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Hitler M üsteınlelieleri 

Marsilya 
Civarında tayyare ınektebi 

talebesinden bir gencin tay· 
, yaresi a@keri bir tayyareye 
çarparak parçalandı. 

Fiab (100) Para 

Istiyecel{ 
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-Y-una~istan'da ltalyan'lar aleyhine Deniz müzakeresi Lord Eden dün Lon 
durdu 

şiddetli bir Cereyan başlamıştır Almanya, Sovyetlerin draya avdet etti 
vaziyetini anlamak 

tekziplere rağmen, ltalyan tebaasının, l{orfo- istiyor Bnıoıı 
nun ilhakını istediği tahakkuk ediyor Londra, ıs (Radyo) -

Sovyet ateşe nevah koman
dör Çikatbon'un Londra'ya 
i'elmeıi üzerine lni'iliz-Al
man deniz müzakereleri in
kitaa uğramıştır. 

etmekle meşguldür. 
lstanbul 16 (Özel)- Kor· 

fo adası ahalisi, adayı ziya
ret edecek olan YunanKra
h ikinci Y orgi için büyük 
bir istikbal hazırlamaktadır. 

ltalyan tabaalarının Korfo 
hakkında besledikleri gizli 
emelleri anlıyan Yunan aha
lisi, ltalyanlar a şiddetli bir 
kinle mukabelede bulun
maktadırlar. 

Hükumet, Kralın Korfo'ya 
muvasalatında bir arbede 
çıkmaktan endişe ettiği için 
esaslı tedbirler almıştır. 

Almanya, daha evvel Sov
yet deniz. inşaataam veaair 
mes'elelkrin halledilmesini 
istemiştir. 

Son gelen haberlere göre 
Yunan Kralı Yorgi Yunanistan'da Halyanlara 

lstaabul, 16 (Özel) - ltal- ı ğine göre, Yunan resmi karşı şiddetli bir aleyhtarlık 

Avusturya 
Milis teşkilatını 

kuvvetlendiriyor 
Viyana 16 (Radyo) -Baş 

bakan Müsyü Şuşning mil· 
liyetperverlerden hariç ka-

yaa'ların bütün tekziplerin~ mabafili, bu mea'eleyi tahkik başlamıştır. 
rağmen, Korfo adasındakı ..,.... • 
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ltalyan tebaasıma, Korfo'nun 
ltalya'ya ilhakı için gizli 
teşebbüsatta bulundukları 
ıayiası tab1kkuk ediyor. Bu 
hidiıe, Yunaniıtan'da derin 
kiıler yapmııtır. Söylendi-

Blum 
Başbakan olmı

yacak mı? 

1\1. Leon Blum 
Paris, 15 (Radyo) - Pöti 

Jurnal gazetesi, Blum'un 
teıkil edeceği ka9inenin 
llı~h•emel ıeklini neıretmek
~.edir. Kabinede yedi soı~a. ••t. yedi radikal ıosyahst, 

'"' ı nasyonal ıosyalist bulu-
bacaktır. 
h M. Leon Blum başvekil, 

•rbiye nezareti M. Heryo 
~tya Şopaan tarafından de
ruhte edilecektir. Bonkur 
bttaretsiz nazır olacak, Al· 

er Saro bahriye nazırlığına 
tayin edilecektir. 

.Paris 16 (Radyo) - Tab
l!ıınlere göre, yeni teşekkül 
:decek olan Fransız kabi
l esinde sosyalistler lideri 

ton Blum, başbakan değil, 
~llndalyaaız nazır olacak ve 

ol BoDkur bariciye nazara· 

Filistinde kanlı hadiseler 
bir-birini takihediyor 

~------~---~· Arab komitesi, Londraya biı· heyet 
göndermeği kabul etmemiştir 

Paris, 16 (Radyo) - Fi
Jistin'de bat gösteren kar
gaıahklar devam etmektedir. 
Hayfa'da, Yafa'da ve Tel
Aviv'de yeni hadiseler olmuı 
ve ölenlerle yaralananlar 

kaydedilmişse de bunların 

miktarı tesbit edilememiştir. 
Filiıtia belediye reisi, ln

giliz fevkalide komiserine 
bir protesto muhtırası ver
miıtir. 

Arab komitesi, lngiltere
oin teklifine nazaran Lon
dra 'ya bir hey'et ıönder
meği kabul etmemiştir. 

Royter ajansının verdiği 

Habeşistan'da 
Italyan faaliyeti 

Moiadisyu, ıs (Radyo) -
Habeş halkının silahlarından 

tecridi faaliyetini devam 
etmektedir. Her i'Ün bin
lerce silah ltalyan depola
r1na teslim edilmektedir. 

Askeri silahlardan birçok 
mitralyöz teslim alınmııhr. 

Fitavrari Ademo'da deha
let etmiştir. Bu, Ras Des
ta'nın erkanı harbiye reisi 

idi. 

Radikaller 
Hev'etiumumiye ha-

" liode toplanacaklar 
Paris ıs (Radyo)- Radikal 

Sosyalist Partisi, önümüzdeki 
Cuma günü bey' etiumumiye 
halinde toplanacaktır. 

tini deruhte edecektir. Ra· 
dikal sosyalistler başkanı 
Oaladiye'oin başbakan ola-

cajı ıöyleoiyor • 

son bir habere göre, bia 
kitilik bir nümayişçi kitlesi, 
zabıtayı taşa tutmuıtur. 
Zabıta memurları, nümayiş
çileri korkutmak için dört 
defa havaya yaylam ateş 
açmışhr. 

Araplar, dünden itibaren 
hükumete karşı silibıız ita
atsızlık mücadelesine vergi 
vermekten imtinaa başla 
mışlardır. 

1"1. Şotning 

fan bütQn cemiyetleri lağ
vedecektir. 

Vatanperverler gurubu da 
Milis teşkilatına dahil ola· 
caktır. 

