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Hususi ilanlar: ldarehanede kararlaştırıhr 
Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası lzmirde çıkar, aktamcı siyasal gazetedir 

Baleb 
Kadınlara, vaziyeti anlatmak 

ve istiklal istemek Ozere 
Paris'e bir heyet gönderi· 
yorlar. 
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sparta'dan 1Llian. M·üthiş Bir l(asır~a, 
Orta Anadolu'vu Alt-üst Etti 

Sultan kıyamet koptu, 
camiinin bir minaresi uçtu, 

stanhul'da 
bmed 

Muşanof 
Bulgaristan Bal
kan ittifakına gi· 

remez div.or Unkapanı köprüsü parçalandı 
.,, 

lstanhul, karlur altında. Çatalca moddeiumumisi 
so~oktan dondu. ~Edirue4 treni karlara saplandı, 
Ank· ra'da fırtınadan inhidamlar ve yangınlar oldu 

tehlikeli idi. Fırtınanın şid· 
detinden yüzlerce evlerin kire· 
mitleri uçmuş, telefon, teJgraf 
hatlara ile elektrik tesisatı 
parçalanmıf, binlerce aiaçlar 
devrilmiş, limandaki kayık
ların birçoiu batmış, Uaka-
panı köprOıD parçalanmıı, ~ M. Mu~anof 
ıilepler demir tarıyanlk açık· htanbul, 13 ( Özel ) -
lara çekilmiştir. Sofya'dan haber veriliyor: 
Farhna eanaaında müteaddit Eski baıbakan (Muıanof), 
apartmanların liıt katları ve (Zara) ıazetesine yazmış ol
Sltanahmet camiinin bir mi· dutu bir makalede, Bulga
nareıi uçmuıtur, ristan'ın, · Balkan misakına 
RDzgirın tiddeti saniyede girmiyeceğini ve çDnkll Ak-

25metreye kadar artmııtı, halk deniz'de muhtaç olduğu mah· 
bilyDk bir korku ıeçirmiıtir; reci temin eylemek Dıere 

letanbuldan .. bir gôrllotı' lstanbul 13 (Ôzel)- Edir- ıerbeat kalmaıı liıımgeldi· 
lıtanl»ul 13 (Ôzel) - Is· • tiddetli fırtına, orta Ana· ne'den hal:İer verildij'ine iini kaydeylemektedir. 
nbul'da kar fırhnHI de- doluda aeniı bir 1ahada ıöre, Trakya'nın her tarafı Afrika'ya 
aı ediyor. Her taraf bem hükmünü ıürmllt ve latan· kar içindedir. Edirne treni 
yaı olmuıtur. Kar bazı bul'da, Ankara'da ve Kara· karlara 1aplanarak yoluna Sıhhiye mfllrezesi 

erlerde bir metreden fazla deniz'de tahribat yapmııbr. de•am edememiıtir. g~nderildi 
kıelmiıtir. Ankara'da bir takım evler Birbldiıeyi tahkik etmek ilzre Bari 12 (Radyo) - DDn 
Metereoloji enıtitllıllnün yıkılmış ve bu esnada yan· mülhakata çıkan Çatalca buradan doj"u Afrika'ıına 

