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Doktor Hatip oğlu Esadın bu başlık 1 
altında 14 Pres Medikal ,, den tam bir 
aadakatla dilimize çevirdiği önemli 
makaleler serisine yarınki sayımızda avam m _ -

1300 
- :!500 _ ı 

Senelik ~ . . · · _:__:.... -7oQ - 1300 ı başlıyoruz. { 

Ctmılmriyetin Ve Ounıhurjyet Eserüıin Bekçisi, Saba1ıları Çtkar Siya.,.., Gazeledir Yeni Asır matbaasmda basılmıştır. 
a 

.................................................... ,.,Eğe · g me en· ğ ünya ita yanın 
Tunanın H t . t• A tt•~· . d 

Küçük öksüzü a s a e ıgını uyarsa ... 
k .. "k öksü· 

ı Mavi Tunanın uçu k 
2ünden, bu son günlerdt-, ço 

babıedildi. dd t 
Avusturyanın muka e~~ 1 

meselesi yeniden ortaya ah ı . 
. • "Ansch· Avusturya denümce 
. b ı batı· luss ,. ve " Habıs 'r J ar., 

ra gelir. ı\ a 
Bu iki mesele, Ort~ • .. 

1
;'°fa. 

barışını ilgilendiren buyu N 
·ı d almıştır. e va ar arasın a yer .. e-

h. . d "tekine elsurın 
ırme, ne e o 
ğe gelmez. Muhakkak yangın 
çıkar1r. •• A • 

Hitlerin dostlara artık . ns 
chluss tan babsetınıyor· 

" · "Alınan· lar. Bizzat Hitler bıle l . 
. . b' hluss ınese esı ya ıçın ır ansc 

"k o en· 
Yoktur diyor. Böyle 1 e . 

" .. · d' Zıra dişeler eksilmiş degıl ır. . 
herkes bilir ki A vustury.a.. sı· 
yasal ve finanansal istiklalını an· 
cak büyük devletlerin yardunıy
la temin edebilmiştir. AID1aPY~• 
Avusturyayı ,.aran devlebtle~~n 
114anschluss u bir uharp se e 

1
" 

" • olD1a· 
yapacaklarından eDlıD 

d. · · e Avus
saydı emrivakiler ızısJD . . 

k Çekmını-turya yı da katma tan 
d Brenoere, 

yecek, Alman or usu~ 
Tuna ){ıyılalma dayanacıkbb. · 

d " e-
HitJer bu ınesele e k 

saplı ölçOlil hareket etme 
lüzu~unu d~yuyorsa AvusturY~ 

li den vaz 
ile birleımek em~. n. . Daha 

ti.,· i in de«ıldır, geç gı ç !- el g" masını 
elverişli gUnlerın ° 
bekledijindendir. . di eı~iıi 

Brenner sınırları {;rn :ıeıniyor. 
kadar muhafazalı . en bütiiD ~ 
Italya, Afrika sef.e~ın~~jtrnekle 
finansal kudretını t ryayı 

d B .. Avus u 
meşıgul ur. uguP d nıları 
idare eden devleti 

31ş~ardır. 
bunu görüp an apm ae-

. · rag b 
Şansölye Şusnıgın bergin 
zisi, Visşansölye ~ti.11ren kiiçük 
Paris görüşmeler• ~p ~ ·nden 

ki ıstegı 
Antanta ya aşına A turya, 
d .., B" 1 ce vus ogmuştur. oy e nıanın 
yalnız Jtalyaya .d~yan JPiştir. 
tehlükeli olabileceğını se~ ge· 

elesıne 
Habisburglar nıes l{üçiik 

lince, Avusturyanın b'hnesi 
Antantla elbirliği ya~~tınek 
gömülen saltan~h . e bağ· 

Çnıesın sevdasından vaıge ı< Dorse· 
Ofi le e lıdır. Forayn ~. . östermiş 

yin telkinleri tesırını g le or 

J k. v· na ateş 
o acak ı, ıya '. benziyor. 
namaktan vazgeçınıte Bükreşio 

Prag - Belgrad vel ınuaı-
gözünde Habisburg anr'dırırlar. 

' k~b u a zam bir a us .. mektense 
Onu iade edilmiş gor ile bir· 
Avusturyaoıo _Alnıdn~:r vardır. 
leşmesini tercıh e en )ar )e-

v. d J-labisbu.g 
ıyana a V tikandatrı 

hindeki cereyan a a1ınakla 
R d cesaret 

om. an St hrenberg 
idi. Visşansölye at n ja-
b·ı k saltana ı A 

ı e açı ça b J uyor, -
desi fikrinde u 

00 
'd·'k Ot-

b'tl . Arşı u 
vustarya za 1 erı k sada· 

. t edere . 
tonu zıyare bil<iı-
kat ve bağlantılarıbııı göste· 

B .. tün ° riyorlardı . u. ttırınaktan 
riler tehlükelerı ar P · 5 gö· 

d Son arı 
hali kalamaz 1

• k arsıı bu 
. . t bu ar ' 

rüşmelerı, ış e .. üne geç· 
teblüke!i duruaıunk on ıeJ1JİD 

T pa tına 
mittir. una t yadan bu-
h 1 k Avus ur azar anır en d... tiroıeye te-
günkü durumu g~~ teoıinah 
şebbüs etoıiyecegı 

. ...,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~--=:.:.:......:; 

Habeş toprakları üzerinde namusuyle yaşıyan bir tek 
Habeşlinin kalpuyarak öldükleri anlaşılmalıdır." 

NECAŞININ DIYEVI: 
10 (Ö.R) - Nev-

Londra, . h b' 
Herald gaıetesı mu a ı-

york . d bulunan Habeş 
. dıyev e . 
rıne Haile Se!asıye, 
· ratoru ı uııpa d başkumandanıı-
H;abeş or l u:~eceği hakkındaki 
ğını kabu 

ortada yoktur. Ben Ha eş or
dusunu idare eden değerli şef
lerin şimdiye kadar yaptıkları 
harekatın hiç birinde mesleki 
bakımdan bir noksanlık müşa
hede etmedim. 

Bazıları harekatm yav 

-.. -... ,.~ 
-~'\ 4 

letini canevinden vurmak isti
yenler henüz nasıl bir piliin 
tatbik etmek istediğimize nü
fuz edemediler. 

T ALJI HARP GÜLERSE 
Eğer tanra bir gün talii harbı 

bizim tarafımıza çevirecek olur
sa - ki bundan kat'iyen şüphem 
yoktur - memleketimize saldı
ranlara kötü sevdaların ne de
mek olduğunu anlatacağız. Biz 
yurdumuz için, istiklal için aa· 
vaşıyoruz. Miitearriz ise mide-

. sine yeni bir zevk hazırlamak 
üzere kan döküyor. 

Size Habeş milletini tarif 
edeyim: 

Medenlfi dünyadan cl
hanglrllk lddlaslyle top
rağımıza saldıranlar u
nutuyorlar ki Hl bef ult.1· 
su için ,eref, haysiyet. 
yaşamak yalnız kayıtsız 
ve şartsız yurd hiklml-

tlDlnl öfirenecek olursa 
Habe' toprakları Uze
ı·lnde namusule ya,ıyan 
bir tek Habe,llnln kaı
madıj1nı ve hepelnln de 
tildUIUnU bllmelldlr. 

79 İT ALYA N KILIÇTAN 
GEÇIRIDI 

Adis-Ababa, lO(Ö.R) ltalyanla
rın şimal cephesinde hazırladık 
1ar1 hilcum; daha evvelden ha
ber alındığı için Habeı müf
rezelerinin yaphkları münferit 
saldırışlarla geri barakılmışbr. 
Royter muhabiri, Makalle lSn· 
lerinde 79 kişilik bir ltalyan 
kuvvetinin Habeşler tarafmdan 
kıbçtan geçirildiğini haber al
mıştır. Bu Husuıta Adis-Aba
baya gelmiş malumat yoktur. 

