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~ız Dışbakanı Bay Flandenin Sözleri 
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ı~nsaya döner seferber-
~ ilan ederim diyor 

... - oo+•OO 

il an~a Konseyin şartlarını kabul etti ve 
ç kışilik bir heyet Londraya gönderdi 

1 

sı7.lar ihtiyat aske. Jerini şark 
hududuna gönderiyor. İtıtih
kAmlarda büyük çal ışma 

vardır. Fransa hükumeti bil· 
tün hududlardaki istibkim
ları teftiş için muhtelif ko· 
misyonlar teşkil etmiş ve 
hududlara göndermiştir. Bu 
komiyonlardan gelenlerin 
verdikleri raporlar muvafık 
görülmµştür. Fransiı orduıu· 
nun sıhhat ve maneviyatının 
da yerinde olduğu bu rapor
larda münderiçtir. 

ALMAN HEYETi LONDRA
Y A GiDiYOR 

Berlin 17 (Radyo) - Kon· 
seyin ıartlarını Almşnya ka
bul etmiştir. O şartlar dai
resinde konseylere girmek 
üzere üç l~<işideo mürekkep 
bir murahhas komisyonu 

ı Fon Noyrab:ı başkanlığı altın
da Londraya gönderiliyor. 
Bu heyet yola çıkmıştır. Ya
rın Londrada ilk müzakere 
sa'onuna girecektir. Bir riva· 
yete göre heyete Fon R,bet-

t-. rop başkanlık edecektir. 
~tli F FRASIZ DIŞ BAKANI 
r, L. '•11112 A .QıtiE1ç • iman anlaşamamazlığını halla uğraşmak FLANDE FRANSAYA 
Aı.~ tQ y ! evvel görüşen Fransız Başbakanı Laval ile DÖNER SEFERBERLiK 
~;._"-. lhn~ 10• a~amı Göring karşı karşıya. iLAN EDERiM DEDİ •t f\lan n ışgali dolayisile gazetelerde sık sık ismi Paris 17 (Radyo) - Lond-
".\Nl\R, anya~Jizli siyasa işlerini takib eden Ribentrrof rada dün toplır.a 1 Uluslar 

J _ G2Ltyk00RNLFERANSA askeerleştirilmesi yüzünden, konseyinde Fransız dış ba-
"1ild AR ı kanı bay Flanden ezcümle ta 17 ( büyük bir endişe hüküm 

'1a l•I· A.~) - Ber- sürmektedir. Ren nehrinin demiştir ki: 
"l .. il b - " Konsey emri vaki ile 
~ lllaD hilkır telgrafa her iki sahilindeki yerlerde 

. ~11'6tlllele .6aıe~i ~on- balkm büyük bir kısmı ban- gelenlere hak verecek olursa 
'iıltibarile rıe ıştıraki kalarda ve tasarruf sandık- Fransaya döner, seferberlik 
~ • tlçiıine 'b.bu_I ettiğini larındakı mevdualı geri al· ilin eder ve sizinle görü-
'ria, 17 ıldırmiştir. maktadırlar. ıürüm. ı• 

~, (Radyo) - Is- FRANSA HAZIRLANIYOR GlZLİ VE ALENl 
t11 b~İ!en. haberlere ISTİHKAMLARINI TAH- MÜZAKERELER 
• b~,. eıı ahalisi a- KİM EDİYOR Londra 17 (Radyo) - Dün· 
.. ••nın "d 1 ô J ...... yenı en stanbul 17 ( zel)- Fran- (So u 4 ilncüde) 

~~ ~ ................................................................. . 

11 
Q Yan erkanı harbiyesi 

ilbeaı 1 . ••••••oo .. •••• ---------
'I' ere tema!' etmek istiyor. Habeşliler 

... ~:t.1ab .. 1 17 <ö yenide~ asker toplıyorlar 
~~' tad zel) - A ~ e le Yosuna ö s- Habeş ordusu vardır. Ras ter Ajansı bildiriyor : 
t lltrt! :a• barb'g r~ İtal- Destanın on bin askeıi bu Şimaldeki İtalyan sağ ce-
'''liıad t~as te~~:ı, Ha- beıablardan hariçtir. Bu nabının Guram istikametin-

b l~L.. tdır. etmek muntazam kuvvetlere gayri de giriştiği taarruz devam 
·~~ 1 ~L ... ~ '111 tah1:11· . muntazam ve ıayısıt çete- etmektedir. Guramm 7 tal-
• ~lo it 0rd11ları •nın.e göre leri de ilave etmek gerek- yan tayyaresi tarafından şid-
-.~_tt1a'&~llla11dııında şıaıal~e tir. Bu urduları takviye için detle bombardıman edilmesi 
~,....._ da N . 40 hın Habeşler yeniden asker top- bu şehrin yakında bir İtal· 
ı.ı_~· it, da 35 bi a~~b~ ku- lamakta devam ediyorlar. yan kolunun taarruzuna uğ· 
...._ ...u•rı11 c:e ~ ışı var- GURAM BOMBARDIMAN rıyacağına bir delil telakki 

ilr lla ıau unda 15 EDiLDi · edilmektedir. 

'-tazalll bir Londra, 17 (A.A) - Roy- Adiı • Ababadan ıimal ve 

AKLA HAYRET -VEREN 
HAZIRLIKLAR 

Almaliyanın konseye girmesi 
için ileri sürdüğü teklifleri 
kabul etmediklerini bildiren 
murahhaslardan dışbakanı
mız Tevfik Rüştü Aras, 
Polonya hariciye nazırı Bek, 

Romanya hariciye nazırı 
TITÜLESKO 

Yunan 
Casu·sıarı 

Osn1anlı in1para toru
nun kalbio-ahında /:) 

Birkaç gündenberi tefrika 
ettiğimiz bu harikulade ve 
heyecanla dolu hakiki casus· 
luk tefrikasını bugün ikinci 
sahifemizde bulacaksınız. 

Eğer şimdiye kadar okµ
mak fırsatını kaçırdınızsa 
derhal takibe başlayınız. Bir 
daha elinizden bırakamıya

caksmız. 

cenub cepheleri hakkında 
çok az havadis gelmektedir. 
Bazı mahafilde sanıldığına 
göre bazı Habeş vilayetle
rinde dahili karışıklıklar baş 
göstermiştir. 