eırettiti bir bllltene ı~re, gınlarda çıkmışbr. Müddeiumumiıi yolda ıoiuk· mühim bir sıhhiye mDfrezeai 
Dıızın lıparta'da çıkan lıtanbul'da vaziyet çok tan dondu. hareket etmittir. 

~~~~----................... ~•t-ttH•~•·-*1 ~~-----~~~-

omşuları, 

hnadığını 
deli katilin 

söylüyorlar 
aba ,Katili bugilu adliyeye verile
cektir. Fıtnatın hayalı tehlikedir 
Dun Kabraman'larda tüy· 

ı' llrpertici bir aile f aciaaı [ 
a .uıtur. 20 yaılarında Sabri 
nıda bir genç, babHı tab-
dar Ahmed Hilmi'yi bı· 
kla d&rt yerinden yarala· 

ırak &ldOrmliı, kız kardeıi 
ıtnıh kasığından ağar ıu· 
tte yaralamıı, kendiıiai 
•k"l•mağa gel~n zabıta 
eaıurlanna ateı ederek 

ol dan geçen fırıncı M uıtafa 
e Y •tar oğlu Yuıuf adında 
i kitinin de yaralanmaaına 
bebiyet vermiıtir. 

• Kati! Sabri, bu cinayeti 
r namuı meı'elesinden do· 
Y1 iıled iiini ıöylemiı. baba· 
nın dört gece evel uyurken 
muıuna tecavüz ettiiini 
ri ılirmlittilr. Katilin an· 
ıi ve maktulün de lcarııı 

1 

1 

1YIDet; Sabri'nia daima; 
i cHdtıreceğim, bana büyll 
P.tınız it bulamıyorum diye Babaıunı ôldftren Sabri 
rı ıeri ıöylendiğini ve Hilmi kızı Fıtnat ile mllna· 
ndilerine fena muamele 
Pbiını ıöylemektedir. Bir 
iıyı ıare dı, Ahmed 

ıebatta bulunuyormuı ve 
Sabri bunu haber altnca 
- Devamı 4 ncil sahifede-

Tayyare piyangosu 
Keşide salonu 1da 

sekteikalbe 
bir ihtiyar 

uğradı 
lıtanbal 13 (Ôzel) -Tay· 

yare piyaagoıunun keıideai 
dün bitti. KaZlnan numara· 
ları bildiriyorum. 

Dllnkll keıidede piyanıo 
aılonunda bir ölOm •ak'aaı 
olmuıtur. ihtiyar bir adam, 
keıideyi merakla takib eder· 
ken kalb ıekteaine uğramıı 
ve yere dOşerek 6lmüıt6r. 

On bin lira 

12712 13512 13762 13812 
14021 15142 15889 17730 
18201 18120 18541 18568 
19110 19144 21230 22109 
21109 22924 23040 25123 
25719 25770 26551 28024 

3316 22709 1>749 6134 
864 
150 Lira Kazananlar 
4207 4717 8913 9673 

1\335 12831 13048 15312 
16141 16513 17277 17515 
19215 21357 22803 23133 

14953 N 23978 24005 24335 25058 umaraya 2s314 25931 26302 26910 

h. 1. 27709 28251 
ÜÇ 10 ıra 100 lira kazananlar 

409 757 993 2739 
3964, 4523 3040 3129 3401 3827 

5154 5344 5707 6107 
Numaralara isabet et· 7423 8205 8983 9109 

9651 11090 11214 11352 
12~20 12591 13122 13837 

Bin lira kazananlar 14400 15811 15867 17444 
3547 21219 23234 18592 ?.0258 21134 21325 

500 lira kazananlar 22739 24068 24175 24441 

696 1641 1842 2203 
26107 266~!. 27344 

miştir. 

~:~~ !~~~ !!:~ ~~!~ 2 tren çarpıştı 
8535 8968 9243 9500 lıtanbul, 13 (Ôzel)- Mar· 
9618 10208 10226 10606 tındiz ile ekspres çarpıımıı 

11578 11967 12417 12506 İH de ıarar olmamııtır. 

Terfi edeıı hakimlerle 
müddeiumumiler 

~~-----~--~~- . 
Terfie mi\stahak oldukları halde 
listede isimleri olmıyanlar bir ay 
' zarfında müracaat edebilirler 
Terfilerine: halen: kazai ve 

inzibati bir mani .. f olmıyan 
müddeiumumi~·ve

0

muavinle· 
rile hakim sanıfandan sayılan · 

lanu l 936 senesi sonuna 
kadar : terfi müddetlerini 
bitireceklerin, sicil sıra nu
marası itibarile isimlerini 
gösterir : cetvel tamim edil· 
miştir. 

Kendilerini terfie şayan 

gördükleri! halde listelerde 

isimlerini bulamıyanlar, hi· 
kimler kanununun ' 29 zuncu 
maddesinin 2 incifıkraiiii&- ı 
tevfikan bir&YiÇiiıd°CAdliye 
Vekaleti --ayırma- meclisine 

~yazı ile müracaat.: ederek 
haklarını arayabilirler. 

Dördilncii derece hakimlik 
ıınıfına terfi eden ıehrimiz Terli eden mOddeiumumi 
hakimlerinin iıimlerini yazı· Alım 

yoruz: birinci hukuk baıkanı Hl· 
lzmir ikinci hukuk baı· seyin Hüınli, lzmir ticaret 

kanı Bili) Hilmi, lzmir - Devamı 3 anciJ ~ahifide-

- - -----•e--..-. .... """'4 ... ·------

Nasibu, Curati mev
zapdetti • • • 

zıını 

Kahramanca savaşan Habeş sü
varileri, ltalyan siyah göm

lekli leriııi pnsknrttüler 

Raı Nasibu 
lstanbul. 13 ( Ôzel ) -

Adiı-Ababa'daa gelen ha· 
berlere ıöre, Ras Naıibu 
Vehib paıa ile birlikte ce· 
nup cephesinde lni bir ta· 
arruz yapmıı ve en kuvvetli 
ltalyan mevzii olan Gurati'yi 
itı•l eylemiıtir. 

Italyanlar, Ha betlerin ta· 
arruzuna tiddetle mukabele 
etmiılerse de Naaibu ıllva • 
rileri kahramanca aavaımıı· 
lar ve ltalyan müdafaasını 
kırmıılar, siyah ıömleklileri 
püskilrtmüılerdir. ltalyanla· 
rao zayiatı önemlidir. 

Hıbeş'ler, 9 ağır top, ilç 
tank ve birçok mitral&z, 
mühimmat ve erzak eler•· 
çirmiılerdir. ltalyan'Jar ric'at 
ederken bir mühimmat de· 
posunu berbavıya teıebblı 
etmiılerse de muvaffak olt· 
mamıtlardır. 

Şimalde, Mıkalle'de çev· 
rili bulunan ltalyan'ların ha
rekete geçmesi beklenmek· 
tedir. 

••• 
Fı·ansa'da 

n~ mühim manevra 
yapılacak 

Pariı 12 (A,A) - Sa ba· 
kanlığı 1936 yılı içeriıiade 
liç ml\bim manevra yapıla· 
cajını haber vermektediri 



Sahife2 (Ulusal Birlik) 
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De 11 iz Sporları 

Yurdu gece eğ· 
leııceleri 

Nakili: KAMI 

Donanmamızın bütün noksanları 
busene ikmal edeceğiz 

- 49-
Deniz Sporları Yurdunun 

.. üyeler arasında tanııma,, 

adile bir gele eğlenceleri 

tertib ettiğini haber aldık . 

15 Şubat 936 Cumartesi gü· 
nü aktamı saat 20,30 da 
lzmir PalAs aalonunda yapı-

Milli müdafaa vekaleti deniz kısmının botçesine 
lan 2 milyon lira tahsisat hakkındaki kanıın çı~ Yankesici lngiliz bağırdı; Fransa 