Dessiye 10 ( A.A) - Dün
kü bombardıman neticesinde 
iki tilll ile yaralı olduğu ha-
ber verilmektedir. Patlayıcı 

' ~._;L-..-.~~ 

t'i-.~tılifll!"" .. , · .... '}l · d"n Makonnen 1 r e<i ita/yan inşaat amelesi yol yapmak üzt1e Jıayalafl par{ıılı)'ur 
b ordusa şe mn ~ . v ti 1 U kU dU E b b 1 1 ifa eş k 1 _ ıine mana vermek istediler. ye Y e m m n r • - om a ar a yangm bombalan Bi.r Habeşli t ipi 

. yetleri kesin ol~r~. t~. an Sırası gelmişken şunu açmak ğer bir gUn medenll mllteaddit yaniınlar çıkarmııbr. Badoğliyo telgrafla bildiriyor: rd ktan sonra d~mış 1~· haklı isterim ki bjzim harimimize s~- dUnya ltalyanın Habe- ITAL YAN TEBLJl;J "Eritre ve Somalı cephelerinde 
8 ~ Esasen ~u 'bf:Y::bep te kuJarak bütün bir Habeş mıl- şlstanı tamama~ zaptet- Roma, 10 (A.A) - Mareıal kayde değer bir ıey yoktur. 

t recek hıç •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
gös e ···········••••••••••••• • 

............... iendres bölgesinde Silihlı çember 
-Sular yüksellnekte devam ediyor 
beş köy su altında . kalmıştır 

bir muharririmizin notları 
felaket 

s . •. ~' ~ .. ~·>4ol6~ 
;ıı: . . : . • ..... 
,~ . ı;. - .r. "," deki su baskım feltıkdini can/om/11011 iki ınli/Ja 

Snbası ,..o; mı d k • k'' I d' M dd" • ' tUlüg· ünü de yapb. Altı ka ar ınına ugrayan oy er ı. a ı 
10 (Hususa surette I"l · k b" ük ld ... ·ı · 

1 
eköy, . . . köyü sularile sararak köy u erı zararın ço uy o ugu ı erı 

ep · ınuharrmm•z· b ü ··ı · d f'l k' k d 
d dl'g" imıı k · barksız ve erzaksıı ı- a ru üyor u. ı va ı arşı an, 

ön er t Tür evıız, . g "CeUad,,ın sır ına kt su baskınına uğrayan köyleruı 
den) -;:.g .. unun bayındırlık sa- rapı. ar sabahı Eg· irdir ebpreıi manıaraaı anlatddığı kadar 
Cumur .. l rde kara az k k · · 'd' D h b' k . ceg· i şu gun e C llada yakla•ınca trende bat· or u verıcı ı ı. a a ır aç 
tırı me "f Menderes e " 
surath katil go '. n kö· hca konuıul•n _mev.ıu, m bas· 

• u·· ret01enlerıne so 
bölgesı 

- Sonu 4 /Jncü say/tda-

Almanyayı kıskıvrak 
bağlamak için kurulmuş 

lfillrr 

Londra, 10 (A.A) - Bütün 
lngiliz gazeteleri 300 milyon 
logiliz liralık müdafaa proğ
ramından bahsetmekte ve bu 
bapta resmiğ bir tebliğ çıkma
mış olmakla beraber bunu bir 
emrivaki suretinde karşılamak
tadır. 

Yine bu proğram ile alaka
dar olmak üzere Paris müza
kerelerinden de bahsedilmek
tedir. 

Yalnız Sunday Ekspres ga
zetesi mütalealarında diğer ga· 
z~telerden ayrılmaktadır. Ôte
kı gazeteler hep Almanya aley-
hinde bulunuyorlar. Bu gazete 
şöyle diyor: 

EFKARI UMUMIYENIN 
KANAATi 

Efkarı umumiyenin bugünkü 
vaziyet karşısında noktai na
zarı muhteliftir. 

Fakat üzerinde ittihat 
edilen bir keyfiyet varsa o da 

- Somı Iİ{Üntii salıifrdt· -

aJınmııtır. ...::ad•t:o 
~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------~----------------------------------------------------------------~~----
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... __ Yaşa~~~ ... 

.................... -
Fransızciiilaii°: 1 s--:;~ü.;y;.ü.•:ıc.••~••k•_.•y•e-

. . R Bilg n • Türkçeye çevıreo. • ·-d k. Herculden daha 
Elbet sen e es. ı lmıyacaksın .. 

az marh~::m:.:e:.:t:.:sı~z-;:::o~Yd-·- .. _ • - ld ı bilir ve goru-
' lannın yıd ıkı_ıkn da senin gele· 

1. d' ı"? b a ı a - De ır ın m · · üm u 
'lk ezayı ver· ~ ,,.. . ve bayatını söylüyorum. 

- T anrısana ı c k egmı ld da topra c d eski Hercu en 
di. Sonuncusunu ul) bile Elbet sen e . ohnıya· 

H (Here h merhametsız 
verecek... att~ cirleri da a az 
benim bağladıgım. :eflle bag". caksın .. 

k S nı oy _ Ne çılgınlık!... . 
çözemiyece .. , e 111 iş· h _ öyle mı? Zaten 
lıyacağım ki milyarca yı ı ara· Pronıetbe. bilinmeyeu haki-
L 1 • · parmaklarım ·nsaolar er . 
aence erını 'b' 'tliyeD ı. . ... decilerine daıma 
aıada bir kalem gı ı ı katlerın lınuJ Haydi sen işini 
bu zencirler çıkaracak .. ~ e· deli der er. 

Ş. d' b"tün mahvolan f b'ti' 
ım ı u 1 ~ benliti-de ı r b us mütereddi<!; 

riyetin var ıgını öaliilme· A sver ldız birşey yapamaz 
huluyorum. Yokluğa g d"n· - Bu yı "I cek 

üstüne u kı', o da sönecek ve o e den evvel, bu taş • 
111 . . . yaıacagı . A-WI mi? 

yanın merııyesını • • 1111 ve de5• r bu ölümsüzdür ebe-
Sonra kartalı çagıracag - Haya · l · hag~ la-

. . f kat :ı 11cır en . 
ona diyeceğinı ki: son dıdır, a . h ydi bitir, Eğrı 

"ftte fani dünyanın d sanal, Bitırt laa bag" ırsaklarımı 
.. 1 i terke er· alı kara .. t 

• .m..ı da bu a em . ·ı k gag 1 car· anı gos er .. 
r . keınırı ece 1 parça aya 

ken una ciğer en nası . . Yok, yok daha evisi 
hirilli bırakıyorum. bir taht fakat ışı~... e mademki beni 

Promethe - Koca za•lb a;ir şey dinletn ' 
Ye saltanat reddedf'n.. bili· anhya111azıın.. .. 1 
-hil adam. Ne y.ntıgını Söyle, soy e.. ' _ -r - h neye yarar. 
yor mısın? Fakat bayırd,de~e;. B~.omet e Ebedi alemden 

bu hnkümdarlığı re Fani dunya... Sen ikisi 
u • anlıyamaz, 

mezsın... . di ele sen 
Ahsvaruı - Şım. haydi bot 

1ayıkhyorsun. Hay~~İ bakalım; 
a&zleri bırak... Egı r .... 
kollarını bağlıyayım.. ka· 

t k hıç mu 
oldu. Bak ar 1 C D ııkın· 
vemet etmiyorsun... 8 

• k 1 '111 •• • 
tıaı ve itsizlikle nefeı enklann? 

H · baca 
lathrırsm. anı • 

B i i tanı•• Onları da uzat... u 1 

hyayım.. . . hepıinİ 
P th 

_ Bıtir .. 
rome e . d diinye•• 

b. · y· kendını e k ıtir... ıne ğraşma 
hevesler, insanlarla ;.k ben 
aıkını buyuyorlHD• içfll 
i>ir inıan oı.adıj'llD }Jayır 
ne olacağımı biliyoru:.a 'bir 
hayır mukada~r~tın e 111uk
kelime bile değışbrnıeY. le ..-
- -'' d w • 1 . 0 tamamıY k 
tcuır egı san, hakka •• 
kubulacaktır. Bu ~u yepyeni 
Evet dünyanın yenı, Ban• 

ı caksın. 
(Herculü) sen ° a k' başka· 

) ben 1 
inan (Absvarus 

Silahlı çember_ 
. . . sayJad11 

- Baştara/ı f11ruıcı 'ttifakının 
S Yet ı .,. 

