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Dünyanın Bug·ünliü Vaziyeti Nazİlitİr ~ 
Naziler, bugün Bitlerin başkanlığın

da büyük bir toplantı yapacaklar 

Arnavutluk Amerika ltalyaya karşı o-
oaıkan harici bir dev-

let sayılıyor lan siyasasını değiştiriyor 
Jstanbul 7 (R.H.) - Bal

kan konseyi, ltalya ile yap· 
tıiı ittifak dolay11ile Arna· 
vutluk hükumetinin Balkan 
harici ~ir devlet sayılmasına 
karar vermiştir. 

Söyleııdiğine göre bu toplantı~a lngiltereniu ~ön
dermiş olduğu nota tetkık olunacaktır 

--·--Italya dileklerini artırırsa siyasi sa

hada boyok hadiseler beklenebilir 
Berlin 7 (R.H) - Avus

turya' da ki Nazi teşekkülle

rinin reisi Hopey radyoda 

irad ettiii bir nutukta de· 

miştir ki: Almanların bugün 

için bududlarmı kan birliği 
tahdid eder. Hitler, Alman· 

ya bududları içinde bulunan 

67 milyon Almanın değiJ , 

Almanya dışında da bulunan 

10 milyon Almanın başıdır. 

Bir Almanın vazifesi, Alman 

kanı hududlarını çizmek 

olacaktır. 

lstanbul, 28 (Özel) - Ber· 

lin 'den alıuan son ha iter le re 
gire, Hitler, dün akşam 

Muaih'ten Berlin'e dön
müttiir. Naziler, ltugüa Hit
ler'ia başkanlığında büyük 
ı.ir toplantı yapacaklardır. 

söylend,iine göre bu toplan-

llitler 

h da lngiltere'nin iÖader•iii 
nota tetkik olunacaktır. 