HABEŞ RAPORL! 
İstanbul 17 (Özel) - Adis

Ababadan bildirdiğine göre 
Habeşler çetin bir çarpıtma

- Sonu 4 lncllde -

Fransız hudu
dundaki müs- 1 

tahkem kaleler· 
'roorağa günıülü olan 
heton ve çelik koridor 

Almanya Reni neden i şgal 

etti? Bu suale cevab veren 
bir İngiliz gazetesi diyor ki: 
Almanyanın garb hudu-

dunda 450 kilometro uzun
luğundaki bir saha her tü rlü 
taarruza açık bir vaziyet
tedir. Halbuki Fransızlar bu 
sahayı baştan başa yerin 
dibine gömülü kalelerle ör· 
müşler ve geçilmez bir hale 

BiR MUAMMA 

•••• 
Esrarengiz bir 

aile faciası 
koymuşlardır. d 

Bu istihkamlar, bu günkü Onu ben öldür üm onu 
iıııtibkimcilık ilmini şadesele- seviyorduın, o beni 
rindenbir. Bu istihkiamlar sevmiyordu! 
Fransayı miibafaa .ettikten Eksantrik işler diyari Ame-
baıka, uzun menzilli nophrı· 
le Alman tobraklarını halaç rika, esrarengiz cinayetler 
pimuğu gibi atacak bir va- diyarı da Fransa 1 
ziyettedir. Fransada Mantobanda iki 

450 kilometroluk sahadaki üç milyon servete ıabib 
Fransız istihklmları bagtınkii IYomveyre ailesi var. Ba 
silahların hiç birinin tahrib aile, bu aile bir dul kadınla 
edemiyeceği kadar kavvetli oğlu Ha•riden ibaret 1 
betonarme ve çeliklerle ya- Giinlerden bir glln Hanri 
pılmıştır. Top kuleleri kimi- Babet isminde bir daaikl 
len zırhlıdır. Bu iıtibkim aile ocağına geliyor. Bir 
uzun bir koridor teşkil et- müddet iyi yaııyorlar. Fakat 
etmektedir. bu genç kadın Hanriain u• 
lstihkimın gerilerine doğru sile geçinemiyor. 

epeyce uzakta, askerin ika- Madam Dompeyre, tam 
metine mahsus kışla ile her bir kaynana tipi. Oilunua 
türlü malzeme ve yiyecek metresinden intikam almak 
depoları, elektrik santaralı için Hanriyi eylendiriyor. 
ile diğer şubeler vardır ki, Bobet bunun nzerine çekilib 
bunların hepsi muhafazaları gidiyor. 
esaslı olan d airelerdir. Fakat arbk resmen kayna• 

Aydınlık, cephane asan- na olan madan Dompeyre 
sörleri, mutfaklar, ısınma 
ilah hep ~lektrikledir. Hava gelini ile ıeçinir mi? Ne ge· 
kuvvetli vantilatörlerle tec- zer! 
did edi'ir. Herkesi kötü, keadilİIJİ 

Bu istihkimlar araziye uy- melek tayf asından ıayan ma· 

-Arkası 4 üncü11de--------•So•n•u-4•n•n•c•n•d•e•---

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

Bindikleri dalı kesen gafiller, 
firmamızı keoaze ediyorlarmlf 
l i":.W ir arkadaşımız yazıyor. Bazı firmalar, biui menfa· 

L:Jll atlerini korumak, ceblerine bet on kurut sokmak 
için dış ticaretimize suikast yapmaktan çekinmiyorlarmıtl 
Maksadımız teşhir olmadığı için bu finnalann adlannı aaa· 

larını yazmıyoruz. . . . • • 
Açıkgöz geçinen fakat bındıklerı dalı kesmek gafletim 

gösteren bu adamlar harice götnrdükleri mallan tağfİf edi· 
yorlarmış, satışlarında dürüst davranmıyorlarmış, dıı memle· 
ketlerden yapılan müracaatlara cevab bile vermiyorlarımf•• 

En kısa tabirle, bin bir fedakarlık ve çalıımalarla beynel· 
milel pazarlara tanıtmağa uğraştığımız " Tllrk firmasını " 
berbad ve kepaze ediyorlarmış! Yapılan şikiyetler lizerİDe 
Türkofis bu firmalara kafi ihtarlarda bulunmuştur. 

Ayıbtir! Dürüst olunuz .. Namus ve alın terile para kazan· 
mağa alışınız. Büyük Ulusun ismi ve iktiaadiyab ile oyna· 
mayınız. Ayıbtır! 

Halk b6yle söyliyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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UfflUTlyetı Gazeteleri 

G.. ..1 k b. k ' k Ne diyorlar 
ODU ya an ır aş yapma "Katimerini,, gazetesi "Bu 

-----------00 Alman hareketi Avrupayı 
SiYASAL ROMAN YAZAN: SIRRI SANLI harab edecek olan bir yan-

- .... -••ıtıı•--- gındır,, Laşlığ"ı altında yaz-
-57- dığı makalesinde diyor: 

Büyük adamlara malik olmak isternıisiniz? "Almanyanın indirdiği dar-

Kadınlarınıza büyüklük nedir öğretiniz be dünya sulbünü oyuncağa 

J J ı=>USO çeviren bir hercümerç ya-

" Bu değerli ve haluk 
gençle şimdi nişanlı bulunu
yoruL Bir gün bir münase
bet getirerek bana düğün 
hediyesi olmak üzere ne 
almaldığını istediğimi sordu. 
Ben kendisine şu cevabı 
verdim. 

- Alacağınız hediye ye
rine bana bir söz vermeni1i 
rica edeceğim. 

- NaS11 söz? 

- Bizim gibi kimsesiz, 
fakir, perişan, dünyada hiç 
bir istinadı kalmamış aileler 
size bir iş için baş vurduk
ları zaman bütün kalbinizle 
onların haklı olan işlerini 
görmeğe, bitirmeğe çalışaca
ğınıza dair söz vereceksiniz. 

- Cumuriyet bizi niçin 
yetiştirdi, hükumet bize niçin 
maaş veriyor, fakir veya 
zengiz bütün yurddaşların 
işlerini görmek için değil mi? 

- Evet. 

- O halde bu söze lü
zum kalıyor mu? 

- Belki kalmıyor, fakat 
bu sözünüzün içinde bir 
vaid daha bulunmasını isti-
yorum. 

- Nasıl vaid? 

- Fakirliği, parasızlığı do ... 
layisile her her hanğ. bir 
vergiyi vermediğinden eşya
ları sattırılan fakir bir aile
nin perişan ve büyük ızdı
rabı karıısında memurlarını
zız daha metessir görünme
lerini mümkün kılacak bir 

Yahudilar 
yandı 

';" ... 

