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ADANA GUNLÜK GAZETE 

Ali Saip, Atati1rk tarafından kabul 
edildiği zaman neler anlattı 7 

Ali Saibin vekili : "Hakim huzurunda iddia makamı' 
enden bir tek fazla imtiyazı olmayan makamdar binaenaleyh bu ta

lepleri , kitapta yeri olmayan bir beyandır,, dedi. 

'Aüddeiumumi: " Elbette bir müddf'iumuminin vaziyeti 

şahsi 'ireya maznun ,·ekili olan Hamid Şevketten farklıdır 
Müddeiumumi devletin de mümessilidir .,, dedi . 

müddei 

Ankara : 23 ( Huıusi muha· 
)İrimizden ) - SUikaıd mazoun
larının mahkemel~rioe, bu gün de 
levam edildi . Dioleyiciler, mab · 
ECme salonunu, dahı bir saat ev 
7elderı doldurmuşlardı • Bu glio 

timdiye kadar görOlenlerden, da
ha fazla bir dinleyici kalıbalaiı 
ırardı . Tam ıut 1 •1 de hakimler 
heyeti ve Cumuriyet Müddei U
ınumiıi Bıba Arıkan ııloaa gir 
~iler . Bundan ıoor maınunlarla, 
tvultatı içeriye alandı . 

Geçen Perıembe günkü duruş 
nıanıo aleni celsrsiodt>, mahkeme, 
müddei umuminin dosyayı tetkik 
ederek , tevıi tahkikat hakkındı 
bir talebi olup olm•dığıoı lıildir 
mesi için bıralulmııtt . Müddei 
ımumiye ne diyeceti soruldu . 
Baha Arıkan ıu sözleri ı6yle • 

di : 
" - Evrakı, tevsi tabkikıta 

llzum olup olmadığını tayin için 

almıştım . Tetkik etmekte oldu 
jum •ırada , Ankara ilbayı Tao 
doğao imzalı bir mektup aldım . 
Mektup, muhteviyatına nazaran 
şimdiye kadar adliyeye i11tikal et 
memiı bir hadiseyi kaydetmekte 
idi • ,, 

Baha Arıkan, bu mektubu ay~ 
nen okudu. Vali Nevzat Tan 
Doğan, süikasd mahkemesinin 
safbatını, bu işin ihzari tahkika · 

tını yadao bir zabıta •miri sıfatile 
dikkatle tak\bettığıni bıldirdik 
ten ıonra , tahıi olarak ıtl11ua 
gelen bir bAdi1eyi anlahyordu . 
M~ktup bulasetea fU maalde idi ; 
" Mızoua Üzeyir ve arkadaşları 
2 T rşrioevvel akıımı geç vakıt 
geldıler. Ali Saip de erteıi sabah 
Toroı ekıpresile Ankaraya gel 
di . AH Saip Atatürk t.rafındaa 
kabul edilmesini iıtediğini söyle 
di , Fılvald aynı gece kabul edil

di . ,, 

Vali Tan Doğan, o gtc , ne
lu görüşüldüğünü bilmedıiini , 

aocc1k Emniyet Umum Müdürü 
Şükrünün erteai 11aLab kendısine 
teJ.,foo ederek Ali S•ibin Atetürk 
ten, Üzeyrio kendisine teslimioi 
ve bu takdirde Üzeyri söyletebi
leceğini arzdtiğini , Atatürk,ün 
de buna müsade etmiş oldukJa 
rını bildirdiğini kaydettikten s•Jn
ra, bu hususu kendisine Dahiliye 
V eki1i tarafından rmir edilinciye 

kadar , Üıeyrio de itiraf etmit 
bir vaziyr.te girdiğini , bu s"bep
le de , artık Ali Saiple görüşül
meıiue lüzum kelmodığını yazı
yor . 

Mahktımenin tenviri nokta· 
sındao IOzum a-örQldüğ'ü takdirde 
bu husuıun incelenmesini Müd
dei UmuaıiJiğio takdirine bmra· 
kıyord\I . 

Baha Arıkan mektubu oku 
- Gerisi ıiçıincıi say{ ada -

1W O = • 

İyi kaliteli pamuk yetiş-
• • 
ıçın tirmek 

iükômet bu işi başarmak 
eclise bir kanun projesi 

•• uz ere 
verdi 

Ankara : 22 (özel) - Ziraat 1 
elıileti tarafından uz.un zaman· 
vnberi ıedlcik edilmekte ve hı · 
ırlanmakta olan p:ımuk işioio k'..l· 
uohştıucı meselesi bu ıOo hü
fimet tarafından meclise sevk 

dılmiş bulunuyor . 
Malumdur ki: Milli mensucat 

f •brikalarımızın muhtaç olduğu 
)üluek kaliteli pamukların yt>tİş 
tirimi itine bir lıoyli ıemar.dan 
b,,j b .. laomıtt•r. • 

Meseli Adaoa, Ege, Eskişthir 
Ve Sıkarya mıntakalarıoda yapı
lan planların tedbikatı çok ilerle
IDittir, 

fakiydle t11ıbik edileo Adıma pla· 
nı ö"ümüıdeki yıl içinde tema• 
meo tatbik cdilmiı alacaktır. 

1937 senesioJe is .. Ege ve Sl\
kary• mınlık1larında Ziraatı iı
tenileıı g,.nişliği almış buluoacak

tıi. 

Adana mıntık• ııoda bı. ıeoeki 

ekim mevsiminde yelişıirıleu yük-1 
s k kalıteli ıohum çifıçilere d• 
ğıtılmeğa başlanmıştır. 

Bunun içio islahcılık bakımın· 
dan baıı kanuni müeyycdelere ib 
tiyaç ht&Sıl olmuştur. 

Hükümet mccli!!e sunduğn ke 
nuo projetıinio esbap mücibesin

de şunlara söyliyoı: 
Bilhassa şimdiye kadar muvaf-

«Bu maksadı temio için ilişik 

~----·--------~, kınuo prt\jesile ZirHt bakanlığı 
lüzum gördüğü alanlarda fıtbrika .. 

ATATURK'ün 
Hayatında 

9 
Rakkamı 

Atatürkün hayatında ve
0 

dolayısile 
B~yük Türk Devriminde ( 9) lu 
gunlere raslıyan önemli hadiseler 

Toplıyan: 
Hamdi A.KVERDl 

Bir kaç gün sonra 

Gazetemizde takibe 
haşlıyacaksınız. 

ların ıhtiyıcıoa göre vasıfları mu-
en pamuk cetitlerioi ektire· 

ayy . 1 k 
ek ve dtjeoeresaosa maoı o ma 

c . 1 • 
için buralarda diğer ~eşıt crıo e-
kimini yasak tdeceklır. 

Muhtelif kalittli pamuk to
bumlarınıa çırçılınarken birbirle 
. le karışmaması için çeşitlere 
rıy d'I k göre çırçırbaoeler tayio e ı ece 

lü um görülen alınlarda çırçar 
ve ı . k 
evle ı i kurularak istihsal oluoaca 

kl r buralarda çuçırlatıla · pamu a 

tır. .1 
Bu suretle dtjenere olmauao 
tobumhı ı bir birine karışmadan 

ve k k' · t yüks,k vasıflı pımd e ımı e 

mio oluuacaktır. 
Yurdumuzun yüksek ekono-

- Gerisi ikinci ıalıi[ ede -

Yeni Fransız 
kabinesi 

Yeni kabineyi Alber 
Soro teşkil etti 

Yeni kabineyi teşkil eden 
Alber Saro 

P•uis : 24 [Radyo] - Alber 
Saro yeni kabioeoin teşkilini ka
bul etmittir . 

Kabinede bat vekalet ve da
hiliye oazırlığır.ı kf'ndiıi almış
tır . 

Hariciyeye Flandeo , harbiye
ye Pol Bonknr ve maliyeye de 
Piyehi g~tirilmiıtir . 

Mis Elizabet tayyaresile 
beraber yandı 

Madrid : 24 (Radyo) - M. ş 
bur kadın tayyareci Mıs Elizabet 
Mı!;tıa geçm'!kte iken feci bir 
kazaya uğramı:.tlr . 

Tayyare Lır duvara çarparak 

deıbal atrş almış ve tayyareci 
kadın yaouak ölmüş•ür , 

Kral Jorjun cena
ze töreni 

Her taraftan heyetler 
gidiyor 

Yeni /ngiliz kralı Sekizinci Edııar 
Veliahtlığı zamanında Parise yaptığı 
.~on seyahatlarındmı birinde Fran:ıız 

Başrtkili /,aval ile bir arada 

1'ür~nde beş ecnebi hükümda
rile Fransız C~mur başkanı bu
lunacak. 

fJo:ıdra : 24 (Radyo) - Kra
lın neşını getiren treo istasyo· 
o• girdıği zaman ilk drfı tabu · 
ta doğru yeni kral sekizinci Ed
var ilHleQ\İ§tir . 