Azim, irade ve sebatın 
doğurduğu bir teşekkül 

~~~------· .. ----~~-
Halk Opereti 

Bir senedenberi lstanbul 
a-azetelerinde "Halk opere-

ti"aden bahsediliyordu. Oaun 
oıuyaff akiyetli temsilleri için 
sütünlar dolduruluyordu. Şe
hir tiyatrosuaun kuvvetli 
kadrosu kar11s1Dda tutuna
bilen, umumi efkirı üzerine 
çeken bu teşekkül nasıl 

vücuda gelmifti? 

~ .. ... 
Zozo 

iki ründenberi lzmir' de 
bulunan ve bu akıam "Ha
lirne" ile ilk temsillerini ve
recek olan Halk Opereti 
ıtliessiılerinden lıtiri bize bu· 
nu anlattı : 

- Senelerdenberi bu mes· 
Jelde acı, tatlı iÜaler ıeçir· 
dik. Ben şahsen müteaddid 
2'1 uplarla çalışhm. Arkadaş· 
larırn da benim gilli, geçen 
Y•z bir araya toplandık. 
l akıim babçesinde temsiller 
Yer111eie başladık. fakat he
lliiz o zaman Halk opereti 

teşekkül etmemitti. Sonba
hardan sonra üçer, beşer 
lira koyarak Fransız tiyat
ro111nda bir temsil verdik. 
Biz bütin arkadatlar kendi
mize güveniyord.ık. Yalnız 
operete isi• yapmak, teşek
külü tutturmak, halkın sem
patisini kazanmak lizımdı. 

Çok çal~şhk birçok müş· 
küllerle karşılaştık. Hepi
miztleki azim, irade ve sebat 
sayesinde muvaffak olduk. 

Bize ilk iÜ•lerde istiğna 
gösteren f ransız tiyatrosu 
aahipleri, bütün itinayı sene
lik olarak emrimize tahsis 
etti. " Halk opereti ,, ismi 
karşısında kafasında bir is
tifham işareti beliren halkı
mız bizi bol bel alkışladı. 
Matbuatımızın lütüfkar teş· 

vik'eri de bize kuvvet verdi. 
Çalıştık bıkmaelaa, Y!lmadan 
çalıştık. Nihayet lıtanbul 
belediyeıi de bize yardımı 
kendisine bir berç bildi. 

Bu Zatın söylediği ~ibi 
Halk opereti buiin Türki
yeoin en kuvvetli hir teşek
küldür. Bir senede çıkardı
iı 00 piyesi aylarca lstan
bulda gösterilmiştir. Operet 
Ankara'cla da büyük bir 
sempati ile karşılanmıştır. 

Son zamanlarda dost Yu
nan milletinin kıymetli san
atkarlarından Zozo Dalmas
ta HaJk operetine iştirak 
etmiş ve bu turnede ope-

tteo ayrılmamıştır. Kuv
~ Devamı 4 nc.ü sahifede -

Berlin 7 (R. H.) - Berlin
deki lngiliz sefiri, lngiltere-

nin sual varakasını bugün 

Almanya Dış bakanı Fon 
Nöahta tevdi etmiştir. 

Balkan koaseyini• vermiş 
olduiu kararlar aras1Dda eo 
mühimi, hududlann deiiş
memesi mes' f lesidir. -------- ·----------

Arsıulusal 

Fuvarı 

Tel-Aviv 
Açıldı 

--------Zeugiıılik itibarile bilhassa TOrkiye paviyonu 
nazarı dikkati celbediyordu. 

Telaviv, 7 (A.A) - Ana- iüçlükler yüzünden açılma
dolu Ajansının hususi mü- lan bugüne kadar gecikmiş 
babirinden pavyonumuz şeh· olan ecnebi memleketler 
remını konsoloslar ecnebi pavyonlarının lıtugün açıbş· 
delereler banka ve firma )arı yapılırken baıta Talaviv M. Ruzvelt 
direktörleri huzurile büyik ıehremiai ile kon1oloslar Vaşinıtoa 7 (R.H):- Bu- rekıtin laarlt •ıull ve kai· 
merasimle açıldı ve binlerce ecnebi delegeler baaklar ra4aki mlşahitluia aüta- .lelerine ııimıyaa bir ıekil
halk tarafından ziyaret edildi direktörleri buJunduiu halde laalarına ıöre, Aaerika hö- tle tatbik eclilmesidir. 
mallarımıza karıı alika bü- kalabalık bir halk kütlesi küaıti, Habeıiıtan'daki iş· 
yüktür teşhir bakı•ındaa hazır bulunmakta idi ~ayrı ıal bareketlerindea ıonra Yalandır 
emsaline faiktir. Seriimizin ayrı iezilen pavyonlar ara- Italya'ya kartı ıiyaHtiai de- Istanbul, 8 (Özel) - L a· 
muvaffakiyeti hakkındaki ka- sında gerek işgal ettiği yer iiıtirecektir. ÇOnldi gene dra'daa gelen hal.erler; ltal-
uaat umumidir. ve gerek teşhir ediJen eş- Hki siyaaetiai takip etlecek ya'nıa, lnıiltere ile olaa 

Telaviv, 7 (A.A) - Bey- yanın zeııginliii itibarile ılurH, Italya dilıkleriai art- ıiyaaal i~tilifları halletmek 
aeJmilel TeJaviv fuvarına Türkiye pavyonu bilbusa tırabilir ve siyaai salıada içi• Inriltere .ricali aezdinde 
iştirak eden ecnebi memle- dikkati celbetmiş ve binlerce büyük bldiHlor ltoklonobi· teşebbilHtta buluamak Uze
keUere aicl pavyonlar bugün laalk tarafıadan ziyaret edil- lir. A•erilra ıiyaaetinia Ital- re buraya a-izlico bir •u· 
merasimle açılmıtbr. Fuvarın miıtir. ya'ya karşı değiııaesinin rahhas ~ gönderdiiini yalaa-
30 Ni1anlla açılmıı bulun- Mahsullerimiz ve mamuli- sebebi Habeıistandaki ha- laıaaktadır. 
masına rağmen filiıtin'deki tımız yakın bir alaka uyan- •• •~•-.••--.~•-------

lmııaşalıklarıa yarattı~:.·:~ • • ;..:•amı 4 llCÜ sahi/ede - Ra ı tı fi devleti erinin dış 

Italya yarın Habeşistanı bakanları da toplandılar 
resmen ilhak edecekmi'1 " - . 

v Umumı harptan evvelkı bloklar ve 
~·--

Büyük Faşistmeclisini toplıyacaklar 
ve ilhak kararını verecekler 

Faşist meclisi toplantı halinde 
lstanbul 8 (Özel) - Ce- yük mecliıinin bu kararını 

aevre'den haber veriliyor: Venedik sarayının lıtalkonun-
ltalyanlar, Uluılar sosye- dan ilia etlecektir. Musso-

teıi toplaamadan öace bir liaiaia, bu mlnasebetle vere
emri vaki yapmak istemek- ceii söylev, radyolarla dün
tedirler. Buaua içi111 cumar- yanın her tarafına yayıla
tesi rüaü ( yarın ) öileden cakbr. 
sonra F a9ist büyük meclisi11i S6ylentliiiae röre, ltalya 
toplantıya davet etmiılerdir. kralı, ( Italya Kralı Trablus 
Bu toplantıda, Habeşistanın rarb hükümdarı ve Ha-
ilhakı kararlaıtırılac•k Ye betiıtan imparatoru) unva-
Sinyor Mu11ofini1 Faıiıt bl· nıaı alacaktır. 

silahlanma yarışı endişe veriyor 
Talin, 8 (Estoaya'da) (R .. ı- bekliyen büyük tehlikelere 

yo) - Baltık bükOmetleri karşı koymak için bizim de 
dış lıtakanları, Estonya dış hazırlao•amız lizımdır. 

bakanın1n başkanlığında düa Flanden 
toplanmışlar ve dünya vazi-

yetini tetki1' eylemişlerdir. 
EstGnya dış lıtakanı bir 

