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plocuların diinkü muha em 
m·iddeiumumi az 1nların16 i c 
madde ile cezalandırılmalarınıiste 
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İddianamenin 
dayandığ] c ·aslar 

Cumuriyet müddeiumumisi B. Ba
ha Arıkanın iddianamesinin dayan· 

dığı esaslar ıunlardır: 
"- Davamı:z. rejim davasıdır. 

iddianamenin okunmnsı snat 21 e 
kadar sürdü - müdll faa yarın. saat 10 da 

- Akıl edemedim. Kimseye muhtaç 
olmayayım dedim. Halamın oğlu Mah 

mud vardı. Onun yardımını istecl:m. 

"Birn:t. çalış kazanırsın", dedi. Tcrz.ilik 
yaptım. Fabrinkaya yerleştim. 7- • 8 ay 

kadar ~oförlük ettim. 

- Memelek •ten niçin para istemedi· 

(Sonu 14. üncü sayfada) 
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Son 11,aberler ii<:üncü 
sayf a11ıı.zdadı r. 

ovyet - llonıt~ıı 
aııla "' ma~ı 

Hjf{ \LMAN T HRU~l HA
LI ·nE SO\ "\ETLER HOM ... _ 
Y \'.A Y RBli\I EHECEKl.ER. 

Londı·a, 6 (A.A.) - Havas ajan· 
sı muhabirinin küçük itilaf devletleri 
mahfillerinin öğrendiğine göre Sov· 
yel • romen anlaşması yakında imza 
edilecektir. 

Bu anlaşmanın hükümleri hakkın· 
da çok büyük bir ketumluk gösteril
mekte ise de hatırlarda olduğu vcçhi
le ilk görüşmelerin mevzuunu Çekos· 
lovakyanın Almanya tarafından bir 
taarruza uğraması takdirinde onun 
imdadına ko~mak Ü 7 •re Sovyet or• 
dusu ile uçaklarının Romanya top
raklarından geçmesi hususu te kil et
mj§tİr. 

Heryerde 5 kuı 

Fıkrn 

8,000 tiyatro 
Avrupa gazeteleri, Sovyet Ruı 

ya'mn şehir, kasaba ve köyle 
de yeniden 8,000 tiyatro açılma 
için bir sahne planı yapıldığın 
haber vermektedirler. Hep bildı 
gımız. üzere, açlıktan milyonla 
kırıldığı kara günlerde bile, halk 
ekmehsiz. kalmışsa da, tiyatr 
suz.luk acısı çekmemiştiı-. Musi 
ise, sokaklarda, her pencerede 
ses verir. 

Hayali, hissi ve r,uhu be&liy 
sanat olmaksızın, hiç bir türl 
kültür insanda ve cemiyette, J 
rinle§İp köklenemez. Sallet Arı 
kanın musikicisini ve sahneciırin 
saygı ile selamlayalım. 

Çünkü Atatürke el kaldırılmıgtır. 
Bence Atatürk bir gahsiyeti manevi
yedir. Türkün bi:.uat kendisidir. Mad· 
di ve manevi bütün vatan mefhumu 
ile : Türkiyedir. Ve davacı olan da 

türk dünyasıdır. 
Ma:z.nunlar kimlerdir? Yahya O.)· 

len Kafkas çerkeslerindendir. Asker 
kaçağıdır. Eşkiya yataklığından mah
kum olmu§tur. Her fenalığı yapabile-

Dün Atatürke kıymak istiyenlerin 
muhakemesine devam edildi. Bir haf
ta önceki duruşmada verilen karar 
mucibince, öğleden evel saat ond 
gi:t.li celse yapıldı. Bilindiği üzere, 
bu gizli duruşmada Cumuriyet müd
deiumumisi B. Baha Arıkanın amme 
tahidi olarak ikame ettiği iki tahid 
dinlenilmiştir. Bu şahidlcrin İsticvabı 
yarım saat kadar sürmÜ§tÜr. Bu es
nada adliye koridorları her zamanki 
gibi kalabalıktı ve bu kalabalık saat 
on be§te başlayan açık celseye kadar 
OHldan ayrılmadı. Öğleden sonra ~m
nl 13 den itibaren mahkeme salonu 
tamamen dolmuştu. Ayakta duran. 
ların sayısı oturanlardan daha çoktu. 
Dinleyicilerin yarıdan fazlasını da k . 
dınlar teşkil ediyordu. 

Paristeki sıyasal 
• görüşmeler 

Fakat bilhassa musikide, Hin 
demit'in de fikri bu olduğunu İfı 
tiyoruz, sokağa çıkmak ve gen· 
yığınlara yayılmak lazunclır. B 
genç ve ileri sanatkôr, arb tekni 
ği ve türk lolklorunclan arkıl 
yuğurup, halkı eslendirmek li 
rinde bulunmuıtur. Şimdi melde 
/erimizde ve caddelerimizde 
marglar ve türküler duyuyo 

cek bir insandır. 
Üzeyir, Arifin kardeşidir. Oteden. 

beri Ali Saibin dostudur. Siyasi fikir
leri vardır. Karakter itibarile Tü1·
kiyede yapılacak herhangi bir sui
kasta O:z.eyirden daha iyi eleman bu· 
lunama:z.. Mazisi itibariyle karııık o· 
lan Aril ise her türlü lt>nalığı yapa

cak tıynettedir. 
Şam lisesini ve Maca,-istan Ziraat 

akademisini bitirdiği halde nahiye 
müdürlüğiınü kabul eden Şemsettin 

evrak aıırmak ve rüşvet isnadiyle 
muhakeme altına alınmıştır. Mütte· 
hemdir. Dürüst bir vatandaş hissini 

vermiyor. 

idris mara§lıdır. Çok kurna:z.dır. 
Tekke ve medresenin kalkmasından 

şikôyetçidir. Atatürkün bir an evet 
olmesini beklediğim, oz.ledigini her 
yerde söyliyen bu adam suikast için 
mükemmel bir unsurdur. Şaban ve id
ris de bu adam kadar kurnaz.dırlar. 

Şalısi bir kanatım olmayan Ali 
Saibin karakteri hakkında emniyeti 
umumiye arıivinden baz.ı notlar veri. 
yorum: Bu arşivdeki vesikalara gö
re Ali Saib Gergöklü bir kürttür. Di-

yarbekirde Cemilpaşa :r.adelere "Ga
:z.iyi Gaz.i biz yaptık. Eğer bir gün 
biz.e kafa tutana vay haline,, demiş
tir. Gene "Ben hürdlüğümle iftihar 
ederim. Kürdler olmaıaydı Türkiye
yi rus ve ermeniler ta Akdenize ka
dar alırlardı.,, demiıtir. 

Suriyede Türkiye aleyhine çalıfan 
cemiyetler Kürdistana muhtariyet İs· 
teyen Hoybancular, Ermenistanı kur
mak istiyen Taınaklar, Çerkea birli
ğini ve istiklcilini kurmak istiyen ce
miyetlerdir. Ve bugünkü suikast da
vası itte bu Çerkes cemiyetinden doğ
muştur. Bu, Çerkes cemiyetinin ilk 
teıebbüsü değildir. Hacı Sami igini 
daha unutmadık. işte bu Hacı Sami
nin kardeşi ku§fU başı Eşref Yuna· 
nistandan Suriye;)•e geçmiı ve cemi
yetten bu :ıefer de Yahya ve arka· 
daşlarını hududumuza sokmuştur. 

Yahya ifadelerinde ve itirafla
rında tamamen ısrar etmiş ve hatta: 
"Sözlerim yalan çıkarsa beni asınız!,, 
demittir. Yahyanın itirafları çok sa
rihtir ve hadiseyi baştan nihayete ka
dar bütün çıplaklığı ile anlatmakta· 
dır. Yahyanın Suriyeye gitmeıi, E. 
temle gÖrÜfmesi, silôhlarrn mevcudi
yeti, istasyon müdürünün evindeki 
yemin sahnesi, Ali Saib ile Şemsettin 
isimlerini ortaya atması bu hakikatin • 
birer parçasıdır. 

V:z.eyire gelilece: Suikastçılar o
nun yanına gelmi~lerdir. Yahyayı o 
>'akalamıştır. Yahyanın ve Arifin İ· 
iadesi Ü:z.cyirinki ile tam bir mütaba· 
kal halindedir. Yahya bo§ geçen altı 
ay•nı O:r.eyirin yanında geçirmigtir 
ve Ü:z.eyirin Ali Saibin çiftliğine git
tiğı bir hakikattir. Kardeşi Arif Suri· 
yede adi bir şoför gibi kalmıyarak 

fSonu 14. üncü sayfada) 

Açık celse tam saat 15 de açıldı. 
Reis B. Osman Talat lltekin ve aza
lar BB. Cemal ve Hayrullah, Cumu· 
Tİyet müddeiumumisi B. Baha Arıkan 
yerlerini aldılar. Reis, mübaşire: 

- Maznunları çağırınız, dedi. 
Her zaman olduğu gibi Yahya ön

de olduğu halde sekiz maznun, jan
darmaların muhafazası altında, salo
na geldiler ve yerlerini aldılar. Bir 

iki dakika sonra Ali Saibin müdafaa 
vekili, avukat B. Hamid Şevket ince 
de sandalyasına oturdu. 

Reis B. Osman Talat lltckin, maz-
nunların oturmalarına izin verdik-
ten sonra, maznunlardan, Şabanın 

kardeşi, lsmaili sorguya çekti: 

- İsmail! Birinci celsede seni sor
guya çektiğim zaman, otomobille 
bir yere götürüldüğünü ve orada bü• 
yük bir adamın sana sualler sorduğu
nu söyledin. Sonra, makine ile adam 
sörletirlermiş, korktum,, dedin. Ma· 
kine ile söz söylemekten niçin kork· 
tun? Yoksa senin bildiğin bir §ey mi 
vardı da makine ile söz söylemekten 

onun için mi çekindin? 

- Hayır! Makinenin tazyik edece· 

ğinden korktum. Yoksa sakladığım 

sözlerin öğrenileceğinden korku çek

medim. 
Reis, lsmailin bu cevabını zabta 

geçirttikten sonra: 

- Arif, sen kalk! dedi ve şu $Ual
leri sorarak cevablarını istedi: 

- 929 Senesinde muntazam pas • 
portla Amman'a giderek terzilik yap· 

tm. Sen, zengin bir adam olduğun halde, 

terzilik, şoförlük yaparak, oralarda ni· ı 
çin dolaştın? 

- Suriyeye bir miras meselesi için 
gittim. Vekalette noksanlar varmış. lşi 
neticelendiremedim. Vekaleti memlekete 
gönderdim, noksanını tamamlayın. di.rr 
yazdım . Fakat göndermediler. O 
geçim için kaldım. Terzilikte çahpm. 
Aldığın1 para ile geçinemediğimden 

7 - 8 ay kadar şoförlük yaptım. Para 
kazanarak memlekete döndüm. 

- Sıkıntı çektiğini anlatıyorsun. Ağ · 
beyinden para iıteyebilirdin. 16 Yaıın· 
da bir çocuktun. Bu işleri nasıl becere· 
bildin? 
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l(1ral l{arol ve Bori~iıı y(~ni temasları 

Paris, 6 (A.A.) - Bulgaristan 
kıralı Boris, dün saat 16 da B. Ti
tüleskoyu kabul etmiştir. 

Romanya kıralı Karol, dün öğ
leden sonra B. Aleksileji'yi ve on
ra Lehistanın Paris büyük elçisi 
kont Şlaposki'yi kabul etmiştir. 

Yugoslavya naibi prens Pot, 
dün saat 17 de B. Lebrunu ziyaret 
etmiştir. 

* • * 
Paris, 6 (A.A.) - Yugoslavya 

orta elçisi Puriç bugün naib pren. 

Bulgaristan Kıralı Boris ili. 

Pol şerefine bir öğle ziyafeti ver
miştir. Ziyafette başbakan Saro, 
clış bakanı Flanden Milletler ce
miyeti bakanı Pau

1

I Bonkur ve 
rnareşal Franşe Despere de hazır 
bulunmu§tur. 

B. Tevfik Rüştü Arasın 
görüşmeleri 

Paris, 6 (A.A.) - Türkiye dış 
bakanı B. Tevfik Rüştü Aras öğ
le~en sonra osmanlı düyunu umu
mıye ve osmanlı bankası erkanı 

ve türk borçları f ransız hamilleri 
delegeleriyle görüşmüştür. 

B. Tevfik Rüştü Aras yarın 
öğle yemeğinde B. Titülesko ile 
birlikte başbakan Saro'nun misafi
ri olacak ve akşamlayın da Sovyet 
büyük elçisinin şerefine verecegi 
ziyafette bulunacaktır. 

6 ~uhatııı yıldöniiınü 
~a~s, .6 (A.A.) - 6 şubat 1934 

Parıs hadıselerinde ölenler için bu -
gün birçok dini ayinler yapılmıştır. 
Bunların ba~lıcası Notrdam kilise -
sinde saat 11 de yapılmış ve bu ayin
de ~lediye meclisi reisi Kiyap ile 
meclıs azaları, Sen valisi, polis mü
dürü va birçok senatör ve mebus ha
zır bulunmuştur. 

Romanya krrarı Karol il. 

''Ulus,, un 

GUNE 

da, bunların çoğu nağmesi naf 
mesine yabancı havaların aynı 
dırlar: üıtelik içlerinde türk keli 
meleri de, pek acemi ve zevlui 
olarak, eğilip bükülüp harab edil 
miştir. 

Şarkılar7 onlarca, yüzlere 
yurd, Q§k, gençlik ve tabiat tur 
küleri, mekteplerde, plajlartl 
sokaklarda, alaylarda, huııui 11 

resmi toplanışlarcla, herke in go 
nülden katıldığı, ve şark af&fetin 
dibinden oynatarak, katı yıgın 
dalgalandıran besteler! Böyle u 
mumi bir kulak ııe ruh terbiyesı 
nin arkasından, daha yüksek le 
nik, ileri ve ilahi alıne! Kemali 
zm kültürü, güzel sanatlar yu 
ğurulacaktır •. Çünkü, onlarla hi 
legecek, onlarla §uurlQ§acak, o 
larla kaladan gönüle akacaktır. 

~ 

Dil Yazıla· 

r,, • • •• 
eorısıne o-ore e Toılonin1ik aua izleır 

il. 
« 'f ur -ova -1'roie» V <~ «Tuı·» lu Ha · i ·iınle 

'"· 
Eklerin rolünü tetkik ettiğimiz bu 

sırada (. + r) ekinin dağ keli
mesinde yaptığı büyük ve tarihi 
manayı ihmal edip geçmeyiz. Bu 
şerefli mana T oğar ve Tohar de
diğimiz ul~sun adına parıldamak
tadır. "Tarım" yaylasında yaşa· 
mış olan bu çok eski Türk ulusu
nun adı "Tağ + ar = Tağar, To
ğar" idi. T evratm bütün Türk mil
letine birden verdiği ad Tohardır. 

T oharlar yani Güne§ - Dil T eo
rimiz.c göre manalandırılınca ''bü
yüklük, yüksekliğin kendilerinde 
tecelli ve tekarrür ettiği" insanlar 
bugünkü Avrupa alimlerince 
Hind - Cermen milletler familya
sının babalarmdandrı. Gerçek o
lan da odur. Büyükleri, yücelikle
ri, her kültürlü millet için bir if
tihar mayası olmağa fazlasiyle ka
fi gelen bu Türk Toharlardan 
meşhur alman alimi "E. Huber" 
şöylece bahseder: 

"İskitlerin memleketinde [ 1] 
yurd tutmuş olan Hind - Cermen 

[1] Karadeniz kıyıları ve Uk
raina. H. B. T. 

l cızmı: H. nc~it 1'ankuı 
urukları; miladın birinci asrı içi 
de (Vaha şehirleri devletinde 
"Oshasenstadtstaatenreich", tar 
siteplerinde, yani alemce tahmnı 
olan Asya - Avrupa dünya ticare 
yolunun çıkış noktasında asırlar 
ca, fevkalade enteresan bir kul 
tür yaratmış ve garp medeniyetı 
nin esası olan Babil Fars - Gre 
medeniyeti. üzerinde şark As:> 
medeniyetinin ehemmiyetli tesırı 
ni yapmış olan bir millet yaşamı 
idi. Bu millet Hind - Cermenlerı 
toharları yani iskitlerin sark ko 
şusu olan saklarm kokü ~--aslı id 
''Bas. Trankopfer s. 192". Muht 
lif lehçelerde T ohart kelimesini 
manaları şunlardır: 

l - ''Tohar" kelimesi ba 
Türkçesi, Tarancı ve çag-da 
çuval, heybe gibi içine erzak do 
durulur ~eydir. Radlooff. 111. s. 7 

2 - Zahire ölcüsüdür. 
3 - T oprakt~n yapılmış 

tır. 

4 - Çağatay lehçesinde 
cadele, harp manasınadır. 

5 - Dağdagar yukarıya do 
ru sivri olan şeydir. Pekarski 66 
Yukarı çıkmak n anasına ol 

(dağdan) bu kökten olma 
(Sayfayı çevirini%J 
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Türkiye ortada 
Kemalist devrin bütün hı21 ile 

vam etmesine rağmen henüz inşa 
delerinin arasında bulunması ve 
de Avrupanm, üzerimizde hala o 

in kamaştırıcı tesirlerini devam et-
esi, eserin büyüklüğünü ve gü

l gini görmemize mani oluyor. 

Bu millet, Biiyük Şefinin arka
kurtuluş ava ma bir tek a 

gibi katıldığı günden beri kılı-
ı kmma sokmu~ olsa bile, zekası
apılan ve başarılan üzerinde din
rmeğe 'e clillendirmeğe vakit 

lamamıştır. Fakat biz.im susma
ıza karşılık başkaları, öylüyorlar. 

Misal olarak Kemalist Türkiye -
n dış politikasını ve bunun da bir 
lumiınü alalım. 
Türkiye, bir zamandanberi .. Bal

ın Birliği,. nde üyedir. Geriye doğ
bir bakışla, bu birliğin coğrafya-

tetkik edersek, görürüz ki, birli
n, sahası. eski osmanh imparator
gunun sınırlan içine dü~mektedir. 
rf bu coğrafi müşahede, 
1 Eskiden Balkanların neden bir 

mıt fıçısına benzediğini; 
2 Şimdi Balkanlann neden, mey

ma getirilmiş olan birlik sayesin -
gerek Balkanlarda gerek e Avru
politikasında bir banş amili oldu

nu anlamamıza kafidir. 
Türkiye. dış politikadaki bu ba

ve birleştirici görüşünii lran, 
gan ve lrak'la birlikte meydana 

ıtirdiği "Önasya birliği.. nde de 
llanrnıştır. 
Öyle ki, Türkiye bugün, barışçı 

.rakterini birkaç vesiyle ile isbat 
iş olan "Balkan Birliği,, ile harış

karakterini her zaman i bata hazır 
n ••önasya Birliği .. nin ortasın -
bulunmakta ve bir köprü vazifesi 
rnıektcdir. 

Neyin köprüsü~ Ne için köprü) 
Bilhassa "Önaaya Birliği" , ci:.. 
basınında büyük bir alaka ile ve 

kalemler, doğru kalemler, kor -
t kalemler, bu politik hadiseden 
clirle ve sevinerek bahsetmişler -

Hatta en çok tebarüz ettirilen 
lttalar. Türkiye'nin aracılığı ye
MJ , bir kere lran - Afgan hudud 
la.şamamazlığının arızasızca orta
n lcalkmruu, ikincisi de, Irak hü -
metinin lran ile arasındaki ihtilaf 
kında Milletler Cemiyetin'e ver-

i muhtırayı geri alması olmu~tur. 
Avrupa devletleri arasındaki ay

klar devam edip dururken, Önas
daki böyle hır anlaşma ve banş 
miyetinin biit:trn müphede edil -

i, bazı avrupalı kalemlere, ken
eri için acı fakat bizler için sita -
kar yazılar ya7dmnıştır. 
Bizce de Türkiye, Avrupa',' .ı 

ya'ya modern tekniği ve kült ıü 
ya' dan Avrupa ya da ··milletler 
smda yeni bir ahlak ~alabetin~ .. 

arkçemi:ıdeki .. T oyğar" kuıu 
uksekte uçmakla tanmmı§tır) 

de bir yükseklik anlamıı olu
ı (2). 
Bir eski ve k&hraman Türk site
olduğunu öğrendiğimiz Trova 
;ırinin güzel ve manalı anlamın
D aldığınız ilham ile eski ve ye
'Türk yurdunda ve tarihinde 
-hı kelimelerin araıtırmasına 

Yam edelim: 
Turku [3] Fırtına ilahı, fırtına 
ıekkilidir. •'Hittiter und erme-
9". p. Jensen ı. 153". 
Yine bu ilime göre: ''Ku yani 
.qu) larm dillerindeki "Tur
" kelimesi bu "turku" ile ilgili 
hısımdır. Yine İbraniye terak 
lbrahim Yalavac'ın babasının 

ı olan en eski ''tarh·• adının ay. 
olnıası da kabildir. Çı:nkü gök 
m (anu) ile de münasebeti o
ı bu kelime yalcın Asya' da mil
len millete devredilerek dolaş
f ve Şam şehrinin (Aydın gökj 
(Berrah hava) mabudu (Ra
~) m [4] aynı bulunmuş olan 

2) Ankarada da tanınmış bir 
nilyanın adı Taygr oğullarıdır. 
J] Tokatın taş ovasında bir

r arkaik has isimler arasında 
de Türkü köy adı vardır. 
.f) Diyarbekir civarında yaşı

Roma aşiretinin adı ile Arap
Rahman adına dikkat. 

geçirec.ek olan köprüdür. 
Bunun böyle olduğunu görme -

mek tamiri kabil olan bir kusurdur. 
Çünkü "Zaman" , Türkiye'nin bu 
rolünü isbat ve tasdik etmek vazil'.e -
sini almıştır. 

Fakat bunun böyle olmadığını 
iddia ederek Önasya'daki kurtuluş 
ve yeniden kuruluş hareketlerini bi
rer tehlike gibi takdime kalkışmak. 
kendisine bir vasıf verilmesine lü -
zum olmıyan sakat 'e zararlı bir 
yoldur. 

işte Viyana'da çıkan Reichspost 
2 bu ay tarihli sayısında, böyle bir 
yola apmıştır. 

Bu gazetenin dediklerine bir göz 
gezeli relim: 

Yazının ba~Jığı şudur: 
0Yakındoğudan gelen ihtar 

sesleri.,., 
Gazete Önasya'daki devletlerde, 

bir bünye değişikliğinin bariz suret
te göze çarptığını söyledikten sonra 
şöyle devam ediyor: 

'' Büyük devletlerin geçen asır 
içinde Avrupa dışında bulunan he -
men bütün milletleri nüfuzu altına 
alan sömürge emperyalizmi, büyük 
bir meharetle, Asya'nın donmuş sos· 
yal formüllennden İstifade etmeğe 
muvaffak oldu. Fakat aynı zamanda 
garbın fikir idealleri, doğuda asırlar· 
danberi yerleşen ananeleri gevşetti. 
eski hayat şartlanru mahvetmediği 
yerlerde de yeni enerji kaynakları 
yarattı. Bu suretle yakmdoğuda sos
yal bir inlolibm maddi ve manevi 
temelJeri hazırlUlDllf oldu. 

" Filvaki Avrupa §İmdilik lngil
tere'nin parlak sıyua.sı ve muazzam 
deniz kuvveti sayesinde Asya yolla. 
rma hakim bulunuyor. lngiliz, &an
sız ve amerikan sermayeleri, bili 
yakındoğu'nun, zengin hammadde • 
lerini işliyor. Fakat Moskova'daki 
efendiler "mandaalardan,, daha ev
vel hareket ederek ( 1 ) ulusal ve 
sosyal emansipasyon arumdaki mü
nasebeti kavnyarak, harekete başlı -
ya.n islim devletlerinin arasına bol -
şevik fikirlerinin zehirlerini akıttılar. 
Nihayet büyük bir sıyasa.I meharet 
ve sebat neticesinde Sovyet Rusya -
nm programmm ilk merhalesi Tür -
kiye - İran - Afganistan arasmda im
zalanan anlaşma ile tahakkuk etti. 
Bu suretle Komintem "manda,, mm
takalarmda gayri resmi faaliyeti 
için "resmi,, ve muazzam bir zemin 
hazırlamı' oldu. 

Belki şimdi japon meselesi ve 
fransu - sovyet pakbıım resmen tag.. 
dilri yüzünden Komintern'in Yakm
doğudaki faaliyeti duralıyacaktır. 
Fakat, tarihinin dönemeç noktasın -

. (1) Makalenin başında Mısır ve 
Surıyedelri hrıtıkldclardan da bahse· 
dilmektedir. 

turhu (troho tpo'Zu) da insan is
mi olarak kullanılıyordu. Aynı e
ser: ''Jansen s. 153". 

Tür Yüksek, ili, ön, önde, 
sadrı meclis ''Büyük Türk Lugati 
Uygur lehçesi,,. 

Tür-kün - Yığın "Büyük Türk 
Lugati Kazan lehçesi". 

Tür-kün Baba ocağı "Büyük 
Türk Lugati Çağatay lehçesi''. 

Tür-k = Bahadır, kavi, kuv
vetli, metin, zikudret. "Kamus Ter
cümesi." 

Tür = Ali, bili, sadır, tavur. 
Turun = Altay kozmogonisin

de bir kahraman ilah adıdır. Dün
yayı yıkmakta olan '' Andala • Mu
us" adlı canavarı öldürmüıtür. 
''Verbiski Altaylılar s. 101". 

Turun - Şarki Moğolistan da 
bir nehir adıdır. Uratha, tatna ve 
tuba Türkleri bu nehir kıyıların
da yatarlar. 

"Potarim. Şimali garbi Moğo
listan taslakları il. 23". 

Turan = Altaylarda küçük bir 
oymak adıdır. (Aristov Zametki). 

Turan - Etrüsklerin "Turan" ı 
Yunanlıların Afrodit'i yakın As
yanın İstaraesı (Güneı) hepsi bir 
kaynaktan gelir. "Marr münteha
batı 111. s. 2.J. 

Tor - Mabut. Zoltniski Çuvaş 
il.gali. s. 84 • 

T ure -: Mabut. Passonin ÇuTat 
lugati 9. 173. 

ULUS ' ·J.' 
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IST AN BUL T ELEFONLARJ 

Tah iıı Uzerin 
çalışnıa programı 

fstanbul, 6 - Üçüncü Umumi 
müf etitş Tahsin Uzer şark teşkilatı. 
na tayin edilen kalabalık bir memur 
kafilesi ile İzmir vapuriyle ve Trab
zon yoluyla bugün gitti. Beyanatın· 
da şark için yapılan bütün hazırlık -
ların Trabzon' da bir müddet kaldık
tan sonra Erzurum'a gideceğini, bü
yük transit yolu ve transit ticareti -
nin merkezi haline gelecek olan 
Trabzon limanı işiyle Erzurum şi -
mendüferi ve yeniden kurulacak Şe. 
rahat barajının çahşma programının 
başında olduğunu söyledi. 

Haliç şirketinin vaziyeti 
lstanbul, 6 - Haliç ,irketi umu

mi heyeti salı günü toplanacak, fa -
kat işletmenin belediyeye geçmiş ol. 
masma rağmen şirketi fesetmiyecek, 
şirket hissedarlan belediyenin şimdiye 
kadar yaptığı ve bundan sonra da 
yapacağı masraflara rağmen şirketi 
i~etmiyeceğini ve ergeç kendile -
rine yeni bir işletme teklifi yapacağı 
kanaatindedir. 

da bulunan Avrupa, doğudan gelen 
ve tehlikeyi hatırlatan bu ihtan işit
memezlik etmemelidir.,, 

"Balkan Birliği ile "Ôna .. ya Bir
liği.. ne Kemalist Ti.irkiye bütün 
manasıyla müstakil ve neye te
şebbüs ederse onun hesabını yal
nrz kendisine veren bir d vlet ola
rak iştirak etmiştir. 

Katolik gazetesinin, "Önasya 
Birliği" nde tevehhüm ettiği tehlike
lerden, bundan 500 yıl önce olsa idi 
bir haçlılar seferi çıkabilirdi. Buglin. 
Balkanlar'da ve Ônasya 'da banşı 
kendi iradesi dahiline alan Türkiye, 
ne banş ne de kültür için bir tehlike
dir. 

Aksine, arsıulusal barışa getirdi
ği payı büyüdükçe ş refi, rolii ve 
kudreti de büyü) en bir memlekettir. 

Kurtuluşçu Kemalizm'in genç 
devleti, Balkanlar'da olsun Öuasya
da olsun, yaptığı bütün politik kom· 
L: zonlarda, milletlerin kurtuluş ve 
yeniden kurulu~ davalanna filen !a

rılnıaktan ve bunu filen garanti altı
na alıriak işine katılmaktan başka bir 
~ey yapm mıştır. 

Viyana'da çıkan Reichspost'a 
"Yakmdoğu'dan gelen bir örnek,. 
adlı bir makale yazmasını tavsiye 
ederiz. 

BURHAN BELGE 

Tor - Şimal kavimlerinde yıl· 
dırım iJahıdır. Buna saksonlar tu
gar ıimali Almanlar Donar di
yorlardı. 

Not: - Saksonların "Tugar'' ve 
~imali Almanların (Don r) keli
mesi aynı ırk çocuklarının aynı 
anlamda ve maksadda kullandık
larını iki kelime olduğu lde 
morfolojilerinde fark vardır. 

Bu fark birindeki (g) yerine obü· 
ründe (n) bulunmasıdır. 
Kelimelerdeki (g) ve (n) değişimi 

kendi Ü.Zerlerine dikkatimizi çe· 
kecek kadar önemidir. Biz bura
da genizden okunur bir ( g) sez-
mekteyiz. Analizlerine girişmeden 
evel aynı kavimler arasınd aynı 
manada fakat üçüncü bir ortoğra· 
fide bir kelime daha var ır ki a 
naliz esnasında onu ihmal etmek 
doğru olmaz bu kelime thfir • dır: 
Cermenlerin (Thar) ı ve Hindin 
(indra) sı fırtına müvekkili idiler. 

La civilisation des Hittit et des 
mitanien contenau: s.178 

Bu eski kelimelerin yanında bu 
günkü Almancada bildirmek adı 
(Damar) dır. Her dört kelimenin 
de yıldırım ve fırtına anlamına 
bakılınca yıldrım ve fırbnanın 
tabii merkezi olan dağ ile alaka· 
lamı ve bu üç kelimede de tur 'Ye 
dağ kelimelerinin ana kelime ol· 
duğunu kabul etmek zorundayız. 

- K TAYDA 

inlıisar ı: • e n 
tel{a ii an un 

ve mü talıdemler· 
J rojesi görüşü d · · 

Kamutay, 11 marta kadar toplannuyacak 
Kamutay dun B. Refet Canıtezin 

reisliğinde toplannuıtır. B z.ı büdcc
lerde yapılan münakaleler kabul e
dildikten sonra ınhisarlar memur ve 
müstahdemlerinin tekaüd k.:uıwı pro
jesinin görüşülmesine başlruımışbr. 

Projenin yirmı beıinci maddesin
de çocuksuz, an ı;ız ve babasız ölen 
memurlarm evduatınm intik ı, 

baldo ,.hsi olduğundan •'kanuni va· 
rialerine 'Yerilmesi teklinde madde 
tadil edildi. Üçüncü muvakkat mad· 
de tekaüd dığının kurulma • 
sından evel inhi arlar idaresine 
girmiı olan memurların tekaud ka 
nundan istifade edebilmeleri için ve. 
recekleri aidata aiddi. Hükumetç 
bu gibi memurların ad reye mtisab 
ettikleri tarihle .andığın kurulU§ ta· 
rihi arasınd geçen müddet için al 
dıklara aylıkların )Uzde be~ini faizle 
birlikte ödem ri teklif dilmişti. 

inhisarlar ve m liye encum n" ele b • 
nu ayııen kabul etmi~tir. Anc k büd
ce encümeni bu mı darı faımz ola· 
rak yüzde ona çık nnıf e her y 

memurların bu aidat için ynca yüz
de beş. f.;iz veruek geçmi~ zamanla· 

ra aid müddetın borcunu ödemelerini 
lnyihaya koymuştu. Verilen bir ı. -
rirle maddenın hükümetin teklifı " ç· 
hile tadil edilmesi istenilmiştir. Tak

rir nazarı itibara alınmış ancak bud
Ct>< encümeninin isteği üzerine madde 
encümene geri verilmiştir. 

Ve bu seb blc inhııınr memurl rl• 

nın tekaud kanunu dün bitiriJeme
mi~tir. Mart toplantısından sonra mii· 
zakercsi tamamlanacaktır. 

2540 ısayıh kanunla kırtaaıye ıçın 
maliye vekaleti emrine verilen muıe
davil ııeımayed n otuz bin !ıranın m· 
şaata ve arsa satın alınması i~ıne ay· 
rllmasına mezunıyet veren kanun la
yihası kabul edilmİ§tİr. Satın alın n 
aydın ve şubelerı demıryollarının te. 
selium ve tasfiyesine ve işletm s·ne 
dan olan kanunun 6 ıncı maddesıne 

bar fıkra eklenmesine d ir ol n ka· 
nun pro lerı kabul edildikten sonra 
Kamutay elde bulunan 1 A yih e 
pıoıelerı çıkarmış olduğundan 11 
mart çarşambaya kad r kıt tatili n· 
p iması h kkınd i Cemal Tunca v 
Hat.an Sakanın takrirlerini kabul ec! 

topl ntıya son verdi. 

----------------~·-·------------------
İstanbulun pazarları 
İstanbul, 6 - İstanbul wnumi 

meclisi bugünkü toplanbsmda pa -
zarlar meselesini munak etti. Dük-
kincıları fazla zarardan korumak 
için pazar günü hiç bir semtte pazar 
kunılmam ını e gene uzun bir 
münakaşadruı sonra İstanbul müze -
ler idaresinin teklifini kabul ederek 
Aksc.ıray'daki Berdeha mahallesi ile 
Katibiadil sokağına lstruıbul'un türk
ler tarafından muhasar sırasında 
muhasara top rm döken ve muha
sarada büyük f edalc;:rWdar yapan 
Sarım usa ism" n · n ·erilmesini karar 
altına aldı. 

Eski mecidiyeler 
hakkında 

E~ki gumÜ§ mecediye ve kmmlarıntn 
her hangi b"r kıymetle mübadcle vaııta 
sı olarak kullanılml}'acağı hakkndaki ka 
nun hükmü dünden itibaren yürürlüğe 
girmiştir . 

Kanuna aykın hareket ed nler para 
cezasiyle ce7..alandtrılacaklnrdır. 

za en analiz bu bakı ~ bize 
hal açacak 'e aydınl taca r. 

Her dört kelimenin timolo1ik 
ta hl il1eri şunlardır: 

(1) ( 2) ( 3) ( 4) ( s) 
Tugar 
Don r ug 

Thar = uğ 
Donncr og 

uğ ar -r. 
an -t ar+. 

oh+ ağ+ ar 
oğ +en+ er 

Bırinci kelimeden b ilıyarak 
mana verelim. 

I) u ~ - a a köktiır. Güneşin 
vasıflarından ı~ık; :&es, yücelik ifa
de eder. 

2) ut - ko tur. Bu nsıfla-
rın sahibidir. Bur da afiks olarak 
ana ( ğ) koke pışmış \! e anlamı
nı üzerine almı tır. 

3) ug - ektir. Bu halin ifa 
desidir. 

Buraya kada ( uğ + ut uğ) 
yani (tuğ) ı§ıgm, yüksekliğin ve 
sesin bir sah p if desi olur. 

Kelime) rin üçünde ilk üç unsur 
bir oldugu hald donar kelimesin· 
de bunun d ği m olduP.unu ve 
(. g) yerine . + n) geldi gini 
göniıüz. 

Rolü; manayı obje ~ e} a süjenin 
yakın muhitine ve biti§İğine getir
mekten ibaret olan (. + n unsu· 
runun; yıldırım, frrlına. ve dağ 
anlamları \•eren bu kelimede yer· 
olmamak veya bize gelen bugün
kü şeklinde bir e-luikfüc. &Jmak ge 

Tıp fakültesindeki 
doktora imtihanları 
İstanbul, 6 - Tıp fokültes·nde 

doktora imtihanları bitti. lmtihanf&m 
ra 300 talebeden 150 si girdi. Kazz.. 
nanlar yüzde elli kndardır. 

Posta tayinleri 
latanbul posta ve telgraf bat ıre' -

törlüğüne vekaletinde bulun n müher.
dis Mazhar, ondan boş knlan muhendi•· 
fiğe fen müşavere heyeti azasmd n Fu
ad, fen müşavere heyeti azalı~ ma ~ 
Seyhan posta ve telgraf baş direle ü 
Bekir Vefa tayin edilmi lerdir. 

Sigortacılar 

talimatnamesi 
Ekonomi bakanlığı, aigorta alıdi· 

ne tavassut edenlere verilecek k 
&İyonlar hakkında bir talimatname 
hnzırlamıştır. Bu talimatname bu • 

yın 15 inden itibaren yürürlüğe gire· 
<"ektir. 

re r. Bu eksikliği biı ayrı 3n 
ımla.larl yazılmış olan thor, e 
donner kelimelerinin an lızmde 
gorebiliyoruz. Eksık ol n un~ur 
(. + ğ} dir. 

Not: - (. + n) unsuru k hm 
gövdesinde e rolünü h k ıyle 
gönnedığimiz zaman o unsurun i
çinde bir (ğ) nin kaynamış oldu
ğunu hatırlamak lazımdır [5]. Bı
naenaleyh "Donar'' kelimesının 
etimolojik analizi hakikatte şöy. 
olmak gerektir. 

onar = oğ od + ağ + on + ar. 
Şimdi artık kelimelerin tahlili

ne devam edebiliriz: 
Tuğ= ışığın, yüksekliğin 'e 

sesin bir sahipte t yyünü idi. 
+ ar - anlamın süje veya obje 

üzerinde karar kıldığını gösterir 
ektir. 
Şu halde tugar; ışığın; }Üksek

liğin ve sesin bir siıje veya obje 
üzerinde tekarrür ve taayyününün 
ifadesi demek olur. Her dört ke
limede hal böyledir. Çünkü ''Do· 
nar" kelimesinde eksik olan (ğ) 
ile Donner kelimesinde fazla olan 
(. + ğ) nin (. n) unsurları ile 
kayn~ması etimnloji icabıdır 

H. Re§it TAN KUT 

(Sonu var) 

[S] (. + n) ile kaynaşmış ( i!) 
şeklinde diişüneb;liriz. 

.J 
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tal yanlar 
kilometre 

cenupta kırk 
daha ilerlediler 

ULUS 
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TUll - SOVYET 

VLTUR TEMA LARI 

Kiefteki serğimiz 
açıldı 

M-..., • (HaMllİ) - Ola Ki· 
.,. .......... tirk ............... . 
pim& tinai ,..pdm ...... s-si, rular 
-...;.a. dört aaloam kaplamak· 
tadar. 
Asılma töreainc1e, l lwaD)• kültür 

halk 1mm;_. ••kili B. KYil1a .. Ki
et -..ı bölaeli kmn•'"'aaı General 
K.Pfki ile Kiefin Witüa ar Ye ilim •· ........................ 

Tönıule, J•bancl memleketlerle 
ldUtir milDuebetl.-i .,....tİllİD Uk· 
nD7a batlram Pr. Yelitkıot Ukna1a 
ldiltir lmmi ... liii ar ..-ı cliNktirii 
8. ltoW•t, ~t n11ar•ar Wrllti 
...... teri SecUia ile Ullraa7a ldiltir 
1aa1k 1r...,;,.. Yeki& B. Kftba .a. lir
a,.- tirk ........... ....... •• 
.U.. cl--it'•ü. 8. Salala Cbn• 
...... olarak ........ .. ..... ft 

~ ......_ ...._,. a.ıtl .. atrfılll. 
im+• ._... taltlol .. sis••• ... 
tlr'zn• ........ 1 • ft ... ., aut 
............... Çalla .......... 
,........ olur Atatllkila .-iNii Sois 
-..-... .. ..uu ............. 
....,_ taWolar, --· taWirl ... ........... 

1' Jrilııı: No. 1 ıecek, Bitinyamn. cUneite kavrulan. funda· 
&ilmnd•1ri yaban keçiainl o kaçıracaktll'· 

Öğle ucağmda incir altmdaki matara· 
aında uyuyan ve akpm, gtlnq ufuktan'\ssd 
altm çanaldarma daldırınca mavi denin 
karp olan kayadan ka~ 1811 gelen, ka
vatma tenha 10U11Zl1lktarm ebedi prtasmı 
li5yleten, odnr. Onun evladlan, timdi de. c&
Jddm oldup gibi hadsiz beaabmda'· Ve 
onun primi, bvalmı iater Alman jater t~
yan fabrikalan yapanı, gijllef batıya yaklat-
tı mı bütiin Asya &zerinde çmlar. Çlinkü As
ya onundur. Orada buyurur orada barftDI'· 
öteki dtinya, O'nu, o bakımlı ~larm· 
dan ve l1Ull çayırlarmclaıı, bahçe chıvath 
bahçelerindell ve lmaurauz ~~ tadala
ımcbln koğadunun; otomobil ycdlarr De de-
ınirJoQarmm kelip PU"Çalaclıit ve mot6r 
ıürilltlllerinin doldurduğu llem~ jtlrUp 
kaçıi'adanun, Alya ihtiyar, ..,. ....... 
Aaya ılalJıdır. Alya onu d~ lnilaflr .ede
cektir. Ve O Aaya'da, blrÇok tann aelllleri 
liW blzim pmataa ~da dQllp 
6lecefi ve her tarafı blYll.l ~ 68oelin 
yeniden kaplıya~ ve teadl ~..mı 
kendi lleminbt~ ~ ~~ 
edeceıt , ... ~. 
lte~. ~~ ~-· 

H BERLE 
Ti 

------------------------
Pren P • te yap ~ göriifmel rde h .. --ı ... • 

1 lerin o UfOlduğunu 

Avusturya, öteki devletlere sonnadan Habsburglar 
işi hakkında tedbir almıyacak 

Virw, • (A.A.) - Prw .._.._ 
......, AmtliM Nalarilaatelle .-tesinia 
Paria ................... ~lir: 

·- Paria'te ~ oldajam bir p. 
riifme _.....da Awatury1ma 11.a... 
............. tıelrrar tahta ıeçirilmeei ..... 
.... • beraber oldutu ..... bütiD 
..................... tam bir banket 
~malik .... \J'w ... 
...... ..... ....... .... 1 tz .. 
hnama.W.etöm.Bilıima.. ..... 
-.. ... +w 1airri,etimis, •• ., ,,.. 
mil Pili .a.fa da alratdwıualıtw. ZI
.. a....._,.'h li...._, Aft'111'ıhki ...,. • 
., ..... w tan iJ1e ............. . 
.......... o........_ ......... A 

nıza...- tehlike,.~ w ... 
si bir ite pıpı •i• ..... nrmq.ao. 
dir. 

Ba-ı. benıller, A"'*-'Ja'nm ... 
nılbimiıMleaiacleaTU,esndı......., 

na ..... lüçW..t.,l ........ e&n 
mayacainu, ,.ı.. iMeclta lllikalı -.. 
a.tı.1e ..,..,...,_ 11an Ws • ... 
Wr ~ &.maı Mlal acl 1 • •.. , ... 

A.........,.. ile ldiçük ....- -..... 
t.ri wem+ki -=-=--'-- ... Ur• .-...-. G 
airilı 1 la ....... ,.,.. ... 
~ iPıJ ı.ztmn: AwıMı,. •t-.._ 
..... ...u ....... ufati,le ittlnılrl ...... 

Övr gaze ine göre; 
yapılacak olan toplan 

konf e lini alacak 
Jumal,ltalyanmgüdeceği dq sıyasanm nasd o·--

sı 18mn geldiiini anlatıyor 
Paria, 1 (A.A.) - ç. .. ılı , P_. 

aıiriitmıl 11 id• Mllnl• ...._ 
................ G idılır. 1111 ' s .. 
.. tok .............. , ....... . 

w.r .... ·~----+H ..... ... kisik ..... •vlldld7ll ... ......,. ........... ,...,.. ....... 
- taat.iri oldap aetİcesİal ......-• ....... . ........ ... 
..... '-sWta-

r. ım·)'lll ........ 11'- -1111ır 
tllllıiki ~ile ......... si 1 ıf 

1111 alnıfrc+ ........ h•l -ık 
Cıanıe'• A~· illa Wtitls 
......... 1 ,, ..... -+ .... 
.... n w.. ... ,_b »11dıtlrııı 11r. • ........... ~ .... ,. 2,. _... .. 
nık Tlrldı9 .,....,.,,. ...... rY
ft p .. ı. tqrl bWrA...-lıDoa 
,._ .... elwJ ••• ..,.. ,....., .. .,...,. ...... ~ ..... ............................. ........ ~ 

... _ -·· 1 in ............... 
.. ... p liri .. JIRl&ba L 

F- ••• bılitinlm •ı•ıll ı W· ........ 
u ........ ,....., 
'HalıiH ..... ., 1 •• Mlb-a:Jlı 

iı '•iıMleYwpelaqa.,.Tw..._.m
...... ..._tleaf 11 hı .......... ,.... .... ,.. ...... ................................ 

.................. , ... _ ...... , .. ................. , ... .., .. , ... _ .... __ 
ftillrrtJ•._ ilt'•ti+ ..., ...... .. 

... •• ... 1116~ z.- .... ..... 
1ıwı.ro1u...-.... ... 
Hr • 

Er. • Put. Y .. 11laos ......................... ... ~ 
..__...,.. .. I 

.,,_ ....... ....... v...-.,... ... ... _ ...... ................... ._ __ ----talüe ........... . 
..attea kalacat. ..... .. il,....._ 
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Türkiye, 
Cemiyeti ve 
Mon~cater Gardiycn •a~ctmnin 

l.canbul aytarından: 

Türkler, enternaayonalce dütünür 
.WU1ar. Bu gelişme önemlidir ve ta· 
aamiyle Atatürk'ün inisyatifinden ileri 

•imiştir. 

Milletler Cemiyetinin buhranlı bir 
4-vreye girdiği 11ralarda türkleri lama· 
miylc Milletler Cemiyetinden ve kol~c\; 

lif güvenlik sisteminden gördül<. 

Bunun için birkaç yıl geçmesi la
zımgeldi. 

Her ne kadnr Milletler Cemiyeti 
için büyük bir heyecan göstermedi
lerse de onun bağışlıyacağı faydaları 
gôrmege başladılar ve kendilerine 
yeni Turkiycnin şerefine uygun bir 
yer verilince bunu kabul ederek gir
diler; cemiyetin i,lerinde değerli ve 
önemli roller aldılar. 

Fa kn t bütün bu gelişmeler esna

sında realist olmaktan ayrılmadılar. 

Enternasyonalci olmadan, rejiyona

li.ııt oldular. Onlar, kapılarına daha 

yakın olan bir işin daha uzak ve 

müphem şeylerden daha kolayca or· 

ganize edilebileceği prenaipine göre 

hareket etmeyi doğru bulmuşlardı. 

Mustafa Kamal'in Yunaniatanla 

Türkiye arasındaki gerginliği nihaye· 

te erdirip bu memleketle bir ittifak 

Japması, dıt aıyaaada üatadlara ya
kı.fır hamlelerden biri sayılır. 

HABEŞİSTAN 

Bir yandan ruslarla, bir yandan 

yunnnlılarla dost olduktan aonra, bu 

hareket noktasından başlryarak ya

pılacak İ§, bütün dünya topluluğun· 

da ehemiyet alabilecek rejyonal bir 
birlik kurmaktı. Bu da Tiirkiye, Yu· 
nanistan, Romanya ve Yugoslavya a· 
raamdıı bir Balkan antantı yapmak 
suretiyle başarılmıt oldu. 

Bu birlik, sözde kalını~ h" · 

değildir. Dıı sıyasalarda alınacak ka· 
rarlarda fikir danıımalara lüzum 
;ı;öaterdiği için aktif bir birliktir. Bu 
vaziy t karıısmda Türkiy~ Milletler 
C.'llliyeti bir habeş meselesı baş gös
terince tamamiyle cemiyetten yana 
bir durum almayı daha kolay bul· 
mU§tu. 

Vakıa bu yeni durum, Türkiyenin 
ltalya ile olan dostluğuna çapr.aıık 

geliyordu; bu doğru idi, fakat türk
ler, bu suretle Milletler Cemiyetinin 
öteki azalarından daha ileri gitmiş 

bulunmıyorlardı. 

Türkiyenin durumunda ltalyayı 

lnqkulandıracak fili bir cihet yoktu. 
Açıkça görülüyor ki, Milletler Ce

miyetinin sulhu baıaracak kifayetli 
ltir alet olabileceği hususunda .. mi
mi inaıuı, Türkiyeyi bugiinkü sı · 
yaaaaını ıütmeğe aevketmiıtlr. 

Bütün öteki Milletler Cemiyeti •· 
salan gibi, bu sıyaaada Türkiyenin 
de bir tak1m menfaatlerini gözettiği
M fÜphe edilemez. Türkiye. Millrtl 
Cemieytinde iyi bir aza olduğunu 

gösterirse buna mükafat nl1tr1tk c,. 

illet1eı· 
Canakkale -nakkale boğazının tamnmiyle kendi 

kontrolu altınft verileceğini zihnine 
koymuıtur. 

ÇA NAKKALE BOCAZI 

Delil basittir: Akdeniz.de itlayan· 
lar tarafından İngilizlere bir hucum 
vukua geldiği takdirde yardıma çağ· 

rılan Türkiye, hemen kendi müdafaa 
6isteminin en zayıf noktasını düşün
müştür. Bu da Çanakkale boğazıdır. 
Burada görüıü bugünkünden büsbiı · 

tün farklı bir dünya, durumu bugün-

künden büsbütün farklı bir Milletler 

Cemiyeti, Türldye için bir takım tah· 

didlc:-r koymuştur. Türkiye, bu tah-

cllerin artık günü geçmiı, lüzumsuz 
şeyler haline geldiğine kanidir. Bun· 
dan dolayı, bu vaziyeti, eline fırsat 

geçtikçe, Cenevrede protesto etmek· 

ten geri knlmamııbr. 