Saltanat tacı burada tabutun 
üzerine konmuştur . istasyonun 
iç ve tıftnda oo binleıcc insan 

-· Gerisi ikinei sagf ada -

~-----------·--------~ 
Benim gözümle: 

Fransız kabineleri 

Liva) kabinesi, içinden dört Ra

dikal "sosyali~t nazımı çekilmesile 
iatifasanı vermek mecburiyf"tinde kal
dı. 

Lavaıın:nasıl:müşkil şartlar için· 
de, mf'mlf'kt'tio mali vaziyeıinin ne 
tdılikt>:li lıir şeklt• girdiği kötü bir zı:ı· 
manda iktidar nıcvkiirıc gcldiAi ha
tırlanır ,.e lıu dı>vlt•ı udamrnıo .Frao· 
ı:.ıırıın kalkinınası bu u:modJ yapıığı 
büyük i~lr.r gi)z önüne gdıirilirse dü· 
~ii:ii rıiiıı en büyiik ııwilioi yine Fran· 
!! ıııın hir çok yıllımJaobı>rİ içind~ 
ç.ılknndığı parti kavgalarında aramak 
lazımdır. 

Filhakika Fransız ka' iuelcri 
için artik, i ... tikrar eri~ilmez bir ha· 
yal halini almıştır • 

Parti politikalıırı, Parlamt>:nto 
ıııarıavraları frımıoız kuhinı>lt•rini do· 

.l!urkı>n boğa J zehirli hir:lıava ul
mıı~ııır • 

llu haldt·ıı ıııerrılt•ketin de, re· 
jirnirıı.le lıii •iik kayiplr:re uğradıgı 
muhakkaktır . 

11 iç lıir kolıinr ne dı , ne iç 
Sİ) aı::u ırııla nıuayyrıı lıir proğrıun 

takı lıi ııt• rıı• i mkfın. rır de zaıııaıı 1111-
Jnıııudığı için mt'ııılekctirı lıııy.ıtiyle 
ııliikııdıır lıir çok lıii} iik i~leı ba,.arı
lanııyor . 

Bıı yiizılcn )ıllardanlwri Frantıa· 
nırı iı: siyasasında lıir aııar~i rııarıza

ra"ı var . 
Bu halin k(itülli~iinii ı;ok iyi 

gi>ren l•rıınliarıın akli elim abitıi 
efkarı uınunıi~·e~iııdı• çok tehlikeli 
Lir reok ioııo çewilı·bilt!Ct>k lıir lıık· 
kınlık dıı görıilrııüyor ıle~il .. 

Temel u u ında deği,iklik ;ya· 
pılınaın bıı-u-ıınılaki Tardyiinlin (in 
ayak olclııl!u cnyamn süratle yayı
hşı , otorite hir hükumetin ku
rulması hııım•undaki fikir • hatta: 
diktııtörlü~e imrenişler bunu pt-k 
alii göstt·rmektcdir:. 

Avrupa siynRa meydanında hal
lı·dilııwsi lazıoıgtden çok güç , çok 
tehlikdi mı• ı·ldt>rin nıevcul oldu~u 
bir zauıauthı, dünya ııiya.a anda mii· 
lıim lıir un ur oları Fran11anın böylf' 
dahili karışıklıklarla zaif düşme i , 
genel Larış için de her baldt! e\'İ·' 

--· nilecek bir şey drğ'ildir. 

Fransaoın Arsı Ulusal koou~ıu11• 

-- 1 
Tiğre cephesinde çok 

kanlı ve şiddetli bir harp 
baştamış, Habeşler İtalyan 

hatlarını yararak ilerlemişler 
1 
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italyan ve Habeş Ordulan
nm hakiki durumları 

• 

iki ordunun kuvvetleri, malzemesi, 
kabiliyetleri ve bu günkü uaziyetleri 

·------
Şimal ve cenup cephelerinde 

- 1 -

!tulymı - Habeş hfırbi yılan hik<iJelP.rinin en u.zunu oldu . Ne 
oldu ? Ne olu.yor : Mulw.~ım iki kuııı·,,tin harp durumu nedir ? 
Bımu lıilmerıirı ;mktinı yok . ller giirı Kele11 telgraflar birbirini 
tutmuyor . Ayrıı i:!iinde •· Ro.rıer ., llabe.şleri11, " İltafani ,, ltal· 
yarılcıran zn.ferinı bıldiriyor . /Ja i~te bitar<~f bulmanın imkanı ol
madığı için, doğru haber kaynaklarırmı mevcüdiyetine inanmak 
da galiba l>irns saf dillik olacak . Buna rağmen bıı gün. Moskovada 
çıkmakta oları ( Pravada) gazetesinin ( tratejik hakikatler ) baş
lığı altında ne§rettiği bir yazıyı durumun. izahı balmnmdan oku
yucularımızı ilgilendirecek şekild~ bulduğumuz için t.erciime ede
rek aıağıya hoyuyoruz : 

• 
" 

ı~ 

,~_ .... ~· 
-,:. ·~ T ,_ 

ı 

Şimal cephvsi Cenup cephesi 
( Eritre - TIAr•) ( Somali -~Ogaden ) 

·• Siyah lekeler ltalyan, çizgili lekt.ler Habe§ kunret~rini i§aret ediyor. ,, 

" Marrşal ( Badoğliyo " rıun 
a keri hare, itın cereyanına laıını 
olan ıür'atı verebilect.ği sanılmış
tı . Fakat böyle Lir ıey olmadı . 
Oda Seldi Mara§al Bone gibi ha
reket rlm !kte devam ediyor : 
MP.rhale, merhale ve boluokuğu 
eruiyi t'p yce sağlamlaştırdıktan 
sonra iler)eyor . 

Fakat bu üç ay içinde N~güs 
= c 2 

Doğu Afrikada 

ordularını ıeferber etmtğe, daha 
mühimi: ıilahlandırmajı movaf · 
fak oldu, 

Şimal cephesi 
Omba Ol•gui tt>pelerioden Se

til ırmağına kadar uzanan ~imal 
ctphesinde Hııb~ş kumandaoltiı
oıo elinin altında 250,000 kışi 
v.rd1r . 

- Gerisi ikinci sahifede -

Tiğre cephesinde çok kanlı ve şid 
detli harpler devam ediyor , Ha
beşler İtalyan hatlarını yardılar, 

ilerliyorlar. 
--. .. +•··---

Ra.~ Destanın yerine Ras Makonne 
tayin edildi. 

~-------.... ·----------~ 
Kahire : 24 ( Hadyo ) _ Tiğ 

r~ cephe inde 20 kanunusanide 
lıaşlıyan şi<ldetli m uharebeler de 
vam etmektedir • Habeşliler yap· . 
tıkları bir lıuuruzde İlalyan bat· 
larını yarmağa muvaffak olmuş 

lara glim.lerı·ceği adamın, gütcüAü po· 
litikaya • t ırnlı lıüt leri ne güvenilebil
uu•si için lıf'r şeyden t>Vvel i tikrıt· 
rına itimat edilme i lazımdır. 

Son gelen telgraflar bize , yeni 
Fransız kaLine iuin tP:kHini Alber 
Baronun kabul etti~ini haber verdi. 

Uu kaLin~nin bir intikal kabine· 
;ıj olacağı muhakkak gibidir . .M. Saro· 
nun en mühim İ§İ hrr halde , her 
şeyden nvel yeni iotihabt yaptırt· 
mak olacaktır . Eğer buna da nkıı 
bulahilirsı• !. 

Bu inülıaptan sonra Fransa de· 
vamlı , i tikrarh bir kabineye kavu
~abilecek mi ? 

Bugünkü parlamf'nto sistenıint. 
ve siyasi partilerin uyuşmak husu· 
&undaki i. tek izliklerine bakilacak 
olursa bunu ummak biraz fula nik
binlik olur gibi geliyor • 

-- m: Neıızaı Gifren 

lardır . 1\Iokalle civarında \Ukua 
gelen kanla bir muharebede bir 
kaç bin İtalyan ölmüştür. Ve yine 
bu muharebede üç motörlü IJir 
İtalyau tayyaresi düşüriilmü~tür . 
Hahe~ kumaodaolığı kati harbin 
keza oıl ~ığını söylemiştir . 

Pazartesi günü Mekallenin ;i 
mali garbisiode ve Akıum civa
rında da çok tiddetli muharebe
ler olmuştur . Bu muharebelere 
Habeı harbiye veziri de İflİrak 
etmiştir . Bu vezir çok tecrübe 
görmüt ve bundan evvd yapılaa 
muharebeleı de de ltalyaoları mağ 
liip etmiş çok değerli bir kuman· 
dandır . 