Avusturya Hlikumeti,Milis 
teşkilatına büyük önem ver
mektedir. 

~~~~-------·~·1·----~ .. ------~~~ 
lzmir-lstanhul-Ankara 

Hava Postaları 
-·-

Aukara'dan IstanhuJ'a kadar alına

cak ücret 22 lira olacaktır 

lstanbuJ, 16 (Özel) - lzmir-lstanbul tayyarelfpostaları 
1 haziranda baılıyacaktır. 

lstanbul·Ankara seferleri iıe 25 mayısta baılamıt bulu
nacak ve bu mesafe bir saat SS dakikada kat'edilecektir. 
Bir yolcu beraberinde 15 kilo eşya olduiu halde 22 liraya 
seyahat edebilecek fazla eşyanın beber kilosu içia de 22 
kuruı vorecıktir. 

·-·-· Eden ı>ariste Pol 8onkur ve 
Leon Blumle de konuştu 

Lord Eden Ceoevre'de söz söylerken 
Paris 16 (Radyo) - Lord ı Müsyü Leon Blum'u de zi· 

Eden, dün gece Paris'ten yaret etmiş ve konuşmuştur. 
tayyare ile Londra'ya dön-
müştür. Kral Boris'in isim 

Kendisi, doğruca başba
kan Baldvin'in evine gitmiş 
ve Cenevre'de cereyan et· 
miş olan müzakereler bak· 
kında izahat vermiştir. 

Paris 16 (Radyo) - Fran
sız baıbakanı Müsyü Alber 
Saro, bugün Sovyet Rusya
nın bura sefiri Müsyü Po
temkio 'i kabul etmiı ve 
uzun müddet konuımuştur. 

Cenevre'den buraya uğra
yan lngiliz dış bakanı Lord 
Eden, dış bakan Müsyü 
Flanden'i evinde ziyaret et· 
miş ve uzun müddet umumi 
vaziyet etrafında konuşmuş· 
tur. 

Lord Eden Müteakiben 

günü 

Kral Boris 

Sofya 16 (Radyo) - · Kral 
- Dcrnmı 4 ncıi sa1ıif ede -

(--==~-( _u_ıu_s_a_ı _B_i_r_li_k_)_e_G_ö_re_-_-=_-=_J 

Sokaktan geçenler ... Varan: 4· 
Bir Faytonun içinde, civar kazalardan geldikleri anlaşıla• 

bir erkekle üç kadın.. Kadınlardan biri basta veya yaralı .. 
Baıını iyice sarmışlar, yüzü sap-sarı ve diğerlerinin omuz• 
Jarına yHlanmış.. Bir doktora 'gittikleri muhakkak .. Biraz 
ıonra, bu düıüncemdeki isabeti anlıyor ve onları, Beyler 
sokağında bir doktorun kapısında görüyorum. Erkek, bir 
otomobil kazasından bahsediyor . 

Bu kazalar şehir ortasında değil, Tanrının düz ovasın-
daki açık yollarda oluyor.. Aşağı yukarı, hergün bir hidiıe 
kaydediyoruz. Üç, beş, bir iki yaralı veya ölil .. 

Fazla in1&n kesafeti taşıyan ıehir sokaklarında bile bu 
kadarına tahammül edilemezken, kilometrelerce mesafelerde 
ancak bir iki yolcunun i'eçtiği şoselerde bunları sık sık 
ğörmek, in1anı cidden düşündürüyor. Buralarda kazalar, 
başkalarına çarpo:ıak ıuretile deiil, bizzat o yolda giden 
arabalarda vukubuluyor. • 

Ya bir hendek, ya birkaç takla, ya bir viraj ve saire 
bikiyesi .. 

Bütün bunlar bize gösteriyor ki, taşraya işliyen arabala· 
rın bir kısmı, piyasada çalışmak vasıffarmı tüketmişlerdir. 
Şoförlerinin bazıları ehliyetnameli ehliyetsiz. insanlardır. 
Tıklım taklım yolcu alırımakta ve arabaların üst kısmı, adeta 
seyyar canbazbane arabaları gibi doldurulmaktadır. Bu 
suretle muvıuene kalmamaktadır. Hatta şehirden çıktıktan 
sonra, ilıt kısma ve araba dışmdaki kısımlara bile yolcu 
alınmaktadır. Dftnyanın hiçbir yerinde, vatanda~ hayatına 

karıı bu kadar fiübalilik, bu kadar kayıdsızlık görülme
miştir. Bunun içindir ki, her gün gazetelerde bir kanlı 
vak'anın pilinçoıunu yapmak zaruretine düşüyoruz. 

Daha üç giln evvel, Bornova yakınında 2 ölü 8 yaralı 
veren, ieDe biz deiil miyiı? 

GÖKÇE 
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FiJiSliD Y ahudOerinin tecavüzü, Sovyetler 
Birliğinde turizm 

Suriyelileri harekete getirdi ı.:.:·~~·:ç <~;~~.:;.~!!~:;: 
Cinai Roman Nakili: KAMI ORAL • 

• -123- .. Bütün mağazalar kapanmış ve 15 bin kişilik hiı· 
yetler birliğini gezmeğe ge· 
len yabancı turiıtlerin mik· 
tarı, aeçen yılın ayni aylarıo• 
niıbeten, yüzde 70 daha fazlı 
olmuıtur. Bu yıl içinde Sov· 
yetler birliğine gelecek tu· 
riıtlerin 24 binden aıağı ol· 
mıyacaiı tahmin edilmekte· 
dir. 

Loinin nişanlısı matnıazel Lö Kont mitin~ yapılarak tecavüz protesto edilmiştir 
te isticvab ediliyordu Akka 10 (Hususi muhabi

rimizden) - Bütün Filistin· 
de on bet gündenberi tid
detli grev ve çarpıımalar 
devam ediyor. Hayfa, Yafa 
Kudüs, Nasra da gene kan· 
lı çarpıımalar olmuştur. 

nuşmuştur. 

Bugü• Nablüı' te yapılan 
büyük nümayişler hükumet 
kuvvetleri tarafından dağı· 
tılmıf, birçok tevkifler yapıl· 

1 
yet kurmuştur. 

Bu cemiyet ayni zamanda 
Müteakıbende mevta teş· 

birhaneıinde maznunun cüz· 
danını aşıran yankesici iıtic
vab edildi. Yankesici, öldü· 
rülen kadını kat'iyen tanı· 
madığını ve cüzdanı aşırdık· 
tan sonra içine fotoğraf 

koymak şöyle dursun, aç· 
mağa bile vakit bulamadan 
sivil memurlar tarafından 

yakalandığını beyan etti. 
Bundan sonra dinlenen 

şahitlerin ifadeleri o derece 
ehemmiyetli değildi. Bunlar, 
öldürülen kadına ufak tefek 
eşya satan mobilyacılarla 

atlolunan kazmir tüccarı 
1DÜsyü Loro'nun bazı ahbap· 
larından ibaretti. Bunlar da 
ihticaca salib hiçbir şey 
söylememişlerdi. 

En sonra, Lüi lngiltere'de 
iken en e.-vel leyli olarak 
tahsil ettiği mektep müdü· 
rünün bir mektubu okundu. 

Mektep müdürü bu mek
tubunda diyordu ki : 

"Lüi, mektepte bulunduğu 
müddetçe pek çok çapkın· 
bklar yapmış ve bazı kızları 
bıştan çıkaracak kadar ile
ri gitmiştir . ., 

Sıra, maznunun nişanlısı 
matmazel Lö Kont'a gelmişti. 

Matmazel Lö Kont, nişan· 
hsının başına gelen felaket· 
ten dolayı son derece mü
teessir bulunuyordu, Vali
desi hasta olduğu için kız, 
yalnız olarak mahkemeye 
gelmişti. J 

Siyahlara bürünmüş olan 
matmazel Lö Kont, reis 
tarafından vaki ihtar üzerine 
hlkimlerin karşına geçti ve 
kendisine sorulacak ,plan 
suallere cevap vermeğe ha
zırlandı. 

Maznun, üç aydanberi gör
mediği nişanlısına seri bir 
bakışla baktıktan sonra önüne 
bakarak düşünceye daldı . 
Son derece müteessir olduğu 
halinden belliydi . 

Mahkeme reisi, madmazel 
Lö Kont'a karşı son derece 
nazikane davranıyordu. Kı

zın heyecanda olduğunu 
anlayınca bil/ sandalya ge· 
tirmeıini mübaşire emretti. 
Mübaşir, derhal bir sandalye 
getirdi. Reis, matmazel Lö-

Kont' a oturmasını ihtar etti. 
Kız oturduktan sonra reis, 

hafif ve munis bir sesle; 
- Matmazel, yüzünüzdeki 

tülü kaldırınız ve eldivenle· 
riaizi de çıkarınız. 

Dedi ve devam etti: 
- Matmazel! Müsyü Lüi· 

ain, ikinci kanunun 
6çüncü gec~si validenizin 
salonundan saat kaçta ay
rıldığını lütfen söyleye bilir· 
misiniz? 

- Matmazel, zor işitilebi· 
lecek kadar yavaş ve titrek 
bir sesle: 

- Zannederim saat do· 
kuz buçuktu. 

- Ertesi gece? 
- Saat onda. 
Reis, çok asil bir aileye 

mensup olan, ibtimalki o vakte 
kadar mahkewenin nerede 
olduiana dahi bilmiyen mat