Fransız .. ov b aberligı· . Tf er 
Fransız küçük ıh a ı tek· 

. a yapı an 
ninin Bulgarısten l 'ka 'f/e 

'b yet Be çı Al 
liflerin ve nı a tarının f'l& .. 

. ·•!.blanma 
lsviçrenın sıüt 111ber 

f da bir çe 
manya etra ın . . tibdaf eyle· 
vücude getirmeyı ıs 1 .... Nillet 

"t" bun-
d. • 'd' Ve bu un 1 ~•te· ıgı ır. d olsa n2' .. 

bır şey birleştirici bat h zme· 
arasında . 
. . öreceksın .. 

tını g ? Devam et.. 
- Sonra. 'z'. cı'rleri 11k, daha 

H VI( 10 
- a,. ,;k ki kaçamıyayım. 

kuvvetle . . d beni yine bu· 
gelişın e . · 

Tekrar . . Söyliyeyun mı 
b labılesıo. ki 

rada u f k t anlataca a· 
. a a D h iıtiyorsun . d ını ? a a 

ıatanıa un d 
nan• an 1 Eski dünya a 
anlamadın mı 1 l'JJI ~kıNe :teki· 

'riJan a • 
yaşa~n ı .. e ekkil yeni seçme 
ıanndan mut şbed" dünyayı dol· a bu e ı ~ t\a f>ir aes ..t)ej~ıJJıft::te, e ... 

L. ..... .-....... k l(uvveth, 
lmıyaca ... 

Jar• ye~1 ~J' adanılar ilahi ve 
""I bi gıı b' le.şecek 

aıı ' k vvetler u 
beşert u k bir devir baş· 

.... t~ baş a 1 
Mtab"ii un Fakat geçnıişfe ge ~ .. 
Jıyaciak·". . bağlayabilen bır 
cei'i birbırıne 1 te bu köstek 
k6stek likıım. A'hsverus. 
sen olaca sın 5,11111 ıar ..... 

Gazozlardan 
r i alınacak 

\'f g b Uer gazozları mu
Baıı ma ~. den istisna et· 

1 vergı.sın 
aoıe e Jdukları anlaşılmıştır . 
. ekte o d 

tı~lll bakanlığı bu mevzu a 
fuıaos b. tamim yaparak 
ilgililere ır .n.ioden hariç bı· 

-ele ver&~ . ·1 . . 
111ua- oılann vergı erının 
· &.-•f gaı . 
rakı.- tarbedibnesini ve vergı· 
cferbal., A li yılı başlangıcın· 
· 19.rs ma b'Id' DJD arannıasını ı ır· 

dan itibaren 

........ 
Son Haberleri 

1 

1 Japon Japon süel kuvvetleri 
Mongolisbın üzerine yürüyor lngiltere 

Japonyadan şüphe ediyor 

Eski sü bakanı 
kurşuna dizildi 

Pekin, 10 (Ô.R) - Eski siı 
asbakanı general Çanyang • Su 
hakikatta '>ir afyon içki yeri 

Tokyo, 10 ( Ö.R) - Nişi gazetesine göre Japonya lngil- yakınlaşmağa iten sebeblerden olan gidi bir kumarhaneyi ida-
Nişi gazetesi, Harbivden al- terede kaygılar uyandırmakta- biri de Alman tehlükesidir. in- re dttiğinden dolayı kurfllDA 
dığı bir habere atfen dış Mon- dır. Yalnız ekonomi bakımdan giltere Almanyanın şarka doğ- dizilmiştir: Dört suç ortağı da 
golistanda 600 kişilik bir kuv- değil, aynı zamanda ve bilhas- ru genişlemek teaayüllerini ve idam olunmuştur. 
velin 9 şubatta"'dün"japon za- sa Japon emperyalizminin tema- bir Alman-Rus harbı ihtimalleri- ı • ı • 
bitlerine hücum ettiklerini iki ni fena gözle görmektedir.Zira, Dgl iZ yülleri bakımından bu kaygılar 
tarafn zayiat verdiklerini, Ja- çoğalmaktadır. Bunun için- Rusyaya kartı sergüzefte atı- d 
bon fırkalarına aynlan .. üfre- dir ki lngiltere Sovyetlere yak- larak büyük Okyanosta vaıi- Kabinesin e 
lerin bu mıntakaya gönderil- yetini hakimleıtinnek için Ja· d kJ•k 

laşmağa çalıııyor. Bu ya?.ın- eg""' ı·şı· 1 diğini bildiriyor. ponyanın beklediii fırsat bu-
la,ma sıkıdwr ve inklr edilemi-

D.ğcr bir gazete, son hudut dur.,, Londra, 10 (Ô.R) - .. Mor· 
hadiseleri üıer;ne Baıbakan B. yecek kadar göze çarpmak- INGILIZ DENiZ TA YY A· niog Post,, gazetesinin bu sa· 
Hirotanın Moskovadaki Sövyet tttdır. REEERININ ZIY A'RETI bahki tahminlerine aykın ola· 
elçisini geri çağırmağa karar " Bununla beraber Londra Singapur, 10 (Ö.R) - Sin- rak kabinede yakında değiıik .. 
verdiğini bildiriyor. · ve Paris hükümctleri Sovyet gapur hareket üssüne bağlı likler olacağı tahmin edilmiyor. 

S ittifakını ba ka başka aörmek- l d I d Muhakkak olın nokta Amiral· B. Hirota son ovyct nota- ,. ngiliı süel eniz tayyare erin e Llc bat lordu Monsellin yakın• 
sına cevabında bir ta!ididi hu· tedirler. Londrada bu ittifak bir flotiUa iyi komşuluk ziyareti da kabineden çekileceğidir. 
dut komsiyonunun sıecikmedcn hararetle karşılandığı halde yapnıak üzere Japonyaya gide· Fakat hava bakanınan clejitti· 
teşkilini i~tiyecektir. Parisle daha souk davranıl- cektir. lngiliz askeri tayyare· rileceği ve her iki bakanhklar· 

INGIL TERENiN ENDiŞESi maktadır. leri ilk defa olarak Japonyaya da degiıiklikler olacağı hiç de 
Paris, 10 (Ô.R) - 4'Flgaro,. .. lngiltereyi Sovyd Rusyaya gitmektedirler. muhakkak görülmiyor. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A vushlrya divasn s· hltalyan tafiy~lareleri faDali lt~ • 

----. .-· ır ava osu essıeyı 

Almanların U. S. ne dön- tekrar bombardıman etti 
mesiylehalledilebilirmi? Şehir boşaltılmıştı. imparator bom· 

Londra, 10 (Ö. d k• tt• 
R.) - Mühim ve bardımanl yakın an fa ip e 1 
nazik Avusturya 
meselesi üzerinde 
bazı lngiliz gazete
lerinin ne.şriyatı çok 
mkkate değer. Bu 
gazeteler Pariste 
yapılan diplomatik 
görüşmeier hakkın· 
C1a çok ihtiyatlı b'r 
lisan kuHandıklan 
haJde Avu~turya 
eınbroglioıunun (ça-
tallı mese!esin n) 
devam etmekte ol
duğuna umumiyetle 
hükmetmektedirler. 
Bununla beraber 
Paris konuşmaları
nın faydasız o:ma· 
dağı teslim e~ilmek
mektedir. 

iKi TEHLiKE 
"Times,, gazetesi şunları ya· 

zıyor: . . . . 
Paris müzakerelerı ıkı tehh-

ke göstermektedir. Bunları~ 
biri, Avusturyaya karşı eskı 
siyasal şüphelerin yabfbşbrı1?1a 
sını daha güçleştirmesi ve dık
katı Habishurglann iadesi 
meselesi üzerinde toplıyarak 
daha umumiğ mahiyette olan 
Avusturya istiklali meselesini 

J >ıru nrlumb 

tikten sonra, büyük lngiliz ga· 
zetesi devam ediyor : 

- Avusturyanın Habsburı-
lan geri çağırmak kararı komıu· 
larile olan ilgilerini giiçleı· 
tirebilir ve bu devletlere güçlük 
çıkarabilir. Fakat Avusturya 
istiklalini kaybederse bu güç· 
lükler daha çok olacakbr. ,, 