Belgrad - Varşovadan 
bildirilyor: 

Biri bir Yahudiye diğerida 
antesimit bir Hristiyana aid 
olmaak üzere bulunan iki 
cesed yüzünden tehlikeli 
hadiseler oldu. Bunun üzeri-
ne antesimitler intikam duy
ğusu ile 100 dane Yahudi 
mağazası yaktılar. Taşlanan 
polis silahla müdafaa etti 
altı kişi ölü 19 da yaralı 
vardır. 

, • ' • ·'- · rattı. Yalnız bir ümid bırak-
hal ve şuurun hasıl olmasını, tı ki o da uıuslar sosyetesi-
nasihatlarınızla, konferansla-

} ı dir.,, 
rınız a temin etmeğe ça ış- Neos Kosmos gazetesi ise: 
ml\k vadı ... ! Hitler Almanyanın hedefi 

Nişanlım bu sözlerimden Fransa olmadığı anlaşılıyor. 
son derece memnun kalarak O hedef Rusyaya çevrilmiş-
bana dedi ki : tir. Moskova ile Berlin ara-

- Sefalet üçrumundan sında çoktanberi bir ihtilaf 
kurtulcJuktan sonrada yurtd- hazırlığı vardır, diyor. 
daşJarın derdi ızdırabı ile Proiya gazetesi de Al-
bukadar uğraşmak bence manya hareketinin bir ha-
pek büyük kalbliliğin deli- dise tevlid etmesinden en-
lidir. dişeler göstererek şunları 

- Bence yurddaşla' ın 
d d 

yazıyor: 

er ve elemleri ile alaka- _ Bu arada gayri kabili 
dar olmak bir büyüklük de- ictinab bir şey var ki 0 da 
ğil onların elem ve ızdırab- küçük 'antant merkezi Av-
larına karşı lakayd hissiz rupa sulhunu temine kalka-
kalmak büyük* canavarlıktır.,, cak, İtalya ile gizlice anla-

• • şan Avusturya ve Macsristan 
Mektubunun buradan aşa- ise onlarla karşılaşaca\c bu 

ğısı iki genç nişanlının hissi suretle balkanlardaki asa-
hayatlarına dair güzel ve yiş de ihlal olacaktır. 
canlı tablolardan bahis ol-
duğu için okunmağ• ıuzum Moda dalgası 
görülmedi. Fakat okunan Alnlanca ye Frans•ca 
kısımları dinliyen ve gaze- · 
tecinin de çay ziyafetinde dan sonra lngilizce 
hazır bulunan öğretmen Ya- Balkan milletlerinin harb-
şar Gündüz heyecandan tit- tan evvelki lisan modaları 
riyen bir ses ile şu sözleri Almanca idi. Harbten sonra 
söyledi: Fradsızca oldu. Fakat son 

- Jan Jak Rusonun "Bü- senelerde bu moda İngiliz-
yük adamlara malik olmak ceye döndü. Bugün Belgrad 
ister misiniz? Kadınlarınıza ve Sofyadaki asrı gençler 
büyüklük nedir, büyüklük İngilizceye merak etmişler 
sevgisi nedir, öğretiniz,, sö- hatta büyük memleketlerdeki 
ıü kadar derin bir hakikat ihtiyari lisan kurs arında bü· 
olamıyacağını bu mektubun 
maali bize bir kerre daha 
çok kuvvetli bir surette 
öğretti .. 
s [•] 
İngiltere 
Avusturyanın 
İnıdadına g·elivor 1 
Londra 17 (R~dyo) --- Ga- 1 

zeteler lngilterenin ilk defa 
olarak Avusturyanın mülki-
yetinin tamamı lehinde fikir 
yörütmüştür. Bay Üsten ve 
bay Eden kamaradaki beya-
natlar mda Avusturyanln bu 
günkü hudutlarının mubafa· 
zası için İcab tderse made
ten yardıma koşalacağını 

söylemiştir • 

yük rabetle lngiliz lisanına 
dönmüştür 

Fransada 
Hitlerin hareketi aley
hinde gürültü oklu, 

oluyor, olacak 
Sofya - SJov gazetesi, 

Alman yanın muahedeleri 
yırtmasından en çok müte· 
esir olan Fransada Almanya 
aleyhinde gürültüler oluyor, 
nutuklar söyleniyor, konfe
ranslar veriyor, Siyasi hü
cumlar oluyor ve olacaktır, 
fakat genel harbın henüz 
kurumayan kanları yerde du
rurken yeniden kan dökül
mesine maydan verileceğini 
zannedememektedir. diyor. 

.;Ja ~~41· .. !A!W»kqagtı &&JLM'*K*IM'W ww 

İZMİRLİ 
BİR KIZ 

SEVDİM! 
Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 46 

Oh! yavrun1a bir baba buldun1! 

Biraz sonra, Hulya yanın
da bir genç kız olduğu 

halde odaya girdi ve ya

nındaki genç kızı Ahmede 
takdim etti: 

- Ablamın arkadaşı Bü
lent! 

Ve genç kıza dönerek: 
- Ahmed Ağabeyim! 

dedi. 
Bülent hayretini gizleye

miyerck Ahmedi baştan aşa-

ğı süzüyordu. Hulya bu Ah
medin hangi Ahmed oldu-

ğunu sokak kapısını açar 
açmaz Bülent'e söylemişti. 

Bülent büyük bir kinle 
Ahmedi süzdü süzdü, sonra 

güya Lcylanın vekaletini 
üzerine almış gibi birdenbire 

köpürdü. Hayatında ilk defa 
gördüğü bu delikanlıyı kırk 
yıldanberi tanıyormuş gibi: 

- Ayol nerede idiniz .• 

Öldünüz mü kaldınız mı? .. 
Birdenbire nereye kayboldu 
nuz ! dedi. 

Ahmed bu damdan düşer-
cesine taarruz karşısında sen 
deledi. Bir şey söylemedi. 
Genç kız ayni hararetle de
vam ediyordu: 

- Kalbsiz erkekler ... Ka
dınların içinde bir kalb bu
lunduğunu neden unutuyor
sunuz! 

- Fakat hanımefendi ... 
- Fakat filan anlamam ... 

Leyla ye çektirdiğin i z azab 
ve iştence kafidir sanmm. 

Delikanlı tanımadığı bu 
genç kızın nenin nesi oldu
ğunu anlamak ister gibi Hul
yanın ,yüzüne bakıyordu .. 