mazel LI Kont'u fazla yor· 

mak iıtememiı olacak ki, 
suallerini kı1a kesmeğe ça• 
lışıyordu, Biraz dütüntlükten 
sonra: mııtır. 

Filistiodeki Yahudi fabrika· 
ları tarafından eşya ile mah • 
sullerine karşı boykot yapa
caktır. 

- Hakikati söylediniz mat· 
mazel, mahkeme ıize arzı 

taşekkür eder ve bulundu
ğunuz esefli halin vebame· 
tini takdir ederek kederinize 
iştirak eder. 

Geçen cuma günü Filistin· 
de hararetli nümayişler ya• 
pılmıştır. 

Gazze'de belediye reisi
nin başında yürüdüğü onbeş 
bin kitilik bir nümayişçi ka
filesi sokakları dolaşmııtar, 

birçok polis memurları va· 

Teşkilit Beyrut talebele · 
rile de iş birliği yapmak üzre 
Beyruta bir hey'et gönder· 
miştir. 

Sovyetler Birlitine turist 
akını, bir Mayıs ıenlikle ri, 
sonbahar tiyatro festivali "e 
Teırinievvel ihtilalinin yı ld ö· 
nümü ıenliklui esnası ·~ da 

Madmazel, nişanlınız müsyü 
Lüi'nin ruhi haletile hissiyatı 
hakkında mahkemeye malü
mat vereceğinizi ümit edi • 
yoruz . 

MadmazeJin yüzü solup sa· 

rarıyordu. Bunu gören mah· 

keme reisi : 

- Fikrimi izah edeyim: 

Cuma gllnil öğle nama· 
zından çıkan ahali polis da
iresine giderek daireyi taş · 

lamıılar, camları kırmışlar· 

dır. 
Daireden dışarı fırlıyan 

polislerin birçoğu atılan taş· 
farla yaralanmışlardır. Polis 
ahaliyi ıopa ile dağıtmaya 
muvaffak olamayınca ateş 
etmek mecburiyetinde kal· 
mıştır . 

Çıkan kurıunlardan onbeı 
yaşında bir çocuk ölmüş ve 
altı kiti de yaralanmıştır. 
Yaralılardan biri de hasta· 
nede ölmüıtür. 

Yafada örfi idare ilin edil
miştir. Yahudiler Yafa ve 
Hayfada birçok Arap ve ti
carethanelerini gece yakmış
lardır. 

Yanan evlerin adedi yir

miyi geçmiştir. Yangın esna· 
sında iki kişi ölmüş ve sekiz 

zifelerinden istifa ederek 
medeni isyana iştirik et
mektedirler. Her tarafta 
örfi mahkemeler, teşkil edil· 
miştir. 

Şam - Lise talebesi Filis
tin' de Araplara karşı yapılan 

mezalimi protesto mahiye· 
tinde bir gün mektebe de
vam etmemeğe karar ver
mişler Ye bu kararlarını bir 
proteston telgrafile lngiliz 
yüce komiserine bildirmiş

lerdir. 
Şam - Filistin'de tecavüze 

ve zulme uğrıyan Araplara 
maddi ve manevi yardım için 
Üniversite talebesi bir cemi· 

Şam - Kadm birliği bir 

toplantı yaparak bütün Şam 

kadınlarının yerli kumaş giy· 
meleri için propaganda ya· 
pılmasına karar vermiştir. 

Yerli sanayii himaye için 
gerek olan teşkilat yapıla

caktır. 

Şam - Filiıtin'de Siyo· 
nist Yahudilerin Araplara 
yaptıkları tecavüze protesto 
makamında bütün Suriye 
şehirlerindeki çarşılar bugün 
sabahtan akşama kadar ka· 
pah bulunacaktır. 

Bu kapanış, sükunetle ya· 
pılacak asayiş ve intizamı 
muhil hiçbir tezahür olmı· 

yacaktır. 

Hacimli sinema artık 
bir hakikat oldu . 

Karşımızda bulunan maz· 

nunun bayatı, itham edil

mekte olduğu cinayetin vu

kuu gününe kadar hüsnü 

halde cereyan etmiş ve fena 

bir hareketi görülmemistir. 

Binaenaleyh beraat zimme

tini ıspat edecek olursa 

burada hepimiz sevineceğiz. 

Halbuki kendisi en aşikAr 
delilleri bile saklamakta ve 
daima ademi malumat beyan 
etmekte israr ediyor. 

Mahkeme reisinin bu söz· 
leri üzerine Matmazel Lö· 

1 Kont dediki: 

kişi de yaralanmışlardır . p . b. . d .. · ı r· ı 
Buna mukabil Araplar da arıste lf Sinema a gosterı en 1 m, 

- Müsyü Lüi, müddeti 

Yahudi ticarethanelerini yak
mışlar ve Hayfa tren is tas· 
yonu da yanmıştır. Kimler 
tarafından yakıldığı henüz 
belli değildir. 

·binlerce kişiyi hayrete düşürdü 
ömründe yalan söylemiş de· 
ğildir. Buna ben eı:ftinim. 

Sözlü ve renkli filmlerden farımız her halde çok de· 

Reis, madmazelin yüzüne 
dikkatle baktı ve : 

- Allah verede hey' eti 
adul azası da sizin kanaatı
nıza iıtirak etmiş olsunlar. 
Şimdi sizden birıey daha 

soracağız. Yalınız bu suali· 
mizden dolayı bizi kabahatlı 
görmemenizi rica edeceğim: 

Müsyü Lüi'nin, sizi cidden 
sevmekte olduğuaa inanır 
mısınız? 

Madmazel kıp-kırmızı ke
sildi ve sonra da önüne 
bakarak: 

- Evet, inanırım. 
Dedi. 
Madmazel Lö Kont'un bu 

sözü üzerine reis maznuna 
hitaben : 

- Nişanlınız madmazel 
Terez'in ne dediğini işittiniz 
değil mi? 

Ark<Uıvar -

Hayfa, Yafa'da Yahudi-

ler tarıf ından caddelere 

itombalar atılmııtır. Fakat 
zayiat yoktur. Kudüı'te halk 
polise hilcum etmişler ha
dise sonun(ia iki Arap öl
mliı üç polis yaralanmııtır. 

Akkl'da grev çok ıiddetle 
devam etmektedir. Bütün 
Filistin heyecan içindedir. 

Grevin çok süreceii anla· 
şılmışhr. Nanada da polis 
ile ahali arasında çarpışma 
olmuısada çabuk sükun bul
muı üç kiti hafif yaralan
mıılardır. 

Ziver Cerrah 

* •• 
Kudüs - ;Yüksek Arap 

komitesi fevkalade bir top· 
Jantı yaparak hükumete ver
gi vermemek için düşünü
len kararlar etrafında ko· 

sonra, sinema, yeni ve bii
yük bir inkılabın eşiğindedir. 

Ortaya koyduğu eserleri, 
bıkmaz ve usanmaz bir azim 
ve 4levamla, daima ileriye ve 
yeniye götllren fen, sinemayı 
buglinkil mükemmel haline 
koyan cihazları da kafi gör· 
memiı ve soa eksiği olan 
hacimsizliği de ortadan kal· 

dırmanın çaresini bulmuıtur. 
Gerçi uzun zamandanberi, 

sinemayı, beyaz perde üze· 

rinde seyredilen hareketli 
resimler halinden çıkararak 
tıpkı hayatta gördüğümüz 

elle tutula• şekillerde oldu
ğu gibi, üç buudlu bir man· 
zara altında gözlerimize 
göstermek için çareler aran
dığını işitiyorduk. Fakat bu 
çok güç görünen keşfin de 
bu kadar kısa bir zamanda 
hakikatleıeceğine filen tat· 
bika başlanacağına inanan-

Sineması~r _............_ __________________________ __ 
Bu haftadan itibaren yaz tarifesine ba,ladı. Her gfln ve her seansta fiatlar 

15 -20 -30 Kuruştur 
Ba hafta her gün T f • k Ö tarafından Manyatizm, Fakirizm, 
21,15 seanslarında ev 1 ZC8D Spirtizm ve Telepati numaraları 

Fiatlar 30 • 40 · 50 Kuruştur 

Bugfln saat 15-19 "ht" ı h" k 1 T T OEsrarh çöllerde geçen 
ı ırası ır aş 

seanslarında 
maceras1 

Ayşe • lbralaim Molla - Mehmet Yusuf • Camılla Bert · Simone Serian 
gibi Fransız •e Arap artistlerinin büyük filmleri 

-----------·....----_,..~ - - -~----
Saat13vel7G üzeller Resmigeçidi A_meri_ka güzellik kraliç~le~ini~ ve beş 
seansında yuz guzel oyuncu kızın ıştırakıle yapı· 

lan fevkalade muhteşem, bir hafta büyük bir muvaffakiyet kazanan film devam edecektir 

Ayrıca; Miki ( Karikatör komik ) 

ğildi. 

Fakat bugün haber vere· 
biliriz ki hacimli sinema ar
tık bir hakikattir. Ve labo
ratuvar tecrübesi halinden 
çıkarak, ilk defa olarak, bir 
