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-'tı .... ll"• 11 •tlamağa karar veren bir sporcu: HlTLER 
ç_.ı. " llai l _,, -----A..1,,rllct, ı,6:ı:rak Reni işgal edib Lokarno misakını 
• •ııy•llııı b dünya hayret ve dehşet içinde kalmış 
~et ed ~ kadar muazza bir işi yalnız başına baıar" 

• ,~t ,:~c~gini, bu işin bir İngiliz parmağı o_ldu
-'tl ti t,lc . •tü. Bazı ajans ve redyo haberlen de 

1dtı.ı "'tıa,_11 '~Ye edecek mahiyette idi. lngiltere el albn
lJJ"~ltr utar ve Fransayı hırpalar bir vaziyet alı-
• b•tJ •oı:veteai ko . h. d" . h"ll .. k 
111 •11ııc: • • nseyı a ısenın ta ı ve muna aşa-

1.alii'l'hiııd~ ııın renğı değişti. Sosyetenin kararı Alman-
• r ~ •iy,1 r ·~ Almanyayı mahkum eder mahiyette çıkta. 

y 'haeıı Alının bütün bütün oynaklığına, bütün esra
ıİ Ptb\lç bllıenyanın bu işte ağır basacağı ve kuru gü-

111•1rt.c{11 ırakmıyacağı Hitlerin her günkü sözlerinden .... . .... "'' .................................... .. 
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da yapılacaktır. 25 Martta 
da lıpartada • açıhı töreni 

(So u 4 incide) 

Almanya reddedecekmiş 
-----------......... ...... 00 ...... ··---------,---

Çünkü Almanya kendi toprağından bir ka-
rış bile terketmeğe razı edğildir 

Londra 20 ( Radyo ) -
Dört Lokarno devleti Alman· 
ya ile Lokarno paktı yerine 
bir mukavele hazırlanan an
laşma projesi Almanya tara- 1 

fmdan da kabul edilirse, Ma
yıs ayı içinde Lozan veya 
Lusernde büyük bir arsıuJu· 
sal konferans toplanabile
cektir. 

dedecektir. Çünkü Almanya ı manya murahhassının beya-
kendi toprağından bir kanş natına göre Sovyet - Fran-

l ı 

l 
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FINLANDIYADA iÇKi YA 
SAGININ DOGURDUOU 

FACiA 

·Güzel bir kadm 
1 cesedi bulundu 

Bu konferansa Lokarno 
muahedesini imza etmiş olan 
devletlerden başka Almanya 
ile hududu olan diğer dev
letlerden Avusturya, Çekos
lovakya ve Litvanya da da
vet edilecektir. Konferaın 
bu devletler arasındea silah
ların tahdidi meselesini ve 
ekonomik!meseleleri, parala
rın dururluğunu ve nihayet 
bu devletler arasında kolek
tif emniyetin kurulmasını in
ceJiyecektir. Tabii bu konfe
ransta ahnacak bütün ted· 
birlerin Uluslar sosyetesi 
kadrosu içinde olması esası 
şarttır. 

bile terke razı değildir. sız paktı Avrupa muvazene-
SERT VE MUTEDiL (EVET)· sini sarsmııtır.I 

___ .. , _ _, __ 
Hüviyeti bir tesadüfle 

anlaşıldı 

ALMNLAR REDDECEKMİŞ 
Londra :ll (Radyo) -Lo

karno akdını ımza etmiş 
olanların projeleri Almanya
ya İngiltere tarafından teb
lig edilecektir. Fakat şimdi
den anlaşıhyor ki Almanya 
bu projenin bitaraflık topra
ğı ayrılması maddesini red-

LER BiR DE KURU Berlin (Radyo) - Alman-
HA YIR ! · · lar meselenin Lahi divanına 

Paris 20 (Radyo) - Fraa- gitmesine muhalifette devam 
sız çevenleri Uluslar ıosye· ediyor . 
teıhmı d;in a.öğleden sonraki Berlin (Radyo) - Alman 
celsesinde AJmanyanın Ver- gazeteleri lngilterenin yeni 
say muahedesine tecavüz et- anlaşma tekhfi heyetlerin 
tiğini tayin eden reylerin tekliflerinin kıymetini göster-
derin ve heyecan verici bir mektedir diyorlar. 
sük~t içinde verild;ğini kay- Londra (Radyo) _ lngil-
dedıyorJ.,. · terenin Akdeniz filosu da 

Yaldız Şili .. müs!enk~f kal- hafif filosu gibi Akdenize 
mıt ve ~k~ator mumesıl gön- geliyor. 
dermemııtır. . Paris (Radyo) - İngiltere 

Başkanı? ~ualıne cevab İtalya aleyhindeki zecri ted-
olarak Ar1antın, Avustural- birlerin kaldırılması tarafta-
ya, Danimarka, ispanya, rı görünüyor. 

Kuru Amerikanın, içki ya• 
sagı tatbik eden Amarikum 
çıkardıtı korkunç vuiyet 
muliimdur; teşkillth kaçakçı· 
lar, bin tlirlil ıkanclallar, 
hep bu yüzden doğmuflur. 

Bu vaziyet şimdi Baltık 
sahilerinde başlamııbr. rıl· 
landiyada içki yaıakbr. Bu· 
yasağı dinlemiyen insanlır 
çoktur. Bunun için Baltik 1&• 

bilinde, Skandinava memle
ketlerinde de Ameriku ua· 
lü kaçakçılık başlamııbr. 

Amerikadaki kaçakçılık 

Kubilay 
Töreni yarın 
Yanılıyor 

Pero, Portekiz, Romanya, 

1 Türkiye, S. S. C. B, lngil· 
tere, ftalya delegeleri birer 
birer "evet,, cevabını ver· 

Londra (Radyo)- Dörtler 
anlaşmasma dair olan beyaz 

- Sonu 4 üncüde --

gibi Balbkdaki kaçakcılık da 
milyonlar kauandıru bir it 

- Sonu 4 incide --

Vatan ve inkılib sevgisi 
uğrunda irticaın kurbanı 

olan aziz ölü Kubiliyın 

ih tifalı yarın Menemende 
yapılacaktır. Vatan ve in
kılib sevsrisinin sembolü 
olan Kubilay için yann 
Menemendeki mezarı önün-'. 
de onun ebedi ismini bir 
daha atacağız ve irticaı 
bir daha tel'in edeceğiz. 