hırsızlık edenin kafas nı Donanmamızın nevakısı den açılan · 884 ncü bususi Madde 2 - 1935 ~ 
kesemezler a ! . . . için Milli Müdafaa VekAleti fasla (2,100,000) Jira fevka· MilJi Müdafaa Vek ft' 

deniz kısmının bütçesine lide tahsisat konmuştur. Bu oiz kısmı bütçesioio. ; 
yeniden ayrılmış olan iki tahsisat icra Vekilleri beyo· faslının 4 neli (Geıo• '
milyon yüz bin Jirahk tabsi· . b büt . ht l'f ve ioıası) maddeıine ~-ı.ı 

Diye ıordu. 
Piyedo, derhal cevab 

verdi: 
- Ona ne tiiphe? 
- Peki buna dair ne 

dtııünüyorsun? 
- Bu fotoirafa göre In-

11iliz'in kafuı (Roket) mey
danında koparılacak gibi. 

Çapkın herif, yalnız para 
cDsdanlarını çahb çırpmakla 
iıtigal etmiyormuş, fakat 
doğrusu yal Ben, bu adamın 
katil olduğuna katiyen hlik
medemezdim. 

iki hafiye, bu sözleri yük
sek sesle ve likaydane bir 
vaziyetle bir-birlerine söy· 
lerken, lngiliz başka tarafa 
bakmakta ve fakat kulağını 
hafiyelerin muhaveresine 
vermiş bulunmakta idi . Çeb· 
resi solmuş, favk .. Jide asabi 
olmuıtu. 

Piyedo,, tecrübe etmek 
istediği bir hareketle bu 
derece iyi bir netice elde 
etmiş olacaiını hiç ümid 
etmiyordu. Sevinç içinde idi. 
Bu sırada yankesicinin ya
nına yaklaıarak: 

- Fransız'cayı benim ka
dar bildiğin anlaşılıyor. Bi
naenaleyh, meselenin mahi
yetini anlamıısıodır. Sen, 
yalnıı adi bir yankesici 
olmuı olsaydın, üç, dört ay
lık hapis cezaaiJe yakıyı 
kurtarabilirdin. Fakat itledi
ğim iş meydandadır. Hatta 
mahkemesinin hakkında hil
kllm verirken esbabı nıuhaf
fefeyi nazarıdikkate almıya
cağım da sana ıimdiden ha- · 
ber verebilirim. Velhasıl doğ
rudan doğruya diyarı ademe 
&ideceiin muhakkaktır. Di
yarı ademin neresi olduğunu 
da bilirsin değil mi?. 
lngiliı, tek bir kelime ılSy

lememekle, beraber ıon de
rece asabileşmekte yüzü, 
renkten renge girmekte idi. 

Piyedoı bir llbza yanke
secinin yüzüne baktı ve 
ıonra, kendisi bir acı duy
muş gibi: 

- Ben, şerir bir adam 
değilim dostum! Sana bir 

nasihatim var: işin içinden 

hafif bir ceza ile kurtulmak 
istersen her şeyi itiraf ve 
ikrar etmelisin. Zannımca, 
bu cinayeti sen kendi başına 
yapmam ışındır. Şeriklerin 

kimse onların isimlerin söy
le; namusum üzerine yemin 
ederim ki, her şeyi olduğu 
gibi Jtiraf etmekle mükifat 

göreceksin. Ben 
bir avukat ta 
Bu suretle ölüm 
kurtulabilirsin. 

Dedi. 

sana güzel 
bulabilirim. 
cezasından 

Piyedoş bu sözleri söyler
ken muhatabı yankesici ke
mali dikkatle dinliyor ve 
fakat ses çıkarmıyordu. 
Fransızcayı mükemmelen an· 
ladığı belli idi. 

Piyedoş, biraz dinlendi ve 
ondan sonra tekrar söze 
bathyank: 

vaktm yokitur. Şayed itira· 
fatta bulunmak istemiyorsan, 
seni pek güzel söyletebile
cek vasıtalarımız vardır, 
ilkin en iyiıi, bu gibi hare
ketlere lüzum kalmadan her 
şeyi itiraf etmektir. Çünkü 

tazyik neticesinde ıöyliye

ceklerin, 1ana asla fayda 
vermez. 

Aradan birkaç dakika 
geçmiıti ki yankesici, derin· 

pen bir ah çekti ıonra: 

- Fakat neyi ikrar ve 
itiraf edeceğim? 

Dedi. 
Piyedoş, yankeıecinin fa

sih bir liaanla Franıızca ko

nuıtuiunu görünce ıeniş bir 
nefta aldı ve: 

- Hele ıkına tıkına bir 
ıöz bulabildin! Senin Fran

sızca bildiğini ben zaten 

evelden aolamııtım. Şimdi 

ı&yle bakalım bu it nasıl 
oldu? 

lngiliı tereddüdıüz cevab 
verdi: 

- Yaptığım iti itlerken 

beni tutmuş olduğunuz için 

fazla izahata lüzum yoktur, 

zannederim . Ben hırsızlık 

ettim; ne yapayım, bu benim 

san'atımdır. Fransa'da bıraız

Jık eden bir adamın kafasını 
kiyotinle kesmezler a 1.. 

Piyedot acı acı güldü ve 
ıonra : 

- Budalaca lakırdıya lü· 
zum yok. Para cüzdanı veya 
mendil çaldığı için bir ada
mın asılmıyacağını herkea 
bilir, fakat böyle bir it 
ohıoca ... 

Piyedoş, derhal cebinden 
çıkardığı fotoğrafı yankesi
cinin gözlerine tutuşturunu, 
yankesici, hakikaten ln2i
liz'lere mahsus bir vaz'ile 
yüzünü ekşitti. Fakat yü
zünde korku alimeti yerine 
hayret belirdi. 

Piyedoş tekrar sordu: 
- Söyle bakalım bu resmi 

tanıdın mı? 

logiliz 
verdi: 

hemen cevab 

- Evet tanıdtm, dıtarda· 
ki ııralardan birisinin aze
rinde yatan güzel kadının 
resmidir. 

Piyedoş, sözü tamamladı: 
- A rknJI tırır 

lacak olan bu •ilence ge· 

ceai için ıimdiden hazırlık· 

lara başlanmıştır. 

Bu eğlenceye Yurdun bütiln 
üyelerile birçok tanınmıı 
kimseler dayet edilmiılerdir. 

1&t hakkındaki kanun neıre· tınce u çenın mu e 1 olan tahsisatın bir '-
dilmittir. Bu kanun şudur: tertiplerine tevzi edilir. kadar 1936 mali yıb~ 

Madde 1 - 1935 mali yılı Bu tahsisat, fevkalide taahhlide girişihxıttl 
Milli Müdafaa Vekileti de- menbalardin temin olunacak MiUi MOdafaa Vekili" 
niz kısmı bütçHinde yeni· varidatla kartılanır. ıuniyet verilmiıtir. .................. 

Yunan milli bankasının Garbi Trakya Şehir mecl' 
Yarın öğlede' 

sonra loplao•f Türklerine yaptığı haksızlık 
Garbi Trakya Türkleri _t\tina Elçiliğimize müra

caat ederek şikayette bulundular 

Şehir meclisi, yırı• ..J 
den ıonra saat J 6 b'P" 

toplan•cak ye ır•ç•• ~ 
muhtelif encümenler• 'İ 

edilmit olan evrakıll J 
lanmıf mazbataların• 

Son posta ile gelen Yunan 
gazetelerinde okuduğumuza 

göre, Garbi Trakya'daki 
Tftrk'ler, tütilnlerioi satmak 
için b6yük miltküllta tesa