sinema salonunda herk~se 
gösterilmiş ve biiyük bir 
muvaffakiyet kazanarak bü
tün ıeyredenleri hayrete 
dütrümüştür. ilk defa, böyle 
bir fimi seyreden halkın 
üzerinde hiııl olan tesir o 
kadar kuvvetli olmuştur ki, 
perdede ileriye doğru gelen 
bir otomobilden korka-
rak yerinden fırlayan· 
lar, seyircilM istikametinde 
atılan bir toptan korunmak 
için ellerile yüzünü kapayan
lar bile görülmüştür. Tabii 
bu gibi haller, seyredenlerin 
uzun kahkahalarına sebebi
yet vermiştir. Böylelikler, 
resimlerin üzerine aksettiği 

perde, zaman zaman bir 
ufuk kadar sonsuzlaşmış, 
zaman zaman dalıaların 
köpükleri salonda bulunan· 
ların üstüne yai'ıyor hissi 
alınmıştır. 

Bu çok güzel keşfin yal
nız küçük bir mahzuru 
olduğunu söyliyelim. Seyir
ciler, filmi renkli bir gözlük 
arkasından seyretmeye mec· 
burdular. Bu gözlük biri 
mavi, biri de sarımtrak yeşil 
iki camdan mlrekkeptir, 
fakat hacimli sinema yalnız 

bu gözlüğün eıeri deiildir. 
Ayni zamanda, filmi akset· 
tiren makine de hususi su· 
rette imal edilmiştir. 

Keşfi meydana getiren, 
sinemayı ilk defa icad etmiş 
olan Lüi Lümiyerdir. Bu su
retle sinemayı meydana ge· 
tiren, ona yep-yeni ufuklar 

bilhassa fazlalaşmaktadır· 
Yalınız bu yıl turist gelişi 
diğer yıllara nisbetle daha 
erken baılamıştır. Turistler 
Sovyetler Birliğinde bilhassa 
Moskova'ya 1 Leningrad'a, 
Kırım'a ve Ukranya'ya ehelll 
miyet vermekte ve Pyrıc• 
memleketin muhtelif yüksek 
endüstri müesseseleri ile sos· 
yal ve kültürel müessesele· 
rini gezmektedirler . 

••• 
Havada doğan 
Çocuğa ne ad 
koyarsınız ? 

Vapurda doğurma hadise· 
!erine çok tesadüf edilir. fa· 
kat tayyarede bu, ilk defa 
vukua gelmiıtir. Geçen haft• 
Finlandiya ile lsveç arasında 
sefer eden bir yolcu tay ya· 
resi yolcuları arasında gebe 
bir kadın vardı. lsveç ve Fio• 

laodiya hududu üzerinden 
geçerken bu kadının bir ço· 

cuğu dünyaya geldi. 
Böyle mühim ve yep-yeoi 

bir hadiseyi umumileştirmek 
istiyen anne, hemen gazete· 

Jere ilin vererek halktan ço· 

cuğu için orijinal bir isidl 

istedi. Artık gelen mektup· 

ların sayısını sormayın. Buo· 
ların içinde en eıkisindeD 

başlayarak en asrisine kadar 

binlerce isimler vardır. Ka· 

dın hangisini seçeceğinde 
şaşırmııtır . 

açacak ikinci keşfin ıerefi11İ 
de başkasına bırakmamıf 

oluyor. 
Bu suretle tiyatroyu sine· 

madan ayıran manilerdeO 
bir tanesi daha izale edilmif 
olmaktadır. Sinema da,~ ti· 
yatro gibi sesli ve s6zlü 001119 

gibi renkli olabilmektedit· 
Arada tek fark olan hacill' 

mes' elesi de şimdi balledilmİf 
oluyor. Bu suretle tiyatroo11° 
yeni bir darbe yiyeceği ve 
ıinemanın kazanmış olduğll 
geniş rağbeti biraz daha ar 
tıraoağı tahmin olunabilir. 

Sinema müesseseleri içiO 
yeni bir çalaşma sahası, yeoi 
masraf kapıları açılıyor de· 
meldir. Bu keşfe intibalı 
edebilmek için yalnız stnd· 
yoların değil, gösterici ·~· 
)onların da yeni icad mak•• 
neleri en kısa zamanda te; 
darik etmek işine giriıecelı· 
Ieri muhakkaktır. 

Şimdiden Paris'te bir b~· 
cimli sinema faaliyettedır· 
Fennin keşifleri, milleti•' 
arası sınırları .p~k f~ıl~ 
süratle attıkları ıçın, bacıdl 
sinemayı, diier bütün meıo· 
leketlerle beraber, Tnrkiye· 
nin de pek yakın bir ı•· 
manda seyredebileceğin.1•11 

ıllpbe etmiyoruz. 

1 
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llfKAYE 

ogrusu, 
1 ısı e genç FJemenk'te günün mes.. acen l KUMPANYASI ve güzel idiler; fakat ara- geldi ve: 1 O 

larında mühim bir fark - Aman yetişin, boğulu- e eıini osterbeek ineği 
l Yorum f, Diye bar, IJar bag-ır- teıkil ediyör · vardı; Bu çiftin dişisi o an O t b k b' h 
F mağa başladı. os er ee ır fe irdir. 

Jale Oguz pek zengin, a- V . h f h Geçen ilk kanunun yirmi 
hir ise kelimenin tam ma- azıyet em eci em., 

B. Kom'ık ı'dı". Halk şaşırmııtı. dördünde, noelden bir gün nasile fakir idi, batta.. ır b 
d f Fakat Jale, kadınlıj'a veril- evvel ir ineği mezbahaya İş sahibi bile değil i, götürüyorlardı. inek feci 

Jale'nin babası yeni aldı· miyecek bir çeviklik ve 
akibetini anlamış olmalı ki, g- ı ı· •mı· ı'Je Oguz beyefendi, - eçJ"k ı'le bare'-et ettı' • 0 

yuzg ı K , bağlarını kopararak kaçmıı evvelden evkaf nezaretinde F b · ld k 
a irı, o u ça uzun sem- ve kırların yolunu tutmuştu. kapıcı idil Umumi harpte d k ı d 

bolik! Saçların an ya a a ı, Bundan sonra hayvanı ele kendi iddiasınca nn, bazı 
d biraz sonra hem kendisini geçirmek için yapılan bütün basitcilerin rivayetince e 

E hem de sevgilisini sahile teşebbüsler neticesiz, kal· yyupsultan c::ivarının una 
benziyen toprağının ticareti çıkarmağa muvaffak oldu! mıştı. ineğin ayak izleri gö-

sayesinde Haron kadar zen- Bir genç kızın bu pek rliyor, fakat kendisini bul-

gin olmuştu. Bunun içindir kahramanca (!) olan hare- mak kabil olamıyordu. Ba-
ki parasız bir kimseye kızı- keti ve muvaffakiyeti iske- zan sürüler içine karıştığı 
nı deg-il, selim bile vermez uzaktan farkedı'lı'yorsa da 

leyi dolduran balkı heye-
bir "Umumi harp zengini,, kendisine yaklaşmak istenil-
idil cana getirdi; jale'yi omuz-

Buna rağmen Fahir, Jale Jarı üzerinde, alkışlarla "Oğuz dikçe kaçıp kayboluyordu. 
Bir takım merhametli nin kendisine verilmesini is- bcyefendi"nin konağına ge-

. kimseler aralarında para temek cesaretini göstermış- tirdiler, tebriklerde bu- k 
ti. Fakat çok fena bir red tophyara hayvanın değeri-

lundular. ni sahibine ödemişler, artık muamelesine uğramıştı. F b" d k f k 
* a ır, su an çı mış ısa takip etmekten vaz geçil-

Bu red ;:amelesi, iki porsuk gibi bu hallere ne mesini temine muvaffak ol 
sevdalının aşkını büsbütüa mana vermek lizım geldiğini muşlardır. Lakin, hayali bir 
alevlendirdi. Fakat bu çık- düşünüyordu. mahluk haline giren inek, 
mazın yolunu-bir kadın ol- Fakat şan ve şerefin kıy- kendisi için yapılan bu ha-

mak hasebile-gene Jale metini - baba ve dedesinden yırh teşebbüsü bilmediği içini 
buldu. bili kaçmakta, serseri ya-

bulmuş ve görmüş gibi· çok şayısına devam ederek Fe-Bakınız nasıl: 
- Fahir, sen yüzmek bilir 

misin? 
- Maalesef bilmem! 
- Ara. Sen bu Cuma 

Kadıköy iskelesinde buluna-
caksın. Ve ben orada denize 
düşeceğiml 

iyi bilen "Oğuz beyefendi" lemenk ahalisi için bir eg· -
bidisenin şeklini dikkatle lence olmaktadır. 
dinledi, mes'eleyi çabuk kav· 
radı ve Fahirin alnından öptü 

Fahir, bu yeni vaziyet kar
şısında büsbütün afalladı. 
Tam bu sırada, bir öküz se
sine benziyen sesile Oğuz 

