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h naan sonra Habeşler· bılaıstısaa Asilere öileye kadar ya teslim yahut cebre 
er bey:ızın düşmanıdırlar . hazır olmak Üzere ültimatom verilmiştiı· 

Habet cenkAverleri ve mühim 
mülikat veren belçikalı zabit 

LEOPOLD 
çikalı mutaha11ıs bacağından 
yaralandığı için Belçikaya 
d6nmek mecburiyetinde kal
mııtı. 

Onu bulup konuımağa 
muvaffak olduktan sonra ilk 
itim ıu suali sormak oldu: 

- Muharebelerde Habeı · 
ler ne kadar çok telefat 
verdiler. Bu rakamlar doi· 
ru mudur? 

- Habeşler tehlikeden 
korkmaz, ceıur adamlardır, 
hazan harb kaidesi icabı 
gizlenmek icabetse dahi on
lar doifudan doğruya hilcu
ma geçiyorlar. imparatorun 
yanında bilyiik bir nilfuzum 
olduğu için mütemadi tel· 
kinlerimle onlan bu buyla
rmdan vazgeçirmeğe muvaf
fak olmuıtum. Desıiye bom
bardımanı Habeıler iizeıin· 
de büyük bir tesir bıraktı. 
Havadan yatan bu alet kar· 
tısında onları billistisna her 
beyaza dtlfllaan oldular. Bu 

(Sonu 4 &actlde) 
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JAPON FILOSU TOKYO ÖNÜNE GELMISTIR 
BiR GENÇ KIZ Dünkü radyolarda Tokyo 

Asilerinin yavaş yavaı kııla
lanna çekilmek üzere söz 
verdiklerini öğrenmiştik. Ak-
pm alınan radyolara bu çe
kilmenin diln 6gleye kadar 
devam ettiği halde CSğleden 
sonra asilerin siyasasının de· 
ğiıtlği · anlatılmııt.r. Bunun 
sebebi de asilere dilekleri
nin nazarı dikkate alınaca· 
ğı . vadedilmişti. 

Halbuki blikGmetin şartsız 
ve kayıdsız olan asılaıın tes· 
lim olmalarına ve tayin olu-
nan müddet zarfında taılim 
olmayanlar hukk1nda zecri 
Ye cebri muamele edilmesine 
karar verilmiş olmasıdır. 
Tokyo sokakları bomboştur. 

Nı aıılardan ve ne de alaali 
den kimse meydanda degll · 
clir. Baıbakam öldür,ı:ok için 
başbakan1n evine giden ası-

Altay, Fenerle 
Çarpışacak 

ALTAY KAPTANI VAHAB 
Fenerbabçe bir kaç gün 

evvel Galataıarayı 6-1 gibi 
bOylik bir farkla yendi. Ha
ber verildiğine göre Altay 
takımı bayramda lstanbula 
giderek bayramın Oçllncll 
giinl Fener bahçe ile bir maç 
yapacaktır. Altaylılara mu· 
vaffakiyet temenni ede
riı. 

lıyan hayratı el'an Tokyo 
sokaklarında dola,bnhyor 

....................... "' ............ ,, ~ 

ıar ba,bakanı aıdnrdükten 
IOara da oradan çıkmamış
lardır ve alan da orayı bo · 
ıaltmamışlardır. 

Hükumet bu binanın etra· 
fını askerle sarmakla iktifa 
etmemiştir. lç bakanlıil işğal 
eden isilercle oraaını tahliye 
etmemit ediler. Fakat Bakan 
memurlara vazifelerine devam 
emrini vermit ve memurlar 
dlinsabab itleri baıına ge· 
lince isilerden kimıevi bula· 
mamışlardır. Ve bu itin na· 
ad olduğuna hayret etmit· 
lerdir. 

Kar tiviai durmamııtır. Vi
liyetlerden Tokyoya birçok 
aiaylar gelmiı ve gelmekte 
devam etmektedirler. 

isyan neticesinden emin 
olmıyan halk bankalara ya
tırdıkları paralarını almaia 
baılamıılardır. Dün banka· 
)ardan bir milyar frank kıyr 
metinClı mevduat geri ahn
mııtır. 

Dlln akıam ıarayda bakan
larla askert rical arasında 
yapılan birtoplanb da asiler 
hakkında alınacak tedbir ko
nulmuı, fakat kat'I bir karar 

ahnamamışbr. Ancak asilere 
bugün öileye kadar teslim 
için bir ültimatom verilmittir. 

Deniz bakanı donanmanın 
bütün zabitlerini bir konfe-
ran•a davet etmiıtir. Bu da· 
vetten maksad fikirlerini 
öirenmektir. Deveran eden 
ıayialara göre amiral Ara· 
kinin bir diktatörltik hnkü· 
meti tesiı edeceği anlaııh

yor. Fakat bu diktat&rlüğln 
sarayın rızasma muvafık 
olup olmadığı maliim değil• 
dir. 

JAPONYANIN DIŞ 
SiYASASI 

Tokyodan akpm saat on
da alınan bir h hizden ıun• 
ları kaydettik: 

Dış işleri bakanlıtının fi· 
- Sonu 4 tıncüde ·-

inci gerdaalık 
Yüzünden 
Öldürüldü 
FAKAT GERDANLIK 

SAHTE iDi 
Londrada •atbit bir claa· 

yet itlenmiı bir kadın hiç 
yilzünden &ldlrlllmlftlr. Hl
diıe ıöyle olmqtar : 

Leydi Pikson il•i•• ft 
güzel bir kız vardır. Ba sat 
kaz Londra banlml•n .... 
birinde çahtmakta, •• l'8tla 
kazancını alalne, tavaletlae 
ıarfetmektedir. Geaç kız laa• 

-- Sona 4 incide --

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR -------ooao • 
Atıcılık ve atçılık suorlan 

canlandınlıyor 
~ por federasyona bily&k ve önemli bir tqela~1..!'.: 
lt'..11 ritti. Bu teıebbüae ılre on yedi Japdaa , ........ 

gençler abcdık ıporuna paruız &ye olacaklar •• Ud tiewe· 
den ibarat olan atıılarda paraııı ıillh ve kuJtua tedarik 
edebileceklerdir. 