düf etmektedirler. Hele Yu· 
nan milli bankasında mer· 
hun olan Tilrk mllstahsilinia 
tütünleri yok babaıına alıo· 
maktadır. 

Rumların tütilnleri mil· 
kemmelen ve çok mU11id 
fiatlerle sattıldığı halde 
Türk reoçberine bu derece 
zorluk gösterilmesi, Garbi 
Trakya'da derin bir infial 
uyandırmıthr. 

Garbi Trakya'daki Türk 
müstahsilleri Atina'da "Tll· 
tUnleri koruma ,, Ofisine 
müracaat ederek haklarının 
aranmasını istedikleri halde 
hiçbir cevab alamadıklaran
dan, bu sefer Atina elçimize 
Yunan baıbakanlığına ve 
Yunan iktısad milli bakan
lığına aşağıdaki acı telgrafı 

çekerek tikAyette bulunmuı· 
lardır. 

Son senelerin buhranından 

ezilen ve aermayelerini faiz
lere kaptıran bankalara 
borçlu biz garbi Trakyalı Türk 
tütün tüccarlan sizlere bür· 
metlerle beyan ediyoruz ki; 
bizimle ayni müıkOI vaziyete 
dütmüt olan Rum vatandaı 
tfttün tüccarlarile milli baııka 
çok müsait ıeraitle anlaımıı 
olduj'u halde bizlerle hiçbir 

suretle anlaımaia yanaıma
mıştır. Hem fazla olarak bu 
hafta Pazar glinü ansızın 
Tlirk tütün tüccarlarından 
ikisinin bUyük miktardaki 
tütünlerini müzayedeye çıka· 
rarak buiÜn okkası 150·180 
drahmi kıymetinde olan bu 
malları banka bet ve sekiz 

drahmi 1ıibi köçUk bir fiatle 
kendi üzerinde bırakmııtır. 

Milli bankanın bu hareke

tini Türk tütün tüccarlarına 

karıı milliyet fukı i6zetile
rek bir haksızlık saydığımız· 
dan vaziyeti sizlere beyan 

ediyoruz; lıe müdahale edil
mediii takdirde beı gOn 
ıonra Lozan muahedesile te· 
keffül edilen ekalliyet huku
kumuzun istirdat ve milda • 
faaaı için Ankaraya müra
caat edecciimizi de tee1Silf· 
lerimiıe iliveten beyan ederiz 

ve mOıakere edecelıt~ 
Mecliıin, Şubat tol"" 

sona ermek Oıeredit• 

Li .. k maçlarının birinci devresind 
sonra takımların vaziyeti 

• 
önümüzdeki haf tadan itibaren tiklerin iki11C1 

devresine başlanacağı ttmit olunuyor 
12 haftalık bir faaliyetten 

sonra bölge lik maçları 
biriPci devre.inin sona 
erdiği malumdur. Son 
haftaki karıılaşmalardan 
sonra birinci devrenin 3 ay 
süren bu çalışma devreıinde 
takımlarımızın aldıkları neti· 
celer aıağıya koyduğumuz 
puvan cetvelinde aynen gös
terilmektedir. Daha baılan· 
gıçta bu yıl şampiyonlufıu 
nun Altay, K. S. K, lımir
spor, Altınordu ve Göztepe 
aibi kuvvet itibarile birbir
lerine yakın olan bu bet 
takımımız arasında paylaşıl-
ması kuvvetle tahmin edi
liyordu. 

Bilhassa diğer takımlara 
nazaran gerek elaman ve 
gerekse ieçen seneki kad
rosunu aynen muhafaza et· 
meai itibarile Altay bu nam
zedlerin batında akla ıeli· 
yordu. Fakat K.S.K takı
mına kartı oynattığı bir 
oyuncudan dolayı ••o" puvan 
alması ve son maçtaki nok· 
san kadrosile f zminpora ye
nilmesi bu takım üzerinde 
toplanan, birinci devre tam-

piyonluğu tımidlerini pek diıinden iyi neticeler 
haklı olarak kırmııtır. Böyle nen Demirapor da 14 
olmakla beraber Altay, K. kaı:anmıf bulunuyor· 
S. K, f zmirspor ve Altınor- nazaran en çok gol ·~ 
du takımları çok az bir kım Altay en faı:I• J 
farkla birbirlerini takib et- yen de Şarkıpordu~ 
mekte ve birinci devreyi iyi kınaları araıındaki ~ 
bir vaziyette bitirmit buluD· de lzminpor kttç8 -
maktadırlar. puvanla birinci K. 5. 

Göztepe·K. S. K. maçının 20 puvanla ikincidir ·Jf 
tekrar edilmesi lizım2eldiği ÖnOmlizdeki hafta ,/y, 
hakkındaki rivayetlerle Al· ikinci de.resine batl•:J 
tay'ın kaybettiği 3 puvan diYı 
hakkındaki itirazın alacaiı ku•vetle ümit edil ~ 
şeklin ne olacağını dütün- bu deneye daha ~ 
meden halihazır puvan vaıi- faaliyetle başlıyacak ~ 
yetlerini gösteren cetvele kımlarımıza muvaff• 
nazaran K . S. K. takımı 22 dileriz •" 
puvanla birinci devre ıam- Haİke\'İ )j~IV~ 
piyonu olmuıtur. 1 pu•an 
farkla lımirspor ikinci ve on iki hafta geri bl 
dokuzar puvanla da Altay Halkevi liklerine öoDdl / 
ve Alhnordu takımlarımız pizar gtınil 15 bıft'Jı 
üçUncü olmuşlardır. larına devam edil 

Bu yıl lik'e ilk defa giren Oyunların proıralll~ 
Burnova, Buca ile on puvan taka lik maçları ~' 
almıt ve ikinci devrede ken· ile birlikte yarın bild• 

Lik maçları puvan cetveli A takııfl~ 
Puvan ı•li- mağiil· bera- att•i1 

adedi biyet biyet bere aol 
K.S.K 22 7 1 O 24 r 

Teıeıon Tayyare 
3151 

lımirapor 21 6 1 1 23 
Altay 19 6 2 O .35 
Altın ordu 19 5 2 1 22 
Göz.tepe 18 4 2 2 35 

ı S. 
ıne nası ~2.!! 

. · 3151 , __________________________ __ 
7 Şubat Cuma 

bayatını \'C aşkını 
gftnOndeo itibaren musiki dAbiıi 

ınusav,·er boynk filim 

Schuhertin 
Franz Şchubert'in 

Asliı • 
Arsıulusal şöhreti haiz büyük teuör Ricbard 1'AUBER tarafın-

dan tenısil edileıı (Bitmemiş Senfoni)den daha zengin ve daha 
müessir olan senenin şaheseri ___________ .... ________ __ 

Demirtpor 14 3 S O 14 
Buca 10 1 6 1 9 
BurnaYa 10 1 6 1 17 
Şarkıpor 7 O 8 O .f 

B. taknillara: 
lımirapor 22 6 o 2 8 
K.S.K. 20 4 o 4 ıo 
Altay 17 4 2 2 21 
Altınordu 17 4 2 2 19 
Buca 16 3 1 4 8 
Göztepe 12 5 5 1 3 
Demirapor 12 2 4 2 3 
Burna va 10 2 5 1 6 

o Haydi-dedi·ne karar vere
ceksen ver. Zira kaybedecek 

1 
AYIUCA: ljOKS (TOrkçe Sözlft) dnnya haberleri -Miki karikatôr komik 

Seaııs saatleri . Hergün 15 - 17- 19 . 21,15 Cumartesi 13·15talebe seansı. 
• Pazar üoü 13 deilave seanıu vardır. 

' - .. Şarkıpor 
Bölge lik 

