 

A froditint·~~~l 
Defteri 

Tercüme eden : S. S. 
-26-

Me,hur ve tanınm•• 
san'atkarıar 
kar,ısında 

Eğer mahzur görmeı

seniz o fakir, henüz meçhul 
fakat sizin tarafınızdan mils
teit sayılan genç ressamın 

da resmimi yapmasını isti
yeceğim. Çünkü ben de o• 
beş gün evvel tanınmamış, 
fakir batta barınacağı biri
cik yuvası olan dayısının e
vinden de hemen koğulmak 
üzere bulunan bir kimaeaiz, 
Ye ümitsiz bir kızdım. 

.... Fakat ıizin himaye ve 
şefkatiniı: sayesinde elin ba
na bir rüya gibi gBrilnen 
bir hayata atılmış oluyorum. 
Belki bu fakir delikanlı da 
sizin sayenizde bir adam 
olur. 

- Olursa, her halde be
nim sayemde değil, sizin sa
yenizde olacaktır. Mademki 
arzu ediyorsunuz, bir ~ün 

sonra da ona gelmesini ıöy
lerim. 

(Devamı Yar) 

lngiliz - Italyan 
anlaşması 

-o-

Roma- lnsiliz murabbası 
bay Pleyfer buraya geleli 
üç gündiir. Bu sreliş birkaç 
hafta evvel büyük Britanya · 
ile ltaJya arasında Alma11 
kömftrlerinden ,ıkan ••se· 
leden dolayı bo.ıulan ticaret 
muahedesİ•i yenilemek mak
sadiledir. lnsriltere Italyaya 
kömür Termeii taahhüt et
miıti. ltalyada buna kartı 
toprak mabıulü '•rmek iı
temişti. Lakin Londra hü
ktmeti toprak mahsullne 
razı olmamış afrır endGıtri 
mahsülitı aramııtı. Bu vazi
yette bırakılan konuşmalara 
ıi .ll di devam elunacaktır. 

O benim nazarımda 
bir çocuktur. Bunu bil, arka
daş öyle bakma haydi bura
dan ırit çekil ... 