Bu cephede Rı• Seyyumun 
60,000 kişilik kuvvetleri yetmiş 
millik bir cephe üzerinde ıiJdetli 
roulıerebelcre dt.vam etmektedir. 

Loodra : 24 ( Redyo ) -Adi 
1Ahabadao gelen bir telgrafta §İ
mal cephesinde tiddetli ve kanlı 

muhart!belerin olduğu bu muha· 

- Gerisi ikinci salıif ede -



Sayfı : 2 

İtalyan ve habeş ordularının 
hakiki durumları 

- Birinci say{ adan artan -

Ve bu ordu §U suretle taksim 
olunmuştur • 

1 - Ras Dielau - Burruouo 
kumandasında olan on, on iki hin 
kitilik kuvvet Setit ırmağı mınta
kasıodadır . 

Bu kuvvetin kar§ısında yerli 
aıketferden mürekkep bir ital 
yan müfrezesi, tayyare keşif ko· 
lu , bir kaç tank ve bir kaç büyük 
süvari vardır . 

2 - Akkazze umağı mıni ka 
sında Ras Burrunuo iki hin adamı 
vardır . 

:Fakat Ras İmru de 60.000 
kişilik Lkuvvetile buraya gele
cektir . 

Bundan başka bu mıotakada 
Ras Seyyumun seksan, doksan 
bin ki§iye baliğ olan ordusun
dan bazı kıt'alarda vardar . 

İtalyanların bu ordu karşısma 
koydukları kuvvet ise üç farka, 
bir yerli aakerlerden müte§ekkil 
müfreze olmak üzere 50,000 ki 
ıiden mürekkep iki kol ordudur. 

Yalmz bu ordu en modern bir 
şekilde mücehhez olup emrinde 
iki hava filoıu, ve müteaddit tauk 
lar vardır . 

3 - Geva nehrinin mansa
bına doğru Raı :>eyyumun ku
maodaemda 8000 ki§ılik kuvvet
lerinden başka bizzat imparato
run muntuam alayları da kendi
sini takviye etmektedir . 

Bu mlDtakanın hususi bir e 
bemmiyeti Yardır . 

Çünkü Sekatadao Desıieye 
giden kervanlar boradan ge -
çer • 

Sokoladan Abbi - Addiye 
kadar olan mesafe 100 kilomel
redir . 

İtalyanlar bu mıntakada oto
mobillerinden istifadeyi düşün 

mezler . İşte bir İtalyan taarru
zuna bu mmtakada intizar oluna. 
bilir . 

Buraaa İtalyan k.uvveti ola
rak : 

Bir fırka yerli asker ve bir 
fırka da kara gömlekJi asker vardır. 

ltalyıolar Anteloda bulunan 
Habe§ kuvvetlerinin yanında du· 
rabilmek için Geva nehrinin ce 
nup uhillerinde bulunan tepele 
ri elde etmek arzuıundadır lar. İı· 
te bu mıotıkadadır ki; 22 kanu 
nuevvelde beş bin kişilik bir Ha
beş kuvveti Abbi- Arldiyi zap· 
tetmit fa"•t bir lta,yan taarruzu 
ile büyiik zayiata uğramı~lardı . 
(700 ölU, 200 yaralı) bu muha 
rebe çok kaolı olmu§tn • İtalyan
lar da üç yüz ölü bırakmışlardı . 
Fakat muvaffakiyetsizlikle neti · 
celenen bu tabiye maoavrasının 

Habeşliler için stratejık büyük 
bir ehemmiyeti olmamıştı . 

4 - Makalle - Amba- Ala· 
ğui mıntılCaaı, daha doğrusu isti 
kamtıti . 

Bu mıntıkada Kas Kerra ve 
Mülagetanıo 150,000 kişi!ik ordusu 
vudır. Barada Hıbeşlilerin kar 
ıısıoda iiç fırka<lan müteşekkil 
bir İtalyan kolordusu, ve bir de 
yerli farka vardır . 

50,'000 kişiye varaq hu kuv 
vet 60 top, 24 sabra topu, ve 46 
tanka aahiptir . Bu İtalyan kuv
Tetlerinin ıol cınabı aiti bin ki 
ıilik Mariottinin kuvvetile takviye 
edilmiştir . 

Maıiottinin develerle taşınan 
iki bataryası da vardar . 

Bundan başka Makallede iki 
filo bombardıman ve bir filo da 
keşif tayyaresi mevcuttur . 

Sanıldığma göre ltalyanlar ka· 
lı neticeli darbeyi bu mıntıkada 
vurmak iıtiyorlar . 

Habeılilerin önünde üç )'ol 
vardır : 

1 

Derhal taarruza geçmek, har· 
bi kabul etmekıizio gerilemek , 
bugünkü vaziyeli müdafaa et

mek. 
Sayı itibarile Habeşliler fazla 

olduğu için birinci ihtimal cazip 
olabilir . Fakat sayının kafı bir 
şeyi olmadığı muhakkaktır . İtal · 
yanlar tarafından adam akıllı tab 
kim edilen mevzilere taarruz e- I 
de bilmek için Habeşlilerin kuv · 1 
vetli ağır toplara ve tanklara ih· 
tiyacı vardır. Halbuki Habeş or· 
dusunda bu bugün için kafi mik
tarda mevcud d~ğHdir . 

Danokil çölü üzerinde bir çe· 
virme hareketi yapmak ise ancak 
kağıd üzerinde mevcuttur . 

Bir kaç küçük lcıtanıo ilerle· 
mesi miiesıir olamaz ve kuvvetli 
kıtalar iıe susuz kalıt .. 

Bundan başka Mareşal Ba
dogliyo kıtalarıoı takviye için bol 
bol zaman bulabilir . 

Geri çekilme de hiç bir şeye 
yaramaz. Maneviyat bakımından 
çok kötü tesir yapar. Ve teknik 
bakımından da bi.- çok güçlükler 
çıkar . Habeı kıtaları bu taktir
de 40 kilometroluk bir hat üze· 
rinde yayılmağa mecbur kalacak 
lıudır ki , bu vaziyet İtalyan tay• 
yareleri için güzel bir av hazır
lamış olacaktır . 

Halbuki ; bulunan yeri mü 
dafaa nisbetea daba çok kolay 
bir şeydir . 
Arazi avantajı ve Habeşlilerin bu
gün ellerinde buluodurduklau si· 
lablar İtalyanları adam akıllı 
hırpalamak için kafidir . 

Görünüşe bakılaraa işine Ha 
beşlilerde bu tekil muharebeyi 
kabul etmişe heoziyorlar . 

Doğı,1 Afrikada 

-Birinci say/ adan artan -

rebelerde binlerce İtalyamo öldü 
ğü ve esir dü§tüğü bildirilmekte 
ve Habe§liler tarafından bir çok 
top, mühimmat ve hup malze 
meıi elde edıldiği ilave olunmak· 
tadır . Habeşliler yaptıklar• bu 
taarruzlarla İtalyanları lamamile 
püakürtmüşlerdir . 

Roma : 24 ( Radyo ) - Asma· 
rada dün başhyao şiddetli muha
rebelerde bir kaç bin Habeşli öl· 
müş , ve İtalyan lc.uvvetle1i bü
yük bir zafer kazanmıştır . 

Aokara : 24 ( A.A) - HabfŞ 
meohalarından alınan baberlere 
göre haberler cenup cephesinde 
taarruza geçmişlerdir . ltalyaolar 
hu cephede birbirinden çok uzak 
kollarla yediyüz kilometrelik bir 
cephe tutmaktadır . Şimal cephe
sinde ltalyan taarrnzu ile başla · 
yan muherebe hala devam etmf'k· 
tedir . Habeşler ltalyaoların ta 
aızuzunu kardıktan sonra muka
bil taarruza geçmişler bir kaç mü
him sevkulceyş uoktasım de ge · 
çirmişlerdir . Muharebe Makalle 
civannda bUtün şiddetle devam 
etmektedir. Ilabeşler Italyan hat
laranı yararak oldukça ilerlemiş 

lerdir . Harp Makallenio cenubi 
garhisind<"o Aksumun cenubi gar
biBioe kadar uzanan yüz on kilo
metrelik bir sahada geçmektedir. 

Teeyyüt etmiyen bazı haber
lere gö•e yctmit ya§ında olan Ha
beş eü bakanı Maka ile civarında 
~celile ölmüştür . 

İtalyan menahiide şimdiye ka· 
dar timal cephesinde yapılmış 

olan mubatebelerin eo §iddetliıi 
nin devam etmekte olduğunu te · 
yit etmektedir . 