söylev vererek şunları söyle
miştir: 

- Uluslar sosyetesi kuv

vetini kaybetmiştir. Umumi 
harptan evvel olduğu ~ibi 
muhtelif devletler arasında 

ittifaklar başlamıştır. Silah

lanma yarışı günden güne 

artmaktadır. Bütün boalar, 
emniyehizliic delalet ettiii 
için en.life etmekte hak
lıyız. 

Baltık devletleri sullı isti-
yorlar. Maahaza dlnyayı 

K. S. K. ın 
Gece eğlencesi 

K. S. K. lıJar, yarın akşam 

için bir rece eğleaceıi tertip 
etmişlerdir. Eileace, ( Karşı
yaka kulübü) binasında ola
cak ve sabaha kadar devam 
ellecoktir. 

Cenevre'ye gitmiye
cek mi? 

\ 

l\I. Fliinden 

Pariı, 8 ( Radyo ) - M. 
F'Janden, hastalığı dolayısile 
dün Eliza sarayında cumur 
başkanı M. Lebrun'un baı
kanhğmda toplanan mecliste 
buluaamamııtır. Hastalığı 
devam ederse uluslar sos
yetesinin 11 Maytsta yapa· 
cağı toplantıda Fransayı M. 
Pol Bonkur temisil ede· 
cektir. 
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.. Lise ve orta mekteplerde bu yıl Tayin 
lzmir ihracat gllmrliğll 

İmtihanlar nasıl olacak?. muhasebeciliğine Ali Rız• 
tayin edilmiştir. A.i Rıza dii• 

K 1 b 
yeni vazifesine bltlamışttr. 

. ü tür akanhğı imtihanlar başlama ve bitme zamanı Muvaffakiyet dileriı. 
Hey'eti hakime, Lüi'nin şidiletle ve tatil tarihi hakkında bir tamim gönderdi.. -il-a.-oıu-a-ac-.k-t-ar.---

t • • • • t • d 28 May11ta tifabi intiball" 
eczıyeellll IS ıyor Kültür Bakanlıiı, Lise ve Eylül ,devrelerine münhasır 21 Mayısta muallimler 

lara baılanacaktır. 
Fakat, maktul tacirin üze- mittir. Bu kart, tahkikat Orta mekteplerde bu yıl olmak üzere yazılı ve sözlü hey'eti kanaat notların1 tet· 11 Hniranda ıifahi imti· 

rinde bulunan paraların bir dosyalannın içindedir. imtihanlarm başlama ve bit- olrunluk smaTlarında coğraf· kik etmek üzere toplana- hanlar bitecektir. 
•antimi bile eksilmeden cebinde Maznunun evinde bulunan me tarihleri ile tatil zamam yadan ıoru sorulmıyacakhr. cakhr. 21 Haziranda olgunluk 
bulunduiu ye altın saatinin de, eıya arasmda bir de baston haklnnda ıehrimiz Kültir 6 - Lise ve Orta mektep· 23 Mayısta imtihanlara imtihanları başhyacak ye 4 
kordonile beraber durduğu zuhur etmiştir ki, bu basto- direktörlüiüne bir tamim ler talimatnamesine göre alınacak talebenin isimleri temmuzda bitecektir. 
görtılince, cinayetin kıskanç· nun tüccar Loro'nun öldü· göndermittir. Bütün mektep- Lise mezuniyet imtihanlarmın ._.~ ..... .._._. _____ _ 

Jık neticetinde ve yalınız İn· rülmeıiode kullanıldığı mu- leri ve muallimleri alakadar bir kısmını evvelce vermiş Mu·· stem lekelerde kı· Al 
tikam almak için yapıldığı, hakkakhr. Üstündeki kan ettiğindea bu tamimi ayn•• olup gene bu talimatname 111 

her iki cinayet failinin, bir lekeleri ile bunu is bat eder. yazıyoruz: hükümlerine göre mezuniyet 
kiıide• iltaret bulunduğu ta- Maıaunun, ısrar ile icrasım .. 1- Orta okullarla liıe imtihanlarını vermeğe devam 
hakkuk etmit ve bu hususta istediği yüzleştirme işi, mü· birinci devrelerin ve ilk öğ- edecek olanların riyaziye, fi-
emniyet hasıl olmuştur. essif bir vak'a sebebile ya· retmea okullarıma mesleki zik-kimya ve edebiyat grup-

Senelerce poliı hafiyeliii pılamamışhr. ımıflarımn dersleri 26 ma- tarının mezuniyet imtihanları 
yaparak mühim bir aervet Dilsiz, Lüi ile yüzleştiril. yıı 1936 salı akıamı kesile- bu yıl Haziran ve Eylül dev· 
temin etmiı olan müsyü Anri mek üzere Maza hapishane- cektir. relerinde yazılı olarak ve bu 
adında bir adamın oğlu olan ıioden çıkarılmakta olduğu 2 - Lise ikinci devre bi· gruplann yazılı olgunluk ıı-
ma .. nuo Lilı' Alber Anrrı·, b·ır d k rinci ve ikinci 11nıfları ders· navlarının yapıldıK-ı günlerde 

sıra a açmıştır. Bu adamm 1 
kaç Hne Londra'da ve son- b k eri 26 mayıs 1936 salı ak- yapılacakllr. Bu grupların evi, ar ı tamamen meçhul 
ra tla Alm&nya'da tabaiJ ld ıamı, üçüncü ımıfları ders· yazıh mezuniyet imtihaları· 

o uğa için kendisi ele ıe· l . d 20 iÖrdDkten ıonra Fransa'ya çirilememiştir. en e mayıı çarşamba nın ıorulan bakanlıktan gön-
dönmUı ve Pariı hukukunu akşamı kesilecektir. derilecektir. 

Yapılan tahkikat, dilıizin 3 - Lise fen kolunun ri- 7 - Lise ve orta mek-
ikmal ederek diploma almış· asayiş memurlarından birisi-
t yaziye, fizik • kimya, tabii-
ır · 1 nin delaletile ve maznt1nun 

K d. · t k" · ı· · ye ve ellebiyat kolunun ta· en ısı, no er ahp ığıo- pederi müsyü Anrinin mua-
de bulunmuı, son zamanlar- rih, edebiyat gruplarınm ya-

venetile kaçmldıaı kanaati J ı ı k ı ·ı h da da bir noter dairesi 18• • zı 1 0 gun u sorgu arı • er 
basıl olmuş ve fakat kifi ı·kı· kol 1 1 k Tü k ba almak ve gayet namuslu un ° gun u r çe 

ve zengin bir familyaya deliil elde edilemediğinden kompozisyon mevzuları bakan 
mensub bir kız ile evlenmek müsyü Anri hakkında kanuni lıktan gönderilecektir . Bu 
Ozere bulunurken, hakikaten takibat yapllamamıştır. ıJDavlar şu ıünlerde yapıla-
barikulide sayılmak lazım Şurası dikkate şayandır ki caktır: 
g elen bı·r tesadu-f 1·ıe nı' •an- M 20 Haziran 1936 Cumar-., . Anri ve onun aleti olan 
hsının evinde yakalanarak tesi : 

mazul asayiş memuru, bu F k ı · · ı 1 k teTkif edilmişti. • en o u rıyazıye o gun u 
Kendisinin suçlu olduğuna gün ortadan kaybolmuş bu· yazılı sınavları 

delil et eden asar ve emare- lunuyorlar. 25 Haziran J 936 Perşembe 
ler pek çoktur. Öldürülen Fakat bütün bunlar adliye Fea koJu fizik-kimya olgun-
kadının bir resmi cebinde memurlarını hakikati bulup Juk yazılı sınavları 
buluamuı ve Paris fotoğraf- meydana koymaktan me- 30 Haziran 1936 Salı : 