~~~--------~~-
Bir talebe grubu 

Tiyatro yıldızını 
kaçırdı 

- Ne?. Fakat ben sana 
yüzmek bilmiyorum, dedim. beyefendi: 
Yanlış mı anladın; yoksa?. - Fahir bey, sen de be-

Edimburg'da talebeler ti
yatroya hücum etmiş, ken
dilerini menetmeğe çalışan
ları bir tarafa iterek Röne 
Hustan adındaki yıldızı ya
kalanmış ve bir otomobile 
koyarak kaçırmışlardır. Yıl· 
dız, bu hadiseden fena halde 
korkmuş ve bir sinir buhra
nına kapılarak bayılmıştır. 

1 

nim evladım oldun. Kızım - Hayır canım. Sen acele 
Jale'yi şimdi sana veriyorum. etme. Babam herhangi bir 
Çünkü sen hem fedakar olsurette olursa olsun kahra-
duğunu isbat ettin, hem de 

ınanlık, şan ve şeref buda- kızımın şan ve şerefini pek 
lasıdır; bizim bu tertibimiz 

yükselttin 1 
sayesinde evlenmemize razı Dedi. 
olacaktır! 

Vakıa. Fahir bu tertibe 
akı) erdirmiş değildi, fakat 
fazla sormağa da cesaret 
edemedi! 

* .... 
Cuma günü Fahir sevgilisi 

Vedi Fikret - Devmnı dördr"inci'i .~ahifede-

rr--- ~ 

•lzmir Yün mensucatı 

Cendeli Han. Birinci kor- & Co. " ORESTES " vapurq 13 
Tel. 2443 DEUTSCHE LEVANTE LıNIE Mayısta gelip BURGAS, • 

don. "ADANA., vapuru elyevm V ARNA ve KÖSTENCE 
THE ELLERMAN LINES L TD. limanımızda olup ANVERS, limanına hareket edecektir, 

Not: Vurut tarihleri ve ROTTERDAM, HAMBURG ,, UL YSSES " vapuru 16 
vapurların iıimleri üzerine ve BREMEN DiREKT için Mayısta ielip 23 Mayısta 
değişikliklerden mes'uliyet yük alacaktır. ANVERS, ROTTERDAM, 

kabul edilmez. "HERAKLEA,, vapuru 25 AMSTERDAM ve HAM .. 

" OPORTO " vapuru 20 mayısta bekleniyor. 30 ma- BURG limanları için yük 
mayıs LONDRA, HUL ve yısa kadar ANVERS, ROT- alacaktır. 

TERDAM, HAMBURG, ve "ORESTES,, vapuru 31 ANVERS'ten gelip yük çı-
BREMEN DiREKT için yük Mayısta ielip 6 Haziranda karacaktır. 
alacaktır. ANVERS, ROTTERDAM, 

"FLAMINIAN" vapuru 22 "SAMOS .. vapuru 8 hazi- AMSTERDAM ve HAM-
mayıs LIVERPOOL ve randa bekleniyor, 13 hazi- BURG limanları için yük 
SVVENSEA'dan gelip yük rana kadar ANVERS, ROT- alacaktır. 
çıkaracaktır. TERDAM, HAMBURG ve SVENSKA ORIENT 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE BREMEN limanları için yük LINIEN 
" HERAKLEA .. vapuru 

8 mayıs HAMBURG ve 

BREMEN'den gelip yük 

çıkaracaktır. 