3 1 1 7 
maçları birinci devre neticesi 

ı 

d 
r 
p 

• 

• 
1 
1 
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Adanada Osmaniyede ~alılık motör N. v. Fratelli Sperco Vapur Acentası 
12 b k d D 

VV. F. H. Van SVENSKA ORIENT lerden acente mesuliyet 

k 1 1 
eygir uvetin e ( iıel) LINIEN kabul etmez. 

ya a G nan tarikatçı ar markalı .. kullanılmıt bir Der Zee "HEMLAND .. motörD 5. Daba fula tafıilit İÇİ• 
.,.,oUSr aatıhktır. Taliplerin 2-36 tarihinde beklenmekte ikinci Kordonda Tahmil ve 

- ·-. 
Beş kişi, suçsuz oldukluı·ıudau der-
hal serbest bırakılmışlaı· ve mQte

bakisi adliyeye verilmişlerdir 
Adana ( Özel Aytarımıı· srulardan ıonra Oımaniye-

dan ) - Evvelce yakalana- _den ietirilenlerin, Ll tekra-r 
nk haklarında tahkikat ya - geriye gönderilmeleri •e hak
pılan 25 tarikatçıdan beıi Jarındaki tahkikatın orada 
ıuçıuı olduklarından ıerbest ikmal edilmeai için emir 
bırakılmıılar ve diier yirmi vermiıtir. 
kiıi de evraklarile beraber -- -::m - ==:z: -
d , Izmir kızılay merkezin· 

• liyeye •erilmiılerdir. 
Müddeiumumilik, gerek den: 

bunların ve gerekse Oıma· Merkezimizin belli olan 
nire'den getirilmiı olan yir- yıllık koaıresi 17 Şubat 936 
mı Nakıibendiain ıorıuları- tarihine: raılayan PazarteaiJ 
na baılamııtır. gllnl saat 17 de HalkeYinde 

M6ddeiumumilik bazı ıor· T . ' . yapıla~aktır. Kızılay• yazılı 
erf ı eden hakımlerle lüyelerın kongreye tetrif-

mOddeiumumiler leri önemle rica olu-

- Raıtaraf l inci salıifede -

•abkemui baıkanı Muıtafa 
Neeati, lımir icra bııkanı 
lımail Hakkı, lımir Aiarceıa 
mahkemesi azaıınd•n M. Sa
bit, lımir ticaret mahkeme
ıi aıaeıadaa Ali Rıza ve 
lımir ceza hlkimi Kema· 
leddia. 

Yedinci derece blkimlik 
ıınıfıaa terfi edenler: 

nur. 11-12-13 365 

Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Yeni Kavatlar çartısı 

No. 34 

idarebanemi:ıe milracaatlar1 & Co. olup yükiinü tahliyeden 
OEUTSCHE LEV ANTE LıNlE 

ilia olunur. sonra ANVERS, ROTTER· 
" HELGA L. M. RUSS " DAM, HAMBURG, CO-l•k.---------•111' vapuru 17 tubatta bekleoi- PENHAGE ' DANTZIG ' 

vbarenlerl Mut· 22 b t k d AN yor, fU a a a ar . ROY AL NEERLANDAIS 
laka (Okam~ntol) VERS, ROTERDAM, HAM· KUMP NY Si 

~ BURG ve BREMEN limanla- A A 
ökeOrftk tekerle- ~ rına yllkliyecektir. "GANYMEDES 11 vapuru 

rini tecrObe edl --t "ALA YA"vapuru 2 Martta 27-2-936 beklenmekte olup 
~ bekleniyor, 6 Marta kadar yükünü tabliyed~n sonra 

~ ANVERS , ROTERDAM , ANVERS, ROTTERDAM, 
1i:ı .. 

~ HAMBURG ve BREMEN AMSTERDAM ve HAM-
limaolarına yllkliyecektir. BURG limanları için ylik 

Ve Ptırjen ~ahap1D 

en ftıtnu bir mftı· 

bil 'ekeri olduAu 
no unutmayınız. 

Kuvvetli mftebil 

ietiyenler Ş..thap 

Sıhhat ıftrgftn 

haplannı Maruf ,, ~ 
ecza depolarından \..1 .J 

ve eczanelerden 

ARMEMENT H. SCHULDT

HAMBURG 
11TROYBURG" vapuru 25 

ıubatta bekleniyor, AN-

VERS, ROTERDAM, HAM

BURG limanlarına yükliye· 

cektir. 
DEN NORSKE MIDDELHAV-

SLINJE (D·S. A-S SPANS
KELINJE) 

OSLO 
118ANADEROS" vapuru 

4 martta bekleniyor, iSKEN

DERIYE, HAYFA. DIEPPE 

ve NORVEC limaolanna 

alacakhr. 

"CERES,. vapuru2 10--36 
da gelip 15-2-36 tarihinde 

ANVEPS, RoTTERDAM, 

AMSTERDAM ve HAM
BURG limanlarına hareket 
edecektir. 
GDYNIA, OSLO 

KANDINAVYA 
için yük alacakbr. 

ve IS-
limanları 

SERViCE MARITIM 

ROUMAIN 
"PELES11 vapuru 30-1 ·36 

da gelip 31-1-36 tarihinde 

MALTA, MARSILYA, ve 
yiikliyecektir. BARSELONE için yük ala-

AMERICAN EXPORT LINE caktır. 
"EXPRESS., vapuru 28 Yolcu kabul eder. 

tubatta bekleniyor, NEV • llindaki hareket tarible-
YORK ve BAL TIMOR için rile oavlonlardaki değiıiklik-lzmir lbtiaaı hlkim; Ham· 

di, ve lımir ıulb blmi Ki· 
mil. 

yilk alacaktır. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!a!!r!!a!!eı!!nl!!a!!r ·!!!~!!!!!!!!!!!IJO HN s TON VV ARRE N Ll· 
NE - LIVERPUL 

Tahliye şirketi bioaıı arka

sında FRATELLI SPERCO 

vapur acentalığ'ına müracaat 

edilmesi rica olunur. 
Telefon: 2004 - 2005 • 2663 

Olivier ve ştırekô-

sı Limited vapur 
acentası 

Ccodeli Han. Birinci kor· 
don. Tel . 2443 

THE ELLERMAN LINES.L TD. 
"LESBIAN .. vapuru 8 ıu· 

bat LIVERPOOL ve SVVEN· 
SEAdan gelip tahliyede bu
lunacakhr. 

"EG YPTIAN,, vapu11 10 
ıubat LONDRA, HULL •e 
ANVERS'ten gelip tahliyede 
bulunacak ayni zamanda 
HULL itin yük alacaktır. · 

"ROUMELIAN,, vapuru 
14 şubat LIVERPOOL •• 
SVVENSEA'dan gelip talı-
liyede bulunacak. 

THE GENERAL STEAM NA· 
VlGATION Co. L TD. 
"LAPVVING" vapuru 14 

şubatta gelip LONDRA için 
yllk alacaktır. 

Not: Vurut tarihleri •• 
vapurların isimleri iiıeri•• 
değiıikliklerden meı'uliyet 
kabul edilmez. 

Sekizinci derece hlkimlik 
ıınıfına terfi edenler: 

lzmir mahkeme azaııadan 
Mebmed lımet, lımir ıulh 
blkimi Ahmed, lımir ikinci 
hukak mabkemeai azaların· 
dan Meki, lzmir icra baıka· 
nı muavini Nimet Hamdi 
lımir mahkeme aıHında~ 

Istanbul Beyoğlu vakıflar d i-
rektörloğnnden: 

Beıiktaıta Akaretlerde ıpor caddHinde 51-53, SS-57, 
59-61, 75-79 au•arah d6rt e•İn tadilltı kapalı zarf usulile 
ekıiltmeye koaulmuıtur. Keıif bedeli 17287 lira olan bu 
itin projesi ile fenol ye eksiltme ıartnameleri 87 kuruı 
mukabilinde akaratlarda ikinci Hamit vakfı mltenlli kay· 
makambiJadan alınır. 