cılarından birisinin, yalnız nedemedi ve maznun bak- Fen kolu tabii ye olgualuk 

tepler talimatnamesine göre, 
orta mektep mezuniyet im
tihanlarının bir kısmım ev
velce vermiş olup gene bu 
talimatname hükümlerine 
ıöre mezuniyet imtihanları· 

nı vermeğe devam edecP.k 
olaaların Türkçe, riyaziye, 
tarih - coğrafya gruplarınm 

bu yıl haziran ve eylül dev· 
releri mezuniyet imtihanları 
yaZJh olarak yapılacak ve 
sorular okulların sınav hey
etince tesbit olunacakhr. 

8- Türkçenin gerek sözlü 
gerek sınavında yazılı talebeye 
gramer sorulmayacak ve gra
merden not takdir edilmiye
cektir. lair nüsha olarak çekmiı k1nda elde edilen delliler, sınavları 20 haziran 1936 

olduğu bu reımin arkasmda onun mahkumiyeti için kif.i ~ ct1martesi: Ayrıca öğrendiğimize ıö· 
kadıaın keneli elile yazılmıı görüldü. Edebiyat kolu tarih eJgun- re ortamekteplerle liselerin 
ltir takım yazılar görül- Nefıini müdafaaya muk- luk yazılı ıınavları birinci devre birinci ve 
•lttiir. tedir olamıyaa bir adamı 25 haziran 1936 perşembe ikiaci ve 3 üncil ıımflarile 

Ôld• ül k d ı k ·ı Edebiyat kolu edebiyat ur en a ın a ati öldnrmekten çekinmiyea ve 
arasında muayyen zamanlarda olgunluk yazıh sınavları 
P ltelki sevdiği bir kadını al- 4 temmuz 1936 cumarteıı' 
aıyans oyunu oynandığı ka-

naati sabit olmuştur. Fotoğ- çakça haqçerliyerek telefe-
rafın göıterdiği şekle göre, den katil, Lii Allter An
bir masa üzerinde tertip eciil· ritlir. 
mit bulanan oyun kitıtları Katilin serian tecziyesile 
meyanında kadının kalbi üze müstekreh bir cinayete kor· 
rinde ltulunup hançeria del- itan ıitlen biçarelerin inti
miı olduğu Maça Kııından kamını almak Jizı•dır. Bu, 
baıkasıaın eksik olmadığı camianın milkellef olduiu 
fÖrlilmllıtür. en mlhim vazifelerden bi· 

Mazaun, bu mühim nok- ritlir. 
tanın bir tesatlüften ibaret Lüi'ye atfolunan alaval ve 
olduiunu ileri sürerek bazı harekat, yukarıdan beri ta
ifadelerde bulunmuş ise de, dad edilmiıtir. Şi•di de maz
bu ifadelerin hakikat olma· nunun kim oldağunu tammak 
tlığı anlaıılmııtır. Jazımdır. 

Adliye, bundan daha mü- Arkası vur -

Fea ve eclebiyat kollarının 

Türkçe kompoıiıyon oliuD· 
luk ıınavları 
4 - EdeDiyat kolunun fel-

sefe Ye içtimaiyat yazıh ol
gunluk sınavları soruları ol
iunluk ıınavı hey'etince tes
bit edilecektir. 

5 - Okullara tebliğ edil
mek ilzere bulunan Lise ıı • 
nav talfmatnamesiae göre, 
edebiyat kolunun oliunluk 
ıınavlanada tarih derai•ia 
sınavı coirafya ile birlikte 
!tir irup lulinde yapılacaksa 
da yalnız bu yıl Haziran ve 

liselerin ?. inci devre birinci 
Ye ikiaci 11nıfları ve ilk mu! 
allim mekteplerinin birinci 
ikinci ve lçüncü ıınıflarında: 

26 mayısta dersler kesi
lecektir. 

27 mayısta muallimler he
yeti kanaat notlarJDı tetkik 
etmek üzere toplanacaktır. 
30 •ayısta ıifabi imtihanlara 

ahnacak talebenin iıimleri 

ilin olunacaktır. 
5 - Haziranda ıifahi im

tihanlara başlanacak ve 19 
haziranda bitecektir. 

Liselerin ikinci devre 3 
üacii ıı•ıflarında: 

20 Mayısta dersler kesi
lecektir. 

Tele fon 
3l51 Tayyare ·sineması Telefon 

31sr 

lai• emareler daha elde 
etmiştir ki, ltunlar, tamamen 
mazaunun aleyhinde Ye ken
diıini tecrime kafidir. Me
seJA: Cinayet vukubulduktan 
bir gece sonra maznun Lü
ının, ArJ.alet sokağındaki 
köıke gelmiı ve bir desise 
Ue zabıta memurlarının elin

Bugün 2 Bnyok Birden 

.len kaçmışhr. 
Zabıta memurları, ondan 

ıoara kendisini seıindea ve giy
diği elbiseden tanımışlarchr. 

Lüi, Erbalet -sokağ1Ddaki 
k6ıke geltliii gece, zabıta 
•emularına, zaptiye neza · 
reti erkanına mahsus bir 
kart göstermiş ve bu suret· 
le kaçmağa muvaffak olmuş
tur ki, bu kartın, pederi 
miıyü Aari'nin memur iken 
kullandıiı kartlardan oldu· 
iu•• bizzat Lüi itiı ~f eyle-

Holuvodun en güzel beşyüz kızı ve Amerika iÜzellik kraliçelerinin iıtirikile çev· 
rilen senenin en şen, en zengin, en ihtişamlı filmi 

--Güzeller Resmi Geçidi--
Enfes bir musiki, şayanı hayret revüler -tatlı bir mevzu· bedii danslar ·caalı 

Lilin Harvey ile VVilli Friksch'ia beraber çevirdikleri büyük Alman opereti 

•*'*••••Cürmü Meşhut•••••·--· 
• iki sevimli san'atkirın karşı karşıya yaratbklan büyük komedi 

AYRICA: TOrk~e sUzUl FOKS dfinya haberleri 

Seans saatları: 
Hergün•15, 19 da Cürmü meşhud; 17, 21,15 de Güzeller resmi geçidi, C•

•martesi Pazar günleri 13 te Gezeller resmi eçidi 

manlar nazi teşkilatı ~ı 
yapıyorlar? 

Tangaııika halkı, herau için huranııJ 
-~lmanyaya ilhak edilidiği 

haberini bekliyorlarmış 
Darftsselim muhabiri, Tay

mis ııazeteıine yazıyor: 

Tanganika'da bulunan Al
mao'ların öteki Avrupa'h
lara karşı vaziyetlerinin de
iişmiş olduğu göze çarpıyor
du. Son birkaç hafta zar
fJDda bu, büs-bütOa aıikir 
bir şekil aldı. 

lçleriade yaşlılar da dahil, 
olduğu halde birçok Alman· 
lar, bu toprakla aaa vatan 
kavuıtuktan sonra neler ya
pacaklarmı timdi açıktan 
açığa konuşmağa başlamış

lardır. Alman'ların sayıca 
fazla oldukları birtakım böl-
gelerde burasının 1 ikinci 
kiounlla Alman'Jara verile· 
ceği ıayiası dolaşmakta idi. 
Bu tarih gelipte bu umud 
suya düşünce, 1 mart tari
hinde Alman'Jara kavuşula
cağı haberi aldı yürüdü. Bu 
ııün ise bu umud enine 
boyuna dolaşmakla beraber 
ne gün buralarını• Alman
ya 'ya kavuşacağı ıöylendiği 

henüz Darüaselim'a varma
mışh. 

Bu durum bilhası• Lupa 
alhn aahalarında tesirini 
göstermekte ve haf tatla iki 
güa oraya posta gidince 
madenciler arasında heye
can uyanmaktadır. Bu kabil 
heyecaalı konuımalar seyrek 
olarak, iki tek kiti arasında 
ıörillüyor. Ekseriya gruplar 
birbirile karşılaşhğı zamaa 