İhtifale aid proğramı 
J aynen dördüncü sahife
' mizde bulacaksınız. 

MÜHiM BiR KEŞF 

Denizaltı Gemilerini 
~1nhveden Bir Şua 
İngiliz Avam kamarasının 

müzakeresi esnasında muha· 
fazakir bir saylav mühim ifşa
atta bulunmuştur. Saylavın 

sözüne göre İngilterede gizli 
ıuab gayet müessir bir silah 
keşfedilmiştir. 

Eğer bir denizaltı gemisi 
diğer bir gemiye torpil at
mak için yanaşacak olursa 
bu ıualarla derhal ge.ni im
ha edilecektir. 

mişlerdir. Muhtelif milletle
rin mümessilleri tarafından 
bir sükut içinde bu "evet,,le· 
rin düştl.ğünü duymak he
yecan veriyordu. 

Ayni sual Alman delege· 
sine sorulunca kısa ve kuru 
bir hayır verdi. Fransız ve 
Belçika ise açık ve sarih 
birer evetle mukabele etti
ler. 

ALMANY ANIN CEVABI 
DÖR f GÜNE KADAR 
Londra 21 (Radyo) - Bay 

Eden Alman baş murahba
sına bugün sosyetenin kara-

:rının bir suretini verdi. Al
man delegesi de ilç dört gü
ne kadar cevab verebilece
ğini söyledi. Alman baş de
legesi hemen tayyare ile 
Berline uçtu gitti. 

MÜHiM RADYO 
HÜI..ASALARI 

Londra (Radyo) - Alman· 
yanın baş deleğesin Uluslar 
sosyetesindeki beyanatı Lon
dra çevenlerinde derin bir 
tesir yaptı. Beyanatın siyasi 
noktalan üzerinde durulmak· 
tadır. 

Londra ( Radyo ) - Al· 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------------0000----------------

Köylüye yapılan yardıma 
Kim sevinmez? 

r.11 nkaradan gelen bir haber bizi çok sevindirdi. Ata· 
K.:.JI ğıdaki satırları okursanız sizin de ıevinecebilliz 
muhakkaktır : 

" Tutulan bir istatistiğe göre Hllkümet ziraat bukua 
vasıtasıyle köylüden üç sene bq ayhk zaman içiad• 
451,805,233 kilo buğday almış ve buna mukabil 16,156,563 
lira para vermiştir. Bankanın bu gün 40 bin tona yakın 
buğdayı vardır. Bu yıl çiftçiye 20 bin ton buğday daiıblmııtır.,. 

Yeni Türkiyenin iktisadi ve mali sabadaki kalkınma11 
demek köylünün cebinin dolması, mahsulünün para etmeli, 
ihtiyaçlarının artması ve alıcı vaziyetine geçebilmesi de· 
mektir. 

Bu hakikatı anhyan hükumet köylüye biitçeıinin ve maddi 
imkanların müsaadesi nispetinde yardım etmekten kaçm• 
mı yor. Hükumet, yukandaki rakamların belagabadu da 
anlaşılacağı veçbile bu yardımı seve ıeve yapıyor. Yahm 
burada bir noktaya işaret etmek istiyoruz: 

Bu kabil yardımlar muayyen mevsim ve muayyen zaaau· 
da yapılmayıpta kırtasiyenin çetrefil yollannda geçikeçek 
olursa hem yapılan yardım boıa gidecek, hem de k3ylll bun· 
dan istifade etmiyecektir. 

Halk böyle söyliyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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-AVNi DO~AN'A SAYGILARıMLA-

Cumuriyeti, 
Gönül yakan bir aşk yapmak 
SiYASAL ROMAN YAZAN: SIRRI SANLI 

•• 
-:-59-

ATATÜRKÜN EMANETİ 
VE 

Bedbinliğin şifa verici reçetesi 
-O konferans münakaşalı 

alduğu için hakikaten çok 
heyecan ve hareket uyan· 
dırdı. 

- Dinliyenlerden biri 
konferansınızın bir noktası
na kötü . bir halde iliştiği 
için sizi son derece kızdır
mış öyle mi? 

- Vereceği konferansta 
münakaıayı kabul eden bir 
insanın, yapılacak bir fikir 
itirazına kartı hiç bir zaman 
kızmağa hakkı yoktur. Onun 
için ben, onun fikirlerime 
yaptığı tenkid için değil, fa
kat orada bulunanlara ya
ranmak için oynamak iste
digi dalkavukluk, riyakarlık 
komedisine öfkelendim . 
Yoksa doğrudan doğruya 
bir münakaşayı istemek onun 

nin sonsuz, sınırsız kuvveti
ni terennüm ederken de
miştim ki: "Türk cumuriye
ti o kadar kuvvetli, o de
rece S:\ğlamdır ki Türkiyede 
beş on yılda beş on asırlık 
inkılabları yapan ve bütün 
bunların üstünde Türk cu-

muriyetini kuran Atatür-
kün hile farzınıuhal 
olarak bu yaptığını 
bozn1ag'"' a tesebbüs et-.. .. 
se, girişeceğ·i bu sa-
vaşta hayatında ilk 
defa mağhihiyetin 
zehrini tatacak, iJk 
defa zafer ve galebe 
ile neticelennıiyen bir 
harba atılmış olacak-

mürailik komedyasına karşı tır. Çünkü onun yaptığı 
benim de cumuriyeti tezyif 

bu eser, onun eli ile de yı-
eden bir karikatür çizmeğe kılamayacak kadar metin-

Fransa Siyasall 
Mevziini 
Terketmiyor 

Londra ( Radyo) - Roy
ter ajansının verdiği habere 
göre Uluslar sosyetesi çeven
leri durumu pek nazik ve 
pek tehlükeli görüyorlar. 

Zira Alman delegesinin 
dünkü ifadesi duruma süku
net verecek gibi değildir. 
Diğer taraftan da Fransanın 
aldığı durum şeref ve hey
siyeti itibarile ric'ate müsaid 
değildir. 

Binaenaleyh ufak bir hi
disedin arzu olunmıyan du
durumlara meydan ve ece
ğinden korkuluyor. 