Bu malrıadla ıpor feci__,.. 50. " 20 Wa .... 
hazırlamıştır. Atıı yeri Glaelyala clvanadaki ..W ,..... .. 
bazulanacak ve buraya abf ~· otobll '*'~ 
min edilecektir. Aynca bir .. kapalı PoRcen bala..- IMl 
da KültUıı parkın içinde yapalaeakbr. Dewelerde ıtallftffa· 
kiyet göaterenler• c:liplo...ıar verilecek •• ita diploma 
ıabibleri bazı husuıi hak ve kolayhldara ulül» olacaklardır. 
Niıan milsabakalannda kuanaalara deler& mlkafatlar Ye• 

rilecektir. 
Ayrıca atçılık ıporu için cJe bir y6aetim he1eti -tM-ı.-

tir. Yurddaşlar kayd için derhal her 8por tııH'n• .... 
caatla kayd olabileceklerdir. 

Tilrk ezeldenberi abcıhk ve biaic:ilikte hltaa d1a,.,. 
ş&bret ıalmııtır. '(Orkb uil kaaında meYcud olu ba iki 
kıymetli cevheri itletmek ve kuvvetleadirmek için yapdaa 
bu teıebbüıli halk hararetle alkqlayacakbr. 

Geçenlerde Avrupaya fiden •e biitiba dllnJ&lllll allat ft 
takdirlerini toplıyaa suvari zabitlerimizia maYaffaldyetlerl 
bili ıöğatlmlzü kabartıyor. Atacılık huaumda ıirifile9 
son tqebbliate de 'fiirk damarlanna perpnlenr.. olu IMa 
eıki sporunu biltlla dlayaya tamtacakbr. 

Halk bu teıebbia kartı11nda seviniyor ve blyle llJliJor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Gönül yakan bir aşk yapmak 
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'ka nunun cezalandırmadığı, fakat inkılabın 
Lanetlediği cinayet ne imiş? 

"Hakyolu,, gazetesinin sa
hibi ·Refik damoğJu, eski 
ilbay Necati Yılmazın ml
tevazi misafir salonunu dol-.. 

J duran münevver ve düıünen 
bayan ve bayların bu sıcak 
konuşmalarından pek çok 
memnun olcfoğu için hoşnud
luğunu şu kelimelerle ifade 
etti: 

- H~~1_ıiam do!ayııile 
buraya;~ beş on daki-
ka ~- gel,\aif tim. Fakat 
memleketin de.rtlerinden, de-
valarından, ilerleme hamle
lerinden bu kadar yürekten 
ve temiz bi-r maksacıla ko
nuşul~ası, hastahgımı yalnız 

unutturmakla kalmayıp beni 
büsbütün iyi etti. Hele, he· 
nüz eğlenecek zevkedtcek, 
dansedecek, bura tepecek 
bir çağda olan genç bayan
ların bizim gibi yaıh ve 
dertli insanlarla yurd11muıun 
bazı sosyal ha•talllil.rını 
deşmekte bu kadar zevkli 
bir alila 1*1aiaannı haya
tımın sonuna unutamıyaca

ğım. Öğretmen Y •tar a6ze 
karıştı: 

[t] 

Babasını 
Kurşunlıyan 
Oğ.ul 

Hayatı, gençliğin vazifesini 
kazandıkları veya tundan 
bundan çektikleri bet on 
kuruşu son santimine kadar 
her akşam eğlence verlerin
de harcamaktan iberet sayan 
bir çok baylarımıza kurtarıcı 
bir örnek olabilen bu mü
nevver ve genç bayanlar bi
liyorlar ki önlerin~e kocaman 
ve llmid ve neş'e dolu bir 
gençlikleri vardır. Kendileri~ 
nin babalanndan aldıklan 

terbibe neticesi olarak birşey 
daha öğrenmiılerdir ki oda: 
Tanıdıkları bir arkadatlan, 
tanımadıkları binlerce Türk 
kızı geçinme, bir ekmek pa- 1 

rası, kendilerini uç.urumdan 
kurtaracak bir dayanma nok-
tası bulmak endişesi ile uy- j 
kularını kaçırır, yüzlerinin 1 
renklerini soldururken ken-

dileri için geceli gündiizlü 
eğlence ve cevk alemine 
dalmak; kanunun cezalandır
madığı, · fakat inkillb ruhu-
nun tel'in ettiği bir cinayet 
sayılabilir. 

( Arkası var ) 

Ayasofya 
1 O bin lira sarfile ta

mir edilecek 
fstanbul - Son fırtınada 

Ayasofya miizeıinin adliye 1 

sarayı cihetindeki · iki mina
resinin külihı uçmuş, kub-

biç bir vakit hiç bir gazete
çiye beyanatta bulunmazmış, 
Cazetecilerin bütün ısrarla
rına rağmen bir türlü kendi
sile yapılan bir mülakattan 
bahsedememiılerdir. Zurnan 
pzetesin · n pek genç ve pek 
gizci otan muhabiri bir gün 
Polun yazıhanesine çıkagel
miş, Pol bu emrivaki karşı

sında ne yapacağını ıatırmı' 
mamafi güzel kızı da mah
zun bırakma'.t elinden gelme
miı, beyanatta bulunmamak 
prenıibini de bozmak iste
memiş, nihayet bir çere dü
ıüumüı ve demiş ki: 

- Madmazel beyanatta 
bulunmamaga (azim ettiğim 
malum. Sizi de mahrum bı
rakmak elimden relmiyece
ğini anlıyorum. Bununla be
raber siz bana bir hikaye 
söyleyiniz, ben dinleyeyim, 
sonra da gazetenize size bu 
hikayeyi ben söylemişim gibi 
yazınız. Gazeteci kız bu şar
tı kabu etmiş. ve ertesi 
gün Pola söylediği hikayeyi 
aynen lgazetesine ve Pol ile 
geçen macarayı da saklama
mıştır. 