"GUENMORE,, vapuru 23 
tubatta (bekleniyor, LIVER
PUL ve ANVERS'ten yilk 
çıkarıp BURGAS, V ARNA 
ve KÔSTENCE için yük 
alacaktır. 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Ali Riıa, lımir ıulh hl· 
irimi A d e m Saffettin 
lımir Sulh hlkimi Ali ııa: 
lımir mOıtantiki Halil Sıtkı, 
lı . 
mır mahkeme lıaaındaa 

Naci Salim •e lımir ıorıu 
halrimi M&mtaı; 

Onuncu derece hakimlik 
•uufına terfi edenler : 

lzmir lıa mua•Jni Ömer 
~alfbi, lımir Sulh hlkimi 
eıaaleddia, lzmir lza mu· 

ayı . 
nı H. Ihsan, lzmir iza 

:ua•ini Hikmet LDtfO, lımir 
N~lb hlkimi bayan Zübeyde 
o'IDet ve lımir Sulh bakimi 

ıner Kaya. 
11 inci derece hakimlik 

•ınıf 10• terfi edenler: 
. lımir aza muavini iffet 
ıcra ' d •emura bayan Ferbun· 

1 
t, lzmir icra memuru M. 

Flbaaıi ve lımir aza muavini 
•bamet. 
8•tinci derece mDddei· 

Uınu Tk J mı ı ••nıfına terfi eden· 
tr araıında da ıehrimiı f G~d~iumumiıi A11m vardır. 
~~ır ıhtiaa• mllddeiumumisi 
üıeyio Arif'te 6 ıncı dere-

ce müddeiumumilik ıınıfına 
terfi eylemiıtir. 

lO nuncu derecede mtid· 
deiumumilik ıınıfına terfi 
edenler meyaaında lımirden 
ınliddeiumumi muavinlerin· 
den Mebmed Ali ile Ali 
Şevki de vardır. Muavin Oı-
ınaa Orbın G üney de 1 lin· 
ci mllddeiumumilik 11nıfına 
terfi eylemi,tir. BiUOn vill· 
Yttlerdc muhtelif sınıflara 
terfi eden hikimler, müddei 
uınumilerle icra reiıi ve mu· 
•vinlerile mahkeme az.alan· 
1118 mevçudu 1240 kitidir. 

Muvakkat teminah 1297 lira olup ekıiltmeai 28 Şubat 
936 cuma 1Un6 aaat 15 de Beyotlanda telıraf ıokatında 
Beyotlu vakıflar mOdlrlliUnde toplanacak komiıyonda 
yapılacaktır. Ekıiltmeye gireceklerin mimar ve mftbendiı 
olmaları llıımdır. 10,000 liralık bir yapı itini taahh&t edip 
iyi bir ıurette baıardıklarJnı 16ıterir reımi yerlerden 
ıetirecekleri veaikalan Beyotlu vakıflar direkt6rllli6 mi· 
marına 16ıtererek alacaldarı vHika tııeriae 25 Şubat 936 
aah aOnOne kadar proje •e ıartnameleri alabilirler Muvak
kat teminat akçaları eksiltme tarihinden iki ıDa evYelioe 
kadar mOtevelli kaymıkamlıiı •eıaeaiae yatmlacaktır. 

11-13 15-18 361 

• 111111111111111111111111111111111111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

IIzmir yün mensucatıl 
- -
ITürk Anonim şirketil 
= = E5 ızmir Yftu Mensucall Tftrk A. ~- nio Halka· § - -~ pınardaki kumaf fabrikası mamulat1Ddan olan ES 
~ taevaimlik ve kıthk, zarif kuma,ıarla, battaniye, § 
§ tal ve yftn çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci ~ 
~ kordonda Cumhuriyet meydanı civar1nda I 86 ES 
~ numaradaki (~ark Halı 1'nrk Anonim şİr· ~ 
~ keti) mağazaımda aalllmaktadır. Mezkftr fabrika-~~ 
~ nıu metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum ~ 
EE olan mamulahnı muhterem mfttterilerimize bir ~ - -
~ defa daha tavıiyey i bir vazife biliriz. ~ - -- -- -- -- -- -- := 
~ Toptan sataf yeri: Birinci kordon No. 186 ss 
~ Şark balı Türk Aaorıim Şirketi ~ 
= -- -- -- -- -- -E Perakende satıf yeri: Yeni manifaturacılarda S: - -- -5 mimar Kemalettin Cad. Sagar zade biraderler s - -= = - -~ Kuıu oilu · çarıısı Asım Rıza ve biraderleri S - -- -- -- -- -- -= Yeni maaif aturacılarda mimar Kemaleddin Cad. := - -
~ Yünl6 malJar pazan F. Kaodemiroğlu ~ 
~1111111111111111111111111111111111c11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111UI 

"V apurlaran iıhnleri, gel
me tarihleri ve navlun tari· 
feleri hakkında bir taahbDde 

giriıilmez." . 
Birinci Kordon. telefon 

No. 2007 - 2008 --· DOKTOR 
Ali Agih 

Çocuk HastaJıkları 
MIUehauııı 

11·incı Beyler Soka&• " " 68 
Tele on 3452 

"' 
... 

~ 

Sıhhat Ezanesi 
' 

Yalnız taze temiz ve ucuz ilAç Ye tu· 
valet çqitleri utar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın baliı Morina Balak yajı n 
Şerbet gibi ;çile bilir iki defa ıiizllmi.hlı, 

Biricik aatıı yeri 
BAŞDURAK 

Uamd i N ftzhet 

Sıu HAT EzANEsı 

. 
• 

N 
J 

f 

o il ıu ıı-::- tK ijj 1ru f 
~// ( &lrcıc.l ,C~Nl.t. A :l 



(Uluaal Birlik) ~--------------·~------.;._--------------------------------~-:...;,.:.:.;_ __ ~~~----------~----------------~-------~--------------------.:.--
Lond ra, Sofya ve 

Italyan ar, yeni yaptıkları tayyarelerin bir mikda
rını Leryos ile Rodosa göndereceklermiş 

Musso.Iini, lıa va bakanı general Vale'nin teklifini kabul etmiş 

·ve gönderilecek tayyareleri teftiş etmiş imiş 
gôoderilmiş olnn askeri mnfettişlerin gösterdikleri uı. 
zum nzcriue bir miktar tllkip tayyareleri de gönder· 
m ck istediğini .l\lus~olini'ye bildirmiş ' 'e ltalya haşba· 
kam, buna muvafakat etm~kle bcı·nber gönderilecek 

lstanbul 13 (Özel) - ltalyanın yapmış olduğu yeni 

bombardıman tayyarelerindcn bir kısmaom Leryos ile 

Rados' u gônderil~ceği söylc·niyor. llnlyan hava kuvvet· 

leri bakanı gP.ncral Vale, geçenlerde ltn1)'&D udalaraoa olan tayyareleri tefti' ctmi~tir. 

-------------... ·---·~···~tHt~ ... ---t ....... -----~~ 
Suriyede yeni hadisele- Fransızlar, eski Rus 
riıı zuhuru bekleniyor donanmasını iade 

--·-· Suriye mUslümanları ile Lübnan 

hı·istyanları birleşerek bir 
grup teşkil ettiler 

lstanbul, 13 (Özel) - Su· teşkil eylemişlerdir. 
riye'den gelen son haberlere Son gelen haberlere göre 
sıöre, gerek Şam'da ve ge- Kudüs ve Filistio arapları 