Biraz sonra Bülentin L y· 
lanın en candan arkadaşı 
olduğunu öğrenince, Leyiyi 
temin ediyormuş, Leyliya 

... \j • J .. . .· .· .. '. ' ' ... \ r . : .... • 1 

' f0J Osmanlı imparatorluğunun 
K ıh• Ah d Yazan: A. FRANCIS a ıga ın a - 1 -

Casus Corci, Şehzadenin konağında ki ecnebi kadın 
• Yüzüpden hizn1et etnıiyor 

- Fakat, tam evı yaka- - Şu halde... His.:-iyatını sın. Hiç olmazsa bu 
larken bir insan böyle elden bırakacak ve bu kadınla cerecek bir başkasını 
bırakır mı? Hiç olmazsa bir münasebet tutacaksın.. ğa çalış. Bu şebzede 
randevu almalı idin. Doğru- - İmkan yok .. Bir maki- nağında olan biten ·çil 
su senden böyle bir ihtiyat- ne bile olsam ... Gene taham öğrenmek bizim 1 

sızlık ve tedbirsizlik bekle- mül edemem.. Casusumun iaıımdır. lı' 
mezdim. bu inadına kızdım? Yarına kadar siıe 

- Ne buyurdunuz? Ka- - Cehennem ol buradan başaracak bir iş bul• 
dından rdııdevu almak mı? git. Vazifesini bilmiyen Konak etrafında da Jıİ 
Allah göstermesin. adamlarla benim işim yok- mnlar yapacağım. Bel 

- Neden?. tur! dedim. lerden biriside konakt;J 
- Allah göstermesin .. Al- Corci -artık casusumun civarında bulunmakta 

lah yazmışsa bozsun! .. Cadı ismini söylemekte beis yok!- ı demdi ki iş bu kadar· 
karı, kendisine rastlamış ol- bu hiddetim üzerine çok himdir, elimden gefeol 
duğuaı sokağın tenhalığından müteessir oldu; Corcinin bu pacağım! 
ve ortalığın kararmış olma- vaziyeti beni de müteessir - Hay şöyle .. 
sından istifade cdet ek boy· etti. ciyi ancak böyle g 
numa sarılmağa kalkıştı. Elin- Ben kim idim?. İstanbul- isterim! f 
den kurtulmak bir iş oldu. da ve bütün Osmaulı ülke- Corci ile beraber se 
Zaten bu dadmdan vaktile sindeki Yunan casus teşki- hnne kapısı'1a kadar ~ 
kurtulmak için neler çektim )atının reisi.. Fakat netice ve kavas Osmnna b~ 
bilseniz. d b b' ... itibarile bir casustan başka ver im, unun ır , .. 

- Tuhaf şey .. Bizim işler- bir şey değildim. Haklı bir sini bu topala verın 
de böyle hissiyatın yeri var- iş. Ahlakla kabil teif olmı- Iedim. Bundan ııı• 
mıdır? yan bir iş! 

Şu halde biz bu güzel Fazla hiddet gösterdiğime 
fırsatı, senin senin aşk veya peşiman oldum: 
nefretin basebiJe kaçıraca- _ Corci! dedim. Mademki 
ğız demek. Bence Prensin bu işi kendin yapamıyacak-
konagı bizim için haber ~ ~ ~ ~ 
kumkumasıdır ! Ben her gün 
yeni yeni hadiseler hazırlan
dığını haber alıyorum. Bir 
kaprıs içind!r. 

- Benimki bir kapris 
değildir. Ne emrederseniz 
yapmağa hazırım. Fakat bu 
huhusta beni mazur görme
lisiniz ! 

- Fakat bu hususta bü
yük bir mecburiyet varsa ... 

- İmkanı l o\ ! Sen asıl 
mevcudiyetini, hakiki mahi
yetini unutuyorsun.. Burada 
her gün bir isim, bir kıyafet 
altındasın. Fakat senin aslın 
ne? .. 

- Giridli bir Rum!. 
- Pekala.. Asıl (adın? 
- Corci. 
- Pel<i'a.. Sen açıkgöz 

bir adamsın. Bu memlekette, 
hatta arzın her hangi bir 
yerinde şimdikinden iyi ek
me~~ parasını kazanamaz 
mısın?. 

- Kazanırım ... 
- Neden casusluk yapı· 

yorsun? Casusluk iyi bir iş
midir?. 

yalvarıyormuş gibi genç kızı 
inandırmağa çalışarak bütün 
olub biteni kısaca anlattı. 

Bülent bu izahatı dinledik
ten sonra haykırdı : 

- Şimdi Leylaya telgraf 
çekeceğim. Ve sizin geldiği
n· zi bildireceğim. Dedi. 

Ahmed atıldı : 

- Sakın ha! Dedi. Öbir 
gün vapurla gidib onu geti
receğim. Bir sürpiriz yapa
cağım. 

Ayrıldılar. 

Bülent derhal Leylaya uzun 
bir telgraf çekti. Ahmedin 
geldiğini anlattı. 

Ahmed, sokağa çıkar çık
maz cebine buruşturarak 
koyduğu kağıdı büyük bir 
merakla açtı. Bv kağıd, son 
defa izmirden ayrılırken 
Leylaya yazdığı mektubdu. 

O satırları büyük bir iş-

Söndürülme- ı 
miş şidirilmiş 

Sofya - Siyasi cemiyet
ler lagvedildiği gibi muha-
cirlerin cemiyetleri de siyasi 
sanılarak kapanması ıçın 

dahiliye bakanlığından cemi
yetler başkanlarına emirler 
yazıldı. Dobrica muhacirleri 
cemiyeti reisi bu emir üzeri
ne bütün şübelerine yazdığı ı 

bir yaymada: 
Memleketin politikasının 

muhtaç olduğu bu tedbirleri 
soğuk kanklıkla kabul ede
rek şubelerinin lagvedilmesi
ni ve fakat cemiyet hayriye 
şeklinde devamını bildirmiş
tir ki, bu son tabirle bu ce
miyetin söndüriilmeyib sindi
rildiğini gösteriyor.1 

Tokyoda 
Sovyet elçiliğinde 

tevkif at 
Sofya - Otro gazetesinin 

Havaş ajansından alarak 
neşrettiği bir telgrafa göre 

kence içinde tekrar okudu. 
Mektubun altında Leylanın 

el yazısını gördü. Bu kurşun 
kalemle yazılmış tek bir ke
lime idi. Bu kelimeyi hece
leye heceleye okudu: 

- Aldatıldım! 
Ahmed bu kelimeyi görün-

ce çok fena oldu. İsyan etti 
ve haykırdı: 

- Hayır Leyla, hayır. Al-
datılmadın!. Bunu çok ya
kında anhyacaksın aldatıl
madın! 