Genel Harb 
Yadikarı Bir 

Bof1lba 
Belgraclda İstıetb'etre kili

sesinin bir töra günllnde 
Prespan 1616 kenanna yakın 
köylerden biı çok halk top
lanmıştı. E;l.nceden ıonra 
halk kiliseden ayrılıyordu. 
Kilçiik s..lı.Jiç te Umumi 
harpten kalan bir Fransız 

bom bası bulm111 onunla oy
naY,ordu. »J bombanın içinde 
neler olduiu merakına düıtü 
ve açmak için bir taıla kır
mağa çalır)'ea birdenbire 
bomba pa tl~ıf ço~uğun bir 
eli ile bir ~atı oçmuştur. --oo---

Sofya (Özel) - Eilibenin 
Çerninô k&ylnde Lazar adlı 
veremden hasta olan bir 
genç aü(atoryoma gitmek 
üzere rltabasından aradığı 
parayı alamayınca babasınm 
başına iki el tabanca atarak 
öldürmüş ve karakola ıidib 
tesJiuı olmut ve beni acımı· 
yan baba~ ben de h!ç acı
madım demiştir. 

belerinin de kurşunlan kalk
mıştı. Miizeler idaresi Aya
sofya muzesinin derhal ta
mirini lüzumlu görmüt ve 
ketif yaptırf11ıfbr. Keıifte 
Ayasofyanm 10 bin lira sar-
file tamir edilebileceği anla
tılmıştır. Maarif vekaletin
den tahsisat istenilmiştir. 

ı Dikkatsizliğin 
l Cezası 

Ölü~ Yahud 
Hürriyet 

Sofya (Özel) - Ölilm ya
hud hürriyet adh gazetesinin 
çıktığı matbaa sahil>Jeı inin 
bu gazete ve matbaada bu
lunan lillbfar yftzlnden sor
guya çekilaıi l~rdiı. 

Emir gelir gelMez Ayasof
yanıo tamirine baılanacak
tır. 

Kapanan 
Bir Fransız Alektebi 
1sta~bul - Beyoğlunda Ha

malbaıındaki Fransız Jan -
Orak mektel>i tahsisatın ki
fayetsizliğinden kapandı. 

IZMMtl 
BIRIKIZ 

SEVDİM! 
Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 35 

Ege vapurunvn kamarasında bunalıyorum 

Ya, Leyla sen nehaldesin. 
Uzun hastalıklar, uyukusuz 
geceler, kuruntular beni 
mahvetti. Bilhassa geceler. 
güneş ve elektrik ziyası or-
tadan kalkınca, karanlıkla 
karşı "karşıya kalınca hayal, 
kuruntu, vehim kabiliyetim 
bir kat daha arhyor. Eski 
mesud giinlerimCle bOtiln 
vücudurrlu ~ıcak bir kavra
yışla ~ yatağım, · muzta
rib gecelerimde adeta diken 

diken oluyor. 
Bu dikenler göz yaşile, 

sukut hayalin acısile her gin 
biraz daha besleniyor, her 
gece biraz daha ıertle9ib 
zebirini artınyor. Böyle an
larda kendimi bir iğneli fıçı
da zannediyarum. 

Bu g6n aynanın kartıaın

da bir saat ağladım. May
muna d6nm&tDm .. Saçlanm 
uzamıı birbirine karıımıı. 
Elmacık kemiklerim yanağı-

1 
Sofya (Özel ) - Evvelki 

günkü Avrupa treni Sofya
dan Filibeye giderken Bodo
eni kö_prüsünü geçen Meli
den adlı birine irmiş, Mela
den kaçamamış, trenin hı
zından çıkan rüzgir Meli
deni köprüden aşağı fırlat-

! mıştır. Ayağt kırılmış ve 
haataneye alınmıştır. 

mın soluk derisini yırtıp fır
layacakmıt gibi dııanya çık
mış. Gözlerim etrafı simsi
yah bir çukurun içinde kay
bolmak üzere.. Göğsümün 
kemikleri sayılıyor. 

Ya karnım.. Artık iyiden 
iyiye belli olmak üzere, za· 
yıfladığım için ve vücudumun 
şekli müsaid olduğu için pek 
belJi değil.. Fakat bir iki ay 
ıonra saklanmıyacak. O 
vakit ne yapacağım .. Bu va
ziyeti annemde Hlilyada he
nüz bilmiyodar. Evden çı-

kamıyorum ki, bir doktora 
ıidib ' kendimi gö ;tcreyim. 
Hem hanği doktora gidebi • 
lirim.. Karnımda ki zavallı 
yavruun mevcudiyetini Bü
lenttep başka bilen yok. 
Bi1im ev Kartıyıkanın en 
esrarlı evi oldu. 

Eve kimıeyi kabul etmiyo-

Hava 
Sefer )erine 
Başlanıyor 

Hava yolları işletıne
sinin tayyareleri hazır 

Ankara - Büyükderedeki 
Aero Ekspres şirketinin bü
tün tesisatı Bayındırlık Ba
kanlığı tarafından 200 bin 
liraya satın atlmıştır. Bu te
ıisat Karadeniz ve Akdeniz
deki dost memleketler isti
k•metine yapılacak uçuşlar 
için kullanılacaktır . 

Son zamanlarda sipariş 
edilen hava yolları işletme
sinin tayyareleri de yakında 
gelecektir. Bu tayyareler
den ikisinin tecrübe uçuşla
rına başladıkları bildirilmek
tedir. 

Diğer taraftan Erfrans 
tayyare ıirketile mütekabi
liyet esası üzerine bir an
laşma yapılmak üzeredir. 

Erfraneıo tayyareleri Bük
reıten İstanbula gelecek, 
oradan yolcular bizim tayya
relerimizle Halep ve Şama 

kadar seyahat edec ... klerdir.I 
Diğer encebilcrle yapıla

Cik anlaşmalarda ayni usül 
takipl edecektir. ---oo---
Talebelerin 
Paltolar 
Ne oldu? 
Karşıyakada Cumuriyet 

ilk okulunda iki ay içinde 
üç talebenin patloları kay
bolduğu idarehanemize ge
len bayan Müzeyyenle bay · 
Remzini şikayetinden öğren
dik mekteb idaresince yapı
lan araştırmalara reğmen 

hırsız henüz bulunmamıştır. 
Halbuki mektebin bir kapı
cısı ikide hademesi vardır. 

Türk bayrağı 
Kanunu 

Ankara - icra Vekilleri 
heyetince tetkik ve kabul 
edilen 12 kanun layihası Ka
mutc1ya verilm:ştir. Bunlar 
arasın Türk bayrağı kanun 
layihası da vardır. 

Vapurculuk 
Şirketi 

Vapurlarının teslimi ışı 
lstanbul - Deniz yolları 

idaresi tarafından satın elınan 
vapurculuk sirketi vapurla
rının teslim işi bitti. 

ruz. Kimse ile göriişmıyoruz. 
Bülend anlatıyordu.. Bfttün 
İzmir benimle meşgulmuş. Dü 
ğün arefesinde feci şekilde 

terkedildiğim için, herkes 
bu sırrı öğrenmek istiyormuş .. 