Fakat bugünkü durum acele el· 

meyi icab ettiriyor. Milletler Cemi· 

yeti ile birlikte hareket hususunda 

bu kadar candan hareket eden Tür. 

kiye, Çanakkalede İtalyan hücumu· 

na apaçık maruz bırakılmamalıdır. 

Bu böyle iken, enternasyonal bir ta

kım kayıdlar, bugün Türkiyeye Ça

nakkale istihkamlannı tahkim etme· 

ie müsaade vermemektedir. 

Türkiye, Boğazların tekrar kendi 

kontrolu albna verilme$İ hususunda

ki dileğinin öteki Milletler tarafın

dan doğru ve hakh bulunacağına ka
ni olduğunu söylemektedir. _ 

Türkiye, bundan başka, herhangi 

en ufak bir harb tehdidinin kendi· 

ıini müdafaa vaziyeti üzerine konu1· 

mu§ enternasyonal kayıtları çiğniye

rek boğazı tahkime aevkedeceğini 

de söylemektedir. 

Bugünkü günde meselenin durumu 

budur. Bunun aonucu, ne olacağı, 

Milletler Cemiyetinin ileride göstere
ceği hareketlere bağlıdır. 

iyi silahlanmı§, bugün gayret ve 

paraamın çoğunu hava kuvvetlerine 

harcıyan, Balkan pakb tarafından 

korunan, Rusya'da kendiai için eko

nomik ve kültürel yakın bir mütte· 
fik bulan Türkiye, Milletler Ceıniye
tinden ya.na bir uyua güdmek için 
tamamiyle kifayetli bir mevkide bu
lunduiu kan~atinaedir. 

Daima bir takım aycunscazluklara 
açık bulunaD Çanakkale boiaıu, bu 
kriz içinde yeya tonunda tekrar onwı 
eline düıecek olursa o zaman, Tür 
kiye bunun en doiru Ye haklı hare· 
ket oldujunu hiased~elrtir. 

~~-----·-.------~-

Boluda teıJrem 
BoluJ 6 (A.A.) - Biri S.2.936 gece 

saat 22.30'da diier ikisi sabelıleyin · . • 
4.0S'de olmak üzere üç yer sarsınhsı ol
mu,tur. Geceki oldukça şiddetli \'e üç 
saniye devamlı, sabahkiler kısn ve hn· 

fil idi. 

l T~tasilPr·n c avası 
' Her şeyi inkar ediyorlar 

Eks - an· Provans, 6 (A.A.) -
Ustaşilerin muhakemesinde Kralj'm 
sorgusuna devam eden mahkeme re
ısı, Osten'in Yugoslavya kıralı A • 
lek-;andr' ı F ransnda öldürmeğe 1934 
senesi eylulünde karar vermiş oldu • 
ğunun tahmin edilmekte bulundu • 
ğunu hatırlatmışbr. 

Reis, bundan sonra suçluların bin 
türlü hazırlık tedbirleri alarak ve sık 
sık yollarını değiştirerek ... ila A vru
pa 'da uzun bir seyahat icra etmiş ol
duklarını hatırlatmış ve suçlulann 
seyahatlerinin kıralm seyahati ile ay
nı zamana rasteglmiş olduğunu pek 
ala bilmekte oldul<lanm ilave etmiş
tir. 

Sorgu iki buçuk saat sürmüş ve 
tamamiyle mahkeme reisinin sordu
ğu sualler ve anlattığı şeyler ve müt
tehimin kısaca yapmış olduğu inkar
larla geçmiştir. Suçlu yalnız madde
ten sabit olmuş olan şeyleri kabul ve 
diğerlerini inkar eylemektedir. 

Kralj, şöyle demiştir: 
" Kıralm Marsilya'ya gelmesinin 

beklenilmekte olduğunu bile bilmi
yordum.,, 

Silahlar hakkında sorulan suale 
cevaben suçlu, bunlan Hırvatistan -
da başkalanna vermiş olduğunu zan
ı .etmekte bulunduğunu söylemiş • 
tir. 

Eksanprovans, 6 (A.A.) - Usta

şilcrin davası lvan Raiçk'in rorguya 

çekilmesi ile başlamıştır. Müttebim, 

Uruguaya giderken Yugo lavyadan 

nasıl ayrılmı§ olduğunu, 1932 de Bre. 
zilyaya gittiğini, orada macar ihtilal 
cemiyetine girdiğini aöylemiıtir. 

Müttehim Avrupa.ya dönüıünde 

Belçikada bir hırvata rastlamı§ ve bu 
hrTYat, kendisini hırvat muhacirleri 
için bir melceden baıka bir §eY olma
dığmı aöyliyerek Yanknpusta kampı
na sevketmiılerdir. 

Raiç, Ustaıa'ya yemin ctmİf ve 

atıı talimi yapmı§ olduğunu inkar 

etmiştir. Suçlu, meçhul bir §ahmı ya
nında Fransaya yapmı§ olduğu seya
hatin gayesini bilmemekte olduğunu 
da iddia eylemiıtir. 

Van Raiç , Yugoslavya kırahnın 

Fransa.ya seyahat edeceğinden malu· 

rnab olmadığını, Kvaternik'in kendi

sine ve Pospitil'e Veraaya gitmelerini 

emrettiğini, fakat orada yapacaktan 
it hakkmda bir teY söylenmediğini id
dia ebnektedir. 

Bilindiği Üzere, kıra! Aleksandr 
Veraaya gidecekti. 

Bundan aonra, mahkeme reisi, 

Marsilyadaik komplocuların kuUan

dıkları silahların aynını ihtİ\'a eden, 

Sen l.azar istasyonunda bulunan ba· 

vulu suçlulara göstertmiıtir. Suçlular, 
böyle bir bın·uldan haberleri bile ot. 

İNGİLİZ - MISIR ANLAŞMASINA DOGRU 

l'"ral İııgiJterc ilf• anlaşacak delegasyonu 
la)'İn ed<~u hir eınirııaıne çıkarıyor 

Kahire, 6 (A.A.) - Kıratın bugün 
çıkacak bir emirnamesi, 1930 ıenesinde 
Naha.s paşa ile B. Hendenon'un vücu
da getirmiı oldukluı andlaşına pro;ı-si 
esasına dayanan bir İngiliz • ını11r an

latmasını görüşmcğe memur hükümet er
kanı dı§ında kurulmuş olan delegasyon 
tayinini tasdik edecektir. 

Delegnsyona Nahas pa~ reislik ede
cek ve, kıral namına, yeni andla~ınayı 

görüşecek ve gerekirse imza etmrk hP.k· 
kına malik bulunacaktır. 

Bakanlar meclisi, bugün bu heyetin 
vazifesi ve salahiyetleri hakkında ln
gillere'nin İngiliz • mısır münasel>P.Lle
rinin tek cihetli esaslarını yeniden göz
den geçirmek mecburiyetinde kalacağ:nı 
İngiliz yüksek komiserine bildirecektir. 

Başbakan Ali Mahir paıa, lngiltert: 
hükümetinin ıon bir tebliğine vemuı ol

duğu cevabta mezkur hükümet mısır 1 
milletinin yapılacak gÖrÜ§melerin • : . 
neticeye \'Rracağını çok ummakta "ldu-

İrlanda parlamentosunun 
bir kararı 

Pllrlameırtu yeni kırnl t'l' brcıli
'-''' i/,, İll[.!İIİ: mi//,•tiıw :"ay~ısrnı 

bildirdi 
Londra, 6 (A.A.) - Londra' -

nın sıyasal mahfilleri, B. de V alera' -
nm İrlanda hür devlet meclisine bir 
karar sureti verdiği hakkında Dub -
lin'den gelen haberi, memnuniyetle 
karsılamışlardır. 

Kırat Beşinci Corc'un ölümü do
layısiyle tevdi edilen bu karar sureti
le meclis, yeni kıral Edvard'a, kıra. 
liçeye, kıra) ailesine \'e Büyük Bri • 
tanya milletine derin empatisini bil
dirmektedir. 

Bu karar sureti, Dublin meclisin
de bütün mebuslar ayakta olduklan 
halde kabul olunmustur. 

ğunu bildirecek, ancak lngiltere'den b&: 
görüımclerin 1Uya düşmesi takdirinde, 
eski metinlerde ve hele lngiltercnin Mı
sm hükümranlık haklarına aahib ve 

muatakil bir devlet olduğunu tanınıakt4 
bulunduğunu natık olan 28 ıubat 1923 

tarihli beyannamede iki tarafın anlaııp 
tesbit etmiı oldukları hükümlerde hiç 
bir değİ§ildik yapmam.asını kat'iyetle 
istiyec:ektir. 

Apğıdaki dört nokta için ileride ay. 

nca bir anlaşma yapılacak ve böyl bir 

anlnşma akdine kadar bu noktalar, 1 n
giltere hükümetinin reyine bırakılacak
br. 

1. - imparatorluğun münakalat yol· 
larının emniyeti. 

2. - Her hangi bir yabancı taamı
:ama knl'Jı Mısırın müdafaası, 

3. - Yabancı menfaatlerinin ve a
kaJf iyetlerinin konınmatı, 

4. - Sudanın statüsü meselesi,. 

Deniz konferansında 
Londra, 6 (A.A.) - deniz kon

feransı kulislerinde harb kruvazörle
rinin tonajı meselesi görüşülmekte • 
dir. ltalyan ve ingiliz delegeleri, harb 
kruvazörlerinin 27 bin tondan fazla 
olmaması hakkındaki Fransız tekli -
finin ortaya atbğı vaziyeti görüş -
müşlerdir. İngiltere de bu haddi mü
dafaa ettiğinden, İtalya, Fransa'ya 
arka olduğu takdirde Amerika, bu 
meselede yalnız kalmak ihtimali ile 
karşılaşacak ve nihayet 30.000 ton • 
luk bir had üzerinde bir uzlaşmağı 
kabul edebilecektir. 

Yerimizin tlarlığında11 do
layı Çenıberleyn'in Hatıraları 

teJrilwmızr ıw,•amadılc. Okıtr
lanmızdan özii1 dileriz. 

• 

'~ıe uykusuzluktan tıı:ranan ~nlrll.ltrtn bltmcı f!l'lı.enmt'I <t ılri<ltrl •••• 
fstenilen eaJih tdma. her gün artan •mfrlilikten gittik,t kU'l\'d azalıf. 
tı1esi g(İn insan ,oıaıın argın, tılç tur fe) .-ııpamamal! hal•Jzlifıilt' hlkaro 

Bromural -Knon .. 
bu ldl keıtc:u lunu1ma1ı c,fn bllanıtacalı Uliçtu. Asta tar:m rouuı. ıt1111 ... 
teri ratJstmr 11e dkln ~ dlim tıtr uykıı davet edeı. ınadıklarmı iddia ebniılerdir. .a 

Raiç, ifadesinde, komployu haber 
• G) .. ti) ~ını:µf rJ1 hıd l!lpo 

alır almaz ellerindekı pa&aportun sah- . ttrdeuıırıd~Mcçeırfle .. •ı ııı. 

te olmasından ötürü, sınıra doinı ha- ı 
reket etmekte acele ettiklerini söyle.. .f<·noU A.•O.,..klm1evf maddeler fabrUcalaf'~ lodwlgshafen s/Rhfn 

miştir. Mahkeme tal!lr edilmiştir. 

lll.11.tıı;'uıı ,.,,,,,,,,,,: Tefrika: 106 cede bayağı bir alemin içine atılmıştı. Bu iş 
başına gelmiş ve teslim olmuştu. Fakat yap
tıgı şeye hemen pişman olmuştu. Ohl Eğer 
hayatının yaslı hüznünü bilseydi kıskan
maz, ona acadı. 

meğe nasıl çalışuğını, fakat buna ehemiyet 
bile vennediğini anlattı. 

nı baştan hikaye etti. Şiddetli v t 1!amimı, 
kendinden emin, anlattı: sabrını tiiKetmek
te olan o gevşek bağı nasıl kopar -r ıı:; oldu
ğ1ınu, Via Alfieri'deki köşkte keııdini Jaka 
teslim ettiği gündenberi şüphes • z t iç esef Kırn1ızı Zanbak 

Yazan: Anatol FRANS 
Türkçeye çevıren: Nasııhı BAY DAR 

Hata ettim. Seni beklemeli idim. Fa
kat bunun artık ne dereceye kadar mevcud 
t>lmadığmı, hiç bir vakit mevcud olmamı~ 
olduğunu bilseydin. 

Ve sesi, tatlı ve teganni edici bir sızlanışı 
terennüm eder gibi: 

- Neden daha önce gelmedin! Neden. 
:neden? 

Önüne kadar süründü. ellerini. dizlerini 
tutmak istedi. Jak itti: 

- Serseındim. İnanmıyordum, bilmiyor· 
dum. Bil·· c·~ ıstemiyordum. 

Jak kalktı ve birdenhire fışkıran hir kin
le: 

- İstemiyordum, bunun o adam olması -
nı istemiyordum. 

Tercz Jakın kalkmıs olduğu yere oturdu 
·ve orada, alçak sesle, inlercesine, geçmişi 
:anlattı. 

" ~1.citler. y; : .ıız ba •na. korkunc dere-

Başını salladı ve saçlarının bozulmu§ kıv
rımları ardından ona bakarak: 

- Ancak şunu bil ki bahsettiğim başka 
bir şeyim yoktur. Ben ancak seni tanıdığım 
senin olduğum gündenberi vanm. 

Jak, biraz önce Sen kıyılannda dolaştığı 
gibi, delice adımlarla, odada gidip gelmeğe 
başlamıştı. Istıraplı bır kahkahayla gülmege 
başladı: 

- Evet. öyle; fakat sen beni severken 
öteki kadın. sen olmayan kadın ne yapıyor
du~ 

Terez, iğrenerek l)aktı: 
- Böyle bir şeyi akla getirebilir misin? 

- Oru Floransada tekrar gömıediniz mi, 
istasvona kadar götürmediniz mi? 

Ötekinin nasıl gelip kendisini orada bul

mus. nasıl görüşmii~ ve nasıl miinasebetleri
ni kesmis olduğunu, hiddetlenip nasıl gitti
ğini ve o zamanrlanheri kenrlisini ele gecir-

- Dostum ben yalnız seni görüyor, dün~ 
yada senden başka bir şey bilmiyorum. 

Jak başını salladı: 
- İnanmıyorum sana. 
Terez kızdı: 
- Size her şeyi anlattım. Beni suçlayı

mz, hakkımda en ağır hükmü vcrini.z, fakat 
bana sevgimde hakaret etmeyiniz. Bunu size 
menederim. 

]ak gene başını salladı: 
- Bırakınız beni. Bana büyük kötülük 

ettiniz. Sizi öyle sevmiştim ki bana verece-
ğiniz biitiin gönü1 acılarına tahammül ede
cek, onları muhafaza edecek. sevecektim; 
fakat bu. iğrençtir. Beni tiksindiriyor. Bı

rakınız beni. Cok ısuraplıyım. Allahaısmar
ladık. 

T~rez. dimdik. küçücük ayaklan halının 
iizerine mıhlanmış gibi: 

- Buraya geldim. Korumakta oJduğum 

saadetim. havatımchr. Bilirsiniz ki ben inat
çıyım. Bure:td~n bir yere gitmiyeccğım. 

Ve sonra. hiitiin anJatmıs oJdultl .. nm ye-

ctmeksi.zin, başkasını düşünmeksizin. kim
senin yüzüne bile bakmaksızın, yalnız onun 
olmuş olduğunu izah etti. Fakat Jaka baş.ka
sından bahsetmekle onu kızdmyordu. Ve o 
da bağırıyordu: 

- Size inanmıyornm ! 
O zaman Tercz. bütün ~özlerini gene 

tf:kt arlarlı. 
Ve "l·rclr:nhire. insiyaki bir hareketle sa

atine baktı: 
- Aman alla hım! Öğle zamanı olmuş. 
Ayrılma saati habersizce geldiği zaman

lar, böyle istimdad edercesine kac kere ba
ğırmıştı. Ve .fak. alrsık olduğu. fakat bu se· · 
fer acıklı ve ümidsiz sözleri isiterek titredi. 
Terez, birkaç dakika daha, göz yaşlan ara
sında. ateş1i ate li konuştu. Nihayet kalkıp 
gitmesi lazım geldı; hiç bir kazanç elde ede· 
memjşti. 

(Sonu var) 
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onıplocalar adilet karşısında 
Bı..iyuk Hakimlerim, 

· • · · lıu Kac celsedenlıe ri rüyet ettıgıııız 

dava . herhancri bir komplo dava~ı 01• 
. ., B" "k Tiırk 

nıaktan çok uzaktır. Size, uyu 
milletine ve bütün dünya efkarına. bu 
davanın yüksek ve modern bir rejim r· 

vasr bulunduaunu cesaretle ilan ediyo-.. 
runı. 

.. d vasıdır · Re· Davamız niçin reJım a · 
jirn davasıdır, cünkü : Atatürke el kal· 
dırılmak isten~iştir. Binaenaley~ h:r 
şeyden evvel Atatürk nedir ve kımdıı 
bunu bilmek Hizım . Burada uzun uza
dıya Osmanlr tarihinin istıraplarını 
harbi umuminin fecaatlerini, mütareke 
günlerinin karanlık günlerini anlatmak 
istemem. Çünkü kütüphaneler almaya· 
cak kadar uzun olan bu maceraları ar
zetnıeğe ne benim zamanım, ne de ta
kip ettiğimiz davanın bünyesi müsait 
değildir. Hem bütün bu istırap gün
lerini, sizlere bütün bu vakayiin içe-' . 
risinde kavrulmuş büyük Cumurıyet 
hakimlerine anlatmağa da lüzum yok
tur. Çünkü bizzat hepiniz ayn ayrı 
bu kara günleri yaşamı§. görmüş ~e
çinniş~inzdir. Yalnız ( davamız, reJun 
davasıdır, çünkü Atatürke el kal~ırı.~
tncştır.) dedim. Bunun için Ataturku, 
kendi görüş zaviyemden, .izah et~e.k 
·~ · ·· k" bızım hgım lazxmgelir. Ben, Atatur u 

gibi fani bir mahh'.ik saymıyorum. Ata· 
türkün bizim gibi yiyen, içen, fi.ıy< ' 
jik bir mahlfik olmaktan daha başka 
bir mevcudiyet olduğuna kaniim. 

Bence Atatürk bir şahsiyeti ma~~
viyedir. Her camianın varlığından su· 
zülerek ortaya ~ıkan bir manevi ben: 
liği vardır. İşte Atatürk, bence onyedı 
milyon Türkün maddi ve man~~~ var
lıklarının süzülmüş bir benlıgı~de~ 
b . "Jd' At"türk Turkı-aşka buşey degı ır. .. . . . 
ye ve Türkün bizzat kendısıdıl'. M.ad· 
di ve manevi bütün vatan mefhumıyle 
Türkiyedir. 

Türkiye nedır : Bütün dünya muv~

cehesinde ( daima ileri ) yi ideal edın· 
tniş yürüyen bir rejim ülkesi değ~~mi_? 
Şu halde Atatü-rkün Türkiye ve Turkı: 
yenin rejim mefhuınlariyle birleşme~ı 
dolayısiyledir ki davamız büyük bır 
rejim davasıdır. 

İşte davamız böyle bir dava olduğu 
içindir ki davacı sıfatiyle karşınızda 
Yalnız ben bulunmuyorwn. Karşınızda 
benimle beraber, davacı olarak türkün 
büyük kitlesi vardır : İstiklal muha· 
rebesi şehitleri davacıdır, Çanakk~I~ 
Ölüleri davacıdır, beşiğinde annesını 
dinleyen Türk yavrusu davacıdır, da
ğarcığı omuzunda tarlası başında çalı· 
fan Türk delikanlısı davacıdı.r, asker· 
deki nişanlısına çevre veren Türk kızı 
davacıdır, Türkiyenin dağlan, taşları 
davacıdır. Bütün Türk, bütün Türkiye 
davacıdır; Bu davacıların elleri buzu· 
runuz~a bulunan şu adamların yaka· 
larındcı.dır. 

işte davamız bunun içindir ki bü
Yiilctifr. Vereceğiniz karar bunurı için 
büyük olacaktır. 

Tarih ı;izlerden verdiğiniz karardan 
bahsederken büyük hakimlerin büyük 
karan diye bahsedecektir. Rejim sizin 
Vereceğiniz kararla bir kat daha kuv
vetlenecektir. Türk inkılabı bu kararın 
aydınlatacağı yoldan kendisini dünden 
daha emin daha kuvvetli sanacak ve 
Öyle yürüyecektir. 

. Davamızın mahiyetini kısa hatlarla 
ızah etmeğe çalıştıktan sonra karşınız 
da suçlu olduklarım iddia ve isbata 
Çalıştrğrm şahıslarla da biraz iştigal 
etznek lazımdır. Maznunlar kimlerdir ? 
liüviyet ve karekterleri hakkında kı
saca mallımat arzedeyim : 

Yahya - Samsunun Çar~amba ka:ı:a-
81na bagh Yukarı otluk köyünden ls
nıan oğullarından İbrahimin oğludur. 
316 doğumludur. Aslen Kafkas çe.rkes
lerinden dedesi İsmailin cm sene evel 
kafkal'.yadan Carşarnbaya hicret ede
rek Otluk köyüne yerleşmişlerdir. Ba
bası 1brahim yirmi sene evvel ölmliş
tür. Anasının adı Hokaktır on sene 

evelisi ölmüştür. Yahya Şapş.ih kabi
lesine mensuptur. Okuyup yazması 
Yoktur. Ancak imzasını atabilir. Renç· 
berlikle iştigal ettiği gibi amelelik 
fi~~n gibi işler de görür. Bekardrr, k'"i· 

Yunde bulunduğu sırada eşkiyaya ya-

l~umuriyet Müddei ır mumisi 
dünkü celsede mahkemeye 

şu iddianameyi verdi : 
taklık sucundan tevkif edilerek bir ay 

mevkuf kalmış ve afdan istifade ede~ 
rek tahliye olunmuı,tur. 9 sene evve 
köyünde bulunurken bir hayvan hırsız
lığından tevki.f altına alınmıştır. Ken· 
disi asker firarisidir, bundan dolayı 
Balıkesirde divanı harp ta:afmd~n .3 
ay hapse mahkum edilmiş, mahkumı· 

et müddetini bitirdikten sonra Mer-

:i::cüü~~~ü;::;;ı~S 3g::~a~:~:~nun 1 
lik yaptıktan sonra oradan k·a-~mı§ . v•: 
ondan sonra Suriyeye gittıgı tarıhe 
kadar kaçak olarak şurada bu

rada dolaşmıştır. Şu kısa malümat:an 
da anlasılacağı veçhile Yahya her tur
lü fenaİrğr yapmak kabiliyetindl' olan 

bir insandll'. 

Üzeyir _ Arifin ağabeyisidir. ~vli 
dir, Kümbetir köyünde rençberlıkle 
uğraşır. Vaktiyle Halep'~e jandarma

lık etmiş o sırada orada Ja~~arma ~u
mandanı bulunan Ali Saıp le eşkıya 
ve firari takibinde bulunarak tanışmış· 
tır. Daha sonraları Milli mücadelede 
Ali Saip'le beraber çalışmıştır. Ali Sa
ip'Je aralarında büyük bir s~imiy.e~ 
vardır. Birbirlerine çilflik, beygır gıbı 
şeyler satarak alış verişte bulunmuş
lardır. Hatta Ali Saip akrabasından 
birisine bir çe.rkes kızı alırken bile 
Üzeyirin tavassutuna müracaat etmi'
tir. Cahil bir adamdır. Fakat tecrübe
lerin kendisine verdiği derslerden a za
.mi su.rette istifade .ederek o nisbette 
kurnazlaşmıştır. Köyün en zengin ada
mı olarak tanılır. Bu servetin başkala
rının .zararına iktisap edildiği hala 
devam eden ucu bucağı bulunmaz mu
hakemelerle anlaşılabilir. Kardeşini 
929 senesinde Ammana gönderen tl'.ıe
yıırın siyasi fikirleri vardır. İleri~e 
bahsedeceğim gibi Kürt isyanını takıp 
etmiştir. Kümbetirde oturan tl'zeyirin 
kulakları daima Suriyededir. Karakter 
itibariyle Türkiyede yapılacak herhan
gi bir suikasta Üzeyirden daha iyi bir 

eleman bulunamaz. 

Arit - Üzeiyrin karde;?idir. 1929 se
nesinde suriyeden evlerine gelen muha
cir isminde bir çerkesle ammana. Bele
diye müfettişi bulunan ve kendisinin 

yakın akrabası olan Mahmudun ya.n'.n.« 
gitrnis orada terzi Hilmi nanııı~ua bırısı
nin dükanında çalışmağa başlamıştır. 

Çerkes Etem ve reşit bu dükkana pek 
sık gidip geldiklerinden bunlarla oradJ 
tanışmıştır. 1934 senesi agustosunda 
Türkiyeye avdet eden Arif aşağıd~ da 
izah edecegimiz veçhile gelecek suıkast
cileri iaşe ve ibate vazifesini üzerine 
almıştır. Mazisi itibariyle karışık olan 
Arif her türlü fenalığı yapacak bir tinet· 

tedir. 

Şemsettin. - Elbistanlı Bektaş o
ğullarından Ali Rizarun oğludur. 1932 

senesinden itibaren Çokak nahiye mü
dürlüğunde bulunmaktadır.Daha ow.lle
ri Elbistan ve Milasta tabii ilimle!' 1111ltl• 
liınligi yapmış, tahsilini şam lisesinde ve 
Macaristan Zıraat akademisinde ikmal 
ederek diplomayı almıştır. Tahsili iti

bariyle daha mafevk işler görmesi müm
kün olan Şemsettin, Nahiye müdürlügü
nü kabul etmesi sebebini o civarda Çif

tliğini idare etmek hususuna atfetmekte 
isede bu bana kanaat verir bir mahiyet
te değildir. Muhteristir. Birdenbire par
lamak ister. Meb'usluk sevda ve hayal
leri peşinde koşar. Polis müdür muavini 
Behçet raporunda, kendisinin Kürt ale
vilerinden oldugunu söyleyor. Gerek ter
ciimei hali ve gerekse amirinin masası 
gözünden resmi evrak asırmak, rüşvet 
isnadiyle muhakeme altına alınmak gibi 
hareketleriyle insana dürüst bir vatan
daş hissini vermemektedir. 

ldris - Maraşhdır. Zengin ve e!?· 
rafından geçinir. Rüıvet dolayısryle mu -

hakeme altına alınmış, işinden kovul
muş adamlar melca olarak İdrisi tanirlar. 
Bunları himaye eder. İ§ bulmaya çalışır 
Ve kendisini devlet memurları nezdindt. 
nufuzlu göstererek her dediginı }-·aptrrı 

biridam olarak tanıtır. Bütün bunları 

dosyada mevcut mektupları mealinden 
anlıyoruz. Kurnazdır, o kadar kurnaz
dır ki mahkemede bile kendisini masum 
bir adam haline sokabilecek noktaları 

düşünmü~ ve (suyu anladım ama kastı 
nedir) diecek kadar safiyet göstemeğe 
çalışmıştır. Rejimin temamen aleyhinde
dir. Çarşaf ve peçenin kalktıgını beyen
mez. Tekke medreselerin kalkmasından 
şikayetçidir. Bütün zemanını bu kabil 
münakaşalara hasretmektedir. İstintak
namede ifadesi mevcut Abdülkadirin 
beyanatı İdrisin bu husustaki karakteri· 
ni açık olarak göstermektedir. Atatür
kün bir an evel ölmesini ezdilican özledi
gini her yerde açıkça söyleyen İdris 
Suikast için mükemmel bir unsurdur. 

Şaban ve İsmail. - Bu iki kardeşin 
karakterleri üzerinde durmağa lüzum 
görmeyorum. Yalnız kurnazlıklarına bir 
misal olmak üzere şunu söylemekle ik
tifa edecegim deliller sırasında söyleye
cegim veçhile kendileri suikastin failerin
den oldukları halde Şaban bilakis üzeri
ne suikast faillerini takip vazifesini al
mıştır. Belli baslı karakterleri yoktUI'. 

Ali Saip. - Gergüklü 303 Dogumlu
dur. Jandarma zabitligi yapmiş. İstik
lil mi.icadelesinde uhdesine düşen vazi
feyi görmüş meb'us olmuştur. İstiklal 
mahkemesi azalık ve reisliginde bulu
nan Ali Saibin karakteri hakkında zati 
bir kanaatım yoktur. Ancak Emniyeti 
umumiye arşivlerinde bulunan bazı no
tları arzetmeği faideli görüyorum. 

Raporlardan birinde (Suikastci çer
kes yahayanın yakın tanıdıgı olan çer
kes Hasan ve binbaşı Kamil beyler bu 
işle kendilerinin filen bir alakast yoksa
da vaktiyle çerkes Eteınin kendilerir' · 
bu bapta bazı ifşaatta bulundugunu ve 
Ali Saip meselesinin doğru oldugunı.ı 

• söylemişlerdir) . 

Gene aynı arşivlerde mahfuz bulu
nan ve son günlerde ahnan diger bir ra

porun 7. sahifesından : 

(Kürt rüesasından Haço ağa ile 
Kürt münevverarundan meşhur Yüzba
şı Tevfik Cemilin ifadesine nazaran A
li Saip Gergüklü bir kürttür. Babası 
Kürt Haydaranlı aşiretindendir. Elyevm 
Gergükte Abdülmecit ağa Haydaranlı 
gibi bir çok akrabaları vardır. 

Hatta bir gün Haçoya demişki : ''bu 
Millet - yani Türk milleti - adam ol
maz bizim sonumuz yoktur. Önde gi
denler malum. Cemal Paşa ne oldu. Bi
naenaleyh çolugumuzu çocuguınuzu is
tikbalde yaşatacak kadar bir senret ya
pmaktan daha akilane bir hareket yok
tur. Milletin parası milletindir. Bu bir 
rüşvet degildir.'' 

Not : Ali Saibiıı Haçonun yanında 
müteaddit mektupları vardır. Biri ku _ 
vayı milliye zamanında birisi de İstik • 
tal mahkemesi azalığı zamanm<la yazd
mı,ttr. Harekatı milliye zamanında ya
zxlan mektupta kendisinin Kürt oldu
ğuna delalet eden tabirler vardır. Kürt 
milletini methüsena eyliyen cümleler 

mevcuddur. 
Ali Saib'in bir vaziyeti dahi Çift _ 

liklerini Suriye'den gelen serserilere 
melce yapmasrdxr. Ali Saib daima : "ar
tık hükümet kuvvetlendi Atatürk hü _ 
kiimctin kuvvetine istinat ediyor. Biz. 
ler gibi vaktiyle kendisini muhafaza 
edenlere ihtiyacı kalmadı bizi artık u
zaklastırmak istiyorlar,, dermiş. 

Diğer bir rapordan : 

" Ali Saib İstiklal mahkemesi azası 
ıırfatiyle Şeyh Said vakasında Diyar fi 

bekir'e geldiği zaman kendisiyle pek 
çok görüşen Diyarbekirli Cemil Paşa 

zade Mehmet ve Ekreme demi ki: ·•oa 
~i ancak bizlerin sayesinde bu mevkie 
yetişmiştir. O olmasaydı da ben olsay· 
dım ve arkadaşlarım beni ileri sürseler
di ben Gazi olurdum Maahaza ne zaman 
istersek Gazi'yi eski haline irca bizim 
elimizdedir. Eğer bir gün bize kafa hı· 
tacak olursa vay haline ..... 

Büyük Millet Meclisi içinde sunla
rı söylemiş: "Biz sekiz kişiyiz. kime 
işaret edersek onu istediğimiz tarzda 
hareket ettiririz.,, 

Türk - Kürt bahsında da şunlan 

söylemis : Ben kürdüm bunu inkar · 
ğil bununla iftihar ederim. Kürtler ol
masaydı Türkiye'yi Rus ve ermeniler 
ta Akdeniz'e kadar istila edrelerdi.,. 

Emniyeti umumiye arşivlerinde bu
lunan bu raporları yüce heyetiniz her 
istediği zaman getirtmek ve okumak 
hakkına maliktir. Ali Saib'in karakteri 
hakkında bu arşivlere istinaden okudu· 
ğum şu cümlelerden başka ilave edecek 
bir şeyim yoktur. 

Asxl davanın esasına girişmeden 

evvel iki nokta üzerinde tevakkuf 
mek istiyorum. Bu iki noktadan birisi 
Suriye topraklarında Türkiye aleyhin· 
de çalışan teşekkülleri anlatmak diğe• 
ri de bugün davasını rüyet ettiğiniz 

suikast hadiselerinin bir tarihçesini 
yapmaktır. 

Suriyede Türkiye aleyhinde çalışan 

teşekküller hangileridir? 

Kürtlerin Hoybon, ermenilerin Taş
nak, !jerkeslerin çerkes teavün cemiyeti 
veya çerkes cemiyeti edebiyesi namları 
ile müteşekkil cemiyetler ve teşekküller 
ile Türkiyeden firar eden vatan hainleri 
bugün Suriye topraklarında Türkiye a 
leyhinde çalışan küllü teşkil etmekte 
dir. 

1 - Hoybon cemiyeti: İki veçheden 
hareket etmektedir. Birincisi osmanlı is
lam siyasetini istihdaf ederek Kürdis
tan muhtariyeti gayesini güden teşekkül
dür ki bunlara taraftar olarak Haço ağa, 

İbrahim Paşazade Halil Bey, Diyar
ıbekirli Cemil Paşazade Ekrem, Kadri, 
Bedri, Şam'da mukim Nizamettin Ki -
bar, bu teşekkülün liderlerini teşkil 

etmektedir. Bunların gayesi Türkiye
den kaçan firarilerle birleşerek Tür • 
kiye'de yer yer ihtilll.ller çıkarmak ve 
bu suretle hilafet kuvvetinden de isti • 
fade ederek bir Kürt muhtariyeti tesis 
etmektir. Emniyeti Umumiye arşivle

rinde mahfuz bir rapordan çıkardığı 
mız şu satırlar bize bu teşeıkkillün ma • 
hiyetini daha kuvvetli bir surette isbat 
eder .Bu raporda deniliyor ki: "Haço 
müfrit Kürt milliyetçilerinden şikayet 

ederek eğer biz elele vermiş ve bir ta- ı 
kım gavurlardan vazgeçerek türk ve ç ::r 

kes gibi din kardşlerimizle müştere • 
ken KemalistJiği yıkmağa çalışmış ol -
saydık şimdiye kadar çoktan muvaffak 
olmuş olurduk... Bu maksatla hareket 
eden bu birinci teşekkülün fikri gayri 
memnun türkleri de sahaları hududu 
dahiline almaktır. Nitekim Gümülcü· 
neli, yüzelliliklerden Zeynel Abidin, 
Çerkes Etem bu teşekkülün taraftarla
rmdandır. Hatta Nizamettin Kibar ile 
Haço ağa bu maksatla Cünye'de bulu
nan Şehzade Selim Efendiyi ziyaret et
mişler ve bu maksadı temin için onlı da 
fikirlerine iştirak ettirmek istemişler
dir. Selim Efendi yaşının geçmiş oldu 
ğundan ve mücadele için kendinde 
kuvvet göremediğinden bahsederek · 
"benden size ancak dua,. sözüyle ikti-
fa etmiştir. Gümülcüneli de bu fikrrin 
muakkiplerindendir. O daha ileriye gi
derek sakıt Halife Abdülmecidi de iş
tirak ettirmek istemiş ve Abdülmecide 
yazdığı bir mektupta çok yakında hi -
lafet tahtına çıkacağını bildirerek ken
disinden para istemhıtir. Abdühneci • 

din verdigi cevab esas itibariyle m u • 
ttafakat cevabıdrr. Ancak hareketleri • 
nin tebarüzü için maddi deliller gör • 
dükten sonra para vereceğini bildir • 
.-; ıcktedir. 

Bu birinci teşekkülün firarilcrle 
müşterek olarak tesbit etmiş oldukları 
ve tahakkuk etirmek isedtikleri prog .. 
ram şudur : 

ı . - Türkiye dahil ve haricinde bu· 
lunan muhalefeti bir elde toplamak. 

2. - Sakıt hanedan arasındaki ihti
laflarr ortadan kaldırarak Abdülmeci
di ailei osmaniyeye nezaret edici bir 
'·de koymak. 

3. - Ecnebi bir hükümetle ittifak e
derek Kürd!stan ve Anadoluda kıyam
lar çıkarmak. Diğer taraftan Suriye ve 
lrak'tan Türkiye'ye sarkarak böyle ,. 
likle rejimi ortadan kaldırmak. 

Görüyorsunu?: ki Hoybon birinci to
§ekkülün gayesi ,·ejimi yıkmağa matuf
tur. 

Hoybonun ikinci l• şekkülüne gelin .. 
ce : Bunlar müfrit milliyetçid irler. 
münhasıran kürtlük davasını takip 
eder. Kimse ile birleşmek, kimseni& 
muavenetine iftikar etmek istemczlerE 
Bedrihani Celadet, Süreyya, Kamiran. 
Yüzbaşı Tevfik gibi şahıslar bu gaye,.ı 
tahakkuk ettirm •ğe ı.calışan kimseler .. 
dir. 

Hoybon muhtelif ahva·· tcı.zyiki aı .. 
tında muhtelif tarihlerde faaliyctiM 
nihayet vermiş, muhtelif iıimlere bÜl'Or 

r.erek ortaya atılmıştır. B:ı~~rz "Kürt 
mütekabil teavün ctmiycti,, aahte ad[• 
nx taşıyan teşekkül hoybondan bqb 
bir şey değildir. "eyh Said isyanı bu 
cemiyetin bir eseri olduğu gibi Mardim 
ve Midyat istikametlerine gönderiletı 

tecavüzlerde bu cemiyetin etıeridir. 

Bu cemiyetin ileri gelen bir azası: 
olan Hazneli Şeyh Ahmet herkesin gi>to
düğü ve bildiği gibi Cumur Ba1hnı ıle 
bazı büyükleri öldürmek teşvikatıu 

koyulmuştu. Mösyö Martel'in Arı ı..~ 
yı ziyaretinde yapılan te§Cbbüs üzeri
ne adı geçen adam huduttan uzaklaştı
rılmış olduğu doğrudur. F.ıkat bu surf 
::tir uzakla~maktan ibarettır. Nitekim 
Yado ve Şeyh Ahmet çeteleri de bu ı... 
sekkülün bir neticesi olduğunu söyler
sek Hoybonun tethiş politikası hakkın
da bir fikir vermiş olabiliriz. 

2 - Taşnak komitc-sı: Bu komite er·• 
menilerindir .En kuvvetli faaliyet aa
hası Suriye topraklarındadır. Gayeal 
bir kelime ile Türk devletini yıkmak 
ve mevhum Ermenistan'ı tetkil etmok:,. 

tir. Hakiki bir tethiş teşekkülüdür. Cu
muriyet emniyeti umumiyesinin arşlT
lerinde saklı olan vesikalara nazaun 
bütün ermeniler bu teşekkWe dahil d~
ğildir. Hatt! ç:.ıkları bu teıekklile cebıt 
bir surette iştirak ettirilmcıktedir. Ga
rasason namında birisi komitenin icra 
kuvvetini te§kil eder. Kürtçe, ermen1-
ce, rusça bilen ve ( 40) ya§larında tah -
min edilen bu şalııs ces..,t. muhakemell 
kıt, deli!jmen bir adamdır. Komiteye 
muavenetten istinkaf eden her ermeni bo 
Garasasvnun ku şununa ergeç muba • 
tap olacağını b!lir. Onun içindir ki ce
miyete yardım eden ermenilerin ' · 
dsi bu yardımı hayatları muhafazasına 
yaparlar. 

Taşnak cemiyeti bir ihtilal, bir bom
ba, bir anarşist t~ekküldür. Bütün ga
yesi Tü11kiye'ye matuftur Taşnak ko .. 
mitesinin kanaati şudur· 1 ürkiye eğec 
başında kurtarıcı 'le toplayıcı b!r adam 
nlmazsa dünyamn en zayıf t.ıiı ülkesi -
dir. Türk milletı ancak f•r·PtTin ön • 
dediğiyle yüı:üyebilir. Binaenaleyh 
Türkiye'yi zayıf bir hale koymak için 
başları ortadan kaldırmak lazrmdır. Şu 

hale nazaran Atatürk, İsmet İnönü, 
Tevfik Rüştü Aras, Mareşal Fevzi Çalı; .. 
mak ortadan kalkmalrdır. Bu öyle bir 
karardır ki komitenin Heraç Papazyan, 
Toros P"smacıyan ve iki gözünü bir 
bomba imalathanesindeki infilakta u.1• 
beden Artin Topçiyan gibi bütün lider· 
leri tarafından ittifakla kabul edilmiş
tir. 

Ta~nak komitesi faaliyetini tatil 
etmis bir vaziyette dcgil<lir. Bilakis 
ı: uikas t tesebbüsünii ,., zahire ihraç edil
mesi üzerine da~a ziyade çalışmağa 
başlamıştır. 2 4 - T. evet perşembe ü 

nü öğ leden sonra saat 18 de Halet 'tc: 

B nacıyanın evi nde yapılan Taş dk 
ictimaı <;ok miihimdir. Cumuriyr.t cın -
niyeti umumiyesinin dosyalarıııdı m h 
fuz bulunan bu ictima zabıtnıuııı:! ıı ·•ıe 
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göre verilen karar şudur: "Bu&ün çer
lr.ealerin munffak oı.aadıp bu iti er
meniler baprmahdır. Atattlrk'iD ,.mı 
idda yanapJmu bir kale malliyetin
den bugün çıkmı§tır. Ona da suikast 
imkanının vücudu bu son teşebbüsle ta
hakkuk etmiftir. Bu tqebbüsüıı akim 
kahnaşı bunun ademi imkinım iıbat et. 

mes belki tqebbüateki tertibatın nok -
.-ılığına •eya vaaıtalarm ihanetine 
delalet eyler.,, Bu içtima nihayetinde 
iç komisyon tef'!lıkül etmiftir. Komis
yonun birisi ecnebi devletleri auikat 
itiyle ermenileriıl katiyen alüaaı ol -
madıjı halrkmda ikna etmek. İkinci 
komisyonun vazifesi Türkiye matbuatı· 
nı auikaat davası baklanda takib ederek 
lılla itten alınacak ibretleri tesbit etmek. 
Uçüncü komisyonun vazif eai iae aui • 
batın ikaı için JUımgeleıı huırldı:la -
rı yapmaktır. Bu komisyonlara ayn -
Jım qbuın ilimleri birer birer mahfu
.uaıu.ıdur. Ancak blJIÜD ortaya almak
ta bir faide görmüyorum. 

Komite faaliyetini bugin bu saha· 
da takip etmekte oJduiu kadar madde 

• •J'lll itle uinP"ftır· 1931 lmelli ey
W aymıda t. .kGmiteye dabil olan bazı 
ermeniler türk Cumur Bıt.tkanınm ha
yatına 11ıikMt yapmap memur edil
IDİfladir. Bunlardan Heraııt Canidı • 
ya admda biri artık kurtulamıyacağı
.. ıörerek iıltilaar etmiıtir. Bunu da 
.sibetmeyi bu cemiyetia faaliyeti bak· 
kın4a bir fikir vermek malaadiyle fai
~Ji addediyorum. 

3 - Çerkealcrin lı:urdWı:lar.ı cemi
yet: Bu cemiyet asri Reybaniyede doğ
muıtur. Gayesi çer.kes birli'9jni tefkil 
etmek ve çerkes httklaline lıavuıınak -
tir. Yegane ctiipnimlan tiirkler ve rua· 
lNdır. Tt!ıkllrin 'bqtan bap çerlıea ol
duldarına lcan1dirler. YBz.e1'iliklerden 
Tardı:: Mümtu maddi menfaKtlar kay • 
paiyle bu cemiyete intisap etmiı ce
miyetin miifetti§liii vazifesini uhdesine 
alarak halen ayda 400 frank almakta bu
lunmştur. Tank Mümtaz esatir hikaye
lerinden istifade etmekte ve çerkeslere 
kf"ndilCTinin "pr ..>l!'ete,, neslinden bu -
lunduklarını aııJıunaktadtr . 

Reybaniyede doğan bu cemiyetin asıl 
gayesi Çerkes çocuklaruıı okutmak 
'erk~er arasmdalı::i teavünü temin et· 
mek gibi eaadar oldup halde pli 
maksadı yukarda aöylediğim gibi Tür
kiye'de suikastlar temin etmektir . 

Bugünkü rüyet ettiiinis suik:a.at da
viltlı i'te bu cemiyetin mivelliclidir. 
Reyhaniyede doian bu çemiyet.in mer
kezi oilihare Jtibıeytraya n111dedilmit 
Ye riyasetine Kuneytra belediye reisi 
Emin getirilmiıtir. Reybaniyeli çerkes 
Kad•i, çerkes Mustafa. çerkıa Dznn 
Hasan. R'"!!Jt. mlltekait binbı• Kimil 
C'emivttın liı1er'f"ridir. Çnkts Etem bu 
cemiyette büyük ehemm· yet atfedifü 
•• bütün gayeleri onun tahak:1ı::uk etti
recetine samimt bir surette inambr. 
Şam"daki Çerkes alayınm zabitanı, Ku
neytra ayanı Şamdalri birçok mütekait 
~es zabitııı •ı: memurlar Emin tara
fından bu cem·rctc ithal ettilmitlerdir. 

Bu iiç cemiyetten kısa hadlarla va
ki olan balm bitirirken ıu noktayı da 
i,aret etmek isterim. Ta§nak, Hoybon 
•e çerkes cemiyetinin liderteri araaın -
da müştuek hareket için büyük bir 
RmayüJ mevcuttur. Bu suretledir ki 
yakınlarda Hoybon ve Tapalı rüesa
sı arasında bir içtima vukua gelmif bu
rada zikretmek istemediğim bazı eaas
lrada mutabık kalmışlardır. 

Türkiye haricinde Türkiye aleyhi
ne çalrf'lll teşeküllerden Ye faaliyet.le • 
rinden ıu suretle kısaca bahlıettiktea 

sonra şimdi riiyet etmekte oldajanus 
davanın tarihçesine gıeçebiliciL 

Bil cün .... riiyet Milmdrte .... 
.Wbst tqd1büsii • )'UkaNmlberi aııJat
tıjnn tekilde halitkldua brfı yapdmak 
iatcailm tqel.Wh'r ria bir devamından 
ibarettir. Omm ..... btl. meb'--
den baflayaak miitalea etmek b&y6k 
laikim1erim için ..,.._ oı.caJı:tır b.ma
tiadeyim. Bir lalaa İÇİll. lılilli Uftf pn
lerine 1mc1ar ıert cWdim o gtinterde 
mltareke den'fnc1e fU ftJa 11mıun çoca
pnu dağa ~lı:: ft fidyeinecat 
mnhbilinde geri Y«mek cilii tebvet 
buelrıetleriyle melal Ethem adında biri
line tesadüf ederiz. Milli mücadelenin 
Uk günlerinde meydanı bot bularak 
lniine geleni .., kesmek ve soymak 
teıebbüalcrinde ba adama artık dur de
mek zamana geldip zeman Mmt • • 'tl
a,eun tee98iis etmit ve miDi ordunun 
hruliaut olhgu zemanJardır. Ethem 
ne bu Mkİmiyettea nede bu laırulUftan 
memnun cı1mam1 •e \ll1a1ds teesifderle 
bu kurulutu 1sumededyerek lrardefleri 

Rept ve tevfikle kendi ayarında bir 
..... ~ ..... toplamı§ orda
Dllll ve millet Mlrimiyctinin önüne geç

mqe çalıp ...... Ba Uia emelinde -
Yaffak: olamayınca Cumhuriyet arşivle
rinde bir ihanet •csikau olarak mahfm 
bulunan bir uyU§IDa vesikasiyle Milli 
orduyu terkederek duşman saflanna 
ceçticini göl ityonız. İtte bu geçiş Türk 
milletinin beyecan ile derin bir dikkat 
ve alaka ile takip ettiği bu dünki sui
kast işinin ve sıra ile zikredecegimiz 
geçmif suikast tqebbialerinin baflıuıci
ci adddoluaabilir.Çiiııkü Etem denilen bu 
adam duşman saflanna Türk silahları
nı teslim ederken Türk milletinin halas
karlannın şahıslanna karp auibat tqeb
büslerini dahi almıt bulımuyordu. Etem 
o günden itibaren daima duşman safla
rında mevki almış ve mütemadiyen 
Türk vatanına Türk milletine ve Tür
kün büyük helhkan Atatürke kartı sui
bstler ihsan ile meıgul olmu§tur: Bü
yük zafer tahakkuk edince Etemi Yuna
nistanda yurda ve kurtacılara auikas ha
zuliklariyle meuuJ ıörüyoruz. 

lliituk:iben Jinc aynı emel ve ül
kü pqinde Suriyede ve billaaua menlliç
te kendisi gibi küfram ııiaıetle yetiflDİj
lerle çahfırken &örüyoruz Bunu mütea
kip de lrakda ve Musul bölgesinde 
türk vatanının düpııanlariyle elele ver
miş bcrada suikast hazırlık ve teıeb
büsleriy le hararetle me,gul bir durumda 
buluyor us. 

Türk milleti o sıralarda Irak sınırları
mızla alikadar vatan parçasında bu ve 
emsali hainlerin tertip ve idareleriyle vil 
cut bulan ve Cumhuriyet htvetleri kar
ıısmda sönüp giden isyankar teıebb'.is· 
!erile ve ıekavet hareketlerini çok iyi ha· 
tırlar. 