Leyla, büyük bir telaş 

içinde idi. Nikah için kağıd
lar askıya çıkarılmıştı. Ka
nunen muayyen olan müd
det bitmek üzere idi. Bir iki 
gün kalmıştı. Leyla Allaha 
dua ediyordu: 

- Benim kiiğıdlara Allah 
versede lzmirde itiraz eden 
çıkmasa.. Ahmed bana şu 

kavasın şüphesini c 
mek idi. k 

Casuslukta en büyO 
en fazla ihtiyattır! 

(Arkası 

~ E E &f 
Cenubi 
Bulgarist~ e' 

Askeri tedbırl 
Atina - Dıramad•" 

diriliyor : 
Hududtan gelen ha lı 

göre Bulgar karar~ 
askerle takviye edı ,t 
Ve pek çok mühiııılll 
tirilmiştir . . Ayni ~ Jıl 
cenuba doğru aske~ I 
rın ve cephane arab• . 
taşındığını bildiriyorla' 
vaziyet karşısında ~ 
tan dahi her ibtiıııa ~ 
hududlarında tedbiri 
vessül etmiştir. 

T~-kYo'd;ki -s~;;;tR~~1: 
çTği }lpon hüküınet'c 
protesto vermiştir. ~i' 
Japon h i!kiimcti bu e 

. 1 , • ., 
teki bazı te:rceman a 
Japon ihtilali hakkıll~' 
lümat toplamış olma 
lis tarafından suçlu ~ 
lerek tevkif edild1 ~ 
Protestoda bu iddia "' 
madıği söylenmiştir. 

işdede engel olmasa!~ 
Genç kız bu işin ,

bir çapanoğlu çıkaıad 
fanı elinden kaçırmalı 
mı yordu. 

·r O İrfan ki, ona b• e' 
değil, bütün hayatılt 
baş belası olacaktı. 

masum kız bütün b ~ 
habersiz olarak b.04f 
çoşkun bir sevinç iç•O 

- Oh yavruma bit 
buldum. 

Diyordu. 

Kararlaştırmışlard•· ti 
yapmıyacaklardı. lr~~ 
cukları vardı. Kendı 
yavrusu karnında idİ· 

0 
yapıb ilaleme kepaıe . J 
ta mana yoktu. . .~ 

Nikah muam~le•' i"' 
bitmez, irfanın evıoe 
recekti! ; 
• ( Ark,,ı 
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2 \'e 'O k 
Cınıırırnclik ambalajlarda 

bulunur 

Artıbala· 
_ J ve komprimelerin 
lılerirıd 

e hat· ı· . t' 1· • ıs ı§ın ımsa ı 
oları (1' 

markasını arayınız. 

p 

t~~~~~l~ğuyle şöhret ve halkımızın takdir ve 
sı H!lı ~nı kazanan liükün1et Caddesinde Şcm-
" q <·k t u . ~lı ol ' a ~. cuziuk sergisi ucuzluğ·un ucuzlu-
(~~ n1ak lir . b" . b' ı ~Yal· zere venı ır scrgı yanın ır ço < 
h .. <l 1•1 )' ] r 8 ~ ı ·•ltıhi a nız l 8 {Uruşa satnuıktadır. Bu 
~ nı fırsattan jstifade ediniz. 

BUGÜN 

A 
2 Büyük filın birden 

Telefon 
2394 

a ye 
TivoJi canbazhanesi Harri J:>il 

·~ 

1 ) -
T 

o e a a 
Bakterİ)10log ve bulaşık, salğın 

hast.alıklar ınütehassısı 
Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın

" da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 
akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. 

Müracaat eden hastalara yapılması lazımgelen sair 
t ablilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta
lara yapılmo. ... ma cevaz görülen Pnomotoreks muayene- )(. 

{< sinde muntazamnn yapılır. Telefon: 4115 

Alman D ktor Auostelin 
Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkların sureti istimali 

Sigaranın nikotinini kamilen çe
ken Alman doktorlarından Profe· 
sör Doktor Apostelin sıhhi Ağız
lıkları umum Avrupada sigara 
içenleri memnun etmiş ve rağbet 
kazanmıştır. 

Ağızlık üzerinde Doktor Apostetin imzası olmasına dikkat 
etmeJidir. Toptan ve perakende satış yeri NECiP SADIK 

Balcılar raddesi No. 156 lzmir 

Arıcılara ınii jde T 
E 

R 
z 

z 
E 

T 
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Kemeraltı 
Hükümet 

Karşısında 

15 günlük kız çocuğu 
Onbeş günlük, gayet gür

büz, bir kız çocuğunu validesi 
evlatlık vermek istiyor. Ta-

Fenni Arı kovanı sandıgw 1• lipler matbaamıza müraacat 
etsin. 1 - 5 m görmek ve almak istiyen- u u•u • ~ • .._,..a • 