1 Herkes kendi seciyesine, gör 
güsüne göre hadiseyi izaha 
çahşıyormuş. Kimse ile gö
rüşmiyeceğim Kimseyi kabul 
etmiyeceğim. Bu ınzıvayı 

sevmiye baıladım. Bir manas
tıra kapanmış bir rahibe gibi 
yaşayacağım ... 

*** 
19 Kanunsani.. İzmir 

Dün gene para geldi. Ah· 
med, demek beni unutma
mış. (Jittiii gündenberi her 
ay muntazaman gönderiyor. 
Öğleden sonra Bülent gel

mif ti. Eıkiden çalııtığim ıirke
tin müdiirü Bülent'e demiş ki: 

...:.- Leyli çalıtsın.. Onun 
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~===~!::zile j GARiP SEYL 
Birleştirilecek 

Mosksdadan gelen haber
lere nazaran yakında Hazar 
deniziyle Karadeniz arasında 
muazzam bir kanal açılma
sına başlanacaktır. 

Bu yeni kanal vasıtasiyle 
Hazar denizinden de istifade 
edilecek, ayni zamanda bu 
kanal 1,500,000 dönüm ge
nişliğinde olan çöl araziyi 
sulayacaktır. Kanalın uzun
luğu 500 milden fazla ola
caktır. 

Fuhuşla 
Mücadele 
Fuhuş yüzünden bulaşan 

hastalıklarla mücadele ko
misyonu Sıhhat ve içtimai 
muavenet müdürlüğünde top
lanmış biriken işleri çıkar
mıştır. 

• 
Fransa - ltalya 
Arasında Konuşnıa]ar 

1 
Parıs ( Radyo) - Bera 

si yasal ç~venlerinde B. FJan- 1 
den ile· ltalyan elçısinin bu- l 
günkü görüşmelerine büyük 
ehemmiyet veriliyor. Bu gö
rüşmenin zecri tedbirlerle 
alakası olduğu zannediliyor. 

Andresob 
75 metre 
Atladı 
Prağ (Radyo) - Son mü

sabakalara Norveçli Rendar 
Andreson dahi iştirak etti. 
58 de olan atlamalarda 75 
şe vardı. Japonyalı lgoro 74 
buçukta kaldı. 
• 
Italya deniz 
Anlaşmasında 

Londra (Radyo) - İtalya 
deniz konferansının verece
ği karara muvafakat ede-
ceğini fakat lngiltererenin 
Akdeniz filosunun Akdeniz
çekilmesini şart olarak or-
taya süreceğini bildirmiştir. 

Habeşler 
Tembiyeni 
Boşalth mı? 
Belgrad - Asmaradan 

radyo : Habeşler Tembiyeni 
boşatJmışhr. Orada yalnız 
bazı çeteler bırakmıştır. Bu 
çeteler arasıra İtalyan kara-

. kollarını taciz etmektedirler. 

yeri her zaman açıktır. 
Artık insan içine nasıl çı-

kabilirim .• Gün geçtikçe bü
yüyen karnımla nasıl çalışa-

bilirim.. Bununla beraber 
müdürün bu alakası hoşuma 
gitti Demek cemiyette henüz 
yalınız ve öksüz değilim .. 
Beni arayan soran, benim 
elamden tutmak istiyenlerde 
var. 

*** 
20 Kinunsani .. lzmir. 

Bu iztırab beni gemirib 
bitirecek. Şu dört duvar ara
sında benim bir mabbustan 
ne farkım var. Bir ipek bö-
ciği kozasını her gün biraz 
daha nasıl kuvvetlendirirse 
bende etrafımdaki dört du
varı her gün biraz daha sağ
lamlattırıyarum. insandan ve 
cemiyetten kaçıyorum 

Elli franga 
Satın alınan 
Bir koca 
Fransadaki Riom 

tren işaret memur! 
biri, her gün önündeO 
mekte olan postaDI• 
memuruna ıevdalanlDll
disile konuşmak için 11• 

sın. Tutmuş işaret t 
birbirine karııtırmııtır· 
tehlike işareti Yererek 
diferi en olmıyacak bir 
de durdurmuştur. 

Hadişe Rion mahkedl 
intikal etmiş, kız tehlik• 
retinin sevğiden doğ 
saklamamış. EJli frank 
nakdiye mahkum olmufı 
kat bu münasebetle de 
treni kazanmış. Elli fr 
bir koca, biç fena dejiC 

Uyuyacak başka ) 
bulmamış 

Bir kaç gün evvel fr 
adliye sarayını l k•P 
bekçi ile sabahleyin dair. 
dolaşırken mahkeme 
rinin birinin odasında dl 
ya kapanmış bir kiseuio 
lamakta olduğunu görlO 
Bittabi adamı, hırsız, ı 
filin .ıannile tevkif e 
Tahkikat neticesinde 
Fransayı dolaşan ıerıeı.l 
yahlardan biri olduğa 
şılmış ve parasız kal 
adliyenin himayesinde 
geçirmek istediği 
miştir. 

Atlar ne kadat 
yaşar? 

Londranın at muhiplef 
miyeti katibi umumisi 
Mancesterde, bir ati• 
sene yaşamış olduğunu • 
fetmiıtir. Bu yaş atlat, 
şimdiye kadar görüle•if 
işidilmemiı biz rekordut• 

Old Billy ismini 
bu hayvanın kafası, M_. 
ter üniversitesinde teıbit 
mektedir. Elyevm İogi~ 
dek; en ihtiyar haavan 
landdadır. Ve 48 yaf' 
dır. 

Fikirler 
İzmir Halkevi taraf 

çıkarılan bu kıymetli ıo• 
anın 134 üncü sayısı çı 
tır. içinde Receb Pc 
ve diğer kıymetli mu 
lerin yazıları vardır. 
rımıza tav.iye ederiz. 

Nıhayet bir gtin i 
ki, kozasında can verz 
ipek böceği gibi ben 
dört duvar arasında b• 
ve iusandan uzak göçllf 
deceğim. 

Halbuki ben yaşaıo-" 
ti yorum. Ahmet için ••. 
cuğum için yaşamek i• 
yorum. 