Bütün bu sonuçlardan ibret alına· 

yan Etemi bu dünkü sığınağı olan Am
manda bile rahat durmiyarak kendisiyle 
ayni tafta bulunan Suriyedeki diğer va
tan kaçkm1an ore hainleriyle birlikte yur
da mıllete ve Atatürke karşı suikast 
hamirğmda ckvamda görüyoruz. Ni
hayet 1 ağuatos 1927 yılında Haa Sa
mi adlı birinin idaresindeki bir çetenin 
aıaama geldigini ve hedefinin Atatürkü 
öldürmek olduguna tesbit ediyoruz. 
Filhakika bu çete düşmanlanmızııı da 
yardrmiyle 17-8-1927 T. de söke sahil
lerimize çıkmış ve zabita kuvvetlerimi
zin teyeldwzu lı:arpnda menfur emel
laiai icraya munffak olamadan yok 
edilnriftir. Bu çete au auttde hazırlanır
ken Atatiirkün muhtemel Tarak:ya sey
ahatlerinde lrendilerine •ıika.t için garlN 
Trakpda da bir grup buırlUlllllf bum.
mayonla. Bütün bu burrlıklar yukarı

da da işaret edildigi veçhile aynı mak
ada 9Wpn bir talmn bainJcrin tertip
leri aeriy& Bu itte BtaD ft Jranlet
leri ve ayni ayarda diğer bir Uç de ba

p Rlluai OJM)'GI' ft di ..... Ann maci
di mfaatleriyle lıacr IÜD mr Dide dc
ğiftiraek yıria Vatana Atadirlre bıp 
auilı:ast ~ ill'al"la devam 
etmif buhmuyodar4L 

Ba Hacı Sami wikat ~ ui-......i.• -L.:L..-.. ..a" ı ..... lııu • .. . 
a-.ı wı.na ut••...,--.ıı Jf ue:rm-
de ia'arla Jeniclen faaliyrie ~ 
ve 931 eenesi.ade yeni bir çetıenm S. 
riyede llanrlaaal'ak •uibat içüa Tiir
k:iyeye lmdııet etmek mere olduğa tabit 
edilmif ve fiU..kika o aralarcla bqbalı:an 
İsmet İDÖOİİlliill Atma gezisi hainler 

içiıa bir fınat telikki edilmi9 oıre prog
ram olarak Atinada ismet lnönüne 
müteakiben Türkiyede Atatürke kaırfı 
emeUerinin behemehal befanlman e
aulan kunılmUfbi. Atinada muvaffak 

olamayan haini~ bu ip Türldyede 
yapmağa karar Yermi,tw ve 931 yılı 
eylülünün 30 uncu .pnü Pireden İ• 
tanbul limamna gelen Romanya yolcu
ları aramda zaten takip edilmekte 
olan saikaatd Herant Caaikyan ele 
geçirilmek &zere ilııen Herant CaniJrr 

yan intihar etmif ve miiteakil>ea ibe
rillde elde edilen veaikada luiı.a.td 

arkacblflarmın iaimleri teabit e~ 
ti. Komitanuı bu auikaat için üç yüs 
bin dolar tahaia etmit olduiu haberi
ne burada ipret etmekle Atatür'küa 
vücudunun ortadan kaldu:ılmuı içia 
ne b6yilk fedakirlıklar yapılmakta ol
duiuna nazarı dikkati ceJbederim. Bu 
tarihten aonra da auikast hazırlıkları 
devam etmi' fakat Cumuriyet zabıta
sının uyanrklıiı kartıaında muvaffak 
olmak imkinım asla bulunamllftu. 
Bununla beraber herJıaaci bir fırsatta 
auikntin mevki icraya konulması proc· 
ramıodan bu hainler vaz gepıif değil. 
lerdi. Nitekim WIAskirlanmma mem
leket dahilinde her seyahatuıGa hu mi· 

ULUS 

kaıtt ;.ı.anmmı aramı91ar lakin mu

yaf f all: ··- .,ı.cbr . 
Bu Etemia "'1g6n Cumuriyet arşiv-

lerin.te ukb IJeıJaam .e el yazılı bir 
beyannamesinde Cumuriyet ordusu 
CUIDUl'iyet idaraiaia bap0 dakilere 
karşı şu sur~ fili harekete teşvik 
ve tahrik olunuyordu : ( Şu halde öy
lıe bir mulaalefet brpunda •e mun
c:ıebeainde - lı:amatl acizaneme göre • 
heyeti muhteremcnize terettüp eden 
günün en mühim vatani vazifesi tesisi 
gerdeaıU bulunan yeai devlete musal
lat olmUf erbabı ihtirutan tahlis et
mek ve vatana hürriyet ve medeniyeti 
hakikiye bir müveddet uhuvvet üzeri
ne teais eylemek içiıı fik.rea ve filen 
harekete gelmektir. Şimdiye kadar de
vamı lllkutunuz şayet bizim .zannetti
ğimiz gibi bir galatı rüyet ve heyeti 
muhteremenize arız olm~ gaflet eseri 
değil de tereddüt veya halen vatanın 
selameti hesabına kabul ve tehammül 
gibi bir mülibazayı samimaneden mü
tevellit bulunuyorsa veya hakn vata· 
nın selameti hesabına sabur ve teham
mül gibi bi.r miilabazayi samimiyeden 
mütevellit bulunuyorsa bilakis görülü
yor kf resmiyet iktisap eden ve gittilıc
çe makulden uzaklaşan emraz, ve l'lhsı 
ihtirasa musap bir tufeyli, si.r:in bu sa
mimiyetinizden de cür9et ~ularak bCY 
gün sizi ve mukadderatı milleti bir de
.rece daha tehlike uçurumuna yaklq
trrmaktadırlar. İhtirasatı ~ahsi~ye 
-mağluben mitleti sizden uzakla,trraıı 
ve bunu kendi maksadı sefiline!erin 
noktai nazanna bir muvaffakiyet ad 
deyleyecek kadar gayrı vatani ve ~h
at düşünen ~ki entrika esbabını 
arayıp bulmak ve kaldrcmak '$İzin için 
zanıri ahvaldcndir'. İcabında istinat
kahm ve hatta ilticagahm olacalıı: olan 
milletle hemhal olacak gayet meşru 
ve makul yollarım var fakat vakit 
fevtetmemek daha ziyade fırsat ziyaı· 

na meydan vermemek elzemdir.. 

Hamiyetli ber vatasdaşa r ca : 

Bu hitapnamemi ocdu erkin ümera 
ve zabitan ve mensubuna isale gayret 
vazifesini her Tatanperverdıen ve hu
susiyle bayatı ihtililde yani harekatı 
milliyede bilaistisna dt:nilecek derece 
de erbabı himmete ve şurayı baıruyete 
gizli ve aşikar fikren ve filen meslek
leri dabılinde kıymetli muavenet1erıne 

,ahit olduğum tel~rafcı kardeşlerden 

rica ve intizar ederim.) 

Nihayet Akdenizd-e siyasi umumı 
vaziyetin karardığı bir sırada Yuna
nistan, Mısır, Amman ve bı hassa Su
riyedeki antitürk te~kkiıller arasında 
gizli •e hümmab bK vaziyet ~Ja
ımp. Ve yeni suikast haberleri de 
Türkiyeye doğru abyordu. O esnada 
yani 935 '8hatm ()11:Ulna doğru yuk.a- · 
nya At:atürke 8Uikut için Söke sdıil
lerimize çıprü imha edildiği bildiri
lea çetenin batı Hacı Saminin .kudq.i 
Ku,cubafı ~refi oturndkta oldugu 
Giridin Kandiye merkezinden birden
bire tegayyüp etmiş ve aeyabat istika· 
metiıü saldamıt bir vaziyette görüyo
ruz. 

Ötedenberi kardqi Hacı Saminin 
intmamını almayı kafuma koyan ve 
onun munffak olmadığı i1İ 'kerldisi 
yapmayı düfiinen bu adamm ft1 suretle 
ve ini olarak tegayyia"bii goze çarpıyor
du. Dikkate şayandır 'ki yunan Girid 
zabıtasının rmniyeti umumıye <losyala
rroda saklı bulunan .zabıt varakasında 
bu JJeyalutin Atinaya yapı~ olduğu 
tubit olwmıak:taciu'. Halbuki eide mcw

cut vesikalara c«e KqçuOqı Eşref 
ancak 935 mutıalJI birinci guırö akpm 
üaü Atiaaya nrmıp. K.mdiyederı 

ayn.ima tariJü fllbatm ilk günkriydi. 
Yuaaa Girit zat.ıtuı da lw!Ç-. ~ 
refin Atina seyahatinin tubat için41e 
olduiunu tesbit ediyor Ye )'Üle aynı 
zabıtanın mulatelif efbauı .zapeettiği 
ifadelerine nazaran da au 1ıeyaatüı he
definin ne. oldu.iu tıelıbit elu:umuyor. 
Ve bu aynlıpvlaa eft1 dipı' arbdaf
lar.ma yazdığı mektup.lar4a bu bir 
seyallate çıJr.acaCuıdu bıahtıediyor w 
biU.UU lrenm.itda Atim'ra 1e, .. ,. 
edeceği fikrini telkine çalışıy•cha. Şa-
batm ilk &1hıleri ile bir mut aramada 
geçea 20 ili 28 pııliilı: zmmn içinde 
kll9Çllbap 1'4Rfia nereıeNe buhlnclu

ğuna tabit etmek bugiinlrfi euiknt tt
,ellbisüaiia mahiyetini ertaya çıbr

mak içift kUi gelecektir. Elde butunan 
.resmi bUgilere pre tubatm ilk günle
riyle bir mart arasında Kuşçu.başı ltş
ref Mısır iberinderı takma kiinlıe Be
rut'a aerit -.e ...... S..i,edeii Çer
lre. Etıem. Rlefit w TfffiJde 4e hini-

1 
şarak oradaıa da yine Mnur üzerinden 
Atiaa'ya a.det etmiftir. itte teD .W
kut ~üa temel tap bu sey .. 
bade Suriye ve ~·a atılmlf bu
lunuyor. Bn hazırlığın esaslı bir vesi-
kasını ea S•riye'de Hii9eyin Hayuk 
adında birisinden Etem'e yazılan 10 
Mart 935 T. li şu belgedir. Bu mektup 
Şamdan göftderilmiftir: 

1 - (Filistin dönüpmden bu ane 
kadar Şam'da bulunuyorum. Orada iken 
size gizlice ,;öylemiş olduğum mesele 
21 msanda tahakkuk edecektir. Ya beş 
gm evel veya 1Sonra olur. Burada is
teğimize uygun birçok arkadaşlar elde 
ettim. 

2 - Bayramın 3 üncü veya 4 üncü 
giRii para elime geçerse Halep ve ts
kend~ron seyahatine çıkacağım. Bura
nııı bütün ahvali ruhiyesine vakıf ol
dum. Elimizdeki t.a!imata fevkalade ri
ayet ediliyor.) 

Mevsuk bütün ma!Umat.a aazaran bii
tüa bu vesikanın kıymeti Juradadır. 

OOpıanlar 93S senesi mut lli.İlayetiade 
Mirat1e .e Yuamaistan41a i>lduğu gılti 

Tirki~de de bilhassa Türkiycnin do
ğu vilayetlerinde bir ihtilal ~ıkarmalt 
ft aynı zamanda Atatürk ... ü .e birkaç 
arkadaşmı yok etmek suretiyle Türki
yeyi zayıf düşürmek Ye bu suretle si
ya~i emcHerine muvaffak olmak pro· 
gı-amlariY'e hare1tet halin«tt idiler 11-
te Hü9eyi1' Hayuk adındaki adamın 

Eeteme yazdrğı bu noktadan tahlil edi!
mPtidir. ( A ıan İzzetin Berutta Suikast
le alakadar ( .... ) ile temasında gar
bi Anadoluda beyanname teı.'zi kısınma 
dikkat) 

Hedef suikntçiled Tüririyeye ko
laylıkla <SObcak çurt.alan iıarırlamak 
için Halen ve İs.'kende.ron ve Antakya 
gezisi elde bu husu.st.a bir de talimat 
vardır. Bunda 28 nisanda tahakkuk e
d~k i• nffir. Bunu anhyabilmek için 
a;an fe: etin yüziine bJlı Berat'ta Nu
ri Canbulatm 'f;(;yledi-gi ;fadekri göz 
önüne almak 12r.mıdrr. Düsmanlar 935 
h~tndanbcri Türlrive~ wıkast iç1n 

birçok defafar ad~mlar 'SOkmak imka
nını bulmusfarsa ıfa muvaffakıyetsizlik 
karsısmda tekrar St riyeye donme\ 
mecburiyetinde kalmıslardır. 

Bu hamlelerin birisi de Yabya ve 
arkadaşlandrr. 

Bu suikast hakkında onbeşe yakın 

ve biribirini teyit eden muhtelif kay
naklardan muhtelif haberler alınmış

tır. 

Bu habeder emniyeti umumiye dos

yalarında mahfuzdur. Yüksek heyetiniz 
her istediği zamanda tetkik edebilir. 
Dost bir devletin tq1dJitı Atatiirk'e 
karşı hazırlana suikast trrtibinden 
bizi aiustos 935 içi:nde haberdar etmiş
ti. Bu mahlmat yedi aydanberi hükü
metimizce takip edilen bu İ1 hakkın<ia 
cumuriyet arşivlerinde mevcut malı1-

tni'tı tamamen teyit etmektedir. 

Cumuriyeti d.ı.jta tıeaısil eden resmi 
bir makamımucın 13 EyliU 935 tarihli 

raponmdüi fil parçada cöze çarpacak: 
bir Yuiyettedir: (Şeyhülislim Mustafa 
Sabrinin Bulgaristandaki arkadaşı gön
rlttdiği mektupta .tıdaki Atırlarm 

mnrcut olduğu görillmiiftiir: A:naclola 
ahalisi açlıktan ölüm derecesine gel
ıniftir. A.idığnn mektuplarda yakm 
giinlerde erkim hükümete karşı bir su
ikast tertibatından ıiimitqr o1abi1iriz 
Fazla yeae kapdma iyi günleı- öniimuz
dedir denılmektedir. Diğer bir vesika
da da sabık Yemen saylavlarından Mus
tafa Fehmi'rıin sakıt halifenin durumu 
hakkında Sofuklıı ismindeki bir ruma 
yazdrğı bazı parçalarda da şöyle deni-
1J19r: 

.(Bu mektubun tarihi 12 eyW gJS dir. 
Şöyle söyleniyor. tki ay Mtnra efen•ti 
hazrederi - yani halife. hi.tu ve b.ıya-
1inin fevkinde ıayet pacb;lr ve yübek 
bir vaziyette bulwaac.ıktu. Br vwvet 
değil ona üç i:et yüz llia i:Wı'c.rce l.J"a
lan icat edici ve sayesinde zatı file
d ve Kosdi efendiler gibi bir~k ~· 
bap Ye dostların refahiyet ~e saaadeti· 
ni temin edecektir). Müteaki.> bir par· 
çada da: (Azizim bu ka.darcJk muhta
sar hü.kemiyeleri zatı alilerin~ olan iti
madım delayısiyle ve kimııeye söyle
mezsiniz Jr.aaatiyle yazıyormn. Çok 
Tica ederim mahrem tutwuu). Jlektu
bun diler bif parpınnda da: (biraz da-. 
ha sabretmeleri Dl'urid.ir. ÇiaJdi ~fea
diden o kadar i7filk &ördük ki talemin 
edemez ve bu gibi ~refimle ve nanıu
aum1a temi• fllerim, ne yapana yap
eın iti maftldrateft u'1et1dn. Mezklr 

1 
müdGetten sonra bir saadete .,ail o 
caktır. Ala mümlriia olsa da mne:etl 
&Ue bertahil ,azsam. O zaman teessur
leriniz .zail olur. lılübeddeli sürur v• 
memnuniyet olurdu. Her ne ise kiıllil 
garip •. ). 

Mektuptan diğer bir parça: (Abd 
çok güzeldir merak etmeyin saadet ve 
selamet muhakkaktır). 

Bulgariatanda Düzceli çerkes Ali 
Haydar taraf ındaıı Selamkte yüz elJı• 

liklerden 114aan Muıtafaya yazılan 1~ 
10~935 T. li. emniyeti wnumiyede maıa-. 
fuz bulunan mektupta: (Kuşçubaşı Ef"l 
ref beyle hayli zamandanberi muhabe" 
re edemediğimden zatı alilerine m .. 
caatla adresini i,;temek mecburiyet~ 
de bldun. MalUınunuz olduğu ve:caı.ıı' "'-111~• 

gayet mühim ve nazik bir devirde ya-f. 
şıyoruz. Kendilerine isal etmek üzed! 
gayet mühim bir mesele vardır. 
sua bir adamla ve yahut bizzat bu ~ 
halletmek Jazımdu. inşallah aynca 
tı alilerine de arz ve teptir ederiJJI. 
deniyc>r. 

Emniyeti umumiyede mahfuz diğe(' 
bir vesikada da ismini vermekte mar 
.ıur gördüğüaıüc biz ntandaf"' Kıar 

çuhaıı Etrefle temas ettiğini ve Epef• 
in endi•ine bu suikast ifinden hah9C"' 
dıeııek: (eşekler bir iti beceremediler • 
kadar yOl gösterdim diyerek teeesiit 
göetttcliiilli bildirmektedir). 

Etem'in Ammanda tevkif 
haberleri üzttine Ep-ef'in bir ark:adajl'" 
na hitaben yazdığı w emniyeti um~ 
yede mahfu& bulunan mektuptaki fil 
cümleyi de zilcretmeği faydalı prüye
rum ~ (Oğlum sağ olunan görü~ 
Eşref, kılıç ile bqbmış olduğu taribi 
yine kılıçla kapatacaktır). 

Diğer bir vesikada da Kuş,ubaşı Et' 
refin Berutta bulunan Mihal kaptanl
yazd.Jğı 12 temmuz 935 T. li mektupla 
hülasaten: (Bir hafta evet Atina'da3'l 
arka&iflarımızdan ve yeğenim Mustal 
dan mektup aldım. Benim Türkiye 
leyhindeki u§kilatım için türkleri ha-: 
berdar eden Ye bir türk casusu gibi bi• 

zim teik:W.tımu:ı takip eden ve ettir~ 
ve edindiği malUmatı günU güniiae 
türklere haber veren düşmanımızın Mi• 
marakis olduğu tamamen anladığım al"' 
dığım mektuplardan an1a,rım11trr. Yu
nanistan ve Bulgaristandaki arkada 
larımız iyi hareket etmektedirler. Ya • 
nız geçen gün beni hükümetten çağır
ttılar ve ifademi aldılar. Uzı• .. uzadıya 
sualler sordular hepsinin cevabını alla
hın emriyle verdim. Evimi taharri et• 
tiler bir ~Y babmacldar bir gün ewel 
eftle bulunan ~yleri bıepısini size göO'" 
ckrmiştim. Sonra Girit'ten nere._. 
gittiğimi llOl"dular ve cevaben Girit'td 
ayrılarak Atiıu{,a gittiğimi w baş~ 
bir tarafa gitmecliiimi 96yledim. S 
Jnnuata beni çok sıkştırdrlar bir ~ 
yapmıadılu) denmektedir. 

KUJÇUbaıı Eşre~in diğer bir me'k• 
tubunda da fÖyle deniyor: fEtem ve 
Reşit ecnebilerle çalJ1mak denaatisP 
göstermİflerdir). 

Diier bir veaikadaki tarihi fi aıad 
935 dir. Kuıçubaşı Eşref işaret edili* 
rek şöyle deniyor: (Söz gelişi edere*' 
lifi italyanlantan açtı. Lafderyadis t 
tanıroyde otunm1§ olduğu için onu tıı 
nıyanlar varmış Eşrefe de bapumı 
lar ben sizin bildiklerinizden ve 
dmlaımr&du değilim demi1). 

.Manisa'cla Balyalı Tedik adı 
bir p.lus J0-10-915 de Manisa em~ 
müdiidüğüne aptıdaki ihban ve 

tir: 

(Kutçubap Eşref9in hey kain _. 

raderi Adil Manisada mezun iken 
tediye caddeliode ayak üstünde 
diaiyle görilftüilaıde lırıendisin.e ev 
arkacfatlık yq,trima eaiftesi 
tı Epdi IGl'duıa. BMa fU cevabi 
di: XUfÇubafl Epera Girit'te · 
tebaau aıfatiyle olCllp yapdığııU 
Çerkea Etan'in de Halep ve Bağdat• 
bulunduğunu ve onların fimdi Atat" 
aleyhinde kuvvetli teıkilltla uğrattJ 
larmı ~ bu tetkilltm birer ıubel 
Adana w fstanbulda bulunduğunu 
Adilden bu teşkillt:a temas için 
mektup istemişse de isimlerini biltn 
ğint mektup vermediğini ve isimler 
öğrendikten sonra kendisine rnekt 
vermeği vadettiğini aöylemiıtir. 

Etrefüı 5/4/935 tarihli ( Sizler a 
olunacakaınız, belki ben katme.rli 
kfun olmuf olacağım. ) şeklinde ol 
ğu ıil>i diğu bir mektubun da 
dafma ( Ben bir müddet için siııe 
.ze takdim etmiı olmıyacağ.ım. il 
ya lldnafml takdim eder veyahut 
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.1i1e,. avdetimi bildiririm- ) denmek· 
tecflr. 28/1/935 tuWni tllflY~ ba 
mektubun kıymeti ,...-ıır. Atmaya 
&ideoelhd ifaa mretiyle p.ıemete sa· 
hftatı eeyabatau pri fimnek maba· 
iliyle yapmıyor. Eter dtlflladQ8nU 
" pllmıu tahakkuk ettirine arkada· 
fma yeni adrea verecek. ettiremez• 
ıert dönecektir. • • 

1Çı1a hatlarla tebarüz ettırmeıe ça· 
. bunlardan ibaret 11ftztımız veaıkalar • 

delildir. Bugün gördüpnils ıuıku~ 
da kaddUm eden samanlardaki vaaına te • 
111atyii canlandıracak Cumunyet ar-
tivlerinde daha birp veaikalaır var· 
dır. Yliksek hqetinis istediği anda 
bunıan tetkik edebilir. 

TUrkiye aleyhinde ~çte ~vc•t 
~kkiilleri ve ıWkaftin tart~ 
yaptıkta neonra timdi esas bldı•,., 
14zUmfizü nakleclebiliris : 

Bu huıu9ta takip edecepn battı ha· 
re•t her maznunun itiraf ve ritcula· 
~ alt ifadelerini .sikrettikten sonra 
tıa.;lerinde tahliller yapmak ve ne~i
cede bittin bu tahlillerdeıi çıkardıgım 
delilleri rakam uruiyle aralamaktır. 

Muhakemeleri ı&riUen mamunlu'm 
tlphnh berinde en çok duru~ 
..... pleni Y~· Oılara itia 
ftelemirde Yalıpla ife ~ 

Y..ıa,.nm ilk ,u-1.,.mjı ~ 
de ... _ ncHrlDde bir ~ wr. 

UU", A ' .tabk'bt 
Anlaıra nbıtumda bet. ilk l 

........... ile tekis defa ifadesifte ml
racut oltuMDuttaf· Y...,. x.-...tlrcle .. ....,.. _.. 
laıa abat varakuıılda lfade""I fU ... 
rette tınbit ettlrmiftir : Alker kaçalı 
olclupnu nlpnlı olcJuia lası almak 
için lari~ pttlifnl ... biras 
para biriktirdikten IODO TelrJdyeye 
bpk olarak cl8luftlllnl ve Aldflye 
ı. .. ghlerkee ,.....ıuu t&J· 
lemelttıecltr. • 

Aadlrln kUwDda .,., .... ,... 
duma kumandanı, türkat Wtibi htl
nrlannda alman 14 8/915 tarihli lfa
deeincle ise paaportsus olarak budu· 
d.• pçttjini, takriWn 1* ay eveUU 
RamcU, Yatup, _... Kebinet'le ttud• 
du ~ mabatlanmD llarlf 
ve mtltan ti&ritiliııde çeırbı çocuk· 
lanmn okuması için Surlyede mlite· 

tekWI çerkes cemiyetine p~ to~ta-

~--= o ;:z ı.g 
kea.dWDe tUrkge esaadaa büsettilinl 
.,. Atatilrldln bir pul eteri olank 

muvaffak olmut olduiuJıu, = 
fotopafım görmek nret:lyle • 
nı ve HamcliDin ilk. ilk Ttrklyeye gi-
dip pldiilni .eyleaDektedir· y.ıayanm 
Anıma ırabıtMmda lfi.desine 11/9/935 
tarihinde ht1amn4tır. Btı tarihten 18-
tiata:k clalrelindeld &/11/935 tarihine 
kadaıı nki olan ifadeleri b&dilenin 
ltirafma aittiır. Yabya bu iki aylık 
~det ıarfııtda ititafatmda tamatrn 
lll'U' etmit aöslerim yalan çıkar• be-. 
ni aamu demi~. tarihi. 

11.g..935 \arilUiıden g..11.935 -
ne bar olan itlrafat fU euretledlr : 

Bahkeaar diftlll harblnce amr ka· 

sakc:dlmdan dolayı UC ay hapee -:
kaar edilip mahktmiyet mUdc1etlni • 
tiıdikten sonra Yabya Meninde 3 tin· 
~• 1t11pı a. t.\acl tawantm 4 Unc1 
biltffine asker olarak pclerilm$ftir .. 
l'~-- kadar atkerlik .,aptıktan IODr& 

tekrar firar ederek ltfenine civar " 
abaıisl ~ıt çerJıiel olan Y',W ~ 
Jtıae gıdip o köfde tamttıi1 mi ~· 
•t adında bir çerkeee keııdisınhl 
Jerkea Qlduğunu söylemek suretiyle 
1"i adıundan ll iMemif ve yanında altı 
&)' kac1ar çallftıktall aonra Adanaya 
citım,tir. Adanada ve Çeybanda Yalı
ya ild 1ene kadar. araba yıkayıeılık, 
Y.n.,,ıbk gibi muhtelif lfler .cil'· 
califtt,tr Adamdan sonra ~ramcsara 
ı lea Yahya bir gUn B:Umllttlr 1ı:a,.-, 
ne c derele muauiıl*d-.ıl tf•Jirle ta· 
~r 'O'seyirlia yaQıda 6 ay mi14-
aetle çahfmrt badehu t6kta'T xarame
..._ d6nmUttUr. ıraramesarda çerke• 
a.auuın kızı Nadire ile eeviflllffdr. 
Bu bı o köytle balcı Sialih illlri• 
1dr Corkeain evine kaçınlUft Resulihi 
d••'1 çerkea Hamdi tarafmclaa bs 
lçla kendilinden i.ıenilen ...-11 ~ 
IDedllln•n Yabya aleybiade dava asıl 
~ llahbme ~ ~ olduiU 
..,. Yu7aıun ela llllfua 1rllıdı balua· 
.._.... lç.iiı evlenmeleıiae mani olmut 
•• luıı Y• Karamesar • 8yl1 malı. •ta1 teallm ederek köyden aynlm..
tw. Kıaı her haNe almak lateyea Yah-
1' fua tedadki için fuByete batla• 
._ n babalıam allıi.S. ...,_ 
~arım ~ lf.ittitl ak· 
, .... ~-·-· buWaatt ... J,e.~ llpllf*• 

s 

Bu g;,ıyc ile yoJa çıkan Yahya Marqta 
mununlardan ldrilıe uğrlllllf ve ondan 
para iltemiftir. tdrieden tatediği paı ~ 
kurtanm&ymca akrabalarmm yanma 
gitmek üzere Ceyhana plmit ve para· 
au kaldıjmdaa elbl~riai bet liraya 
•tarak trenle J'evaipqaya ve oradan 
da Guiantep yoluhyle Kilite gidip 
Kilisin llt tarafmdaki zeytinlikler 
araaından ytlrtı,.rek hududu geçmif 
ve hududun diler tarafında tetadflf 
ettiği adamlardan Halep yolunu eorup 
öğrendikten IODl'a iki günde H~ebe 
muvnalat eyl..U.tir. Bittabi bu gtdit· 
te pasaportu yoktur. 

Halebe varınca bir kahwye gınmt 

dlifünmeye bqlamı9tır. O arada Mu
sa admda biri yaoına ıelaıit nereden 

ıdu • .a .. ; nereye sWeceiini somauf. ge aa-• .. 
Yahya da Tilrldyeden geldilını para -

--.. u~ cihetle 81.dık yüünden evlen~•· 
akrabalarından para istemek üzere .. 

ma gideceğını ve parası olmadığmdan bu-
raq kaldıpu tiW~ 11• Yahy~· 

ertesi &Un a)'J'.U kalweye gelern 
rendlsine para getireceğini tılSylemi• 
ve ayrılmıttır. . . 

ıf abya o ıeceyi sokakta. geçamttf er· 
e.i ala bla ~ haynpener ~ 
clenllen .sat ya1aya•.._ ~ plerek 
Yala)'a'Ja lJ5 ...... ~ ... "" • 
mit n Yd1S'7.i ~ IJit • .Jlriirek Şa· 
ma adiıdemlftir • ..,.. :immaalat eden 
Yahya otObtlıl ...,.... l1d germe 
............. ve buıılann çerlte8ce ma
lı:llemeledaht..terk• oWa1dantlı an • 
lıJerô yan1anna tı0kulnıuttm' 'K 
dWnin Şaptill Wl..tatleD oNuğ.mıu 
ve bu civarda faptila bfDtühıden ' • .., 
ler 1ıılllluacluiuau bta pflLaterden sor· 
muı bu adamlardan akrabası olan kimse 
!erin adre8iDi ...... çalıf_mlftır. Bu 
Bel mesıı.ı ~- ...W Y~'nm ak· 
rabaJarmm ~ hamil lmifler 
a1bi Yahya'mn Jldnl g&medilf yal· 
nu yirmi MD• enet blabumdan ismi • 
ni lfittlli mevhum akrabaJarmı tanı • 
DUflar ve &am'm Merd Sultan karye • 
afade olduklarım Yahya'ya söylemit
lerdir. Yahya Merci aultana gitmif ve 
tbrahlm lle Mehmet nammdald akra • 
balanm orada balmuftur. Bu akraba • 
ıarmm pek faldr oldutunu ve kendıi•i • 
ne yardım edemiyeceklerini ıml~· n 