Gizli müzakere 
de ittihaz olu
nan kararlar 

Sofya 'Özel) - Londra 
müzakerelerinin iki yuzu 
vardır. Biri Almanların da 
huzurile digeı i de hafi olan
lardır. Bura gazetelerinin 
telefonla Londradan aldık

ları haberlere göre hafi mü· 
zakerelerde Almanlar zulaş· 

· mıya yanaşmadıkları takdir
de ittihaz olunacak cezri 
tedbirlerdir. Ancak bu ted
birlerin nevi henüz kararlaş
tmlmamıştır. 

kalkışmakhğım gibi bir şey dir. Çünkü onun cumuriyeti 
olurdu. ğümüz için cevab vermek 

emanet ettiği Türk gençliği 
Bll nlen1Jekette hl. r mecburiyetinde kalıyoruz. 

o kadar cumuriyeti benim-
f " k" k Aokarada cumuriyet rejimi· 1 ı ır müna aşasını semiştir! 

ne gösterilen kıskanç ilgiyi 
çok görn1ek bu mil- İşte bu söz üzerine kon- bildiğimiz, gördüğümüz için 

ı · · feransımda bulunan bazı b etı resmen cun1urı- hazan öyle sadmşın dudak 
kimselere yaranacağını zan- b k k ·ık k 

Yet reJ·ı·mı'ne Jc· .. •yık ü ere , omuz sı ere 
neden bu mürai adam bir- G ı savuçturuyoruz. eçen erde 

görn1emek dernektir. den bire bağırmıştı: de iyi tanıdığım ve kafası 
Bunun üzerine ilbayın kızı -

11
Sözlerini ölçerek söy- bomboş olmayan bir gence 

bayan Ülk9 sordu: le, Atatürkün yapamıyacağı bir nasihat verdim. Bu genç 
- Bu adam konferansı- bir şey yoktur.,, müthiş bir betbinlik hasta· 

nızı verirken size ne suret· Bereket versin ki konfe- lığına tutulmuş ... Buda benioı 

21 Mart 

Osmanlı imparatorluğunun 
K ıh• Ah d Yazan: A. FRANClS a ıga ın a - ıo - : 

Osn1anlı polisi,<< şeytan diplonıat » diye Vcnizelosu n1u kast~diyordu? 
Yolda, kayıkta birçok şey- kendime müteessir oldum, kanaa~, H~kkı~ıgı~. ı? 

lerden bahsettik, durduk. utandım. Yunan ve Türk - yersız mı? Manasız~ 
Harbtao, kral Kostantinin milletleri çok iyi bir dostluk Fakat ben, sizin aleyhiaı~~ 
avdetinden, Venizelostan, la yaşayabilirlerdi. Osmanlı ne kadar şiddetle çalıştıgı 
Almanyadan hasılı pek çok !ıükümetioin geniş arazisi, nızı kat'i surette biliyoruıll• 
şeyler üzerine konuştuk. Beu iyi idare edilmek suretile on - Y anhş diyemem.. fa'" 
fikirlerimi, hiç bir esasa ~o- misli fazla nüfusu ferah, fe- kat bildiğin gibi değil. BeO'" 
kunmadan ileri sürüyord\.m. rah geçindirecek kadar kıy- ce şu anda paşalarınıı ar~'" 
Hiç inanmadığım halda Al- metli ve kuvvetlidir. smda bulunaolarm pek çoğ'd 
manların muhakkak surette Bunun için. uzak ve yakından Yun•11 

galebe edeceğinden bahset- - Dostum, dedim. Biz iki ırkıle münasebetnardır. Dört 
tim. Fakat benim polis dos- devlet birleşirsek Avru"la si- asır süren bir devirde Bizans-
tum: yasetine bile hakim oluruz. dan itibaren kanlarımız bit" 

- Ben yalnız si1in o şey- Belki bir gün gelir bunu da birine karışmıştır; adetleri-
tan diplomatla"ınızdan kor- görürüz. miz birbirine benzemiştir· 
karım ! Dedi. - Fikriniz doğrudur. Yal· Bunu nazarı itibara alın•: 

Bu " Şeytan diplomat " mz biı, Yuuanlılarm bizi mak, en büyük bir hak!katı 
dan Venizelosu kastettiği mahva çalıştığı kanaatini görmemek, inkar etmektir· 
aşakardı. Giritli polis sonra içimizden bir türlü atamı- Euoları sen de inkar eder 
ilave etti: misin? yoruz. 

- Girid bize de böyle bir _ yolsuz ve manasız bir , ( Arkası var ) 
o;ıı '=' dip1omat vermedi ki.. Dedi. ~f.~ ~::~ [+] [t] 

Gül~:nk~z vakit degildir, Polis yatağın- :Evlenmek 
kendisine bir mektub yaza- d ··ı·· tb 1 d 1 c·h 

hr .. ~I lıiMill 

içiıt 

hm her iki devleti de bir a o u t u un u ı 1 az 
Avrupalılarda her kızıll 

kocasına cihaz adı altıod• 
bir para verdiğini hep bili" 

arada idare etsin!. Fena bir 
fikir degil degil mi? Dedim. 

Polisle Fransızca konusu
yorduk; buı:dan da maksat 
sandaldakilerin ne dedigimizi 
anlamaması idi. 

Bir aralık polis sustu, son
ra gene konuşmağa başladı: 

- Şimdi biz de 11 Yavuz,, 
var; dedi. Bunun için sizinle 
dost geçinebiliriz. Sulhta ' 
yapabiliriz. Biz şimdiye ka
dar sizin donanmanızdan 
korkuyorduk. Şimdi siz biz
den korkamahsınız. Maama· 
fih biz dost geçinmeğe mec• 
bur iki devletiz bir birleşir
sek Sırp ve Bulgarları ber

Filibe polislerinden Stif a
nm karısı da çocukları da 
yardır. Fakat karı sı kendi 
babasının evinde oturuyor. 
Stifan karısmdan şübhe edi
yor. Kadın kocası çıktıktan 
sonra kocasmm evine geli
yor. Ortalığı taphyor, yeme
gini hazırlayıp gidiyor. Bu 
hayet bu suretle bi rkaç ay 
davam ediyor. 