*** 
23 Kinuau_.;r 

Ege vapOt' 

Öf bu kamara içisld' 
nalıyorum. Bu seferd• 
dimi bu kamaraya bap• 
Vapur kalkal_ı iİç sa•t -~•u 
yor. Kimsenin ,nzo118 
medim. Kamarama 
dım, derdimle bat'
Canım çok sıkıhyor, 

heyecanlıyım.. A caba 
mı yaptım .. 
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BUGUN 

Bir aşk böyle bitti 
Paula Veseely, Villy Forst ve 

BUHRAN BiTTi 
Albert Pıejean, Danielle Darrieuks 

A. p t J Jd En son dünya ynca: aramun urna a: havadisleri 

Gayet gülünçlü canlı resimle 

S. FERiT ~ Bu şaheser p~ogra.~dan he~·l~esi~ i~tİJ<~<le_ cdebiln1esi için saat 
+c yedıden ıtıbaren bırıncı n1evkı 2., kuruçtur 

Ştfa Eczanes :H"""~~~ aşk böyle bitti s de &hr'"~---~"""""""""' 

.. .. 

H ee k A t ~ · " 7 11 11 ,, 11 9 " " u ume sırası ~~:r:~~=-==-=~~i'P$~:J:=\C:W:~~:'l(~:W:~·-~-.--+-:J~~ 
~x~lt:Jc:a:xxx:A:=*:Jc:i:f!ltlt:~:A:~=ttltlt~~" Alman Doktor Apostelin 
~ DOKTOR ~!Son icadı olan Sıhhi Ağızlıklarııı sureti istimali 
+c A. Kemal Tonay ~ Sigaranın nikotinini kamilen çe-

j +( )ıf ken Alman do'..torlarındao Profe-
·ı +c Bakteriyolog ve bulaşık, salğın )+ sör Doktor Apostelin sıhhi ~ğız-
t( hastalıklar n1ütehassı~ı )f lıkları umuın Avrupada sıgara 
~ )t içenleri memnun etmış ve rağbet J 
+( Basmahane istasyonu karşlslndaki Dibek sokak ba,ın· ~ kazanmıştır. 

lJcu J +< da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 
l uğuvJ ··ı l JI 1 ı· Si &'ber . ., e Şo lret ve ıa ~ınuzın ta Hır ve ·~ akşam saat 6 ya kadar bastalarını kabul eder. .. 

i liak~~~ kazanan Hüku~ı~et Cad~esinde Şrm- i Müracaat eden hastalara yapılması lizımgelen sair ~ 
tı ol"""akath UcuzJuk sergısı ucuzlugun ucuzlu- tahlilat ve mikroıkopik muayeneleri ile veremli hasta- )t 

·•• uze . . . b' k lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )t 
:Yalar re yenı bıı- sergı yapıp ır ÇO :I! sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )t 

ilhi~ 1f Yalnız 88 kuruşa satnıaktadır. Bu ~'V"'V"~---wı~"V'ıw------v-v9'r"---vı~'V"~ 
·•ı ırsatt . ·r d d' . ......,. ......... +++ ........................ : ........ ++ ......... ++ .............. ... 
~~a~,~~~ER~ r-T· mEAmYmY~~A«iRmlE~eaurşftl~~E •••• 

C•J a • 3151 • 
BUGÜN [tJ ti BU GUN Ağızlık~ü:ıerinde Doktor Apostetin imzası olmasına dikkat 

ASR"f Si.NEMADA 1 ~ Kurban bayramına karııbk olarak ilci şaherer fili etmelidir. Toptan ve perakende satış yeri NECiP SADIK ~ Telefon •• • ~ B 1 ' dd · N 156 ı . el •• · B a cuar <"a esı o. zmır 
------- . --- - 2394 i i t - SUT KADINI! "Fransızca,. .~. --

, ~ ~ Jc'hn Boles ile Ana Harding'in beraber çevirdikleri C!l 
2 büyük filnı birden [•] ~ bbüyük bir 1lşk hikayesi ~ 1 

ıı •• ı;, Ben bir casuı;tum i i 2 - Aşk Kadrili "Almanca. M! 
'''" 'lc::Urnidc geçen kanh facıayı canlandıran yegane [•l ~ Magda Schnelder tarafından temsili edilen. kahkahalı ~ 

\'e hava haı·bmın en dehşetlisini hakiki barb ~~"" m şarkılı nefis bir komedi ru 
sahnelerini bu filimde göreceksiniz ı ~ ~ 