ler Şirket bulvarında İsmet ralı dükkana müracaat etme-
Paşa Bedesteninde 12 ouma- leri ilan olnnur. 

~~~~~~~~~~m_~~~~~n~~~~MEE~~~ 
~ TELEFON a 
~ : 3151 ~ 
~ BU GuN E 
~Sayın İzmir halkından gördüğü rağbet ve -teveccühe kü-m 
mçük bir mukabele olmak Uzere bugünden itibaren yalnız~ 
~ üç gün için tenzilatlı bir tarife tatbik edecektir * 
le1 Birinci 1 5 - Balkon 2 O - Hususi 2 5 Kuruştur ~ 
~ Bu ucuz fiatlere rağmen yine iki büyük film göster- il 
~ mekte devam edilecektir ,~ 
~ BUGÜN: ~ 
~ • E 
~ - 1 2ece w ~ 
~ Aşkın kuvvet ve kudretini açıkca gösteren büyük film • 

~ 2 - e e kadınf 
~ Ann Harding - John Boles'in temsil ettikıeri heyecanlı • 
~ bir aşk romanı 
~ Ayrıca: Türkce sözlü F oks dünya haberleri ~ * Yarın ve o bir gün: ~ 
~ iLK GECE - AŞK KADRiLi m 
~ Seanslara saat 15 de başlanır a 

~~:o:i;i~~~~~~~~~~~~~~~~e=:~~~::.t::~::::;;,w:::z~:u:=:;:=:::ı:::;z:s:~~~~:ımııiCl'.':lrz;:j~~~~:~~~~~;~~~~~~·~~~~~~·~~~~·~~;~~~·~~~~<;:;~~~~~8~t!lt'2~~~~~~~ 

' 

M. Depo 
H .. kAmet sırası 

*~e~t*:*~~~~=~*~~~-·-~~~*~~~ 
Tel. 
2573 

İdaresinde Milli Kütüphane sineması 
Bugün 2 şaheser film 

Sinemacılık dünyasının şimdiye kadar vücuda getirdiği şaheserlerin de fevkinde şöh- ~ 
reti dünyayı tutan Lüyük edib konl LEON TOLSTOY'ün aşk, ihtiras ve heyecan i 

dolu cihanşumul eseri 

• n arenın 
BaşroJJerde: Greta GARBO 

\TE 
Fredrik MARCH 

DOST İRAN ŞEHiNŞAHI H?.zretlerinin memleketimizi ziyaretleri ve bütün mem 
Ieket içinde ulu önderimiz TA TURK ile birlikte yaptıkları tetkik gezisini bütün te- .. « ferruatile göstsren 4000 metro uzunluğundaki Tiirkçe sözlü muazzem film. Türk kara .. 
deniz ve hava kuv1ıetlerinin manevralarını bütün azametile gösteren bu şaheser film
den herkesin ittifade edebilmesi için saat yedi seansından itibaren birinci mevki 

25 uruştur 
"""°'.l"V'w"'V'V'~~""-"J~~~ ~°'V'."'-"-"'-J"V""'"~~""""'~'""""'.....-..''''""""'"""'-~ 

Seanslara dikkat 
1 de Anna Karenin 3 de Seyahat filmi 5 de Anne Karenin 7 de Seyahat filmi 

9,15 Anna Karenin 
.~ "JPl'"l')$'$~-~ .... +"""+ .... +~~~-""~-... ----~----m--~~-~ ..... 
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Italyada 
Çıkan ~allar 
İzmir ticaret odasına An -

karadan gelen bir biJdirimde 
Uluslar cemiyeti İrşad komi
tesinin 83 numaralı vesika
sında yazılı karara göre be
delleri 19 Birinciteşrin 935 
den önce ödenmiş olmak 
şartiJe ltalyada çıkan maUarın 
memleketimize girebileceği 
bildirilmektedir. 

•• 
Olüm cezası 
Narlıderede kasap Musta

fayı öldüren İbrahime ağır· 
ceza mahkemesince idam 
kararı verildi. 

Zehirli Gazdan 
Korunma Konferansı 
Önümüzdeki Cumartesi ak

ıamı C. H. P. Asansör oca
tanda muallim Ôztarhan ta
rafından zehirli gazlardan 
korunma usul&ne dair bir 
konferans verilecektir. 

Fuhuıla müca
dele komisyo
na toplandı 
Fabut ve bu yüzden bula

fall luutahldarJa mllcadele 
komisyonu din Sıhhat mil· 
dllrlliunde toplaamıftır. 

Gö cük oteli 
sablacak mıl 

Diba vilAyet meclisinde 
hlk6mete aid olan G61c6k 
otelinin aatılmua müzakare 
edildi. Sablım, ıablmnım 
deyaaler oldu. Nihayet büd
çe eacimeDİDe havale edildi. 

Kaçakçılar 
Cezalandı 

Adanada bOyilk teıkilitla 
kaçakçılık yap,n Hacı Mua· 
tafa ve arkadaılan Adana 
hıtiau mahkemeai tarafından 
beter ıene hease mahüm 
olmuılardır. 

Burnovada bir 
Hadise 

Evelki gece Burnovada bir 
hldise olmuttur. Yukarı çay 
Mhalleainde bir evde topla 
- 19 arkadat kafalan ttı· 
dledikten sonra bağınp ça· 
iJrmaya bqlamıtfar; bir ara
lık iti daha ileriye vadararak 
içlerinden birini kolundan 
hafifçe yaralamışlardır. Za· 
batanın hadiseye müdahale
ıiae kartı bulunan bu zevat 
.. bah vakti evden· çıkarlar· 
kea yakalanmışlardır. 

Romanya da 
Tifo ilerliyor, ölenle
rin sayısı çoktur 

Blkr!f. 17 (Radyo)- Ti
fo haıtahia Romanyada iler
liyoı ve pek çok telefat ve
riyor. bu hatalık Vagaleıni 
hapısbaneaine de alaıtı. Bu 
hap11hanede 1,300 mahpıı 
vardır. Hatalık btlan oka
dir ıermiıtir ki mahkemele
rine bile bakılamıyor, Hapıs
baae ile Wmıe temaı ettiril
miyor. 

( Halkua Seal J 

lngilterenin Hava Kuvvetle- 1 Fransız saylav 
rindeki Yeni Tip Ocaklar 

Londra 17 (A.A) - Bay Sason hava bütçesini Avam 
kamarasına vermiş ve ezcümle demiştir ki: 

" 1936 yılının sonunda hava kuvvetimiz iki misli olacaktır. 
Hükumet saatte 300 miıden fazfa bir sür'at temin eden 
yeni tip tayyarelerden çok memnunndur. Tecrübede olan 
diğer bir tik de en az bu sür'ati verecektir. 

Şimdiki yeni proğram 1500 uçaktan mürekkeb 103 filo 
derpiş etmektedir. Bay Sason sözlerine nihayet verirken: 
Hükumetin bir batı baktı ve belkide daha somada geniş 
şumulü haiz bir pakt aktı ümidi baki olduğunu bildirmiştir. 

Karsta Kömür madenleri 
Kars 17 (A.A)- Doğu ilimizin en önemli ihtiyaçlarından 