Yahya Merciaultan'da fazla kalmayı 

~~~~ 
leCHye reiai oldulti kazaya gitmıifdt. 
Orada ne makaatla kaldığım Yahya bl· 
se 8'Sylememiftlr. Yalnu bir gün Xu • 
neytrada bir dlipn olmuf Ammandan 
plen çerkeıllerle Yabya bu dtiğllnde 
tamflDlftlr· TllDJttliı çerkeıllerbı JsiıD. 
terini .. ldmler olcla&umı blse d)'le • 
miyea Yabya yallau bu gerktlleıdea 
Amme•'cla .,...,_.~der• 
bal ........ pal ... w W4etl ... 
fid'ln ~_,,. gitdftlr .. Orada 
Uk gtSrdUll adllD 0..,u'ia ve Arlf'tn 
.1ı:raba1arJ bulunan Mahmud'• aı:lr•· 
dafı arabacı lfamit'tir. Hamit Yahya· 
ya it ba1mak iltemif, BaiM .,-ıro1 ,or. 
lan mlcv.lrlUa- m&raeaat eclilmif pa· 
uportll olmadıtı için Yabya'ya İf.,... 
rilememiftir. Nihayet Yalıya llanol t. 
mibde bir ~ 'anında amele olarü 

çalrpıaya ~· . . 
Mano1 kimdir ? Dosyadaki vcüa .. 

dan anl•plaelll.I laere llanol Btemle 
sık aıt ~ .mtreH• bir ata 
~ eCnebi wr pu tqldllta aıtDtUP 
1nılwiaA 'bir ).eıOıı anne ii1Uf müteabbi· 
iUdlt, Yüya Burack Ça1iprkm bir &Un 
prbitteiiiı ...,...da tdplatıcbgı lfam. 
duanı lılh• ealne llaıDk ile beraber glt
mif orada otunırken kahvede t.avla oy
nayan asmı böylu 1ari beDisli 11ari k 
sik bıyıklı eıa ,a.ıı 45 yaf1amida bir •· 
damın kendisini yanma çapr:chi!m c•· 
müftUr. Bu adam Yahyaya kim oldıaiu
nu IOiıDUftUI'· Yl)ap 'Jtirldyedea b-

oluü pldipi, ..... • lıliNı blı
:!.u~ tqh UbiltmJ'e me 
~ ea;ı..mittif. (not: Çera. F 
tem ~ .,.. ~~dedil') Yah,._ 

;,ı P~ ~ acfam ·~ deva ı 
etııliı -.ı ~ Tilt'Jdyeaiıı ukeıı 
ku'«ftİDI ~ dlleltUle ne kadar 
kir buJIAıdupnu, TGrJdedn çerkealere 
aa n cefa yapıp yapmadddannı Ata
tlddla memteıiet daWU•de ~ edip 
etmedfli dlaededDI ~· Ya1a" 
buaian C1fff nrerek Atatlaldla aer
.,_. ~ ettiginl l1he etmlftir. 
......... blUı-da .. .,, ..... ,..... 
JlaYaltJa uabaa Hamide bu Wmm 
Jim .Wapııu "O""'lf w llaıaitten ser
ka Etem oWup .. karpnc1a .......... 
... ,.. ,. Jran1eP Jhtit bulundagu ,.. 

ftb!m ..... Bir "' etin daha .,.. 
bJıft,. ....... ~ Rtıem1e ... 
llltatıuml ~--" nlllant bir 

ULUS 

ıun ,b;tem Yahyaya : (bi.ı çcr.kealer bu- ı 
rada bir cemiyet kurduk Mumlan ve eli 
ier yerlerden bize iane veriliyor. Bh 
çok Jr:iıuseler cemiyetimiae intisap etti
ler timdi benim kuvvetim çoktur Şey:ı 
Salt ieyanmda bu kuvvet bende oluyd 
Kürt davuı kazandırdı Kürtler baap 
us ve pil&nsıs hareket ettiler. Bende :»· 
nwı için isyana iftirak etmedim. lDfUl 
lah yalanda kürtıerle çerkealer bir 
lqerek yeni bir iıyan olacak demiftiı 
Bu mül&katlar bir pnde söylemQ:emİt 
muhtelü tarihlerde söylendikten sonra 
Yahya ammana gittiginden onbef ıUn 
kadar sonra bir gün Etem kendiaini yi
ne aynı kahvede yanma çaprak beı. 
sana yakında bir it verecegim burada 
bir Türk hafiyesi var adı Yakuptur sem 
takip ediyor onun için seni pmcli Hay
fada yahudi Davidin yanına göndere 
cegim orada kalınm ben seni çap-ck
ğım zaman buraya gelinin demiı ve Ya
byaya Davit için bir mektup vererek 
Hayfaya ıöndermiftir. Hayfada 6 ay 
kadar kalan Yahya bir gün kendiainin 
Ammana avdeti ıçin Davide gelen bir 
mektuptan haberdar olarak derhal Am 
mana hareket etmiftir. Ammanda yine 
ayni kahvede buhqulmuı ve---çeıkes E· 
tem Yahyaya yapacagmuz itin semam 
ıe di diye aö:ıe baf)amtftJI'. YabJitUUD 
itirafına &öre Çerkea Etemin o anada 
kendisine suilcaat itini açtığım anlıJOruz. 
Çerkes Etem Yahyaya demifdr ld: (la· 
ma hareket et Şamda Y akupla atet lleb· 
medi bularak on1an Amnıına ıetir) b.ı 
it için de Y alıyaya 2 incUU liraı -nre· 
rek Yahyay.aı göndermiftir. Yahyamn 
itirafına nazaran Halepteıı Şama gel· 
cligi ıeman Yakup ile atet mebmetlt 
tanqnuf bulunuyordu. Derhal hareket 
ederek lama eitmit çerkea kahvelinde 
Yalmpla atq Mehmedi ~ lanil 
ıetirmiftir. Yine Hamdınm kahveatndr 
toplarumtlar. Etem bmılara Tlirkiyederı 
mektup aldım. Atatürke auikut için 
TUrkiyeye gidecebinis ve Tirldyecle 
bu ıti idare edenlerin Ali Saip, Maratli 
İdris, Çokak nahiye mudürü §emaettia 
oldugı..nu aöylemiıtir Etç bu sırada 

Ariften de bahaetmiı ve Arif isin aynen 
ıunJan ıöylemittir. (Bu çocuk YJ;ulacak 
auikaıtten haberdardır Onun evine gi· 
clerek orada eaklaneca!ıııunıı Bilihara A-.. 

~. >. . * 
~-Jauekôt .......... 
mit hareket gilntı Etem 'bunları istuyon 
mildlirit iz.setin e\'llJ9 Cötürmittflr. S 
odalı kilçtlt bir " olan evde Retit Etem 
~ diıer •uikutı yapacalıı: ldmaelere ab· 
dest aldırıldıktan IODl'a : (yapacapm 
itin icruı ...... 61Umdeıı kaçımya. 
capısa ve ~ 1wı&l birinis )'8kaludı
jam ..,. bu iti idare edecek olan 
AB Sllp ve ldriai meydana venmyece
.... ve 1Def111 bile 70llarılıa saaıpaya. 
capua ve ba itten uJa geri danmiye
eeginise) diye yemin ettirilmittir. Bu 
yeıdbıde Marafh çerkeıl Hamdi de bu
lunmu§tUr. Bmıdan 80lll'a Yahya v~ 
batta Hamdi om.at Cisere arkadqlan 
Duma Jıamıqa pterek serı. Etem. 
den almJt olduldaı'ı bir mektubu Recep 
kaptana vermiflerdir. Recep bptan 
mektubu otumuf ve bu arkada~ ilc
ramda bulunmuttw• Aynı ıemanda b11 
itin acunda 6ltiı vardır tedbirli ba
reket ediım ya.kalaımaanu ı~ edilir 
ainis deıDiftk Bundan aonra Marqh 
JIUıdi1e bkd-.f iuriye evraki nak· 
diYeti venıdfar. Yahyayanm tahmine 
-.ran bu mıktU bhi Türk lirası tut· 
maktadır. Buadaıı sonra Recep kaptan 
ko~lUll cö$tl çekerek ffatndi de 
dahil oldup halde her birine birer ta· 
banc:a ve fserllüıd• onar fifeJlk bulunan 
30 larjör ve orıbq auriye lirası vermit
tir. Son tenbila olarak ele geçen birbi· 
rlni babtr tenneaili cfemitı ve bltiln 
gec91f C>rada ceÇlt~ sonra ertesi 

IÜD yola çıkanJt' lfa1etie vald OlmUf· 
lardır. Haleptea ~har Yola ~ 
Karabet Jamlndekl bir 10förtüı ide.sn. 
de buluna oıomobille huduaa 'akın 
l&Pedn -mevkii:D• kadar lelmit +e Ol'a
da otoau+u• ~erdlt. Bu lur.eflc 
huduttaa pao Pia 1Üla. ~er 
içiaden ~ TUrki:veye dahil oımu,.. 
~ Jha macla Yahya Hamdi ile Jm. 
nupnk iLwlllJnin IWaın.eara HTsiB· 
il aa61.,.ı ilitoek lçiıa cltmek lat • 
llal 18yltmif & ... de- ki bfilema ,._ 
fldir. • bana ....... etaütttr. Rand 
w ,.ı elarak l(lmbetlr K. de 'Ose,iriu 
W1 1tt1bu ........... Yalıya banlar 
c1aa a11dddltan aoma Dlte lelmlt " 

..... ~-" .... :rollt' 1'1111 ttklt ... iare ..,.._. Sa-

... ....._ .ıc. ucı..._.. s~ mıa ... ~~--...... 

ıuou •mJayan Yahya bu ifi tahkik için 1 
Karamezar K. ek ikamete mecbur olmut 
Ye bu esnada Köyde bq kipye alt t>o.
tanm bekçilifini deruhte etmifdr. Yah 
yanın itirafma naıaran bu bostandaki 
bekçiligi deruhte etmeü aebebl atifi~ 
ye gitmit olan lmm tendi ~ ip
terek Karamuara '~ Gmit .. 
meei keyfiyetidir. Bu. 'bO.tanlar bekçW 
gine ıirdikten 14-15 cGn sonra Yahya 
1mm bafkaaiyte nlenmlf Oldupu 
haber almqtır. Bu sırada bOatanlatJD 
bitmesine on onbeı giln kaldıpm cöre., 
yahya bu on onbef gllnB bekledikten 
tonra Kilmbetire yani randevu mah • 
tine gitmek için hareket etmiftlr. Bura
da Kilçtik bir noktayı ipret etmek 11-
zımgelir. İstintak büiminin madem' 
lmı seviyordun bu komplo ifine ne diye 
alikadar oldun. Şeklinde vaki bir •uall· 
ne kartı Yahya: (çerkes Etemin verdill 
paralardan istifade edecek bu auretl~ 

kızla evlenerek bu ite iftirak etmiyecek· 
tim) vevabmı vermektedir. 

Yahya Karamezardan ha11eketle Ktlm
betlr K. ne pllnce klyBB ........ Arif 
ve arkadatlannm labmbU oynadıkla
rını ıörmfltt5. Bunlanıı yanma ,akJ,af
auı Arif kendisini atnıyarak bot bet
ten sonra iskambil partiainin nihayeti· 
ne bdar orada iııtiar etaıiftir. Bir 
nott.ya daba ipret etme~ llam4ır. 
Yahya Kuame.ıaı:dQ Kln1betir'e ... 
Urken IOD kasa olan Kadiri{ Jrammda 
blr fite rakı almlf ve bunu H..u ltla 
aldıfnır iddla etmlftlr. 

Arif ve arbdatJannm lslıı:aıDbll par .. 
titıi bittikten aonra Arifle Ylhya blk. 
mıılar ve Arif ken4isinl •t•beyiai 'U· 
seylrin evine g8tlımlfdlr. lhe ,Wer
lerlı:en Yahya Arife allahlarımla l"ÜI 
tifesi var bUDlan kaye girerba ilerl-:le 
bir kovup ulda4ma demif, tt-bar di
nerek ailahtann yerini Arif'e g8atıı.: -. 
dikten sonra eve plmiıJ.ercUr. Evla 
kapısında Arif Yahyayı içeri bıraka
rak geri dönmUştilr. Useyir Ylhyayı 
giSritr görmes ilk ak olarak ba ama
na kadar nerede kaldın di,.e IOra.k ol
muıtur. BOltan batında kaldılmr i6y
leyince 'Oseyir (bu kadar lıayvanblı: o
lur mu? Şimdi yemelinl ye AB Sal· 
bin çiftliğine gideceğiz) demiıtir. Bir· 
u vakit geçtikten sonra bulunduktan 

2aı.-~eya,.r-=c: 
buralar tehlib dolu bu ev bJrbs defa 
blsıldı muhtarın oduma gi4'11m de· 
mit. bunun il.serine tfaeyk oJıınMunn 
muhtarın oduına gldilmlf, otaftluktaa 
ild Uç daldka tonra karakol 1mwn4anı 
Hakla onı.,. içeriye airmlftir. Kua
kot kıUmandanı Yahya.ya nereden ıeı. 
dilini llOl'IDQf, Katameiar X. &a pl
dlilni ve bir lı:ısla nilUlı blaluadulu• 
na bafiaaiyle evlumlf old•lanta •• 
latmıftır. Here10 ıicle•il ..Une m;. 
p Aldflye K. ne aWeceli ce91baat ..,.. 
~. Buaua tlleıiae karakol ......_ 
danı bende ,arm o lire ıideoırllm be
rlber ılderb demit w erteei lll:llh yo
la ~· O,. pttlkten bir lld 
uat soma karakol kumandanı Yalıyayı 
tekrar çatırard: nereden pldilinl ha
kiki ıurette itiraf etmesini 81ylemlf. 
Yahya lmı almak lçia para laln"'Nllr 
mmadltle Suriyeye ıbll oJarak ceç· 
tilfnl n •1111 metle memlekete da. 
dllGnfl bildirmittir. ~·dan ball1ıc ku· 
man.danlığma g6nderilmif .,. oradan 
Marlf tarilı:lyle Anbraya getirilmiıtir. 
Yahyanm ifade ve itirafatı 8-11-935 T. 
ne kadar ou tekildedir. 

Yabyanm itirafatı berinde Sok da· 
racatımu için 8-11-935 T. de lltlntak 
dabeliııde baflı)ran rtleuunu da bir ke
re dalla gkden pçhmeınlz Jbımdrr. 
lstinıH zabltiıameliıWı 73 tıncll aayı
fumcla bathyan bu rleuunda Yahya 
htuhaten iU1i1an 18yleıDektedir: Bul· 
kut l~ ktUllyeıı ki1rlr ederek h\J
duttan geçmif old...,_ .a,-.. ,.. 
retiyle ilk ctefa 1• lfüe ~ 
... ,.. bqlunıfbl'.. v.- 411t ~ 
.ıaffln §am'de Ji'raDlıl'lann idaretılade
kl (Neblk) blslUifl mmiyle ~ b8-
lllkte uk4r olclutuau llWı me•leelnin 

yalan bulandulwıu beJall etmlttir. 
Ylllya'mn 1Ma lfaclellDcle en p;pm cllk· 
kat olan cihet ll)'llell ~ tıelbla et· 
tliimb lfı....,,,tn •J'lll olUp Btıemle 
ndUlbtı .. tıaikaat tertllaataua .. ifa. 
declen çıkaamt olrn..ıır. a.111.._ 
pgerek Halep, Kane,tre taılHld ta• 
ktp eeek IUl'etiyle Anwana a1tdll" 
orada Çerbt Bteml ..... 1ill dlcaa 
~ ............... . Y...,._ maldcıeıN'--.....W ifa. 
deline de bir ... atmak lbandu:. Yah
,a 1* Ha41i11Nte: de--; a.n,e,. niçin 

ıeçtıiw Hakp.k Jlıluaa •••sade bir • 
dama rutpldijintllei'c:i "'lbıN üm
balarmı bu1niak içia: gittiiW ..... 
Xune7UaJa geçtiliaf X...,.... lılll
auyarak Amman1a pttliiai ~ .. 
araa.cı Hamit ve Onyiria •'=alı• 
Mahmaıda tema• ederek llaaol ...._.. 
da .... bUlpnn ,..... ıkdilini .,...... 
sUa ı.ılar onda gallftlktaa -ta a. 
disbte illtıiyac.t olan para71 lkı incUil 
llrut olarak kUanclıfmı battl bu pa
ranın kuanma bir para olmayıp ~ 
aıut tarafından Yerihnit bir para elda
tunu oabef gin IOIU'a Şama cllndlliGnl 
makaaclmın memlekete dönmek. oldu
tunu bu parayı bozdmurlrıea çaldmbo 
tuu tekrar Ammall'a d6ndqünu Am
manda bir gün kaldıktan IOll1'a Hayfa
ya gittiiini orada Davit iamınde bir 
yahudinin yanmda beton itlerınde altı 
ıy çahftıiını ve ondan Yafaya dde
relr: orada ~ıttıpu A.ınıuan" qa 
Çerkeı Btem'le temaı ettllfni kıı.a 1ep 
Rqidl tanır oldupnu ve temmuz ou1-
1-rına doina yine kaçak olarak Tiirki· 
yeye dladlllflnU doğru ICaramenra 
pttillnl 1evdiği bzm Aldfiyede ol
dufuna drflace oraya ıitmek 6nre 
Xfhnbetlre ifderken ,.kaJaadı&ııu ve 
yolda Karakol kuımndanmm ke.ndislnl 
me11ken cBtlirUrken kendialne ıltı q 
ceza gireceğini slylediğiııi ve Şllllldlı 
Olen Ruao namında birisinin ,....._ 
plerek aereH oJcltalıtftu ........ ~ 
ne ee,lllelı oldutumı "'1~ h
dlrla linflar1tu • ..,. ............. 
IOrdupma " net cnabı O.rine tnl
cltrtt tamcbtau ..... ğuna .,. ba• 
iberlne ...-dfll ~ildim ttık 
mmmua oldum 41iJe 18'ylftılellnl teııll6 
ettiflnl w o saman ce.sadan 1mrtuıa... 
lmı karakol nm.ncı.mun kendllim 

86yledilhü ı.a,ıe llylene ••• - ..... 
tuıac:apu 111~ et'.tllfnl ft llllttln ita-; 

afatım llfdql lflaellce ....... ...,.. 
ledilfnl beyan .,. .,_. qJemlttir 

YU,.'uı ~ ...,.,,_ Sud,..,. ........ ı1111 ........ 
den .....,_.tıs: 

YalaJlllUll her ae sebeple olana el
ıun 932 1e11•i ICIDlarmda 8ari,.'J9 
pçtltl prek ken4Wnln lablta, --. 
tak tabldbtJariyle nıha-. .... 
meainde ftkl ltlrafatmdan w ıerem 

1 

aokta,a lfant •''•' ı. 111 fır. O.. 
Jir ~ ltlrafa11ıth .......... 
ıı.tade dca etdll - Ta1aJa'-
btiyea larl,.-,. ........... ........ 
iddia ...... ft ........ lılr tüm ... 
lütıer ........ l&Bu ....... ..... 
-., Y..,.yı lllt • ._ .... 
n •ı-.td•••ftır. lWeri ...,. ..,.. 
mndadır, BI......._,. 931 __. .... 
lanna dolru Yah,a'ma bpJr oıar.k 
&uriye'Je clrdill flpbeden .-le bir 
keyfiyettir. Nitekim mun• oJup ...,. 
ili muhakeme kararlJJe taWiJe eclUmit 
bulunan lmbl ele tuUı .eylemek ...
tiyle bu haldkati ifade etmlf ft Yl1t
ya'yı Almnaıı'da gGrdliUnl hatd a.. 
cUsinin yanma .,,..,,,., aknıbaı alfa • 
tiyle gelerek bndiainden bir Suriye S. 
ruı aJdıtmı ifade eylemlfdr l>oeJa 
meyanmcta bulunm Arif'la Gtabm 
llabmuttan Arif .Burl,e'de f{ller im 
kendisbıe yazılan 33 ......... 931 
tarihli mektupta bu d1*tl ı.. 
bat etmektedir. Mektu.pta1d CIJlaıle ..,_ 
nen flylecllil: (bir kaç gtfn enet bmiıı
U Yahya mnnuıda bir çeıkea. Tttrlri,... 
den Alnman'a ıelmif iae de hlse çolr 
memnun olunacak havtditler eetlr
mittir. Eüabı bu PSeJı lntta ~ 
olan Xlmbet&'CS. bu~· ve ıae-m ele 
lı:ardetinis O.erir ~ ....... bu
lundu. Bepd, D...ııetk'de 9"11utıapJs 
bilir) 
O.. bit ._a prek Yaıı,.nm tti

nı w "'8k «ter 16yledipaa deliller 
.. ,,..,.. cleclijl tarihte hududu geçe

rek AmmlD.'a ıitmit oldupnu.. iabat et
mektedir • 

Yalt,a lfadeeincle k•diaiae arabaa 
Hamlt tarafından taVUBut edildiiial 
lllryleımekte idi. Bmıah için de gene ,.. 
lrarda tadldnl 8'Sylec1llbn lhhmut'ta 
Arif'e ~ mektubun diler cUm • 
lelerhıe bl ... k llumdır. Anmın'da 
belcidlye mllettifl olan lh1nmat .. 
mektUbumm bir u •lılarmda: ( .• o 
.-ar serkeaiıı ahvalleri ....,. .a. 
4'ılu ~ nrcllm bir Ura ......_ 
ilki elbileteri verdim w ..ı-ı 
mit te bir Ura Yerdi ..... 
tı yectl Ura bc1at bit P!8 

lu bate --- tl 
yuma. Jılrlif, '.~IJM 
llilracut .. 



ıtmı oradan Amman'a geç
ma da Uzeyirin akraba ın
t ve onun vasıtasiyle Ha • 

temasa geçmiş demektir. 
a'nın Suriye'ye 932 senesi son-

da geçmiş olduğunu ş.u suretle 
, .. ı.tııt ettikten aonra Ya'hya'nm ne za
m n Ti.ırkiye'ye dönmüş olduğunu ara
m.ık lazımdır. Yahya'yı tarih tesbit et-

ın~k suretiyle 19 - temmuz - 935 tari • 
hınde Antep'te görüyoruz. Antep'e Ki
Jıs'ten gelmiş olduğu gerek kendisinin 

"' gerekse evinde kaldığını söylediği 

ııdamlarm ifadelerinden anlaşılmakta -
flır. Gerek hu tesbit keyfiyeti ve gerek-

t.r ifadeler dosya meyanında mevcut -
1ur. Yahya Antep'ten, polis raporları
na nazaran doğruca Karamezar'a git • 

mck üure hareket etmiştir. Karame
,.ar'da ise 25 veya 27 gün kaldığı ora -

daki heyeti ihtiyariyenin dosyada mev
cut ifadelerinden anlaşılmaktadır. Yah
va'nın Antep'ten Karameazr K. ne ka· 

dar yaya olarak 3 "eya 4 günde yürii -
muş oldugunu farzedersek temmuzun 
:l4 ünde Karamezar'a gitmiş demektir. 
Kendi ifadesine nazaran 25 heyeti ihti· 
yariyeden bazılarının ifadesine naza -

nn Karamezar'da 27 gün kalan Yahya
nın 2 gün kadar da yolda geçirdiğini 

farudersek ağustosun 21 inde Kümbe
tır K. ne gelmiş olması lazımdır ki ha-

kikaten Yahya o pn gelmit ve Üzeyir 
tarafmdan o gün karakol lrumandanma 
tNlim edilmiştir. 

Yahya Suriye'den hududu ne n -

'111iln geçmiştir. 

K.ilis'te iki gün kaldığ,ına - ki bu 
ı:ihet evrak meyanında mevcut phitle
dn tehadetine ve polis raporuna göre 

~r hakikattir ve azam! bir veya iki 
-«i!nde huduttan Kilis'e kadar olan me-

tuıfeyi - çünkü Yahya kaçak geliyor eis
Jenerek gelmek mecburiyetindedir. -

tahmin etmemize nazaran Yahya tem
muzun 14 veya 15 inci günü huduttan 
jçıPri girmiş demektir. 

Binaenaleyh fU ifademizle Yahya
Mm 932 senesinde Suriye•ye geçtiği 

Ha-lep, Şam, K uneytre ve Amman yo
lunu takip ederek Amman'a gittiğini 

ırt: 935 senesi temmuzu evasmunda ge -
11t'. kaçak olarak Türkiye hudutıarma 

girdiğini iki kere iki dört edercesine 
tnbit ediyoruz. Demektir. 

Şimdi Yahya'mn Suriye'ye kaçtığı 

~den avdet ettiği güne kadar itirafa. 

tında mevzuubaha olan bidiııeleri takib 
f'tmek sırası gelmiftir. 

Evvelemirde 1u lıusuwu yiikeek he
~iniz huzurunda ifade etmeılı i•tiyo

rom. Yahyanın bütün itinfatı be§erf 
n insanlık duygularmın tahtı tesirinde 
rolrua gelmiş ve tabii bir Kyir takip 

.,t.miştir. Yani Yahya ilk yab.Jandığt 
gun damdan düşer giıhi. itirafa haf la· 
mıı,tir. Evveli inldr etmif, ıaonra haki-

kate bir az yaklaşmıf, tekrar o ıöyledi· 
ji sözlere rücu etmif ve her ifa-
41ic alınışında bir parça vere vere '°" 
aaddine kadar vaııl olmuıtur. 

Y4lhyarun ilk ifadui olan Kümbetir 
.K.. de tutulmuı ~1-8-935 T. li, doııya 

meyanında mevcut, aabıt varakaaını tet· 

.trik ettiğim.iz Z4WW1 Yahytuıın her aıç 
lffrinde yakalanan pbıs gibi kendisini 
•a.um göstenneğe çalıtbğını ve 'yalnız 

..Ur firarisi olduğunu ıöylemeklc ik
flifa ettiğini görüyoruz. Andirind~ biraz 

daha tavzih ettirilince Yahya malfıma
tından biraz daha vermek lüzumunu 

hissediyor. Ve Çerkeslere para topla

mak ıçın Hamdi Yakup Ateş Mehmetlc 
ırçti~inı soyliyor. 

Ankaraya getirilen Yahya fazla a
~Jlmıf olduğunu işin ciddiyet kespetti
iini görerek An<lirindeki ifadesini ta-

aoamen inkar ediyor. Ve yine masum 
tııiı tavur takınıyor. Ondan sonra yu
brdz söylediğim gibi her iaticvabında 

•.alfımatından bir safha vererek itira· 
bta ba~lıyor. Bu itirafatm en kuvvet

liı1 Ali Saip hakkındaki delilleri tahlil 

.örrken söyliyeceğimiz gibi Ali Saip 

ierr.ıini ortaya atını§ olmasıdır. Yalıya, 

Folis müdürünün şehadetinden de an-

.lııı§ılc.cağı veçhile bu iıımi en sonra ve 

(m son aırrım) diyerek ortaya atmış 

:Uadt alanları dahi şaşkın bir vaziyete 
ııokrr.ıu~tu r. 

Bir müddeiumuminin vazifesi m.e
;ranırıda bulunan işlerden biris.i de maz. 
JMUımır. iti:ı:afatı karşısındaki psikolo· 
;ıyJ dtlşllt\Jkktir. Yahyanm bt.ı itirafa. 
·t, ynpa.ıken ô&lrnış olduğu psikolojik 
h, m<l r. B;r kere dE buna glz atalım. 

Yahya gerçi cah·l bır adamdır. Muh· 
telif sualler karşısında bunalınca İti

raf yoluna sapmış ve burada kendisine 
(muhbir) olmak sıfatını vermek iste
miştir. Burada denilebilir ki Yahya bir 
sığır çobanı iken muhbir vaziyetine 

geçmenin cc.ıai alcibetini nasıl idrak e
debilir. Bunu lıtidlal etmiyecek, düşün
miyecek bir fert mutasavver değildir. 

Küçük bir çocuk bile hizmetçi ile bir
likte yapmış oldukları hatayı daha ev

V'el annesine söylerse cezadan kurtula
cağını ümid edebilir. İşte Yahya da bu 

beşeri hissin tahtı tesirinde kalmış ve 
kendisinin muhbir olacağı kanaatiy
le bu itirafata başlamıştır. 

Şu izahata göre Yahyanın Kümbe· 
tirde alınan ifadesinden Ankara zabıta
sındaki ve istintak dairesindeki ifade-

lerinde mevcut mübayenetler kolaylık
la halledilebilir. Bu noktaya iJave et
mek iııtediğimiz bir nokta daha vardır 

ki o da şudur: Eğer Yahya bütün iti
raflarında yekdiğerinc tamamen aykı
rı sözler söylemiş olsaydı bu mübaye

netleri ma:;umi)•eti için bir delil adde
debilirdik. Halbuki o, tedricen yilkSt · 

len itiraflarında bugün unuttuğu nok

tayı yarın ikmal etmek auretiyle bir 

kül vücuda getirmiJ bu suretle itirafa
tının samimiyetini ortaya atmıştır. Şim-

di Yahyanm Suriye hududuna geçtiği 
gündenberi takip ettiği hadiseleri tah

lile geçe-biliria; 

Yukarda demit idik ki Yahya Suri· 
yeye geçmede n evel altı ay müddetle 

O'zeyirin yanında yanapnalrk yapmış 

ve bundan aonra İdriae müracaat ede

rek para iatemiı parayı bulamayınca' 

Suriyeye geçmiıtir. Halepte Çerkeı · 
kahvesinde Muaaya tesadüf eden Yah

ya hayır sahibi Muaa'dan 125 kuruş a
larak Şam'a gitmiş orada iki çerkcsten 

akrabalarını öğrenerek Merci Sultana 
gitmiş akrabalarmı bulmuş oradan Ku-

neytraya ve oradan da Ammana geçırıiş
tir. Şuracıkta kilçük bir not olarak gör-

düğünüz maznunlardan tama.ilin Ha

lepte Musa isminde bir akraba:;ı oldu
ğunu kaydetmek istiyoruz. Şimdi tah
lilimi.ze devam edelim. 

Uzeyirin evinde bir kışı g~çiren 
Yahya ldrise müracaat etmiş para iste
miı, bulamayınca Suriyeye geçmiş ve 

orada Mıusa isminde bir hayırpenerle 
kartılaıarak Musa tarafından kendisine 

125 kuruş verilmek suretiyle ~ııma gön
derilmiftir. Bu bir tesadüf olabilir. 
Musanrn kim olduğunu bilmediğimi1; 

için bunu teaadüf olarak kabul edece

ii•. Yahyayı Şama giden otobüaten in
dirdikUn IODI'• yine takip edelim: tın· 

çerk• görüyor lianlarmdan bunların· 
çerkes oldufunu anlıyor. Ve kendisinin 

akrabalarını bu çerkwer.e M>nrak ka· 

bile ismiyle bu akrabalarının Merci Sul: 
tanda ikamet ettiklerini anlıyarak ora· 

ya ıi.dip urabalarmı buluyor. Bu iki 

çerkesi tammadıiımız i~in bunu da bir 
tesadiif olarak kabul ediyoruz Yahya 

Merci Sultanda kalmıyor. Çünkü alua
batarı fakir imiı. Olura berkesin aıkra-

baıı :cengin olmaz bunu da kabul ede

lim. Yalıya oradan Kuneytraya iCÇi
yor. Çerkes cemiyetinin reisi yani bu 

auikasti tertip eden elemanlardan bi

risi Kuneytra'da oturmaktadır. Kuney
trada çerkes cemiyetinin reisi Emin'in 

oturması başka kimselerin oraya girme

mesi için bir milcyycde değildir. Bu 

da bir tesadüf. Yalnız iş bulmak için 
ge?.en Yahyanm Kuneytrede niçin kal-

madığını bir türlü anlıyamıyoruz. Yah· 
ya Ammana yani çerkes Etemin bulun· 

duğu yere geçiyor. Orada ilk temasa 
geçtiği adamlar Ozeyirin akrabası be·· 

tediye müfettişi, Mahmut ile arabacı · 
Hamit'tir. Onlardır ki Yahyayı, Etemle 

tamştrrıyorlar ve bir ecnebi teskilatı- · 
neı mensup olduğu dosya meyanındaki 

vesikadan anlaşılan Eteınin çok sık ko· 

nustuğu Manolun yanma veriyorlar. 

Yukardanbcri iı:ah ettiğim tesadüf-

1ere iki 41okta daha ilave etmek istiyo

rum. İdrisc ait bahiste anlatacağım 

veçhilc dosya meyanında Şamm Merci 
Sultan kari esinde İbrahim namında 

birisi tarafından İdrisin oğul1arına ya
zılmış bir mektup vardır ki o mektupt<ı 
- mektup dosya içindedir - arnucam td-' 
ris efc:ndi diye yazılmaktadır. fdris bu 
akrah;;smı tanımıvor 

t l l s 

İlave: t n 
yuks k h 
gum F on rlıgını 

bir kıta muhtı asıdır. 16 T. sa ıi 19 5 ı 

tarihini taşıyan bu muhtır. da Yaku
bun takriben beş ay evel · ki Yahyanın 
Hayfadan Ammana geldiği tarihe isa
bet ediyw.Yakubun Yahaya ile beraber 
Merci sultanda İbrahimin yanında bu· 
lunduğunu tesbit etmektedir. 

Binaenaleyh : 
A - Yahyanın bütün bir kış Üzcyi

rin yanında bulunması, 

B - Bilahare İ<lrise gidere~ para 
istemesi, 

C - Yahyanın bu para istn is keyfi· 
yetinden sonra derhal Su.r yeye geçişı, 

D - Halepte Musa isminde bir ha
yır sahibine tesadüf ederek 125 kuı uş 

otübüs parası alarak Şama gidişi. 

E - Şamda otobüs duragında iki 
çerke:,ten ta yirmi sene evvel bab<ısm
dan i:;ıittgi akrabala.rının adresini al
ması. 

F - Akrabalarının yanındi\ bir müd
det kaldıktan sonra Kuneytraya ve 

oradan da Ammana geçişi. 

G - İdiri:.in ıno.::ktupları meyanında 

Merci suJtanda İbrahim namında bır 

ak.raba:;ı tarafından gelmi::ı bir mek
tup bulunması ve İdrisin bu akrabayı 
lratiyen tanımadığını söylemesi, 

H - Yahyanın Ammana gider git
mez Üzeyirin akrabasını bulmuş ol
ması, 

I - Bu adam tarafından çerkes E
teme takdim edilmemiş bulunması, 

Bütün bunlar insan aklının duracağı 
ve havslanın almıyacağr biırbirine gi
rift tesadüflerdir. Bütün bu tesadüf
ler bize Yahyanın bir aşrkdaşlık ma
cerasından ziyade bir husus: tertip 

raber Merci sultanda bulunduğu ve bu 
tini vermektedir. 

Bu delillere bi~ de Fransa sefare
tin~n alman Yahyanın Yakup ile be
altında Suriyeye gitmi~ olduğ'll kanaa

hususu Yahyanın sarahaten inkar etmiş 
olduğunu ilave edersek kanaatimjz el-

le tutulur göz ile görülür bir hakikat 
vazyetine girmiş olur. 

Yalıya Kuneytrada niçin kalmadığı

nı bize bir türlü :.öylememiştir. Am
mana geçen Yahyayı arabacı Hamit 

Manol isminde birisinin yanına yerleş· 
tfrmi~tir. Manolun kim olduğundan 
yukarıda bahsetmiştik. Arabacı Ham-

lı iııe Ma.hmutla olan münasebeti ve 
Mahmudun da Üzeyiır ile olan karabeti 

dosya meyanında mevcut mektup mün
cı.crecatrndan anlaşılmaktadır. 

Yahyanrn itira~atrnı tetkik ve tah-

lile devam edelim: Yahya ilk ifadele
rnde çerkes Etem ismini ağzına bile 

almak istemiyor. Hatta o kadar ki çer

kea Etemin Ammanda olduğusu dahi 

inkara yehenmittir. Ammanda ilci ih

tiyar çerke& ~ördüğünü ve onlardan 
çerke5 Etemin Ammanda oJmadrğmt 

anladığını söylemekt~dir. Bilahara iti

rafına ba'lryan Yahya ~erke& etemi 

Hamdanın kahvesinde tamd rğınr ıöy

leme kle işe ba~lamıştır. 

Şimdi Yahyanm bize bu söyledikle
rinin hakikat olup olmadığını arattır-

mak luımdu. Ammana kada.r takip 
ettiğimiz Y ahyamn dediklerinin haki-

kat olduğu bugün dahi kendi itirafın

dadır. Anlattığı itirafm yalnız ıui
kaste miltedair olan kısımlarını çıkar
mıştır. 

l - Aralı.acı Hamit ve Manol İ&min

de iki şahsın Amman-da mevcut olduk
ları dosya m.eyanmda mevcut ~sika-

dan anlaşılmaktadır. 

2 - Manolun Etemle sıkı görüşur 

~ngin ecnebi bir ~tkiliı. menıup 

olması ihtimalinden bahseden veaika 
yine dosyada mevcuttur. 

Yahya Etemle neler konuı;mu.ştur ? 
Etem Yahyaya Türkiye kuvvetlerin
den bahsetmif atizü Kürt isyanına ge

tirmiftir. Ve orada ( bu günkli ku-,ve
tin bende olu idi Kürt davası kazam

lırdı ) demiştir. Yahya basit ve cahil 
bir adamdır. Suriyeye para kazanmak 

için giden Yahyanm ~e}h Said isya
nına çerkes Etemin müzahir olduğunu 

nereden kestirebilir ? Y ahyanın bu 
sozu uydurabilmesi ıçın kendisinin 
bizzat Etem olması iktiza ederdi. 

Etem Y3hya'ya: (Andirin kazasına 
baı;lıKümbetir K. de şoför Arif vardıı 
bu Arif geçenlerde Amman'da ingiliz 
gaL kumpan) asrnd~ şoförJük yapıyor

dıı. Bu cocuk Amman°da calışırken c<.r-

yO \ 

e ı 'ard r 1 l Y 
y r. B so ler do ı mud 
rudur. Çu kü Yahya·nın Lu s leri uy
durmuş olmasına imkan yoktur. Bakı -
nız niçin (Yahya'nın bu söz1eri söyle -
digi tarih 14 - 9 - 935 tarihidir. O za -

man ne Üzeyir ne de Arif tutulmamış 

köylerincle rahatça oturmakta idiler. 

bundan başka Yahya'nın söyledigi gibi 
hakikaten Arif 8 - 9 ay evvel Amman
dan gelmiştir. Şu \iaziyet karşısında bu 

sözlerin doğru olmaması için imkan 
var ı 11dır. Kaldı ki ileride Arif'ten 
bahsederken :>oylediğimiz veçhile Arif 

Amman'dan gelirken Etem'in kardeşi 

Reşit'ten talimat da almış bulunuyor -
du. Binaenaleyh Yahya'dan sonra tutu

lan Arif ile Yahya'nm ifadeleri ara
sındaki bu tam mutabakat ne suretle 
izah edilebilir. 

Yahya itirafatında çok samimi oldu
ğunu rl~"ıa başka muhtelif delillerle 

gösteı mektedir. Çer kes Etem'in ken
disine burada Yakup isminde bir türk 
hafivesi var seni takip ctme~i ihtimali 

mevcuttur Hayfa'ya David'in yanına 

göndereceğim demiş olmasını da bir 

hakikat olarak kabul etmek mecburiye
ti katiyesindeyiz. Bu mecburiyeti kati
yeye iki sebeple bağlıyız. 

l - Hayfa'da Davit isminde bir 
adamın bulunduğunu ve Yahya'mn e>-

raya gitmiş olduğunu bugün dahi söy
lemesi. 

. 2 - Hakikaten türk emniyeti umu
mi yeslne o tarihlerde ajanlık eden Ya

kup isminde birisinin mevcudiyeti nolı:
tasıdtr. 

Yahya'nın iddianamenin baş tara
fında .dkrettiğim tarihçede isimleri 

geçen bütün eşhastan malfimatı vardır. 
Şöyle ki: 

Etem'in varidat membalarını, Mı -
sır'dan yardım gördüğ!.inil Kuşçu başı 

Eşrefi. Abdülkadir Kemali'yi, Haydar 

Hocayı, boks kulübü reisi Edib'i bize 
bütün tafsilatiyle tanıtmaktad1r ki bu 
isimler bize ancak Yahya'nm ifadeıin-

dan 3 - '4 ay sonra fransız sefareti tara~ 
fından verilmiş isimlerdir. Aşağıda 

uzun uzadıya izah edeceğim fekilde 

eger bu sözler bir tazyik mahsulü ola· 
rak alınmış olsaydı ecnebt teşkilatların 
türk te~kilitJariyle birleşerek Yahya 

gibi bir adamı ezmek için hakiki bir 
tertibat aldıklannı kabul etmek :zaru
retine düşmU' olacaktık. 

Yahya'nm itirafatrnı takip edelim. 
Yahya Hayfa'ya gidip geldikten aonra 

Çerkes Etem'in arkadaşlarrnı alıp ge -

tinnesi için kendisini Şaın'a ıönderdi • 
ğini -ve arkadaşlarını alarak geldiğinf 

itiraf etmektedir. Yahya bu itirafmdan 
yüksek heyetiniz hu.surunda dahi nU. 
kul etmif değildir. YaJnrr: aebebi deiit

tirmiş parasını boz;durrken çaldmbp 
için tekrar Ammana döodüfUnB Bayle. 
miştir. 

Şamdan arkadqlariyle beraber Am
mana gelen Yahya ft arbdaflan Etem 

ile Re.idin de dahil olduğu bir içtima· 
da istasyon mildilrii t~ntin e..tnde ya-

pacakları işin icrası sıraaında ölümden 
kaçmıyacaltlarına ve her han&i biriai 
yakalandığı takdirde bu işi idare ede-

cek olan Ali Saıö ve İdriı'i meydana 
vennıiyeceklerine meşru hile yollarına 

aapmıyacaklarına ve bu İfteo aala geri 

dönmiyeceklerine dair yemin etmittir. 
Bu yemin kayfiyeti bugr.in elle tutulur 

gözle görülür gibi bir hakikat ,eklini 
alrruştrr. Ajan 1uetle bugUıı dinlediği
niz diğer iki şahidin ifadeleri bu huaus

ta hiç bir tereddüde mahal vermemek
tedir. Şu halde Yahyanm Şama gide

rek arkadaflarmr getirdiği ve yemin 
ettiği sözünO de şu canlı deliller]~ is -

bat etmiş bulunuyoruz. Bundan sonra 
Yahyanm Receb Kaptana gittiklerini 

oradan silib alarak Türkiyeye geçtikleri 

ve Yahyanın Karamezar K. ne geldiği 
bahislerini tetkik etmemiz l~zımdır. 

Şimdiye kadar tetkik ettiğimiz itiraflar 

hakiki vakıalar olduğu sabit olmuş bir 
kerfiyettir. Recep kaptana giderek ora 

dan silah almaları keyfiyetinde elimiz
de mevcut deliller yalnız Ya.hyanın iti· 

rafıdır. Yahyanın şimdiye kadar tahlil 
ettiğimiz ifadelerinin doğruluğunu is

bat etikten sonra bu itirafının sıhhatine 
inanmamak için bar sebcb kalmaz. Kal
dı ki ecep Kaptan denilen bu zat çer -
kes cemiyetinin en ileri gelen Frlcrl'· 
rinden ve nrkes alayının l.rölük ku -
m;ındanlaı ınılcm<lır. 

(. \ 
·~----

u • s ra Fri:i."\Sı S rıye e 
komiserhgi bıldiı mı ur. Hud du gc -

çcn Yahyavı Hk önce Kiliste goru;, o
ruz. Yahya arkaaaşJarından al rılmış • 

tır. Sebeb olarak Karamezardaki kızı 

görmek olduğunu söylüyor. Hakık1 

maksadın bu olup olmadıgını bilmı • 
yoruz. Yalnız -şuıacıkta ilave etmek 

istediğimiz nokta Yahyanın tek başı • 
na Kilis. Antep yolunu takip etmesinde 
1 

• •ıhulet ile beş kiı;;inin kaçak olarak 
aynı yolları takip etmelerindeki suu

bettir. Çok muhtemeldir ki bu beş kişi 
rahatça yürüyebilmek için rahatça sak
i· labilmek için böyle ayrılmış olsun laı 

Nitekim Ya! Karamezar K ne 
k.-c!aı en ufak bir sorguya bile maruz 

kalmaksrzrn gitmiş olması bu planın 

dogrulugunu gösterir. 

Yahya hakkındttki maddi delillt'rrll'!1 
biı isi de rakı si sesidir. Yahya Karame
zardan Kümbetir köyiine gelirken k:im 

betir köyünün başında ,,iJahlariyle ra
kı şişesini ayrı ayrı iki kuvuğa sal:l:ı
drğını ifade etmiştir. Rakı şisesı Üıe · 

yirle Arif tutulduktan sonra aranılmış 
ve aynen aranıldığı rerde bulunmu~tur. 

Rakı şişesinde Yahya o kadar katı o
larak ileri gitmistir ki cinsini aldı~ı 

yeri ve fiatını tamamen doğru olarak 

ıöylemiştir. Burada akla bir nokta 11.1:

lebilir. Rakr şişesi bulunduktan "\onnı 

kovukta bir rakl şişesi bultınmustur 

Bunu Yahyaya izafe etmek ve kendisi
nin söylediği gibi bu ciheti tazvilde 

kabul ettirmek. Yalnız Yahya rakı sı

~esinden ve kovuğa sakladığından 2! 

gün cvel bahsetmiş rakı şi eısi ancak :!5 

gün sonra dediği kovuğun bulunması 

için yapılım birçok taharriyattarı ı.onra 

elde edilmiştir. Yahyanın ifadesi tari
hiyle rakı şişesinin bulunduğunu gös

teren zabıt varakası tarihi bunu güzel
ce ispat edebilir. 

Rakı pşesi bulunduktan ı.onra si

lahlar niçin bulunmamıştu. Evvelemir
dc tunu söyliyeyim ki Yıl'hya itirafatı· 

nın başlangıcından liOnuna kadar ke
miyette en ufak bir hataya dü meksı-

z.in ailahların kendisinde bulunduğunu 
itiraf etmi9tir. 30 prjür bir tabanca ve 

ilki portakaJ ıeklindeki bombadan ısrar
la bilmeden Yahya her kasabaya her 

köye prdikse bu ailahJarı itin.ah bir 

aurettc sakladıimı Uade etmiştir. Hat
ti zabıtada hazırlık tabkikatiyle bizzat 
meıgul olduium uralarda kendisine 30 

tuiilrii DUII tqtdıiuu aormuttum. 
Bana cenıbuı getirin nud taşıdığnnı 

ı&teririm tatınmıyacalt tcYmidir, diye 
c ... ab 91enniftir. 

Yahyanm kilia •c Ayuıtaptaki va
a.İJetleri de pyanı dikkattir. Orada ev· 

kri.nde lraldıiı adamlara kendiainin in
tillz memuru olduiunu söylemit ve 

utta o adarniann anlıy.m.dığı birer 
veaika da göRemıiıtir. Yahya bunlarla 

~fa etn:ıemif Aymtaptan Karamezara 
hareat ederken Diyaııbekire gittiğini 

re1111Cn polite töylemek suretiyle izi
ıı.i kaybetmeğe çalıpm§tır. Aymtap po- · 

li•inin bu reıuni vesikası dosya meya
nında mevcuttur. Şu halde silahlar me
eelesine tekrar rücu ederek riiçin bu

kınama.dı.kları noktaıu üzerinde bir an 
tcvekkuf etmekliğimiz laznndıı. Yah
ya silahluı Arife gösterdiğini ve on-

dan sonra Jandarmaya teslim edildigıni 
aöylemi" ondan M>nra silahlardan ma

lumatı olmadıgmı beyan etmiştir. Yah
ya 21 ağustosta yakalanarak Ankara.ya 

getirilmiş Arif ile kardeşi Ü~e
yir ise 20 eyl(Ude tevkif cdilmitlerdir. 

Aradan geçen fU bir aylık müdde-

ti zikrettikten aonıra ıiLihların 

ne ~uretle kaybedildiğini şek-

&ötürmez bir sucette isbat etmiş ola
biliriz. Burada bir sual varit olabilir . 

Mademki silahları kaybeden eller mev
cuttur şu halde cürmün maddi delille
rinden birini teşkil eden rakı ~isesi ni-

ye imha edilmtmi~tir. Çünkü ıakı şi· 

şesi silahların yanında '.Jaska bir kovu· 

ğa konulmuş ve bu ncuarı dil,katj ct:J· 
betmemiştir. Aşağıda Ün:yıı halı:>ı.ıue 

bu mevzua tekrar temas edeceğ'imiz i

çin hu vadide tazla söz sö)'lemei'.;e slm-
ılilik lüzum ~iirmiyonım. • · 

Binaenaı~vh "-11 noktaya k:ı<lJf i~ıtt 
ttmi~ ok1ııfıım~ husn•lrır · ·'• 



J - y .ır y ye ı m ı. 

2 - K! ndı ının O ey ırın c.vind 
sı, İdrisle konuşması, Halepte 

u ısmınde bır adamın ) cırdımına 
ğraması Kuneytraya gitmesı, oradan 

Aınrmına' gcç.mcsı, İdrisin Merci Su1· 

d akrabasını tanımaması, Yahya· 

nn resmi vesikalara rağmen Merci Sul
nnda y kup ile beraber bulunduğunu 

etmesi gibı tesadlıfler. 

3 - Yahyanın Manol ile tanışma ı, 

e goriışmesi. 

4 - Yemin sahnesinin mevcudiyeti. 

- Silahların mevcut oldugu. 

6 _ Yah)anın blitiın itiraflarının 

. ate tamamen mukarin bulunduğu 

.k yfiyetlcridir. 

Şımdi Yahyanın ortaya atmış oldu· 

Q:u ı imler meselesine nakli kelam e
ebiliriz. A ttıgı isimler Üzeyir, Arif, 
em~ttin İdris, Şaban. İsmail, Ali Sa· 
ıtir. Oze~irle Arif hakkındaki görüş· 

• :k:rimizi onlara ait b2histe anlatacağız. 
li Saip ismini Şemsettin ve 1?r.is 

erini naı;ıl tmıfiır. Bunun ıç.ın 
d_ı • d hl riicua ahyanın istintak ı.ıresın e-

air l desini uhlil edersek bakilcııtc 

·-.ı ıl olmuf oluruc;. 
Ali S 'p iemini itirafta ne •urc~l~ 

m )'• atıldığını polk ınUdUrti Sa rı 
it 11f tiyle bu•urumusck Mf'B}ıat 

•nlattı. Yahya riicuuada bu ltmi bilytık 
i i istenilmeCıdetı usanarak alı: 

lına gelen ilk illim oldutu içıin ortaya 
•ttığını aöylemekUdfr. fddı ve Şem· 

tt• . • 1 n·nı· de bu ıuretlc ttığını 11t. ı ısım e 
:lbde cylem~ktedir: Büyük vicdanları· 
nı.za bitap ediyorum. Kutçubafı Etref· 
tt:n bahseden, çcrılrea cemiyetinin biltilıı 

• • .... ruı. c&eri o-teşki litını bilen Guın.ın --
rak muvaffak olduğunu etmeden nô· 

ltden te k.iHitın uzuvları olan Emin, 

' ıp, Haydar hoca gibi tah5~ler~cn 
mwuran ~erku cemiyetinin .. -arıda· 

tının nerelerden geldiğim lnlen Yahya· 

ınm Tiırldyede büyük edam olarak ta· 

ıudıgı yegane şahsiy t Ali Saip oldu

.:unu kabul edebilirnıiainiz. Bir an i~n 
tıunu kabul edelim. Çokak nahiye mil· 

dlıru Şemsettin nereden aı1tlına geldi. 

Kcndiaı Karamczar köylüdür, yani Cey

han kazasına mcrbuttur. Çokak iac An

dırinindir. Muhakkak bu .öylediği İ• 
omıle.r meyanınd bir nahiye mlidUrU

rıun bulunması kcndi&ine cebredildiyac 

lıu müdürün Çok değil ~rbaldc ken· 

ıli köyünün merbut olduğu nahiye mü

tlürü olması lu~clirdi. 

H ydi diyelim ki Ali Saip iemi~ 
aöyledikten sonra dit:er lııimleri de 0 

v liden söylemek iı;tcdi. Adana ve 

nliı;inde ıanıOılDlf olal"ak baflra • • 
anılar yokmıydı. Uyduımut olan 

Yahya bu isimkr~ uyduramamuydı. 

Ne diye bir Adanadan bir Marqtan i

aımler ortaya tı) or. Şu cihete de n&· 

ıı:ıı ı dikkatfoizi celbtderim. Farzede

lim ki Yahya büyük adam irim vardır, 
u Jinden bırakarak Ali &tip ir.ınini or· 

1 ya atmış olsun. Ali Saip ismi 80 kil· 
cıur sahifelik zabıta evrakının 24 UncU 
r;aJ,ifrsinde muharrerdir. Ondan ıı.onra 

.. a .. ıtada kendisine mütemadiyen ba;ıka 
tıuıuk adam kim var ıualleri M>rulmur 
\\:.,. Uydurmak k•biliyetindc olan Yah· 
y hır başka ismi daha niye ortaya at

mamıştır. 

Kaldı ki Yahyamn Ammana i:İtti i 
J cmın ettiği maddi delillerle te bit e· 
oıidıı.ten sonra bu hU6uataki itirafları
nı tiogru addedip Ali Saip iami üzerin
deki itirafını kabul etmemek için hiç 
bir sebcb de m~vcut değildir. 

Yahyanın itirafına ait ku;ıaıı fU 
auretle tahlil ettikten sonra Yahyanın 
mahkeme huzurundaki ifadesi üzerin· 
de de bir ne-bze meşgul olmaklığımız 
l!';zımdır. Bunun için e\•elcmirde kı&a 

hatla.rJa tekrar itirafına rücu etmek 
ilttiza ediyor. Yahyanın itirafı umumi 
tı tlarla şöyle idi : Kaçak olarak Su
ıil eye gitmiş, Halep, Şam, Kuneytra 
1arikiyle Ammana gitmiş. Anunıında 
ı.tcmlc tanışmış, badehu Etem kandi
ıımi Türk ajanından vikaye maksadiy· 
lt Haylaycı göndermiş oradan tekrar 
~ gı..""mış ve malfım olan yemini yap-
1ııdrktan sonra suikaet için Türkiyeye 
gtınde i;ı. Şu itirafı kısa hatlarla 
it t ettikten sonr mahkemedeki ifa 
dt Nnt nakli kel.ım eddim · 

y hyanın Sı rıy ye gcçış ld ı Am 
m na gittigi zamana kadar aynı u-

rctle hikaye edilmektedir. Yalnız bu 
racıkta Yahya bütiın zekasiyle bi.r nok-

ta bulmuş Suriyeye gitmeden evvel 
İdris ile gbrüştüğu noktasını inklir 

etmiştir. Buna sebepte bizim ıstintak
daki iddianamemizde bu noktaya te

mas etmiş olmaklığımızdır. Ammana 
kadar olan seyahatte Yahyanın itira
fiylc mahkemedeki beyanatı arasında 
mübayin görülen nokta yalnız tdrisle 
görüşmediği cihetidir. Diğer noktalar 

tamamen mutabıktır. Yahya mahkeme 

huzurunda Ammana gittikten sonra 

Manolun vanında işe girdiğini söyle

miş ve beş altı gim sonra kendisine 

beş altı lira toplanarak memlekete 

dönmek üzere Şama hareket ettiğini 

ve Şamda bu beş altı lırayı bozdurur

ken parası çalındığı için tekrar Amma· 

na döndüğünU, Ammanda bir gece ka· 

larak Hayfaya gittiğini ifade etmittir. 

ltirafındald mantıki te lsül göz ö

nlinde tutuluraa mahkemedeki ifadesi· 

nde dU~üş olduğu büyük mantıkau:· 
bk kcndiliğlndrn tebarftz eyler. 

Yahya Suriyeye niçin gitmi ti ? Pa

ra kazanmak için Manolun yanına yine 

para kazanmak için girmifti. Manolun 

yanında lı:ıaa bir mUddet kaldıktan 

'°"" aeyc çıktı ? MadıemJıi Hamit ve 
Mahmut 1rendianr altı yedi Hıra vere-

bilecek bir uiyette idiler. Bidayette 

n.için bu parayı almadı ? Altı yedi 

lira kendi ifini ıörec~k bir mebla iae 

bunu Tilrkiycdr Jruan.ma a imkan 

yokmuydu 1 Şamda parasını kaybet· 

tikten eonn tdtrar Ammana niçin 

döndil ? Haydıi diyelim ki Ammana 

tekrm- para almclt için dönmüş olsun 

bir gece kaldıktan sonra ne diye Hay

faye gitti ? GörUlUyor ki itirafatında 
ae kadar inıicam ve mantıki seyir 

mevcut ae ink!rında da o kadar man· 

tJ u1ılı: o dar birbi.rine aykırılık 

o kadar gayrı mantıki bir sil ile takip 

etmektedir. Yahyanm itiraf atının eıb· 

batine ve ink rmın tamamen yalan 
olduğuna bundan daha kuvvetli vicda-

nt bir delil oli!ma%. 

Yahyanın inkilrında dlişmü olduğu 

çok bliyilk bir tenakuz daha mevcut

tur. Bunu da izah etmekliğimiz l!zım

dıa. Yahya mahkemedeki ifadeısinde 

endi i Kümbctiırde yakalandığı zaman 

karakol kumandanının kendisine 'öyle 