Nihayet bir sabah Stefan 
yatağında ölü bulunuyor. 
Temizliğe gelen kadın koca
sının yataktaki durumunu 
bozmadan karakola haber 

"k• riz. Fakat bu kere Amerı 
finans bakanı yeni bir te~
lif ile delikanlıların da bit 

cihazı olmasını şart kıhn•f" 
tır. Ve demiştir ki: Her er'" 
gin erkek için bankada bet 
yüz dolar hazır o)malıdır· 
Parası olmayanlar hesabıo• 
hükumet koymalıdır. Bir et'" 
kek çocuk doğduğu güo b" 
para onun namına bank•Y' 
verilmiştir. 

bad ederiz. 
1 le çatmak istedi? rans salonunda bulunan ka- bazı yazılarımı bir hulüskar-

- Ben Türk ' cumuriyeti- rakter sahibi zatlar ha riya- lık edebiyatı saydınını yüzü- Ben, uYavuz,, ismini du- rıyoa . 
• nin hakikaten gönülleri, hiç kar adamın oynamak istedi- me vurdu. Bunun üzerini yunca içimden şeytani bir Kadın kocasının intihar 

veriyor. Hekim polis memu
runun zehirlenmek suretile 
öldürüldüğü raporunu veri-

Çocnk evlenme çağana ge" 
lince nikah merasimini yap•" 
rak nikih eArakını bank•Y.' 
ibraz edince Lu parayı faiSI: 
le beraber almalı ve yeaı• 

bir zaman sönmiyecek bir ği dalkavukluk oyununu sez- onada dedim ki : sevinç duydum. İçimden de: ettiğini iddiasmda bulunuyor. 
aşk ateşi ile yakacağını ve mişler ve ona lazım gelen - Sen hastasın, senin _ Zavallı Hakkı.. Biraz . Ölünün başında bu münaka-
bu ateşi, Türk milletinin bü· terbiye dersini vermekte hastalığının ilacı benim elim- daha sabret, Yavuzun ne şa cereyan ederken hekim 
tün haklarını eJinden alan gecikmediler. dedir. Yarın gel, sana reçe- olacağını görürsün.. ölünun koynundan bir kağid 
sultanların bıraktıkları acı Bunun üzerine (Hak Yolu) lesini vereyim. On günde Dedim, açıktan da: çıkarıyor. Bu kağıd karısına 
hatıraların daimk körükliye- gazetesinin sahibi Refik bir şeyin kalmaz. Ona reçe- - Merak etme, . dedim. hitaben yazılmıştır: 
ceğini anlattıktan sonra bu Adam oğlu dedi ki: teyi verdim. Hak ika ten on Sizde bir Yavuz var, bizde u Pete ( karının adıdır ) 
rejimin sağlamlığını gösteren - Biz de hazan gazete- gün sonra bu gencin hasta dir donanma var. Fakat biz- benim mezarıma gelip mum 
bir söz söyJedim. işte bu mize yazdığımız bazı yazı- ruhu tamamile şifa bulmuştu! de bir Kundryoti (Balkan yakma 1 .. dan ibarettir. 
söz adını bile bilmediğim bu )ardan dolayı bu gibilerin Bayan Sevin Akalın sordu : harbinde mevki kazaman Yu- Müddeiumumi yazının po-
adamın çenesini gevşetti. hücumlarına uğrarız, fakat - Bu nasıl bir reçete idi? nan amiralı) var, sizde bu lisin yazısı olıp olmadığım 

Bu defa bir kaç kişi bir- bu hücularıo çoğuna bizden - Ankaraya gidib gel- yok!. tetkik adiyor. Bunun üzerine 
d d · d · k ı-b f' e b" b'l t t Bu sözlerim Giridli dostu· hemen karısının tevkifini en sor u: zıya e ın ı a ın şere ın , me ır ı e ... 

- Söylediğiniz söz ne idi? cumuriyetin prensiplerine ( S O N ) mu müteess!r etti. Arkada- emrediyor ve tetkikata baş-
- Ben Türk cumuriyeti- yapılmış olduklarını gördü- ı şımın yüzene baktım, kendi ' lıyor. 
~ .. ~ .. ~ ........................................................... im ................................... ... 

İZMİRLİ 
BİR KIZ 

SEVDİM! 
Aşk, lzbrab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 49 

Beui nekadar seYcrdi. Siındi bucak bucak .. 
kaçıvor ha!. .. 

"' 
Diye geldi. Ahmede Fran- lendi ! 

sızca sordu. Ahmed ayın - Evlendimi ? 
lisanla Leylayı aradığını söy- - Evet .. 
ledi. - İmkanı yok ! 

Kadın cevab verdi: - Evlendi. Nikahı oldu. 
- Leyli dün gitti ! ve kocasının evine gitti. 

- Rica ederim söylermi- Ahmedin damarlarındaki 
siniz, nereye gitti.. kan donuyordu. Bütün vücu-

- Bilmiyorum. Siz Leyli- du buz gibi olmuştu. Gözü 
nın nesi oluyorsunuz ! kararıyor, kafası karıncala-

- Nişanlısıyım ! . nıaordu.. Sapsarı olmuştu. 
- Nasıl olur .• Leyli ev- Mümkün olduğu kadar so-

ğuk kanlı olmağa çalışarak: 
- Fakat, aziz Madam be-

nimle alay etmeyihiz ! 
- Alay malay yok .. 
- Rica ederim .. 
- Evlendi ve gitti... 

- Bana acıyıpız ve mer-
hamet ediniz ... 

. . . . ı 
- Çektiğim işkence ve 

k -f·d· ' az~p a ı ır ... 
. . . . ! 

- Onu sakladığınız yer
den çıkarınız!. 

Amerikalı kadın hayret ve 
dehşetle bu perişan genç 
adama bakıyordu. Ona acıdı 
iseriye saloma aldı. 

Uzun uzun Leyla hakkın
da tafsilat verdi. Nasıl evlen-
diklerini anlattı!. Ahmed 
ölüm buhrana geçiriyordu. 

-Bana adresini verirmi
siniz? 

I 

- Nereye gitiiğini bilmi
yorum. 

- Nasıl olur?~ 

- Dün uzun bir telgraf 
aldı. Bunun üzerine toplandı 
ve yeni evine gitti. 

Telgraf nereden gilmiş- ı 
ti.? 

İzmirden. 
- İzmirden mi? 
- Evet . 
- Size adres verdi mi? 
- Vermedi! 

- İstemedinizmi ? 
- İstedim. Fakat " Ben 

artık ortadan kaybolacağım!. 
Beni arıyan olursa benim 
hakkımda hiç birşey söyle-

.· ' D d. meyınız . ,, e ı. 