biri olan yakacak meselesi ilbaylığın ve Türkofısin yüksek 
başarılarile halledilmiştir. Ormanları korumak amacile Olli 
Balkaya kömür madenlerini işletmek için sermayesi 200 
bin Jira olan bir anonim şirketi kurulmuştur. 

936 yılında Kars ve havalisi köylerine varıncıya kadar 
ma den kömilril yakacaktır. Bu şirketin kuruluşu bölgede 
büyiik sevinç uyandırmıştır. 

ltalya - Avusturya - Macar 
Neye Toplanıyorlar? 

lstanbul 17 (Radyo) - Martın yirminci günü Romada 
Avuaturya, Macaristan ve ltalt'an devletleri toplanacak ve 
miizakere edeceklerdir. Bu müzakerenin iç yüzü lbilli değil· 
dir. Bununla beraber her tarafta buna ehemmiyet veriyor
lar. 

Casuslar lngiliz deniz 
Nezaretine girdiler 

Londra, 17 (Radyo) - Amirallık dairelerine hırsızlar gir
mitlerdir. Fakat bunlar para hırsızı değil, mtlhim bir takım 
vesikaları ele geçırmek isteyen siyaaal casuslardı. Bununla 
beraber hiç bir vesikanın eksik olmadığı garlilmiitür. Hır
aızların kim olduğu teıbit edilememiıtir. 

lngilizler Yeni Bir Lokarno 
Düşünüyor 

lstanbul 17 {Raeyo) - Bay Eden Fransa, Belçika dele-

f.elerin birer mektup gönderdi. Bir Alman hilcumuna kartı 
nfiliz, Fransız ve Belçika arasında yeni bir pakt, sonra da 

Fransa, Bel;ika, lngiltere ve Almanya arasında bir Lokarno 
teklif etti. Bu mesele müzakere edilirken Fransız deleğeleri: 

- Eski Lokamo.<u yartanlann bu yenisine riayet edecek· 
leri ne ile temin edielcektir? Diye sordular. 

ECIEE EBEtt 

Balkanlar ltalyan Erkanı 
Silahlanıyor harbiyesi 
Belgrad (Radyo) - Bal

kanlardaki gazeteler Balkan 
hükümetlerinin ailiblandık
larını yazmakta devam edi
yorlar. Birçok tekziblere rağ· 
men bu silihlanma hakkın· 
da tafsilit dahi veriyorlar. 
Yugoslavdada yeni bir ıilih· 
lanma yoktur. Bntiln htıkü
metler gibi Yugoslavyada 
askeri kadrolarını doldurmak 
için yoklamalar yapmaktadır. 
Yunaniıtanın manevralar için 
bir kısım askerini ıilih al-
tına alması ihtimali vardır. 
Bulgaristanda askeri bir ha
zırlık kaynatması sıörülüyor 
fakat bu kaynaıma hep na-
zariye yahud kiğıd üzerinde 
bir hazırlıktan ibaret oldu
j'u şübhesizdir. Türkiyede 
hiç bir hazırlık amareai gö-
rülmiyor. Çünkil Türkler kut· 
kuda bulunmıyorlar. Onlar 
normal durumdan ayrılmı· 
yorlar. 

15 kişi boğuldu 
Atina - Geçen akşam 

Oruye kıyıaında hapishane 
kayıtı 1 S mabbus ve bet 
gardiyanı hamil olarak fır· 
tınaya tutulm04 re devrile
rek içindekiler boiulmuılar· 
dır. 

- Bat tarafa 1 incide -
dan sonra n. üşkiil bir mev
kie gi mişlerdir. Bu çarpıt .. 
malarda ltalyanlara miihim 
zayiat vermişlerdir. Raı Kas
sa ve Ras Seyyum ordula
rının yaptıkları tiddetli harb
lara rağmen mühim zayi.ıta 
uğramıılardır. 

Bu orduların hali hazırda 
garbi Tembiyen ve 'fakaza 
vadiıini itgal etmekte olduk
lan söyleniyor. Habeş hü , u
meti şimaldeki Habeş duru-
munun müsait olduğunu 

skylemekte ve İtalyanların 
Sokotayı aldıklarını yalanla-
maktadır. ileri mevzilerdeki 
İtalyan kıtaları tayyarelerle 
iaşe ediyor. Habeşlerin iddi
asına göre 896 da ltalyanlar 
gene bugünkü kadar ilerle
mişlerdi sonra da pükürtül
miiılerdi. 

lngiliz filosu 
Ak denize 
Geliyor 
lstanbul, (Ôzel)- Torpido 

muhriklerinde mürekkep bir 
hafif filonun maıtaya gelmek 
emrini lnfiliz deniz bakanlıia 
•ermittir. 

Seçimleri 
Paris 17 (A.A) - IResmi 

gazete yeni parlamento se
çimlerinin 26 Nisan ve 3 Ma
yısda yapılacağı hakkında 
bugün bir emirname neşret
miştir. 

Rusya 
Fransanın 

Ren nıeselesini n1üda
faada pek sıcak 

Paris - Ajans Havasın 
bildirdiğine göre Londraka
ki Sovyet elçisi bay Edeni 
resmen ziyaret ederek Ren
deki Alman işgali devam 
ettikçe Rus hükumeti Alman
ya ile müzakereye girişme
nin tamamen aleyhinde ol
duğunu ve Rusyanın Fransa· 
nın dileklerine her suretle 
yardıma hazır bulunduğunu 
bildırmiştir. Ve hükümeti bu 
mesele hakkında her feda· 
karlığa hazır olduğunu ilive 
etmiıtir. 

Venizelos 
Ağır hastadır 

Paris 17 ( Radyo ) - B. 
Venizelosun 11hbatamn çok 
derin endişeler uyan(brdığı 
bildirilmektedir. Giridli dev· 
let adamı göğils hastalığın· 
dan muztaribdir. 

Eski bakan· 
larıli idamları 
isteniyor 

Sofya 17 (Radyo) - Etki 
baıbakan ve dış bakan aley
hindeki hiyaneti vatatiye da· 
vasına ayın yirmi üçünde 
başlanacaktır. Suçluların ida
mı istenmektedir. 

Mısır ecnehi 
karısı olan 

Diplon1a tlarını 
değiştiriyor 

Roma - Stifani ajansının 
verdiği ·habere göre M111r 
hllkümeti ecnebi kandınJarla 
evlenmiş olan ldiplomatlannı 
geri alarak baıka yerlerde 
istihdama karar vermistir. Bu 
evsafta 17 diplomat vardır. 

Duçe ile Negüs 
Atinada Barışıyor

larnıış ! .. 
Atina (Özel) - "Royter,, 

ajansının Adis - Ababadan 
alarak bura gazetelerine ver· 
diği haberlere göre bay Rikt 
Roma ve Atina yolile Lon-