r!2 AYRICA: E 
A Y R 1 C A 1 fi F O K S ( Diinya havad\sleri ) ~ 

ffuhud kahraDİaD j a ( Türkçe sözlü ) ; ı 
~ BUKC01 1S ~ ~ -(SEANS SAATLARI )- ~ 

f}ü ~ ~ Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15. t;l 
NYA HABERLEl~ı· · ~ • Cumartesi 13 - 15 - TALEBEYE seanslara ~ ~ ~ ... " ... ve saıre. .. ~ tf ~ 

~~~~~~~~wJl mz~~~~~=am1Zati~zmmm~ı 

Bozkıırt .ve · Hcilk traş bıcakları'r-·. ~ 

~lk 
ttd "tt bı -
l dlitlerd~!:t görülmemiş yeniliklere maliktir. Sizi birçok 
~ 'Bir ll\l Urtaracaktır. Şöyle ki : 
i~l~ l r't :•ra~ı •~rt iki numarası yumuşak sakallar içindir. 
3 tile iöıte ~lca~ı~ız günler biçağın dört kenarında gün ' ......._ be rı IDlfhr. 
libU '•aıiyelid· 

bi lcoPollları ır küçük pakatlerden çıkacak Bozkurt 
• Çaiı Par lllızla her satıcıdan bir küçük paket Boz-

' A ı_ asız al b"l' . . 
t t ~ .. cıy a ı ırsınız. 

•1ıtıa. • tecrüb f 
~ ._ il( Y•pal e ırsatı verebilmek için paketler be-

l111'-t b lllıştır. 
l'Grk çıatı ıab. 

'~aıı letıci v ~an, memurin, muallim, talebe ve bü-
t\i 11"•tla •r e IDUDevverlerinin öz markasıdır. Her sa
S ı_ lllarkaı. L.~Yl~ız. Ve senin anlamadığın bin bir çeşit 

""'" .,.~. • 1 ttur verır erse kabul etme. her yerde tane-Q . 

Bütün bıçaklardan 
herhalde tecrübe 

üstündür 
ediniz 

----~---------0000---------------

Sahib ve depoları 
lslanbul: Marpuççularda Ardalı Fehmi ve Trigratlı Mehmed 
lzmir: Sululian civan 6 " ., ., " 

Toptan~ sabş yerlerimiz 
Menemen: Ucuzluk bakaliyeıi Mehmcd 

Manisa: Hulusi Can 

Akhisar: Tütüncil Hilmi 

Tirede: Şen Yılmaz bakkaliyesi Mebmed Salih 
Aydın: Ömer ve Ki:ıım Aydınel 
Denizli: Ahmed Baki ye Salih 

Ödemiş: Eşmen Oğ'ulları M. Emin ve H. Hiisnü 
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TRAŞ BIÇA 
5 

Halk traş~rbıçağı Türk 
nın malıdır ••• 

halkı-

Halk bıçağı henüz bir yaşında olmakle beraber Tiirkiyede 
köylüsünden en yüksek smıfına kadar en çok kullanılan bir 
bıçakbr. Sebebi de ucuzdur ve yüksek çelikten yapılmıtbr. 
ismi de balkan kendisidir. Anbalaji ise şanlı bayrajımızcbr. 

Yurdumuzda ilk defa olarak bir öz Türk ticaretbaneai 
tarafindan öz Türkçe isimli halk bıçağı çıkarılmıştır. 

Halk bıçağını her yerde ıs-
rarla arayınız 

ı T ANESI ( 100 ) PARADIR 
bıçaklan: Türk ulusunu hin bir çeıit anlaşılmıyan yabancı 
marke lı bıçaklardan kurtarmııbr 

-kurt ve Halk traı 



alkevlerinde 
Akın 

HaJkevlerinin açılma yıldl
mlimü gecesi, Halkevi gös
teri kolu tarafından temsil 

ilen (Akın) piyesi, göste-
rilen umumi arzu üzerine 1 

art 936 Pazar günü akşam 
_.t 20 de ikinci defa ola

ik temsil edilecektir. (Akın) 
... ,.,.... başka monoloğlar da 

Japdacakbl'. Davetiye yoktur. 
latiyaa bütün yurddetlar 
selebilirJer. Hber aldığımıza 
göre (Akın) piyesi gelecek 
laafta ilk mektepler son sınıf 
talebesi için de temsil edile
cektir. 

16 yaıında bir 
Çoban 

Tabanca Kurşunile 
Ölrrıüş Bulundu 

Ôdeniltla Barpz ki) inde 
bir Yak'a olm8flur. Abdullah 
otlu Me1.medin çobam Ka
bar oğ .... clan topal oğlu 
16 yaşı• s.lila; tabanca 
kurıunillt ,.,...._. llmlt· 
tir. 

Vak' .. .-.W halıkmda 
mahalli J!tlmce tahtikat 
yapıl ıkJl.t.dlıMnia bir 
kaıı:a at ifiuj.i- tahmin 
ediliyor. 

Karşı yakada 
Bir otomobil kazası 

oldu 
Dün 11 .. X-.1•-

kada $il"*"* Wr oto· 
mobil llMaı ollaat ve iki 
kiti y ...... br. 
So~daki virajda fO· 

f6r ot~ İJİ idare ede· 
m~yerek Sarı Hmnıa bala
çesine .......... Ye otıomo
b;r dı.,. çarparak kıamen 
parça~11tır. Otomobilde 
bulun ,.,tcaı..,clan Serdar 
oğlu .. r ile kardeıi Or
han ... surette yaralanmıt· 
lardır .. flllrlD de elleri ya
ralanmıttır. Kaza tahkikatı
na zabıtaca devam edilmek
tedir. Şoför tutulmuftur. 

Bu Akşam 
Konferans Var 

C. H. P. Dy8nkurulu bilt6n 
parti oeaklannda inkıliba 
dair konferanslar verilmeaini 
kararl .. bnnıtbr. 

Bu kamr oeticeai olarak 
yer yer konferanslara başlan 
mıthr. Bu akıam saat 20,30 
da Erkek mualJim mektebi 
mOdllr muavini Reıit tara
fıddan U. il. P. Asansör 
ocağmda ( lnkılib ) mevzula 
bir konkrans verilecektir. 

Yunanlı emlıki 
MiJJi emlik müdürlüiince 

yakinde mihim miktarda 
Yunanlı emlikı satış-a çıka
rılacaktır. Bu mallar gayrı 
mübadil bonosu iJe satalacak
tır. Listede Yunanlılara aid 
bağ, bahçe ve tarla da var
dır. 

Çocuk balosu 
Bugün öjleden sonra lz

mirpalas salonlannda lçüncii 
kosttlmltı çocuk balosu ve -
relecektir. 

c HaDaa .... ' 

italyanlar Amba - Alagıyi işgal · ettiler 

Habeşler çete harbı yapa
rak ita/yanları örseliyor 

________ ......., ........ --._ ...... ODM .... -----------

Habeşler Aksum civarında bir kaç bin kiıilik 
bir İtalyan koluna basarak kılıçtan geçirdiler 

Royter Ajansının Anadolu" 1 Ras Seyam ve Ras Kusa aruındaki büyük yolun İtal