0 Daily T elgraph ,, da ıöyle 
diyor: 

- Hakiki mesele, Avustur-

Drssırtlm lıir m a 11 zara 

Dessie, 9 (A.A) - 7 uçaktan 

1 

isabeti görülmüştür. 
ibaret olan bir ltalyan hava UÇAKLAR TEKRAR 
filosu bu sabah Dessie'yi 65 F AALIY~T~E 
dakika ::nüddetle ıiddetli bir Londra 9 ( ~.A ) - ~ e· 

şıstanda ne şımal cephesınde 
bom~ardımana. tutmuşlardır. ne cenup cephesinde ehemmi-
y edı tayyare ımparatorun sa: yetli hidise ~eçmiyor gibirlir. 
rayı üzerinde uçuprak kuvvetlı Italyanlar iıgal ettikleri mev· cemiyeti adma a 

8
. aeıtafeyb 

• d•r. ın • 
renin karışacagı Ih davası · tı'r •••••••••••• •••••• anış · ......... d b 1 

········~···;~il siparişlerini er a 
kume~ın bilmektir. Zira halen 

gözden kaçırmasıdır. . yaya yeni tiçari mahreçler bu· 
lunması meselesidir. Eğer 
Avusturyanın kompları Çe
koslovakya, Romanya ve Yu
goslavya bu memleketin istik
Jilini isteyorlarsa,Versay mua· 
hedesinin küçülttüğü Avustur· 
ya, kendisini yaptan ticari 
mahreçleri ele geçirebilmelidir. 
Ve Avusluryaoın hududların 
değiımeıi iddialarından vaz 
geçmesi bunu kolaylaftırmak· 

tadır. 

bombalar atmıtlardwr. zilerde tahkimata devam edi-
.. de su 't 

aon hafta ıçın d geriye gı • 
hissedilir derece e 

miştir. BRIKALARI 
MÜHlMMAT FA A) - Daily 

Londra, tO .(~ .. biJdirDİPe 
Herald gazetesınıo . deo bir 

. de yenı 
göre, lngıltere b 'kaları ku· 

. at fa rı . b" çok mühunm ebebı u· 
d Bunun ı rulmakta ır. 

Ayrıca : "ılü dün· 
foks •• Tü~kçe M~ki Ma'f/Z 
a baberlerı ,, ., 

Y .. kom•" 
karikator tıarı : 
sean.~ 91~

8_ 17-19 
Hergun 15 

yetiştıre f brikalar bütün çalış· 
•e•cut a raimen buna kifi 
111alarıoa d' Yeni fabr'ka· ekte ır. 
geiınem obüs imal edecek· 
lar bilhassa 

terdir. 

ikincisi de, görüımelerın 
bir kısmının gizli kalmasından 
ileri gelmektedir. 

Avu~turyada Habsburg salta· 

natmın iadesine karşı komıu 
devletlerin husumetini kaydet-

B üyük musiki dahisi Franz 
Şu bertin ilahi . nağmel!

rile bezenmış ıenenın 
şaheser filmi 

21. 15 tale· . 13-
cuıuarle~ b ıean~ı~ı~~~--~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ e AeJ ife 

L--------~ 

Bununla beraber bazı taraf· 
larda ve bilhassa Almanyada 
Paris görüşmeleri hakkında 
yapılan tefsirler, Orta Avru· 
pada fikirlerin ne kadar ger· 
gin olduğunu . ispat etmekt~dir. 
Almanyanın ıilihlamnası butnn 
komşulannı endişeye düşür· 
müştür. 

Paris ve Londra görüşmele-
rinin neticesi ne olursa olsun 
Almanya uluslar sosyetesine 
dönmedikçe daima tüpheler· 
den kurtulamıyacağıDı anlama· 
ledırlar. Böyle bir hareket Iİ-
11 niba ereb' · 

lmparator, büyük bir souk yorlar. Habeş makamatı, istik-
kanhhkla tayyare topunu ıaf yapan ltalyan uçaklannın 
biı:zat idare etmiştir. Tay- tekrar faaliyete . ge~miş .olma-

l d h' b' · d" .... 1 .. sından dolayı bıraz endışede-
y~re. er en_ 1.ç ırı. uşuru.me dirler. Uçaklar, son günlerde 
mıştır. Ölulerın mıktarı ve ha· yoğmurlu puslu devam eden 
sarın derecesi malüm değildir. havalardan dolayı son derece 

Gazeteciler ve ecnebi ateşe- güç vaziyette kalmakla beraber 
militerleri tayyarelerin uçuıla- memleketinharp hattından çok 
nnı ve yüzlerce bomba atışla· uıak kısımları üzerinde uçuş 

1 yapmak ve fotoğraf çekmek-
nn~ seyrederken_ mparatorun ten geri kalmamaktadırlar. 
maıyet kıtası. muste.ına olmak Hem~n hemen Hab-!şistanın 
nzere tamamıle tahlıye olunan bütün şimalinde Adis-Ababa· 
şe\ıirde geri kalan birkaç kişi Cibuti şimendiferine kadar 
bu kuvvetler tarafından kırlara uçuşlar yapılmış, hatta askeri 
sevkediliyordu. hiç bir ehemmiyeti haiz olmı-

Halk gazlardan korktuklarm· yan küçük kasabalar bile ya· 
kında t tk"k d'l · t' dan ağızlarını yaş bezlerle n e,.. .~ • ~ .'. °!~~ ır. 

kapamışlardı. Şehrin merkezin
deki kilise hasara uğramışsa da 
içinde kimse ölmemiştir. 
Habeş tayyar'! meydanında 

iki tayyare bulunuyordu. Ec
nebilerden ölen olmamıştır. ltal
yan tayyareleri dütürülememiş 
iae de tayyare toplanmn ve 

Bir haber 
Vaşington, 10 (Ö.R) - Bay 

T eekmen, dokuz devlet mua
hedesini imza eden devletlerin 
Avrupad.ı sükünu iade eder 
etmez, Japonyanın hareketine 
bütün dikkatlerini atfedebile· 
cekleri ümidinde ordug • 



Menderes bölgesinde sular yükselmekte devam 
ediyor beş köy su altında kalmışbr 

- Baş tarafı lttd sa~Jada -
gün önceki münhit ova, şimdi 

kar~dan engin bir deni:ı gibi 
parıldayordu. Tren Cellada 
yaklaşınca durakladı. Tıpkı 
büyük bir gemi gibi suları ya
rarak ilerliyordıt. 

KÖTÜ HABER 
Cellad istasyonunda tren~en 

indiğimiz zaman kötü bir ha
_berle karşılaştık: 

- Sular yeniden yükseldiği 
için buradan su baskınına uğ
rayan köylere gitmek imkanı 
kalmadı. Gerisin geri, Tepe· 
köyüne gidecekııiniır:! 

Dediler. Naçar geri döndük. 
Yeni Asır fotoğraf mnhabirile 
birlikte, T epeköy yolite ilkin 
Subaşı köyüne geldik. 