SAHiFE ı (Halkın sesi) 3~MIS~ 

1 A vustr.alyad 
~~~~~~~~~~~~~~~~~I asker:geliıoı 

: .............. ............ ı ı ~~;-:~iii~-m~-.i~~i""~~~~~liiii~-eiiffiii~iiiii~li""---~ii~i!iiiiii~ 
f Şehir haberleri i 

A•rt Fallar: Salon 
Ellene lerl ? 

-6!-

Taşlı Fallar 
-o-

694-- Giizel bir kadının ve 
yol üstünde bir bağa sahip 
olan kimsenin düşmanı ek
sik olmaz. 

695- Güzel kadınların 
alınlarında kudret elile ya
zılmış birer tavsiyename bu
lunur. Dünyanın her yerinde 
onu kolaylıkla okurlar. 

696- Sevimsiz güzellik 
yemsiz olta ipeıine benzer. 

697- Haysuz bir kadın
daki tüzellik domuzun bur· 
nundaki altın halkaya ben
zer. 

698- Glzellik bir ne•İ 
.zeaıinlikdir. Onu iyi kullan
mayan kadın akılsıı; ve mis
rif bir tacir gibi çabuk iflis 
eder. 

Manalı Maniler 
699- Çiçeğin özü sensin, 

Kalbimin gözü sensin, 
Alem bana kış gelir, 
Ômrimün yazı ıensio! 

7ot- Halka halka dumanlar 
Arif olanlar anlar. 
Nasıl tatlı geçmişti, 
Bir arada zamanlarlar 

701- Bir çiçekle yaz olmaz, 
Dümbelekten ıaz olmaz 
Sakın iDcenme ama, 
Bv kadar da naz olmaı! 

Her ,.ın 6ir bilm«e : 

.......................... 
zabıta haberleri 
Keçeciler Kcmeraltı mev· 

kiinde Bedri Kayabaşı Yu
suf Başoğlunu dövdüğü şi

kayet edilmiş ve suçlu ya
kalanmıştır. 

1 Güzelyah mevkiinde Ha
san Merez Nıhat Karaeğe

men 'i dö•dlğü şikayet edil· 
miş suçlu yakalanmış ve ka
rakolda snrhoşluk alaimi gös· 
tererek rezalet ettiğinden 

hakkında meşhut ıuç mua
melesi yapılmışlar. 

§ Arastada Enver cepha· 
neci bir alac ... k meselesinden 
Haydar Turaç'a bıçak teş

hir ettiiinden yakalanmıştır. 

Alsancak Bornova cadde
sinde ltalyan tabasından Pol 
kızı 922 doğumlu Anna 
Boğdaniç ve Türk tebıasın

dan Mateo kızı 916 doğum
lu Fani Daveron Ali Ilıcak 
ve karısı Muammer kızı 

Müzabner'in evlerine kiracı 

Kemal adında birisinin kira 
ile girdiğinden muğber olan 
ıuçlular evlerine taş atmak 
suretiyle pencere camlarını 
kırdıklarından yakalanmış

lardır. 

§ Karşıyaka Soğukkuyu 
mevkiinde Çoban Hüseyin 
ve Litif T ezsürücü koyun 
merası yüzünden çoban Fe· 
ridi mavzer kurşunu ile bir 
sonra tekrar muayene edile
cek derecede sol kolundan 
yaraladıklarıcdan yakalan· 
mışlardır. 

-oo-

U. nüfus •ayımı 
T eşrinieuvel 940 da• umumi 

aüfus aayuıu hazırlıklarına 
ehemaiyetle de•am eclilmek· 
tedir. 

iyi bilgiler Be•im baıım çok kııa 
Bir zamanı r"6ıterir, 
Sonum zllmet demektir 
Bilin bana ne denir? 

Ceoa6ı yarınki nt&lıam~Ja 

İzmir dersiam vaizi Lütful· 
lah B. Doğanın "İyi bilgiler,, 
namındaki büyük eserin 2 inci 

Dr f ah • laık tabı ilaveli olarak bastırıl· . • rı .. mıştır. 
ı..ir Memleket Hutaneai 

Jilolltken Mütehuaıaa Satış yerleri: Kemeraltıoda 
Rontkenveelelı!trilt u11ila•i• Denim, Mektepli, Ahed 

yqılır ıltiaci SeıW' Se Etiman. Hisar önünde Ege 
~ •• 29 TELEFONi2S42 kütüphaneleridir. D.6-2 

...................................................... 
ıv eniden yapılan muazzam ~ehirler onbinlerce insan kala· ı 
ıba1ıitnın yaba kılıç müthit boiuımaları- korkak bir kralın ı 
ı zaafı yüzünden bir ülkeye hükmede11 bir 2ünlük bir baş-ı 
:kumandan - Ayak takımına elebaşılık eden bir memleket ı 
ı kurtaran göıO. pek serseri bir kahraman - şiirleri halkın ı 
ı dilinde gezen şöhretli bir şair-ılbel bir prenaesin.gönlünüı 
ı çalan a•are bir ıerıüzeştçi-Sö.ztın kııası, !11ilyoolar sarfi>:leı 
ı yaratılmıı eşsiz bir şaheser TÜRKÇE SÖZLÜ ı 

i SERSERi RAL f 

RO NYA AL YANIN 
LERE 

PETROLLARl --oo-

Sofya - Stefani ajad•· 