- Bu esrarenğiz birşcy!. 
- Evet biz de hayret et-

tik. Karışık bir iş 
- Y alvarmm Madam .. 
- Estağfurullah!. .. 

- Size yalvarıyorum, bana 
bir iyilik yapınız. Bana yar
dım ediniz.. Nere ye gittiğini 
söyleyiniz ... 

- Yemin ediyorum. Val
lahi bilmiyorLlm !. 

- Ah çok fena ... 

- Ne büyük sukutu ha
yal J arabbim ... 

O beni ne kadar çılgın 
sevdrdi ! Şimdi benden bu
cak bucak kaçıyor ha 1... 

Amerikalı kadın muztarib 
dehkanhnın haline acımıştı: 

- Emin olunuz. · Eğer 
elimden bir hizmet ~elseydi 
sizden esirgemezdim 1 

Diyordu. 
Genç adam, sukutu hayalin 

korkunç tokatı yüzünde şak
la ınca serseme dönmüştü. 

( Arkası var) 

hayat için bir sermaye yaP'" 
1 11" malıdır. Eğer çocuk eve .. 

mezden evvel ölürse bu .,.,, 
rayı ebebeyni koymuş 1

"' 

ebebeyni, hükümet koyoı 

hüküwet almalıdır. 
Bu teklif Amerikada ~ 

kışlarle karşılanmıştır. 8
1 

suretle evlenme ve türe~f 
çareleri de temin edih111 

olacaktır. 

Fransızlar 
Nasıl 
Düşü•ıÜyorls" 
Londra 20 (Radyo) -f"t 

sızlar Almanyanm muabe~ 
lere riayet etmediğinin t.,.
pitini kafi görmiyolar. fr~ 
çevenleri bu saygısızlık 4':: 
dolayı Almanların medeO ~ 
cezala~dırılmalarını isteOS~ 
tedir. lngilterenin de k 
sıffatile icraata girişmele 
bekliyorla. 

Paskalya 
Münasebetil' 
·Aflar --

sofya (Radyo) - paılı ·lf 
ya yortuları münaseb"d/ 
affolunacak mahkfım)arıJI -~ 
terinin tanzim edilmesi ~_, · 
verilmiştir. Bu deftere JJ'
talar ve ihtiyarlar ve • _.:.# 
kını düzeltmiş olanlar J"" 
cektir. 
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:~****1dc*****:lcl:tdc1dd:**-~ 1c1de~: Alman Doktor Aoost~~i~ . :ıc 
.:1c D 
1j 
~ A. 

>+ Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkların suretı ıstımalı 
>O KTOR 

To a 
1 « Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ 

~ 
hastalıklar n1ütehassısı •• 

Sigaranın nikotinini kamilen çe
ken Alman doktorlarından Profe
sör Doktor Apostelin sıhhi Ağız-
lıkları umum Avrupada sigara 
içenleri memnun etmiş ve rağbet 
kazanmıştır. CUzluğu)'le .. h Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın-

etin' k Şo ret ve haJkımızın takdir ve da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den >:• 
akikıat aUzanan Hükunıet Caddesinde Senı- akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. 

J k • Müracaat eden hastalara yapılması lazımgelen sair 
Iruak .. cuz l1 sero-isi ucuzJug'Tun ucuzlu- tahliliit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta-c Uze 4 • ö ~ 
hır1 V· 

1
· 1 e yenı bir sergi yaoıu bir çok t( lara yapılmasın cevaz görülen Pnomotoraks muayene-

İlh r" tt nız 88 kurusa satnıaktadır. Bu sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 .• , ırsatt . . .. 
an ıstıf ade ediniz. 

İltiin lzmirliler .. 
ltler ça d • o 

şı a. ı t yatr .. 
' Şta b.. Ya koş yor ar 

tliletin llyük \'e namlı ··ıd·· ·· ·· H kk ld • h 'd 
t l Çok . . • gu urucu a · ı o ugu nı e 
t 

1 artistı ıyı tanıdığı sanatkar Aziz ve Lütfü g.~i 
tir) er her ı 

t, a {Şanı temsil ve numaralarına devrnı 

lVlutıaka uğrayıı:mz 
~--------~-------
~'eııi· . içenler bilirler 
b' 7.t h 1 suı·e~t ~1?'atınızın zevkini. sıhh:ı tınızın 
Uk e '-Orunn1asını tenıin edecek ancak 

•ltıİel, kabadayı ve Billur 
arıdı ayt<ı r. 
n1da, b· . 

hız 1) ayraın ertesı ve her zan1an 
t1 ra]· J 

tll\rs101~ \l arı kuHanınız. Beni şükranla 
~· 

Depo S. FERiT 
Şifa Eczanes 

Hükumet sırası 

.. !:f_ 
~ « « « « « 

i 1 -« 

Ağızlık üzerinde Doktor Apostctin imzası olmasıua dikkat 
etmelidir. Toptan ve perakende satış yeri NECiP SADIK 

Balcılar caddesi No. 156 lzmir 
- - - -- -= --~-e.-::::=====:.::ıı:-,..,...=-==-=•==n===r 

Arıcılara nıüjde 

Fenni Arı ~ovam sandığı
nı görmek ve almak istiyen
ler Şirket bulvarında ismet 
Paşa Bedesteninde 12 uuma-

T 

M 
. E 

E 

H 

R 
z 

ffı 
E 
T 

Kemera!tı 

1 -

Hükümet 
Kar,şısında 

1 .; günlük kız çocuğu 
Onbeş günlük, gayet gür

büz, bir kız çocuğunu validesi 
evlatlık vermek istiyor. Ta-
lipler matbaamıza müraacat 
etsin. 1 - 5 
-~· ...... 
rah dükkana müracaat etme-
leri ilan olnnur. 

~~~~~~~~~~f!l~~~~~~n~~s~~sm • 
~ ARE· TELEFON 
~ • 3151 
~ BU GuN 
~~ Tamamen Türkçe sözlü ve şarkılı büyük şark opereti 

1 Ali Baba 1 
~ Mesut Cemilin enfes bestelerile süslenen ve .şahane 11 
~ dekorlar içinde yüksek artistl~r tarafından a 
f81 temsil edilen bir şaheser 5j 
~ a 
~ AYRICA: S 
00 F O K S ( Dünya ha \'adisleri ) m 
~ ( Türkçe sözlü ) 
~~ 
~ ________ .,_.,. __ _,.,,__..,,.,, __ -==~-=----.-c=-------~~ 
~ -( SEANS SAATLARI )- 11 
~ Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15. lj 
~ Cumartesi 13 - 15 - TALEBEYE1 seansları ri 
g§i Pazar 13 te ilave seanslar vardır. d 
~ Dikkat: Bu .ilm için meccani karneler muteber değildir 
~~~~~~~~~~~~~~E~~~E~a·• 