FELAKcTLI BÖLGEDE 

rükler kl;tüye ali.mettir. Has
talıktan ürkenlere neden ha!c 
vermemeli .. Sık sık tekrarlanan 
göğüs inmeler ve öksürüklerin 
en hafifi soğuk alğınlığt, grib 
ve dizanteridir. Buna mani 

Onlar karar vermİ§ler.. Köyü 
kurtarmak için ilk önce can 
emniyetini temin cihetine git
tiler. Kadınlan ve çocukları 
yüksek tepelere çıkardılar ve 
daha emniyette olan yakın 

sandalla gidi~biliyor. Mendres 
ovasında ,!!'ittikçe tapn suları 
yararak uıun müddet yol aldık. 
henüz 600 metre kadar yol al
mıştık ki sandalımu: su cere
yanın kapıldı. Ve kayık su al-

Su başı köyüne vardığ•mııı:
da karşılaşbğımu: bir, iki salı· 
ne bize ortacLıki vaziyeti aşa
ğı yukarı anlatmıştı. Köyün 
ortumdan başlıyan biıılerce dö
nümlük arazi tamamen sular 
altında idi. Birçok evler su 
baalwıına uğnyarak yıkılm~
tı. Su baskınına mani olmak 
içiiı köylünün geceli, gündüzlü 

Evinin anlıa~ı ıizerinde kala1t bir aile Sıı basJunı felbketinden kaçan bir ltöyliJ kafilesi 
olunacak tedbirleri ihmal et· köylere götürdiiler. 
memek lkımdı, deniliyor. Sonra yine köye dönerek 

BiR KADINLA suların hucumı.ma karşı tertibat 
GÖRÜŞTÜM almağa başladılar. Kimse ean 

· Su baskını ırecesi büyükçe tehlikesi önünde canını düşün-
ölüm teblükesi geçiren 40 yaş- miyordu.. Şimdi buradayız. Er· 
larında bayan Ayşenin evinde kekleıimiz köyde suların mec· 
bir köy kadınile görüştüm. rasını değiştirmekle meşgul· 
Oldukça malılınath olan bu dürler. Ilıtiyarlann söyledik-

! . 
ı r 

Kardqini ölümde1t hurtara!l lıüçiik Hafla l(aftii!er kalıvede ılıtiyrıçlatınt anialıyotlar 
çalışarak köy sınırmda inşa et- kadın bukın hadi.sesini şöyle !erine göıe gCellid" 1322 yı-
tikleri bentler taşkın suların anlatıyor: lında yine böyle bir hainlik 
hücumile yıkılıyor; köylüler - "Gece olmuştu. Hava yaparak köyümüzü sular a!tın-
kazmaya küreğe aarılarak der· karanlık olmasme rağmen ayın da bırakmış.. O zaman sora· 
hal su hücumuna karfı yeni ışığı bolca idi. Ortalığı göre- mnm:, baka"lımız yokmuş.. Ben 
bentler kuruyorlardı. biliyorduk. Saat alafranga yedi hüçük bir çocuk olduğum için 

SU BAŞI OKULUNDA sularında haber verdiler: pekte hatırlamıyorum. Açıkta 
Su başı köyünde, durum hak

kında edineceğimiz müşahede· 
!eri <!aha esaslt bir şekilde tes• 
bit için, ışıklı bir zat olan köy 
muhtarı ile görüştük. Köy muh
tarı deliletile de Subaşı ilk 
okulu , öğretmeni Bay Mehmed 
Türközle danıştık. Çok enerjik 
bir zat olan köy öğretmeni bi
zi beraberine a:arak su baskı
nına uğrıyarak açıkta kalan te
miz köy insanlarile görüştürdü. 

Su baskınına uğrıyarak açık
ta ka.!ao:ar' acil bir tedbir 
neticesi olarak Subaşı okulu 
ile, kooperatif binasına, umumi 
binal2 ra ve kahvelere yerleş

tirilmi!J'.erdir. Tepeköy Kızılay 
kurumu, hergün buraya gele
rek a ~ıkta kalanlara kömür, 
e'.<rne!c ve para dağıtmaktadır. 
Dağıtılan pJra yevmiye hesa
biledir. insan başına günde ım 
bejer kuru.ş verilmektedir. 

Biz ilk önce Subaşı köyü 
oku'.una uğradık. Su baskının· 
dan güçlükle canlımnı kurta
rao:ar, fazla hararet aşılamı

yan, müteva;;i bir ateşin kar· 
ş sıoda görüşmekle, dertle.ş
rnek!e meşguller,. Hep te hü-
1,ümetio, Kızılayın yardımından 
memnun olmakla ber:ıber du
rumlarından bu yardmıın kafi 
derecede tesirli bir şekilde 
yapılmadığı anlaşılıyor. 

HASTALIK ALAMETLERİ 
Hadise gecesi olan perşembe 

ak~amı, gün karardıkian sonra 
göğüslerine ve varı vücutlarına 

kadar soğuk suların altında 

saatlarça kalan çoluk, çocuk 
ve kadınların ısınma ve giyinme 
ihtivaçJarı büyükçedir. 

Çocuklarda ve kadınlarda 

öksürük baslamış .. Bu öksü-

' 

• 
M11/ıatt11ımiz, Menderes ovası iizeriııdtki lıö; •/.ere ancak sarıdalla gidebilmiştir 

- Menderes yalağını değiş- kalanlara bir çatı altı gösteren 
tirdi. Üzerimize açtığı kanalla bile olmamı§. Şimdi hamdolsun 
sular köy hududuna kadar eyiyiz, Kömür veriyorlar . ., 
geldi. Erkek olan, Elleri .. ~ .. 
kazma tutan'.ar kazma, gürek- NAiME KÖYÜNDE 
!erile yardıma ko~sunlar.. Subaşı köyündeki vaziyeti 

lştihamız kaçmıştı. Yemek gördükten sonra Naime ve tulum 
kimsenin hatırına gelmiyordu. köylerine geçmek istedik, ganç 
Taşkın suların hışırtısını i~iti- köy öğretmeni Mehmet Türköz 
yorduk. bizi bu arzumuzdan vazgeçir-

Aradan bir saat geçmemi§ mek istedi: 
ti ki daha kötü haberler aldık: - Mümkün değil, dedi. Na-

- Sular bendleri yıktı. Su imeye gitmek tehlükeyi göze 
köye hücum ediyor. T .ertibat almaktır. Harap bir sandalımız 
alınız, dediler. var. Devrilirse kötü bir vaziyet 

Herkes evinin önünde yük- cloğabilir. 
sek tümsekler kurmağa başladı. - O "sun, dedik. Herhalde 
Fakat bunun da hiç bir tesiri bu köyü de göreceğiz. 
olmadı. Sular hücum ettiği gi- Küçük ve harap bir sandala 
bi yarım saat içinde evleri- bindik. Suları yararak Bağçe 
mizi yıktı. Yarı vücudumuza köyü yoluna düştük. 
kadar suların içine gömüldük. MENDRES OV ASIN DA 
KADINLAR VE ÇOCUKLAR SANDAL GEZiNTiSi 

KÖYDEN ÇIKARILIYOR Garbi Anadolu ovasında bir 
Erkekler bir araya toplandı. köydeµ_ ki!: b!ljka ı.:ove ancak 

mağa başladı. Az daha devri
lecektik. Sandalı idare edan 
köylü bir felakete mani olmalı: 
için souk suların içine atladı 

tenekelerle sandahn suyunu bu
şalthk. Ondan sonra yolwnuza 
devam ettik, 

Naime köyüne ancak 45 da
kikada varmıştık. Su baskını 
fecaatini bu köyde bütün açık
lığile gönııek mümkündür. Kö
yü muhafaza için kalan birkaç 
köyün adamı, tenekelerle su
ları boşaltmağa çalışıyorlar. 

Bo.ş ve sabra lüzum gösteren 
bir çahşma.. Adeta akınbya 
kürek çekmek gibi faydasız 
bir enerji masrafı. •• 
Coşkun Menderesin tonla 

taşıdığı sular litrelik teneke
lerle boşaltılmak isteniyor. Na
ime köyünün gördüğü zararı 

anlatmak oldukça müşküldür. 
Binlerce dilnüm ekilmi.ş ara2isi 
sular altında bıılunuyor. Sular 
bu dalı.ika çakilmi.ş dahi olsa 
ekili arazi.deki tohumlar ve 
ekinler mahvolmU§tur. Köyün. 
zahiresi bile kurtarılamadı. Kö
mür ve odun gibi teshin vası
taları da ayni vaziyetteler .. 

Naime kö_yünde, harap, yı
kılmış bir evin kapısında - esa• 
sen bu evin. her yeri kapı ha· 
!ine gelmiştir ~ kucağında ço
cuğile ~uran bir köy kadını 
bana: 

- "Onun adını yamıı.z, dedi. 
Hilaliahmerdenmiş ... Bur&ya ka
dar gelerek bize kömür ve 
parıı verdi. Eğer kömür bula• ' 
masaydım, şu kucağımdaki ço- ' 
cuğum soğuktan ölecekti . ., 

Bu kadın, Tepeköy Kazılay 
kmumn başkanı bay Ekrem
den bahsediyordu. Kızılayın 
mütevazi yardunı, her yerde, 
müteaddit defalar kulağıma ça
hndı. Köylümüz, uzatılan ala
kayı hiç unutmıyor. 