Habeşler Makalle cephesinde 
üç motörlü bir uçak dii§ürmö§ · 
lerdir • 

(Türk SôzG) 

lyı ~aliteli pamuk 
yetiştirmek için Şebir Dayakları 

- Birinci sayfadan artan -

mik meofaatlan bakımından çok 
mühim bir mahiyet arzeden (Pa ı 
muk ıslahı işinin) şiddetle muhtaç 
olduğu kaouoi müeyyidelerin te· 
mini emacile kaleme alman bu
kanuo projesi bir an önce büyük 
Kamutayca onayl~nmak dileğiyle 
sunulmuştur. 

Projenin esasları: 
Dokum• fabrikalarının ve dıt 

piyasaların aradıkları vasıflarda 

pımnk yetiştirmek bakımından 

iktisad vekaletinin mütaal~ıi a
lındıktan sonra Ziraat vekilliği 

gerekli gördüğü mıntakalarda e· 
kilec~k açık koza~ı pamuk çeşid· 

lerini tayin <"tmeye ve hu çetid 
!erden başka açık kozalarla eki
mini yasak etmeye salahiyetlidir. 

Saf pamuk tohumu ekilen mın· 
takalarda Ziraat vekilliğinin çe- . 
şidini tayin ve ilan edeceği pa · 
muklardar b:1şka diğer çeşid açık 

kozalı pamuk tohumu ve çtkir
dekli pamuklara bu bölgelere so
kulmHı ve baolarıa o : mıotaka • 
içinde herhangi bir yerde muha-
fazası, bir yerueo diğer yere nakil, 
alım ve aatımı yasaktır. 

Ziraat vekileti gerekli gördü
ğü yer ve zamanlardu, saf pamuk 
tohumu, ekilecek mıntakalıtrdan 

sanayi ve ihracat maksadile bo 
zolmuş açık kozalı pamuk tohu
munun veya çekirdekli pamuğun 
tayin edilecek şartlara uygun o
lar ak baznlandığı takdirde ge· 
çirilmesine müsa.de edebilecek .. 
tir. 

Ziraat vekaleti11ce tayin edile· 
celc pamuk ekimi mıntakalaruıda
ki çırçır evleri vekilliğin her biri 
için belli edeceği pamuk çeıidle
rinden haıkHıoı çuçnhyımıya
cıklardır. 

Ziraat vekilliği gerekli gördü· 
ğü yerlerde yeniden kurarak veya 
kira ile tntuak çırçır evleri işle
tebilecektir. 

Ziraat vekilliği lüzum görece- \ 
ği yerlerde dilediği çırçır evlerin· 
den veya tahiılardao saf pamuk 

tohumlarının bir kısmını veya ta 
mamını satın almaya lüzum gör· 
düğü takdirde, sahipleri, bu to· 
humlardao . kendi tohumluk ihti· 
yaçlarından artan kısmını, piyasa 
fiatı üzerinden ziraat vekilliğine 
satmaya mecbur tutulm!ıktadirlar. 

Bu projenin hükümlerine ay·· 
kırı hareket edenlerden mahalli 
idare heyetlerinin kararlariyle yüz 
liradan 500 liraya kadar para ce· 
zası at.nacaktır. 

Ziraat vekilliğince tayin edi
len çeıidJerdeo başka pamuk çe· 
şidlerioi Vf"ya karşılığını ekenler-

den bu c"za ahbmakla beraber 
alakal ı fen memuılarıom veıe 
cekleri raporlar üzerint: idare he-

yetleri karariyle tarlalarındaki pa· 
muklar da masrafları kendilerine 
aid olmak özem hemen sökülecek 
ve yok r dlle cektir. 

Bu masraf sahibi tarafındın 
verilmezse ziraat vekilliği büdce· 
sinden ödenecek ve tahsili emval 
kanununa göre kendisinden ah· 
nacakhr. 

Adisababa : 24 ( A.A ) - İm· 
paratorun 13 yoşındaki oğlu Ha-
beş gençleri arasındaö toplanacak 
olan onbin kişilik bir fırkaya ku· 
manda edecektir . 

DeHİ: 24 ( A.A ) Necaşinin 

askeri tf'ıkiJiit servislerinde kul· 

lanılao ecnebi zabitlerini Adisaba · 
baya çeğııdığı ve İtalyan askeıi 
barekatıoı durdurmak için bir 
harp mecliıi toplayocağı söylrni· 
yor. 

Genel meclis toplantısında 

Bazı köy adlannın değiştirilmesi 
hakkında HalkeYinin tezkeresi 

Dahiliye encümenine gönderildi • 
Genel meclis; dördlinhü top· 

lantısını dün öğleden sonra İlbay 
Tevfik Hadi Baysalın ~ Başkanh
ğıoda yapmıştır • 

Geçeo toplantının zaptı okun
muı ve olduğu gibi onayl•nmışhr.J 
Bundan sonra gündelikte bulu
nan şu maddelerin milzakeresine 
geçilmittir : 

Yeni yapılmakta olan lımet 
İnönü okulu için lüzumlu tabsi· 
satm münakale suretile buluama 
aı hakkındaki özel muhaaehe di
rektörlü~üoün t9'zkeruinin muva 
f ık gör6lerek müataaceliyetine bi 
naeo mazbatHının yapılarak iç iş· 
ler i Bakınhğıaa gönderilmesine, 
köylednin bağhk durumları bek
kıoda Ulucak köyü ihtiyar heye 
tinin Bahçe ilçebaylığından gön
derilen mabzariyle Karaisalıya 
b•ilı Köıe Fakılı köyünde köy 
kanununun tatbiki hakkrnda il 

çebaylığıo tabriratmın dahiliye eo· 
cümenine, Havrany• köyünün 
bağlık durumu hakkanda Misiı 
kamunbayıoın yazısı geçen yıllar 
g'ael mecliı toplantılarında ke
ıin kararlar verilmiş olduğundan 
bu ~ararlula birleştirilmeıine , 
memlek~t hastahanesi kulak , bu
run mutabassıs tabsisatıoıo ücre· 
te değiıtirilmesi bakkındaki dıi· 
mi encümenin kararı, İncirli kö 
yüne öğretmen tahsisatı verilme 
si hakkında Kültür Direktörlil~ 

Süreli: avı 
Avcılar bugün Abdi 
oğluna gidiyorlar 

Halkevi avcılık §Ubetinin Ta
rım Dire~törlüğile birlikte büyük 
bir sürek avı tertip ettiğini ve 
şehrimizden en mahir avc1Ja11a 

1huoa iştirak edeceklerini yazmıt 
tık . 

Avcılarımız başta Cumuriyet 
Halk Partisi ilyön~urul Başkanı 

Balıkrsir saylavı Örge Evren, Halk 
evi Başkaaı Kasım 'Eoer, Tarım 

Direktörü Ali Kemal olduğu hal
de bu gUo saat dokuzd• Halkcvio 
deo hava müsait ise otomobil ve 

kamyonlarla değils ·, 10,10 treni le 
Abdi oğluna gidecek ve orada 
köylerden de gelecek avcılarla 
birle§ecek ve orada Jazımgelen 
tertibatla uğraşarak geceyi orada 
geçirecek ve Pazar güuü ıefakla 

bera~er Abdi oğlu, H' rike, Cev 
heri bucağı ve Kapıhda domuz 
sürek avrna h•şhyacak ve akşam 
üzeri şehrimize döneceklerdir . 

iki isyan suçlusunun 
duruşmaları 

Ağrı iıya11ına iştirakten suçlu 
ve mevkuf Bıaeo oğla Abdi ve kör 
Alinin duruşmalarına dün Ağır 
ceza Hakyerinde devam olunmuş 
ve lıtanbulda bulunduğu anlaş• · 
lao Tevfik çavuıun istinabe ile 
ifadesinin olıomaıına :ve istintak 
ifadrsile Hakyerindeki beyanatı 

aras•Dda mubayeoet göıüleo Ah
med oğlu Rızanın sfadesioin yeni-

ğliaün tezkeresi , daimi encüme
nin 1-10-935 günJemeçli ve ' 
99'7 sayılt kararı ile özel muhase
be direktörliiğünün 18-1-936 
gOnlemeçli ve 431 ıayılı tezkere 
si blldce encümenine, Bahçenin 
kızılağaç köyü okul~ ile yeniden 
ıubeler açılaoak ve kapatılacak 
mektepl~r hakkında daimi encü 
menin kararları Kültür encüme 
nioe, bazı köy adlarının değişti

rilmeleri hakkında Halkevi Baı 
kanlığının tezkeresi dahilive eo· 
cilmeaioe , malül ve fakir olan 
mükellefleria geçen yıllara aid yol 
vergileri hakkında daimi encümen 
kararı Osmaniye merkezine bağh 
Toprakkale köyünde bir kamun 
teşkiline dair ilçebaylığın tezke
rtl!İ okuomuı ve toprakkaleoin 
Osmaniyeye pek yakm bulunma· 
sı dolayııile kamno teşkiline lü 
zum olmadığını ve bazı koy adla
rının değiıtirilmeıine dair olan 
isteğin de dabitiye encümenine , 
Bayındırlık Bakaolığıoın 936 ma· · 
Ji yılı büdceıi hakkındaki tahri 
ratı büdce encümenine ve mülğa 
Çebrlbereket tlinden devrolun•o 
b~ş yüz lirahk borç içio Lüclceye 
tahsisat kaaulmaaı h~kkıoda dai· 
mi eocümeoin kararının bUdçe 
encümenine gönderilmesi onay 
lanmıı ve öoümüzdt ki Salı günü 
toplanılmak üzere toplanttya son 
verilmiıtir . 