dradan kendi tayyaresi ile 
gelirken harb cephesinde 
gizli bir yerde tayyareden 
inmiş ve Habeş imparatoru 
ile gürllşmliştür. 

iki saat kadar devam eden 
bu görüşme esnasında Rikt 
Londra hükümetinin doğru· 
dan doğruya bir suıh aktı 
hususundaki göriit noktasını 
imparatora söylemiş, hatti 
Romadan geçerken ltalyan 
propaganda nazırı ile de bu 
işi görllştüğünü bildirmiştir. 
Verilen karare göre, sulh 
mlizakereleri onbet rlin için 
de baılıyacaktır. 

18 Mart,# 

Fransız dışbakanı Bay Fl8' 
denin sözleri 

•••• 
Baştarafı 1 inci yüzde . .., 

denberi Lokarnocu devletler denin Londradaki az~~ 
murahhasları ile Uluslar sos- dolayı pek takdirli ma~ 
yetesi üyeleri gizli ve aleni yazıyorlar. Flandenin fl'P'.:: 
olarak müteaddid celseler şerefini muhafaza huı ---· 
yaptılar. Uzun uzadiye mü- gösterdiği cesaretten 
nakaşada bulundular. sız mılletinin memnun 

Bu gizli celselerden sooı a ğunu yazıyorlar. 
Fransızlar da bir durgunluk FRANSIZ İNGILIZ AY 
görüldü. Haber alındığına Londra 17 ( Radyo ~~ 
göre de bu celsede Danimar- (Ere Nuvel) gazetesi f~ 
ka delegesi Almrnya tezi sız İngiliz ayrılığı iki 110~ 
lehine ve Şili delegesi de dandır. Biri: Alman1 
Fransız tezi aleyhinde bulun- borçlu olduğu tarziyeyi • 
muştur. şekilde anlamadığımız, _M 

Lehistan delegesi bir ka- kide müzakereler busu•_.. 
rarsız göstermiştir. İngiliz fikir birliğimiz yoktur. 
dışbakana Bay Eden dolam- kü Fransa Alman ask 
baçlı ve iki manalı bir ta
kım sözler söylemiştir. Bu 
suretle İngilterenin vakit 
kazanmak istediğini göster-
m~;tir. Bu celsede Bay 
Flanden soğuk kanhlıiını 
muhafaza ederek aıimkir 
görilnmiiş ve şu sözleri s6y · 
lem iştir: 

- Anlaşıhyor ki konsey 
ancak kar,ısına bir emri 
vaki ile gelenlere hak veri
yor. Öyle ise ben de Parise 
gideyim, seferberlik ilid 
edeyim, sonra sizinle görüş
mek üzere geleyim ki Fran· 
sanın da bu emri vakii bir 
hak kazansın. 

FRANSIZ GAZETELERi DİŞ 
BAKANINI ALKIŞLIYOR 

Paris 17 (Radyo) -Fran
sız gazeteleri dış bakan Fi ın • 
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Akla hayret 
Veren 
Hazırlıklar 

- Baştarafı 1 incide -
durulmuş olduğundan hariç
ten görülüb anlaşılmamak
tadır. istihkamların efradı 
~aimi surette bu civarda 
oturmaktadırlar. " Silih ba
şına! " Emri verilir verilmez 
her kıtıa mailim yerlerini 
derhal işgil edeceklerdir. 

Fransızlar bukadar kuv· 
vetli olduktan sonra Ren'in 
işgaline neden kızıyorlar ? 
Çünkü Ren'in işgili bu mo
dern istihkamları kıymetten 

düşürüyorda onun içir .. 
Bütün bu tedbirlerin umu· 

mi heyeti sayesinde, hudu
du tamamile kapatmak için 
birkaç saat kifidir. Bu ka· 
patma, ~alnız istihkimları 
işgal ile değil, fak at en seri 
vasıtalarla kaleler civarına 

getirilmit kıt'alardan kuv
vetli bir askeri kordon tesisi 
saretile yapılmış olur. 
Fransız tahkimatının intaı üç 
buçug dört aene sürmüş o 
lub elde ediien net:celer, 
he türlü takdir ve senanın 

fevkindedir. 

Japonyanın 
Cevabı 

Ve Rusya Lehine 
Casusluk! .. 

Sofya ( Ôzel ) - Alman 
telgraf ajansı Sofya gazete
lerine fU haberi veriyor: 

Sovyet elçiliği protestosu
na cevab olarak Japonya 
Dıt bakanlığı demiştir ki : 

Polis mevsuk malümata 
flvenerek tedbirlerini yap· 

Renden çıkmasını istiyor 
giltere ise bir kısmıntll ~ 
masına razı oluyor. Al • 
ya bu iki şekilide redde 
için bu reddin gene f 
Ye lngiliı fikirlerinin 
ceği zannını •ermekt 
ALMANYANIN l-IA 
HAZiNESİ 

Paris, 12 (Radyo) 
garo,, Almanyanın bir 
hazinesi kureuğunu 111 

kak sayıyor. Kocamd 
ordu kunnuf olan A 
nın bu orduy sefer b 
harekete getirmek İdi 
bir kenara koymuş ol 
imkinsazdır. Serbest 
halindeki bu harp 
ya Almanyada, ya dıt 
leketlerdedir. 

[•] 

Birmuam 
- Baştarafı 1 incid• 

dam Dampeyre, ge • 
bık metresinden çok 
kötil buluyor ve inti 
mak için Baleti ge 
alıyor. Gelin bu bale 
mili edemiyor, talik 
açıyor ve kazanıyor. 

Bu ikinci mOnaaibc 
men madam Dompeyt1' 
d ansuz Babet ile yine 
miyor ye ayri eve çı 

Bu aralık sahnehe 
Atilio Roko ismiode 
çocuk sa bibi bir çiftçi 
yor. Balbete aııktır. 

Bir gön, · mantar 
bir köylil Babetin c 
b.r çalılık içinde 
Zabıta faaliyete geçiJ 
çok kimseler zan ve • 
altına alınıyor. F akıl 
bulunamıyor. Nihayet 
kardetler tutuluyor. 

Sıkı bir istintak elll 
korkan veya tehdide 
Anibal Roko cinayeti 
deti Atilio Roko'n ... 
ğını, Atilio da yemİll 
altında Ambalin B• 
dürdiiğlinü ı6yliyorl 

Bu muammada ç 
ve 12 glln sonra A 

Babeti ben 6ldurd 
seviyordum, o beni 
du!.. Diyor1 Katil 
etmit buluaayor? F• 
çözülmiyen bir m 

Atilio'yı bu cia• 
keden hakiki ıebeb 
Ve .•• Mahud ka 
gelinmidir? .. 
~~'"""~ 

mıştır. Hiik6met de 
bir f proteıto )ıasırb 

·iıle inceden inceye 
olan Japon matbuatl 
el çilijinde bir ca•"' 
olduj'uadan 