' TULUM KÖYüNDE 
Naimeden sonra Tulum kö

yüne gitmek istedik. Sandalcı 

bizi bu hevesimizden vazge
çirmek istedi, ruı olmadık.. 

Tulum köyünün yanına kadar 
yaklaştık. Fakat köye çıka
madık. 

Bu köy en fazla zarar gö· 
renidir. Taş taş üzerinde kal· 
mıyacak kadar zarar görmüş.. 

Halk civar köylere yerleştiril
miş, birkaç aile de on kadar 
çadıra yerleştirilmiş .. Sandalda 
anlattılar: 

- Kış ortasında, yağmur ve 
soğuğun ortasında bu çadırlara 
yerleştirilenlerin durumları çok 
kötü imiş.. Çocukların soğuk· 
tan ölmesinden korkuluyormuş. 
bunları kurtarmak ve em·n 
yerlere yerleştirmek lazımdır, 

deniliyor. 
KORKULU BiR HABER 

YETiŞTiRDiLER 
Güç halle, Subaşı köyüne 

dönebildik. Köylüler, dertlerini 
anlatmak üzere bizi köy kah-

K. S. K. takımı 
Birinci devre şampiyonu oldu. Alta) 

O - 2 sayı ile mağluptur 
Pazar günü futbol şampiyo

nasının ilk devre son ma.çlan 
yapıldı. Günün en mühim ma
çını Altayla lzmirspor yapblar. 
Oyunun başlamasile hücuma 
geçeıı lzmirspor bazan üstünlük 
gösterecek hareketler yapb. 
Bu üstünlük, nihayet on birinci 
dakikada semeresini verdi. Sağ
dan inkişaf eden t>ir lzınirspor 
akınında Reşat topu sola gön
de,rdi. Ve Keşşaf yetişerek ağ
lara taktı. 

Bundan Sonra oyun müteva
zin bir cereyan almışsa da Al
tay mülıacim hattını kontrol 
eden lzmirspor defansı ve ni
hayet iyi oy1mıan mühacim 
hattı tehlüke yaratmaktan hali 
kalmıyordu. Altay mühacimleri 
bu lzmirspor kalesine ciddi bir 
tehlike yaratamıyorLu, buna 
mukabil karp taraf iimittar bir 

Coyun oyaamkbı devam ediyordu. 
. iKiNCi GOL 

25 nci dakikada Etem ini Ye 
sıkı bir şutla lzmiraporun ikin
ci golünü de yaptı. K'at'i bir 
galebeyi müjdelet gibi görü
nen bu gol tribünün aol tara
fından UZUD UZUD alkqlaııdı. 

Bunun merine Vahap llyu
la yerini değ~tirdi. Fakat va
ziyet fazla eyilik gösteremedi. 
Hu sırada lzm.irspor 2 - 3müsait 

fırsat yakaladı. Bir defasında 
top direğe çarptıktan sonra 
pas yalnız bomboş kalenin çiz
gisi üzerinde kaldı. Devre bu 
suretle 0-2 lzmirsporun galebe
siyle bitti. 

iKiNCi DEVRE 
Altay ikincı devrede oyuna 

daha sıkı başladı. Bu sıkı ve 
azimli oyun derhal hakimiyete 
yer verdi. Izmirspor defansı 
dakikalar geçtiği halde bu 
tazyiki savamıyor, muhacim 
hattının yaptığı akınlar ana 

ve devamıu oluyordu. Al
layuı bu devrede vaziyeti 
kurtaracağmı ümid edenlere 
hak verdirecek bu tazyilı:da 

Altay gol yapamadı. Hatti -
altma dakikaya doğru da gey
şedi Ye lzmirspora yeai bir 
avantaj hazırladı. 

OYUNUN SONLARI: 
Oywıu.ıı son bq cLık.ilı:

oldukça heyecanlı geçti. Al
tayın sıkı bir fUW direğe 
çarparak kurtulduğu gibi bmir 
spordan Etem de boş kaleye 
ve yalanda. topu dıpn at
mak suretile muhakkak bir 
golu kaçırdı. Ve nihayet 
son dakikada Vahab penalbyı 

;:direğin üstünden üstünden 
avta atarak netiçeyi 0-2 ol
maktan kurtaramadı. -- ~----~----~~~-

Oğretmenlerin 
Yılllk izinleri 

Ücretle çahşanlara istiTabat 
ve zati işleri için yılda azami 
on beş gün ve raporla telıak
kuk eden hastalıklarından do
layı da ik.i ay izin verileceği 
maq kanununun 13 üncü mad
desinde yazılıdır. İdari itlerle 
mükellef olan bat öğretmenle
rin munzam idare ücretleri hak
kında da bu madde hükmüne 
göre muamele yapılması Ktll
tür bakanlığından şehrimizdeki 
alikadarlara bildirilmittir. Has· 
talak ll:in.leri iki aydan fazla 
siiren baş öğretınenlera iki ay• 
dan sonraki uman için mun
zam idare ücreti verilmiyecek· 
tir. 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Sahşlar 
~ 

tizUm 
Çu. Alıcı Fiat 
63 Alyoti bi. 
S9 H Alanyalı 
47 Len Reciyo 
44 J T aranto M 
25 lnhlsar ida. 

10 75 11 7~ 
12 50 13 
12 12 

238 Yekun 
491259 Eski satıı 
491497 Umumi satış 

Zahire 

9 7S 10 5(l 

6 2S 7 SO 

Çu. Cinsi Fiat 
ıso Buğday 1 25 1 ıs 
10 Nohut 8 8 

1204 K pala.mut .fSO 655 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
vesine buyur ettiler. Yanımızda KÖYDEN AYRILIRKEN: 
bizi Subaşı köyüne kadar tefyi 
Iutfunda bıılunan Naime köyü 
muhtarı B. ınabmud da vardı. 
Köylüler J>iıe derdlerini açtılar: 

- " Köylünün bütün ümidi 
hayvanlarıdır. Ekili arazi mah.· 

volduktan sonra hayvanlanmn:ı 
düşünmek ihtiyacındayız. Sıılar 

araziyi kapladığı için otlak 
kalmamıştır. Hayvanlar açtır. 
Üçgündenberi fena halde huy

suzlanmağa başladılar. Bunlara 
Rahmanlar ve lşıklar'da otlak 
bulmak mümktin.. Bu hususda 
bükumetimizden yardım bek
leriıı:. " 

Köylünün daha başka bir 
isteği de, felakete uğrayan 
mıntakadaki köylüye aid arazi 
borçlannın, hiç değilse bir yal 
müddetle tecilidir. 

Köyden ayrılacağımız sırada 
sulann yeniden yanm metre 
kadar yükseldiği, Burgaz kö· 
yüne sular girdiği Bülbüldere 
ve Y eniçiftlik arazilerini suların 
kapladığı haberi geldi 

Görülüyor ki alınan tertibata 
rağmen, Menderes fenalığını 
artırmaktan geri kalmıyor. Eğer 
bir kaç güne kadar soğuk ar· 
tar, Karak14 basarsa açıkbı ka
lan köyler halkının duroınu 
daha büyük bir fecaat arzede
cektir. Şimdiden gereken ter· 
tibab almak lazım geliyor. 

Su baskınına uğrayan köyler 
halkına, Cellat gölünü kurutan 
müessesenin direktörü mühen
dis bay Osmanın gösterdiği 
alaka büyüktür. Bu zat muh
tacı muavenet halka kömür, ek
mek ve para tevzi etmiştir. 

.A..dn.a:n. :Eli.Iget 

' : :ı ';"' . • :.; c :.-, • • ' • • ' • •• • - ;- ... .,,. • 

SIHHAT EVi -IZMIRIN biricik ve çok mükemmel 
hususi bir bastahanesidir 

Cerrahi • Doğum • Kadın - Çocuk - iç - Kulak, Boğaz 
Burun ve Göz hastalıkları kabul eder. lzmirin bütün 
mütehassıs hekimleri hastalarını S 1 H H A T 

E V 1 N D E tedavi ederler 

SIHHAT EViNiN ameliyathan~si ve doğum 
salonu fennın en son te

rakkiyatına göre hazırlanmıştır. 
HASTAHANE Ucretleri : iki liradan ba.şlar. Hususi 
odalar dört liradan altı liraya kadardır. 