Bir tavzih 

24- Son kanun -9~~6 günle
meçli gaztıteaizin şehir duyuklarl 
sütunundaki ve üç kaçakçı kadı n 
başlığı altınJ'lki yazıyı okudum . 
Bu yazıda; hopiıni~io evinde kaçak 
mal buİunduğu anlaşılıyor . Halbu 
ise benim evimde kaçak eşya na
mına bir zerre bile bulunmamış 

olduğu ve böyle bir şeyi yapmağı 
( TÜRK ) lük: kanıma yakıştıramı
yacağımdan keyfiyetin saygı değer 
gttzetenizin ayni sütununda yazıl
masını sonsuz saygılarımlı:ı dilerim. 

Eskj Hamam maballe
sioden Ali kızı 

MUKADDES 

Çağırı 

İdman Yurdundan ; 
İdare hev;eti isttfa ettiğinden 

yl"nilerinin seçimi 26-1-936 
Pazar günü s ıat 10,30 da bütün 
u,eıerio yurd binasına gelmeleri. 

Çukurova Volf'Aybol 
şampiyonluğu 
------

Şubatın birinci cumartesi F{ünü 
saat ikide Himııyei etfal oyun ye 
rinde mıntakıı voley,bol şampiyon
luğu yapılacaktır. .. 

Birinci haftada yapılan fiküstur 
mucibince: (Tarsus- Seyhan ) ve 
( Toros - Ml'lrsin ). . ikinci haftn 
( Tarsus - Seyhan ) galip ile (Ada
na idman yurdu ) son ve üçüncü 
hafta (Tarsus- Seyhnn- idman 
yurJu ) galibi ile ( Toros -- Mersin) 
galibi final maçını yapacaktır. 

den alınarak bu mubafenetin te- Paranı '----
lıfi içiq Vana talimatname yızll · 1 • 
masını karar verilmiş ve duruşma Boş yere harcama ve har• j 
24 Şubat 396 tarihine bırakılmJf cıyacaksan yerli malı ali 
tır . 

So 
25 Son Jsdn/Ln ~936 lıl!!! 

Yunanistanın İngil 1tt 
tereye cevabı -

·Atina : 24 (Radyo) - İngil·~r 
tere hükumeti ram.ana dış işleri 
bakanı Eden Yunan hnkumeti 
ne ımüracaat ederek .Aktleniıdt 
vukuu muhtemel bir ibtilafdı 
Yun•n hükumetinin de Tür kiY' so 
ve Yuğoslavya bükumetlerioioözlc 

tHzı hareketlerine iştirak etroıı· _ E 
sini talep etmi§tir . l 

Yunan hükumeti verdiği ,,.pta 

vapta, Y'uuıaistaoıo milletler ,oıdn 
. k ' . 16 dd ,ilÇt'C yetesı pa tının ıocı ma e 

ne sadık kalacsğıoı ve fakat ite ~ 1 

k h b• ~ t'Sl 
talyaya arşı mu aıımata ıç ·k' .. 
fikir beslemediğini bildirmıf . V 

olacaktıl' • 1 

ı-,,-,-~~ ............ ~~~--:'"rdi 

Gbmnş Jiral~rın basılışı bit~~· 
ııo 

Darphane gümüş Jiralıkların b" v 
sım işini bitirmiştir. Şimdi lııaliyeıler 
25-50 kuruşluklar ve diğer ufakey 
paralar üzerindedir . Darphj~n 
1 :250,000 tane gümüş 50 kuruşl,t. ra 
vq 1,800,000 tane de g!imq, 25 119k_ 
darbetmfştir . kı 

Eıki nikel 25 kuruşluklards~ şö 
da. hayli pıiktarda toplattırılmıŞ ek 
t ya 

ır . 

Eski mecidiyeleı: 

B. ş b ıt 't'b .. .. aı,ar.t ır u a an ı ı aren guaıuş .;or 
cidiyelerin piyasada geçaıiy<'ceğı 
göre devlet, alacaklarına karşı ~·.v~ 
bul edilen gümüş mer.iJiyeleri~ t:ı 
alınmasına mal sandıkları vesıtaS' 
dtıvam edildıği gibi btı işle ayrıc•' 1• 
Cumnriyet Merkez Bsnkosı Ja aıtf d 
gul olmaktadır . Yalnız son zaros'Y 
ua gümüş fı atları düştüğünü bıruç 
müJdettenberi 54 kunıştan rnuıı~'~ 
mele görfln mecidiyeler.i şimıli rrıB rı 

. 4Ae 
sanJıklarıle Merkez llanka-ıı D 
kuruştan almeğa başlamıştır. 

Kral ·Jorjun cenaılr~ 

töreni :!: 
lb 

- Birinci sayfadan arlan _.,., en 

derin bir sessizlik içinde bekle •ir 
şiyordu . ioc 

Cenazepfo aıakil · edildiği ,,,ıa 
yın önüode de k~s• f bir halk ~~ i 
)ebeliği varclı . •f 

Ceoaz~yi kuliçe Mari 'le P 
reasesler bir otomobille tekir 3. 

. 1 d' ır ~tmı§ er ır . k' 

Londra : 24 (Radyo) - 1''' hı 
Corcun cenaze töreninde Yuo' •rn 
ııistioı temsil. edecek heyete "' ~li 
liabd baıkanlık edtcektir . HeY~ ığ 
le beraber bir bab riye müfre•' ıaıi 
ıi de gelecektir . ~d 

İt•lyayı temıil edetıelc. hete',ııe 
nin batında İtalya Veliabdi bıl b 
lunacak ve heyete bir piyade 1' U§ 