hitap ettiğini M;yJiyor : ( Eğer sen 

Şamda Ha o namında biris" · >anı

na ~tip mildürii oorduğunu ve müdü

rün mektubunu aldığını karakolda 
eöyleneıı seni serbest bırakır evım ını 

da yırtaru. ) 
Karakıola cötürülen Yahya orada 

bodrum katında zulüm gördüğünü 

eöyliiyor. Şimdi en edna bM mantJJr 

ile föyle d linmek mec.buriyetinde
yiz : Mademki karakol kumandanı 

Yahyaya Hasso meseleaini telkin et· 
miftir, ifadr verme i için zulmettiği 

uman bu me leyi eöyletmif olması 
lizımdı. Halbuki Yahyanın Andirindc 

alınan ifadesinde Hasso bahsına it 
tek bir kelime bile yoktur. Şu da gös

teriyor ki Yahya itirafında oe dereceye 
kadar samimi ise inkarında da o kadar 

cali bulunmakta ve inkara mlitedai ı 
sözlerinin hepsini mütenakıs bir şekil
de ifade etmektedir. 

'Yahya hakkındaki •özlerimizi biti
rirken u noktaya d işaret etmek iste
rim. y hya ~ulüm gömıUştiir. İfadele -
ri ıuyik altında almmıf mıdır almma • 
mıf mıdır bu ciheti bütün maznunlar 
hakkındaki delillerimi saydıktan son
ra izah edeceğim. Diğer maznunlardan 
b.-ıbsederkt:n buz yerlerde gene Vah -
y:ıya temas etmek 6%ere Yahya'yil ait 
. ö. lerimi burada "esiyorum. 

Maznunlardan Üzeyir'e geçelim: 
Ozeyir'io ifadelerini de tahlil ederken 
Yahya'da takib ettiğimiz sistemi takib 
edecek itirafatiyle mahkemedeki beya
natı arasındaki aözler hakkında tahlil • 
]er y pa<:ağız. 

Üzeyir yalnız hazırlık tahkikatın
" ve sulh hakimi huzurunda itir.tfatta 
bulunmuş ilk tahkikat sırasında külli
yen inkara sapmıştır. 

Üze} ir'in hazırl·'-' tahkikatı ve sulh 
hakimi huzurundaki if delerinin 
hututu esasi} esi Şt<dur: (Bu sene agu • 
tos ıptid2larınrla ıdi glınunü hatırla-.. . 

ti L U S 

cvimın k 
1 ırkcn G k un ka a ... ın.ı ., lı Mch

metbey K. den Çerkcs Şaban çavuşun 

kardeşi İsmail'i gordum. İsmail beni 
çagırdı. Kö) ün dışarısı olan noktada 
ormanlık nrasında ve su kıyısında beş 

kişi oturuyorlardı. İsmail bu beş kişi

yi gös:~rcrek, Hamdi, Yakıp. Aziz ol -

duklarını · ; • lı. Niçin geldiklerini 

anlattılar. Ben esasen bunların Ata • 
tiirk'e suikast içın geleceklerini yedi 

sekiz ay evvel Amman'dan gelen kar
deşim Ariften iştimiştim. Etem ve ar· 

kadaşlarını Amman'da toplanarak 
Türkiye hükümetine karşı fenalık yap· 

mak teşebbüsünde olduklarını ve hatta 
Sultan Hamidin oğlu Selimin Amıva • 
ruı gelerek arapları uyandırmak için 

caşka hlikümetlerle birleşeceğini tarih 
ten iki sene evvel Ammandan gelen 
muhacir isminde birisinden işittiğini 

onun için bu suikastçıları beklemekte 
olduğunu söylemiştir. Oze) ir itirafına 
şöyle devam etmektedir. Bu adamlara 

~di hükümet pek sıkı davranıyor si
:lİ Ali Saibe götüremem dedim ve bun
lar da geldikleri yoldan geriye döne • 

rek gittiler. Ertesi g'Jn akşam üzeri 
ben yaylaya gidiyordum. Yolda .~eh • 

metbcy K. den Şaban çavuşa rastgeJ • 

cilm Şabana nereye gidiyorsun dedim 
Suriye'den bizim çocuklar geldi ba~-

larına bir fenalık gclmcr;.in ben de on· 
ların geldiğini ve Ali Aible konupnak 
istediklerini fakat hilklimet çok sıkı a-

radığından muvatfak olamıyacaklarm

dan geri çevirdiğimi söyledim. Şaban 

çavuş İamailin ağabeyisidir. Bana Ha
mdide olup kendisine verdikleri bir 
mektubu Ali Saibe götürmek için ver • 

dl Ali Saibin çiftlikte olup olmadığı· 
nı öğrendikten sonra erte i akpm yo· 

la çıktım doğruca çiftliğe gitim pfak 

yeni doğuyordu. Çok iyi bildiğim çif· 
liğinin çukurlarından birisi içine k
landım. Beni kimse görmedi Ali Saib 

gün doğarken kozahğa doğru geldiği • 
ni gördlim. Hemen yanına gittim. Mek
tubu verdim. Okudu mektupta hatırım· 

da kaldığına göre suikastçıların gön
derildiği yazılıyordu. Bu adamlar ne 

oldu diye sordu, seninle görüşmek is • 
tediler fakat ben bunları hükümetin te

yak kuzundan dolayı geri gönderdim. 
Senin bunlardan haberin var mı dedim 

Ali Saib bana ulan sen çocukmu ıın şen 
hunları niye getirmedin ne olursa ol -

.n getirecektin maamafih onl r bu 
i in arası biraz soğuyunca ~elecekler 

dir. Katiyen bana getir dedi. Ben bu 
söz üzerine bu uikutı niçin yapıyor • 

aurıuz dedim. Ali Saib cevaben bütün 
•ta ·larım memleketteı. kovuldu on-

1 rı kurtarmak lhını dedi Saib Bey 
ı mebussun artık haşka ne istiyor • 

ı;un dedim ce\•abcn mcbua oldum da ne 

'dum elimde bir şey yok dama tafı gi· 

yiz ne derlerse onu yapıyoruz. Bir 

· re baştaki 3 J ki,iyi ortadan kaldı

rı raak kolay diye cevab verdi, Onun 
üzerine kendisinin Etemle muhabere i 

olup olmadığını sordum evet Etemle 
muhabere ediyorum bu gelen adamlar 

çok uzağa gitmezler ancak bombiçe ka

dar giderler if biraz soğ"udukt'ln sonra 

tekrar gelirler sen onl rı bana getir 

dedi ben de oradan ayrıldım. On onbeş 

· gün onra Yahya geldi bu işin akibeti
nin fena olacağını tahmin ettiğim için 

Yahyayı muhrnr::. teslim ettım.) 

Demekti.r. Sulh hakimi huzurun-
,ia da bu ifad~ •i tel'.rar eden Üzeyir ge-

rek istintak ve gc ~kı.e mahkeme huzu

ıı..nda bu hususları külliy~1 inkar etti. 
Ozeyirin hadisedeki rolünü en mü-

him kısmı Yahyadan ayrılarak Kittnbe

tire gelen suika tçileri kabulü ve on

lardan almış olduğu mektubu Ali Saibe 

götürüp verıııi olmasıdır. Bunun için
dir ki Yahyadan ayrılmış olan suikast-

çilerin Kümbetir K. ne ne vakit gel· 
miş olduklarını ve hakikaten gelip gel

mediklerini evelemirdc tesbit etmek 
ıktiza eder. Suikastçiler hakikaten 

Kiimbetire gelmişler midir? 

Yahyanın ifadelerini tcsbit ederken 

bütün ifadelerinin mantıkı bir silsile· 
ye tabi olduğunu yekdiğerine mübayın 

gibi görünen noktaların mübayin olma

dıklarını izaha çalışmış ve Yahyanın 
ifadelerini kabul etmek zaruretinde bu
lundugumuzu anlatmıştık. Y<ıhyanm 

bu ifadrlerini kabul ettikten sonra su· 
il .. "ttilerlc Üzt:yirin evinrle bir1esecek· 

K 

arc1h ten soylemı-şl rdı . \' in Arıf 

le Oz } ır arasında bu hususta hır mu 

bayenet goze ç rpmaktadır. Arıf son 
Jakikaya kadar olan itirafında agcı e

yisine suıkastçilerin geldigini kendisi 
nin haber verdigini söylemektcdır. Fı-

kir ve kanaatimizi daha ziyade vuzuh
la anlatabilmek için, Arifin ve Ozeyı· 

rin bu husustaki ifadelerini aynen ge 
çırerek münaka a etmek icabediyor. 

Arif iGtintaknamenin 12 ve 13 Uncü sa 

hiftleı inde kö} lerınin ilerisinde Ham 
öi ile Yakuba tesadüf ettiğini anlattık

tan sonra bunların suıkast için geldik· 
)erini anl:ımış oldugunu izah ediyor ve 

"gidip agabeyim Üzeyire malumat ver· 
aim ağabeyim bu adamlarla yalnız ola

ral't konuştu ben yanlarında degildim" 
demektedir. Üzeyir ise zabıtadaki iti

rafatının 40 ncı sabifesındt (bu sene 
a~ustos iptidalarında idi gününü hatır

IQJllıyorum bir gUn mahkemeden gel

d.Jm evimin kapı6Ulın önünde dolaşır

ken Göksun kazasına bağlı Mehmet 

bey K. den çerkes Şaban çavuşun küçük 
oirnderl 28-29 yaşlarında kaçakçılık i • 

leriyle uğraşan İsmaili gördUm. İsmail 

bıra.z gel diye beni ça ırd.J gittim. 3 

yü.r metre kadar evimden köyün dı • 
rısı olan bir noktada ormanlık uasm-

d41 ve IU kıyı&ında bet ki i oturuyorlar
dı. 111

\ .. ) 7olunda beyanatta bulunmak-

tadır. Şimdi, Uzeyiri evinden İsmail mi 
yoksa Arif mi çağırmı9trr meselesini 

halletmek icabediyor. Çünkü bunun ha

ricindeki tfadeler tamamen biribirine 
mutabıktır. Yam, mUJakatın akşam ü-

zeri olduğu, köyün dışarısındaki or
manlık içinde olduğu bir &u kenarında 

olduğu, Hamdi ile Yakubun ve arka
daşlarının orada bulundukları tama· 

men yekdiğerine mutabıktır. Yalnız 0-
zeyire haberi İsmail mi, Arif mi ver-

miştir. Arif kendi ine verdiğini iddia
da bala musirdir. Bu, bizce biltun esa-

satı yekdiğerinc mutabık olan bir ha
dısede büyük bir mübayenet teşkil et

mez. İsmailin bu adamlara gözcülUk 
yapmış olduğu Ozeyirin sarih ve pü-

rüzsüz ifadesinden anla ılmak dır. Bi

naenaleyh Arjfin daha evel gelerek ü
zeyire haber vererek i iyle me gııl ol
masını mtüeakip tsmailin gelerek Uze-

yiri alıp götiirmüş bulunması ve Ozeyi
rin bu hidi~yi unutmuş olması pek 

muhtemeldir. Onun içindir ki bunun 
Uzerinde fazla d ınnağa lüzum ıörmi

yor bütün esasları yekdiğerine muta

brk bulunan bir hadisede İsmail mi Ü· 
zeyiri çağırmış Arif mi çağınnış mese-

lesini, bir ademi sübut vesi·kaııı addct
meğe imkin bulmuyoruz. Suikastçile

rin gelmiş olduklarına dair Yahya. O. 
zeyir ve Arifin yekdiğerini teyit eden 
ifadelerini ~u suretle teVllik ettikten 
sonra bu ifadeleri tevsik eden diğer 

ifadeler üzerinde de. durmakhğımız Ji. 
znngeliyor. Maznunlardan Şemsettinin 
istintaknamedeki ffa1esi ayanı dikkat 
bir vasıf göstermektedir. İ!'.tintakname

nin 20 nci sahifesinde kendisinin tem
muz ortalarma doğru Harun'a tesadUf 
ederek ne var ne yok diye sorduğunu 

ve Harun'un da kendisine (birkaç gün 
eve! Gebenin Meryem Şeyh belinden 
Hamdi ile bir arkadaşı geçmi dedi
ğini ifade etmektedir. Harun 64-65 in

ci sahifelerdeki ifadesinde böyle: bir 
!CY söylediğini hatırlıyamamakta oldu

ğunu söylemek suretiyle inkar ct~k

tedir. Ancak maznun bulunan Şcmset
tinio Harun'dan böyle bir şey itittiği· 
ni söylemesi, kendi aleyhine bir hare

ket olduğu halde bu tarzda söz söyle· 
mcsi ve Harun'un da bunu ceffelkalem 
reddetmiş olması kolay kolay nazarı iti· 
bare alırunıyacak bir h dise değildir. 

Tahlil edelim: Şemsetttin bugün ui
kast işinden dolayı mevkuf bulunmak
tadır. Ve bütün tahkikatın cereyanı t· 

rasında hadisenin merkezi sıklıeti Ham

di olduğunu da iyi kötü ani ıldığmr 

idrak etmi tir. Binaenaleyh, Hamdi me
selesini hiç ağzına almanaın iktiza e

derken günün birinde Harun'dan Ham
dinin geçmiş olduğunu işittim demesi 
hakikatle kar ı karşıya gelbmıl kadar 

bariz bir ifade olarak ııddolunmalıdır. 
Şemsettinin Hamdinin g stiğini Haun
d:ın işittim demekle ne m~ddi ne mane-

tu m hin mı\ ete 
dist: de.,. aır kı. 

şey i ıttiı;ın s )' lt:mc c 
ha de hiç bıı 

nen bu ıfodeyı d 

LI 

ink r etmış olma ına gclıncc: H ıun 

gerçı Ozc:yirin ha mıdır an.,;, k t hlıke 
kar ısında bu hasımlığı un ıtmu ve 

çerkes bulunduk arın h tıı ıncı g ti e
rek müttehit bir cephe tc kıl etmıstır. 

Nete kim bütun Kumbetır kch u halkın. 

dan hiç bir kelime alamamaklıgımı da 
bunu i bat eden bir delil addolunabi-

lir Binaenaleyh Harun'un ınkar etme
sine mukabil Şemsettinin Harundan 
böyle bir ey i ittiği yolundaki ifade i 
sıhhat kcsbediyor demektir 

Gene bu mevzu dahilinde kalmak 

üzere başka bir noktaya i aret etmek 
iktiza ediyor. 23 - 8 • 935 T. de Kiim • 

bctirde Beşir çavuşun karısı Nafianın 
ifadesi mevcuttur. Bu kadın ıs· 20 giın 

kadar evvel kendi inin çeşmede bulu • 
':en Alimin karısı Safiyenin yanı

na gelerek (misafirlerimiz var) diyerek 

nöbet beklemeden ıu doldurarak gitti· 
ğini öylemcktedir. Bu ifade maznun • 
.rdan Zcrku oğlu Ömer tarafından 

da tekrar olunmaktadır. Ömer, zabıta
daki ifadesinin 6 llnc1J sayfasında ha • 

diseyi bertafail izah etmekte Hamdi ve 
"'daşlannın Ü~eyir'Je Arif tarafın 

dan · ndiklcrlni bütün köy halkının 
bildi ini de ilft've etmektedir. 

lar<lan ba ka Harun ismindeki 

şahit de iıtintaknamenin 70 inci sayfa· 

arnda Beşirin karnn Safiyenin çeşmeye 

gelerek mi afir r diye nöbet bekle

meden acele uyu doldurup gititgini 

işaret etmektedir. Alim gerek hazırlık 

tahkikatında ve gerek i&tintaknamcde 

evlerine hiç bir misafir gelmediğini su· 

reti katiycde inkar etmi olmasına go -

re vaziyetin ne şekil aldığını kolayca 

kestirmek imkan dahiline gimıi olur. 
Buracıkta nazan dikkati calip bir nok

tadan daha bahsetmek Uizım ki o da şu

dur: Bu misafir geldiği hikliyesinin ta· 

ı hi de suikastçıların Ozeyir'in evine 

gelmiş oldukları bildirilen t rih arasın· 

daki mutabakattır. 23 • 8 • 935 T. de ifa

de i alman Nafia bu misafir hik ıyesi 

nin takriben 20 gUn evci cereyan etti -

ğini anlatmakt dır ki tam a to un bi· 

dayetJerine tesadüf eder. 

Suika tçıların Ozeyir'in evine gelip 

gdın<"mİf olduklarını iıah ederken di

ğer bir delil olar da Ozeyirin Andi • 

ıin M. l.J. liğine vermiş olduğu istidayı 

İltri 6lireceğiz. Ozeyir durup durur • 

ken 19 a~uato tarihinde: Andirin M. U. 

liğine bir i tida vererek kendisinin 

dü,manları bulıınduğunıı ve bir iftira- ' 

ya maruz kalması ihtimalinden bahset· .. 

mekte hii bir cıu uliyet kabul etmiye • ·~ 

ceğinı ileri Üt:T.ektedir. Gerek Ozeyir ı. .. 
gerek Arif zaöıtadaki ifadelerinde bu· 

nu arahaten izah ederek bu istidanın 

verilmesindeki saik, kendilerinin ya • 

hancıları saklıyor tarzındaki iddialaı a 

. cevab olduğunu izah etmcktedirleı. 

Zer kuş oğlu Ömerin zabıtadaki i fadc

ısinin 64 lıncü sayfasında söyledigi söı

'cri, yani Hamdi ile arkadaşlarının 0-
•ir ve Arif tarafından ia c edildiklc

d yolundaki ' ·yanatı da nazarı itibara 

alırsak müddei umumiye verilen bu is
tidaya ehemiyet atfetmekliğimi2 icnlı
eder. 

Ozeyirle Harun aralarındctki ihti • 
laf yeni bi ihtilaf değildir. Seneler • 
denberidir aralarında dava muhakeme 

cereyan etmektedir. Senelerdenbcri de
vam eden bu ihtilU iki tarafı da yck

digerine dütman yapmıştır. Seneler • 
danberi ıilrcn bu vaziyette Harun'un 

U.zeyir aleyhine bir iftirada bulundu

ğunu gönniiyoruz. Binaenaleyh 935 se

nesi ağustosunda Üzeyir müstakbele 
muzaf bir iftiraya atfen milddei umu -
mUiğe niçin istida vermek lü2umur;11 

hissetmiştir? Bu hareket kendisinin de 
bir şeylerden kuşkulanmakta bulund.ı-
lunu ve binaenaleyh müstakbelde kc:·- • 
disine sorulacak her hangi bir suali \in- ' 
lemek için böyle bir istida vercl:fid !u
bat etmez mi ? 



a. afia · nıiıul.,ki kıtdmla maznunlar 
p St-m!lt tfı iı be~ ana ı Hamdi \"e rüfe
-.. .. "''" t'z1>yir"ı f'rir P flt'lcliklerini itiraz ka 

mtt. bır '1l kili! i1alı etmtlrtedir. ~ni-
1 rin f'Zf'~ irin M inf' l'E'lm~ ol<luiunu, 
"ide i1J1 f' i P11t ett.il..""ten 10nra. ızel 

Id ıkla n ı i ıiıı tf"lhit.ine trec:t>biliri:r. 
un İf'İll rfp 'iıuırl PtfM't>iimİ7. <lf'lKil yine 
lt>l'<lf'n ih r tir 
r"fle r C\ r im h ırfı f' 1 il Bğtuıfo8 ipti 
nda tk , .?l' ıH.ini beyan ve ifade et-

t'dirlPr f' '"dr, tik ~ı:ilt>rin llPlrlikle
nı ·'''ll\ia~ a dojtru JCİdt-rken 

eıirılP .. i ü \e ~aban Ça\U· 
k ndimn \li ı;(aihf' \Prdi~ mflktnbu 
iş olduğun 1 ifade etmektedir Binaen. 

tarih mt'M'lesini tesbit ederken bizim 
mebdei hareket olarak t17.e;Yirin bu ifa. 

istinad tmek urureti mevcuttur. n. 
·n bir aqam üzeri yaylaya giderken Şa
Ca""8 mülakat ettili iki kere iki 
eder derecesinde sabit obaQ4 bir key
r. Binaenaleyh tarih meaelesini tes

ederken bu ifadeler üzerinde yiirüyeff
Şaban Qavuş gerek zabitada ve gen>k

lnintak daire11inde verrni• oldtıfn ifade
bn millikatı anlatarak tarihi ic:in 

bir fe7 söyleyemiyor. Yall'in doaya 
ı.mı'AD.lında meveud tf'nv"ri hakikat ic:fn 

olduiu mektupta 1rzeyh-le olan 
-lbtmı anlatarak akşam ftzeri yatBıya 

idi, diyor. Demek ki, mfilikatta ta· 
n..,mn ifadeaile tam bir mutaba
~- Şabawu Vseyirden ayrd

IODra Klmbetire gelerek misafir 
ıdam Beşir (!ıtVllf lnaindeki '8· 

f&ba, ıatmtaknunedeki 6ö - 66 
7Jfalardaki ifadeainde Şabanın ken

«rine plmif oldufwıu ve bir gece ml
bldıtmı, t!zeyirle Şabanın yolda

-81lkatmı anlattıktan aonra tarih tes-
~iıı b&disenin mahkemelerin tatili 

da oldupnu ifaret etmekte ve Yah
bu mtllikattan takriben 20 gt1.o 
köylerine gelmiş olduğunu işaret 

Mahkemelerin tatili 20 tem
bqlar, binaenaleyh mtUA.kat .00 

mdan 1e>nra nkubulmuttur Yahya 
afaatoeta Kümbetin gelmiftir. Şu hai
ID liln JUkarıya ~k ağustosun 

ela lkid oldulu me;yiana ~ 
r ki 'Ouyirle Arif te bu tarihi ağua

iptidam olarak telbit etmiflerdir. 
8Jmcti, tarih meMleeinde f1l izahatı 

liJikten IOll!'8 bir an i~ Tabyanın 
erine rücu etmek arareti hAad 
. Yukarıda da söy~ oldulamua 
YaJa7ayı 19 temmus 1935 tarillin
tebde göriiyonız.. Kendiai ondan 

Kiliste kalnut ve 17 temmmda Ayiıı
gebniftir Hududu, Killıl tarafla. 
ıec:ID.lf olmasma mıllinıi Yahya. 
veya 16 tarilılermde hududu gecJ· 

abmı p.terir blJ' delil olmama
zaran kabul etmek zarureti mev· 

Yabyanm ifadeeıne göre kendi
raber geçen Hamdi ve rifekası· 
cfu d ek'lri 15 veya 18 -.nuzda 
erdır Rntludla Kfimbetir arasm

f nı 6 veya 7 günlilk bir yol 
auik tç"lenn 22 veya 

IUUlllt.UoUa (\Ü betırd olmaları ikttza 

oldnkla'l'niı le b 
rind olduğu 

e h ve t ett kte.n aonra 
hakkmd ki difer delifterın tahli
am ede liriz. Yahya lf '1 nde 

den ayrılırken iki gün ~m ayrıl
ll7laıiftir. A7in on bet veya on 

lıadadu gegtiklerini kabul etmif 
ma nazaran aym on 7ediainde 

lllNatmle buhışma1an iktiu etmez miy
akJa bir fikir gelebilir. Fakat iki 

IOll1'& baluprıak bydinin, yekdilerin
QllYıklan andan itibaren kabul et
iUla ,.ıttm. Zaten hndudla gi-
~ 7R anwnda\i mesafe iki gftn
tok fadadır ~aleyh, bu iki 

l.rprc1I ..ıarm ~ muvaaall
ill8ft!p Y ah1Ullll iki gtbı sonra • 

gelmeıu ıçiııtlır 'oktıa a_y rıldıklıu·ı andm 
itibaren iki gün sonra ne Hamdi ve arka
daşlarının Künıbetire gelmif olmaları ve 
ne de Yahyanm Karameun kadar yürü 
mesi için kifi değildir. 

Şimdi suika tc:ilerin geldiklerini ve 
gelmif oldukları tarihi tamamile tesbit 
ettikten sonra hidiseleri silsile gibi talrib 
Mt>l't'!'k cMillerin tahliline devam edelim: 

O 1.eyir suikast~lerle iki llaat kada1' ko
nuttukt11n sonra bu adamları llfiktlmetin 
•id<lt>tli aramaları ylizilnden geriye ~eVİ1'· 
di~i m.,.leBine g6z atalım. Yukanda da 
izall f'ttiiimbı •ethile Useyirin daim! bir 
tıuuımd altında bulundufu maldmdur. 
Dııha bu hadiseye takaddüm eden eski 
~ilnJer<le bite t!zeyirin bayle yabancı 
adamlın·ln konuşması nazarı dikkati ealib 
bir vaziyet alm1'hJ'. Jandarma kuman
danı 7.ekinin istintaknamede mevend be
yımatiJe yine doqa meyanında meveud 
muhabereleri ttzeyirin bir 1tne evvelisin
denheri bu husmta takib edilditi ve t!ze
yirin ~k~ra yataklık ettifjnden filp
he edildifini g&ltermektedir. Hatta 
yine dosy" meyanında mevend bil' 
rapordan t!zeyirin kaçakçtları hima
ye kudile bekc:iyi dih·diiiii ve hapeettiıri, 
bu yiizden muhakeme altına dahi alın
mlf oltfntnno öfreniyonıs. Şimdi bu vazi
yet ~da bulunan ve takib edilditini 
bi-eclen bir adamm gelen ımikasteılan evinr 
ahp Waldam" olması ıtn<.'ak ve aneak cinnet 
vasfile tavsif olunabilil'di. Netekim yuka 
nda da söyledifimiz veçhile A.ndirin M 
umumiltfine ortada fol ve yumurta yok
ken mfiraeaat etmesi de ttzeyirin daimf 
surette lmfkolanmakta bulunduftına sara
haten göstPren eanh bir delildir. Aleyhin
de hi~ bir dedikodu olmayan hic: bir feYden 
~llenmeyen t!zeyir ne diye müddei umu
miye miiraeaat etmiştirt İşte bu da bize 
gösteriyor ki t'zeyir daimi sun>tte takib ~ 
dilditini hissetmektedir. t'zeyir suikl\St
cılerle görilttükten ııonra onlarla alaka ve 
irtibatını muhafaza etmif midirf bu suali' 
de bili tPl'l'ddüd (evet) ce abmt verebili
riz. Bu suale evet cevabını veren yalnt7. hiz 
değiliz Bu gün smnt ve ebk m bir kaya 
gibi hühin hild. lerini aöylememeğe az 
metmi• ol n kendi köylüsü Çerkesler dahi 
bu suale zimnen evet demektedirler. Mıız. 
nunlal'dan Şabanın zabıtada ve istintak. 
namedeki ifııdelerine bir kere daha ırö7. 

atalım. Şahan, 'Ozeyirle miilikattan aonra 
t!zeyinn heybelerle ak'8mm dar bir vak
tinde vaylaya doiro gitti~ini srörerek na
zarı d"kkati eelbediY9r ve derhal bu hldt. 
yi istitrab dolu nazarlarla ~re anlatı
yor. Detir ~ ifade&inde bu ciheti J&)clama
Yftrak elyltlyor, d1lşlnelim: 'Ozeii1' köyiin 
zengin ve etraftan bir adamıdrr. Yaylada 
adamlan vardır. Bunlara yemek veya i9· 
mek g3tflrmek mutadı defilken ne diye 
aqamm dal' vaktind gidiyor. tlzvirin 
yaylaya yiyecek götflrmesi o kadar gayri 
tabit bir vaziyettir ki buna kendi köyltlle
ri dahi pşıyorlar ve bu, köyiin · c:erisinde. 
bir dedi kodu mevmu a9ıyor. ı:ıu vaziret 
bize gösteriyor ki 'Ozeyir nika tçileri PV· 

dıktan sonl'a onlarla irtibatmı derhAl kea
memif ve onlarm hudud haricine katla1' 
gizlenerek gitmelerini de temin etmiştir 
Bfitftn bunlan izah ttikten sonra url i~n 
canlı tarafına ~mek iktm ed"vor. 
Czeyirin :\ti ~aihf' f'ktuh ırötirmesi met1e 
lesi. 

Burad bir sil ıt takibi i i meBelPvi 
s fhalara Vll'arak fiıa safha t kib etmfl!k 
ıktiza et 

0

ktecf r 'F.n"elA Ali ~ ible "O e
vırin mü ebetleri eeeleainden bahsede
lim. t!zeyirle Ali Saib aramıdaki miina
Rebet her ırl b'r ilnasebet hududlanru 
ıreçmı' ve h tta 'miyetten daha ileri 

Ali Saib t!zeyiri ok eskiden
kta ve he en hf' en yanm-
ymna t dır. V eyirin za. 

ıtadak bu huım verrn · 1 lu 1l ifadeyi 
Ali Saib'n d hi reddetmemiş olması anla-

da il bet h da b' e rib bir 
kir v re lir B" f'n J h Türkiyede 

Atatiirke ı kasd · n birliktt> yapılacak 
er hanırı hır teşebbü te Ali Saibin dahil 

oldu(nına n zaran ona tavauut için onun 
en yakmlarmdan b"ris"ni bulm k iktiza et
mekted·r ki, bu bulunacak adam da haiz 
olduğu vasıflara göre tl'zeyirden başka kim
senin olamaması iktiza etmektedi1'., 

Komplonun daha nfin halinde bulun
duğu zamanlarda tavassut l41in ttuyiriıı 
canlan~ oldufunu göstermektedir. Yah· 
yaya aid delilleri yukanda tahlil ederken 
şun.lan iah etmefe çaıı.mr.tık. Y ah:r, 933 
senesi bfmr 'Or.eyirin erinde g~rm)f Ti 

o yaz Suriyeye kafmqtır. Yah)'UlDl Sarl
yede teeadilfi olarak MUI& ıwamda blrbıl 
tarafından Şama g6nderilmeıd, oradan tan.. 
sin akrab111 bulunan Selim Haaı İbrahimbı 
bulundultı Meral lultana gitmesi ve yfnt 
oradan Çerkes eemifethıin m.erked olan 
EunertraT& gitmft olmasr, IOD1'a Ammana 
~ ttse;ririn akrabası KahmudJa tirllt-

esi ciheti rhıl pet tabii 1n1Jun""lf, h 

ULUS 

kadar tesadüf olamayacaiuu ıleri aurmüt
tük. Bu h~taki izahatımızı hatırlatarak 
Ozeyirin bu ite daha çok evvelden karıftınl.. 
mif olmasını bir netice olarak 8Ö7leyebilir. 
Nitekim. 934 senesi yas mevsiminde Ttlr
kiyeye dönen Arife bu cihet avdetten bir 
kaç trün evvelisi Retid tarafından da söy
lenmi' ve Arif bu ciheti itirafata devam 
8W"etile sou dakikaya kadar aakJamayllrak 
ifade eyleaiftir. 

Şu halde Ozeyirin bu ifle al1ka ve 
malOmatI daha çok inceden bosfil bul· 
mq demek oluyor. 

Şimdi, İfİn ikinci ufhasma g99elim . 
Hamdi ve arkadaflarmm, ttzeyirbı yam. 
na gelmif olduklarım yukarıda uzun 
mıadıya ha etmiftik, burada bir an için 
yine Y alıyaıım aöylemJt olduklarına rll
eu edelim. Yahya diyordu ki: Bu İfİD ba
flllda Ali Saib vardır. Yahyanm bilihare 
rüeuuncla bu ismi, aklına gelen ilk bfi· 
yiik adam İlmi olarak atmaamm ne ka
dar gayritabii bulundutunu J'Ukanda 
izah etmiftik. Onun içindir ki tekrar bu 
noktaya rtıeu etmek Jstemiyorm. Yah· 
yanın 88YDUf olduğu bittin tafailltı, yu
karıda söylemif olduğumuz şekilde ka
bul ettitimiz takdirde, Yahyanm Ali Sa
ib iCJİD söyleditini kabul etmemek için bir 
sebeb mevcud rlefildir. Kaldı ki bu is
mi Arif' ve t!zeyir de tamamen anlatmıt
lardır. 

Ozeyirin Ali Saibe gidip gitmediği me
selesine intikal edelim : Ur.eyir, zabıtada
ki itirafında, Sulh hlkimine verm.İf oldu. 
in ifadede ve kendi hattı deetile yu
mlf olduğu yaZIBDlda bu ciheti hig bir 
ıtekke meydan vermemek lllretile izah et
mektedir. Yahya ile Ur.erir aJl'I ayn 
yerlerde ve a)'l'J ayrı zamanlarda, tama
men yekditerini görmeden ifade Termif. 
lerdir. Şu halde ayrı zaman ve mekln
larda ifadesi alınanlardan birisi, yam 
Yahya bo itin başında Ali Saib vardır 

diyor. Ozeyir, Ali Saibe, kendilerini gö
türmek üzere Hamdi ve arkadqlannm 
geldiklerini beyan ediyor. Arifse ta Am

manda iken Re,idin kendısine, ıize adam
lar göndereceğiz bunlan kardetin Aziz, 
Ali Saibe götürecektir, diyor. Bu sözleri 
kabul etmediğimiz takdirde, bu fiç kiti· 
nin ilahi bir ku.vet tahtı tesirinde ola
rak deruni bir ilhamla konuştuklarını ka
bul etmit olmakhğnnız llzmıgelmekte
dir. Bir an için zabıtanm, Yahyadan, 
Ali Saib ismini ifittiği zaman, bu ilmin 
bunlara da cebren kabul ettirerek söy
lenıni• oldotunu farz ve tahmin edelim. 
t!zeyirin çiftlite gidiş, geli' tarzmdaki 
izahatına ne mana vermif olalım t 

t!zeyir yalnız Yahya gibi, evet, bu ftin 
b8flllda Ali Saib vardır, demiyor ld; Bil
tiln tafsilatile c:iftlite nurl gittilini, mek
tubu nasıl vermı. oldufanu izah ediyor. 
Bundan başka zabıta efer bu sCSzlerl, bu 
maaallan eeht"en kabul ettirmif olsaydı, hl
diaenin rükfinlerinden olan Çerkee ldrlale 
nahiye müdflrtı Şemaettine söylenmemesi 
i(in nt' sebep mevcuttu. Aşaitıda ,3rflleee
ği fizere bu adamlar son dakikaya kadar 
inklr etmişler ve inkirlan oldufu gibi 
zapta geçmi.ıir. Mıtsal uydurmalı: latida
dmda fanettiitimiz zabıtanın bu adarnlar 
için de bir takım hikaye uydurarak imza 
etfrmemesi ic:in bir s~hep varmıydıt 

t!zeyirin c:iftliğe gitrnit oldufn tarih 
hangisidirf Yukanda uzun uzadıya auikaat
c:ilerin gelmiş olduğu tarihi tahlil ve t.esbit 
tmi' bu tarihin a~t!ltOI bidayeti oldufu. 

nu kabul etmek z roreti meveud oldufu. 
nu söyl miştik tlzeyir ifade.tinde IU~
lerin geJd~ gftniln ertesi günfl Şaban Ça-

ı tan m ktubu aldığını v daha erteli giinti 
de iftliğe g"tti~ni söylüyor Şu halde çift
liğe gidiş tarihi ağustosun iki ile dördft ara

n<I oldu~ anlaııılmaktadır 

tj Ylr g i "f desindP. bu tarihi 17 -18 
ıı!ftos araat olarak göst rmiştir. Ancak 

ifadesinin bıraz aşağısında tarih meselesini 
tekrar sordukl n zaman katt olarak tesbit 
imklnı olmadıfrnı ifade · tir ~11 hal
de V'zevirin söylemiş old iğu 17 -18 aius
toa gecesini kati bir tarih olarak tellkld 
edemediğimiz içindir ki, h&ıJka delillerle 
tarihi tesbit etmek zaruretin· hİIBetnıif 
olduk. Şu ktiçfik notu da nazan dikkate 
aldıktan sonradır ki, milbayin gibi görülen 
noktalar ilzerinde çallf&biliriz. 

tJzeyir Ali Saibe götilrdiiftl mektubu 
kimden ve nald ahmftır. Bu ciheti Şaban 
hakkındaki deliller faslına brrakmalda be
raber tim.dilik p kadannı eöyleyelim ki. 
Şabanın mektubu Azize Terdiii hakkında 
da bizce kanaat mevcuttur. 

Oseytrle Ali Saibln tiftllil aramıdaki 
meaafenln 18 aat 1&7& J6rft18f olduğa 
mtbıakafa edilmeyen hakikatlerdendir. 
t11871r ba bdar meufeJI bir geeecle b
tedebllir mit OAJir Jmcliafnln atla git. 
mit olcluf11n• ~ nuann atın 
Jmvetine ,ar. 18 .. t11t p.ya ~ 
ıı ft 12 ... u. bWDeoell flpheden 
._.. ~. ••• tJ..,tr de 

itirafında bu ıueı;sfeyi ~e<.~ katetuı ~ ol 
duğunu ve gün dofarken çiftlile va91J ol
duğunu hatta kimseye fCÖMinmemf'k :~in 

Ali Saibi bir çukurun içinde bekledifini 
Ali Salbin kozahklara doğru gelıliğini gCJ. 
Mir görmez yanma yaklıuµarak mektuba 
verdifini heyan etmektedir. Kütük bir 
noktaya da ha temas etmek iııtiyoruz. 
Yahyanm sarih olan ifadesine nazaran hu 
teskill\tm fidf'rlerinden hirisf de f lriatir. 
n.zeyir, ifftdf'!i!İn<le hi~ tanmıadıJmı aöyle
mi,tir. Ayni teşkillta mennp olan O• 
yirin, bu tefkillt Uderlerinden birisi ola11 
fdriai tanımaman lmklrn Yal' mıdırt Bu
na hem e"et, hem hayır diye cevab vere
eeiliz. t!zeyirin itirafatta bu hldiaeyi bize 
ikrar ettifini iddia etmeditfmls ~dir ki, 
t!zeyirin, f drisi hakı1taten tannnadıimı da 
iddia edeeek değiliz. t!ıeyir zabıtada esasa 
dair vermft oldufa ifadeden, istintak 
dairesinde tamamen e&)'lllq ft inlclr vl 
disine sa~. Binunalqh, tdrisf ta
nıyıp tannnadılı hUIUIRIDda da dolru aiSyle
Jip liylemedifini, btt olarak tesbite im
kln yoktur. Hldisat blti1n h1l "1erin blr
letik bir IUl'ette yapddıitmı gösteriyor. 
Onun içindir ki. ttseylrhı, tclrW tamm&lll1' 
olması. tdrfılin, ttr.eyfr h11kkmda mal l\matı 
bulunmaması ıribi keyfiyetler hldiselel'in 
~ecihlf'rini d~i,ti~k de~ldir kanaatin
de bulunmaktayu. 

t!zeyir hakkında daha fada 181'ar et
meden diifer mamunlarla metgal olmaya 
bqlayaeatız. Yalnız t}ze;ir ukkmda. 
kanaatimisl tevllcl edm bir Ud nokta ... 
rinde daha durmaklrlmm leab etmekte
dir. Tme bir an it:in t!zeyirin tazyik al
tında ifade vermif oldufanu ve 117durarak 
bu mualı ortaya attıtmı b.bal edelim. 
Zabrtadald ü nci 1&71fasmda m.eveud ifa. 
desine ne di,reeefiat ttzeyir, yalnız ma
sal uydurmakla blmıyor, bqb huau
larda da malOmat aabih •lir. Bilfarz mn
zubaha ettifimis 41 nci saydadaki ifade
si çok '8yam dikkattir. t!zeyir, Etem 
ve arkadatlarmm Ammanda toplanarak 
'ftrkiye Htlkfunetine kal'fl fenalık yap
mak teşebbtlailnde olduklarmı biliyor. 
Hatta Sultan Hamidin otlu Selimin de 
Ammana gelerek Arablan Q7Uldırmak 

ve batka HükOmetlerden yardmı tem.in 
etmek ıuretile Htlkdmetimise fen.alık ya
pılmak istendiii, bwıdan iki lene evvel 
İngilU puaportile Ammandan gelen Mu
hacir ismindeki Cerbetea lfiüiiinl il>'· 
li1.7or. 1tin daha garibi, Arifi de alarak 
Ammana ptü.ren bu )(uhaoir ilmindeki 
adamdır. Bunlan da polia mi dikte et.. 
mittir! 

Yin.e bir noktaya ifaret edelim : tt .. 
yir, Ali Saible olan mtlllkatmı anlatır
ken Ali Saibe, kendilinin bayle itlen ni
ye gİriftifinl IOrdufa ft Ali Saibin de, ini 
söze ka1'fı cevab olarak (Kebm oldukta 
bir fe7 mi olduk, bbıi dama tqı gibi 01· 
natıyorlar) deditlni ifade etmektedir. 
'Ozeyir, Ali Salbl, nafiz, .aza geger, 
kuvvetli bir mebUI olarak tammattadır. 
Bfltfln sözlerini 117durduğwıu fanetaet, 
Ali Saibin, dama tafı gibi oynımmw 
hakkındaki maldmatı nereden oıkaıvorf 
Demek ki, bu gtln bitin bu 8hlerin 117· 
durulmuma alı:len, nwıtıkaıı büln ,ok
tur. Ali Saibiıı tt.,ue böyle bir lh 111· 
lediğinf kabul ettikten sonra da diler 
ifadelerini kabul etmem.emis itin bir ee
beb mevcud delildir. 

Dahası nr : t!sqtr, Ali Saibe götitr
milf oldula mektubun meal n muht. 
riyatı hakkında da maldmat l&hibidir. 
Bu işte nazarı dikkati calib diğer bir 
nokta da, Uzeyirin anlatmıt olduftı mek
tub mealile Yahyanm sözleri arasındaki 
irtibattır. Yahya, hareket ederken Cer
kes Etemin kendilerine, aziınkar olunu 
demif olduiunu s37lemittl ttzeyirin, 
Ali Saibe verilditf mektubda ayni meal
de bir cümle mevcnd, bunu nanl tel:f 
etmelif 

Bir nokta d a · t!zeyir çerkeatir. Ac:dr 
gözdür Jandarma ~vtıtltıluna kadar 
irtfka etmi, ve ayni amanda mficadelede 
Milis yftzb8flh~ yap1Dlfbr. Çerkes Eteml 
ancak ve ancak Adanada Qikan Türk söz6 
ismindeki gazeteden tanımaktadır. Buna 
da mı inanacaiızt 

Şidml bir parçacık da Ozeyirin Yahva-
11 niçin yakalatm1' olması mellelesine inti
kal edelim. tık balatta mademki t!zeyir 
Yahya ile beraberdir. Onu yakalatılılf ol
makla bfltfln kompl0111 ele vezımit olmu
m dqe bir fikir akla plebilir. Fakat hl
diae hiCJ de &yle defı1dir. 

Suikut.eılar geldikten ve ttle7İJ'le ko
nuttuktan aonra köyde bir '8yia dolafma
ya bqladıimı yukanda übat etmif ve bu
nun en btlyflk dEılilf olarak da agust0H1tn 

20 sinde 'Oıeyirin ortada hi9 bir aebeb ve 
bahane yokken Andirin M. U. sine iatldı 
nrdilfnl flerl llrmfittilr. Dem.-.k ki, ttzPvir 
aleJlıiııdeld dedikodudan tlrkmilf bil' vazivet
te bulunmaktadır. Kaldıki Yahya da iki ıtln 
IODra pleeet, plmemlt, 25 "6n tf'ah urla 
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ııı l ı .aı mevluint- gdıııı~c ı üi ı&cııa1t:.) 

Ozt-yirin bu vaziyet ka~sında Yahyayı 
J akalatması en tabii bi~ hareket olarak tf'

likki edilmelidir. Yalnız tlzeyir bit nokta 
da aldanmıştır. O, Yalıyanm nihayPt 
~akc:ı olarak tevkif eılileceğin · ve kac:ak 
~thıh hakkmda hi~ bir delil görülmeyinf'f 
~rheet bıraktlaeainu tahmin etmiı:ı ve bu 
tiin pillnmı buna istinad ~inniftir iri 
~er Yahya hatibten itirafa ~iyP~ 
\nkirmda ısrar etmif ola;vd1 Ozeyil'in höy 
lıo <lfltilnmf'kte haklı oldnJTintı da i<11hRt P 

mi olacaktı. 

Binaenaleyh ttzeyınn Yahya~-ı yakıılıt 
mı olmumı biz hidisenin miihim ve <'-&nl 

dı>lillerin en birisi olarak acl<lı>tmr mei'._.11 

m etinde kalıyoruz. 
t!le7ir istintak tahki atı n .. mda k n 

dısinin köyden c,rkmadı~ söyl mi" v.-. an 
t>ıık Yahyanm yakalanmasmdaı bir lıaf 
on g6n. IOD1'& Zillfikar zadenin dü/ıtünimı 
,itmek i9in on g6n kadar köyd«>rı avnl 
tnu ifade etmiftir. Şu halde ttz«>vir m11 
dem ki köyilnden hiç bir surette c:ıknı 

mıttn'· Ciftliie nasıl gitmi.,ıir mt'flt'I~ 1 

sornlabllir. t!zeyirin çiftlfle na ti ırit ~ 
\akkmda kendisinin sarih ikrar ve itiraf n 
dan bqb bir deWe malik defiliz. Bnn 
uıeak tfayir kendiei dellllerini g&lter 
mek 111Ntile ikrar etmif ve on sekiz saat 
meeafeJi bir gecede katettim diyerek tA 
rih olarak ta ındblttilerin geldiği gilndetı 
iki ıln IOnra oldalma ileri sinnflttür 
Şu halde tiNile sitm1' olmul yukanda 
da 181'edifimis afuatOIUD 1 veya 4 lnt 
tesadüf etmektedir. Bunu burada aöylf' 
mekten mabadmm, tfseyirln Ztllfibmu 
nin dfitflnünde bulunup buhııımAmasırı ı 

hldİ8e ile bit te allkası olmadıi 111 

l9indir. Zira Yahya yak11.lanıiıktı ı oı • 
1e>nra Oaeyirin Ali Saible miil ı h 

kında hiQ bir ihbar ve iddia ıf'\ ""ıi 
fildir. 

Binaenaleyh; 
l - Suika8t4Jfler temmuz n 1 yt>t 

ve atuat;o. bidayetinde Üzeyrin '" nrnıı 
mişlerdir. 

2 - 'Ouyır itirafatmı tamıa ı .-ı ellt
tulnıQ4 tarihlere iatinad ettirnıPktf'itir 

3 • OF.eyrin Andirin m6ddt> umumılı 
tine verdiii istida p ealı'bi dı kat oldu 
in gı'bi Yahyayı yablatmıf olması da k n 
disini bu ifin faili gôlteren delillel'dendn 

4 - Y alıyamn n Arifin ifadelerile 'Ouy 
rin ifldeleri aramda tam bir mutabakat 
vardır. 

5 - Yahyaya aid fudda da sikretti.finıU 
gibi YabJuım 8 aJhk kıt mlddetini O.. 
yirin f8Dlllda 1'99lrmesi bot bir '87 dfiil
dir. Netekim, ttseyirin mnhaeir WnindP'd 
bir adamdan balıeetmif olmam kE111disin~ 
bu itle daha çok enelden uwm lldufon 
göetermektedir. 

6 • ttzqlrin, Ali Saibin 41iftlitine gıttiii 
bir hakikattir. 

7 • 'Ozeyir mahkemedeki ifadesınde oı 
on bet giin ziıl~m gördftifinl aiiylf'diii hal 
de bu ifadesi de hakikate mugay"rdi" 
Çünldl 2 teşrini evvel gecesi Relen t~uv 
rin 4 tefrinfevvelde itil'afı teshit eclD
miştir. itiraf eden bil' adamm nl~m 
görmesi mantık haricinde bir iddiadır 
B6t6n bunlar t!r.eyirin hldisedeld allb
anı .-ne tutulacak kadar tMhit etmektedir. 

O'F.eyir hakkındaki miitaleamm da fa 
1111retle teehit ettikten sonra Arife geobo
ruz 

Arif, gerek zabıta tahkikatı, gentk 
sulh h&ldml huzuru ve gerekle ilk tahJd. 
katm sonuna kadar itirafmda devam eda 
yeglne maznundur. Arif yalnız ve :yabm 
ih ttan mf'mnoiyet karan l'flfedildiktea 
ft diler maznunlarla temasa geldiktPft 
sonra mahkeme huzuruna gelmit. orıt<la in 
kara başlamı:ştl!'. thtnl " memnuiyet kıı 
rarı refedildikten sonra diler maznun 
tarla temıtsa gelen Arif o kadar il el ta 
Um edilmiştir ki Yük ek heyf'tini~ buzu 
nında fifre kelimesini bir i•ken<>e alf'h 
olarak anladılttnı söyle f' t>k ka<I " il.-riv 
gitmiştir. Be, sene Ammanda ~u lmm 
panyaamda şofarlilk ed n Arifm şifre kP 
timeaini anlamamuma imkAn yoktnr Nı 
tekim, bunu Yiibek huzurunuz(! da iıt 

pat etmif, •ifre kelimeaın' JIDntt aleti 0111 

rak 11andığrnı söyledikten 1i'tru aonra Yük 
sek riyasetin vaki (Sahsı malftm mudurfl 
ıma1ine b111 haytı', eeraerinin bıridir, ee
vabım vermiştir. Şifre kelimeaini itkenre 
Aleti sanan Arif, .,ınsı maldm t11hirine, """ 
aeridir, eenhmı vennekl+> h&t>itdıant'd.- nP 

ımretle talim N!ildilini vazıh ft' ı.arih if11 
del r ile anlaışılmı1Jttl' 

Arifin srert>k 1.ahrt11 gerf'k ımllı hilkım• 
ve ~erekle· tintftk da 0

rt'8İntlt>ki ifarlMi t11 
mamen itirıtfa mötc>rl oldufn İf'rn<Jır in, 
bu itirafın Mr hı 1 " v.- ~Mı · olan iA
tint k f'fail'f' • rlf'ki ıfıırl<'!i!IDİ ırö1 önüııı'" 
tutmak ve \r f lıakknuiııkt tıalılıllerımuıe 

k ıuretle devam etmf'k istiyo1'11" 
Bnell, Arif kimdir. fdtliıuıı.tnenin ha 

pda t!zeyil'in kar&ı,i 0"111itunn ylah· 
lftniı hu aıfıtmftftr> h h<111"'1P ~ • • 
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ılır. ~imdi :\rit"i•ı ılirnfotı hııl.i:.asırıı rınk-
leılı liı~ı . \ri f ,]İ)OI' ki . 

.\111111.ıııılıı lıuluıulu..,u ıauuııı or.ıda 
( «"rkı s Et f'lıl, Hı ııl. ~ a ııı•Iİ H·satl'l' un

.. ı ··v·· ·· lnııılnl"lll ıı rııclnl,i ı>ıl: ıııl a rı gorı uguııu, 

~tatuı-kc kaı~ı suikast ynpncaklnrıııdnıı 
•ı· ·· 1 · e 9"4 senc-h. lwrılar olıluğuııu, ur ,ı:. <') "' • 

siııde ındr-timkrı ı\\·d lıir ı:-üıı J\'uılü )''. 
1 .. . . ı 1, k S l\'"şid vr- Yakıılıuıı suı-
U uzcrıııuı' ı•r ı • . • . . r 1 - .. ıılerı•cı•klcl'llll 
knstı yapmak ıçııı ı•t aı goı . . ' 

t ı· "Jıp YJ' 11l'ek buıılan "' IPrind«' ıııurııı :ızıı 1 
• " 

• • v 1 · .· (tzrvirin ılı• lrnıı-
vrrındı•rıııı VI' ııgn ll'~ 1:-;1 · " •• 

lnn alıp Ali ~ailıııı ı;iftliğiııe giitürrııt•sıııı 
teınuih P.ttiklr.rini, °kı>ııtli iııiıı kö) üm• ~v
detten soma 935 st·ııc ·i ağusto:mııun ılk 

.. 1 • k"" 1 • · 1 yu1·"n tnrafındn gun rrındc ·o.) crınıı t<•• • 
Hamdiyi yaıımda bir nrkadnşıle beraber 

d . · ndaki arka-gördüğüııü ' ' <' flnm ının yanı 
d . . 'y kub olıhı.'.;nnu Hıım-
nşınnı ismınııı ı a e- ' .. 

d. . k ı· . işte biz geldik, Ataturke 
ının eııt ı ıno c Ü . . .... 

d. v • Zt yırı il ıı .. • 
1111ikast ynpncnğrn» de ıgı ve . . ·' 

1 y keıı·Iısı uf) rede olduğunu sor< ugunu, . . . 
cernlı n • t'zeyil' knzn ınC'.rk<>zınc gı.~ınış 

. . .. 1 b 1 ıımaJığıııı - soylc-olduğu ıı:ııı koyr •' u u . . 

d. v. • ~ • e Haııı diıııu, bız, beş 
ıg1111 oııuıı uıcrlll ... 

1 ' 1 ımütebakısı ı e-
altı kişiyiz, .. rırndaş arın . . 1 • • •• .:ı t'zcyır gclım•c gc · 
rıde ormnn ıçerwıııue, 

• • v• • tj .· 1 nu hnlı<'J' ycrıne-
ıın •ledıgım, 1.l')Jre ı.ıu • 
· ·· · Ü · · b ı ılaı·ın ynnınn gı-eı uzcrınc ze' rııı t ı · ' "f · kcıı dı rek iki snnt sonra 8 '·det ettı ' 11111• , •• 

·1 · · Alı aı-di ine u knstcilerin, kcndı erını . . . 
' ~· kl"f ettıklcrıııı 

b. ·r l"v" ··ıu··rmr"'ı te ı ın çı t ıgıııe go c 

H ·· k A et ıkı tutuyor, 
'<' keıı<lisiııirı de: u ·um ... 

~ - ledığını bun-olmnz <liyer<>k nw1ıı:;.ıu soy ' 
1
. 

., it •a on yeı ı 
lıırm ,,.itmesindrn on 11 1 ve.} 

~ 1·v· · Ynh~·n grl-
gün sonra Y ahynıuıı gel< ıgını, ' "' . 

. • • k"" bağında ıs-di~i wınnn keııdıs111ın °Y • 
h 1 Jug"Tunu 1 ahyn-

knınlJil o•tuaııınkta u ıırıı ' 
nııı , siliıl;larıııı bı>rnlıer sakl:ıdıkl~rnıı \'C 

. • .,. "Tnbe"isi Uzcyır tarn· 
lnlalııırr ) ııln:uun ng ,, ••. 

• 1 l y ve a~abeyı~ınırı 
tından yııknlattırı r ıgını c • c1 k 
lı ından .ınnkcıntlı suikastçilerin gdn~L':I ol ıbı -

. 1 • ld nı kannatınılıı U· 
lnı·mır. şa.) ı o muş o ug •. 

. 1 · ve Arıfın zabıta-
Jaıııhı•-;.unu ıf:ıt e <>tn1 ış . . 
ıla lı ı 1,n .... ifnılf'qine mürnrnnt edılnı<>mlŞ· 

tir .\rıf ist intak ılııi,.esiııdeki l6. ]O - 1935 

tarihli ifade-;i ııde hiidi~) i aynen bu. ~-
·ı · h csclcsının rf'tlc arılııtmış, yalnız sı a m . 

) ııl n oldıı~nnu H ağıı.hf'yic;i Czeyirııı Şaban 
,.., Al" ...:ailı i"in rıH'k1ub alınıştım, • :ıvu tnn ı ., ., 
- - .. k"'"nl "ık 'alan olduğunu ve lıun-11111.unun "''· " • 

'lan hıışlrn hütün ifadelerinin hakıkat 
oJ.Ju~uııu hry:uı ve ifnde eyleyerek ı;oııu;, 

- ·· 1 r otıııı·s 20-10-1!.l3.ı na k11da r lıu so?.tıııı c ı.sra "'' 
. · C' .· ı yapılan nııı· tnrihiıı.Je nrııbf'yısı 7,t'~ ır e - -

. b .. in vuwne kar-
l"ar-Plıı-sinılı• dahı nıza eyısııı • · 
ı;ıı. bu siizleri siiylC'yerı•k ifndt>sinıle ısrar 
f'1tiğiııi hililirmiştir. . 

Arifin itirnfı bu şekild~dir. Şuradn ışa-
rf't Ptmck istediğimiz nsıl mühim nokta 
Yıılıvnvı l<~lt'ın ile tanıştıran Arabncı Hn
mittir. İlamid Arifin bir dostudur. Bunu . rı . ] 
da vuf,nrıila uzun uzadı~·a tah 1 etmış 0 

• 

dtı~"l;mm: ?ılnhmııttnn ~·nzılırn mrktuptnn an-

lı) oruı. . . f 
• t " t ktaki ıtıra n-A rifin znhrtndn \"e ıs 111 a ••• 

lıııın en knrnkteric;tik noktn.c:n kendısmın 
L' • <l r·· lı" "ık -np:ırkı•n hnsit lıir ŞO· "lll"IYf' e sn ol' .' • . • . 
fiir olar:ık kalınndıt?nıı, bir takım sıyası ış-

ı . 1 ltır.ıınn lıiz<' aııla~ fore l>'ınıuııu so '11111~ o ! " • 

mnsıdır. Cı rltes Rtcmiı Tiirkiye altylı'.n· 
(le <'nlıstır.1111 J"iımil isminde birisinin evnı
de Krn~ Sultnn. füizım gilıi ndıımlnrln 
İPtiınalnr ~npıloığmı "öyledikteıı mna'.in 
TüCekı;:i Ynkuptnrı da bahsetmek suretılc 
bütün teşeblıfüılerin i<'İne ırirıniı.; bir ndııın 
gilıi sal:ihivctl söz öylemesi lıize, bu 
işte .Arifin. itirnf'ntmm sıımimiyf'tini 1nm 
lıir ııurettf• iınh etmektedir. 

ı\rif biitiin ifndclf'rinılc 0 knılar ~nıııi
nıiılir ki nol'L'l hir hnfız sadnk:ıtilc istiıı
tnl,taki 'itir:ıfilc zııbrtn<laki itir;ıfnıııı yı·k