dan .... Iniİlterenin .:-Tr1111dt' 
lantik v&puru Movrit•liP: 

NI MÜT EFI SATMıS 
u 

Sofya - Pariste çıkan Tan g zetesi Almanya ile Romanya arasındaki ticari muamele-
nin derecesi hakkında şu malumatı veriyor: 

"Aima yanın ayda 180 lain ten petrol alması lazıcıdı. Fakat Tunanın buz tutmaıı nak
liyatı zorlaştırdığından ancak bunun y.ırısım alabilmiştir. Müttefiklerde y&!lnız keneli hisse
lerini değil kalan Alman hissesini de almıştır. Itomanya Türkiye, Yuaanistan, Yuioslavya 
ve ltalya ile y pbğı yeni muahedelere tevfikan petrolları tevzi etmiştir. 

Buglln Almanyanın Tuna ağzında büyük mikdarda ilk maddeleri topI nmış duruyor, 
nakliyat çruesi düşünulüyor. Almanya Romanyadan alacaiı yailar1 almıştır. 

AL N AD TELAŞ UY ANDIR.MIŞ 
Sofya - Zorihten bildiriliyor: lngilterenin siyasetteki mutadı bılifı olarak Balkanlar-

daki elçilerini Loridraya toplaması Almanyada büyük telaşı mucıp olmuştur. Bu sefirler 
malümat vermekten ziyade talimat ahnak üzere çağrıldıklara kanaatı hüküm sürmektedir. 
Alman siyasi mahfilleri bu hareketi Fransa ve Inıilterenin Balkanlarda siyasi taarruza gi
rişmek pilan nı tatbike başladığı kanaatındadırlar ki bu taarruz Balkanlara nafiz olmağa 
çalışan Alman politikasına bir darbe gibi telekki olunuyor. 

ovy t 
• • 

A•ustralyaya gitaek tı&İiWİ 1 

Panama kanalını ıetilM 
i ede Koni ileri a•lı tra•· 
satlantik vapuru ~kanaI~e• 
geçemediği için ümit bnr11•· 
nu dolaşmak suretile y•la•• 
devam etmiştir. Bu vapar· 
lar oradan asker~ alacak· 
tardır. 

Mari Bel 
Ankar• Radyesund• 
Komedi Fransız sanatkll' 

ları tarafından bu ak .... 
•erilecek temsil s aat 11 dt 
Ankara radyoı• taraftadi' 
nakledilecektir. Temsil el' 
nasında Mari;,Sel bazı fİİt' 
ler söyliyecektir. 

nazı Dl ne ıç 
git•z hariciye 
ziyaret etti? 

En Büyük 
Yıldız 

izdivaç ,...r••lntlntle fi 
yııanJn•lllz ••mplf...ıf 

1 

Londra - Taymis gazetesi Sovyetlerin Londra elçisinin 
bay Halifaksı ziyaretinin sebebi lngilizlerin bakır, kalay, 
kurşun ve antimon yüklü iki Sovyet •apuru miisadere et
mesinden dolayi olduğunu yar.arken şunu da ilave ediyor. 
Bu •apurların yülderi Almanyaya l'idiyerdu. Binaenaleyb 
SoYyet elçisinin talebinin is'af edilemiyeceii zannediliyor. 

ALKAN 
LONDRA 

lillD----

ELÇiLERiNiN 
KONFERANSI 

Sofya - Londradnn telefonlanıyor: iyi laaber alan m&

hafiller, lngiltere hariciye nazırının Ankar, Budapeşte •e 
Balkan devletleri nezdimleki elçilerini Londraya da•et et
tiği Ioıilterenin Roma sefirinin de bu konferansta hazır 
bulunacağım temin ediyorlar. Bu konferansta yakınşark 
meselesine karar verilecektir. ____________ .... ________ _ 

Miihim Radyo Haberleri 
Sofya - Resmi gazetede ıilt fiyatları hakkında hiki

aıetin bir kararı çıktı. Bu karar aynen şöyledir: 
•Süt işliyen mlesseseler, süt müstahsillerinden 1939 yı

lında istihsal me•ldinde satılan fiyatta:n daha noksan fi
yatla alamazlar.,, 

Yeni çıkan kanun da ihtikira cesaret etiealer ... laakkuıda 
idam ce:ıası da kabul edilmiştir. 

Belırat - Tunanın s•ları Yuıosllvya topraiında yükse-
liyor. Tananın teknesi normal halinden alta metre fezla 
dolmuşlar. Zira nehri de yükselmiştir. 

Bizim ıüneşimizden pek 
fazla büyülC yıldızlar mev
cuddur. En biyük olanının 
kutru ıtaeşia kutrundan 
üç bin defa daha büyüktür. 
Eter günet bu yıldızın taa 
merkezinde olacak olsa, an
cak lfÜDeşe CD uzak olan 
iki ıeyyare, bu yıldızın ha· 
ricinde kalabilirler ki b11 da 
yıldı :rın haricinde [kalabilir
ler ki bu .la yıldızın güneş· 