buru da iştiıak edecektir . ~M 
Ct.ane tö ı eoiode b~ş rtııt ,di 

h6kümılarıuin ve Fransız Cuıı>ıJdatt 
başkanının balu11acağı enlııt•'"' 
tar • 
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;ı-tomplo davası : ________ ....;;;;;;;_ _______________________ _____ 

~~~rşembe günü geçen celsenin tafsilatı 
eli 
ıdt 
f d• 

kiyt sonra, mahkemeye ver-
ioi•Özlerioe şöyle devam et-

•• 
- Büyük hakimlcrim, bu 

cfptaki safha bulaactan lıu -
1~eznualarm treni Adana
elİeçerkeo Ali Saip Toros e&ıs-
t ıe atlıyor ve onların gece

ı,ltsi sabahı buraya geliyor. 
r'"'üo huzuruna kabul olu 

1 
• Üzeyr adamı olduğu ci 

, kendisıne teslim edilme
? !alim edildiği takdirde İ§i 

ı•na çıkaracağını arzedi -
eş• 

R •" 1.iiddei Umumi bu kabul aı-
cı aki vaziyetin bilinmesini , 

rrll ve halcikatm tecellisi nok-
IY~an ger"kli bnluaduğuou , 

P .1usta iddia makamına bir 
111 e yazıldığı takdirde, Adli 

881'kili kaaabodao geçmek Ü 
11~ınceliyeceğiPi ve alınacak 

yi:mahkemeye çıkaracağını 
ifİne ekledi · 

ıha Arıkaoan bu talebi üze 
iddia makamile , mezoun 

b~tı arasında bir münaluşa 

ac~ Saibia vekili Hamit ş,vket 
d:ıarık dedi ki : 
ın - İddia ma "ami , teV1i tah
kM için bir talebde buluomıdan 
idi~ , dosyaya vaz'iyet etti ve 

ı bir daha okumak arzusunu 
rdi . Umuyordum ki , dosya 

itllevası dahilinde bulunup da 
sioio nasıl11 oazarma çarp-

bl ve fakat hOlcnıe medar teş · 
'ytderek bazı esaelarıa tedkHti
fa~Jecektir ve yahut bu mub 

8
p11n işaret etliği bazı yeai de 
ştdlrad ve ikame edtcekti: . 

5 1'-kat , muhterem Arikan de
ki, dosyayı tedkik etmelctey 

de~ şöyle bir .mektup aldım . 
ııuf ek lii dıirei tefekkOr ünde 

yan , bo dosya muhtevuının 
tında bulunan ve kendisine 
ıuoulan bir vesikanın haki 

ıJl,arteyı çıkaracağına kani hu
ş 

eğitor • 

1 
1''vanın talikine yegane ı~bep. 

eri'lei umumiliğin , kabaran dos 
tas~edkik etmesi idi . Bu bidi· 

cı' , mahkemenin talikine se 
rı ııflmadıj'ıoı kemali ehemmiyet 
[JJ ıı.11dederim • 
aıbjıuçuo mevzuu kararname ile 
us"lDamede yazılındır . Bildir 
rrı• rinın hilifı hakikat olmadı 
4'8mio bolunduğum Nevzat 
Doğanın şu yazısı , ışın ma
İni d•ğiştirecek ve vasfı cür· 
rnOerssir oJacık bir mabi

ıJ'ı.etmiyor . Binaenaleyh i~
nıakamı hadiseye mlieseır 

ılecek delilleri sarihao tesbit 
lli Ve hakimi o dehlleıio cel· 
rnecbur kılmalıdır . Biz bu-

_. eb aziz varhaa karşı müael-
• t:ı 

ıcıe Ur çete te~kil etmek suçuyle, 
inci m•dde ile getirildik . 

ı•'" nıakamı bu 168 ioci mıd-
1' ~ iıtinaddan vazgeçinceye ira

• biz bu zaviyede tedkikat ve 
e p"faa yapmaya devam edec~
kif 

Jir dak"k · · k . ı • ıçıo abul edıyo -
J'r' ki , lm tezkerenin muhteva
oo' 111~meo doğrudur . Şunlar bi
"' ~.~ı~a sabit olsa , benim mil- ' 
efl unın mUstllab çelenin reisi 
,,,.ığulrrıu Flabit olacak ? Müddei 

nni kar §ırrııza biz' 168 . . 
~d . ı ancı 

1e' ıı:~ıo kucağına iönderı cck 
bal' b~ı çıkmalıdır • Kendilerin 
ti Yilk bir uıulü hatada sadar 1 

Uştur · 
• 1 

ıJMüddei u 
ne'' d' mumi taraflardan 
JIJ11' lr. Rolü h11Zırlıkta ve ilk tab

...ılttadır H"ıc· h tlll"' ' a ım uzuruaıda id . 

- Birinci sahifeden -

dia makamı , benden bir tek faz 
Ja imtiyazı olmıyan adamdır . 
Binaenaleyh bu talepleri, kitapta 
yeri olmıyan bir beyandır . 

Müddei umuminin idari ted
kikatıoıo vereceği oeticeldle , 
yük~k mahkemeniz biiküm me
darı arayamaz ·, bulamaz . · . 

İddia m11kamınln , tev~i tsh 
kikat içiu tedkiklerde bulunurken 
bekJemtdiği bir zamaoda , vali 
denlgeleo bir kağıdın doğıulnğu 
bu dercinio evvel ve aerian k•bul 
etmekle beraber , kendisioin bir 
mektup mubtev-aııoda ne şekilde 
istif.de etmek iıtsdiği anlsşılma· 
mıştır. Bunun tevıii tahkikat nok· 
tasındao kfarlHerioe yarayacak 
neresi olduğunu tasrih etsinler . 
Taleplerinde vuzuh yoktur , ne 
istedikleri namaliimdur . 

Evvel Ve ahır nzediyorum : 
Biz , hiç bir vakıt bu davada, 

ufoklaı da belirmiş en ufak bir 
JekeniD dahi kıılmasım istı miyo · 

• ruz . Hakikatin ortaya çıkm88JDB 
ayni hassasiyetle taraftarız . Her 
deblin ikamesine razıyız . Amma 
mevzuata hürmetle ve kanunun 
emrettiği hudutlar dairt sinde ça
lışmak)a ., " 

Avukat Himit Şevktt , idari 
bir şekilde istihsal oluoan bir şe

yin delil olarak hükme medar 
olamıyacağını , bu itibarla vuzuh· 
dan iri bulunan ttlebio , mabke -
menin evvelki duru§malarda itti· 
haz ettigi karar mucibince reddı 
icap edeceğini , mabaza bir mek· 
tup müoderecattoda hidiıeyi ten
vir edecek bir cihet gö• iilüyorsa 
mahkemenin kendi salahiyet ve 
takdiri dahilinde tımik cdebilece · 
ğini tekrar etti . 

Baba Arıkan dedi ki : 
Mektubu yüce huzurunuza su

narken enskı tetkik ttmekte ol
duğum sırada aldığımı da kayd 
etmiıtim . Bu ani olarak baoa 
gelmi§tİr. Acaba müdev,.aat kınu
n'yemiz yeni bir vaka ve emma
re kar§ısmda bulunduğu zımao 

iddia makamını bunu mahkeme· 
ye arzetmekteo meo eder mi ? 
Kaldı ki ele geçen yeni bir vesika 
ise ve bu vesika hak ve hakika
tıo tecellisine yarayacaksa bunu 
ortaya koymaktan iddia maka 
mcnı hangi kaounuo men ettiğini 
muliterem meelelcdaşım avukat 
Hamid Şevket lutfen ıöyliyebilir: 
ler mi? 

Diğer bir noktayı dı cevap o
rak arzedeyim " Müddeiumumi 
bizi huzurunun çete kurmaktan 
getirdin, dcdilu , zannedersem 
şimdi mahkemeye verdığimiz de 
lilin bizim istioad ettiğimiz ye
gane delil olmadığını yüce heye
tioizde şimdiye kadar görmüşler 
dir • Delillerimiz buodao ibaret 

deiildir, bir hayli delillerimiz 
vardır . 

Hepsini sayacağız . tı'akat da-
ha ııusı gelmedi . Cevap vermr-k 
zorunda kaldıgım di~er bir rtok 
tada usuli hata yaptığıma dıir 
olan mütalealarıdır . Bu nokta· 
yı anlayamadım . Elb,tte bir. müd-

deiumuminin vaziyP-tİ müddeı şah 
si veya maznun vekili olao Bay 
Hamid Şevketten çok farkladar. 
Müddeiumumi devletin de mü 
mcusilidir .,, 

Baha Arıkan talebi hakkında 
tekrar izahat verer,k Ali Saibin 
Üzeyıio kendisine teslimini iste 
diği sırada basd ola? intiba ~e 
kanaat.o öğreoiJmesı mcselenıo 
tcnvirio ~ yarayıcığıoı söylemiş 
olduğunu, t~ lebioi sarih olarak: 

serd etmiş bulunduğunu bt>yao 

etti . 

Sonra bakim, Ali Saibe sor
du: 

-Sizin bu hususta bir diyece 
ğaniı var mıdır ? 

Ali Saip ayağa kalkt. : 
" - Bunun bir de mu"adde 

mesi vardır . O mukaddeme ek
siktir · Müsade ederseniz vaka
yı başından sonuna kadar ani.ta
yım dedi . 

Çıftliğimio aıanmaıu üzerine 
Atatiirke ve Dahiliye vekiline tel
graflar çektim. Al.Jığım c~vsplar 
dosya ar&1rndadır . Cevaplarda, 
bu İ§İn tahkikatı bana verilmek 
icap ederken yanhşhk yapılmı§ 
olduğu da yazılıydı . 

Alı Saip, tahkikatın niçin ken
disi tarafından yapı,masını istedi 
ğini de şöyle tas,ih etti : 

. - Y ahya,nın Aoderınde, ya