"' 
x~*~~~~~~~~~~8~:ttR 

amra 
İdaresinde Milli Kütüphane 

Tel. 
2573 

sineması 

Bu2ün mati elerden itibaren 
Yepyeni iki hakiki şaheser takdin~ ediyoruz 

Se oya kaplan kız 
« Şaşarak ve şaşırarak seyredeceğinız sinemacılığın hakiki bir mucize:d 

: 2 - Ha a kahramanları :: 
:H Aşk, vazife, ze.\k, neş'e, heyecan ve kahranıanlık filnıi tt 
~ ~ ... ~ """"-""'-"'-'"'"~ H: * Seanslara dikkat : 
6.>'e. 3 de Hava Kahramanları 5 de Sekoya - kaplan kız 

6,15 de Hava kahramanları 8 de Sekoya - kaplan kız 
K 9'15 de Hava kahramanları Saat yediden itibaren : 

~ Birinci mevki 25 kuru tur. 
~~~~~~~~~ xn~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 



Sahife 4 

ilbaylık eenel 
kurumunda 
Dün toplanan vilayet umu-

• 
mi meclisi, Esnaf ve Ahali 
bankasına izA olarak Talat 
Muşkar seçildi. Çeşme ve 
Hıcalarında ve Urla içmele
rinde tesisat yapılması ve 
kazaların otomatık felefonla 
birbirine bağlanması istendi. 

Bir gencin han
çerine kurban 
gideıı Zarif 
Dün, yangın yerinde Zarif 

adlı birinin ölü bulunduğunu 
ve bu adamın çocukculardan 
olduğunu yazmıştık. Genç 
çocukları tehdid ederek me
ramını yapmakta olduğu 

da öğrenilmiştir. Cereyan 
eden hthkikata göre gene 
böyle bir tehdid karşısında 
kalan bir gencin hançerine 
kurban gitmiştir. 

• 
lzmir'den de 

Bir heyet gidecektir .. 
Afyon Karakuyu - Isparta 

demiryolunun açım törenine 
lzmir'den gideceg olan vila
yet, parti, belediye erkanın
dan mürekkeb heyet Salı 
günü saat 14 de şehrimizden 
hareket edecektir. Aydın 

ve Denizli'den gidecek he
yetler de bu trene alınarak 
lsbarta'ya gidecektir 

Bugün Toprak 
Bayramı Var! 

Bugun toprak bayramıdır. 
Burnova Ziraat mektebinde 
saat onbeşte tsbrak töreni 
yapılacak Vali Fazlı Güleç'Je 
bir çok davetliler törende 
hazır bulunacaklardır. 

Bu tren faidelidir. istifade 
gerektir. 

Fuhşa teşvik 
Namuslu iki kadını hile 

ve desise kullanarak fuhşa 
teşvik ettikleri anlaşılan Sa
mi ve Zihni adında iki kişi 
zabıtaca tutulmuş, adliyeye 
Yerilmiştir. 

Kemerde 
}>azar açılacaktır .. 
Kemer'de temizlik hanı 

karşısında pazaryeri inşaatı 
ve düzeni tamamlanmıştır. 

Yarm sabah saat 8,30 da 
burada ilk pazar kurulacak 
ve belediye reisi Dr, Behçet 
Uz bir nutuk iral ederek 
pazarı açacakiır. 

Balıklar 
Karaya 
Fırlıyorlar! •• 
Muğla gölünde 'balıklar, 

mahiyeti anlaşılmıyan bir ıe
beptet dolayı kendilerini ka· 
raya atmaktadırlar. 

Bu hal geçen ayın yirmi 
üçünde ve bir haı eketi arzı 
müterkip başlamıştır. Bahk
lann yinmesi yasak edilmiş· 
tir. Yapılan tahkikatta balık
ların hasta olmadığı görül
müştür. 

C Halkm Seıl J 

Barış!öiüdü veren büyük bir 
Fırka eazetesinin sözleri 

Paris 20 (A.A) Depes de Tolo gazetesi diyor ki: 
İtiraf edilmek istenen ve istenmiyen, Hitlerin Fransız -

Alan barışı hakkındaki mükerrer müracaatları Fransız halkı 
üzerinde derin bir intiba bırakmıştır. Halkın zihniyetide 
hesaba katılmalıdır. Müzakere kararının umumi bir tasvib 
bulacağına hiç şübhe yoktur. Bu takdirde Fransa hattıhare
ketinde ısrar eder gibi gözüken İngilizlerle hem de realist 
düşünerek yapıların önünde boyun eğen Belçikalılarla uyun 
bir hattı hareket ittihaz etmiş olacaktır. 

Belçika verilen kararı tasvib 
etmiştir 

Bürksel 20 (A.A) - Hükümet Londrada Fransa, İngiltere 
İtatlya ve Belçika araşında hasıl olan anlaşmayı tasvib 
etmiştir. 

Amerikanın su baskınında 
•• 
Olülerin sayısı 112 ye vardı 
Nevyork 20 ( Radyo ) - Su altında kalan on beş Şark 

vilayetinde 112 ölü bulunmuştur. 300 bin kişi açıktadır. 
Maddi zarar 150 milyon dolardır. Ohio nehri kabar makta
dır. Bu seller çamur gibi olduğundan buralarda içilecek su 
bulunamıyor. Bu yüzden bulaşıcı hastalıklardan korkuluyor. 
Binlerce evler, pek çok köprüler yıkılmıştır. Hayvan tele· 
fatı çoktor. Amerika Amerika Kızılhaç cemiyeti yardım 
için seferberlik ilan etmiştir. 

Edirne Bölgesi Sular Alında 
İstanbiıl 21 (Özel) · - Coşan Meriç nehri ötuz evi sular 

altında bırakmııtır. F eyzana uğrayan yerlerdeki balkın eş
yası sandallarla kurtarılmaktadır. insanca ölü yoktur. Fey
zan Bulgaristan kısmında da tahribat yapmıştır. 

88C•lSS ~S 

Londraya 
Toplanan 
Gazeteciler 

Londra (Radyo) - Bura
daki siyasal hadiseleri güde
bilmek için her memleketten 
ve her taraftan gelen gaze
tecilerin sayısı 250 dir. Bu 