Ôkl!llQrenler! Mut· 

laka (Okamr.ntol) 

öksilrilk şekerle· 

rini tccrObe edi 
uz .. 

Ve Pnrjen ~.nhapın 

en nsuın bir mils

hil şekeri olduğu
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mlishil 

istiyenler Şdhap 

Sıhhat silrgnn ~ 
haplarmı l\f aruf ~ 
ec7.a dcpolarandan rfl 
ve eczanelerden 

arasıolar. 

alacaktır. 

AMERICAN EXPORT STE· 
AMSHIP BORPOATION 

NEVYORK 
11 EXPRESS" vapuru 24 ma

yısa doğru beklenilmektedir. 

NEVYORK için yük ala
caktır. 

S. A. ROY ALE HONGROl

"GOTLAND,, motörü 12 
Mayısta beklenmekte olup 

yükünü tahliyeden sonra 

ROTTERDAM, HAMBURG, 

BREMEN, (doğru) COPEN

HAGE, DANTZIG, GOTE

BMRG, OSLO ve iSKAN-

DINAVY A limanları için 
yük alacaktır. 

SE DE NAVIGATION DA· .. VIKINGLAND" motörü 
NUBIENNE MARITIME 

BUDAPEST 22 Mayısta beklenmekte 

"SZEGED" motörü 27 ma· olup ROTERDAM, HAM-
yısa doğru bekleniyor. BEL- BURG (Doğru) COPEN-

GRAD, NOVISAD, BUDA- HAGE, DANTZIG, GDY-
PES T, BRATISLAV A, VI- NIA, OSJ..O ve ISKANDI-
y ANA ve LINZ için yük NA VY A limanları için yük 
alacaktır. alacaktır. 

SERViCE MARITIM SERViCE MARITIM 
ROUMAIN ROUMAIN 

BUGAREST "PELES,. vapuru 14 mayıs-
"DUROSTOR .. vapuru 10 ta gelip ayni gün PiRE, 

haziranda bekleniyor. KÖS- MALTA, ve BARSELONE 
TENCE, SULINA, GALATZ hareket edecektir. 
ve GALATZ aktarması Yolcu ve yük kabul eder. 
BELGRAD, BUDAPEST, ilandaki hareket tarihle-
BRATISLAVA, ViYANA rile aavlonfardaki d~~işiklik-
için yük kabul edecektir. ferden acente mesuliyet 
DEN NORSKE MIDDEL- kabul etmez. Fazla tafsilit 

HAsLINJE (D-S. A-S için ikinci Kordonda Tahmil 
SPANKELINJEN) ve Tahliye şirketi binası 

OSLO arkasında FRA TELLi SPER-
"BA Y ARD" motörü 19 CO vapur acentasına müra-

caat edilmesi rica olunur. haziranda bekleniyor. IS- T e(efon: 
2004 

_ 
2005 

_ 
2663 KENDERIYE, HAYFA, Dl-

EPPE ve NORVEÇ limanları feleri hakkında bir taahhüde 
için yük kabul edecektir. girişilmez." 

.. Vapurların isimleri, gel- Birinci Kordon, telefon 
Jale Oğuzu takib ederek 
Kadılı öy iskelesine geldi; 
Jale, bir gün evvel söylediği 
gibi kazaen denize düştü; 
zavallı Fahir de otomatik 
bir hal ile arkasından de-

Türk A. Şirketinin 
HALKAPINAR KUMAŞ 

FABRiKASI 
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nize atıldı; atılıncada ağlebi 
ihtimal suların soğuk olması 

• 
Ali Rıza 
Mücel litbanesi 

\'eni Kavatlar çarşısı 

No. 34 

'atılık motör 
12 beygirkuvetinde (Dizel) 

tbarkalı az kullanılmış bir 
~0tör satılıktsr. Taliplerin 
~d•rebanemize müracaatları 
di ~0 olunur. 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastahkları 
'ı.· Mütehassısı 

1llci Beyler Sok(ığı N. 68 

;:--. ... T.ekif4monii.3m4m5m2 .... 
1 

.. 

Tarafmdan mevsim dolayısilc yeni çıkardığı 
kumaşlar: 

SAGLAM 
ZARiF 

VE UCUZDUR 
Yeni yaphracağmız elbiseler için bu mamulatı 

tercih ediniz. 

SATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

Cadddesinde FAHRİ KANDE-

• • BAŞ DURAK 

H AMDİ N ÜZHE1' 

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tu

valet çeşitleri satar. 

• • 

: 
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o 11 ıu ıı~ 
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maddeler menhalarının yeniUitler, iptidai 
den taksim edilmesi ni istiyecektir 

ualler notasına 

Bitler' in 

16 Hazirandan evvel cevap verilemiyecektir. 

hunun için mühlet istediği söyleniyor 
Berlin 16 (Radyo)- Bitler'in cevabı Londra'da bek· 

leniyor. Hitler'in bfttQn mes'cleleri tetkik edebilmek 
Bertin 16 (Radyo) - iyi malumat alan mahfellerde 

söylendiğine göre, lngiliz muhtırasına Alman cevabı 

Qzere bir mOhlet istediği söyleniyor. 
Cevabi notanın 16 Haziranda verilebileceği 

dilmemektedir . 

çabuk verilecektir. Almanya'mn cevabında para mes· 
zanne· efesinin mevzuu bahsedileceği \'e iptida~ maddeler men· 

balarınm da yeni ba~tan tevzii isteneceği söyleniyor. ______ , ............ . 
Kovulan muhabirler Tayyare Faciası 

BerJin, 16 (Radyo) - Rotterdam'da çıkan ıazetelerdea 
lıairinin Berfin muhabiri, Nazi rejimine kartı hasmane ve 
hakikate muhalif yazılar yazdığında• on güne kadar hudud 
haricine çıkması bildirilmiştir. Hitler mevkii iktidara geçtiii 
gfindenberi hudud haricine çıkarılan ecnebi gazete muha
birleri 59 a baliğ olmuştur. 

Marsilya, 15 ((Radyo) - Marinan'da tayyare mektebi 
talebesinden Pol Priyor adında bir genç, talim tayyare ile 
800 metre yükseklikte uçarken, bir askeri tayyaresile çar
pışmış ve tayyaresi iki parça olmuştur. Pol Pıiyor, ölmüf, 
askeri tayyareyi idare edeo pilot ise, paraıütle kurtulmağa 
muvaffak olmuştur. 

Yeni Polonya kabinesi (Sen Rafael) mevkiiade de, büyük bir bombardıman 
tayyaresi denize düşmiiş ve bir daha buluaamamııhr. 

Varşova, 15 l(Radyo) - Kolşakonski kabiaesi istifa· 
ııaı vermiıtir. Yeni kabineyi, general Şlave1ki teıkil 
edecektir. 

V arşova, 16 (Radyo) - Yeni kabine ıeneral Şelapofaki 
tarafından teşkil edilmiştir. General, ayni zamanda dahiliye 
nezaretini deruhte eylemiıtir. Ticaret nezaretine Müıyü 
Romen, general Save1ki harbiye nezaretine, eski baıbakan 
Kolçiyakofski mesai nezaretine geçmişlerdir. 