vukua geliyor. 

Öte taraftan hiçbir Alman 

lzmir ikinci icra memurlu
ğundan: 

lzmirde Eşrefpaşada Kar· 
diçalı sokağında hacı Musta
fanın evinde mukim iken 
halen ikametiabı meçhul 
buluaan lranh Hüseyin ta· 
rafına. 

Eşrefpaşada inayet Ne
fise, lbrahim Ahmet ve Ha· 
san Hüseyin ile aranızda 

şayian mutasarrıf b11lu•du
iunuz birinci Sultaniye Kar
diçalı sokağıada klfn gayri 
menkullerin izalei ıuyuu mu
amelesi sırasında yapılan 
takdiri kıymet zaptına karşı 
bir diyeceğiniz vana bugün
den itibaren ilç giın zarfında 
935-51 numaralı dosyamıza 
müracaatla beyanda bulun
manız icra ve iflls kanunu
nu• 103 nen maddesine tev
fikan ilanen ihbar ve tebliğ 
olunur. 

bu intikalin Almanya il• 
lngiltere arasında bir lıarp 
aeticesinde olmayacağın• 

i11anmaktadırlar. Şu ilahi• 
bu kanaat daha esaslı bit 
surette yerleımiş demektir. 

Öyle görUlüyor ki, bu ha• 
berler yerli uıakların yanın• 
da verilmiı ve verilmei• 
devam edilmif, lauaların dı
şarıya haber verilmesi d• 
salık verilerek büıbütün mu· 
baliğ-ah bir surette yayılma" 
sına i•yret olunmuştur. 

Yerlilerin mutava111t sıeıf 
o zaman kendi durumları 
houlacağı kaygile pekte ol· 
maların geri gelmeıini arıd 
etmezler. 

Bir mtiddetteaberi Tanga" 
nikadaki AlmanlarJD' Alman" 
ya'daki Nazi teşkilitJDıa ufı~ 
ölçüde bir modelini burada 
buldukları ve o tirlü Yazife· 
ler aldıkları burada söyle•" 
mektedir . 

Bunlarm sözleri kanundur. 
Bunların arzularıaa karşı 
davranacak olaaların va1 
haline. · 

Bir aralık keadi araları•" 
daki ihtilafları kotarmak iizt• 
lauıuıi ma\ıkemeler kurmak 
teklifinde de; buluamuılars• 
da oradaki otoriteler bua11 
iyi bir yüzle karşılamayıac• 
geri almağa •ecbur olmuş· 
lardı . 

Eier bugünlerde mahalli 
Alman firmalarile Alman'la· 
rın 1. G . Farben endüstri 
mlmessillcri arasıada yapıl• 
l'elmekte olaa müzakereler 
ıyı bir neticeye varacak 
olursa o zaman ıon zaman· 
larda kendini göstermekte 
olan 11 Husulü maslahane ,, 
siyaaası büsbütün alıp yüri" 
yecektir. 

Eğer arada bir anlaşm• 
olursa o zaman DarllsHliaJ 
yakınlarında ·kurulacak bir 
afimune çiftliğintle 18 ile 20 
yaıı arasJDda bulunan ve 
evvelce nazari ziraat deri" 
leri görmüş olan Alma• 
gençleri taU11ikat görecek, 
ondan sonra cenup yayla
Jarıadaki lringa ayaletin• 
gideceklerdir. 

Bu ayalette bulunup t• 
çiftlik itlerini iyi yürütmeie 
muvaffak olamamıt Alma•· 
lar, bu yetişen gençlere mil" 
nasib işler vereceklerdir. . 

Büttia bu ta1&vvarların bır 
takım ıiyasal maksadlarl• 
yapıldığı sanılmaktadır. 
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füvrisinek müca jülivier •,re şürckfi-

delesi sı Limited vapur 
Sivriıinek mücadelesine 

deYam ediliyor. Gerek Kar acentası 

şıyaka' da ve gerekıe yah- Cendeli Han. Birinci kor
larda sulu yerlere maıot don. Tel. 2443 
dökülmektedir. 
--------- THE ELLERMAN LINES LTD. 

lzmir mıntakaaı tapu ıicil 
Not: Vurut tarihleri ve 

muhafızlığından: 
Değirmenderenin köy içi vapurların isimleri üzerine 

mevkiinde saiı Kırımlı Hü- değişikliklerden mes'uliyet 
seyin kızı Ayşe arsası solu kabul edilmez. 
Kırımlı Hüseyin kııı Fatma " OPORTO " vapuru 20 
arsası arkası değirmen arıkı mayıs LONDRA, HUL ve 
önü köprülü çay ile çevrili ANVERS'ten gelip yük çı-
bir evin arsası deveci ibra- karacaktır. 
him kızı Haticenin dedele· "FLAMINIAN., vapuru 22 
rinden kalmak suretile senet- mayıs LIVERPOOL ve 
siz malı iken bundan otuz SVVENSEA'dan gelip yük 
küıur yıl önce Kırımlı Hü- çıkaracal<tır. 
seyin oğlu Kadire sattığı ve DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
Kadir tarafından bu arsa " HERAKLEA " vapuru 
üzerine ev yapıldığı halde 8 mayıs HAMBURG ve 
Kadirin ıenctsiz malı olduğu BREMEN'deo gelip yük 

2 ve 2 0 komprimcl ık ambalajlarda 

bulunur 

bildirilerek yeniden tescili çıkaracaktır. 
ist~nilmektedir, tapuda kaydı 
bulanamıyan bu önce arsa 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halis~iğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 
şimdi evin ciheti mülkiyeti 
hakkında bu yayımın onuncu 
günü inceleme yapmak üzere 
yerine memur gidecektir. Bu 

Foça 
Yolcularına ko

laylık mahn mülkiyetinde•, sını· 
rında veya herhangi ay hak
kında iJiıiği olduğunu iddia 
eden var ise o günü yerine 
gelecek memura yahut o 
güne kadar lzmir birinci 
mıotaka tapu sicil muhafız
lığına belgelerile birlikte bat 

Ayvalık, Dikili, Altınova, 
Edremid, Tire Kula, Konya, 
Salihli, bu hatlara yolcu yük Mücellithanesi 
sevkiyab, 

Zinet Yeni Kavatlar çarşısı 
vurmaları bildirilir. 

lzmir mıntakası tapu sjcil 
muhafızlığından: 

garajından her gün munta· 
zam ve emin bir surette 
otomobil, kamyon ve tenez
zühlerle temin edilir. 

No. 34 

Deiirmenclerenin bağlar 
yeri mevkiinde doğu lbra
him tarlası batı küçük Ali 
tarlaıı kuzeyi kısmen Ibrahim 
ve kısmen küçük Ali tarlaları 
güneyi Kırımlı Hasan tarlası 
ile çevrili 11 dönüm 346 
metre çevresinde bir tarla 
boşnak Yusuf oğlu Etemin 
dedelerinden kalmak suretile 
eskidenberi senetsiz mah ol
duiu bildirilerek yeniden 
tesciii istenilmektedir. Bu 
tarlanın mülkiyeti hakkında 
yerinde inceleme yapmak 
üzere mewur gidecektir. Bu· 
nun mülkiyetinde, sınırında 
veya herhangi ayni hakkında 
ilgisi olduğunu iddia eden 
var ise bu yayımın onuncu 
günü yerine gelecek memura 
Yahut o giiae kadar lzmir 
birinci mıntaka tapu •icil 
111ubafızlıiına ltelgelerile bir
likte baı vurmaları bildirilir. 

h:mir mıntakası tapu sicil 
muhafızlığından: 
Değirmenderenin Çamur· 

luk mevkiinde doğu Mestan 
oğlu Ali tarlası bağı ve ku