t neyyareleri arasındaki me-

l ıafeye niabetle blyikliiiiini 
gösterir. 

Habeşistanda 
Evlenmek mecburl1at1 

Habeşistanın bazı kısımla
rında bir genç kızın kimse
ye g6rü11meden bekir bir 
adamın a•lasunun duvarın· 
dan atlıyabilmesi o bekir 
adamı o kızla evlenmeye 
mecbar bırakır. 

japonyada 
Talebe ••yahatlerl 
J aponyada beş yaşındaki 

çocuklar mektebe giderler 
ve senede iki.-defa hocala
rae birlikte bir haftaı-süren 
bir seyahate çıkarlar." 

~n büyük fıçı 
Al~anyad-. Hiticleerde ltu

unan bir fıçı dünyanın en 
ı.>üyük fıçısıdır. - 22'000 litre 
su iıti.ıb e4er. 

. 
AI.ı•n lnt11•r•t•r• lf•• 

İnıilterenin kriket iatJ!I 
yonu olan 22 yapncbl lilF 
hibald ... Samvel Fonlet ft 
çen laaftai\YeatiE•cl ••"" 
kası e•lenme dal~ 
kendiıi ıribi 22 Y•fl•da,;:; 
joan Harvey a4ında~ 
bir kız ile e•Jenecefi ıı"ra" 
•e e•lenme memurunun ,,t 
tad sualine "evet" diye " 
vap verirken birdenbire ~·' 
şOp bayılmıf, milfkllit ili 
ayıltılmıtbr. 

Meraıime yeniden batlaf 
mış, fakat ayni laal teketf, 
etmiıtir. 

Şampiyon ancak üç.J 
defada "evet,, diye aıral~· 
nabilmiıtir. 

28 gramda• 
95 kiloya 

Y eai doiaıut bir iaa~ 
ancak iki baçuk ıanti• ~ 
yundadır ve 28 gram I"' 
Fakat büyüdüğü zamaıı .. ~· 
iki buçuk metreyi ve ar· 
ğı da 95 kiloyu bulur. 

Hindlilerde 
G malı Hac 

Alaanların ıamalı k•~ 
Hintliıtaadaki ••• s ... a~ 
tlır. Bir tli•i• reasi eliP' 
kallaaıbr. 

Ç•mnı Na•ıl Altl•ll.? ), 

y•rduk. Deniz de bizim bu keyfli delaşma•ı:ııı ·~ 
nıyor zibi ayaklaamaia baılıyerdu. Dalralar 1lk ıl 
yer, ortalıf'ı kafın bir ıis kaplıyordu. ihtiyar ~" 
birinci zabite birıeyıcr fısıldadı.• O da ona: 

- Ne için? diye sortlu Ye de••• etti: ~ 
- ite bir eaat ev•el baılaaak laepimizia ••• -1 ıBa~rollcrde: Ronald Colman -Frances dec B sile Rathbone ı 

ı Metro Jnrnalda: en soo harp haberleri. seanslar: hergün:ı 
ı1.30 -3.30 5.30- 7.30- 9.30 da~ Yarın Matinelerden itibaren: 

i Elhamra sinemasında i 1 

.......................... .. ........................ .. 
icabıdır. Tarassud Ye tecessüs yaptık. Korktar:,,
dan eser bile görmedik. : Deaek kimsenin ki .. 1 

haberi yok. ,1 
- Evet, ilkin elviritli bir hava.la laenls t•" 

...................................................... 

i S
• · T e 1 e f o n ı T.ayyare ıneması .. 36-:- 46 ı 

ı Beyotlunda Sümer sinemasında &ç hafta gosterılen ve ı 
ı Tarasbulba Moskova Geceleri ~e sair Ras hayatını can-ı Hft~..;: 
ııandıran ı 

i D0N KAZAKLAR f 
ı BAŞRÔLLERDE; Cbarleı Vanel - Vera Korene • Ro- ı 
ı cer I>achesne - Liıette San•inTroubetskoy ı 
ı Fransızca siılü ve şarkılı Aynca: Ekler jurnal no. 7 ı 
ı Son dünya hadisatı Oyun saatleri 3-5-7 ve 9, 15deı ...................................................... 150 1 000 LiRA 
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ede•edik. . ,J 
Kaptaala birinci zabit konuturkea dti•eaıi•111 

ititildi: ,.~ 
- Kaptan baba J Bir limana rirelim, ~nakli f11,1· 

arttı, dayanılmaz bir hal aldı. Ythttylı te •f" .-_· 
Bu gOzel ve yeni gemiyi 11akatla•ıyalı111. ltt• s;,Jıi' 
nos limanına yaklaştık. 1 Bura:ia pek lll tle•İ' 
liriz, 'diye söylendi. ~ i'~ı 

Kaptan bu amirane ihtara cevap vermedi, ,,;t, 
surab adam akıllı aıtı. Bahriyelilere mabıu• t'I' 
söyüp saydı. Y akasıj biçilmemiı bir alay klfU~ ~(, 
du. Bununla beraber yine dümencinin dediiİll1~~ 
Limana girmek, demir...,. atmak emirlerini verdi·~ 
nın bu emri vermesi havanın çok ıertlitinde' 
batka ve bizce meçlıul bir dtitllnceden ileri 