Hariciye nezaretinde kolonel (Bek) kalmıttlr. 

Kral Aleksandr'ın mezarına 
çelenk koydu 

BeJgrad, 16 (Radyo)- Fransız maretah Franıe Despere 
dün, Kral Aleksandr'ID gömülü bulunduğu Oplemaç yazhk 
sarayına gitmiş ve törenle çelenk koymuştur. Bir süvari 
müfrezesi selim resmini ifa etmiıtir. Fraosa'nın Belgrad se· 
firi ile Yugoslavya ricalinden birçok zevat huır bulunmuı· 
tur. 

Starenberg Roma'da Musso
lini ile konuşacakmış 

Roma, 16 (Radyo) - Prens Starenberg dün buraya gel· 
mittir. Prenı, Avusturya spor takımınm batındad1r. 

Prens, istasyonda ııeneral V akaro tarafından karıılan· 

mııhr. Dün gece prens Starenberı ıerefine bir ziyafet 
verilmiştir. 

Prensin bugün MussoJini ile konuıacajı ıöyleniyor. 

Akdeniz pakt1 

Ingiltere, gemilerini 
ıahdid edecek mua· 

hedeyi kabul el· 
miyecek 

lıtanbul 16 (Özel)- Cenev 
re' den gelen haberlere göre, 
hükümetimizle Yugoslavya 
ve Yunanistan, logiltere ile 
Fransa hariç kalmak ıartile 
bir Akdeniz pakta vücude 
ıetirilmeıini teklif etmişlerdir. 

loıiltere. Akdeniz paktına 

taraftar bulunmakla beraber 
Akdenizdeki Ingiliz donan· 
maıını tahdit edecek her 
haoıi bir muahedeyi redde
deceiini bildirmiştir. 

Yunaniıtan'ın Pariı sefiri 
ve Cenevre mümessili M. Pe
litis hükümetine a-izli bir ra· 
por ıöndermiş, Cenevre'de 
Eden, Rüştü Aras ve Titü· 
Je1ko arasındak mühim bir 
mllikata bildirmiştir . 
-~~~-t-e+-~~~ 

Roma'da bir kabul 
Roma 15 (Radyo) - Hari· 

ciye müsteşarı M. Suviç bu 
ıüo Franıaoın Roma sefiri 
Kont Döşambron ile Alman 
büyük elçisini kabul etmiıtir. 

ihtisas mahke· 
mel eri 

Lağvedilecek 
Ankara 16 (Özel) - ihti

sas mahkemelerinin kaldı· 

rılması kararlaştmlmııhr. Ya
lınız lstanbul ve Diyarbe· 
kir'de iki ihtisas mahkemesi 
kalacak, diğerleri liğvedile

cektir. 

Bu vapur nerede 
Londra 15 (Radyo) - Duvr 

da bDyük Güvun fayıs vapuru 

kaybolmuıtur. Bazı resmi mu 
ameleler için liman dairesine 
giren kaptan dönüıünde va· 
purun yerinde birıey bulma· 
mışhr. 

21 Nisandanberi bu vapur· 
dan hiçbir haber ahnmamııtır 

••••• 
Mülayim pehlivan 

lzmir'e ~eldi 
Dinarlı Mehmed pehlivan 

ile güreşmeği kabul eden 
Mülayim pehlivan dün ak
şam Bandarma trenile Is· 
tanbul'dan ıehrimize ıel· 
mittir. 

ikisi de yaralı 
Madrid 16 (Radyo)- ispanya Sosyalistler lideri M. Lero, 

karııile beraber bir otomobil kazasına maruz kalmıı ve ya· 
ralanmııt1r. Sosyaliat liderinin ve karısının yaralan tehlikeli 
değildir. 

Bavyera prensi Yunanistan'da 
Paris, 16 (Radyo) - Atina'dan haber veriliyor: 
Sabılı Bavyera veliabb prenı (Roper} Yunan krah tara

fından yemeie davet ediJmiıtir. ................ 1------ -
M. Titulesko ve 

M. Heryo 
Avrupanıo ve sosyete· 

nio vaziyetini ko· 
ouştular 

' • Liyon 15 (Radyo) - Ro· 
manya hariciye bakanı M. 
Titulesko, Ceoevre'deo ge· 
lirken Liyona da uğramıt ve 
M. Heryo ile birlikte bir 
sabah yemeği yemiıtir. 

Yemekte iki diplomat ara 
ıında Avrupa'aın ıiyasi va· 
ziyeti, uluslar sosyetesinin 
hali iÖriit&lm&ttür. 

Her iki siyaset adamı be· 
yanat vermekten istinkif 
etmiılerdir. 

M. Titiilesko 1aat14,4Ste 
zevcesinin yamna hareket 
etmittir. Ve F ranıa 'da bir 
kaç glin kaldıktan ıonra 
Bükreş'e avdet edecektir. 

M. M ussolini'nio da· 
madı ve oğulları 
Port-Saitl, 15 (Radyo) -

Font Verdo vapuru ile Kont 
Ciyano ve Mussolini'nin iki 
oğlu ltalya'ya gitmek üzere 
buradan geçmiılerdir. ltalyan 
tebaası tarafından bu müoa· 
sebetle tezahürat yapılmııtar. ...... 

ar-Bozbekir ve 
kadaşı 

Yankesicilikten tu· 
tuldular 

Kestane Pazarından geç· 
mekte olan Torbab'h Osman 
oğlu Mustafa'nın ceketi ce· 
binden 35 lirasını yankesi
cilik ıuretile çalan sabıkalı 
Bozbekir •e arkadaıı Tev· 
fik yakalanmıılardır. Boı
bekir çaldıiı bu paradan 16 
lirasını aldıj'ı elbise vesaireye 
sarfetmit ve 550 kuruı ta 
üzerinde bulunmuftu~. 

~lahkemelerde: 

Eşrefpaşa cina
yeti davası 

Eıref paıa' da kahveciKad · 
ri ve Remzi'yi öldürmekle 
maznun ince Mehmed'le Bö· 
fükemini Ali, kahveci Hiıse· 
yin, Berber Ahmed, Arab 
Rauf ve kasap Ahmed'in 
muhakemelerine dün Ağtr· 
cezada devam edilmiştir. 
Cinayet iılenirken inceMeb
med'le Ali tarafından kul
Janılmıı olan lspanyoo Le
bel markalı tabanca ile Na· 
gand tabancasının ayni kur· 
ıunları atabileceği hakkın· 
da evvelce ehli vukuf tara· 
fından bir rapor verilmiıti. 
Bu rapor üzerine mahkeme· 
ce yeniden tetkikat yaptı· 
rılması muvafık görülmüı ve 
mütaba1111laran mütaleaları 
ıorulmuıtu, gelen cevap, 
dünkü celsede okunmuıtur. 
Bunda Lebel tabancasının 
da Nagand kurıunu athğı 
bildirilmekte idi. 

Mahkemece bu nokta tes· 
bit edildikten sonra ince 
Mebmed'in yaıının kat'i su· 
rette anlaıılmaıı için lzmir 
nüfus miidürlüğünden tebdi· 
len verilen nüfus cüzdanının 
aslanın istenmesine karar 
verilmiş ve muhakeme baı· 
ka bir güne bırakılmııtar. 