ıeyi Arnavud Mehmed mi· 
rascıları tarlası güneyi Kı
rımlı Hüseyin mirascıları 
tarlası ile çevrili yedi buçuk 
dönüm bir tarla eskideaberi 
l<ırımlı Hüseyinin malı ol
duğu ve kendisinin öJilmile 
llıirascıları çocukları Hasan, 
l<atlir, lımail ve idris, Fatma, 
Enıine, Ayşeye kaldığı bil· 
dirilerek yeniden tescili iste· 
~ilmektedir. Tapuda kaydı 
buJunamıyan 9u tarlanın ci
heti mülkiyeti hakkında bu 
Y•yımdaa baılamak üzere 
0 nuncu günü i11celeme yap
llıak üzere yerine memur 
gidecektir. Tarlanın mülki
Yttinde, sınırında veya her 
hangi ayni hakkında ilişij'i 
0 1tluiuau iddia eden var ise 
0 günü yerine gelecek me· 
._ura yahut o güne kadar 
lılbir birinci mıntaka tapu 
•ici) muhafızlığına belgelerile 
birlikte baş Yurmaıı bildiriJir. 

~alılık motör DOKTOR 
12 beygirkuvetinde (Dizel) AJi Agah 

markalı az kuJlanılmış bir Çocuk Hastalıkları 
..,otör satılıktır. Taliplerin Mütehassısı 
idarehanemize müracaatlari '"'inr:i Beyler Sokagı N. 68 
ilan olunur. Telefon 3452 

;;:.,;;.~,-----========rı z mir Yün mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

HALKAPINAR KUMAŞ 
FABRIKASI 

Tarafından mevsim dolayısilc yeni çıkardığı 
kumaşlar: 

SAGLAM 
ZARI~"' 

VE UCUZDUR 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı 

tercih ediuiz. 

SATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 

~Umar Kemalettin Cadddesinde FAHRi KANDE. 
MIR OtLU , ....................................... .-

,1111111111111mı111111111111111111111ıı1111111111111111111111111111111111111111111111111111:' 

~ Türk Hava Kurumu ;; - -----1 Büyük Piyangosu 
§ 21 inci tertih biletleri satılıyor = 
§ 1 ini keşide 11 Mayıs 936 dadır. ~ 
§§ Bnyok ikramiye 25,000 lira mnkafat 20,000 §§ 
§ liradır. Ayrıca 15,000, 12,000 ve 10,000 lira· = 
~ Jık hilyilk ikramiyeler de vardır. Bu tertibin hi- ::: 
§ Jetlerini takip etmek için hirjnci keşide biletini ~ 
§ şimdiden alınız. ~ 
§ Biletler hnklimet önündeki direkt6rlftk ~ 
~ girşesinde ve bihimum bayilerde satılır. § 
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ôkenrenler! Mut-

laka (OkamP.ntol) 

öksnrnk şekerle· ~ 
rioi tccrnbe edi- ,...-.t 

uz.. ~ 

Ve Pilrjcn ~ahnpm 

en ilsUln bir m ne-
bil şekeri olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli müshil 
istiyenler Şdlıap 

Sıhhat silrgfin 

haplarım Maruf 

ecza depolarından 
ve eczarıclerden 

arasınlar. 
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~" ratelJi Sperco 

Vapur Acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

vv. 
j • \' . 

~..,. H. Van 
ller Zee 

"UL YSSES., vapuru 1 Ma- 1 
& Co. 

yısla gelip ayni gün BUR- DEUTSCHE LEVANTE LıNl 
GAS, VARNA ve KÖS- 11 ADANA,, vapuru 12 ma .. 

TENCE limanları için yük yısta bekleniyor. ANVERS, 

alacakhr. ROTTERDAM, HAMBURG 
"CERES" vapuru 4 Ma- ve BREMEN DiREKT yiilc 

yısta gelip 9 Mayısta alacaktır. 
ANVERS, ROTTERDAM, 

AMSTERDAM ve HAM-
BURG Jimanlarına hareket 

edecektir. 

SVENSKA ORIENT 

LINIEN 

" VINGALAND ,, motörü 

30 Nisanda gelip ROTER

DAM - HAMBURG (Doğru 

Bremen ) COPENHAGE -

DANZIG GDYNIA ve IS-
KANDINA VY A limanımları 

için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 

ROUMAIN 

"MANiSA,, vapuru 25 ma• 

yısta bekleniyor. ANVERS, 

ROTTERDAM, HAMBURG, 

ve BREMEN DiREKT yük 
alacaktır. 

"SAMOS., vapuru 6 ma• 

yısta bekleniyor, ANVERS, 

HAMBURG ve BREMEN· 
den yük çıkaracaktır. 

"ANDROS., vapuru 12 ma• 

yısta bekleniyor, 16 mayısa 

kadar ANVERS, ROTTER

DAM, HAMBURG, BRE

MEN ve DiREKT için yiik 

alacaktır. 
"PELES,, vapuru 12 mayıs- AMERICAN EXPORT LINE 

ta gelip 13 mayısta PiRE, uEXHIBITOR,, vapuru 20 

MALTA, ve BARSELONE mayısa doğru bekleniyor, 
limanlarına hareket ede 

- NEVYORK için yük ala-
cektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarible

rile navlonlardaki d~~işiklik

lerden acente mesuliyet 

kabul etmez. Fazla tafsilat 

için ikinci Kordonda Tahmil 

ve Tabliye şirketi binası 

arkasında FRATELLI SPER-

caktır. 

SPANSKELINJE - OSLO 

"BOSPHORUS" motöril 
9 mayısta bekleniyor. YAFA 

ve ISKENDERIYE için yük 
alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gel

me tarihleri ve navlun tari

feleri hakkında bir taahhüde 
CO vapur acentasına müra- · · ·ı 

gırışı mez ... 
caat edilmesi rica olunur. Birinci Kordon, telefon 

Telefon: 2004 - 2005 - 2663 No. 2007- 2008 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NJÜZHE1' 

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz \'e ucuz iliiç ve tu

valet çeşitleri satar. 

• • 

N~ 
, 

o 11 ıu ıı·· 
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Küçük itilaf, icap ederse uluslar sosyetesine 
kuvvetçe de yardım etmeğe karar verdi 

(Seıı jermen ), (Triyanon) 
kalmalıdır. Dünyanın 

ve (Nöyyi) 
bugünkü vaziyeti 

muahedeleri olduğu 
naziktir çok 

gibi 

Istanbul, 8 (Özel)- Belgrad'dan alıaan haberlere göre, dıkbrlar. Ayni zamanda bundaa ıonra zuhur edecek her 
küçük itilaf Hariciye nazularının içtimaı dün akşam sena hangi bir vaziyet karşısında tam bir vahdet muhafaza ede-
ermiş ve bir resmi teblii neşroluamuştur. Romanya, Yu- ceklerdir. 
goslavya ye Çekoslovakya Hariciye nazırlarının imzalarını Tuna mes'elesinin, merkezi Avrupa devletleri arasında 
taşıyan bu tebliğde deniliyor ki : ihtilaf doiuracak bir şekilde olmamak şartile tetkiki, küçük 

"Küçük itilaf devletlerini alakadar edea ve kendilerile itilifıa arzu ettiği bir noktathr. 
diğer biyük ve küçük memleketlerle olaa mea'eleleri, tam Küçük itilafı teşkil eden devletler, Avrupa'nnı hugünkü 