Ajansına verditi haberlere erdulannuı gidib gelme yol- yanlar tarafmdan bomb1&r-
16re Habetler Aksam mın• tannı ifgal etmitlerdir. Ceb- dımanı esnasında Kotboyaya 
takasında yeni bir muvaffa- belerin her tarafında ufak mıntokasında kollan arasın
kiyet kuandıklarını iddia def ek çerpııaıalar olmakta, da bir gün evvel doğan ço
etmektedirler. Habet kıt;aları çete muharebeleri pddetfen· cuğu ile beraber anı:e gerek 
Akıam mıntakasında birkaç mekte, İtalyan uçaklara bom- kendisinin gerek çocuğunun 
bin kitilik bir ltalyan kolunu ba yağmurlınna devam et- bayatını çalılar arasına sak· 
birkaç gün evvel hemen ta- mektedirler. Bununla bera- )anarak kurtarmak isterken 
mamen denecek bir surette ber iki taraf debi yeni bir bir prapnel parçasa ile öl
yok etmiılerdir. ltalyanlarda taarruz için hazırlıklar gör- milftür. 
Buiyo ovasında ki yolları ta- mektedirler. AMBA-ALAGl DÜŞTÜ 
mamtln d&zeltmişler ve ora- ECEL BULUR Roma 28 (A.A) - Birinci 
da istihkam kurmutlardır. Paris 28 (A.A) - Royter İtalyan kolordusu bugün sa-

ltalyanlar Amba·Alagi ker- ajanıı bildiriJOr: at 11 de Amba-Alağiyi işğal 
van yolların da i:utmuttur. Şimal cepbesile Valdia etmiştir. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

138 Numaralı 
Resmi tebliğ 

Roma 28 (A.A) - Dlnkl 
28 Şubattanberi Eritre cep
hesinde kuvvetlerimiz hare
ket halindedir. Somali cep
hesinde kayde değer mlihim 
birpy yoktur. 

Pa ara 
Verilen vergi 

Loadra 28 (Radyo) lngiliz 
çifkisiain, leıiJiı papaılan 
namma •ermekte olclaklan 
ifana tedrici aarette kalcta· 
nlmama karar ••..n.ı.m. 
Ba lpra altol'lf ıeneclenberi 
mllstwU itiraz etmekte idi. 
Atar miktarı bu aeneden iti
baren azalblacak ve bet on 
aene içinde tamamen IAğve· 
dilecektir. ........ 

Diviz 
Yerine dışarıdan al tin 

Getirilebilecek 
Tilrk paraıının kıymetini 

koruma hakkındaki 11 nu
maralı kararnamenin 39 anca 
maddeılae bir fıkra eklee
meai Bakanlar meclisince 
lrahal •tlitmiıtir. Eklenen bu 
fıkraya göre 39 uucu mad-
dede yazılı daviz y.erine dı
ıandan altın getirilmesi de 
caiz olacaktır. 

y ...... albn retirmek isti-
yenler altınların dıtardan 
ıetirilmekte olduğuQu ilgili 
makamlara tasdik ettirecek
ler Ye bilihara albnları Mer· 
kez bankns·na reİmi rayiç 
ilıerinden ıatmağa mecbur 
olacaklara ar. 

11 num8tab kararnamenin 
gerek 39 uncu maddesinde, 
gerek diğer maddelerinde 
ihracat dlvizleri hakkındaki 
hlkümler altınla.ı hakkında 
da cari olacaktır. 

Kanansuzdur 
Mersialide otaraa Kuabalı 

Said kızı Fatma oturduğu 
emvali metr6ke evinin anka
zını Bayltartlu Ziya oğlu 
Mevliide satiığındaa hakkın
da tahkikata bqlanmııbr. · 

Polonyada iki metro kar 
Vartova 28 (P.T. Ajansı) -Kasçor kıtasında dündenberi 

furtunalı kar durmayor. Büttln yollar iki metro kalın karlar 
ile kapahdır. Mtlnakalat durmaıtur, 

4S Amele Yer Altında Kaldı 
Bodapeİte 28 - Stefani ajansından: Mitulezdeki maden

lerden bir galerinde çalaırn almit amelenin üstüne galeri 
yıkılmııtır. Amelede• oa bet kiti kurtulmuştur. 45 kiti top· 
rak altında kalmııtar. Çıkardmağa çalııılıyor. 

italyanın hava kuvvetleri 
ne kadarClır? 

Berlin - 28 Alman Ajan11ndan: ltalya barba başlarken 
3500 tayyaresi vardı. Ginde on iki tayyare infasına baıla
clağa için bqına kadar 5500 uçağı olacağı anlatılma tadır. 

a m a a a m a m 
lzmir askerlik 1 Osmanlı, 
Şubesinden: Bankası 

Askerlik çağına giren 332 S ht k A ) v 
doğumlu yerli ve yabancı a e ar ıgı 
delikanlıların askerlik yok- Osmanlı bankasından sahte 
lamalan apğıda giSıterildiği ıenetle 4500 lira para al
gibi yapılacakbr. malda maznun Kllf&da11 eıki 

Birinci belediye mıntaka- Evkaf memuru Nacinin Ağır· 
smclald mahallat Ç&lfl bele- cesada muhakemesi netice-
diye mıntaka dairuincle lenmittir. Aakloadaki karar 
9 Mart 936 Pazartesi bugün tefhim edilecektir. 

10 Mart 936 Salı S 
12 Mart 936 Perşembe &rk1nf1)1k 

ikinci belediye mmtakasın· Mersinlide oturan Mehmed 
daki maballat Basmahane kızı ve Mustafa kaı ısı 28 
belediye mantaka dairesinde. yaşlarında Fatmaya sarkın-
16 Mart 936 ..... pazartesi talak eden arabacı HO.eyin 
17 Mart 936 Sah oğlu Mehmed Sırrı tatul-
19 Mart 936 Pertenbe mBftur. 
Üçüncü belediye mıntakası 

dalıilindeki mahallat Karan-
tina belediye mıntaka daire
sinde. 
23 Mart 936 Pazartesi 
24 Mart 936 Sah 
26 Mart 936 Perşembe 
D6rdtıncü belediye mınta

kaıı dabi!indeki mahallat 
Alsancak belediye mmtaka 
dairesinde. 

30 Mart 936 Pazartesi 
31 Mart 936 Salı 
2 Nisan 936 Perfembe 
Beşinci belediye mıntakası 

dahilindeki maballat E .. rcf-• 
paşa belediye mıntaka dai-
reıinde. 

6 Niıan 936 Pazarteai 
7 Niıan 956 Sah 
9 Nilan 986 Pertembe 
Altmcı helecli1e mmtaka • 

Belgrad 
Ziyaretçileri 

Belırad - 935 yılında 
Belgradı 25307 ecnebi ziya