Mahktimiyet 
Seferihisar kazasının Ula

mıı k6yünde Muatafa oğlu 
Mehmed'e mavzerle ateı 
ederek orada bulunan Hüs
nüyü yaralamakla ve Meh
med 'e öldürmek maksadile 
silih atmakla maznun Ha1an 
oğlu Mehmed'in Aj'ırcezada 
muhakemesi bitmiı, on sene 
bir ay aj'ır hapis hararı ve· 
rilmiıtir. 
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Maksim'ia anlattıkları, M. 
Royer'i çok müteessir etti. 
Makıim'i ne kadar sevdi
iini söylemiıtin. Mak~im'in 
damad olarak intiıabındaa 
seora da M. Font Romeni 
de iyi tanımıı ve çok sev
mişti! 

Maksim sözünü bitirdiği 
vakit M. Rozer: 

- Fakat dedi. Hadisenin 
başla11ğıcında neden beni 
haberdar etmedin. Bu ıibi 
iılere ne kadar erken vaz· 
yet edebilirim. Muvaffakiyet 
ibtimali de o kadar fazla 
olur! 

Makıim, silkun ve itidah· 
ni zerrece kaybetmiyerek: 

- Doiru.. Fakat.. Dedi. 
Sizi halk o kadar iyi tanır· 
ki, bir defa olsun Sen Kris
tof a gelmeniz bin bir dedi
koduya ıebep olabilirdi! Hal· 
buki dedi-kodudiln mümkün 
olduğu kadar kaçmak mec· 
buriyetindeyiz. 

Bundan baıka, size mü
racaatime 11rasanda mümkün 
mertebe çok malumat ve 
iz de vermek istiyorum! 

- Oh.. Oh.. Sizin çek 
malAmat ve iziniz neye ya· 
rar acaba?. G&rüyorum ki 
siz işe yarar hiçbir ıey elde 
etmiı dej'ilsiniz. O kadar ki 
hidisenin sebep ve hikme
tinden bile bihabersiniz! 
Sonra, bldiseoin hangi va· 
sıtalara istinaden yapıldıiı 
da ıiıe tamamen meçlaull. 
Görünüıe bakıhrsa, küçük 
bir kasabada, bir kilomet· 
relik dar bir ıaha dahilinde. 
ıarbayın evi etrafında iki 
kıza birbiri arkasın.lan ka
çmlmııtar. 

"Eğer hadiselerden iki aa • 
at sonra, hidise yerinde si· 
zinle beraber olsaydım. Her 
halde failleri, bu hadise se • 
bepleri ile birlikte meydana 
çıkaracaktım, vakıa, sızın 
basiret ve zeki veti11iz1 bidi· 
ıeler karıısında ıaıar man· 
tıkıoız var; fakat. Benim 
sizden fazla bir da meslek 
ihtisasım ve meslek atkım 
vardır. Ala, ah, beni her 
halde heman çağuacaktaoız! 

Komiserin iki yerden, bi-
raz evvel tetkik etmekte 
olduiu ve masa Ozerinde 
bulunan deıyaya doğru 
uzandı ve: 

- Oh. Oh .. Dedi. Sonra 
bir müddet sakin ve hare· 
ketsiz kadı. 

MiUaeadiı Makaim bu ha· 
rekete hiçbir mana vereme
di; ve kendi kendine: 

- Bu da ne demek? 
Dedi: 

M. Rozer biraz sonra: 
- Eier ben, 25 temmuz· 

da Sen Kriıtof'ta bulun1ay· 
dım. Doktor PIOviye tliye· 
cektim ki; (ıiı sade bu dört 
kadın ve bir erkejin dostu 
değil, fakat herhangi bir 
muammayı halle memur bir 
doktorsunuz. Bu beı kiıiyi 
muayene ederken, a-izliden 
kan çalma mes' efesinin mev· 
zuu babsolabileceri :biç dü· 
tünmediniz mi?,, 

Maksim Listrak hayret ve 
dehıetle: 

- Ne ... Ne delli•iz?.'"l>i· 

ye sordu. 
- Söylediiim aşikardır! 

Hiç fÜphem yok. Vakıa bir 
roman ribi. Fakat hakikaten 
ve manbka en yakın olan da 
budur .. 

- Babahğım, si.zi dinli· 
yorum, lütfen izah ediniz. 

- Biraz bekle. Ben biraz 
daha düıünmek mecburiye· 
tindeyim. 
Makıim bekledi. Fakat bu 

intizar. Madlen'in niıanhıına 
çok uzun ıörllndn. Nihayet 
M. Royer ıu izahata verdi. 

- .. Tünelde iiaelenenler" 
işini hatarhyor muaun? Paris 
halkı telaş içinde kaldığı, 
zabıta bu hususta hiçbir 
muvaffakiyet elde ed&me· 
mişti. Vakıa, bu bidiselerle 
maznun birisi yakalandı; fa
kat ortada bir cürüm yoktu; 
bu adama - o da tecil edil
mek ıartile - ıekiz glla 
laapiı ceza11 verildi! Neden
ıe daha Heriıioe gidilemedi, 

Devamı var 

Diş mi çalmışlar 
Kemeraltanda diıçi Ahmet 

oilu Hulüıi'nin atelyesine 
giden Musa oilu Şevki ve 
beraberinde buJuaao üç kiti 
iki diı çektirdikten sonra 
diıçinin ••ııul bulmaıındaa 
istifade ederek alta lira kıy· 
metinde Uç altın dit çaldık
ları iddia edildiiinden tah · 
kikata baılanmııtır. 

Kral Boris'in isim gtınO 
Baştarafı 1 inci sahifede 

Boris'ia isim günli, dün bil· 
yilk merasimle kutlulanmıt· 
tır. Katedral kilisesinde ya· 
pılan bir iyinde, bizzatKral 
ile prensler, nazarlar ve kor 
diplomatik hazır bulunmuş· 
Jardır. 
~~~--~-·~--~~~ 

Zecri tedbirler yOzDo· 
den geri diineo tabut .• 

• Italya 'nın dostu olan Al· 
ferd Vyat adında bir lagiliz 
Kom ıölti kenarında Mena· 
ciyo'daki maliklaeliade öl· 
mlit. ailesi cenazesini lngil· 
tere'ye nakletmek istemiıtir. 
Tabut lsviçre'den reçirilerek 
Fransız h11duduna retirilmiı, 
fakat zecri tedbirler dolayı· 
ıile ltalya'dan relen malJa
rın geçmHine müıaade et· 
miyen budut bekçileri ne 
oldujunu anlamıya bile lil· 
zum rörmeden ltalya'tlan 
getirile• bu mala da ayni 
kanunu tatltik ederek geri 
çevrilmiılerdir. Şimdi lnıi· 
liz'in cHedi tera ylzlne lı· 
viçre'ye dönmiittlb. Oradan 
Cenene'ye 16tiiriilerek va· 
purla lnriltere'ye aakliae 
çalııılacaktar. 

• •• 
Bir talebe grubu 

- Başıaraf 3 inci salıif ede -
Talebeler, kendisini uzuD 
müddet ayıltmaya çalıımıı· 
larsa da muvaffak olama· 
yanca tekrar otomobile kor 
muş ve tiyatroya retirmif" 
!erdir. • 

Talebelerin verdiii ifadeye 
ıöre, maksatları yaldızı eıir 
tutmak ve buna karıı ala
cakları fidyeyi bir bayır iti•• 
ıarfetmekti. 