gazeteciler konseylerde bu
lunmak üzere müsaade iste
mişlerdir. Fakat toplantı sa
lonunun müsaid olmaması 

gazetecilerin belki sıra ile 
girmeleri :nümkum olacaktır. 

Cevabsız kalan 
Sualler 

Londr.ı 21 (Radyo) - A
vam kamarasında bazı say
lavlar hükümetin arsıululsal 
durum hakkında kamarayı 

ışıklandırılmasını istediler. 
Furayn Ofis " durum ulus

lar cemiyetine gitmiştir. O
rada müzakere ediliyor. 

Hükümet bu bapta söz 
sahibi değildir,, yollu cevab· 
la bu delikleri kapamıştır. 

İngilizler 
Danıyan \ T elçefin 
1\ff ını istiyorlar 

Sofya - Beigraddan tel
graflandığına göre bir kaç 
İngiliz saylavı İngiliz başba
kanına Lir takrir vererek 
Bülgar ihtilalcisi miralay 
Damyan Velçefin idam mah
kumiyetinden affını istemiş
lerdir. 

Bu takrirde ezcümle de
mişlerdir ki: Damyan V elçef 
ile binbaşı İstençefin idam 
cezasından kortarılması için 
İngiliz hükumeti tarafından 
tesirat yapılmalıdır. Zira bn 
iki adamın idamı Bulgarista
nın dahili asayişini daha zi
yade karıştıracağı kanatin
deyiz. 

Alnıanya 
Fransa 

l~ey sahibi 
Olnııvacaktır ., 

Londra (Radyo) - Alman
yanın, Fransa ve Belçikanın 
Alman - Fransız tezinde U-
luslar sosyetetinde rey sahi
bi olmamaları kararlaştırıldı. _ ........... _ .. ...,.__ 

Almanya 
Rededecek:31iŞ 

-Baş tarafı birincide
kitab akşam Londrada çık
mıştır. 

Paris (Radyo) - Ekodo
pari gazetesi İngiliz siyasa
sında şüpheli bir nokta var
dır, zira İtalyaya karşı olan 
berkiteleri kabul etmiyor, 
diyor. 

kondra (Radyo)- AllDan
ya işinin netilenmesile Ame
rika ve Japonyauın da işti
rakile bütün dünya işlerini 
konuşmak üzere Mayısta 
Lozanda bir konferans ola-
caktır. 

Esnaf Ahali 
Bankası 
Hesab yılı tolantısı 
Dün Esnaf Ahali bankası-

mn sekizinci hesab yıl dönü
mü şirketin müessislerinin 
huzurile şehrimiz Ticaret 
Odasında oldukça hararetli 
cereyan etti. İdare meclisinin 
ibrası ve plançonun tastiki, 
temettü ün Nisanın birinde 
tevzii, meclisi idarede boş 
kailin yerlere gene eskilerin 
ipkası, "ararlaştırıldı. Pamuk 
meselesinin münakaşasında ki 
anlaşamamazlık nihayet ten
vir etti. Bankanın bu mua
melesinde ki isabeti tasvib 
olundu. 

1 Alman 
Ordusuna 
Hitab 

Berlin 20 (Radyo) - Al
man telgraf ajansı veriyor: 

Önder HitJer orduya hita
ben şu beyannameyi neşret
miştir: 

(16 Mart) bugün milli mü
dafaamızın ve ordumuzun 
hürriyetinin ilanı tarihinin 
yıldönümü münasebetile, ben 
ordurya yeni sancaklar ve
riyorum. Eski ordunun namı 
1918 tarihindeki hadisat ile 
hitam bulmuştur. Alman as
kerinin vatanını müdafaa hu
susunda kalbinde doğan aşk 
geçen asırların hadiselerile 
de görülmüştür. O asker fe
laket günlerinde baskı al
tında kalabilir fakat asla 
tahkir olunamaz. Yeni san
caklar bu amacın ambleleri 
olsun. 

Alman murah
hasları ayni 
hakkı haiz 

Londra - Dün akşamki 
gizli toplantıda şu kararlar 
verilmiş ve bunlar sosyete 
konseyinde tastik için [ve
rilmesi görüşüldü:I 

- Almanya uluslar sosye
tesi konseylerinde diger hü
kumetler kadar hak ve sala
hiyet hakkı olması, Hitle-

rrin teklilerinin müzakere-
ye konulması, Aalmanya 
ile bir emniyet aktı pazarlığı 
sosyetenin salahiyetinde ol
madığı, sosyetenin yalnız 
paktları tetkik ve tasdik ve 
yahud red mevkiinde bulun-
ması. 

Almanya 
Suçludur 
So~yete <:enevrel 

volundadır 
-' 

Londra 21 (Radyo) -Roy· 
ter ajansından: 

Almanya hakkında suçlu 
kararı verilmiştir. Uuluslar 
sosyetesi yalnız bu kararın 

tebligi hakkında sekreterliğe 
selahiyet henüz vermemiştir. 

Sosyete burada daha bir 
konsey yapacak ve Pazarte-
sine Cenevrede toplanmak 
üzere dağılacaktır. Buna dair 
kararlar da sosyete tarafın
dan hususi surette ittihaz 
olunacaktır. 

Büyük Yangın 
1 7 nıilyon leva inıiş 
Sofya - Mairovi kardeş

lerin tütün deposu yandı. 
Burası 17 buçuk milyon le
vaya sıgorta edilmişti. Yangı• 
gının kasten yapıldığı ssbit 
oluyor. Mairovi kardeşler 
mah busturlar. 

lzmir'deki 
Meyhaneler 
Yaz mevsimi geldiği için 

15 nisanda itibaren İzmir' de
ki koltuk meyhanelerin saat 
22 ye kadar , açık bulundu
rulmasına müsaade ediimiş

şe de, bunun tatbiki için 
belediyenin kararı beklene
cektir. 

21 Mart 

Yarınki Kubilay ihtifali 
Porogramı . , 

1 - 22-3-936 Pazar günü 6 - Törece, İzmırdell 
saat 13,15 te Basmahaneden den süel bandonun çı1' J' 