ret etmiftir. Bunların ziya
desi Amerikalıdır. 
........,...,.."""""'"""""""'~ 
sındaki maballat. Karşıyaka· 
beledıye mmtaka dairesinde. 

13 Misan 936 Pazartesi 
14 Nisan 936 Sah 
16 Nisan 936 Perfembe 
Yolda sabah saat sekiz

den aktam saat · ondokuza 
kadar devam edecektir. Yok
lamada mahelle mümessılleri 
Ye ınlkellefler h&viyet e8z
dularile birlikte ıeleeek
lerdir. 

·ihtilal devamd 
(! 00 

Asiler yeniden bir amiral : 
d~baf öldürmüılerdir 

' 1 

- Başta raf i 1 ihci yüzCle - · 
kirlerini bildirGleğe aelAbi· 
biyetli bir zat ecnebi gazete• 
ler aytarlanna aşağıdaki be
yanatta bohmmuttur. japon
yanın dış siyasasında ıoa 
hidiseler dolayısile hiç bir 
değiıiklik olmayacaklar. 
Jaonyanın Çin ve Sovyet 

Rusyaya kartı gideceği si
ybasın son hldiseler tızeriae 
bundan s~nra daha şiddetli 
olacağı laakkında ecnebi ga
zetelerde jLkan haberleri ya
lanlıyabUU.. Şu son hadi
selerin ıaikleri sadece Japon· 
yanın iç siyasasına ait idi. 
isyan hareketine Japonyanın 
dış siyasasında sözde gize 
çarpan zayifliğin sebep ol
duğu hakkındaki haberler 
esauızdır. 

RUSY ANIN T AZlYETLERl 
Moskova 28 (A.A)- Dün 

dış itleri halk komiserliği 
protokol şefi Varkofeski 
Japon büyük elçisi Bay Os
tayı ziyaret ederek Sovyet 
bükômeti adına Okada ile 
diğer Japon üyelerinin katli 
dolayısile taziyetlerini bil~ 
dirmiştir. 

ÇiNiN ENDi ŞELERI 
Nankin 28 (Radyo) - Çin 

siyasaıı yiluek mahfetlen, 
Japonyadaki askeriğ ihtili
şimali Çinde çok vahim akiı 
ler yapacağına kanidir. Yeni 
Japon hükômeti kimia tara
fından teşkil edilirse edilsin, 

. eskiıinden daha ıenit bir 
fütihat siyaseti takip ede
cektir. Buradaki lnıiliz ma
bafili de ayni kanaab taıı
maktadır. 

Londra 28 (Radyo) - Ga
zeteler, Tokyo isyanının Av· 

B E B 

~·upaya tasir edecefinde 
ihlilt yapacağındu ac1 ... 

ile bahsetmektedirler. 
ASiLER AlllRAİ. Kl~ 
CA YIDA ôLDÖRDOl.BA 

Lo ... ra 28 ( Radyo 1 .-
Şanıllaydan alınan bir t• 
pi liaberine nazuan 
ral Koaija, bu akpm 
l>ette imparator ıara11na 
inek ilzere beraberindeki 
mubafizlarla birlikte "hkYo 
ıolaklanndan geçerken, bit 
otelin alt katından atıl .. 
kurş11nlar altında can .er 
mittir. 

Bu sırada idiseye vuiyel 
ttme"k 6seıe lıOfUpD aıket• 
lerden de liç kiti yaralanm•fe 
hanlardan tliri llmiittllr. 

Bu bidiae. Werin cinayet' 
)erine edecekleri hiııini u,,, 
dırmııtır. 

Şangbaff~ {Radyo) -
Tokyodan alınan bir haber' 
g6re, ıon hadiseler Azeri 
Japon imparatoru M~ 
baıtalanmıtbr. 

JAPONLAR BiR INGlLtıı 
GAZETECiSiNi TEVKlf 

ETTiLER 
Paris 28 (Radyo) -

son iımindeld bir ..... 
zetecisinia Japonlar ta,.,.,. 
dan · tevkif edilmit o ..... 
Londrada heyecan teYHd 
mittir. 
JAPONLAR, ECNEBIL 

KORKMASINLAR 
DiYORLAR 

Tokyo 28 (Radyo)-8_.
daki e09eltiler temiaat; 
tın dadır. J\ıilerin ee. ... 11111"1 
kartı fena bir g6zll 
dığı anlatı1-ttır. 

et •·m 
Bir ,e ı ı,ız . =çok mühim 

- Bat tara ı 1 incide -
kiki bir zengin gibi yinin· 
mekte ve kıyafeti, tuvaleti 
her kesin dikkat g6züa6 çek
mektedir. 

Genç kız· bir g&n Londra-
nın en büyük mağazalann· 
dan . birinde ahı ver t eder
ken kendisin bir ıerseri g6r· 
müftür. Serseri Leydi Pik
unun kiyafetine nazaran çok 
zengin bir kadın olması İcab 
ettiğini dlittlnmüf, bilhusa 
genç kızan boynunda aıılı 
duran bllylik taneli incilere • 
aizınıa aaya akarak bak
mııtır. 

MtUıim bir hınıı ıebeke
sine memub olan ıeraeri, 
derhal harekete geçmit ve 
şzbekenin otomobillerinden 
birini mağazanın iSnüne ya
naştırmıştır. Şebeke menıup 
lan genç kızı otomobillerine , 
bir mlıteri sıfatiye bindir
meğe muvaffak olmnttur. 

Bundan sonra genç kızı 
meçhul bir se.&. te doğru ka
çırmıtlar ve uyuşturucu bir 
zehirle öldürmüflerdir. 

mülakat 
- Baıtarafı 1 incide .,.,,, 

yüzden dünya gasetecile~ 
da Salibiahmer çadırlard 
sakhımak icabetti. f 

- Negüs nasal adamdlf 
- Çok namuıla ye ----

vatanperver.. Diler R 
çok itiraslı ti"•llll!! 

adamlardır. Diyebilbilt 
Negilı&n en blylk dthl• 
lan da bu adamlardır. 

- Nep f•a bir 
Ofml& aalh ,.,.... ... ....., 
MOTHll Bltt za 
- Sulh yapar• ona 

hal aid&receklerdİr. Hi 
insanı zehirlemek •için 
gOzel bir zehir balm·-·....-
Bu zahırin ne kokan, °' 
lezzeti vardır. Bu ıe'ill 
! in can kahvenin için• 
dıtı zaman ancan 
bir ay sonra ıa.terme 
bir ay sonra bu zehirli 
veyi içen derhal &ime 
Henilz bu zehirin tesirill' 
tadan kaldıracak bir 

Cinayet iılendikten ıonra 
katiller büyük inci gerdan
lığı ele geçirmiıler fakat, bulunamımıı~~ 
biraz sonra incilerin sahte 
olduğunu anlayınca b&ytık 
bir sukutu hayale uğramıı
larclır. Caniler llç gOn ıoara 
Lonra polisi tarafından yaka
lanmlflardır . . 

Esrar 
Mezarhk bapacla 28 

euar Atark• ..... 
kalı Meluaed otlu 
tutalmQftar. 