rekse Halep'te Berut'ta da bu gruba dahil olmuş· 
vesair şehirlerde. Fransa tardır. Suriye'de yeni hadi· 
aleyhine bir cereyan başla- selerin zuhuru bekleniyor. 
mı,tır. Ôtedenberi bir türlü Berut 12 (A,A) - Dünkü 
uzlaıamıyan ve yekdiğerine gün memleketin her tarafın
zıd olan Suriye Müslüman- da sükunetle geçmiştir, bu 
ları ile Lübnan Hıristiyanları günden itibaren Şamda asa· 
son hidiseler münasebetile yişin muhafazasına ıilel ma· 
birleımişler ve bir grub kamlar memur edilmiılerdir. ______ __. ....... ~,--------

Suriye l(adınları 
lıtanbul 13 ( Ôıel ) - lstiklll istemek ve Suriye va

%İyetini anlatmak üzere Haleb kadınlarından mürekkeb bir 
bey'et Paris'e gidecektir. · • 

Küçük san'atlar 
Ankara 13 (Özel) - Ekonomi bakanlığı, küçük aan'at· 

ların inkişafı için tertibat almağa karar vermiştir. Bu bu· 
susta bir proje hazırlanmıştır. , ______ ..._. ..... ··~------
"Japonya'ya 
taydalı bir 

yapılmış 

ihtar,, 
Sovyet'ler, japoıı empiryalizmi bizi 

tehdid ediyor diyoı·lar 
Paris 12 (Radyo} - Bir 

Sovyet müşahidi, Havas 
ajanın muhabirine şu sözle
ri söylemiştir: 

- " Pitmanın nutku; Ja
ponya 'nın takib ettiği yayıl
ma •İyaseti neticesinden ha· 

ııl olan uzak şark vaziyeti

ni hakiki şeklile tasdi et 
nıittir. Sovyet ittihadı, Pit
man' dan evvel, devletlerin 
nazarı dikkatini bu meı'ele
ye eaaaen çekmişti. Büyük 
Britanya, Japon emperya · 
lizminin bizi tehdid etmek
te olduiunu artık anlamıı· 

tar." 
Bu ıiyaai müşahid , M. 

Pitmanın Japonya seçimin· 
den on gün evvel söylediği 
bir nutkun Japon Militarist
lerinin taarruz siyasetinin 
Japonyanın vaziyetinde akis· 
ler y.,apmasından korkan, 
milteaddid seçimlerin üze· 
rinde tesir tesir bırakması 
ihtimali olduğunu söylemiş 
ve ıulh istiyen devletlerin 
milşterek emniyeti tesis et
mek Uıere fazla gayrette 

bulunmaları ııerektiiioi ili· 
ve etmiştir. 

Londra 1?. (A.A) - Birçok 
siyasi zevat, Pittmanın nut
kunu japonya'ya yapılmış 

faydalı bir ihtar telakki et
mektedirler . 

lııgiltere 
Beyaz kitap neşredecek 

Loodra 12 (Radyo)- Ka· 
bine haftalık toplantısında 
müdafaa mes'elelerini hususi 
bir ehemmiyetle nazarıdik-

kate almıştır. Yeni müdafaa 

plinmın teferrüatı bir beyaz 

kitap neşrile izah edilmeden 
parlamentoda müzakere edil· 
memesi kararlaştırımıştır. ---···---
lugiliz ekspı·esi 

Hon kanga hareket etti 
Şangbay 12 (Radyo) ln-

1 giliı eksperi Lasyon Hon· 
kanga hareket etmiştir. Çin 
istikraz eshamının piyasaya 
arzı, bu seyahate ıebep ola
rak österilmektedir. 

edecekler mi? 
Pariste bu m~scle hakkında ko

nuşmalara biJe haşlandığı 

haber verilmektedir 
lstanbul, 13 (Özel) - Ge· için Sovyet erkinı harbiyei 

neral Verangel'in Karade- umumiye reisi Mareşal (Tu· 
niz'den Fransız sularına baçefski) nin teşebbüsile 
götürmüş olduğu 18 parça- konuşmalara başlandığı 
dan ibaret Rus donanması- Moskova'dan haber veril· 
nın, tekrar Ruıya'ya iadesi mektedir. ........ ~ ...... ------
Almanya 27 saat zarfında 
. Belçikayı işgal edebilir 
Belçika erkanı harplarında miralay 

Taznuyo'nun yazmış olduğu 
dikkate şayan biı· makale 

lstanbul, 13 ( Özel ) - Alakadarların yapmış ol· 
Belçika erkinıharplarından dukları hesapta, bir harp 
ve ıüel yazgaolardan miralay vukubulur ve bu harp iece 
Tazniye Almanya'nın bu2iln- yarııı ilin edilecek olursa, 
kil vaıiyeti bakkmda yazmış Alman ordusuj o gecenin ıa
olduğu son bir makalede -ı;;bıt;d&" Liyej'e dayanmıı 
diyor ki: olacak, ay- ni aünde ö~leÖzerC 

- Bütün Avrupa, Alman- • • 
ya'nın bugünkü vaziyetinden Namor'a ve iki saat ıonrada 
endişe ediyor. Bu, çok ye- Brükıel'e varmıı bulunacak 
rindedir, zira Aimanya, ha- nihayet 27 aaat zarfında bü-
kikaten dünyayı düşündü· tün Belçikayı işıal altına 
recek bir durumdadır. almış olacaktır. 

Yapılan son tahminlere Almanya, bugüo Ren bav· 
göre, Alman ordusu, o de- zasındıki hudutlarında ) 914 
rece motörize edilmiştir kii tarihinde olduğundan çok 
bugün bu orduya tefevvuk fazlatabki;at" yapmış bulU. 
edecek hiçbir kuvvet yoktur. nuyor. --------· .-.~------

Rus · Rom.en paktı 
Bükreş 13 ( Radyo ) - Romanya hükümeti, neşretmiş 

olduğu resmi bir tebliğte, Rus • Romen andlaımaaının çok 
uzak olduğunu ve yabancı gazetelerin, bu meı'ele etrafın-
da birkaç sıündenberi vermiş oldukları haberlerin doğru 
olmayıb hep farziyattaa ibaret• bulunduğunu bildirmiıtir. 

Lord Eden için filim! 
lstanbul, 13 (Özel) - Londra'dan haber veriliyor: lngil· 

tere hilkümeti, Holivutta dış bakan Lord Eden hakkında 
çevrilmek isteoilen filim için Amerika hükümeti neıdinde 
siyasal teşebbüsatta bulunmuş ve bu filimin gösterilmesine 
müsaade edilmemesini istemiştir. 

Ecnebi devletler ateşemilterleri 
lstanbul, 13 (Özel) - ltalyan cephelerini gezmiş olan 

ecnebi ateşemilterler, Asmara'ya dönmüşlerdir. Bunlardan 
Amerika ateşemilteri, gördüklerini bir raporJa tesbit ede
rek hükümetine bildireceğini söylemiıtir. 

lzmir .vakıflar direktörlüğünden: 
Eşrefpaşada 623 no. lu ve senelik kirası 151 lira kıymet 

konan dükkin 10 gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 
ihalesi 22· 2'· 936 cumartesi ıünU saat 11 dedir. isteklilerin 
evkaf direktörlüğUne müracaatları ilin olunur. 13-17 -22 387 

va'da soğuklar 
~~~--------~~-Iu gi 1 tere' de 14 kiş don<lu. Pol 