SON derece temizlik, mükemmel bakım ve şefkat 
SIHHAT EViNiN vasfıdır: 

Gece ve gündüz basta kabul eder. Her vakıt nöbetçi 
doktor ve ebesi vardır. 

s. 4-5 18 - 26 (78) 
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11 Şubat 193& ... _ 

.. ) Çekos· 
Paras, 10 (O.R - Milatı 

lavakya başbakanı B. . sal 
H 

. Juşu sıya 
odzanm rarıste o .er" 

mühim göriişmelere yer 

Vermektedir. . . Oziski 
Çekos!avakya elçısı .8 · . fet 

b 
f bır zıya 

aşbakan şere ıne ' baş-
vermiş ve bunda f raoskıı lar· 

·ı ba ·an 
bakctnt B.Sarraut 1 e d 1 Cba· 
dan B. Flanden, Man b:İndluş· 
utemps, Delbos hazır 

lardır. d Ke· 
B. Hodza saat t6,30 ; ile 

dorsaya giderek B. fli0
b.'

0
gö· 

- en ır 
üç çeyrek .saat sur B roli· 
rüşmede bulunrnuşturd u kar· 
la kattan saat 17,30 a tıerin 
ken saat 17,30 da gaze ;iyevi 
diplomatik aytarlarıoa şu 
yapmıştır : N oıYEVI 

B. flODZANI b ..... orta 
b'I as>-

" Avrupada ve 1 bak-
Avrupada siyasal durulJJ ·yeti 
kında tam bir görüş .aynı "k 

b. lilnD aaıı 
olduğunu ve bu ır 111• Jdu· 

d 
e\lcut o 

teferruata ka ar .dl d Dl su u . " 
ğunu görmekle aıe d son· 

d bun an 
Bay Ho za iderek 

ra Eliıe sarayına g tara· 
cumur başkanı B. Le~rb~~ 8. 

diJoılŞ .. 
fından kabul e k başkanına 
Lebrun Çekoslova büyük 

M 'canının Lejyon Donor nı,.. 

·haçını vermiştir. "'ı an-
i den henu 

Bu görüşme er._ .. çin netice 
cak bir saat geçtı~ı 1 

.. üt111ek 
b. fikır yur 

hakkında ır . ·tir Bahu-
d h gelmeınış · 

sırası a a ~ ~k tların bazı 
k

. 111ula a .. 
sus ı ınleket oıu-

'k' roe noktaları, 1 ı f ati namı· 
men a 

nasebatınıo I tu Bunun 
· ı· tulu rnuş · na gız ı oıüoakaşası 

· . b notaların 
açın u 
caiz değildir. UPA iŞLERi 

ORTA A VR alahiyetli 
1 beraber s 

Bunun a . b t veriliyor: 
d u ıza a d 

çevrenler e ş H d 0 arasın a 
~. FJandin ve okt z üzerinde 
bilhassa iki 00 3 

=-> 

YENi ASIR 

Hanı iz 
Gürıdoğdu 

Hastane caddesindeki mua
yenehansinde her gün snat 
10 dan 17 ye kadar hasta 
kabulüne başlamıştır. 

Pazar ve Perşembe gün
leri meccanen. 

S·6· 7 1-8 (180) 

Sahife s 

o uk dal!,!n~ı ı tiztimlm b11z/01a biin111miiş im 
lm/11v şr/11i maııztuasmı nlmıştıı 

Berlin 9 (Ö.R)- Yan resmi 
Alman ajanaının Nevyorklan 
aldığı habere göre üç hafta
danberi Amerikada hüküm sü
ren souk dalgası müthiş bir 
1nahiyet almıştır. Garp illerin-
de çok şiddetli kar fırtınalan 
devam ediyor. Şimendifer mü

nakalatı durmuştur. Mışıngan -
lllinuva yolları 2·8 metre ka· 
lınlığındn bir kar tabakasiyle 
örtülüdür. Garp devletlerinin 
bir çok ehirlcrinde kıtlık baş 
göstermiştir. Mahrukat noksanı 
şiddetle duyulmaktadır. Subu· 
net derecesi sıf ırm altında 
23 - 43 derece altında oyna
maktadır. Şikagoya trenler 24 

saat teehhürle gelebiliyorlar. 
Jakonvilde karlarla malısur ka
lan bir ekspresten çıkarılan 
89 yo!cu büyük ıshrap çekmiş
lerdir. Nort Dakotn ve Mine· 
sotada karlarla mnh ur kalan 
bir tren bir türlü kurtarılama
mıştır. Pasifik illerinde şimen
difer 11akliyah tamamen dur
muştur. Bazı yerlerde de kar
ların erimesi .)iÜZünden tuğ
yanlnr başgöstermişt r.Souktan 
son hafta içinde ölenler bet 
yüz kişiye varmıştır. 

Boluda y r arsınllsı 
Bolu, 9 (A.A) - Dün gece 

saat dörtte yine yer sıırsınhsı 
oldu.Bu arsmtılar dört gündüı 
devam ediyor. 

ilk maddelerin tevzii işi 

Japon dış bakanı B. Hıro· 
ta tebdil edilecekmİış 
Tokyo, 10 (Ö.R) - lngiliz Avam kamarasında ilk maddele

rin tevzii meselesi hakkında yapılan görüşmeler Japon gazete
lerinde bol bol tefsir edHmektcdır.Bunlardan biri şunu yazıyor: 

"Dış bakanlığın salahiyettar bir mümessili japonyanın ilk 
maddelerin yeniden tenii meselesini sulh menfaatına kabul ve hal 

edilmesi gere en bir iş saydığmı söylemiştir. Bütün gayretler 
bu gayeye doğru gitmektir. 

Japonya devletleri ikiye ayırır: ilk maddeleri olup ta bundan 

istifade etmeyenler ve ilk maddefcri olmadığı için diğerlerinin 
ilk maddelerini kullananlar. 

Bu mesele sok geçmeden halledilmelidir. 

Tokyo 10 (Ô.R) -Bazı haberlere göre Japonya dış bakanı 
B. Hirota yerine Londra biiyük elçisi dış bakanlığına geçecektir. 

Bir liyiha hazırlandı 
Türk kültürüne aykırı adlar 
kullanılmaması istenecek 

~N~.ARA 10. (~Özel } - Her hangi bir sebeple adları 
degıştırılecck vılayet, kaza \'C nahiyelere dair, iç bakanlı
t~r~fından yeni bir kanun . layihası hazırlanmıştır. Bakanh~ 
la:ıhr.a~ın hazırlanma sebeplerıni anlatırken Türk kültürüne aykırı 
man.ı ıfade eden köy adlarile bunların birbirine benzer isimler 
laş~~asın~n ya~l.ışlıklar:ı ve ~ecikmelere yol açtığını, bugibi adlann 
dcgışmesıle salım usule baglanması lüzumunu ileri sürmüştür. 

a de iryollar ... __ . ___ _ 
lstanbul, 10 (Özel) - Şark demiryollarım satm :ılma mü

%akerelerine başlamak üzere pari ten üç kişilik bir hey t 

gelecektir. Müz kerelere vakmda Aakaradn başlanacaktı;. 
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BÜTÜN TÜRKLERİN ELLERİ MAZNUNLARIN YAKASINDADIR - ALİ SAİB İSTiKLAL MAHKEMESi 
AZASI iKEN NELER SöYLEMiŞ - HOYBON CEMiYETiNiN iÇ YÜZÜ - T AŞNAKLAR F AALiYETTE 