kalanırsan Ali Sa ip bizi kurtarır 
dedığini işitmiştım . 

İşte ben sizi kurtardım diye 
rek çiftJiğe gönderecektim . Ya
nıma iki Je zabıta memuru ala 
cakhm . İıte hlinlarda suikasd 
cılar. diyerek, ne maksadla geldi. 
ğ.ioi ve işin iç yüzünü öğreneçek· 
tım .,, 

Ali Saip bu izahattan sonra 
ıözltrine şöyle devam etti : 

« - Meclis Tı!!şrioi evvelin bi
r mde açılmıştı. Ben ikisinde hare 
ket ettim. Üçüncü sabııhı buraya 
geldiğimiz zaman saylav arkadaş
lardan hirile görüştüm . Sonra Va
liye gittim. Nevzat Tandoğan he 
nim eski ar kadaştmılır. Ve esasen 
geldiğimi Atatürke her halde haber 
ve~mekliğim icap edeceğini söy
ledım. Ve teleforıla Riyaseti Cumur 
Beş Y averliğioe müracaat ederek 
Atatürkün ellerini öptüğümü ar
zettim. Akşamı Atatürk tarafından 
kabul buyuruldum _ Yanl ırında 
Saffet Arıkan, Nuri Conker, Gene
ral Ali Hikmf•t de vardı • 

Ali saip , Atatürkün nezdinden 
ayrılmadan bıraz önce, k~ndisiOFt 
" Nedir bu Ali Saip,geçmiş olsun 
de<li~lerini, « Siz sağ olunuz, bö;. 
le bır kaza geçirdim >l Şı>klinde 
mukabele ılf-\ 1 te lgrafına vermiş ol 
dukl~rı cevaha .•~şekkür ettiğini , 
hıhkıkııtı kendısıne yaptırılması 
mevzuu bahsolunca, Elğor yanındı:ı 
bulanacak iki ornniyf't memurilt>, 
Yalıyaya ' büyük işl eri yapmaya 
ve kAııdisini korumaya muktedır 
olduğunu söyliyerek, memurları da 

a~~adoşları olmak üzere tanıtsaydı, 
Jşııı aslının anlaşılubfücegini ar
zetmesine karşı, Ata türkün bu im

kA?ın ~i~e mevcut olduğu beyan 
ettıkle rını , bunun üzerine ı"•z . . . , u ı~yırı 

eskıdeo tanıdığı cihol!e , evine gön-
<lere~ek iki emnıyol memurile işi 
t~hkık eıJeceğioi , ıırzettiğini , bu 
zı!a r.~~~~n .. sonra Vali Tandoğanı 
gordugunu, bu hususta İçişleri Ba-
kanı. Şükrü Kaya ile görüşmesini 
tavsıye ettiğini , Şükrü Kaya ile 
gö üştüğünü,keyfiyeti anlaşmakla 
bHraber, işi reyıntı bıraktığını söy
ledi. 

Alı Saip, hakimin süallerine ce . 
vaben, bu sıralarJa Vafi Tando 
ğuola bir iki defa temas etmişso de 
hu mevzuda göruşülıne<liğini an· 
latıı vo sebap sorulunca dedi ki : 

" - Nevzad Tandoğan, ilk crö 
rüşm~mizde tahkıkatı kendi · ıi~in 
yaptığını ve hakkımda bir şey olsa 
~ekileceğini söylediği hıı ide, son. 
raki görüşmemizt.lf', bu işte b:taraf 
kalamıyacnğından , hhkıkatın da 
adliyeye intıkal etmiş olduğundan 
bahstıtti. ilu suretle, aloyhimde bir 
çok <led i ~odıılar ohluğunu hisse 
derek, iı;;i bu safhada hıı aktım. » 

Ali Saipten · sonra, avuka~ Han 
Şevket tr,krar söz alurak deJi ki: 

-

SON DUYUKLAR -
Ras Desta · 

it barını yükseltmeğe 
çallşacak 

Roma : 24 (A.A) -- lstafani 
ajansı ecnebi aj•oslerıo Habeş 
imparatoruouo Ras Destaom ye • 
rioe Ras Makoonnio tayinioe ka
rar verdiklerini yazıyor. 

Ras Destamn Ras Makonnenin 
kumandası altına girmekten imti
na etmiş. yakanda yapacağı bır 
muharebe! ile itibarını iade ede
c · ğioi söylemiş o) fuğnnu bildid· 

yor. i 

Milletler cemiyeti __ . _ __... __ 
Habeş, ftalyan anlaş
ması için bir usnur 

bulamadı 

Sayfa : !J 

..- Asri Sinema 
Zengin ve fevkalAde proğramlarından birisini daha taktim eder 

Büyük ve ems ·ılsiz rejisör " PJuf Stein,, in yarattığı ve 

Charles Bikfo rt-arata Gissan 
Raguel Torres-Don Alavarado 

gibi dört büyük artistin temsili 

Kırmızı vagon-. 
bugün gündüz iki bucakta matine 

• 

Oastav Fröblicb 
savaş şarkısı 

gelecek proğram: Bitmemiş Senfoni 
6379 

Ankara : 24 (AA) - Milletler 'VAN s· d-ı 
cemiyeti konseyi 13 ler komite· --~- ınemasın a 
sinin İtalyan-HabPs ihtilafi bak- ,.....;..,. ______ ..__~ __ _. ______ _ 

Bu ak§am 
kındaki ·apoıuou k.ıbul etmiştir. 

Raporda halihazırda ihtilafı Bütün dünyada yapılan filmlerin en muazzamı en fevkalad,si 

dostane bir surette baHe yaraya 
bilecek ha haogi yeni bir unsur 
yoktur denilmektedir. 

Petrol ambargosu 

için yakında karar 
verilecek 

Ankara : 24 (A.A) - Nevyork 
Herald gazetesi millt-tler c~miyeti 
mahafilinde Amrrika iştirak et· 
mrse bile petıol ambargosuou 
mfüssir kılabilecek çar"' bulunı· 
tıcğıoı azmakytadır . 

Mısırda karışıklıklar 

Talebe der.slerine gir-
miyor . Yeni çarpış

malar oldu. -
Aokara : 24 (Radyo) - K bi

rede talelırlcr tahrikitlarıua de 
vam etmekte ve derslerine girme 
mektedirler . 

Mısırao istıklaline dair her yer
de konferanslar verilmektedir . 
Abidiu caddesiode halk ve tale
be ile polis ar&1ında bir car pı~ · 
ma olmuş ve bir polis zabiti ya· 
ralaomışlır. 

. Soğuk dalgası 

Ve fırtına yüzünden 
yollar kapandı 

Ankara : 24 (A.A) ·- Nevyork 
ve civarında ~iddetlı soğuklar bü
l<üm sürmektedir . İki yüze yakın 
ölü vardır . Fırtına yüzünden yol
lar kapanmış cıtomobiller trenler 
kar aJtıoda kaimıştır . 

" - ZfaOn f'derim ki, müekkilimin 
beyanatı iJdia makamını t mnmen 
tenvir etmi tir. Şu beyun ka rşısın
da Vf1 ŞU ffifktup muvacuhesinde 
n.akaını iddia hald tolebinJe mu 
sır miJir?. 

Müddei umumi Baha Arıkan : 
" - Bu anlattıkları için yalan

dır, Jeıniyorum ; fakat kafamdaki 
istifham kalksın 1,, diyerek tulebinde 
ısrar Q..tti . 

Avuk 11 t llamİll Şevke t dedi ki : 
«- Tarafların kefaeındıı tekevvün 

eden istiflıam işarı1tlori , hakimi 
tııhr ı k ve tehyiç etm~z . 

Benim kafamda istorse bir mil 
yon 600 hin istifham işareti ol
sun, kıvrımları kanunun ıı inesine 
dayanmayınco,her istifham işareti 
huvııi ntsimidir, hedHJir !. 

Vakia ve hadis, yi aydınl•lıcı 

delıller lazımdır . İddia mokamı 
bize dıyehiliyor mu ki : " şu be 
r anat mühimdir ' şu ıahitlc ıi celp\ 
edioiı 1 ,, müddei umumi bun -

llaryoka 
gösterilcueğe başlanıyor Muhteşem dekorlar enftıs bir müzik çılgınca 

danslar, bütün bir güzellik ilbidesi 

Oynıyanlar: Dolores Del Rio Ginger Roger 

ve Fred Astair 

Dikkat : Numerolu yerlPr satılmaktadır. bu fılm için balkon bıletle
rinizi ev\'elden alınız telefon vardır. 

G&lecek proğram: Türkçe sözlü büyük film 

Sellll 

Alsarar sineması 
Bu haftadan itibaren 

En büyük ve en güzel filmler serisine başlamıştır. 24 ikinci 
kAnun cuma akşamı 

Dünya boks şampiyonları 
Max Bear-Primo Karnera- Jak Demsey 

tarafı nJn rı yaratılan ve insa111 heyecandan heyecana zevkten zevk.e 
koşturan 

kadınların sevdiği 
Ayrıca : en son dünya haberleri 

Gt!lecek proğrnm ptızartesi okşamı 

Çardaş Fürstin 
Şaheserler şahrs ~ ri -Güzeller güzeli - Filmlerin güzeli 

matineler : 
Cıımartesi 2,30 Ja Aşk vo Kıın- Gönül 
Pazar 2-4 ue Kadınla rın se,Jiği 

acısı 

ları söyiemiyor , bende kıvrıntı 

var diyor . Utauoıasın ki makam 
iddia , bionetice iddianame ile 
kararnamelere yazılı suç üzerin 
de son tahkikatı yapebilir . 

Hamit Şevket sözünü §Öyle 
bitirdi : 

.. - Dilde davava elde lıür-
ban gerek . " " 

Ali Sıip de ayağa kalkarak 
heyecanla şuolan söyledi : 