bir mutabakatı fikirle ve samimi bir Llava içinde tetkik ve nazik ve tehlikeli •aziyetini nazarıdikkate almış ye neticede 
mütalaa etmiştir . bütiin mes'elelerde bilikaydii şart şu noktalarda mutabık 

Küçük itilif devletleri, ötedenberi sulh muahedelerinin kalmıştır . 
olduğu gibi kalarak ve hiçbir tadile uiramamasını istemekte, 1 - Uluslar kurumu paktının icabatına uymak; 
Habsburg hanedanının Avusturya'ya dönmemeıini iltizam 2 - Avusturya'nın istiklaline riayetkir kalmak şartile Se• 
etmekte ve bu devletin istiklaline bürmetkir bulunmakta ]ermen, Nöyi ve Triyanon sulh muahedelerinde en ufak 
idi. Küçük itilaf, şimdi de bu ayni prensiplere riayetkar tadilit kabul etmemek; 
olduğu gibi sulhun kurtarılması ve bugünkü tehlikeli vazi- 3 - Habisburg Hanedanının Avusturya'ya dönmelerini ka-
yetin atlatılması için her türlü fedakirhğı yapmaia hazır- bul etmemek ; 
dır. Hatta icap ederse, uluslar sosyetesi paktının haleldar 4 - Arsıulusal taahhüclata ve Balkan paktının icabatına 
olmamasını teminen küçük itilaf tlevletleri, kuvvetçe de riayetkar kalmak; 
sosyeteye yardıma amadedir. 5 - Lokarno mes!eJesinin sulhperverane bir şekilde hal-

Küçük itilif tlevletleri; kollektif emniyetin mu haf azası line yardım etmek; 
için şimdiye kadar Uluslar sosyetesi paktına uygun ve sulha Küçük itilif devletleri Hariciye nazırları, buiün Belgradı 
badim olarak akdetmiş oldukları bilumum muahedelere sa- terkedeceklerdir . 

...... __.. ...... +~ .. ~----------~~ 

Negüs imparatorun muhafızla
Porı-Said'den ge· rı haydut]uğa başladılar 

çerken selam- . 
ı d 

üçü mQştesna diğer sefarethane-
an ı 

Jer tekrar soyuldu. Fransız 
lstanbul, 8 ( Özel ) - Is

kenderiye 'den bildiriliyor: 
Habeş imparatoru Haile 

Seliıiye ile imparatoriçeyi 
ve prenılerle saray erki•ını 
hamil olan (Antreprız) adlı 
lni[İIİZ torpitosu, dün öileden 
sonra Port-Saitl'de• 2eçmiş
tir. Limanda bulunan Fr•aıız 
ve diier bazı ecnebi vapur· 
ları, bayrak çekmek ve 
4üdük çalmak ıuretile impa
ratoru ıelimlamışlardır Rıh-
tıma çıkmış olan bir kıt'a 
asker ıelim reımini ifa et
miıtir .~ 

l•parator, kaptan köprü
siinden askeri selimlamıştır. 
Bu Hnada 14 motör, impa
ratorun lluluntluj'u torpitoyu 
kuıat•ıı bulunuyordu. 

imparatorun maiyeti, 44 
kitiden ibarettir. 

T orpito abeste bir seyr 
ile limaadan çıkmış ve Hayfa 
istikametini takilten uzaklaş· 
mıştır. 

mektebi ateşe verildi 
Londra 7 (A.A) - Röyter 

muhabiri; din akşam Adiı -
Ababa'da eski imparatorun 
muhafızlarından olup asri si
Jiblarla müceahez olan as
kerler ve baıındakilerin hay· 
dutluğa başladıklarını Adiı
Altaba 'tlaa bildiriyor. ltalyan 

kuvvetleri llunların takilline 
gönderilmiıtir. Yağma.lan ya-

lınız ln2iliz, Fransız, Alman 

ve ltalyan sefare.tlerinin kur-
•tulduiu sanılıyor. Fransız 
mektebi yağma edilmiş ve 
ateşe verilmiıtir. 

--------------~~-· ....... ~~-------------

Sür'at Rekoru 
L•ntlra, 8 (Ra.lyo) - Tayyare ile rekorunu tesis etmek 

için LoD.ira'dan ceauhi Afrika'ya S[iden tayyareci kadın 
(Ami Moliıoa) muvaffak olmuş ve (Tomiroz) un rekorunu 
11 saat nokaanına kırmağa muvaffak olmuıtur. Tayyareci 
kadın, rekorunu üç fıün, 6 saat ve 26 tlakikada tesiı 
etmiştir. 

--------------19-<·-·----------------
Belçika'da intihabat 

Paris 8 (Rady•) - Belçika saylav seçimi mayısın yirmi 
dir.ili•de olacaktır. Bunun için şimdiden mücadeleye baş- ' 
lanmıı ve Katolik, Liberal ve Soıyalist partileri harekete 

Ilkmckteh 
Mezunlarının şaha· 

detuamesi 
Bo eene ilk mektepler tale· 

helerinin mezuniyet diplomaları 
yeni bir tekilde Maarif Veka · 
letlnce baetırılacaktır. Yeni 
dJplomaJıra gelinceye kadar İz 
mlrdekl ilk mekteplerden me· 
zon olacak talebeye, eski me· 
zonlyet dlplom•ları doldurnla· 
rak verllmlyecekılr. VekAlet, 
bun• dair şehrimizdeki alab . 
darlara emir vermlotlr. 

• • • 
Bo 11ene tik mektt.pten me· 

zan talebeden lıt.nbol Gedikli 
erbaş hazırlama okolooa talebe 
al1Dacık11r. Mdracaatlar1n ue 
tekilde yapılacağı hakk oda 
kflltOr direktörlOğilne malumat 
gelmlottr. 

Yağmur , 
Tnuınlere zarar 

veriyor 
Birkaç 2ündenlıteri fasılalı 

bir surette yaj'an yaimurla
rın, bazı mezruata ve ez
cümle tütünlere :zarar ver· 
diii söyleniyor. 
Yağmur mülhakat.o birçok 

yerlerinde de yağmakta de
vam ediyor. 

Mahkemelerde: 

18 
kızı 

yaşında bir genç 
öldüren canavar 

Katil · şahin, Şadiye'yi 

için öldürdiiğünü 
sevdiği 

söylüyor 
Çeşme kazaeınan Alaçaıı na 

hlyeelnde aşk yüzünden Şadiye 
admda onbeş yaşında hlr kıı: 

eağızı bıçakla on er.klz yerin· 
den yaralıyarak canavarca bir 
hisle öldQren Halid oglo çoban 
Şıblo'to mohakemeeloe dün 
agırcezeda başlanmıştır. letlotalı. 

karam ımeelode, çobarı Şahinin 

henüz onbeş yoş,ndakl kızı, oo 
sekiz yerlrJden canavarca yara 
layıp öldürmesi sebeblle idem 

cezasına temae eden maddeye 
göre mohakemcelolo yapılması 

hteolyordu. 

isticvabına boşlanao Şahin, bo 
kızı çok sevdiğini, fakat baha· 
lı~ının ve anasının kendlslle 

lzmir Asliye mahkemesi bi
rinci hukuk dairesinden : 

lzmirde müteveffa sabık iz
mir meb'usu Nesim Masliah 
veresesi vekilleri avukat A
mato ve Feridun tarafların· 

dan Fransanın Paris şehrin
de 57 Rueclichy de oturan 
Mordebay Habif aleyhine açı· 
lan ipotek taahhüdünün tes
cili davasından dolayı icra 
kılınmakta olan tahkikat sı· 

rasında Çanakkale'de ticaretle 
meşgul iken bir müddet iz· 

mirde ikamet eyledikten sonra 
ahiren Fransa'ya gitmiş olan 
müddealeyh namına mütead
dit defalar çıkarılan davetiye 
varakalarile tebliği muktazi 
evrakı sairenin bazıları müd