diğerinP tnm lıir sıırl'ltl' tevfik Ptınektl'dir. 
Hı•r iki ifnile <11' tı•tkik olıırınnc:ı ıııııralın
kntının derMesi ılrrhai giize •:aı·pmnkta.Jrr. 
Arifin istintnk rlnircsiııılcki ifndesile znbı· 
tadaki ifnr1csin<lc ıki rlnne miilıinı mühll· 
ycııet vnr<lır. }.,nlrnt bmın mühayeıırt t_e 
denmez. f:'ünkü . . \rif i-ıtintaktaki ifade 1

• 

'n·n tnmn~cn hakikate uygun oliluğuını 
~ikretmektedir. Arif 1.abıtadn [~zı•J irin 
daha C\, p) nıektub almış olduğunu ifade 
ttmisti Hil"ıhaı·e istintak <lnir~iııdr lıu 
n "k ';ıı:ıan 1~aliımatı olm:ıdığını tn,·zih. \tı 
l< 1 h rtmt'ktrdir. Arifin ikinı·i ink:irı ıse, 

· ı · · ld" ~·11:-1111111·1 Yalı -l lar mr l']e•pnc ıı ı ır. · • 
) d n nlmaclığı \ e sil:ıJı giirmrdiğiııi 
Is! ntnt~ rlnire~iııdeki iC:ıılcsindc söyll'~ "n 
Ar· r "Tilılıırı .z, ı lrnşoğlıı (\ınC'rı• vcnlii'..ri 
ı o' ı .ı <" if:ıdı jnclı n va1.gP~nıı>klt>, hıı 

ıki ııokta hiliıfma wbrt da ne wylemi 

011 dakikaya kndar bıınlara sadakat ı( ler
nwktcdir. Şimdi bu iki ifa<l nin lınkika
ten , alan olup olnıadıklarnır, yalansa bida
' tH~ niçin söyleıım · olduğn nıosclesini tı t
kik et ınrk icabcdi~ or. Arii ilk ifadesinde 
nğnb ... yisi Uıryirc suikıı"tçil_e~i . luı.h r .v~r
nıiş olJıığu zaman agabcyısıııın kendısıne 
( Br•ıı ev\ ı•l<•e Çı•rkcs Btcın tarnfrnılaıı l>ana 
·azılmış hu hususta mektubu ıln Şaban 

) vnsıta.'>ile aldım. Çcrkcs Etem lııına 
1;n\ ıış oyO 'k • 

1 -; lm m L'1<! upta gönderılıgı S\ll astçı. 
, nzc ıı.:ı .. ıırr.· . 
lfl'İ Ali Snilıin Piftliğino göturnı~ · lb'lını 

bildiı i~·or. r:idip şunlarla kon~~~)~lll .. de
dı '(' ııitt.i) tarzında siiz sö~ lı dıgını ııoyle-

\ Or. · · d · ,_. t 
. 1 t Arifin istinfak dam ııı c m"ar e -

s t • k" 1·1 
t iği ifade lnıdur. Şimdi bu ııı ar <'t ı ı•n 
i fadrnin <'Snsa nıiies ... ir bulunup hulıııı~a-

1 v h:ık"ıkntrn vnlan olup olmnrlıı,'lnı 
ı 1"1111 \C • 

1ı 1kik ı ddinı. t'ıryrin dnha e\"Yrldcıı Çı :· 
kC' Etcm<lc11 mckt111ı nlıııış olıluğu~n dnı_r 
lıiit iin lınkikat safaluıtmrlıı. hiç hır dl'l.ıl 

l J v·ı·''r imdi ,\rifiıı l>iiyle hır 
nıe' ı•uı ı egı uı • • 
.siiz sij\'lemcsi anr•:ık şu ~ı\kilılrki hir C'sasa 
• 1• •1 e lolJ"ılir O.zf>J•ir Şııbandan 11 lınış 
ı mal ı · · .. 

11 -;u mektubu Arife "öyle.ıniş vP. A rıfııı 
o~ ug ~· oı.· Ari 
aklıııda bu şekilde kalmıştır. • ıt. ·ı.~ i • 
fiıı bilfılıare nıeSt•leyi tashih etme. ı bö) le b r 
~PY vaki olma<lığ1111 da söyle~iş ol_m~sı "bu 
ııııuıriycyi kU"l.'\"l'lleııdiren. bır a~ıldır. -

Silulılnr meselesine gelıııee: Bız ba guıı 
dahi lıulfı silahlnrllnn rifin mali'ımatı o~
du"u kaıınatiıııleyiz. Arif Yah:rnııııı sı
H'thlıırmı aldığı zamanla tc' kif edildiği za-

n" n·ıa nş"gyı yukarı 2fi ~iin<lcn iaz-
ınnıı ar • ..,ı u. • .. -
Ja bir ıııiiddct ~eçmiştİı'. ,""illilılar lnı Jıfi-
ıliseııiıı yrgiıııe nıatldi oclili olnıa.sı_ iti
barilr. gL•nık Arifin ve gcn•ks<' Oıwyırın hu 
siliihlaı-ı imha etnwnıclrri için lıir sr.hch 
ıncntıd değildir. ruknrıki yazılnnmııda 
Yahyıııım ifaıklı>.:rinin sıhlıatını beyan e
lerken bu silfJı nH'.sclclcrine yine temas et-
< 0 d •1Aı nıi tik. y ah) a bütün ifndd rın c sı a ı mo-
sı>lcsi ndc ısrar etmiştir. ]Jal b<iJ le ikrtı 
Ynhynnın diğer ifadclcı ini • k_nbul. ederek 
s"liüı meselesini red <'tmek ıçın bır h<'b 
tnsa,..,'1lr olunalıilir nıi? 

Şu hnlde Arifin rücu ettiği iki~ mesrl_e 
hnkkmdaki neticeyi u urrtlc baglayabı
Jil'iz. ~lt·ktııb nıesdcsiııılcı hakikaten Ari
fin ziilıulü meveıılldur. Çüııki hadi ma
vakM uyğun ıleğildiı·. "'ilfı.hlnr mesel ini 
ise gf'rek Ari r ve gcrı•k Üzeyir bilınektr, fa. 
kat inkar ı>tın!'ktedirll'r. 

Arif bımdım sonraki ifa,Jclcrini son da
kikaya kndnr muhafaza etmiş ve hatta ağa
beysi Üzı1yirlc yapılan yü~l~?ai~~ede _de 
ağabeysinin yüzüne karşı bulun oylcdık
lrriııin doğru olduğunu izah e.tmiştir. 

Diğer maznunlar hakkında tatbik dti
ğimiz usulü Arif hakkında tntbik cdC"rek 
e"'·ela ifndrlerinde nıüha~ in gibi görlin"n 
noktnlnr üzerinde tevaklnıf' edelim. 

.Arif te Yahya gibi rakı şiş~iııin mcv
mıdiyetinıle mıısırdır. Anrnk arada hir fark 
vnr \"'ahyıı rnkı şişesini bir nz içihni.ş bir 
vnziyette kornğn snklanıış olılu~unu, Arif 
i~n atılıhğmı iddia ediyor. Hadisat bize 
Yahyannı ifnil inde ~unimi hulıındtıb'llllU 
göstermiş1k Çüııki rakı şişr i hakikaten Yah-

• söylemi' oldub"ll kovııkta bulunmuş-
)nt• · k" A "f ·ı~ı.ı tur. Bu d:ı, bize giisterıyo~ ; ı~. ~ı ıuı .ar 
•· · a-ı··ı ifadcsindrı samımı degıltlır. Ne-
nzıırın \;!\ • • • 

tekim ilk sırıtan r.l'bhcsi rakı şışe ıne ııııl 
ınnliımntı olmu»tur. . v • 

Y knrıı1n söylcmış oldııgumuz Hçhılc u .. 
.Arifi Suriycye götiiren sılam ~;uh~cır 1~ 

• c1 ı.·1 ""rkoodir Bu çcrkesin uzcyıre sul-
mııı c~ ~- · . 

rrnmidin or.lmıdnn hnhsctnıış olmnsma tnn .. 0 • y 

l Prk de macıuın hlr nunm olmadıgı 
naı.nrnı 

tl'zalııır etT1'1tktNlir. 
ı\rifiu, ~nriyedc . ııe 1iş _giirı1üğii\ııü 

k b·r sı.ırrtte takıb «'< t>nııvcırnz. ı ıı-sr ı ı · 
cak kendi ifadesiıı<lcn anlamış olduğumu· 
:1.a nazaran ornıla gaz kumpanyasmcla o-

f .. l"k "aptı~ını n11lıyoruz. Yahyayı l~te-
or u .: .. " . . 
nıe tanrtıın IJnuıiıl nammclakı b~ nralıacı 
. 1. Haınidin Arifi tanımış oldugunu dos-
H 1. k b 
ya me\ aımıdnki :Mnbmuclun m tu undan 

l .nı" Hnmiılin Yahyayı Çerkes meme an ıyo , .. 
t Olm:ıS11111 nı:ı..?.ıırnn merkumun Çer-tarn mış • 

k Btmılc ala.kn<1nr oldnğunn şliplıe yok-
h~. Biııneııaleyh, .Arifin de Çcrkr.ı; Elemle 
nliknsı olnınmıı~ı imkum tasavvur cıJile
mez. Nitc~ıı. hu cihctj bize; .Arif de 
son d:ıkikn~·n kaılnr itiı·af111ıln snmlıateıı 
ı;iiylr·ııırkte ''e Re~iılin kendisi 'J'iirkiye
' e nvılctiııdeıı evvel sui kastçi!r.riıı giin
:1Prilcceğiııi söylrdi~iııi beyan eylemekte
dir. Arif bu 51izüntk samiıııidir. \·erdiği 

ifıııle, hunu ö teriyor. Arif, lıu sözünün 
lıinlettayin bir söz olın:ıılıl;ııu göstermek 
i~irı zamnn ve mekiin tasrihine lüzum lıi • 
• l'tmiş, Kndüse giden yol üzrriııde lm ö
ziin nrfrdildiğini söylemiştir. 

Arif, üzerinde temerküz eclcn delilleri 
diüer mnznunlarla ·aydığmıız için tclmırn 

liizmn giirnıiiynrıız. Aıı<>ak buı·aclıı dikkat 
ve itiıın ifo uıu:ara nln~ınız bir nokta 
vnr•lrr ki, o ıla ~ııdm; .\ rifin lınzırlık tnlı
ldknt1111lnki il'aıle:;ile istintnk dnirı>sin•leki 
ifııı]ı·si tetkik oluııııııca ı;ilahlnr ve nıek-
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tub mc.s lesine aid tııfsilat knldırıldıktnn 
sonra ifnc.kııin tamamen ayııi oJdub"\1 görül
mektedir. Zabıtndnki itirafilc i tintaktn
ki itirafı ıırasında 13 gün gibi bir fnrk 
me\: cuttur. Arif, zııbıtadaki ifnd ini ay
nen istintakta da söylemiştir. Hntta hir 
kelimesini dahi uımtmndnn. ·Eğer uydurul
nıuş ibir hikôye olsaydı, A1·ifin her hangi 
bir noktada aksaması iktiza etmı:z miy<li Y 

Bun<lan başka, Arifle kard<'Şi Üztyir, 
ıntl\a • he edilmiş ve Arif kard "ııiıı yü-
7.iİne karşı bütün iinılcleriniu doğru oldu
ğuııtlnn bnhsetmi~tir. Bunu, ne sur<>tle 
1e' il eddim. Arifin z:ıbıtnılaki ifnd ile 
i tintaktaki ifade i nrasııııln calibi ılik
k:ıt bir nokta dn şudur : Jsı intaknnme
nin 14 ncü sayı fasında Arır Hnmdiyi •ör
düğü zaman, llaınidin kenıli ine, Yahya i -
ıııindc bir nrkaclaşları olduğunu Ö;> ledi
ğirıdcn bnlı ctıni, tir. Znhıtadnki ifod in
de bu cihet hiç somlnındığı için Arif. lıu 
hususta bir şey s(iylememiştir. Arifin huuu 
istiııtakııuıııcde söylerniş (ılduğuıın nnzn. 
ran şöyle biı• tuhlil1ı liıhi tutnbilnıckliği

miz iktiza Ptıııez mi? 
Yahya ile Arif tam hir tct'ritl halinde 

huluıımaktadırlaı. • •itckiın t vkiflınııedc 

dıılıi bu tı>crid hali hakıın knraril t.eın
did ohııııuuştur. Şu halde Arif, Ynh)anın 
ismini .]c Y ahyn da, Üzeyir de ve kendi
sinde nıe' cu<l olduğunu gördü •üınüz il
hanı knynağıııdaıı mı almış oldu f 

Arifin istintaknnın nııtl~ki ifadf'siııin 
ktlçük bir kL'>mmda da hirnz tc\·akkuf et
mek iktiza etııwktNlir. lstiııtaknameuiıı 
15 ııci sayıfa ındaki ifadesinde, Arif, Jfom
diyi l<iiylcriııiıı 3 metre ileri iude gördii
ğü zaman kendisinı', Atatiirkc suika t 
için gloluıiş oldnklarmı söylediğini ifnclr
etınektedir. Sorgu hiikinıliğiııiıı gayet hnk
lı olarak (llnmcli sana bÖ) le birden bire na
sıl açılmıştır) ccvnbına karşı i e (Ben Am
mnuda Hcşidle gezerken bu Hamdi brııi 
görmüştü. Oradnıı benim suikast isile nln
kndar olduğumu znnııedcrck ılk hamledı 

bana açılmıştır) dcnıckt• dir. Oôrülüyor 
ki Arif hiç bir sualin üstünü açık bırak
nınıııak niyetindedir. Tıpkı Y nh_y aııııı gös
terıliği kuvveti Arif <le 11yııen tem il ~ 
mcktcdir. Arifin ist.iııtaknnıııı indeki 1fn
desiııin aıninıiyetfoin diğer bir delili ele 
şudur: 

Al'if, mahkeme lııızumndn nrmiş ol
duğu ifadede taıyik i;İirtlüı;•U için itiraf 
ettiğiııi ve hapisaııeılc de lıu tnzyilon tlc
vnın etmiş olduğuııu, müsıaııtikin müstnıı· 

tik olduğunu ruılııywnaınış buhıııduğunu 

SÖ.} !emekte idi. Jst iııtaktnki ifad inde in
kar ettiği silahlar ve mektub meselesi 
için de, polisler beni tn:cyik ttiler, bu 
iki meseleyi onun için öyl ıliın demi tir. 
Şu halde uıüstnntiktc tazyikten tamnmeıı 

kurtulduE;"llnn ve tazyik olmadnn ifnde 
verdiğine dcliilet etmez mi \"e bu söz Ari
fiıı nıahkcınc huzunıııda mü. tnııtikin kn
tiyt'n müstantik oldul;'lıııu bilıniyorduın 
sözünü ııakzctme4 mi 7 Görülüyor ki Arif 
müstantik huznrı.ın<laki itirafntında ııihn
yetine kndar saıııinıi Ye dürü ttür. An· 
rnk iht iliiwın memuuiy€'t kararıııın r fi 
üıcrine mahkemeye geldiği znmandır ki 
alınış olduğu <lers üzerine bu samimi ifa
dcsiııılen vazgı•çıniştir. Arif hnkkmda söy
leyeceklerimiz de bundan iharettir. 

Şimdi Ali ~aibe geçiyoruz. Ali Saib 
lıöyle bir komplo işine girebilir mi, gire
mez mif 

Yukarıdaki kısıında okudui;'llmuz rn
}loı·lara nazaran nıulıteriz bir adam olan 
Ali Saib, bu işi yapabilir. Buna biitün 
kaıınati vicdnniyeınizlc, bütiin '!'ürk ef
kal'T umuıniyesi ve bütün diinya efkarı 
nmıınıiye ·i muvacche..'>iııde hiliıknydiişart 
evet diyebiliriz. F..sasen örmüş olduğu
muz bn tlıwaııın bütün delilleri, biitüıı 
emareleri ve tnkib ettiğimiz hudi eler:in 
lıütün seyri de buna bizimle bernber vet 
dcnıektr.dir. 

.\li Saib, hida)<'ti i.fadcsindfü mnlıke
mc.le.ki on ifadesine kadnr tanınınile in
kar etmiş olduğu İ!:in, ifadelerinin üz~ 
rin<le duracak değiliz. Binaenaleyh Ali 
Snihin bu işte maznun bulunduihmu 
Yalıya, Üzeyir ve Arifin bizce iki ker; 
iki dörd deı-ecesiııde sabit olmuş olan ifa. 
ddcrine atfen tahlil edeceğiz. 

ı\li Saib isınini ortaya atan Yahya
<lır. Yahya ho isıni orlnya nasıl atml~
tırt Giiıılerce isticvaba tabi tutulduktan 
sonra bütün isimleri vermiş ve en niha
yet te son nefes katrasını verir bir adam 
gibi (Soıı bir sırrım kaldı onu da öylc
y ceğiın) diyerek Ali Snib i mini ortnya 
atmıştır. A,·ukat Hamid Şevket bu husus
ta dinl<'ttiğim polis müdürü Sadrinin şn
lındetiııi i tilıföflıı karşılamıştı. Ben, or· 
tnyn attığım biı· şahidin dnvaya mü sir 
olınaılığını bilmeyecek kadar ı~c:rüb iz do
ğildim. Ö.} le olsny<lı Cüınhııriyeti temsıl 
<'ıle.ıı bu ınakıımı1a bir an bile durmayı 
n fsime ziil ııtklederılim. }> ıli müdürü 
~ııdriyi niçin ştıhid giisLeı·dim! Çünkü 
Y.ııh~:ı istintakta ikeıı rücu ~tmi bulu-

nu;> or Te bu rücu una mahkemede de de
vam ecleceğine kani bulnnmuş olmnkta 
idim. Binaenaleyh Tük ek hnkimlel' he
yetine, Yahynnm nasıl itiraf ettiğini v 
nasıl .Ali Saib ismini ol'tnya attığım nn
latmak icnb elli~ orlltt. 

İşte bunun içindir ki, pol' mtl<]ürQ 
Sııclriyi şahid gösterdim. Sadrinin ifa<lcsi
ni vuzuh ile bir dahn tekrar eifeliın. ndri 
diyor ki; (Suc;lnlar<lnn Ynhyn ttıhkil nt 81-

rmmıda ifn.Jı•sini bir nntln V«'rmiş olma
yıp par~n parça itirnita bulundn~mu v 
hir gün Cl"Telki ifndesinclcki irtibat mu n
faY.n dilmek suretile istir.vnbı ynpıldığmı 
ve en nihayet kendisine ; senin ııoyledik
lerin doğrudur, faknt knrnrılık noktalar ka
lıyor, Knrnmc.zıır K. de 25 gün ilrnm tini 
\ " ü bu t ekkMiin fstanhuldn, An nrr.d 
aılamları olduğllnu siiylfınıistim, fa at bu 
noktnları tamnmile iuıh etmedin, dnhn 
bildiğin vnrsn söyle, ifncfon bitı:in, ~mi 
lnrnknhm, dediğinde, derindm bir nlı ı:e
kerr.k c;on biı· sırrı olıhığuıın Hnıl tın k· 
le istizah ~lildiktP, bu işin başında Ali Sa
ihin hulumlu~nnn ve ~iftJiıtinilP 111lim gö
rı't'!r:klı>rini ve Ankarn~a sı ... lkl"dı>r\'.k i<'.nb 
e.1en f'!lemnrılar)n tnnr trra<'ağmr ö~ lrdiği
ni ifade etmektedir. Sadri, Ati ~nibi tn
ııımak a beraber şnhsen bir nmar<'lesi 
mevcud değildir. Yalnız onun tntürkle 
mnnref si olduğunu hi1ir ~e Atntürlıün 

nim tlerinrı mnzhnr olmıı olan Jm ndnmm 
lıiiylfl bir hnrekctc istirnk dcl'eifni mt:rt 
Sadri bir türlü aklınn ığdrrnmnm . hay. 
retten bnyrete dü cr<'K Of'rhal vnliyi hn
herdnr etmiştir. Yalıya, bu ifünfım tü {i 
kıpırdnııındnn -vali, ernn~ rti umumi~ e mü
<liirü, clahiliye müsteşan ve Dnlıilh e 'C· 

k"li ynnında da itiraf etmiştir. 
Ynhya inkfırmdn, Ali ııib ismin" ortn

ya atmaktaki maksadının fndn ryi'k 
ı:ı:iirdüğü için nldnın Jrl'lrn ilk lıiivük nd:ım 
j mi olduğuııdnn hııhsPtmPkte•lir. yukn
nda da bilmünasooc bnh tmiıı \dik K . çu 
başı Eşrefi. Ahdülkn<lir l{ mnlivi, fo}ı. 

mud ı ~edimi, Rcoeh Knptnnr, hul n bu. 
tün ÇC'rke tf's'kilfıtmm lid rlcrini ve iç i
nınlarmı tnıuyan Yahynnın bu ifna ınde 
samimiyet arnnılbilir mi T Ali aibi mnhkfim 
e'nıl'k için, ynlmz Ynhynnrn lm inkfirrn
dnki delil kafi gelmez mi 7 Bum n cık intl 
hı>r hnııgi bir vicrlnn nasıl kani olnhilirt 

Ynhya itirnfmc1a ynlmz clcğildir 1{en. 
di inden 20 gün ve helki de dnhn fnzln on
rn getirilen Arif de bi~ bir ihtil:l.tn t fol i tu
tulmaksızın ~ npmış olduğu itjrnfm dn ay
ni üııdcyi tc~;c] etmiş (Ben Ammıınd iken 
Reşid b:ına, size adamlar gönder Pğiz, on
lara iyi bnkar mız. Bu adnnılnr (~nziyi öl
diire<'cklerdir. .Ağabey;m Uzcyir onlnn 
Ali aile götürsün) demi ir. Arifin ıfnd 
l rinin hakikate tam bir surette mm nfık 
bulwıduğunu yukarıdnnbC1'i izah tn · ol
duğumuz içindir ki, bu ifndenin iizerlndc 
artık çok cluramayacağı:ı . 

Üzeyir Ali Snib üzcrinddri ittilınmlnrı 
itmam etmiş Te Ali Snib hnltkındaki kamın~ 
]erin tam bir şckild tcc• 11" ine ym-clrm ey
lemiştir: Ozo:ıyirin ifad lerini yukamla 
tahlil etmiştik. Maahaza. Ali Saib hnhsiıı
d hu ifadclerc tekrar rü.iu etıne.kli~imiz 

faiılcd n hali olmayaenktlt. Uı:eyir, Şaban 
Qn"uşt moktubu nldığmm ik:inri gtlnü • 
ki bu eleyi münakaşa etmiş ve euıkMt-
çilerin ağustos bidayetindr. gdmiş ol.Jnkln
rım ispat eylemiş idik - akş:ımı yola çıka. 
rak sabaha yakın Ali Saibin ı;iftliğiııe git
miş olduğunu ve mektubu ve.nni bulunan. 
ğunu söyliyor. Binnenıı.lpYh, her ryden 
('V\'el temmuz soıı1aril a~rıı!tos bidayet]t). 
riıııle ani nğustosun 4 veya 5 ine kadar 
Ali Snibin w•rede bulunup buhmmndı~rım 
teshit etmek ikti7.a etmekt,,dir. 

.Ali Saibin 26 temmu:zflnn 4 nğu tos ta
rihine kadar Ad:mada bnlundnğunn ~C'rdt 
kendisinin itirnfatı ve guek!;e 'Jl01is1n kay. 
dile nnla.mnktnyız. A 1i Snih 26 ni:'llstosta 
niı;:in Adannya gitmiştir . • ~li Saib bize bu 
hmmstaki ikameti esbabını iznh ederk.,.n 
ortnl:'l Aliden bir telgraf alnrnk f tanhnl
<lan remmuz oonlnrma doğru 'hıırekf't l'tfi-
ğini ve dnnnya gitti •ini ve c:ift-
liğine hi9 lli'.;"l'nmamrş bulnndub'lllltı 
be~ nn etmektedir. Ali nihin t tnn-
bnldan .Adanaya har kot tarihi olnrıı1t 
!'limizae mırrcun Yesnik Ali l\lbin fıı•nnlıul
da otnnrınş olılıı~rıı ev snhi'ıinin l udrsilo 
pofü kayid "111'f'tlf'rioir. Binaennl"'~ lı , bu 
n ikaJnr iizninde yürüyPlim 

Elimiz<l"ki polis k:ıyoino n:ıznrnn A1i 
Saibin 26 temmuz 1935 tarihinde Adıınn
ya gitm"ı o1duğnnn ve 4 nl.'.'ll tos tnril inde 
de nvd t etmiş bulundu .. nn -rüvonız 

Yalnız born<'ıkta EmniyPt fülürJüı:dinün 

12 • xı - 1935 Uırihli tı>nerRi m 
tırlanm beraber olrn~ nl 'il : f!\fnın:ı·ı y

hin 4/ /93- T. de Adaı ııılım nknrnvn 
gitti~>i Ye 2/ 9 935 T. ele de .'\ n1 n ı1 ll 
.Adnuayn döııdft vi hnldr bn gid" \ (! • 

nid bf' •annnmrnin ()fcl müstPeiri :ır fm. 
dan veıilmeıııiş oldn~'llnrlım hu ~·nl-ıa•in 

cn-clee bilıfüilmı miş nldul:'ll hitMl<ik ım 11 

şıl mı<;br.) · 
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Demek ki Ali Saib 26 temmuz 9~ 
4 ağUBtos 935 tlırihine kndnr olan c. 
tı hnkkmda beyanname dahi V"ermrn 
Ncıcldm beyanname dcft riııin urrti 
nln'r:ik gönderı1miş bura(ln dahi Ali aıb 

i~in geldiği tarih olarnk 26 - 7 - 935 t ri
lıi gô.<rtf'rildil.ri hnldo Alıkrırndn dmıü 
lıi olnrn.k 2 - 10. 935 tnrihi tesbit 
miştir. Çiinki AU Snih bQ mıname 'c 
n iştir. Ali Saib 26 - 7 - 935 tnı h l 
4 - 7 - 935 t.-ınhi nrnsmdn ı;iftliğin 'ı,.. 
rıı"<' midir mP J sini bir az sournyn bı 
knrnk fstnnbnldrıki ('V :ı.lı"hinin if. , 
z rinde bir az durnlnn fst:mbnldnki f 

hıbinc krnd" "nin mfb 1s dmlıı:.,nım 

rnemi pam k tiı<'"nn old gunclnn b 
mi~tir. Ali nıbin rnı;h cı oldn~ımu f 

hıbi kndm <'Ok mudd· ı nra Adnnn 
vı F<'rid f'rlalin kain 'alı 1 tıtlı n b n 

2 
el 

f 

olıın lm h · 

buı:ok ay cvvt'l" inıı knd r, Ali ~rıilıin 
g ec çiftlikte kaldığım, o d n bir k ç " 
sonTn gelerek, tr.krnr lıir gf'<'e ı;:i.ftlıkte t 
mış olduğunu iiylf'mf'kteclir ve i:fnde 
hinclm 70 gün evvclisinP. katlnr olnn ' 
.ıdyı tinden bnh tdC't'CK on~nn evveli i ."n 
bir Ş(lY si3yley mrme1{1 ve ~ti ~nib o ı . 
nınn ~iftliği yalnız hnşmn ıd:ı.re e<lcrdi. d~ 
mcktedir. Gerçi bu c;iftliltte yntış 'k<'~ f ~ C'· 

ti çHtlik müstahdcminindm Öml'r, inkir t
mekte Te muvacehe yapılrnnsı üz rinP Al" le 
ifnrlesinden riic!u ed rC'k, hnyır, yntmndı 
linde iznhı mescle eylemektedir. 

Şimdi bııraeıktn bir nt-bze t.cvn 
m tliğimiz iktizn etmı>.ktedir. Ali 
teşrinievvel tnrihin<le evkif olunw 
T Ykifinin ert · günü i T fikn<;ı, F 
derhal Adnnoyn hat·Pkrt OOfTC'k ko 
kendisine vermiş o1<1ııihı t. ı;mat dnir 
iş1erini tedvire gitmi~1r. Rüyük b'r 
hnm altmdn tevkif nltm~ nlmmış olnn ir 
ndamın tcvkifinin f'rte i 1?Ün ilk iş ol k 
karı!lrnt Adnnnya gföıclı rmek mi olmu, t 

Burada kansının bn tarihler me ı le n
dc tclkin vermediğini kim id<liıı {'d bı ·r. 
Kaldı 'ki .Ali, Ali Saibin ortağıdır, o m 
çiftliğinde yatıp yatmndığmı en zi~ de 
bilecek şahı Alidir. Ali, evet ynttı du
kcn, Öınerin, yntmadı dPm si üzn "ne 
ifadesinden rliemma ne mnıın v~l'lı rT 
Dinnennleyh Alinin rül'uunun bir kn e
ti nıevcud olmadığı kan "tindeyiz. 

Tarih me el ;.. gel n : Ali, ii. , . 
sind tnkrihen demiştir sn hnlıle <l ha 
yukarıya çıkabiliriz. M 
desindeki tnrihte de r r d cPk değiliz. 
Ali, çiftliğe geldiği t r r n 25 • X • 1!'13S 
tarihinde 70 &iin oldnğımu !iöylemi r. 
Binnenıı.1 <'Y h 70 1:ü n eY\ e 1 ne gcı lin ~ e 
knclar Ali ) oktur idd ı 'Mlıfa lıulm,. 
yız. Alinin temmuz 4!6 
old gunu bi?. :nt Mı 
t tnnbuldn il en ort:ı!!t 
duğu telgraf üz riııe ı: 
l mPkt edir. 

Şurnyn knd r ~np 
n k •n \""e t.-ıl l llrri lıu 
t" ey vanrız : 

uikn t1:ıl 
t r. "ptid:ıln rn r r. 1<l 

· ı ~tmiştil·. ..., • l "1 ·ı 

b r ngu to ' . J, k. t 
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s t:ııılııııık ( Zl'.\'İr ı:iftli~e ~itnıis cle

tkl ı ki. o taı·iht<' de \li ~ılilıiıı Adaıw
nlııııriu~ıı n-.ikalnı·la salıil (ılıııasma 

• .\ ııiıı. .\h ~ailıin çiftliktı y:ıtııu:;; ol
auğumı ı-;ii~ lc-nıl'sitte ıınzıırnn nrnrnaile~. 

hrn "· ı Lliktt• lıulunnıarnası i<:in hfr ı->elıeb 
1 sın' nr r·dil('ıııl·z. Kalclr ki Ali Saib de 

bu eilıel i mitt'\'Hl hir şrkilde ikl'ül' et
mi~tiı" ~6 t<•ııııııuzduıı 4 ağustosa k::ıdıır 

Adı:ındu oturıht~ııııu 'e katiyc•n çiftliğe 
ugı·~ ıııııdrQ-1111 sii.' lewekledir. Ül'tağı Ali
den aldı*ı ı ek raf iiz(•rinr iş için Adaua
y·ı gidl'n .\li 8ailıin ı.:iftliğe n~ı·amımıas:

ı.ı iııı kaıı u.ıc\·cud mndnı·~ 

t'z<'yil'İıı f'iftliğı• gitnıi~ oldnğutıu ~ö.v
ledi~i taı·ilıle Ali Saihiıı çiftlikte ol<lu
guını kaimi ettikten soma .\li Sailı Rak

knıclaki d i i!er delilleri 11 tahlili ııt• g-e<;elıi

lirız. 

En1elü .• \li Saibiu (t'lliğı ııasrl bir ~·et
d·r. hıınıı Adana valisinin 23 - X · 1935 
taı-ilıli -:;iı're-.inden aıılt:\·ornz. ('iftlik ev
v~ l<>c eski.va talıassunıtfalu olan bir' ~'ermiş. 
C · tarafc s ı ile çe,Tili imiş, ;vollar<lan birisi 
} alııı;~ .\li Railı ve refik11s111a aidıniş hulR
Bll, hu ~ifrc bize çiftliğiıı esmrcnAiz bir yer 
ol<ltt~u his!'litıi vermektedir. O kadar ki, 
vali rlHhi riftliğin ir~crisinde olup bitenleri 
gi):1.rtlı1 ıuc~(· imkiiıı olmadrğruı beyan el
mı•kt( ıli ı·. Yine bu şifrf'dPn arı ladrğımıza gö

:ı 1 lıarit:teu !,:iflliğe gelen bir adamın kolay
Jrkl:ı lra bf"r alınm:Hmuı da imkan mevcud 
olmaddhnı görmekteyir.. Şu hal bize Dze
y ir in çiftliğe geldiği .zaman kimse tarafın. 
d an g-öı·iilı.ııeınesi eshahmı <:ok kolayhkJa 
anlııtnuş olmakta<lrr. 

Ali ~faib, Üzeyir ve arkadaşlaruım Ada
ıa ista ... yoııunilan geçerken haber alması 
zeriııc. Adıma istasyonunda taharri me-

nıuru ~evki~·e rast. gelmiş ve Şevkiye 
c bir istrtlfıat un var > diye sormuştu. 

Şiıııdi hu nıe:seleyi tahlil edelim: Ali 
aibin ötedenberi tanımış olduğu Şevkiye 

bu suali sol'nınsı ne içindir. Çiftliği a-ran

euş ve ale.rlıinde de<likod11 çıkmış olan 
Ali Saihiıı bu suretle sual so1ması kendisi
nin ma~uıniyetlncl<'lt ziyade maznuniyetini 
östernıcz mi? 

:Mahkemede hu zati11 şahid sıfatile din
enmesini istemiştim reddettiniz. Eğer din-
miş olsaydnıız, Şevkiclen Ali Saibin kcn

fuine hu suali sordu~n .zamanki haleti 
mhly esini anlamış olaeııktmrz. 

.Ali Saib Üzeyir ve arkadaşlaruım Ada
ıadan geçtiklel'İ tiı•eni takib ede11 Toros 
ikispresile onların Aııkaraya ruuvaı:ıuHi

mdan bir gece sonra Ankaraya gelm1şfoo. 
!.nkaraya gelen Ali Saibi adım adım ta
tlb etmekliğimiz bizim iriu çok faydalı 
•lacaktır. 

Ali Saib Ankaraya geldiği ilk giin sa
•ahından itibaren ne yapmrş olduğunu mah
eme huzul'unda kendisi i:fade eylemiştir. 
)inacnaleyh, tahliUerimize devam edl'hil
nek ic:in bu ifadeye bir k<'nc göz atmakh
mırz lazımdır. 

A li Saib bu ifadesiude diyoı ki: 

« Çiftliğim arnndrktan solll'a Atatürke 
e Şiikril Tüıyaya telgraf <:E'kerek ccvahla
mr aldım Atatürk bu iı;;in tahkikatı kı•n

isiııc ,·eritmek ir.rıb ederken yanlışlrk oldn
unu ve lı: haknnr da teJgrafmda ayni ka

idlarr iJfi,·r Ptmiştir. Teş1•iııicvvelin bil'iıı-

giinü ~k<'lis açılması hasehi1c iiçiineü ,.rü
ü snhahı .\ ıılrnı·aJ·a g-eldim tesadüf etti
m İshırılıtıl -ıa~ln n Bcnı Rc•n er vali Tıırı
oğnn iı;in k<'ncfodni g()mıekliğimi ve Ata-

k t.ı ı-afrnclıın kıılnıl Pdilmckliı!imi Tau 
sö;demekliğfoıi söyledi. Valiyi 

'rdiim Ataı iirkiirı az rnhatcıız ol<lu~mıu 

la<l r nı vali bana dc·diki hPlki kııbnl C't
zlel' lıir kel'l'e tPh•fon edeceğimi söyle

m. Sc>ı· yavere tele.fon eltim o gece ş<'lıir 

!llıçesiude irlirn. Saat 21 ele köşkt'l'n beni is
ıdikl <'rİl ı i r.:(i~·ledill'r kalktım gil tim Mnarif 

ili Saffet Arıkan, Kiitahyn mebusu 
ıri C"otı k<'r, Genc·l'al .ı\ 1i H ikıuel, 1\IuaJ. 

tn A fd yanlarmclıı iıli saha1un altısına 
dnı· hep birlikt<' Atatürkün ~·annıda hn

ncluk ayı·ılacağıma heş dakika kıı<lar knla 
nıı ntdiı· 1ın !re<;rniş olsırn clt•di siz ~ai( 

uı tnalHıır wrılim V<' telı.rraf'ıtta te.~ekküı· 

t m. \ tatürk hana bn tahkikntr <ı<'TI yı:ıpa

ktm dedi bnna kaı-şr kendisiııt> iı;mimi 
l emis olmt Yahya hana ,·erilmiş olsa.ni.r 

rakoldan ıılımık yanıma iki emniyet me
uru nlr ı· \'e keııclisiııe sö.dec1i~i gihi hiitiiıı 

eri ,vnpmııyıı müktcdir olduğıımıı işıwet 
er ek keııdisini kurtarrlı~ını sci,rler ve hu 
n lJliHiıı taf!'lilntınt iiğı·eniı-ılim dedim ve 

ahar.:ı vıı kit g~memiştir diye ilave et-
n Üzr~'il'iıı kendiqine veı·ilıliği wkdir<le 

m enlr hnlLmduğu ciheth· evime götü

b beı·alıı•ı·imdc bulunneak olaıı iki cmni
mcrıı ut·u Jııızurunda keyfiyeti tahkik 

C'l"~iıııi siiyle<lim. Oradan aynl<lım vali 
~doğ·aııa ıııiirneaat E'ttim mnnrnileyh İç 
ıuıııı;ı nıiit'Mant etmemi sö.dedi telefonla 
bakanı ~i.ikrli kayayı ~'Öı'cfü.m holilsa 

irl ( konıışamarlım.~) demd•tcdir. 
Al i ~ailıin \ nkaı·nya geldiği zaıııandıın· 

i lrn n·kfı tıın tetkik \'e tahlil için bu 

t adan iş<· başlamaklığımrz lu.zlttdrr. 

.\tııtiirkiin ~·üre lıtıl.Ut'Ullll<ı !.!Cı·eıı hu 

mükrtleıne lıakkmcla bi:1.im Ah Saihiıı ,·errli

~i ifııt1eclen bıışka bir ın:ı l uma! llllIZ rokl,U'. 
Y :ı li X eyzad 'I'ııııdu??ıı nm ıııeklnlıu Lizeriııe 
lııt i~i inc·elE'nı<'k istetliğ-irn halde Yüce he
yetiniz lıu lalelıimi re<ld<'t1İ. ~için olduğu. 

mı lıilrniroı·nm ve iizel"inde de teva kknf et

ıııek istemiyorum. Biııaenalerh bu müka
leme hakkrndn Ali Sı:ıibin bizzat kendi ifa
df'sitı<' isi iııııılen tahlillerimiz~ devam C"de
linı. 

Ali Saib ııe di~·oı·: «Ben At:ıtürkc de

<linı ki; heııinı kudret ve kıı \•vetimden bah!\e. 
den Yah~·ıı~·ı o zaman bana tesHm etmi.5 ol
saydrıuz, yanrma iki rmniyet ru11murn alrr 
vı> kencfüin i işte: hen ıı iifnzlu bir ada ırum, 
seııi kurtarıyoT'llm, demek surctile ikna ede
r<'k ağımdan Hizrmgelen sözleri alırdım. » 

. \ li Saihiı Atatürke böyle bir söz söyle
diği taınamc•n hilfıfı ,·akidir. Eğer vakicfü 

diye kendisi İ•war ederse mücrimiyeti hak

knıda en bü.dik dt>lili kt'tH1isi vı>rmiş ohlr. 
Şöyle ki: 

Yahya Ali Sailı hakkmdaki itiı·afrnm 

lnmıda eylUl ortalarına rloğnı ortaya at
rnrştrı>, Ali Saib hu i rıırleyi nerccl('ıı duy

muştur. Çiinkii ' 'ahya azami hh· ketumi
yet iı;erisinde ifa<1esi alınmış n hu cih<'t 
hi<: kimseye ı..czdirilınem iştir. hinaenale:rlı 

tcşrinievvelin 3 ucU sabahı Ankaı·aya gel
miş olan Ali Raibiıı lnuıtı hilmiş olınası ic;iıı 

iki ihtimal mcvcuddm. - Ya Ali Saih <'m
niyet dalı-esile hali teııwı-;a g·eı.:ere1{ bunu 
öğı·enmiştiı- veyahut ta Ali Sıı ib An kam
yn gelmeden evvel Andrrında bulmıaıı Üze

yiı· ve karcleşile temao:ıa gec:mişt İl'. Aksi tak
dirde üç; te.~ı·inievvel sabahı .Ankara.va gelen 
Ali Snibin Yalıyaum itira Fatmı ,.e Ali Saib 
için, Ali Saih kuvvetli hiı· adamdır, insanr 

hem ipe verir, hem ipten aln-, dediğini bil
mesine imkan yoktur.. Şu lıalde Ali Saih 
ya Atntiirk huzm·lnıclaki miikıllemeyi tah
rif ederek söylemiş, veyahut ta hakikaten 
maznun Yahya ile \'e aı·kadaslaı·ile daha 
evvelde tema:;;a gec;mi.5tİı'. Bu iki şıktım 
hangisini kabul eder sek edelim, Ali Sai.bin 

masum hiı· adanı olrnadıih ıtf'ti<'esine \•ar
mış olm·nz. 

Atati.irk huzunmdaki mii.lftkntı şu Hl

retle telhis ettikten soma Ali Ralbin :\n

kal'adaki diğer hareketlerine geçebiliriz. 
Ali Saib Ankaı·aya gelerek Atatürkiiıı 

huzuruna kalıul edildikten sonnı yegane 

bir meraka di.'tşmiiştiir. O da emniyetin 
yapmış olduğu kendi 1ıaklmıdaki tahkik:ıt
tan nıalfunat almak cilıctidir. 

Ali S8ib bunun ic::iıı evveli\ ~c,·ldye lıaş 
vuı·mnştw·. $evkiden bir malfLmat afamn

nnşhr. Yalnız ~e\'kiye olan im mürncaut
larrndn şııyııni dikkat bir nokta menııd
dur. Eğer heyeti ali,\·eniz talelıinıi ka hul 

ederek Şevkiyi çnğn'mış olsaydııuz bu lın
snstıı daha ziyade tenev·,·üı· etmiş olacak
tık. Ali Saib Şevkiye f driı;;ten, Üzeyirden, 
istiklfil mahkemesinde Ü zeyirle karşrlaş
trğınd:ı n bahsetmiştir. IIıı lhn~d Ali Rıı ib 
evvel ve ahir ohın ifadelerinde ldri<ıi 

katiyeıı tnnrınndrğmı söylcmf"kteı'lir. ~u 

hale nazımm Ali Saih daimn ka~amaklr 

yollara gitmiş adalet huz\ırlın<la yÜ7.Ü rer
de adamlar gilıi kendini hile yollaı,ile ma
sum g-föıtermeifc ı;ıılrşmrşıu .. 

Ali Snih f;(E'vkiclrıı hiı· Ş<'y ahıııııyııNı

ğmr hissNlince ('öl:ık \ zizcı nıÜı'rH"afll rl

miştir. 

Çolak ı\r.ir. kimdiı·: 

Zaftıtanrn l'llporlarrna n:ızıı.nııı lıu a<l:ım 

hiçte ~ı.vnrn it im ad olmayan bir ndııtıırlır 
·~erei Ali Saih mahkemedeki ifadf"sinde htı 
adınnrn lıalen evlrnf apnrtnnanı idare tn<'

mıırn olması snvanı itimart ol<'lnğmnı 

~östrı·ecek şekilde idm·ei keHinı etmişserte 
beıı bunıı lıic: bir znman dn kahul etıniyo. 
rnm. Qolak Aziz ,·aktilr poliste hnhınmu~ 
ve hil:ılı:ı re polistf'ıı nla k:ısı kesilmiş hir 
adamdır. Iliiti.in polis mcmıır1armm eski 
kapı yold:ışhğr lıisc;il<' tanıı'. bilir. Biıuıen
alerh Ali Raihin kendi işi i~iıı ma1fımat 
alac·ağ-r Çolak ~.\zizdeıı daha mükemmel 

bir adam bulunamaz. Onun ic.inclir ki !\ li 
Railı c1o~rudan cln/!ruya Çnlak ,\ zizin pe
şine düşmüştÜI'. Kendi Harleı:ıine göı·e Ço

lak Aziz Ali ~aihin samimi bir dos
tu değilcliı'. Belki se11ede hir defa 
kentlisini ya p:öri.ir ya görmez. Arta
nadıuı geldiği üç teşrini evnl tnri
hindelı 9 ter:n-i ni ev·vel tnrilline karlar 
yani nltı g-ünıle beş defa teırııısmn ne ma

na Yerilehilid 

Ali Saib Çolıık Azizle Cümhnriyet ote
linde iki snatlik bir nıül5.katt:ı hulunmuş 

ve bu mi.ilii.katm Fikriye namında bir ka
dmı elclt' etmek ,-e onunla temas etmek ol
duğııııu söyleın~tiı'. Hatla bn hususta mu

galfi lalam kalkarak bizim kendisiuiıı ho· 
vm·dalrklarile de mi alilkaclar olacağmuzr 
işrnlı etmek istemi~tfr. 

Hayır, Ali Saib, biz senin hornrdalrkla

t•mla mc~g-nl olmadrk ve bu hadiseyi senin 
hovırrdalrğrm, ıı:amparalr~rm göstermok için 
ortııya atmadrk. Biz bu h usLısta efkurr mil

lete şnnn söJ·lemek istiyotuz. Adanada çift-

ULUS 

liği arnııııus ı\tatliı'kı· suikasd ttrnzıtumı 

olımık :ıılı c·rlrnuş. lıu giiıı, yamı adliyenin 

eliııe dü::;ım·si in1ir.ar edilen ,.e hütün hu Ya
ıdyı th'ri çok ryi hilen biı rı<laııı. nıasunı dahi 
olsa lntzuzatm P<'ı:ıinde koşahilir mi? 

fülkimleı·: hepiniz çoluk çocuk sahibisi
niz. e\·iııizde çocnğmıunznn başr ağıı-sa o 

gün her hangi bir kah\·ede hnzur ve sükun 
ile hfr lrn he içebilir misiniz, elbette hayır, 

şu halde dünrada en hüyük bir suçun zannı 
altmdn bulunan Ali Saib tevkifine tekad
diim eden beş alt1 gün evvel na!'!d zampara
lığ·a giifobifü. Buna kim inıımr, ben inan

mıyorum, on yedi milyon Tiirklin içinde 
inaııa<:ak hir t<'k kim<>f' <:1lrnr~ıı onu hilı·metle 
selfımlarım. 

Kaldı ki, bu iki <:aatlik mülfıkat.m hiı· 

zampaı·alık lıfıdi.:;esi olnıadığ·ı rla aşikardır. 

Çolı:ık Azizin ve F'ikı-iy<'nin fstiıttaknamedı>

ki ifa<lele1·i bmıuıı bir büı·h:ı nıdıı·. Çolak 
Aziz ifadr~iııde otele gittikleriııi. Fikrire.vc 
hnb<·r g'Önderdiklt>rini. Fihi,\'f"n in gelmedi
ğini haber aldık1armı sÖ~'lı>mekte ve Ali 

Slnibin işi lıakkıııda malfımat almak i<:iıı keıı
ilisini taz.Yik <',\'lediğini ifade e~·lPıMk
tPfliı.. Fik l'i5·e de a.vni ifadf".vi teyid e:vle
m<'1,tc· Vl' !!'ttrı<onun kendisine ml:'ktuh getire
rPk t'l'ci Cf'\•abını \·erdiğini sö,vlcm<'kterlir. 
fi'ikriycnin Ali 8;ıihiH dP{li!ti o tarihtE>ki ad
l'e<ıi Mf•c•li~ hinasrna ~·akın bi ı· .verdi!'. Giim
hmiyet ot t>lile arnsrndaki oıesa fe bfr çe,v
ı·ek t;ıhmiıı edilehilir. C:arMnuıı. giderek 

cevabı rNl getfrmesi. demek ki. yarım 

s:ı:ıtin i~inil.edir. Ali B:ıilıden Çolak Azfa 
ist" 01•a<la lıaş haşa iki so al kalmı~
la ı·dll'. Hundau başka Ali Saib. Çolak 
Ariziıı pE>şiHi hrl'aknıamıştıı" Valiye gi
dt>ıı Ali Raihi. koridorda lıeklt>yen Çolak 
Azizdk ~efı ir balıc,:esirı<le baş başa otu1·
clnklıın adam Çolak Azir.cfü. lştc bütiin. 

hunluı· içi Ltclit ki lıerı. ınahkernede Yah
ya, sözlt·riııden rücu edccekt.İı', ifade· 
sile biı- frtlhnt gömıiiş ~·e bu irtihattıı hu 
gfüı lıalfı ffill80Ttnl. 

Ali Saih hakkmdaki diğeı· deliUeı'e 
geçmeden evvei, Ali Saibitı, Atatiil'kil.n 
ve Şükrii [(ayanın telf,'1.'aflart üzerinde 
rsı-nr et111esi ıoktıısında hil'az tevakkuf 
etmek istiym·nm. 

Yalmz .~unu IJidayeteıı biJcfürnek is
terim ki. Ali Sai.bin mazııuniyeti hakkın
da fikirlet·iu tebell iir etmesi trpkr bir elı
ramuı ziı·wsindeıı kaidesi ne doğru inen 
teıtazuri şekli göstermiştir. Yani Ali Sa
ilı, çiftliği arandığı giin hel'kes nazn.rm
da, Al:ıtürk nazarrnda da masum bir va
tanda~ idi. Adana istasyoirnna geldiği ,.c 
.Şevketle konuştuğu gün, hu masumiyet 

hafif hfr hnlutla örtülmüştü. AnkHa.<la, 
Üzeyir ve A ri:fio itiraflarından, AJi Sa
ihin Çoln k Azizle olan temasmdan son
ra t ennzur\ hat zil' veden kaideye doğ1·u 

dalıa ziyıırle büyümüş oJuyordu. İstintak 
talıkilrntr sona eı·erken Ali Saib, benim 

olduğu kaclıff 17 milyonun nazat·mclH da 
lw kiki' bir nıaznıırı şeklini almış,, bina 
enaleyh Ali 8aibiıı ii.zerine henii.z maz

nnnluk gölgesi sirayet etmeden. .ı\tcı.tliı· 
küu ve Şiikı·ii Kııyanm samimi bir lisan
la ynzmu: olclnklart telgraflaC'da bir ma
nayi masnmi.vet nanabilir m.H Ali Sa. 
ib. halil kendisini Atatüı·kiin, masum zan

neth i ği kanaatindedir. 
AldHnryorsuıı Ali Saib. şunu bil vıı 

şuna iman eı ki, seni, bn gün bu kürsüden 
yalnız ben değil, on y<'di milyon, ittiharo
ln mahktım etmektedir. N'e hııcet. hnnu 
(len de mahkeme hm:urunda sö.vlemiş ve 

«nrni on yedi ndlyon maz ının adderli~or. 
masum olclıı~ııma ya1mz hil' 11<ltı"ı kani
dir : .\tnttiı-k::o. 

Ali Saih 1i milromın malıkfun ettiği 

insıınrn ııdr, Atatürk dııhi olsa kendini 
knrtm·amaz. Bnna sen de cihan efkar1 

ummııiyesi de iman etmiş olınıılıdrr. 
Şu kü<;ük istitradr da lrnyrlettikteıı son

ra diğ<'I' delillerin üıhli l ine rlevHnı erlrbili
rız. 

Ali Sailı hakkında muhkeme hwmnın
dn ccr·eyan ctuı iş eclselerc1en aldığım inti
ba ile ort:ı:.ra attığım en hüyük delil. şahid 
ajıırı tzzctiıı heynnatıclrr. A,ian tzzetin 
beyanatı Ali Saihi iki noktndrın aliikadar 

ener. Birinci nokta şudm: 
İzzet eliyor ki, istasyon miiclütü l zze

tin evinde yemin edildiğini istasyon mii
düri.inün km·isile ahbab olarak konu.şan 
Nuri Nccal'tn kaı•ısmclan iş i ttiğini, hafi 

celsede din1ediğin1z diğeı· iki !;!ahit te, bu 
ifadeyi ayni samimiyetle beyan ediyoı·la-r. 

Bu istasyon içtimamm Ali Saib iQin büyük 
bir kıymeti mevcnddnr . Çünkii Yahyıı. hu 

istasyon içt imamdaki yemini nele bilhassa 
Ali Snih isminin verilmeyeceğhıe dair ye
min ettiklerini söylemişfü. Şu halde bu 
içtimam vukuu Ali Saib i.le ittiham eden 
büyük ve canlı bir delildir. Ajnn İzzetin 
i.faclesi Ali Saibi ikinci hfr noktadan cl:ıhn 

alllkada ı· etmektedir ki, o da şudur: 
Ajan İzzet, Emin Buro<ıki ile gödiştii

ğiinü söylemektedir. Emin Buroski İzzeti 
harndis vermek için çağrrmlŞ Jıatta vesika 
da vereceğini söylemiş, fakat tzzet Amma-

n::ı l!·ittikttıı sıım·a Eteıtıll:' görfo;;~l'ek lz;r,e. 
tin ~·::ırııncı !.!elıııi~tir. Etcmle ıııül:ıkllttatı 

sonra lzzetiıı .uınıııa gelen "Eıııiıı Bnı'lll'I ki, 
l ... eııdisiııc vcı·eı•ek hi~ bir· hnrnd is ve hiç 
bir ,·esik.ası lıultuımadığrnı sö~ lemi~ an

cak bn arada kendisini tutaınP.,\ aı·nk \li 
Saib isıniııi de Yahya mr sö~·lrdi. demek 

sureti le, sö~·lej eııı ezdi ;ımnıa. nıısrl sö~ -
lettiniz tarzmd<1 muanıııı:ılr hir çehre trı

kmmıştcr ki. yüksek heyetiniz ajan lzzel
ten bu hususu lazmtı;t"elrliği kadnr tııvzih 

ettirmiş bnlunmaktadıı·. 

Şimdi bir an için Yalıyatım ifadesiıLe 

rücu edelim: Yahya ne demiş! i r ki, Ali 
Sn ihin ismini. başımızı ipe vereceğiz, fakat 
vermeyeceğiz. Şu halde Yahynnm ifrıde
si le Emin Bıiı'o<:kinin ifadı-Hi nra~rndald mu

tabakat te başlı başına Ali ~aihi mahkftnı Pt
meğe killi bil ,·esikadrr . 

Ali ~aih hnkkrnfüıki diğ-cr rlclilleı·e gc. 
ı:rlim: 

Ali Saiht> Snı·iyerleıı ~eltıtiş mektıırlar 

ii.zerinde durmak istiyonuıı. 
Ali S:ı ilıe 931 !'!enec;inden lıel'i dörd aued 

taahhütlti. mektnh geldiği pmıtrınenin res
nı1 kayitlerile srıhit hir vaziyettk Ali Sa
ih hn mf'ktulılawl:ın . .Berntfan geleni; eski 
hak sefiriniıı kaı·rsı Kez.he Hanm1dan ol
du~ııııu ittiJuı<l mm·kalr 6 - 7 - 931 tarihli 
kendisine g-E>lerı mekh1bun ise Basracla ken

disine akraba Irk iddia eden lıirisinden bu
luııf!uğu ve Halepten ise iki defa mektub 

değ-it kitah alınış okluğunu ifade etmiş .. 
ti ı" Rıı kitaplm· meselesi üzerinde bha:ı: 
teYaldmf etınek ikti.za ediyor. Adanada is

mini tammıırlrih bir Halel> avnkatma tesa
düf ediyor . Atatfüktin sofrn!'!~ndıı Refi1{ 

Hali din iki kit:ı hından ba lısedilmiş olduğu 
i('.in hn kitaplart kendisint> göndermesini 
rica edi,\·or ve hu avukat iki de.fada olma.k 

üzc>1·e :nı kitaplırn kendisine gönderiyor. 
lfantılrnn ben lırına imkfrn vermiyon1m. 
ÇlinkU Ali Rııih ııihi hir ııclıımm ismini hile 
tammac11jh biı· avukattan kHab istemesi
ne ihtinııı.1 ~·ermek f!'ülünc; bir vaziyet ih

das edel'. AU Saib esasen edehiyatla uğ
ı·aşmış, edebiyat iileıninde rer etmiş bir si
ma değil<lir ki. dahıı ismini dahi tannna

clrğı bir ada mr ıı:örür görmez sarılarak; 
aman bana Refik Halidiu kitaplaı·ın1 gön
der, desin. ';\faahaza kitaplarm iki defada 
g-eldiğini nazarı itibare alırsıık kendis:ine 

hrş m<'kl ııh geldiği halde ancak diirdiinün 
geldiği yerleri söykyebi.lmiş, diğer birisini 
hatırlaya mam1ştrı·. l\faaınafilı b11 lıııtırlaya
mamak kt>~'fiyctini alt>yhin<le bir delil ad

dctmiyonız. Yalnrz nazan dikkati calib bir 
nokta olarıık kaydetmC'kle iktifa ediyoruz . 

Şimdi Ali 8:ıib hııkkrndnki vat:iyeti şu 
suretle tetkik ettikten soma mıınıaileyhin 

m üdafaıısmdaıı da hfr nehze ba lısedebiliriz: 
Ali Saibin bfüün müdafaası meselenin 

bir iftira mahi~'{'ttinde bulunduğu ınerkezin
dedil'. Ali 8aih bu iftiralarr istintaknamenin 
30 ve 32 nci ı-alıifelerinde şu surf'tle anlat
maktadır. 

Sa rr balı~eli Ahmedle ismini bilmedi
ğim bir arkadaşı rn1•dr bunları şahsi men

flla tleri haleldar olduğu iı:~in benden inti
kam almak sev<lasma düşmüşleı·dir. Hat
ta bir defasında da K<11'nnıezarclan aldığrrn 
bfr atm hfl'srzlık oldıığnnll söyliyerek 

Adliyeyi harekete gefornlşlerili demekte 
ve bu iftiranın tarzr icras1 lıakkın<lıı ela iki 
ihtimal aözetmektedir: 

1 - Ysı.hyaıım hu adnmlnt· t:ıı·a frııdan 
ikna edilmesi. 

2 · Çerkes ftJtcmin Ynhyuyr hakikııten 

hu fikirle gönc1erih yakalandığı tak<lirde 
Atati.i.rke çok yllkrn hir adıım o!masr iti
barile Ali Saih if<mini m·tayı• atnıaı:ınıı terı
bihtir. 

Şimdi hıı miidafaayı kısaea tahlil ede
lim: 

Bil- keıw hlitün tahkikat lıize. 8·tl'I 

lıah~el i Ahnıerlle H rkadrışnır höJ•le lJir ha
reketi hnkkııırlıı hi~ tıil' iz veı·nıemiş ve 
batta bu adnmlnt'In hıiml<'l'i dahi tııhki
katta hir kerrecik olsun ge<:memiştiı'. 

Yahyanm diişman lnrı ta rafı tl(la ıı gön
deri lmesine gelince: 

Rn müoafırnya hic: ihtiınal ı•eı·eınernPk
teyi.z Şahsın ıliğ-eı-iııe iflinı etmiş olması 

için, erı ihtirlai hir tedlıirle kendisini ekııte 
etmiş olması lazım g-elir yıı ni Ahmed l\I,•h

mNlP iftira etmiştir fakat btı iffünda 
Ahtıted muhakkak hadiseilen kendisini SI· 

yı~·ması iktiza ederdi, bHfarz Yahya muh
bir srfatile hiç yakalanmadan doğl'Udan 
doğ'rnya Htlkfımete mli.ra<'Rat ec1e1'ek hen 
Ammandan geliyorum orada işittiklerime 
nazaran Ali Saib t.arafmdan Atati.i.rke su
ikast hazırlanıyormuş demiş olsa idi bu 

bir iftira olarak düşiinlilebilecek bir ve(}

he arzedebilird1 fakat Yahyamn kendi
sini de cezaya ve belki de ölüme götiirecek 
bir hadiseyi üzerine alarak Ali Saibe de 

atfr ci.iriim etme~i beşeri kanunlarla hiG bir 
suretle kabili telif olamaz. 

Ali Saibi.n Röylediği ikinci ilıtimaJe ı:ı:e

lince: 
Atati.irkün en yakın dostu Ati Saib 

midiT ki Çeı•ke5 F,tem bu ismi atmttsr için 
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Çcı·ke:s Etcuı l>ilruez uıı ki At;ıtürl,e, y ı

ui Nı lıa~ta söylediğim grbi. Tfüki) r.y(•. 

ilıanet t'ıl(' ll kiwse cezaı:.ız kulnıaz. DutJ.· 

eııaleylı miidafatılar lıu ııoktnlardnu s·~· 

kat olduktan maada kanaat tedi<l t•ıle .. 
c'ek mahiyette değildirler. 

Ali ::;aibiu kendisine atfolunaıı nıüıl.ı. 

J'ıımırm da bu sııretle tahlil ettikten sun

ta, Ali ::>ail> hakkııu.la söylediklerimizı ve. 
isııad ettiğimiz noktalıırı krsaca lıulas:ı eL
ıneliyiz: 

l - Ali ~aib, :suikastçılardan Üzeyirirı 
yanma gelmiş olduğu tarihte yaui tti 
temmuzdnrı 4 ağustosa kadar çiftliğinde 

kalmışt11" 
2 - Üzeyire ait! fasılda uzun uzadry·ı 

izah ettiğiruiz şekll<le Üzeyirin Ali Sailıe 
karşı atfı hiç bi: suretle talil edilemeJ l>.lt 

biı- hakikat şeklindediı:. 
3 - Ali Saibi hiç tanınmyau ve Aii Sa

ib taı·a.fmdan da tall11lmaycın Yahyanm, 
Ali Saib ismini ortaya atması için bir se
belı yohtur. Bu.nu tahlil edecek bir sel.ıef'ı 
bulamaymca Ali Saib hakkındaki atfı IJil' 
hakikat olarak kabul etmek mcctnıriye
tindeyim, mecbuf'iyetindesi..niz. 

4 - Ozeyirin kardeşi Arifle ta Aıınnuıı 