özel bir tren kalkacak, Bay- İstiklal marşile bqlıD1 

raklı ve Karşıyakada ikişer tır. 

dakika durduktan sonra doğ- Sövlevler: 
ruca menemene gidecektir. 7 ~ lzmir ve Manisa P 
Devlet demir yolları yüzde Örgütleri adına bir say~· 
eJli tenzilatı tarife tatbik e- 8 - Ordu adına kıt 
decek, gidip gelme 34 ku- en genç subayı tara 
ruş alınacaktır. İhtifale ka- bir söylev. 
tılmak is!iyen bütün yurddaş- 9 - Öğretmenler 1 

larımız bu tenzllatı tarifeden bir söylev. 
istifade edbileceklerd:r. 10 - Menemenliler 1 

2 - Ayni gün saat 12'50 bir söylev. 
de Manisadan özel bir tren [ NOT : Söylevler 1 

kalkacak, Menemen gelecek- 10 dakikr sürecektir. ] 
tir. Devlet demiryoJları Ma- 11 - Söylevlerden 
nisa-Menemen özet: treninde çelenkler ve çiçekler k 
Menemene geleceklere de caktır. W 
yüzde elli tenzilatlı tarifeyi 12 - Menemene dö~ 
tatbik edecektir. 13 --Menemene or~ ',/ 

İ Partisi ve belediyesioıll .. 9' 3- zmir Esnaf ve ışçı iP" nasip göreceği toplıO 
Birlikleri saat 13,50 de oto-
b l l ı yapacaktır. tir 

üs ere yo a çıkacaklardır. (NOT: Bu prograaııll ...J 
4- Saat 13 te Kışla bikine Menemen ilçeb•Y;, 

önıinde hazır bulunacak bir başkanlığindaki heyet 
otobüse süel bando binecek d ) 

m~r ur. ·"' 
ve saat 13,15 te Menemene I · d" k ~ el tr" zmıre onece oz .J 
hareket edecektir. 17,34 te Menemen ist~1 

5 - Men emene gidecek nundan hareket edecekti'' 
heyetler, halk grupları saat Manisaya dönecek 
14,30 da Yıldız tepedeki teren 117,19 da Mene 
Kubilay abidesi önünde yer istasyonundan hareket 
almış o1acaklardır. cektir. 

8 ~ [•l 8 8 C•l [•l S 
Güzel bir kadın Afyon A.nte 1 
cesedi blundu hattı 

- Baştarafı 1 incide - -Baştarafı 1 inci sayftpl 
olmuştur. Bu gayri meşru 
kazançların büyük olduğun
dan erbabı da kazanç!arının 

önüne çıkan her maniayı 

kırmak için her türlü vicdani 
ve kanuni kayıdlarından 
kendilerini azade görmekte
dirler. 

İsveç zabıtası, büyük bir 
kaçakçı şebekesini meydana 
çıkarmış ve bu şebekenin 

Lübekde bir banka idare 
idare etmekte olan MülJer 
isminde Alman unsurundan 
bir adam olduğunu tesbit 
etmiştir. 

Baltık denizinde kaçakçı
lık .. Kara gemiler,, ismi ve
rilen küçük, seri fakat yeni 
keşfedilmiş ve ancak endaht 
esnasında mevcudiyeti bili-
nen gizli mitralyozlarla mü· 
cehhez vasıtalarla yapılmak
tadır. Alman bankerin bun
lardan başka en başlı vası
taları güzel kadınlardır. 

Bundan bir müddet evvel 
Finlandiya sahillerinde güzel 
bir kadın cesedi bulunmuş
i:ur. Bu kadının vücudunda 

hiç bir yara ve bere olma
makla beraber suda boğul
madığı da anlaşılmıştır. Ka
dının üzerinde bir kombine
zon ve bir de dondan baş
ka hiç bir şey yoktu. 

Bu güzel kadın kimdi ! . 
Teşriğ neticesinde zehir

lenerek öld'.iğü ve ondan 
sonra denize atıldığı anlaşıl-
mış fakat hüviyeti meçhul 
kalmıştı ve bir tesadüf im
dada yetişmesidir, bu kadı
nın genç olduğu, ne için ze
hirlendiği ebediyen meçhul 
kalacaktı. 

Klara isminde bir kadına 
gelen mektub, " Bu mektu
bum sana vaktinde gelirse, 
hemen parise kaç, çünkü 
Mnller senin hiyanetine inan
mış ve katline karar vermiı-

yapılacaktır. 

Şimendifer siyasetini 
ran, yürüten ve meaıl 
demir ağlarla ören 1 
İnönü bu törene bat 
edecektir. Törende d dl 
yollarımızı millileştirell ; 
ğerli Bayındırlık bak•0;_, 

Ali Çetin Kaya birçok olıf 
lavlar, Valimiz Fazlı ~. 1 
Parti reisi, Belediye re•" b' 
diğer birçok zevat haııt 
lunacaktır. ---c-----· 
Londrada 
Duruma 

Endişeli gözle bakılıp 
Londra ( Radyo ) _.- ~ 

Titülesko Rusya, Frao•' J .,, "' 
İngiltere dış bakanları , 
maslara devam ediyo~ 
devamlar bura çevenle ·~ 
başka türlü tesisler yıP' ; 
lngilterenin bir taraft'~ 
barışsal bir yol ile düıel 1 
istediğine diğer taraft.•~ 
her ihtimale karşı ıb' 
hazırlıkları da ihmal etol 

~~Si ~V~~·İ~~r·~ 
tir. ,, Demektedir. . f 

Bu Klera, ihtiyar b:~ 
dındır; bu manasız aıe ~ 
alınca korkmuş ve ı•bl 
müracaat etmiştir. 

Zabıta, tahkikat neti 
de Klara Hardinge 
mektebun üzerindeki 11rd 

"Kbara Kurter,, oldll»""" 
postacının yanlışlıgı il~. 
disine verildigi anlafl ~ 

İşte bu mektub Ol~ 
hüviyeti meçhul kalaO ~ 
cesedinin şübheli kadı~ 
olan ve aslen Sto",';I. 
bulunan Klara ({irt ti' 1 
cesedi olduğu, cin•~~ 
kaçakçılık yüzünden ~~ 
ki Alman banğer ,, 
tarafından yapıldığı 

mıştır. 