dealeyhe gösterilen adresinde 
mahalli Türkiye mümessilliği 
marifetile tebliğ ettirilmiş 
idise de meSRfenin uzaklığı 

hasebile olbaptaki tebliğ mak 

buzlarının muayyen olan gün 

ve saatta mahkemeye iade 

edilememesinden ötürü bu 

kere son defa olmak üzere 
30 Nisan 936 Perıembe günü 
saat 10 raddelerinde icrası 
mukarrer tahkikat için çıka
rılan davetiye varakasının 
mahaJli Türk konsolosluğunun 

iş'arına atfen ahiren mödde
aleyhin gösterilen adresten 
çıkıp halen nerede olduiu 
bilinemediğinden bilatebliğ 

iade edildiği yazılmış olma
sına b=naen ikametgah ve 
meskeninin meçhul kaldığı 

evlenmesine müsaade etmedik· 
lerlol, kızın da kcndleJol eev· 
dlğlol eôylemfştlr. Ş11hfd olarak 
dinlenen Hava, Derviş, Şerife, 

1breblm ve Fatm11 vak'a bak 
kında bildiklerini anlatarak 
Çoban Şıbfn'fn, maktul ,. adl-

yeyl sevdiğini ve kızlı konuı,ıtu · 

ğono doyduklarını, kızın baba 
lığı He anasının bunu menet· 
tiklerini, bir goo sığırları ço 

bana götüren Şadfyenln yoluna 
çıkan Şahln'Jn, kıza kaçmak 
tekllfJnde holunduğono, fakat 
kızın bunu lı:abul etmedl~lnl 
söylemişler ve bundan hiddet· 
leneo çoban Şablo'to, koyun 
tutmığa mahııoe ucu kancalı 

bir değnekle kızın ayaklarına 
vurduğunu, bundao mQıeesslr 

olan kızın olddetll birkaç söz 
söyllyerek: 

- SeofnJe ben hiçbir yr.re 
gidemem ve evlenemem. Dedi· 
ğiof, Şahlu'in kızıp yanında 
taşıdığı bıçakla kızı on sekiz 
yerinden yaralayıp öldürdQğftnQ 
söylemişlerdir. Bazı oahltler 
gelmemlşlerdl. Onların celbi ve 
dfnlenmesJ için muhakeme baş 
ka bir gün,, bırakıldı· 

itizar 
Yazının çokluğundan bugUo 

(Sardanapol'un ölümü) adlı 
tefrikamızı koyamadık. Sayın 
okurlarımızdan özür dileriz. 

dehay Habife lzmirde Fran-

sızca münteşir Lelevant ga· 

zetcsile diğer Türkçe intişar 

eden yevmi gazetelerden bi

rinde ilanen tebligat icrasına 

karar verilerek olbaptaki tah· 

kikat işinin 30 Haziran 936 
Salı rünü saat 10 raddele

rine bırakılması tensip ve teb 

lii olunacak evrakın birer 

nüslıaları da mahkeme divan
hanesine talik kılıadığından 
yevmi mezkfırda mahkemeye 
gelinmediği veya tarafından 
bir vekil gönderilmediii tak· 
dirde hakkıada gıyap kararı 
çıkarılacağı lüzumuna müte· 
dair d:tvetoame tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere 
keyfiyet H. U. M. K. Dun 
141 ve 142 inci maddeleri 

anlaşılan müddealeyb Mor· mucibince ilin olunur. Ras asi bu gelmiştir. B• iç partiye karşı ( lslihatçı ) iımile teşekkül 
eden ye•i bir parti meydan okumaj'a başlamıştır. Bu par- ................................. lllllİll .................... .. 

im para torun arkasın· tini• taraftarları rittikçe çoialıyor. Belçika'da hüyiik de-

d h 
. ,0 . b y iitiklikler bekleniyor. 

aıı aıu. ıye agırmış-~.--.-~-------~---------~----
Clbuıı, 7 (Radyo)_ Clbotl Azım, ırade ve sebatın Arsıulusal 1'el-Aviv 

deki Babeş konııoloehaneel pek doğurduğu teşekkfil 
çok Rae, Oezyak ve şefler ile -Baştarafı 1 inci salıif ede-
dolmoştor. vetli bir balet ile koroya 

Ctbotl yerlileri, koneoloahaoe malik olan operetin Izmir' de 
etrafında haber almak için top temsil edeceği piyesler şun-
laomıştır. tardır: 

Rae N1&lbu, Necaşl'olo va· 
purda olduğunu haber alıncı, 

hemen vapura koşmuş ve arka· 
ıından: 

- Kaçıyorsun .. Sen bir dev 
Jet ve millet hainisin! 

Diye bığırmıştır. 

RH Makoneo, gızetecllere 

beyanatta bolunarak: 
- Bıbeş hezimetinin en 

boyoııc mes'ul ve mOsebblbl 
Necaşl'dtr. E~er bir mftddet 
dabı kalmış ve kaçmamış ol· 
eaydı felıiketln telAflel mOm 
kon olacakta. lı'akat bayatmı 

tehlikede eanarak keçmağı bu 
teye tercih etti. Demtıtlr. 

Mahmud Y esari'nin yazıp 
Sezai ve Seyfeddin Asaf'ın 
muıikisiai yaptıkları (Bay
Bayan) ile (Telli Turna) Nep 
zihe Mahiddin'in yazıp rene 
Sezai ye Seyfeddin Asaf'ın 
nefis eserleri olan Flurya, 
Opereti• maistrosu kıymetli 
müzisyen Kapuçelli'nin (De
niz havası) ve (Sevda oteli) 
piyesleri ile Zozo Dolmas 
tarafı•daa Yunaniıtan'dan 
getirilen Türkçeye çevrilen 
(Halime) ve (Beyoilu çiçe
ği) operetleridir. 

Bunlardan (Bay - Bayan) 
ile (Telli Turna) Halk ope· 

Juvarı açıldı 
Baştarafı 1 inci sahifede 

dırmış ve muı..telif firmalar 
ve ticaret evleri fiatleri 
etrafında malumat almıılar
dır. Fu•ar 15 Mayısta kapa
nacaktır. 

Ayni taribde Şam'da açı
lacak beyaelmile fuyarada 
Türk pavyonunua hazırla•· 
ması da ltitmiı ribidir. Bu
rada teıhir edilecek olan 
eıyalar Şam'a varmıı bulun
maktadır. Bunların yerleıti
rilmesi işlerile meşrul olacak 
olaa alikatlar memurlarıa 
bir kısmı yarın Tel-Aviv'den 
Şam'a ıidecekler4ir. 

retinin gökleşmesine sebep 
olan talili eserler.lir. San'at-
kirlarımıza hoı geldiniz der 
ve muvaffakiyetler dileriz. 

lzmir Muha~ebei Hususiye Müdürlüğünden: 
Bedeli sabıkı Boluoduğo 

yer 
Lira K. 
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Sobğı No. Müddeti 

1,5,36 d11n 
1,5,37 ye 

Medrese 6 1,6,36 dan 
31,5,:17 ytı 

l ncl vakıf· " .. 
ça sokak 38,32 
Hakumeı 

karşısı 41 
lzmir cad· 
de el 34 
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... .. 

.. " 
... .. 
.. .. 

Kbımpaşa 

caddesi 

.. " 

l,G,36 dan 
31.5,3H H .. .. 

.. " 
c .. 
" " .. .. .. .. 
" .. 

icar 

Bir eeue 
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ldırel buıuelye akarıtındao olup yukarıda yer ve cloelnl gösterilen akar hlzalarındı gösteri· 
len mtlddetlerle kiraya verllmek tizere mabıllldde mOzacdeye çıkarılmıştır. lcarına lallp olaolarıo 
tbale gGnClnden evvel mabılll Mub11ebel Bueoılye memurluğuna mOracaaıları llAn olunur. 11i2 