dan beri Ali Saibin, suikastçıla ı·ı idure 
edeceğini bil.mektedil'. 

5 • Ali Saib'iu çiftliği hakkm<luki do:-ı
yada meYcud vesika şayanı dikkattir. 

6 - Ali Saibin. suikastçilel'in getr"'~ 
oldu.,,~ tal'ihte ortağı Ali Beyden telgr<J r 
alamk tstunbuldaki tatil müddetini brra.
kıp Adauaya koşması şayanı dikknttil'. 

7 - Adanaya, ~iftlik işi i~in ortağı tıı
t·afmdan c;ıağırılaıı Ali Saibin, ~ifLliğe gıt· 
medim diye ısrar etmesi hakikat ve m.rn. 
tıka muvafık değildir. 

8 - Adanada gördüğü ve i!>mini hatır. 

layamadrğı bir Haleb a'1ukatmm Ali So.
ibin, Refik Halidin kitah1armı i.;;teme~? 
istiğl'al.Ht şayandır. 

9 - 1stıınbulda tutmuş olclnğu evde ln'i
viyetini saklayarak kendisini pamuk tüo. 
carı olduğunu işaa etmesi Ali 8;ıihirı 

hüsnü niyeti olmadığına bir delildir. 

lO - Adana istasyonıuıda Şevkiye nı.qt. 
geleı'ek istrtlaat ta var, demesi Ali 8ııihin. 
lmşlruhınmakta olduğllnu gösterir. 

11 - Atatürk huzurunda Yahyadan h.ılı
settilll, demesi hakikat ve mımtıka muv:ıfık 
değiJdiı·. 

12 • Ankt:u•aya g-ekliği giinclenlıf'ri ~ev
ket ile Qnlak Azizin peşine düşmesi nıa~uru. 

adamlarcfaki huzuru kalbin AH Raipte hıı
lunmadrğ·rnı gösteril'. 

13 - Ajan İzzetle gizli celsede dinlı>ı1i -
ğiniz diğer şahitlerin ifndeleri başlı ba~rrm. 
Ali Saihi nı:ıhkum etmek i<:in ld'ifi sehep
lerdi1'. 

14 - Müdafaasındaki sakatlık ke.ncfoıirıi 

mi.idafaa edemeyecek bil' vaziyete düşmiiş 
oldui?u lıic;!'lini verir. 

15 - Tevkifinden bir kaç gür.ı evvel hü
tli.ıı hfı<lisata vakıf olduğu halde kadm pe. 
şinde koşmasm1 mantrk1 arld1>tmeğe imkiin 
.roktur. 

Bütün bnnlar, A.li Saibi.n masum lıir 
ııdıım olmaktan çok uzakta bulunduğumı 
1?Österiı· cmnlr delillerdir. 

Ali Sııih lrnklm1daki. düşüncelerimi:ı:i de 
şu suretle kayc'lett iktıın sonra Şem(!e1tine 
,geçehiliriz: 

Şemsettinin şüpheli bir adam oldn~1~ 
ja tıdıı rma ınuhaherelerinden ve dosya me

.vıııımcln ki znhrt varııkalarrn<lan ıınlnsrl

rnaldadn·. Dosya meyanmda mevr.ud 
~6 - 12 · 9!1..J. tarihli jandarma kumaudaıır 
tln•a fmdıın \'erilen emrin (E) fıkrası ~errı
settinin Üzeyirle rılan münac;t>lnıtm<1nn 
şi.iphelenilmE>kte olduğunu ve hinaPna le~' lı 
ta kib edilmesi lii zrnıg-elcliğini söylüyor. C: N. 

Gi burada ld em irrl<ı .;;uikas~ i~i İl!in hir 
ı:ıüplıe rneveucl değildir. An<'ıık jnnfların ı 

kumandnnmm zihninde şüphe _vt>r tntnıııs
tur. Nitekim karakol k11mandanma da sı

.vıısi hır \'azi~·et olup olınadığmı sorm:ıktıı
c1ıt• k~ bu eihet cidden ralibi dikkattir" 

Yine dosyrı meyanmda IDE'\'('lld ~ • ~. !l .. "i 

tarihli rapor da dikkate şayandır. Bu rapor

dıı Çokak karnk:ol lrnmaııdanı tizeyfrin iki 
ay evvel isi bazı dire-ktifler verllerı-k Mıı rıh:ı. 

gönderildiğini tesbit ettim. diyor. (drisiıı 
l\1araşta bulunması keyfiyeti ıif· nnznı·ı dik 

kate alrnarnk olur<;a bu tesbitin bii~·iik hir 
lu~·meti olduğu derhal tf'hnriiz e<lı>ı·. Yirıı> 

ayni rapoı., nahiye müdürünün iki, Ü«;: gii·• 
müddetle na hi.veden ayr1larak meçhul yt·ı -
lere gitmiş oldnğnnu g;foıteriyor. Şem:;;c<ldı

nin Üzevirle temasım Arif de siidiiY(ıı. . . . 

Buna mukabil Şemseddin zabrtnda V<' i -ı in
taknamedt> vermiş olduğu ifaılf'dt' 1izf'~ irle 
temas.'Inın anc-ıık a1elilde bir ŞPkildı> n1 ln!i:L.ıı

clan bahsetme.lı:ledir. 
Şahid Hakkı onhaşınm (('olrnk lrnı·a· 

k:ol kumandanı) ifıHleleri şn,rnııı dik!rntt ır. 

tstintakmımcnin 43 ncii sayıfosmda hulu. 
nan bu ifadede Hakkı onlınşı 3 ay lrnclnr 
evvel isi nahiye müdlirfüıtin e,·ine lıiı· • , ij .. 
safir geldiğirıi ve geleni tammnd1ğnn, hıı
dilinin o ın:raihı istibhıır ettiği lrni':ı hılar 
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•ı·ııı ııusu kıır.ı _ı \t' ıııu<lı.iruııuı 

:irıııri oln nsı doln, .., le pu uyn nerede lm
ı·;w.ağını müdüre ~öylcrniş ol<luğrum ifade 

ı•tıuektedir. Oel·ı vnkti mit•ltu'iin t•vın<kn 
hareket eden misafiı- mütcııkib knçakçtln
l'In pusu mnhnllinden gı:ıçmcdikler.i anla 
"ılıyor Bu, bize şunu gchteriyor ki. ~<'m 
ıı.ıttin dnimn kirli işler pcşiııdeu koşııı:ıktıı 
ve arnsrra dn \.'llkıılınla<"nk pn~ııl:ırln nlii

kadnr göriinmektedir. . . 
Şimdi Şcm l'ttinin ı•n uıülıim olım ıkı 

•delil 6zerintle lıir az fn?ln<'ıı tevakkuf et
mek llizmı<lrr Evrak arasıııd11 mevcu<l 

jandarma kumnndnnı tn rnfmda n k:ızııyıı 
Yı:zılmış bir mc-ktub rnevrucldur. 
13 vm 19::\fi tarihıni taşıyan bu mE'k
tuptıı. 'l'emınuımn 29 .. 30 geresi Şeın ctti
nin gizli hir sn rette Küın hrtir köyün<' !!İ 
dt'rek Üze);riıı evinde bir ıııiicl.'tet knlarıık 
konnştui?'u n C'rl PzinılPdir Yıılrnrıcfo Pze
Yİl'e a it,.., f:ı rlıla nzun nzndıya izah <'tmiş 
0lı1ıığ-nmuz , ı>ı·I ilı> s11Hrn<rtl'İ1Pl'in Kfür l ,,ti. 
rp ı:rt>1n is nlrl•ıl ı r• tnrih tflmmuzıın sonu 
n.. nı.nc:ı o' t' i lnrrti n' 8rmsı ttinin 
lııı tıı .~ •r nı ' !.."+mis olchır'ltnll trshlt 

ı>•lin"' rıı "" • ırı h l 1-rıı<frı k1 <'n hüyfik de
lilı tPshi 1 tın•s nlın-ı•rn?.. V:ılmz bnl'H<fa 
h~ıllı ir>nlı "'" ı hir. nokta \lırorr () dn 
kmrr:ııı lanı hı 'z h11t11 ~lhmbn!?ıı köründı'll 
vııkııı-ır1ıı ·._mİ'lt zikrPttil'....jmil' Rıırun tnra
fınfi:uı 'Prilı ıi nlmasıdrr Harun ifııdf'.
ııin<lr hıı Pİlwl ı iııkfr dnıiı::-tir Ysılnrz yu
ka rrrl:ı <ln i 1.:ı h ... 1 ın iş oldnğ11muz veeh ile 
Tl 1l rıı il ı•prf,, st j l' H' ('f'Tlte.<:lerİn tf'h like knr

~r<;n-.-J;ı hirlı !<til,lf'ri ı•I hirlii!i yapını ol
ılııkl:ırı iz: 1 trn mfü:t .... ~rni hiT kf'vfİ,\"ettir. 
• l:ındııı·ııı kııııı.ınd:ıııı 7-ı'ki bu ciheti istin-

.. a·~· lı lde 1nkıınnır '"l i if:ırlE>Sinde •i<' sovlı> ıırt 11 

llnrm 'ııı" rNl ve iııkiir Ptnıic:tir. T]te
kin vtı knrırl l dıı iivlemi olduğumuz veç
hi!(' llnrıın ı ııııınmİar<lnn "•'m Pttİn<' ÖY· 
lt'rııiş ol<ln~11 Hıımdi ilr bir arkııd:ış:ınım ~e
bı•nber ını .. iirır> gei•tikleri siiziiııii de ın
ki'ı.r ı>tıu:._tir Onnn }(:inilir ki tahkikntlıı 
lı İr hir ııı: kası ı"llınııvıı n jandaı·mn kuman
rlaıırnnı s;iziinr innn;nnı ınk 'rin bir srhcb 
ıtörınii~·oı· , r• hunıı hil' lıııkilmt rıl:ıı"ık kn 

hııJ Pdi\ Ol'lll. 

f ıı•nkıı,ıın Jlll IJl. tı:.!, ti3 lltU l\)lfıı 
larııııln Yunus namında.ki bir adamm üa
rlrsi m \ruttıır. ::::uhiil .;rf:ttile ifadesi alman 
y nsnf y ıı h' amıı ~utulmlı-.mı miitrn.kib Şem-
1\r•ttinin kr~dı K. ne grldiği Vf' ı;öz ara
RınrJıı fT ınrJmin biiyiik bir ndıım oJnMğı
nı ve ıc• bu 1zü fln.,-<liyi a.Tamnol'UID, 
Ynnmdn bir nrk:ııinşı vardır. onu aı ıyorum, 
ıne. linıfo 0 ı<lui'.'.,rtıuu s()) !emektedir. Şemset
tin H. rııdı "' y 11 lrnbu nramnk için • slıns 
Ynnm<lıı tnhkıkı ta mf'mıır bir z:ıt df'ğil<lir. 
Bunun 'riıı Yuı::nf nnmrndıılci ııdamm ya
nınılıı Hamr:linin hiiyiiklüğiinclen bnhs~t
hıPS.ine lüzum yoktur. Rsn•wn Şemsettın 
bıı rilıeti ynpılnıı viizl<'stirmede dP fnma
trıil" inldir Ptmi bir v:ıziyetteılir 

::;ı•ını::r>ttiıı h:ıkkmdn dıı Y:ıhyaıım ur~· 
• • • ..1:· t' · ·1p_; ._arı•hı hYa ısmını ııfınn~ı ke:nıye mı ı " . 

l'İz. Vnlrnı·ırln ılır hilvASilf' söylemi.;: olılnğu
tnuz vı•PhilP Sem-.rttin C'olrnk nıılıiyc mü
dü:riidür Yııhvanm köyii ise Kal'nmeznl' 
köyü<tiir Rin~enaleyh Ynhyarun dnrnp 
(lıtrurhıı Ol'tıı"a 11oknlt nıılıiyP müdiirü
nlin i~ini nt~nsır;<la mana var roıdırT 
KaMrfri. znhıta e\'Tft.lrnııu tetkikindr.n de &D· 

la.-;ılnc:-irı vcehH" Y ııbya ~f'm<ı>1ftinin ismi
ni ilahi vehlf'tPn ~övlt!memiş, bir miiddet 
b.1tll'lnı1ıktrı ıı s.-mrıı 

0

Riiylemi5tir. Biter Y'nh
.vıı aklııııı rrp]ı·n lıir ismi ntmış obr.ydı is
i'!;,. •l:ıhı :ıııııtttıfrıı bir atiaını değil. bf'lki 
ısını zilıııiıw ın!'ııknş hir nrlamı ortnyn nt~ 
ıııı • nim ısı iktnrn ı><iP.ri!i 

1 d ri~iıı vaziytl ine g"i'<'•' 1 'ııı: l<lri.s hakkın: 
daki 1 ıı kln \ ~qj rklilimiz, kf'ııdi.;ine Mereı 
8ııltaıı kii' iiııdP hiç bir ııl,raba ... t olınndığını 
rı•<! \e irıl:fır etti~i hııl<lı• \\lerı•i ~nltnn kö
Yiiıı.-fpn krnıli irıe ını:'k1ub gelmit> olmnsıdır. 
fstirıt.-ıkııııı 1 r1!ı• kiitilı \hıliillrndirin üadcsi 
1f'fkik ohıııclni!u zaman görü)N•t•ktir ki fd
ris Ps:ısı>n bu ı:?iinkü rejime mulıa.lif ve hu 
Kiinl,ü r•'Jİrııi hflfrf'llll, yt:n bir adamdır. fd
l'İs lıııklnıı<ln .,,•rdP<lı>ı•ı·i!iıniz cliğ-rr hir ıııü
t.;ı lı adıı k,,11 ,fo.iniıı Ş:umı kn<lırr eynhat 
Pfırıi~ nlnı:ısı kı-~rfi.retiılir. ~ama kndnr gi
d"ıı '• ,,..,rnftıııı !!•·•:iıwn fdıi<;, ı''C'rkı-ıı:: E
İNm t:ınıınn mnkt:ıdır. Bunu giilmrkten 
h:ı'ikn '" ılrıırhilir. Vulrnrrrl:ı nznn nznrfı
Ya iır.:ı h »t ıniç olıln!!ıımıı?. ''et:lıile Vahyıı
rıırı fdrisı• rniirııı>.:ınt rrlf'r"k p:n't! istııınr.-
11i11i rfnhi f <lri" n·d ,.f' ink1ir t'tmf'kfflrlir 
Y:ı.hvn hıı fılri•dı• ol:ırı tı•nı:ıı::nıifıın sonrn· 
"'" ki ~ın·h ı•n• k:wı ırcı vr t<>s:ıi!fifım Mri
ııirı :ıkrııhn~ı · olnn · l\T~rr·i <1nltmıd:ıki fh
tnhimin yıınrmı !!İtmİ";-1İr. frlricı Jınkkıııılnki 
flpfilJrr meynnmdR 'fıılıynnn.ı if:ıdı>sini <lf' 
Y-İkrPttiktl'~ sonra ldrisin bn knmpln işin· 
de :ı.liilrn"ı , ı lrlu:?ıı h:ı k k ırırln ki k:ınıı:ıf imiz 

kı..rvvet lrıırıı is ·ılııyor. 
Şnbanlıı tsınnilin ,.11.zi~·f'tleı·i yuk:ı ı·rda 

ti fasıllarda bilmünasebe etnflıcıı anin 
tıJTruf olduğu için buradn tekrara 1üzıım 
göl'lllüyonıı. Şabanın tJuyire mektnlı vr.r 
'•ıış Glduğu ve &ınıı.iliıi de göz~iilük yap 

'' "'rln~hı ftv.l".ririn ifnılf'Ril, "':ıhittir. 

\ alııız J.ıur. ı.hı 1.smıulııı vı ~abaıııu :'il usn 
ısmındc Snrıyt'de bir nkrabalıırı bulunrna
ı;J Vl' Y nlıyayı Ilalepteıı Şama ~ev'keden 
srı.lısııı isminin de tesn<iüfen tsmııiJ ol
~ınsı cilıctlerini bilıııiiııa.-;ebe tekrar et
mt·k fnideden hnli olamayacaktır. 

Diğer mıımunlıırd:ın Zcrku~oğlu Öıncı· 
Harhi, Tnlib. Ahrzaoğlu Lcınıail, fsa, Ca
fer, Aliıu ve Sadiniıı bu lıııreketle bir alii

kalnı·ı tt:shit cdilemeuıi!oltir. 
tddialnrınuzı, delillerimizi şu b'Ul'eUe 

tahlil ettikten soma şimdi hulfı.sa olarak 
bir dalın .> ÜC'e heyetiniz huzurunclıı nr

zı·tmeği miiııasib görüyorum: . . 
Ynhynnm hütim söylcdiklerıııı_ıı doğr~ 

ve samiınl olduğunu kabul etmış ve nı
çm kabul etmi.;; olduğumuzu da izııh C'Y
leıniştik BııtUı 0 kadar ki, YahyaU:O 
mahkeme huzun.ıudnki inkiirrnda ııe bıı
yük tennkuslıır bulunduğunu da aynca 
izah etmiırtik. Binaenaleyh Yahyayı ka
bul ettikt~n onra ve Üzeyirle Arifin de 
tahlil ettiğimiz ifadelerinin, Yahyannı 
ifndel• cile mutabık bulunduğunu izah 
ettikten sonra biidicıenin izah ~~ilmemiş 
hiç bir nokta:n kalmadı~a .kn.mız. 

1 _ y ahya Suriyeyc gıtmıştır. _ ~ .. 
2 - Ammııııda Çerkes Etemle goruşmuş-

tiil'. . . ali 
3 - Çerke.~ Eteıııden suikast ıçın t • 

mat almıştır. 
4 - lstnsyon memW'U hzetin evinde 

Ali S:ıibin ismi de knrıştmlmnk üzere ye-

min edilmiştiı'. 
5 _ y ahya, bütün bu ifadelerini Çerkes 

cemiyetinin en ince teferruatıruı kadar 
söylemek suretile tesbit etmiştir.. . . 

6 _ Üzeyir, Yııhyanm ifa(lesını teyıd 

etmektedir. . 
7 _ Arif, bu ifadeyi teyid etmektedir 

8 AH Sı:ı.ibin ismi bütün bu ifadeler

de musırrnne bir surette geçmektedir. 
9 _ Ali Saibin hakkındaki Emin Bu

ro ... kinin ifadesi vicdani kanaat te en ufak 
bir teredılüd bırakmnkslzm hadiseyi sabit 

bir hale getirmiştir. 
Bütün bunları zikrcttikteıı . onra hu· 

lfı.sni iddiamı zı1rretmeden evvel maznun· 
Jnrnı en önemli bir ıniidafaaları üzerinde 
durmak istiyorum. Hepside yeJmvnz ola
rak işkence gördüklerini ~c o suretle 
itirnf ettiklerini söylemektedirler. Bunun 
üzerinde ~ok durmayacağını. Bütün ci
bıın efkarı umumiyesine hitnb ediyorum. 
Eğer bu mnznunJnr dövülerek söyletil
miş isr, znbrta. fdrisi, Şemııettini, İs
mnili, , Şabanı ni~in söyletememiştirf Ma
demki zabıtnnm elinde kudret ve knvvct 
var idi bunlan da f:ôletebilircli. Rütün 
vicdanlıırn bu hnsustn öyleyee<>k ba,kn 
hiç bir sözüm yoktur. Hem ne hacet, 
bütün dünyadaki nınznnnJnr arasında zu. 
lüm gördüklerini söylemek bir lidet hük
müne girmiştir. Daha çok ynkınlnrdn in
tac r.dilen Sın.viski dava& nınznun)srı ıia
hi zulüm gördüklerini söylemi !erdir. 

Tekrar Y nhyaya rücu edece~im ve sö 

zünıii bunmıfo hitiı'ı·t·<•ğiın. Yahyanm .ifa
deleri tam bir hakilı:ıt1 lı·. Bmnm aksi 
bile tnsavvur olunıımıız. Rir an i~in aksi
ni t 8 ,.avvur eder,,<'k şu rırtire)PrP. vnrırrz · 

,\ Yahya yo <lr.lidh·. • 
B V'a bir tertihi nıııhsuı. ile her ha.ııgi 

bir fikrP. iilt•t oJmıı k iil'<'re hu<lııılılnıı iı;e 

ri ııok1ılmnştur. 
c . 'f'nhva mtifteridıı·. 
\"11hvnn~ deli olmnrlr,amı h11pinıiz ~ö

rüyoru;,. Bir tertibi mahıms ile ~öndel"il
di;!i hakkında da bir delilimiz yoktur. 
He.m huna ne haeet. AJi Snibin veyahud 
diğer hPrhnnci biı· ma:ınunun nll•bf't ve 
hüsı·ıım i~in hö~·le ti'rtlblere mnhal ,·nr· ıııT 
Ali Saib ve~'a hel' lıaııgi ıfii:'."4·1· biı· nıaz. 
nwı aleyhinde öldürerek kadar hıncı olan 
bir ail:ım bövle tertib1ıın neden lüzum got

ı.-iin. :\eden kendisini eli' ipe V<'n>in. Odir 
Ali Snihr bir lmrşıııı nt:ır. hn srıı··1lı- iı ti 

kammı almış ohır. 
V'nlıy:ı müfteri de değ-ildir Çünkü yu

karıda da hilmünaseb<' söylemiş oklu.bınm2 
~ibi iftirn eden ı:ınhıs her seyden evv<'l k.f'Tl. 
disini karte etmiş olmnk 157.lD'lıln· 

Bundan bnı;ıka hir nııkt.1 iiım·int> ılalıa 
vfik-..ck vicdanlarnm::ı çeJ..ınek iı-,tiyornm. 
Bütiin bu itirnfntta ve hütün bıı ifıı,folPrdı-. 
V'~bva biıe öyle tnf illlt verrnb.tir ki, kPJt· 

ılfı;;i ~ihi hiı· srifrı• ı::oh:ınmnı hulnp irnd Pılı· 
Pt?ği sm'ler <lt•"ilclir. Çok riı•ıı P<lN•inı. hii
tiin hn~lıtrr ıı~lic:in Yalı~•sıya <likte Ptti~ini 
fıır·zC'rlı•lirn .. \mmnn iı;t:ı~on miiılfırii lzu• 
tYıı .,, ini "" µolis mi tarif rtti. Sırf hiı· 
Yıılıy:ırıııı ':'nhsı iı:iıı pıılis hııı·rıd:ııı nl':n·.a 
'adnın g-ciıırlı•ı·t·r··k j,.,ı;ı~yoıııırı ırriiıliiı·iiııiin 

eviııiıı ":'' kliııi mi tılılrı·ılıq Yiıw knlınl f'ıfe 

'im. h:ır•i; tm~df, il<· ... ö.' lı>ttilı'ı· <liyı,fiıır 
Rizim Pnıni,,·pti ıırrııırrıi~ ı rıiıı '.l ~ ny s.1ıır:ı 

ıııuttnli olrlıı!!ıı f'ı•r'kı•s "•'111İ:"'"1 i iı.:inılı>ı·ini 

Yahyn h 0

7f• ıı:ı-.rl VPrdi HPrıİ ıliirı~:ıııırı "n 
iııiitlıi~ j..,J;,.ııc•' alı tlı>rilı t:ız_,•ık !'t•ıı•nız. 

trf>I ı,ıılı sinin ıl olıhı'.'.rıı lınkkrrııt 

l·ı·ıı(lrıı nnsıl ı l'iıırı. 1 nlnhiJ'r,irıİ)' \"•' ,j;.-,ı 

"\ Prı'li~irıı m. limtıt ~.nk"J .. f<· •ı:ı .. ıt fı ıw" 

'ıln. 

Postası J' - -

Aydının bayındırlık programı 

Sürek avları yapılıyor - Kış toplantıları 

Aydın vilayet encümeni bir hafta
danberi valimiz Ozdemİı' Günda)'ID baş

kanlığında toplanarak 1936 vilayet büt
cesinin masraf bölümünü tesbit etmiştir. 

Kültür, sağlık, bayındırlık bütcele
rine bu yıl geçen yıllardan faz);ı tahsi

sat ayrdmı§tır. 

Daimi encümen üç yıllık yol prog· 
mını da yapmıtbr. Bu programa göre 
üç yıl içinde ilimizin batlıca ıoseleri ya· 
pılmı§ olacaktır. Sağlık subesine ~ ta
ne gezici doktor, iki sıbat İfyan ve bir 
ebe tahsisatı konulmuştur .. Banlar mü
-temadi.yen köyleri dolaşarak köylerimi-

Aydınrn sürek avcuları 

zın &ağlık durumu ile ilgileneceklerdir. 
Bundan batka köycülük bürosu için 

de gerekli olan tahıiaat konulmuştur. 

Sehir kuliibü 
Aydm gebir kulübü umumi b.eyeti 

eve.lki gün toplandı. Yeni idare heyeti
ni aeçti. Yeni heyet şöyle kunıldu: 

Reis: Doktor Münif, komiser: çiftçi 

Nail, Muhasib: Salih Akba , Aza: Ha
lim Ayam, Aza pul ispekteri Nusret. 

Yeni idare heyeti ıon günlerde kulü -
be karşı başlıyan ilgisizliği kaldırmak 

üzere gerekli tedbirler almıştır. Bu ted
birlerin faydası iki günde kendini gÖs· 

tcrmlttir. 

34 yıllık bir i.iğrctrnmı 
Aydın cı.ıınuı-iyct ilk okulu bat öğret· 

meni Şükrü Say kendi isteğiyle emekçı 
oldu. Şükrü Say 34 yıllık bir oğretmcn 
dir. 34 yıl ıüren Öğretmenlik bayatın. 

da bir ihtar bile almamış daima takdi' 

kaz&ofD1'lır. Şükrü Say kültür itlerindt 
yükendiği biı· çok ödevleri de mı.ıvaffa. 
kiyetle ~mıştır. Aydın öğretmenle

ri Şükrü Say için dün ak~m halkevi 
ıalorıunda bir toplanh @' yaptılar. Vali 
Öz.demir Günde.y, parti reisi Etem Oz
denle bütün Aydm Öğretmenlerinin "U· 

lunduğu bu toplantıda ö&'retmen Sadi
fe. Mebrure, Nevzat öğretmenlik haya· 

l1t1ı Osman Becerik de halkevi ile o
lan ilgi ve hizmetlerini anlatnıı§lar, Vali 
kendiaini kutlanıı§, Şükrü Say da kartı

lık vermiştir. Toplantı gece yarısından 
sonra üçe kadar sürmüş, dans edilmi' 
ve bir çok eğlenceler yapılmıflır. 

Sürek uvı 
Aydın avcılar cemiyetine menaub 50 

avcı dün Kızılcaköy dağlarında bir sü
rek avı yaptılar. Ava Kızılca. Ahır Vt' 

Gedikbası lüiyleri.nden de S0 ur 

gurp baliade 

JOO ıürekçi davul zurnalarla kanıtı. 

Kızılca dağlannda sekiz aaat sürek 
yapıbmı her ıürege üç kol iştirak et

mİfÔr 

19 ana domuz öldürülmÜ§ dişi domuz
lardan da 100 den fazla muzu çıknrrl
mı§hl'. Süreğe ittiı-ak eden ll\'cılar aı-a

ımda 60 - 70 lik delikanlılarla 16 • 17 
yaşında gençler de vardı. Kaptan Mus
tafa Dirioğlunun idare ettiği bu ıürek· 
lcrde yeni yetişen gençlerin avcılığn ve 
atıcılığa alıştırılması gayesi ele alınarak 
tertibatı alınmıştır. Avcılar cemiyeti bü
tün köy delikanbJarıru tabii az.-ıs. aaya· 
ı·ak bunların diğer bölgelerdeki ıürek
lere iştirakini lemin için tedbirler almış· 
tır. Dün mücadele memuı-ları da Balık 

ve Arab köylerinde bir sürek yaptırdı· 

lar. Bu ıürekte 2 domuz öldüüldü. Bu 
bölge avcılar cemiyetinin yapbğı bölge 

ye çok yakın olduğundan her iki taraf 

için de zararlı olmuştur. Gaye bir ve 
maksad zararlı domuzların öldürülmesı 
olduğundan c:ıemiyetiıa de yapacağı av

dan mücadele dayreaini rünlerce evel 

haberdar ettiğine söre mücadele ityar· 
lannın cemiyete yardımcı olmaları çok 

yerindi! otur. O Becelik 

!\kşehirde kurut ulaıı bataklıklar 

..<urutuıan kanlı yt!r bataklığı 

Ko~ya sıtma sav_B.l1 ~lgesini Akşehir lefiyetleri yaptırılmak suretiyle 23 - 9 
şubesınde Çay nahıyeaının kuzeyinde - 1935 tarihinde aıtma aav-.ı kurumu 

Cumuriyet k~y~n~~~ _Yanında bul·· tanhndan kvnıtuhnaar .. bqlanmrı n 
333 hektar buyuklu~ndeki Kanlıyer 3 metre smitlik. (),90 metre derinlikte 
batakhğınrn, Çay oahıyesi ileCumuriy,.ı açılan 8095 metre uzunhıj1anda bir ka-
köyü halkından 729 kitiye bedenen be- nal ile bataklık tamamiyJe ortad.ın kal-
şer gün ve 16 kişiye d .. rı~lcden '"ii' dılılmı•tır .. 

ll!ikiııılt•ı·iııı . lrn l';o dtı~·ı·udııı· ~I' tnı·:ı
fnı.J;ııı lı:ıksaıll:'.. h:ıH!!İ ·r:ı.Jı·.ı i tıılılil l'ISl'

niz. haııl!İ 'nkı~ııı iı ,.,.,,.,,.ııiz bu iş 1 ııw 
doğ'l'troiırı-. ...:j;r, lııı j ... , ır:ııı ı>fıni" lıir :ı:l:ını 
o;;rf:ırilı• ... 0~ lfı) oı·ııııı l:ıı ı,, ılııi::ı·ı·ırfrıı· 

n, ıı lıiitiiıı :ıırıııııııf, ıııillM ıc> ı:ıt;ııı j,.111 

Yiif<..,..J, 'l'üı·k t 'iiııılıııı·i,\l'li iriıı gii~"ii 1:aı·· 
p:ııı lıiı· 'fiirk lııılrnkr:ıı"ıı.' ııııı. fit 111 ·l'ıılı· 

ır• k iıt fııtıdıı ı111luw ıı >;İzlı·ı· .ı, anıi Jıi,.,lı· 

yfü...t lı·ı-i •:ı rpaıı f'iiıııhııri)ı•tiıı lıil' iif.. Jıii 
kiırılıı·7siııi~ "İl'•' :.ı;ir 1 1iir-11 iiı'.riiııı lııı

0

•l:ıı·ın 1 
;;,.;, "j ı uıliı•İı·l-ı rı fı, t "' 1, ı , l\ıl diı:ıı 

viı·daııııııa koyıııu:;tuııı. ::;;imd1 yine elim o 
·vi ı•rl:ııı111 İl1.ı·ı·iıı<'lr nlnıııı ~eııuılnı·ıı. doğı'U 

.> ükst•lıııİ!;- lıiitüıı kudn•ı H kıl\'vf'timle 

ha~n·ı.' oı·ııııı. l\:ır~ııuzılrıki nınımunlnr Ata
tiirl\ii ımıırı ~r·h:o.i~·etinrl11 tnplnnnıı <'ümbu· 

lrnrİJı•t i yı kııw k istf'ıııişlı•rdir. Bu hiı• ))a. 

kiknttir, Si?Jcr de bu hn kilrnti bbse<lP.eek 
' ~örı>ı·ı•l, ve icıı.hıııı yap:ıeaksınız.. Buna be-

nimle heı·:ıhc•r ou .vedi milyon 'füı·kün de 
im:t•ıı ~:ır ... ıfıııal' hir ~ııı rttf' ınev,md.ılur. 

~ıı.~lııl:ırııı ili~ ıwi maıM" rmwihin~ 

·· ·•l· n.hrıl ıı:ılırır • i ... ti,or•ıın 

.:SAYFA 13 -
ı,anıa! Atatf r~ ... ün 
nu·ın lcl~el inde 

Hanri Laporte'nin inkilauımız 
hahkmda Reıml!' de France' da 
yazdığı ycızıyı bugün dedevaın 

ediyoruz: . 

Ankarad"ki ondcrl, ı·, Tüı kiye nı.if u

sunun 1959 da 40 milyonu bulacağını 

tahmin etnıckleclirler. Belki bu tahmin 
biraz ınübalağalıdır. Her halde 30 mil
yon tahmin etmek miibalı\ga olmnz. De· 
mek oluyor ki :ıu halde 25 sene sonra 
Avrupa ve Asya gibi iki ihtiyar kılanın 
arasında nöbet bekleyecek olan devlet, 
insan ve malzemcce genişlemiş ve lnıv
vetlenmiş bir de' lettiı-. 

Yeni Türkiye şimdiki halde yerindt: 
bir ihtiyatın saikiyle. Soıic'nin sıyasaııı
nı kabul ederek "herkesle dost" luğu im 
bul etmiş, ve on ıcnedenbcri bu sıyaıayı 
tatbik etmittir. Diğer memleketlerle o
lan münaıebetlenne gelince, bunlar ln
giltere ile iyi, İtalya ile oldukça iyi,Al
manya ile mükemmeldir. [1) Fakat genç 
Türk Cumuriyetinin çok anla tığı bir 
devlet -varsa, o da Rusyadır. Bu da bir 
intihaptan ziyade menfaat meselesidir, 
•e ayni zamanda da Sovyetler Cumuri
yetinden başka kimsenin el uzatmadığı 
bir &llda görülen yardımlara ka.rıı bir 
teıeJı.kür borcudur. 1921 de, Yuruıniıta
na kartı yapılan büyük s&V&fla Ruıya ıle 

im anlaıma §.İmalde aüküneti temin etmi~. 
"Ye Karadenizden yiyeceği ve silihlan ge· 
tirtmek kabil olmuŞtur. Gene iki yıldan
beri, Almanya ile bu hususta rekabete 
girişerek, Kemalist beş &enelik plana la
zım olan makine ve malzemenin en bli

yük kısmını Büyük Sovyet Cumutİyeti 
uzun vadeli krediler veya malzeme ile 
karıılığını kabul ederek temin ediyor. 

Bu vaz.iyelin gayet isabetli bir i~ 

politikası olmasına rağmen, iki memle
ket araınnda hakiki bir sempati cereya
nının mevcud olduğuna inanılmamalı· 

dır. Yeni Türkiye komünist değilidir. O 
ancak hadiselerin seyri icabı olarak dev
letçi olmuştur. Zira memlekette hususi 

sermaye yoktur, dı§ardan hemen hiç 
bir yerden de kendisine kredi açılma

maktadır. istihsal vasıtalannı lüzumu 

kadar §Üphe yok ki devletleştireccktir. 
Fakat ondan ileri gİbnİycceğini sanıyo
ruz. Neticede, Türkiye Rusya ile bir 

mantık izdivacı aktetmişlir; bu izdivaç
lar da hakikatte en ömünüz ,.e en kö
tüleri değildir. 

Yeni Türkiye doğduğu gündanberi 

dünyanın en barışçı uluıu gibi. - zaruri 
olarak • hareket etmiştir. 18 teınu2 931 
de Uluslar sosyetesine rey ittifaki} le 

kabul edilmiı, \'e bu güne kadar bu sos
yetenin fikrine ve ~ekline itina ile ria. 
yet etmi,tir lü bu da pek ııık görülen 

bir val&ıa deiildir. Dünya.nın sükunetini 
ihlal etmek iıtiynı her halele o değil
dir. 

Bu aeri letk.ikin nihayetine bırakdığı
ma:ı Franaaya l'elince, yeni Türkiyede 

huauai bir vaziyeti vardır. Kaınaliıt in· 
kılabını yapan adamlar bizim kültürü

müzün tesiri altındadırlar. Volt11ire ''e 
Rouaseau'yu okunlU,lardır, be,er h11k

larmı -.e büyük demokl'atik prensiple. 

rimi%İ benimaemitlerdir. Aynı zamanda 
liik ve antikrikaldırltu, ve bizim radi
kal soıyalisOerimi:ıle yakın akraba ı;a

yrlabilirler. Nitekim bir ııene evel kendi 

gurupunun bir kaç belli başlı müme~sili 
ile Türkiyeye gitmiş olan Herriot, ora

da can ve gönülden kabul edilmİ§ ve av
detin de oranın insanlarından ve gört! k
lerinden heyecanla bahsetmişti. Gazi
den bahsederken Herriot: "Bir dikta
tör mü? muhakkak ki hayır. Bilakis o, 
bir cumuriyetçi, bir kRbine ve m< 1 

killere dayanan k.onstitüıyonel bir baş
kandrr'' demitti. [2} 

Kamil Atatürkün şahsında demokra
tik konstitüsyonel kanunlara hası;ntnn 

riayetkar bir cumuriyetçi gören H~r
riot'nun aldamnadığından pek emin • !· ' 

ğ'ilim Bununla beraber, aldanmış olda
ğuna da kani degilim. Her halde bir 

Hitler ve iK1' Muttolini diktatörlerini 
büriyetin enbzı Üzerinde oturtınu~lar 
~en, Kemal bütün eseri.ni bir deııpo
tizm Ye eaaret rejiminin ilgası üzerine 

kurmuş ve hiç bir husu~i kuYvete da

yanmıyarak sn·f ,ahsi prestijinin y~ . 'ı-
mıyla memleketin ı...·1• • ., t•ı·ı· .. • u :.ı:ım lı\ 1 a ın-.ızın , 
bü "k . . 1 

yu prensıplerl namına ihya el! =:tir. 

_______ (:..;':_ı.':=aylayı çevirin·•) 

(1) Bunlar içinde dünkü mül.•riki· 

ne somurtkanlık t<lt n yalnız n. lga
rjstantlır. 

[2) Orienit, [. Ht!rrot ( 1 J.ıu:l • ..:tı ı l 
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Dördüncü kıs ...... olim piyadları 
Altmışlliıı seyircinin önünde dün haşladı 

-:------
B. Bitler tarafından açılış resmi yapılan stad 

milyon marka mal olmuştur. 
yarım 

Ganniş Partenkirhen, 6 (A.A.) -
Propağanda bakanlığı daruımanı, ga-

7 teciler için yapılan bir kabul resminde. 
d ·;~ıya baıın delegelerini selamladıktan 

heyetler, &Ü bakam ve bat kumandan 
adma yedinci kolordu kumandanı ge· 
neral fon Rayhenav tarafından ~e

lamlanmıılardır. Bu heyetler 

Gormif'te )'eni aplan lclf ıporlan ıtadı 

sonra Gamı.it Partenkirhen'de kıt olim· 
piyad oyu.nlan için yapılan tesisat bak· 
kında izahat venni' ve bu ararda demiı· 
tir ki: 

-·• Suni buz sahan için yarım mil
yon marka malolaıı battan bap yeni · · •. 
stadyum ile dünyada eşi olmıyan bir 
kayak stadyumu kayakla atlamak için 
çok güzel bir strad yaptık. Bu ıtrad İ· 
çin 800 bin mark harcadık. Gazetecilerin 
bürodan büroya giderek vakıt kaybet· 
memeleri için bir olimpiyad merkez bü
rosu kurduk. Bundan başka, posta, ti· 
mendifer ve yol ve köprüler idareleri de 
muhabere ve münakale servislerini heı· 
türlü ihtiyaca ki.fi bir hale koymak ı

çin milyon haTcamışlardır.' ' 

Garmit Partenkirhen, 6 (A.A.) 
Dördüncü kıt olimpiyatları bugün 
altmıt bin kitinin huzurunda ŞansÖ· 
tiye Hitler tarafından açılmııhr. Jıti
rak eden 28 millet ve afağı yukarı 

bin atlettir. Atletlerin geçid resmi çok 
parlak olmuş ve etraftan atılan top
çu ate~lerile selimlanmıftır. 

Olimpiyada iıtirak için gelen aüel 

i>..ı c.: ... ~,, .Y"'"' • w-kiye iie Fransa aril
sına ister istemez öyle bir sempati ya
ratmaktadır ki, bu bağı bizim siyas .. 

mız hesaba kabnalı ve icabında da iıı· 
tifade etmelidir. Neden bir kerre daha 
ticaret poHtikamız harici politikamıza 
bu kadar fena yardım ediyor? Türkiye 
Fransadan birçok şeyleri memnuniyetle 
alır, hatta yalnız lüks eşya ve Paris ma
mulatı değil, ayni zamanda da in'83t 
teslihat ve uçakcdık sahalamı.da da :;al
n;ı; dövizi bulunmadığı için, yapacağı te. 
diyab ancak kendisinden satın alacagı
mız marşandizlerle ödeyebilir. Halbu ki 
aylardanberi Türkiyeden bir şey satın 
almadığımız gibi, o da clearing'imize 
lCD milyon frank borçludur ve bunun 
da bir Mntimi tüccarlarımızın eline •c
m emektedir. 

Bu İçtinabımızın seb-ebi nedir? Hiç 
bır makbul sebebi oJmasa gerektir. 
Zira Türkiye daha birçok ~eyler me
y~nmda tütün (Yunanistandan aldı· 
ğımız tütün bunun kadar iyi değil
dir) mükemmel Ereğli kömürü, krom, 
manganez, bakır gibi maddele'.?' istih
sal ediyor ki, bunların hem istimali 
bi~im için kolay hem de bedelleri alt· 
cılar tarafından Takas ofisine frank 
olarak ödendiği takdirde ihracatçıla
rımızın satışlarına karşıhk olur, aynı 
zamanda da bu satışların inkişafına 
hizmet eder. Almanya bu metodu 
bütün Balkan memleketlerine ve da· 
ha geniı mikyaada yakın §arkda tat · 
bik etmiı, ve bu suretle kendisine o· 
ralarda gayet sağlam ve elverişli 

dostluklar temin etmiştir. fngiltere de 
aynı yolda yÜrÜmekte. ve Türkiye ile 
olan ticari münasebetlerinin günden 
güne genişlediğine şahid olmakta
Clır. 

(Sonu uar) 

cek haf ta süel kayak müsabakaları
na gireceklerdir. 

Müsabakaların ilk neticeleri. 

Garmiı, 6 (A.A.) - Buz üzerinde 
hokey maçlarmm ilk neticeleri şun
lardır: 

1 - Kanada, Lehistanı 8-1 yen
miıtir. Bu sporda itiraz götürmez üs
tad olan kanadalılar çok güzel bir 
oyun göstererek ilk derecede S gol 
yapmışlar ve nihayet maçı ezici bir 
üstünlükle 8·1 kazanmıtlardır. Ye
dikleri bir golü de kendi kendilerine 
yapmışlardır. 

2 - Amerika, Almanyayı ıufıra 

karşı bir sayı ile yenmiştir. Oldukça 
mütevazi!'- cereyan edne bu maç, a
merikalılarm kanadalılara karşı mu· 
zafferiyet iddia edemiyeceklerini 
göstermektedir. 

3 - Macaristan, Bulgaristanı bi
re karşı 6 sayı ile yenmiştir. Müteca
nis ve çabuk olan macar takmıı zayıf 
ve mukavemetsiz takım karşısmda 

istediği gibi oynamıştır. 

ingilteı·e 

Sovyetler birliğine ödünç 
para vermiyecek 

Londra, 6 (A.A.) - Havas ajan
sı muhabiri, salahiyetli ingiliz ve 
sovyet mahfillerinde yapmış olduğu 
bir anketten scnı a, Londra şehri ta
ra fırı.dan sovyetlt:re borç para veril
mesı hakkında ycı.;nılmakta olan gÖ· 

rüşmeJerin ilerle.n\' olduğunu aöyli
yebilecek bir mevkide olduğunu bil
dirmiştir. 

İngiliz kabinesi, şimdiye kadar 

bu mesele ile iki defa meşgul olmuş 

olup bir ingiliz memuru, tasarlanan 

mu.ırnelenin teferrüahnı tesbit etmek 

ve Sovyet hükümeti tarafından gÖs· 

teı il" o garantileri gö:ıden geçirmek 

Üzere Moskovada buJunmaktadn-. 

Sovyet Ruı;ya yüzde 70 garanti gös

termiştir. İngiliz kabinesi azaların. 

dan bazıları tse yüzde yüz garanti 

stemektedirler. 

Açılacak olan kredi mikdarı kırk 

milyon İngiliz lirası ve faizi yüzde al

tı buçuk veya yüzde yedi olacaktır. 

İngiltere bükümeti SovyetJere, a

o;ııacak krediye karşılık mikdarda 

Londra dahili bir İstikraz tahvilleri 

çıkarmak tasavvurundadır. 

Bu dahilı istikraz, yüzde iki bu 

cvk veya yüzde üç faiz getirecektir. 

lki faiz nisbeti arasındaki fark, "harb 

tan evelki rus eshamının İngiliz ba 1 
milleri İç!n ~c~da g~tirilmiş takaı: 
."~rmayesıne,, ılave edılecektir. 

ULUS 

iddianamenin 
dayandığı esaslar 

( BQ§t 1. inci ıayfada) 
Çerkes Etemin, Kamilin hususiyetle
rine girmif ve komploya yakından 

karı§mtf bir ıahsi;yet olmu§tur. Silah· 
lar meselesinde Arifin malumatı var
dır. 

Ali Saibin Ozeyire kar§ı zaafı 

vardır. O:eyirin yanına geldiği tarih 
olan 26 temmuzdan# dört ağusto

aa kadar çiftlikte kalml§lardır. Ali 
Saibi hiç tanımayan Yahya niçin o· 
nun ismini orta;ya atmı§tır? Arif Am. 
mcındanberi suikcıstfıları Ali Saibin 
idare ettiğini bilmektedir. Dosyada 
Ali Saib hakkındaki vesikalar dik
kat(' değer •• Ali Saib ortağı tarafın· 
dan çağırdıp gittiği çiftliğine nıçın 

gitmedim diye ısrar etmektedir? Is· 
tanbulda tuttuğu eve kendisini pa· 
muk tüccarı diye tanıtmıştır. Yalnız 
ajan izzetin söyledikleri başlı başına 
Ali Saibi mahkum etmek için kôfi
dir . 

Şemsettınin §Uphelı bir adam ol. 
duğunu jandarma muhaberelerinden 
dosya içindeki zabıt varakalarından 

anlıyoru~. Şemaettin suikastçıların 

Kümbetirde oldukları bir zamanda 
oraya gitmİf, Ozeyirin evinde bir 
miiddet kalm11tır. Şahid Yunus, Şem
ıeddinin, Hamdinin yalımda. büyük 
bir adam olacağını, kendi.sine onu ve 
yanmdaki Gl'kadaıınm aradığını söyle
diğini ilade etmektedir. 

Karameıuır köylü olan Yahya Ç o

kQtta nahiye müdürü olan Şemsetti
nin i.nnini nipn ortaya atmııtır? 

Suriyede hiç bir akrabası olmadı
iını söyliyen ldrise Merci Sultandan 
mektup gelmiıtır. Yahyanın kendi
ıinden para istediğini de idris inkar 
ediyor. Halbuki Yahya Suriyede ldrı· 
sin Merci Sultandaki akraba8ı olan 
lbrahimin yanına gitmiştir. Şabanın 
Oz.eyire mektup vermiı ve lsmailin 
de gözcülük yaptığı Ozeyirin ifadesı 
ile sabittir. 

Yahya deli değildir. Ortada bir 
"tertibi . mahsus,, olma8ına da lüzum 
yoktur. Yahya müfteri de değildir. 
Çünkü kendisini karte etmemiftİr. 

Bu İf doğrudur. Karıım~daki 

maznunlcır Atatürkü, onun fGhsiye
tinde toplanan cumuriyeti yıkmak is
temiılerdir. Suçlularm 168 inci mad· 
de mucibince cezalandırılmalarını is
tiyorum.,. ,, 

" " Müddeiumuminin maznunların 

tecziyelerini taleb ettiği 168 inci 
madde şudur: 

Macide: 168 - Her kim 125, 128# 
146, 147, 149 ve 156 ıncı maddeler· 
de )'azılı cürümleri i1lemek ifin si-
lahlı cemiyet ue çete teş • 
kil eden• cıeyahud öyle bir 
cemiyet ve çetede amirliği ve 
kumandayı ve bahuaus bir vazifeyi 
haiz. olurısa on seneden "§ağı olma· 
malı üzere ağır hapi& ile ce:z.alandırı· 
lır. Cemiyet ve çetenin sair efradı beş 
seneden on seneye kadar ağır hapis 
ce.zasına mahkum olur.,, 

Bu madde ile alakalı maddeleri 
de aynen yazıyoruz.: 

Madde: 125 - Türkiye cumuriye. 
ti topraklarının tamamını ueya bir 
kısmını bir ecnebı devlet idaresine 
geçırmeğe veya devletin istiklalini 
tenkise, memleketin bir parçasını 
hükümet idaresinden çıkarmağa te
şebbüs eden kimse idama mahkum 0 • 

lur. 
Madde: 146 - l'urkıye cumurıye

ti le!fkitatı esasıye kanununun tama· 
mını veya bir kısmını tağyir veya teb. 
dil veya ilgaya ve bu kanunla teşek. 
kül etmiş olan Büyük Millet Meclisi· 
ni , ... kata veya vazifesini yapmaktan 
mene cebren teşebbüs edenler idam 
ce.z.a.sına mahkum olur. 65 inci mad. 
dede gösterilen şekil ve suretlerle 
gerek yalnızca ve gerek birkaç kişı 
ile birlikte kavli veya tahriri ve Fili fe· 
sad çıkararak veya meydan ve sokak 
iarda ve ncism toplandığı mahallerde 
nutuk irad ve yafta yapqtırarak ve 
neıriyat icra ederek bu cürümleri İŞ· 
lenıeğe tefVİk edenler hakkında ya. 
pılon lesad teıebbüs derecesinde kal
sa dahi idam cezasına hükmolunur. 

Madde: 147 - Türkiye cumuriye· ı 
ti icra vekilleri heyetini cebren iskat 
veyt.ı va:Ufe görmekten cebren me· 

7 ŞUBAT 1936 CUMA 

iddiaııamenin okunması saat 21 e 
kadar sürdü müdafaayarınsaatlOda 

( 8Qft 1. inci sayfada) 
gını sormuştum. Vekaletname geri gel· 
medimi? 

- Para istemeyi .iyi görmedim. Ken
dim çalışmak istedim. Halimiz vakh

mızda söylendiği gibi değildir. 
Reis bu dafa. Arifin kardeıine sor

du: 
- Azizl Sen niçin Arifi Suriyeye 

gönderdin? 16 YllflDda bir 90cuk, mi· 
ras işini nasıl halledebilirdi? Sen gİ· 
demezmiydin? 

- Arifle anamız ayrıdır. Olen bunun 
dayısıdır. Gelin bunan mirasını alın diye 
bana yazdılar. Ben esasen bunlard"" 
ayrıyım. Arifin büyük kardeıi asker~· 
Öbürü de sagırdı. Biri de hiç bir §eyden 
anlamaz bir çobandı. Onun için bir pa
saport çıkararak Arifi gönderdik. Fakat 
evrakının muanaelelİ bitirilemediğinden 

vekaleti hir daha göndermedik. O da Su
riyede kaldı. 

- Sizden para istedi mi? 
- Hayır, para istemedi. 
Üzeyirden sonra, reis Yahyaya 

döndü: 
- Sen kalk, Yahya! dedi ve sor

du: 
- ilk ifadeıade, kı:ı:a verilmek Ü· 

zere, kaim olarak 50 liranm aana ye
teceğini ve daha e•el 75 lira da aar· 
fettiğini IÖyledin. 60 lira kazanmak 
için kaçak olarak Suriyeye gitmene 
ne lüzum •ardı 1 Memleketinde bir 
hizmete girebilirclin. 

- E•elce de aöyledim. 50 lira i. 
çin birçoklarına mÜl·acaat ettim, ver
mediler. 75 lira,.. i.ic: sene ~obanlm 

yaparak ka.andım. 

- Peki, Suriyeye vardıktan sonra, 
haJini anlatbğmı, aana elli lira topla
dıklarını, bu paraya çaldU'dığını &Öy· 

ledin. Bunu müstanbkta ve hazırlık 
tahkikatı esna•sında neye anlatma
dın? 

- Evelce soırulmadı, onun için an
latmadım. 

- Ama, bıen de sormadım. Sen 
kendin sıruiyle anlatbn. 

Reisin bu dikkate ıayan suali ce-
vapsız kaldı. Ve Yahya ıunlan mırıl
dandı: 

- Muhakemede sordunuz, ondan 
anlattun. Evelce toplana11 parayı ve 

Basın genel direktörlüğü
nün fotograf sergisi 
Baam genel direktörlüğünün An· 

kara Sergi evinde ilk defa olarak a· 
çacağı ''Türkiyeı tarih, güzellik ve 
it memleketi,, fotoğraf aersnine itti· 
rak etmek iatiyenlerin saJ'UI artmak
tadır. 

Önce ilu olunan tartlar altında 
fotoğraf göndereceklerin zamanın 

darlığı :rüzünden acele etmeleri rictı 
edilmektedir. 

LONDRADA.Kl ET PA.ZA.RI iŞ. 
ÇILERININ GREVi 

Londra, 6 (A.A.) - Sanıldığına 

göre, Londra et pazarı iıçilerinin gre 
vi cuuMı·tesi bitecek ve işçiler, pazar 
günü saat 23 yahut 24 de tekrar ça 
lıtm~tıB baıhyacaklardır. Bununla 
bera':>er. bu greve resmen henüz bir 
bal caresi bulunamamıştır. 

nedenlerle bunları teıvik eyliyenlere 
idam cezası ile hükmolunur. 

Madde: 149 - Her kim hükümet 
aleyhine halkı •ilcihla isyana ve Tür· 
kiye ehalisini biribiri aleyhine silah· 
landırarak mukabeleye teıvik eyler
se on bef seneden aşağı olmamak ü 
zere ağır hapis cezasına konulur. 

Eğer bu te1vik neticesi olarak is

yan veya kıtal zuhur etmipe buna 

sebeb veren yahud ôsilere kumanda 

eden kimseler idam olunur. Bu cü. 

rümlere yalnız; ;ftirak etmif olanlar 

altı seneden aıaiı olmamalı ü~ere a
ğır hapse konulur. 

Madde 156 - Reiaicumur hakkında 

suikastta bulunanlarla buna te§ebbüa 

edenlet fiilleri teıebbüsii tam dere

cesınde ise idam cezası ile naku 

ise müebbed ağır hapis ile cezalan

dırılır. 

Madde 128 - Harb zamanındaki 
ihanet ve hiyanetlere aittir. 

na.sıl ça.ldırdığmu .sormacWıır, oo.UD 

için aöylemedim. 
Sorgular bitmitti. Reia B . o .... 

Talat lltekin Cumuriyet müddeium..
misine ve Ali aaibin anık.atma~ 

- Tevsii tahkikat hakkında biır 
talebin.iz var mı 1 dedi. 

BB. Baha Arı.kan ve Hamid Ş..· 
ket, ayn ayrı: 

- Yoktur, cevabını verdiler. 
Reia müddeiumumiyeı 
- Şu halde, iddianameıniz halPI' 

mıdır? 

B. Baha Arıkan: 
- Evet! dedi ve davaıuna İnaD· 

mış insanların ıükünu ile ahenkli bir 
sesle, yavaş yavaı iddiasını serde bat
ladı. Diğer .sayfalarımızda oldu,ğu gi· 
bi okurlarımıza sunduğumuz iddianam.· 
nin her bir satırı, Atatürk'e karşı melü· 
nane maksatlarla uzatılmak istenilen iür
li ellerin neler yapmak istediğini göıte-
ren kuvvetli birer \·eaika idi. Yaloı.z 

Yahya hakkındaki kısım iki :saat o.ıı 

bet dakika sürdü. Reis biraz dinlen· 
mek Üzere celseyi çeyTek 
tatil etti. 

saat i.çiıt 

Saat on sekizde ikinci celse ba-ıladı. 

Müddeiumumi ııraıiyle, Aziz, Arif ,Şer.• 

ıettin, ldris, Şaban. lsmail ye Ali S.Uh 

hakkındaki delillerini ortaya koydu .,e 
davumı izah etti. 

iddianame saat 21 de bitti. Reis mü· 
dafaa vekili B. Hamid Şevkete müdaf.ı 

aım1 yapıp yapamıyacağmı soı·du 

kat: 
-·• Müdafaaya tamame.1 haı:ırı111. 

Evelce de bilmünasebe arzetm ' 'İ:n. 

Bendeniı: inkitasız duru~a taraf<l ı.- •11 

Tenıib buyuruluraa ıiı: de yorutdu 
on dakika kadar istirahat edelim. "' ·11 

celsenin sabaha kadar devaınt) l m.ıb:ı· 

kemenin bir an evet bitirilmesini di ı 

yorum.'' Dedi. 
Reis, azalarla lı:ı~ 

den sonra: 
bir mÜzAke.-e· 

- Saat 21 e geldi. Vakıt geçmiıtir. 
Yarın da günümüz doludur. Onun iç.in 
celseyi cumartesi saat ona talike aö 
birliğiyle karar verdik.. Dedi we maznun 
lara dönerek: 

- " Siz de müd.ıfaalanıuzı yuılı 
olarak hazırlayınız!' Tavaiyeıinde bu· 
lundu. 

Gutslofun ölümü 
Almanyada yahudi dü~
manlığını tazeliyor mu? 

Berlin, 6 (A.A.) - Hükumet, 
emir verilinceye kadar, yahudile
rin her türlü barsi nümayislerde 
bulunmalarını men etmiştir: 

Resmi bir tebliğde bu tedbır
lerin nasyonal sosyalist lideri Vil
helm Gustlof'un Yugoslavya ya~ 
hudilerinden Daıvid Frankurter 
tarafından öldürülmesi dolayiıiyle 
her hanği bir hadise cıkmaıma ma
ni olmak için alınmıŞ olduğu be
yan edilmektedir. 

Berlin, 6(A.A.) - Yahudi 
mahfilleri, Davos cinayetini tak· 
bih etmektedir. Bu mahfiller bu 
cinayetin nazilere muhalif bir ya
hudi tarafından irtikab edilmıs 
ilk cinayet olduğunu kaydetmek: 
te v~ Fran~urter'in işlemiş oldugu 
b? cınayetın Almanya' daki yahu
dılere karşı Yapılacak yeni hare· 
ketlere bir başlangıç teşk1 l etme
sinden korkmaktadırlar. 

Federcıl meclis B. lloıuı· 11111 

raporunu dirıledi. 

Bem, 6 (A.A.) - Federal meclıs, 
lsviçredeki nasyonal sosyalist grupu 
lideri Gustlof'un katli hakkında Mot
ta 'nrn mufassal raporunu dinlemittir. 

Federal meclis, bu katle esefleo
mekle beraber hadisenin bir İsviçreli 
tarafından değil, bir yabancı tarafın
dan yapılmıt olduğunu müp.hede et
miı ve ilerde gazetelerle yabancıla·· 

r.aı çalıfmaları hakkındaki hüküm.. 
leran daha şiddetle tatbikine karar 
vermiıtir. 

lsviçre lıii.l.:iimeıinin ıazireti 

Berlin, 6 (A.A.) - lsviçrenin 
Berlin orta elçisi Dinchert, bugün dJf 
bakanlığa giderek Gustlof'un kat· 
!inden dolayı İsviçre hükümetinio 
taziyelerini bildirmittir. 
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Nafıa Bakanlıitııtlan: 1 
19 Şubat 1936 çarşamba günü sa;t 15 de Ankarad~ !'lafı.a ~~~i~-

tı Dıalzeme eksiltme komisyonu odasında Seyhan ~ı~ayet:. d 1 is 
Dortyol kazasındaki Hızırilyas ormanından kesılıp _Dorty~ · 

•Y<>nunda vagon içinde teslim edilmek şartiy1e 2800 lıra ~u a~
'n bedeli olan 450 adet meşe köprü traversinin kapalı zar usu u 
t ek ·ı sı trnesi yapılacaktır. d · 
Şart 1 · ol~rak bakanlık malzeR1t aı-• name ve teferruatı bede sız • 
~den ~erilecektir. 
t uvakkat teminat 202,5 liradır. b ünü 
steklilerin teklif mektuplarını 19 şubat l?,3~. ç~.rş.~m a g _ 

t H e kadar Ankarada bakanlık malzeme mudurlugune verme 
l~ınıdır. (254) 1-421 . 