ya'da derece sıfırın altında 30 
Sofya, 12 (A.A) - Gra· \ denberi hüküm sürell 

dec nehri taşmış ve ıular ve şiddetli soğuklar 
ortahğı basarak lsvorite ya· beş tanesi Nortbampto• 
kınlarında bir köprüye sü- rinde olmak üzere 14 
rüklemek sure tile N evrekop 
ile Sofya arasında muvasa
layı durdurmuştur. Ayni za
manda Bulgaristan\n her 
tarafında hüküm süren zorlu 
kar f1rhnaları şimer dlfer 
milnakalelerini kesmiştir. 

Londra 12 (A.A) - lngil· 
tere'nin her tarafında dün-

nin ölümüne .sebep olJO 

Varşova 12 (A.A) ""' 
ğuk o kadar şiddetli 
Polonyanın şimal bölg 
derece sıfırdan aşıi1 

kadar düşmüştür. 1' 
mendifer münakalatıo• 
olmaktadır. 

------------~---••+-~~·----~---
Komşuları katilin deli 
olmadığ1111 söylOyorlar 

- Baştaraf 1 inci salıifede -
cinayeti işlemiı .. 

Katilin deli olduğu hak
kında da rivayetler vardır. 

Bu hususta tahkikat yaptık. 
Komfusu bir fırıncı bize 
dedi ki: 

- "Sabri arasıra benim 
dükkina gelir otururdu. 
Şimdiye kadar biç deJilik 
alAmeti göstermedi. Bu ci· 
nayeti nasıl yaptı şaşı· 

Y ıınanistan i 
ııe eliyor? ., 

Roma 13 (Radyo) -
yan başbakanı Sinyor , 
solini, Yuoanistan'ıo İÇ 
ri için Yunan gazetel 
özel aytarlarına diyevd• 
lunarak demiştirki: 

- Yunanistan'ın kr 
dönmesi, Yunan uluıO 

musib bir harekettir. yorum.,, 
Takikatı müddeiumumi mu- bu uluı, Fraosnsız ya 

aviolerioden Mümtaz yapmak· Kral, Yunanistan'ın o 
tadır. Baba katili bugün ev- zatörü ve rehberi ol• 
rakı ile birlikte adliyeye teı· Ümid ederim ki Yunao' 
lim edilecektir . da pek yakın bir ı•~ 

Katil, cinayeti itledikten ıelib husule gelecekti ' 

sonra eline ieçirdiii bir ta· Şu tesad ilf e bS 
banca ile sağa sola ateş et· C l 2 ( R dyo J 

.. b 1 b d k' enevre, a 
meıe aı amış, ta anca a ı B il h b 1 0 dt 
k l b

. . d . ug n a er a ı 
urıun ar ıtınce e evı ateş- ö b. k 

1 
.. bb 1 • • i re, son ır aç 

Beme~e dteşeb' Uı k eyk~mıştır. mandan baıka, bir d• 
u yüz en ırço ımıeler 1. · %".. O • bo ve 111 g1.1n essıye 

öllim tehlikesi geçirmiş, hat- dıman eden bava fil 
ti bir aralık katilin yakalan· kumandanı, Habeı. (t 
ması için ağlatıcı gaz kulla- harbının baıladığı gii~1 

nılmaaı bile düşüniilmüştür. dar Milletler cemiyeti 

Sabri'nin, kama ile kası
ğından yaraladığı kardeşi 
Fıtnat'an hayatı tehlikededir. 
Geceyi çok fena ııeçirmiştir. 

Milli Müdafaa 

bakanlığı 
Teşkili istenmiyor 

Londra, 12 ( A.A ) - iyi 
haber alan mahRfil hüku
metin mubafazakir saylav
lardan amiral Su ter tara· 
fından verilip bir milli mü
dafaa bakanlığı tesisini tek· 
lif eden yasa taslağının aley· 
hinde bulunacağını söylemek
tedir; bu taslak Avam ka· 
maraaında önümüzdeki Cu· 
ma ıünü müzakere edilecek-
tir ; 

Rus Mareşalı 
Uçak fabrikalarını 

gezdi 
Pariı, 12 (A.A) - Mare· 

şal Tuhaceviski dün uzun 
uzadıya uçak fabrikalarını 

gezmittir. Sonra da bava 
erkanı harbiye komutanı 
general Rujo ile öğle yeme
ğini yemiştir. 

• 'fayyare sinema-
sında 
Yarın 

Paris esrarı 
Senenin en bftyftk 

filmi 

yetinde sillbları bı 
komitesinde memur O 

müstahdem buluoan O~ 
yüzbaıı Matri Kal'dır· 

Sovyet · Frall 
paktı 

Pariı, 12 ( A.A) -
dan birkaç ay evvel P 
M. Laval ile So~yet . 
M. Potemkin arasında 
lanmıı olan Fransız S 
karşılıklı yardım aocll 
sıoın müzakeresine illl 
14 de mecliste baılaD 
Müzakerelerin birkıÇ 
süreceği tahmin edil 
tedir. 

Emlak bank 
Paris"teu bir oıO 
hassıs getiri yot 

Ankara 13 (Özel)-, 
koosiye ıeflerinden 
Ketrantı, Emlak baPlı 
ıslah etmek için me 
timize getirilecektir. , 

Sivas valiBI 
Attan dftşerek ' 

ğını ktrd• 
.. """' Istanbul, 13 (Ozel) 

.vas valisi teftişe gid M 
attan düşmüş ve y••-
rılmışhr. Dahiliye Velı 
valiye iki •y mezuniyet 
miştir. 

Kutulıık ker 
Ankara, 13 (Özel) _.. 

tuluk kereste idba1A11 

hükdmetçe tetkikat 
mııtır. 
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