" - Ben bütöo dünyanao Zab

nı altıoda bulunsam bi'e , bir 
te kvarlık , müstesnadır , onun 
oazaııoda zannı altında kalma· 
mışımdır . Bu en büyük varlak 
Atatürlu1ür . Sorun , görecek
siniz ki itimatları vardır 

Bundan sonra, Ali Sai.b
1

i,n çek 
li~i telgraflar la, cevaplar,. dosya· 
dao çıkarılArak okundu: 

Ali Sa ip, Ata tür ke telgrafında 
neticesi, muhbirler içıu mücibi ba-
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ca \et olan bu araıtırmadan dolayı 
şikiyetci olmadığıoı, hükümetin 
vazifesini yaptıiıoı, kendisine ge 
lince, vermiş oldukları şerefli ıoy 
adı ile birliktr, Atatürk aşk ve 
bııığlılığıo1 da çocuklarını miras 
olarak bırakacağıDI arzetmiıtır· 

Atatüı,k, telgrafmın son kıs
mında, Ali Saibe, itimad ve sev
gilerinden bahsederek iltifatta 
bulunmuşlardır. 

Ali Saibio içişleri bakauıu• 

telgrafile aldığı cevap ta okundu. 
<'evap şu satırlarla bitmektedir. 

"Sen de emiosin ki, mevzuu· 
babı olamazdın olaın.z&ıo, gözle· 
rindl'o öpeıiml,, 

Telgraflar okunduktan sonra 
Reis İdriıin Mahkemeye verdiği 
ist.dayi okuttu, İdr:ı ietida1ıoda 
kendi hakkında ihbarda bulunan 

-Liilfen şahifegl çeuirlnlı-
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Muhasebe usulleri ve 
riyaziye dersleri 

- -

Bir muhasebe müteha88ıSı ve 
Riyaziye muallimi en son muha
sebe sistemlerini en kolay uıul
lerle ve kısa bir zamanda öğret
mektedir. Ayrıca Riyaziye ders
leri de verir : 

İhtiyacı olanhr malQmat al
mak üzere matbaamıza müracaat 
edebilirler .6377 1 -~ 

Vilayet encümeninden 
32 Model altı silindirli Şevrole 

markalı VilAyet hizmet otomobili 
muhammen bedeli olan ( 700 ) 
lira üzerinden açık artırma ile sat
lığa çıkarılmıştır. 

istekli olanların % 1 buçuk 
pey akçeleıile birlikte 11-2-936 
Hlı günü saat onda daimi encü
mene ve otomobili görmek istiyen
lerin her gün Hususi Muhasebeye 
müracaatları.6363 
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Liverpul Telgrafları 
24 I 1 I 1936 

.SCıııtm 
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1 ioci K. V 11deli 6 
2 inci K. V adeti 6 
Hint hazır 5 
Nevyork 11 
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Kambiyo ve Para 
İŞ Bankaeındao ılıomııur. 

Liret 
9 /--2! Raytmark 9 77 

Frank" Fransız,, -
Sterlin "lnıili•" 622 50 
Dolar "Amerikan,, 125 47 
}' raok "hvitre,, 2 44 

BAS 
Kaim la 

-Grip, k1rgınhk, uykusuzluk,baş,diş,romatizma 

ve bütün aGr1lara karşı tesiri emsalsizdir. 

Hemen 

Onun 
tt>sir 

• • 
ıcın 

• 

eder, mideyi 

• • 
ve kalbi bozmaz 

Mavi Etiketli kutudaki "Has Kalmİnİ,,israrla isteyiniz. 

Satlt deposu 
lstanbul Meydancık Atabey Han No: 30 _ 35 

Adana : Seyhan Eczanesi " Yenicami,iKuruköprü 6353 
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Mıraıta aekeri kltip Abdulkıdi · ı 
rdea bu ihbarının mahiyetini gös; 
teıen bir mektup ıldığıaı bu 
mektubu de mahkemeye sunduğu 
nu bildtriyordu. 

İdriı kendi hıkluodaki müt 
himlere itirazluıaı bildirerek ıa
bitlcri oldutuou ve Abdulkadirin 
kendiıioe bu iti garzen yaphğıaı 
izah etti. 

Bkimler müzakereye cekildi. 
Milzakere ıoauada mektubun eusı 
dıvıya tamae eder bir yeri olma· 
dıtındaa reddine karar verdi, Ve 
Müddei umumiye tevsi tahkikat 
heldunda bir talabı olup olmıdı· 
tını ıordu: 

Müddei umumi evvelki c·elıede 
verilen kararla evr1kı tedkik 
içia ılmıında tedldk ederken 
valinin mektubunu ıldığıadao ev
rakın tedkikini bitirememiş bulun· 
doğunu binaenaleyh kendisine 
mühlet verilmeıiai istedi. 

Müdafaa vekili Hamit Şevket 
k•lkırak: 

-iddia makamının bu talabı da· 
vanıa intizamıız devamına sebep 
olıcatıadıa milvelckiliaia mevkuf 
buluamaeınd•a At•türkün bayrağı 1 

altında doğmuş bir temiz adamın 
mevkuf bulunm&11010 büyük bir 
iztirab olduğundan bahsederek 
usulu cezaiyeye göre birın evvel 
davioıo neticesi için bu talabıo 
reddini de reisten diledi. Ve ma
sumiyetine temamen iıbat bizler 
için bu bir baktır, dedi. 

Miiddeiumami Babı Ar1lcan 
mevzuları hem lehinde hem de 
aleybleriade deliller noktalar bu
labilmesi mümkün olduiuadan 
bu milhleti istemekte israr etti . 
Bunun üzerine mıhkeme icabı 
dBıüadO . Tahkikat doıyasıoın 

iddia makamıoa verilmeıioe ve ara
da mahkemeler olduiuadaa lu11 

bir glin bulunmadığından ve duruı
manın 30- 1 -936 perıenbe gll· 
nil sHt 14 de talikı na karar ver · 

di ' 
Müddeiumumi Baha Arıkan 

bu gr lece il celıeye iddiaoamesi -
nı de bazırlıyacıktır . TeVli tah
kikata lüzum görmene iddiana· 
mesini serd ~d(cek ve müdafaa 
vekili diğer m•zaun müdafaasını 
yapacaktır . 

K. B. 

j 

yitik şehadetn~me 
926-927 yılında Namıkkemal 

ilk okulundan aldığım şehadetna
meyi yitirdim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Yarbaşı uramında A. 
Mehmet o~lu 

6375 C. ALI RIZA 

27 ikinci kAnun 

Çardaş Farstin 

Marta Egert 
6372 -----
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r 

8e1 e diye ilin 1 arı _ ~----------------

Diş doktora ı-şubat- 936 cumartesi günü öğleden E:vvel saat onda toplana · l 
:cak olan Belediye meclisine ait ruzname oınğıdadır. Belı·diye kanununa 

tevfikan il An olunur. 
RUZNAME: 
1- Mersin Liman şirketi senelik ittimaı i~in mümessil ıeçılmesi : 
2- Fosıilar arasında münakale yapılması : 
3- Yeni tayin olunan memurların tastiki memuriyeti : 
4- Eski mezarlıktan yeni mezarhğı nakledilen ölüler için taşıma 

ve gömme ücreti H. 6376 

,.. - Foto Coşku rötUPt•, 

Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerini 
ve her türlü Ağrandisman ve diğer bütün fotoğraf işle· 
rini yapmağa başlayan Coşkun Güven, hPr gün sa
bahtan akşama kadar açık bulunan atelyesinde saat 14 
den 19 kadar bizzat çalışmaktadır. 

Amatörlere miJmkan olan batan 
kolaylıklar gösterilir. 

• 
DIŞ MACUNU 

Vi; Fi R AN.121 

ECZANESİNDEN ALiNiZ 
... lf. ..... .. ... , ..,. • ~ ... 
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1 

Şevket Şermet 

Yağcamii karşısınd~ki muayenehanesinde her 
hastalarmı kabul f>deı. 

Cum~rtesi. günü öğleden sonra yoksullara v~ t 
7-26 beye pitrasız bakar . 6329 

1o 

Fenni nasihat ve bilgiler 

Tifodan ve bütün Mikroplarla hastahklerJan kaçınmak içid 
murJan veya her hangi bir şekihle bulunmıyan ve hakıkt k• 

ol<luğunu daimli isbat eden 

Ayran kaynak 
Suyundan içiniz 

fi 

Suları yağmurdan bulanan pınarlar fennen sabit olduRu veçhil~ P. 
kiki ve d~rinden gelen pmar suları değil, sathi pınarlarJır . BU e 
daima kirlenir, bulanır, mikroplaoır, tehlikeııdir. ' 

Bunun için suların berrak olanını SPçiniz, ve bu , sıhhatınıı n• 
enmühim endişeııiz olsun. 6171 24-30 . ____________________ ..., ____________ ..,,,,, .. 

D 

d 

Umumi ncıriyat müdilı'ıy 
M. Bakşı e 

&dana Türk sözü t. • · 'rı,f 