~~~~ ..... ...-.~~~~~ .. ~~~~~~~~ 
SON UÇUŞ 

~inha ·ıp aranıyoı· 
E · T r 1 yanlarında· Yı bir 'Muhasebeci e ihtiyoıcımız vardır. a ıp er 
•'si~aları ile berabe? Anafartalar caddesinde 10 numa~lek-
'l'ıcarethanesine müracaat etmelidir7er. 1 

----==~==~~------------
İnhi arlar unıum 

nıüdürlüğünden : 
1 - lnhisarlar idaresinin İzınirde Çama'tı tuzla:ıında Y•Pt.'ra-

l,~1263ıs.6o lira ke ... if bedelli çuval anbarı kapalı zarf usulıyle 
1 tıncy k "' 
2 e onmuştur. .. .. 11 d Kaba-
d """:'" Eksiltme 20 şubat 1936 pcr§emlıe gunu saat e 
a ınhiı.arlar binasındaki komisyonda yapılacaktır. 
! -

1
M uvakkat teminat 1948 lira 1 ~- kuruş1t:ır.h'sarlar ir.!l:aat !l:U-

- stekrı · beş gun eve ın ı ~ :r 

~nt ı er ıbaJeden en az .. d" JdukJarınr ve evel-
&elerek, diplomalı mimar veya muhen ıs o 1 kabul ra-

eınir 1 . 1 d ki rım mukave e ve tu çatı ı ınşaat yapmış bu un u aA . 'kası nldıktan 
ı auretJeriyle islıat ettikten ve fennı eh.lıy.ct v.esı 
~a 135 kuruı mukabilinde keşif evrakını ıs.~ı~~bılrle;~at 10 a ka

t lr- ~u vesaiki havi kapah zarflar ~h.ale gunı_ıı ta~'dir. (540) 
O?rıısyon reisliğine makbuz mukabılınde ven mc ı 

J--423 

~nkara Elelitrik ve Ilavagazı 
. rkt~tlerinden : 

DİKKAT 
p 1 • · ·n maganizması . aralı elektrik ve havagazı saat enmızı k. 11 
·ı • - · Paralı saat u a-on kuruşlara göre ayar edılmıştır. • 
• ~ilşterilerimizden eb'adı daha kü~iik ~131? Y~~1

5f :;~~ 
~!1tndilik saatlarına ~tm~~alar~~ rı~~: ~~~hkta ka-

saatları bozulacagı gıbı ken ı en -472 
~dır. 1 

\nkara B Jediye Reisliğinden: 
&eh' • k k1arın sağtaraflarını ta· 
t~r~e nakil vasıtaları ca~de ve hso ~et eden şoför ve araba· 

it ege mecburdurlar. Aksı halde are J--442 
...,:ecziye edileceklerdir. (267) 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komic:vonu ilanları 
iLAN . 

l - . . arfediluMk il.zere 20 bın 
~ Garnizon eratının ıhtıyaçlanna 1 

1 wa dökülmüş. 
tytin vağı kapah zarftan bir ay zarfında pazar ıg 

- ı . .. __ ..ı·ı .... r-mbe günü, saat 
lk pazarlıgwı 13-2·936 tarihıne mu.-.ı r :r-

te 
Yapılacaktır. .. ·· "l .. ı 

- Şartnamesi komisyonumuzda her ~ ~~ru :ı~p teminatı 
; 20 bin kilo zeytin yağının tutarı 1 ıra 
:atesi 7~ liradır. .. tt:minatı muvalıkatc: 
u 11steklılerin muayyen gun v~ 111~:-~te t alma kcımisyonuna 
ı an ile Ankara I.,nazUJl Amır ıgı ııa m 

clcri. (213 ) ı-357 

tLAN . . · · f brika unu sa-l kıtaat ihtiyacı için 300 bin kilo ıkıncı nevı a 
•nacaktır. 

t : Münakasa kapalı zarfla olaca~ır: • 15 ubat 936 günü 
Teminatı muvakkatesi 2925 lıra ıhalesı .. ş h ··n ve 

on b" • .. ınck uzere er gu 
k ırdedir. İsteklilerin şartnameyı ~.or bir saat evci 

•n:saya iştirak edeceklerin muayyen ~u.n ve saa~~:~ını komisyo. 
n 32. 33 34 .. .. maddelerı mucıbınce zar crrn· . uncu 

t _ ~ .. olnıalarr Hlzımdır. ima komisyonunda icra edi· 
Lt. unakasa Erzurum kor satın a r ır. (207) 1-352 

" İLAN . 1 • .. ı... t n ... ırkı k ı arfla iba esı şuua ı 
c:i c arelinde ıs ton sade yağınıln ~f·~ ı zteklif mektupları ile 
i ı:ı:rnartesi günü yapılacaktır. ste ı e~ reisine vermeli-

lgelerini ihale günü ona kadar komısyon 
' saat 11 de komis onda hazır bulunmalıdır. 

- Sade yağının t1lh~n edilen bir kilo fiatı 107 kuru,tur. 
- İlk t . ı· d _ Ş enıınatr 1204 ıra ır. 1 komisyonunda 
leh· .artnamesi her gün Kırklarelinde satına ma 

1lır. (151) 1-276 

NEDKALMiNA 

ULUS 

Seyhan Vilayeti Daiıni 
Eıu-ümeniııdeıı: 

936 ::>enesi §Ubatın 1 ı inci alı günü saat onda vilayet daimi encü
meninde ihale edilmek üzere "34.480'' lira ',88" kuru' keşif bedelli 
Ada.'la - Misis yolunun o+ooo • S+OOO arasındaki ,ose in~ati lra 
pah zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. • 

Ke§if hulasası, metraj, hususi şartname, eksiltme şartnamesı 
ve mukavelenamesi örnejfi "174" kuruş mukabilinde Seyhan na
fıa dairesinden verilecektir. Muvakkat teminat .. 2616" lira "07" 
kuruştur. İsteklilerin teklif mektuplarını ve ihaleden sekiz gün e
vc1 almaları mecburi oldukları ehliyet vesikalarını ve ticaret oda
sına kayıtlı olduklarına dair vesikalarını yukarıda yazılı gün ve 
saatte vilayet daimi encümenine vermeleri llizımdır. 494 

l-378 

Ankara B';!lediye Reisli r;; İlanları 
ı _ (Douphil) markalı elektrikle işler, elektrik tesisatile bcra. 

bcr komple ve işler bir halde teslim edilmek şartile bir adet kopya 
ıstinsah makinesi alınacaktır. Muhammen bedeli 1000 liradır. 

2 - İzahat almak için inş<ıat şubesine gelinecektir. 
3 _ İhale 13.2.1936 tarihine rastlayan perşembe günü saat· 1l de 

fen direktörlüğü odasında açık eksiltme ile yapılacaktır. 
4 _ Muvakkat teminat 75 liradır. ( 198) ı- 340 

iLAN 
1 _ An.kara belediyesi vesaiti için (30000} kilo benzin kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. . 
2 _ İhalesi 24.2.936 pazartesi günü tam saat on beşte beledıyc 

levazım direktörlüğünde yapılacaktır. 
3 _ Muhammen bedeli Muvakkat teminat• 

Lira Kr. Lira Kr. 
Benzin 10335 00 775 13 . 
4 _ Şartname ve evsafını görmek istiyen1cr hergün mezkur dı· 

rektörlüğe gelebilirler. . . . . 
5 _ İstekli olanlar tekhf mektuplarını teminatlarıyle bırhkte 

ihale saatinden tam bir saat eveline kadar komisyon reisliğine ver-
melidirler. (297) 1-488 

İLAN 
ı _ Bent deresindeki anbarda teslim edilmek şartile (300) çu· 

val Yunus marka çimento alınacaktır. Beher çuvalın muhammen 
bedeli 170 kuruştur. 

2 _ Fazla izahat almak üzere yol şubesine gelinecektir. 
3 _ İhale 22.2.936 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 11 de 

fen dirtktörlüğü odasında açık eksiltme ile yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 38.25 liradır. (289) 1-483 

AN,KARA 3 üncü SULH HUKUK HAK1ML1C1NDEN: 

Tahtakale oteli sahibi ve lokantacı Abdullah vefat etmiş ve mah
kemece terekesine vaziyed edilmiş olduğundan kefaleti hascbilc a
lacaklı olanlar da dahil olduğu halde bilcümle alacaklı ve borçlula
rın vesaiki resmiyelerile beraber bir ay zarfında 3 üncü sulh hukuk 
mahkemesine müracaatları ve alacaklarını vaktiyle kayıdettirme· 
yenlerin mirasçıya ne şahsan ve ne de terekeye izafeten takib ede: 
miyceklui ve ibraz edilecek vesaik için makbuz isteyebileceklerı 
lüzumu ilan olunur. 1-480 

Anl{ara ilhaylığındaıı : 
ı _ 1smetpaşa kız en~titilsu için alınacak 75 ton yerli kok kö

mürünün beher tonunun muhammen bedeli 31 liradan tutarı 2325 
liradır. 

2 - Şartnameyi görmek istiyenler hergün okula müracaat ede-
bilirler . 

3 _ Açık eksiltme ve ihalesi 27.2.1936 perşembe günü saat ıs de 
okullar sayı~anlığmda yapılacaktır. 

4 - Teminat 17S liradır. 
5 - İllin bedeli müteahhide aittir. (282) l-'~77 

1936 ilkbahar f.,EiPZiG Panayırı 
1 Martta başlıyor 

Alman şimcndif erleri ücret - 1 
. lerinde yüztl~ 60 tenzilat 

Her nevi tafsilat için: Galat' da Aben 
Münih hanında mühendis H. Zeckır'e 

Posto kutusu 1076 veyahud LEIPZIGER MESSAMT. 
Leipzig Allemagne idaresine müracaat. 

Vakıflar Unıum Müdürlüğündeıı 
Eskişehirde emanete:ı yaptırılacak Yenice hamamı inşaatına aid 

projenin tatbikinde yevmiye ile çalışmak üzere betonarme ve ıu , 
işleri için mütehassıs ;nühendis aranmaktadır. Bu inşaatın betonar
me ve su işlerinin devamı müddetince çalışmak istiyen isteklilerin 
bu yoldaki şeraiti ve vesaiki ile birlikte 20.2.936 tarihine kadar va-
kıflar inşaat müdürlüğüne müracaatları. (281) 1-476 

Nafıa Vekaletinden: 
Betonarma köprü inşaatı eksiltme ilanı: 

Edime - İstanbul yolu üzerinde (13700) lira keşif bedelli (Sazlı 
dere) köprüsü inşaatının kapalı zarf usuliyl~ eksiltmesi 27.2.936 
perşembe günü saat 16 da Nafıa vekaleti şose ve köprüler reisliği 
eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi \'e buna mlitcferri diğer evrak (68) kuru, 
mukabilinde şose ve b.öpı-üler reisliğinden alınabilir. 

Muvakkat teminat (10l7) lira (50) kuru~tur. 
İsteklilerin yapmış oldukları işlere aid vesikaları eksiltmeden 

en az sekiz gün eve] göstererek Nafıa vekaletinden ehliyet vesika
sı almaları lazımdır. 

Tklif mektuplarıw1 27.2.936 perşembe günü saat ıs e kadar 
Ankarada şose ve koprüler reisliğine verilmesi lazımdır. (218) 

1-474 

Ankara inhi arlar 
Başmüdürl~Oiiııden 

Ankara istasyonu civarında inhisarlar ambarında mevcut ( 40) 
kilo kadar hurda bakır ve (4} tane küp ve (S) tane damacana, (4) 1 
surahi ve testi ve (1) tane binli.k.şubat936 (l~) .el salı günü pazar
lıkla ambarda satılacaktır. Şeraıtı anlamak ıstıyenlerin inhisarlar 
başmüdür!üğün-e müracaatları. (291) 1--·tı~• 

SAYFA15 

· Ankara Askerlik Şubesiııden : 
1 - Şimdiye kadar muvazzaflık hizmetini yapmamış tam hl:z

metli ve son yokla.nalarmda piyade 11nıfma ayrılmış olanlardan 
316:328 ve mı.nka sınıfına ayrılanların da 316:329 doğumuna k~ 
dar olanları 18.2.1936 salı günü mürettep oldukları kıt at~ ~vkedi· 
leccklerdir. 

2 - Kimlerin as.kere gönderileoeğine dair yazılan sağmlma kil
ğıdları her erin kayıtlı bulunduğu mahalle YC köylere gönderilmiş
tir. 

3 - Bunlardan bedel vermek isti yenlerin bedelleri l 7 2 936 pa· 
zartc:si günü akşam.na kadar alınacaktır. Bu günden ı;<;nro:ı _d l 
sureti katiyede alınamaz. 

4 - Her er yeni nüfus cüzdanı ile gelecektir. 
5 - 20 teşrinisani 1935 ve 2850 sayılı kanunla ka}. d. k.ıl .. n

lara verilmekte olan para cezası hapislik cezasına çevnfm"şt r. Z -
manındcı şubeye gelmiyenJer terhis edildikten onr.. ce'Zal .. rını 
çekmek üzere mülki)'e hapishanelerine teslim edileceklcrdır 

6 - Ankara askerlik şubesi mıntakasında bulun n , dan hı. ~t:
raitı haiz olanların da o günde şubeye gelmeleri ve bu ilnnın ya-
bancılar hakkında teblığ mahiyetinde olduğu (295) --4e 

Kiralık oda 
Ecnebı ayle nezdınde bir möb- ~ 

leli banyolu oda kiralıktır. (Ye· 
mek verilebilir.) Hacı Bayram 
(Çıkmaz sokak 45 m.:mara 1-inci 
kat) akşam saat 6 dan sonra pıü· 
racaatları. 1-451 

HAFİK ASLlYE 
MAHKEMESiNDEN 

HUKUK 

Ue, lcl Ucuıir,.olları 
"' Limunlan ·atınalma 

Komis onu ilanları 

lstanbuldan Ankcıra' f., ı 
günleri, Ankaradan l< anb Ja çar· 
şamba gunleri hareltt t:tmekte o
lan 4 3 numar. h qrat tr~lt:rı
nin J0-2-936 gıir.unden itıbar Q 

seyru seferden kaldu dı r muh
terem halka il:in olu~ (27b) 

y_4-r 

Hafiğ. Geme köyünden Kar· 
tal oğullarından Süleyman oğlu 
Turan tarafından Hafik uliyt: hu· 
kuk mahkemesine açılaı. kayplık 
lih'asmdan dolayı icra kılınmak· 

ta olan muhakemede: Grene kö· 
yünden Kartal oğullarından Sü
leyman oğıu Hasanın bundan tah
minen 33 .seııe evci berayı 
• •waret lstanbula gittiği ve orada 
iken umumi seferberlik ilin edi
lerek askere savkinden sonra bir 
daha köyüne dönmediği e §U su· 
retle kaybolduğundan kayıplığın& 
hüküm verilmesi taleb edilmit ol. 
duğunclan ilanen tebligat itasına 
ve nnıhakcmeıinin 26 §Ubat 936 
tarihine talikine karar verilmİ§ ol· 
d..ığundan tarihi mezkurda ru·
yet cclilecek muhakemye gelme
diği ve yahut da bir vekil gön
dermediği takdirde mahkemenin 
gıyalnnda ru"yet edileceği ma-

r~=-=~ Beher Be" ~ 
~ Savıfa Santimi :.i .. y l'" S nı ır ~ 

"lmak üzcrt: keyfiyet ilan J 

h:mır. 1--48" 

Satılık bağlar 
Ayvalı , Etlik ve Keçiörende 

Hayri Kemal komisyon evi 
Hacı bayram cad. 1 . Tel. 3977 

1-431 

------ ~ 
2 
4 
6 
8 

300 ş 

150 5 
o 7 

30 kurq~tur. 

20 
lOf 

40 

1 - Havn işlerine ve v'nı 
çıkan kitaplara aid ı anlud;ın • 
% ıs tenzilat vc:ıprhr. 

2 - Zav i il:in bc-df'l CT1 
tu yüz otuz ,kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür. c 
me. vefat ve kat' alaka ilanla
rından maktu n beş ı·ra 1 nn 

ABO'.\E ŞAH n \RI 
Müddet Dahilde Hanr:H 

Sent>liği 17 t.ha 30 
6 Avlığı 9 16 
3 Aylı~ı 5 n 9 

Posta ucreti gonc r 'lr"' 
m("l.t ıhl:ıf'ıı ,.,.v::ıh vf"rih~e-:r. 

" 

ııkara Ceza evi l\lüdiirlüğiinden: 
Ankara ceza evinin 21-12-935 tarihinden 31-5-936 tarillıne ka. 

dar (beş) ay (10) günlük ekmek ihtiyacı için 21.1-936 tcır .hı e 
~dan kapalı zarf usuliJe Münakasaya bir istekli zuhur etm e 
de tekJif edilen fiat komisyonca yUksek görülerek m zkUr ekme· 
ğin aynı şerait altında ve yukarda yazılı tarihten itiooren 21 n 
zarfında pazarlıkla alınmasına karar verilmi tir. 

Taliplerin (1457) lira (22) kuruş teminatı mll\ hltate çeai 
veya banka mektubu ile birlikte her gün saat ıs te Ankara Cumhu
riyet müddei umumiliği odasında müteşekkil komisyon ve §t:raiti 
anlamak üzere Cebecide hapisane müdürlüğüne müracaattan ilan 
olunur. (155) 1-313 

~ ~ ~ f: 
~ ~ . 

~ 

Kurulu§ uy A N I " Senetı tünuı • 
l 8 9 J ~ verine çılc~n , 

zetenin Ankar.ı'da satıı yeri A K B A Kitnpevidit. Se ~. 
nelik abone 10 lira. Saym 20 kuruş • ~ 

• ~ ~ .. 
Evkaf Umum ~lüdürlüğüııdeıı : 

Bozkurt mahallesinde Kabristan sok .. ğında 259 mt:tre mur b
baı arsa cvelce isttklisine 821 lira bedel ile ihale edildıği halde c-
delini vermediğinden ihale feshedilerek yeniden on be~ gun m d
detle açık arttırmaya çıkanlmışır. İsteklilerin ihale günü o an 
21.2.936 cuma günü saat on beşe kadar teminat paralariyle be , ber 
ikinci Vakıf apMtıman'da evkaf varidat müdürlüğüne gchr.eler· • 

(284} 1-471 

oJuı-. 

,, 
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SAYFA 16 

Çerke~l{Ö)7 Belediyesiııden: 

r apılacak elektrik tesisatı 
Çerkesköyde yapılacak Elektrik tesisatı tediye şartlarında ba· 

n tadilat yapılarak yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
mustur. Keşif bedeli (25906) lira muvakkat teminat ( 1942) lira (95) 

· •kuruştur. İhale.;i 10 şubat 936 pazartesi günü saat 15 de Çerkesköy 
bele<liye encümeninde yapılacaktır. Teklif mektupları ihale saatın· 
dan bir saat evveline kadar kabul edilir. Buna aid proje ve şartna.. 
meler ~25 kuru~ mukabilinde posta ile gönderileceği gibi arzu e. 
denler Istanbul sarbaylığı Fen heyetinde bulunan bir nüshasını pa
rasız görebilirler. İsteklilerin §artname maddelerini naıarı dikka
te almaları ve 2490 sayılı kannnun 3 cü maldesindeki vesikalardan 
başka bu işin ehli olduklarına dair re<>mi bir dairenin vesikasını da 
vermeleri şarttır. Keyfiyet istekli olanlara bilinmek üzere ilan o-
lunur. (182) 1-308 

Nafıa Bakanlı~ndaıı: 
14. 2 • 936 tarihinde cuma günü saat on beste Ankarada Nafıa 

Bakanlığr demiryollar inşaat eksiltme komisyonu odasında 14755 
lira muhammen bedelli 29511 metre mikap balast açık eksiltme 

· usu tiyle eksiltmeye konulmuştur 
Bu balastlar, Aydın derni~yolunun Ödemiş şubesi üzerinde Tor

balı istasyonu civarmda 52 inci kilometredeki Fetrek deresi yata. 
ğmdan temin olunacaktır. 

Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi ve Nafıa isleri umumi 
şartnamesi 37 kuruş mukabilinde bakanlık demiryollar insaaat 
6airesinden veriimektedir. 

Muvakkat teminatı 1106 lira 66 kurustur. 
isteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı vesikaları ve 2490 No. 

lu kanunda gösterilen diğer evrakı yanlarına alarak o gün aynı sa
atte mezkur eksiltme komisyonunda hazır bulunmaları lanmdır. 

(186) 1-358 

Nafıa Bal{anlığından: 
19 Şubat 1936 çarşamba günü saat 16 da Ankarada Nafıa bakan

lığı malzeme eksiltme komisyonu odasında Eskişehirin Mıhalıcrk 
kazasının Gömcle ormanından kesilip Eskişehir • Ankara hattının 
her hangi bir istasyonunda vagon içinde teslim edilmek şartiyle 
(6875) lira muhammen bedeli o1an 2500 adet çam telgraf direğinin 
kapalı zarf usuli ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Şartname ve teferruatı bedelsiz olarak bakanlık malzeme dai
resinden verilecektir. 

Muvakkat teminat (515, 63) liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını 19 şubat 936 c.rarşamba günü saat 

15 e kadar Ankarada bakanlrk malzeme müdürlilğüne vermeleri la-
nmdır. (259) 1-422 

BUYUK PlY ANGOSU 
Simdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
4. CÜ KEŞİDE 11 ŞURA T 1936 DADIR 

RiiYiik: İliramiye 35.000 
1-'iradır 

Ayrıca; 15.000 12.000 tO 000 liralrk 

ikramiyelerle 20.000 liralık bir 
mükafat vardır. 

Rize Belediyesinden: 
8324 lira 27 kuruş bedel keşifli Atatürk caddesininparke ile tef

rişi işi 30.1.936 dan itibaren on beş gün müddetle kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 17.2.936 gününe rastlıyan pazartesi 
günü saat on beşte belediye dairesinde encümen önünde yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 625 liradır. İsteklilerin arttırma ve eksiltme ka
nunu mucibince lazım gelen vesaiki göstermeğe mecburdur. Bu ise 
,aid şartname parasız olarak Rize belediyesinden alınabilir. 258 

1-414 

~~lektrik Tesi~atı 
Kilis Belediye Riyas etiııden 

Kilis şehrinde elektirik inşa ve tesisatı 
eksiltmeye konu 1 muştur. 

1 - İnşaat ve tesisat (28530) liradır. 
2 - Bu ise ait sartname ve evrak: 

A - Yedi adet plan 
B - Kesifname ve malzeme listesi 
C - Eksiltme sartnamesi 
D - Fenni şartname 
E - Fenni talimatname 

lstiyenler bu sartname ve evrakı Kilis. İstanbul, Ankara be • 
lediyesinden parasız olarak görebilirler. 

3 - Eksiltme ve ihale kııpalı zarf usuliledir. 
4 - Eksiltme 23 - 2. 936 pazar günü saat 15 te Kilis belediye en-

cümeninde yapılacaktır . 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 23 - 2 - 936 pazar günü saat 14 

de kadar muvakkat akçe olan (2139) lira 75 kuruşla 2490 numaralı 
arttırma ve eksiltme kanuniyle muayyen vesaiki Kilis belediye re
isliğine tevdi etmeleri şarttır. 

NOT: 
Tesisatin keşif bedeli 34880 liradır. 
1 - Santral binasının inşaatı ve su kuyusu ile 450 direk eksilt -

me şartnamesine tevfikan belediyece yapılacak ve tedarik edilecek
tir. Bu sebeble keşifname ve malzeme listesine göre santral binası 
inşaatı bedeli olan 4000 lira kuyu için 100 lira ve 450 adet ağaç direk 
bedeli olan 2250 lira ki ceman 6350 lira tenzil edilmis 28530 lira ek-
siltmeye konulmuştur. · ~ 

• 2 - Şartnamede tesisat ve inşaat yedi buçuk ay zarfında bitiril-
mesi tensip edilmiş ise de talipler arasında tesisatın en kısa bir za

,manda ikmalini teahhüd edecek olanlar sayanı tercihtir. (256) 
1-413 

ULUS 

Uı·. 4 '~.MS'io 

Nasır ilacı 

En eski nasırları bile pek kısa 
bir zamanda tamamen ve kökün
den çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan
zuk eczanesi. her eczanede bulu
nur, ciddı ve müessir bir nasır 

ilacıdır. 

kiralık apartrman 
dairesi 

Havuzbaşında İzmir caddesin
de beş numar.ılı apartımanın ikin
ci katı kiralıktır. Dört oda, mun
ta?:am mutbak ve banyo daireleri 
iki balkonu vardır. Alt kata mü -
racaat. 1 ~ 406 

f(irahl{ 
Möbilyeli oda 

Salondan istifade - Kahveal
tı, banyo. teshin dahil. Yenişe
hir Ertürk sokak No. 9 

1-449 

~lerliez 
Eczaııesinden 
Ankarada Merkze eczanesi i

çin ecza dolapları, banko, ve vit
rin gibi mobile yaptırılacak ve 
15 şu~atta ihalesi ya.pılacaktıı·. 
lsteklileı·in şartname ve resimle
rini görmek üzere Merkez ecza· 
nesine müracaatları. 1--479 

Günlük kasa mevcudunuz 
Kıymetli eşya ve evrakull'z İçh. 

• 
F~INJYET 

her boyda kirilhk kasalar - Sene tik 3 liradan - 16 liraya kadar - Mahreı:n d• 

Türkiye iş Bankası 
. 

lVlulı ıvıuoaıaa Vekaletı Satın Alma 

Komisyonu ilanları 

MUHASEBE MEMUil 
AI~I ACAK 

l - Ankara garnizonu eratının günlük ihtiyacı için kanunun 
47 inci maddesine göre 90 ton buğday pazarlıkla öğütülecektir. 

2 - Şartname":>i parasız olarak komisyondan görülür. 
3 - Pazarlığa girecekler 132 liralık ilk inanç paraları ile ka

nunun 2 v'e 3 üncü maddelerinde yazdı belgelerle birlikte pazarlık 
günü olan 8 şubat 1936 cumartesi günü saat onda M. M. V. satın al-
ma Ko. da bulunmaları. (293) 1-486 

300 Tane direkliı.t demir potrel 
273 Km. galvanizli demir tel. 

2250 tane mücerrit fincan 
2250 düz fincan demiri 
364 ,, takazlık korniyer demiri 

Yukarda cins ve mikdarı ya. 
zrlı bc!i kalem muhabere malze • 
mesi kapalı zarf usulü ile alın · 
mak iızere eksiltmeye konmuş • 
tur. Hepsinin tutarı (7175) lira. 
dır. Evsaf ve şartnamesi parasız 
olarak komisyonumuzdan verile
cektir İhalesi 24 . 2 . 936 pazar. 
tesi günü saat on birdedir. İlk 
teminatı: 538 lira 12 kuru~tur . 

Eksiltmeye g-irecekler 2490 
sayılı kanunun 2. 3 üncü madde· 
!erinde istenen belgeler ile birlik
te teminat ve teklif mrktub1arını 
havi zarflar ihale saatından en 
geç bir saat evveline kadar M .M 
V. satın alma komisyonuna ver 
sinler. (36) 1-105 

BiLİT 

l - Muhtelif mıkyasta 1147 
adet harita açrk eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
1680 ve ilk inanç parası 126 lira· 
dır. 

3 - İhalesi 18.2.936 sair günü 
saat 1 ı dedir. 

4 - Liste ve fotoğraf numu· 
nesini görmek için her gün ek
siltmeye gireceklerin 2490 sayı· 
1r kanunnun 2,3 .. üncü maddele
rinde istenilen belge teriyle ihale 
gün ve saatinde M. M. V. satm 
alma komisyonuna varmaları. 

(251) 1-409 

delcrinde istenen belgelerle bir
likte teminat ve teklif mektup· 
larını havi zarflar ihale saatin. 
den en geç bir saat eveline kadar 
M.M.V. satın alma komisyonuna 
versinler ve lilzum görülen fenni 
ehliyetnameJerin alınması için de 
6 şubat 936 gününe kadar Ba.. 
ymdırlık bakanlığına müracaat 
etsinler. (201) 1-345 

Satı lıli Arsa 
Y enişehirdc Selanik cadde

sinde Mu~ sayla\'1 B. Hasan Re
şidin köşküne muttasıl 24145 eb' • 
attaki arsa satılıktır. 

Talib olanların 1016 telefon 
numarasına müracaatları . 

1-478 

ZAYİ 
Ankaı·a emniyet dirkteörlü

ğünden aldığım ikamet vesikamı 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktut·. 

Yugoslavya tebasmdan Kosti 
oğlu Andun 1-481 

- ---, 
lıntiyaz sahibi ve Ba~t· 

trrlri Falih Rıfkı ATAY 
1 mumi ne~riyatı idare ede;, 

1 Vazı İşlel~ l\.fUdltrU Naauhi j 
1 DAYDAR j 

Çank111 caddesi civanndı 

ıl Ulus Bismıevind• J,asrfmtş· 
ur. 

,\.. --

t\faden Tetkil< ve Aranıa Enstı 
süııdeıı: 

l. - Enstitümüz Genel Muhasebe Servisine sınac.rla tıeŞ 
alınacaktır. 6 

2. - Alınacak memura smaçta göstereceği. yararhğa g 
150 liraya kadar ücret verilecektir. 

Aranılan §artlar şunlardır: 
a - Türk olmak. 
b - En az bir lise veya muadili mektepten mezun oimııl<• 
c • Yaşı 23 - 35 arasında olmak, 1 
d • Ecnebi dili (bilhassa Almanca) bilenler üstün tutıı 
e - Askerlikle alakası olmamak 1'ı 
f - Muhasebe işlerinde en az Uç sene tecrübesi buluntn11.~ 
g · İmtihan derecesi icin güzel yazı ve intizam perverlı 

itibare alınacaktır. . f! 
h • Dilekçesinde hakkında malü.mat alınabilecek i\c1 

göstermek. sı 
3. - Müsabaka imtihanı Ankarada 10 şubatta pazarte 

yapılacaktır. ııı 
4. - İmtihanda muvaffak olupta angaje edilen işyar •. ti 

enstitümüzün tensibi ile hudutlarımız dahilinde herhangı 
den sahasında çahşmayı teahhüt edecektir. 

5. - Smaç sorgut•·r: 
a • Ticari hesap, 
b - Usulü defteri, 
c · İktısad1 umumi malumat, 
d. Lisan. 
7. - İsteklilrin nufus ciızdanr, hüsnühal varakası, aıek~e 

detnamesi veya onların tasdikli suretleriyle 4 kıta fotoğrll ô 
diye kadar çalıştıkları yerlerden aldıkları bonservislerle•. 0 
)erini en geç 8 ~ubat cumarte5i günü aks;unrna kadar Enstı~ 
Direktörlüğü adresile göndermeleri veya bizzat getirmeterı) 
sabaka imtihanına girebileceklerin, numaralı kartlarını al~' 
8 şubat cum;ntesi günü enstıtüye müracaat etmeleri~ 

Türk Hava ((urumu 

Subesiııden : 
' Ankara merkezi ve merkeze bağlı kamunlardan k.~r~ 
bağışlanacak kurban derileri 15 Şubat 936 cumartesi gun 1 
te satılmak üzere artırmaya konmustur İstekliler şartlar• 
iiı-"f'f" ., .. h~·-i7ı- h;ıs vıtrm~hıhr. t-4401' 

B!L!T 

YAPI: Akköprüde sıhhiye de
polarında yapılacak ETÜ gara
jının kapalı zarfına istekli çık
madığından yeniden kapalı ek. 
siltmeye konulmuştur. Keşif tu
tarı: 8896 lira 15 kurustur. Kesif 
ve şartnamesi bedelin~ karşı i·n
şaat şubesinden alınacaktır. !HA. 
LESİ: 14 şubat 1936 cuma günü 
saat on birdedir. İLK TEMİ. 
NA TI: 667 lira 21 kuruştur. 

' [ YENi 

' 
SİNEMALAR 
- BU_ G.EC_E ______ B_U_ G.UN_ B_U_GFCE 1 K~ 

Eksiltmeye girecekler 24'90 
sayılı kanunun 2, 3 üncü mad. 

Brigitle Helm ve Henry Roussel'in 

UÇURUMA DOGRU 
Adlı, müthiş bir entrika ve politika 
adamlarının İç yüzünü gösteren bü. 

yük eserini takdim ediyor 

1 
Büy~~~~· ~~~"V~;İ' 
Halk düşman ana karşı açılan a.fll' 

sız bir mücadelenin müthtf 
sahneleri 

Ayrıca. - Mike Makine Adal11 