Buyuk şr/ımiz Atatürkıin kıymelli 
şahıslamııı karşı /erlin etfileıı suıkasd 

dıirası bitmiş gibidir: Şubatın on 
beşinde adalet tecelli edecek, bu alrak 
ltşebbıisii11 suçluları cezalar1111 {!iire
uklaı/ır. M alıkenıerıin son eri.sesinde 
mııddiumunıi Baha Ankan111 htidiscri 
talı/il ve suç/ulamı ciiriinılrriııi teshil 
'den iddianamesiııiıı riiksek tarilıi 
ehemmİ;'elüıi nazarı dikkate a/amk b11 
idıliaııanıeııİlı tamamım te/tika olarak 
bir kar sarıda okıırlatwııuı sıı11marı 

bir vazı/e bildık. lddııı11a111ı' ralııız 

knmpio dıivası bekıınından ıldfil, ayııi 

znmı111da raları dışıııılaki lıaiı•luiıı 

u;ım alerlıimleki cüııiyatte ta.swldi· 
1Hi11i de mevdaııa koyması bakımın· 

dan ıla ılikkatle okırnma.!Ja ı·ı 11ya
nıklzı'rın1ızı artırnıa.~a deı,•ır 

iddianame 
"Büyük hakimlerim; 
Kaç cels.!lerdenberi rüyet 

ettiğiniz bu dava, her:1angi bir 
komplo davası olmaktan çok 
uuktır. Size, büyük Türk mil
letine ve bütün dünya efkarı
na, bu davanın yüksek ve mo
dem bir rejim davası bulun
duğunu cesaretle ilin ediyorum. 
ATATÜRK DEMEK BÜTÜN 

TÜRK MiLLETi VE 
TÜRKiYE DEMEKTiR 

Davamız niçin rejim dava
sıdır? Rejim davasıdır, çünkü: 
Atatürke el kaldınlmak isten
miştir. Binaenaleyh her şeyden 
evvel Atatürk nedir ve kim
dir, bunu bilmek lazım. Bura
da uıun uıadıya Osmanlı tari
hinin ıstırablarını, Büyük har
bın fecaatlerini, Mlitareke gün• 
!erinin karanlık günlerini an-
latmak i&temem. Çünkü kütüp
haneler Almıyacak kadar uıun 
olan bu maceraları arzetmeğe 
ne benim zamanım, ne de ta
kib ettiğimiz davanın bünyesi 
mlinid değildir. Hem bütün bu 
ısbra'> günlerini siılere bütün bu 
ırakayiin içerisinde kavrulmut 
Büylik Cumuriyet Hakimlerine 
anlatmağa da lüzum yoktur. 
Çünkü bizzat hepiniz ayrı ayrı 
bu karagünleri yaşamış. gör
müş geçirmişııinizdir. Yalnız 
(davamız rejim davasıdır, çün
kü Atatiirke el kı.ldınlmıttır) 
dedim. Bunun için Atatürkü, 
kendi görüş zaviyemden, izah 
etmekliğim lazımgelir. Ben, 
Atatürkü bizim gibi fani bir 
mahlôk saymıyorum. Atatürkün 
bi;im gibi yiyen, içen, fizyolo
jik bir mahlük olmaktan daha 
başka bir mevcudiyet olduğuna 
kaniim. Bence Atatürk bir tah
siyeti maneviyedir. Her camia
nın varbğmdan süzülerek orta
ya çıkan bir manevi benliği 
vardır. işte Atatürk, bence on 
yedi milyon Türkün maddi ve 
manevi varlıklarının süzülmüş 
bir benliğinden başka birşey 
değildir. Ata~ürk Türkiye ve 
Türkön bizzat kendisidir. Mad
di ve manevi hötün vatan mef
h1'mile Türkiyedir. 
BÜTÜN TORKLERIN ELLERi 

MAZNUNLARIN 
Y AKASINDADJR 

Türkiye nedir: Btitfin dlnya 
muvacehesinde ( daima ileri ) 
yi ideal edinmiş, ytirüyen bir 
rejim ülkesi değil mi ? Şu 

halde Atatürkön Türkiye ve 
Ttirkiyenin rejim mefhumlarile 
birleşmesi dolaflsiledir ki da· 
vamız büyiik bir rejim dava
sıdır. 

işte davamız böyle bir dava 
olduğu içiııdir ki davacı sıfa
tile karşınızda yalnız ben bulun 
muyorum. Karşınızda, benimle 
beraber, davacı olarak Türkün 
btiyük kütlesi vardır. lstiklil 
muharebesi ıehidleri davacıdır. 
Çanakkale ölüleri davacıdır, 

Türk yavrusu davacıdır, da· 
ğarcığı omuzunda tarlası ba
şında çalışan Türk delikanlısı 
davacıdır. Türkiyenin dağları, 

taşları davacıdır. Bütün Türk, 
bütün Türkiye davacıdır. Bu 
davacıların elleri huzurunuzda 
bulunan şu adamların yakala
rındadır. 

işte davamız bunun içindir 
ki büyüktür. Vereceğiniz karar 
bunun için büyük olacaktır. 

Tarih,sizlerden verdiğiniz karar
dan bahsederken büyük hakim· 
lerin büyuk kararı diye bah
sedecektir. Rejim, sizin vere
ceğiniz kararla bir kat daha 
kuvvetlenecektir. Türk inkılabı 
bu kararın aydınlatacağı yolda 
kendisini dünden daha emin, 
daha kuvvetli sanacak ve öyle 
yürüyecektir. 

Davamızın mahiyetini kısa 
hatlarla izah etmeğe çalıştıktan 
sonra karşımızda suçlu o~<luk

larını iddia ve is bata çalıştı .~ım 
şahıslarla da biraz iştigal et
mek lazımdır. Maznunlar kim
lerdir?. Hüviyet ve karakterleri 
hakkında kısaca malümat aı
zedeyim; 
YAHYA HER TÜRLÜ FENA

LiGI YAPMAK KABİLiYE
TiNDEDiR 

Yahya - Samsunun Çar
şamba kazasına bağlı Yukarı
otluk köyünden Ismail oğulla

rından lbrahim oğludur. 316 
doğumludur, Aslen Kafkas 
Çerkeslerinden dedesi lsmail 
elli sene evvel Kafkasyadan 
Çarşambaya hicret ederek Ot
luk köyüne yerleşmişlerdir. Ba
bası lbrahim yirmi sene evvel 
ölmüştür. Anasının adı Hokaktır 

on sene evveli ölmüştü~. Yahya 
Şapşıh kabilesine mensuptur. 
Okuyup yazması yoktur. An
cak imzasını atabilir. Rençber
likle iştigal ettiği gibi amelelik fi
lan gibi işler de görür: Bekar
dır, köyünde bulunduğu sırada 
eşkıyaya yataklık suçundan 
tevkif edilerek bir ay mevkuf 
kalmı' ve aftan istifade ede
rek tahliye olunmuştur. 9 sene 
evvel köyünde bulunurken bir 
hayvan hırsızlığından tevkif al
tına alınmıştır. Kendisi asker 
firarisidir. Bundan dolayı Ba
lıkesirde divanıharb tarafından 
3 ay hapse mahkôm edilmiş, 
mahkumiyet müdd..tini bitir
dikten sonra Mersin 3 üncü 
alayının 3 iıncü taburunun 4 ün
cü bölüğünde 15 gün kadar 
askerlik yaptıktan sonra ora
dan kaçmış ve ondan sonra 
Suriyeye gittiği tarihe ka~ar 
kaçak olarak şurada burada 
dolaşmıştır. Şu kısa malümat
tan da anlaşıldığı veçhile Y ah
ya her türlü fenalığı yapmak 
lıabiliyetinde olan bir insandır. 

ÜZEYIRIN KARAKTERi 
Üzeyir - Arifin ağabeyisidir 

evlidir. Kümbetir köyünde renç
berlikle uğraşır. Vaktiyle Halebde 
jandarmalık etmiş o sırada ora
da jandarma kumandanı bulu
nan Ali saible eşkıya ve firari 
takibinde bulunarak tanışmış

tır. Daha sonraları milli müca
delede Ali Saible beraber ça
lışmıştır. Ali Saible aralarında 
büyük samimiyet vardır. Bir
birlerine çiftlik, beygir gibi 
şeyler satarak alışverişle bu
lunmuşlardır. Hatta Ali Saib 
akrabasından birisine l.ir Çer
kes kızı alırken bile Üzeyrin 
tavassutuna müracaat etmiştir. 
Cahil bir adamdır. Fakat tec
rübelerin kendisine verdiği 
derslerden azami surette iıti-
fa ederek • 

nazlaşmıştır. Köyün en zengin 
adamı olarak tanılır. Bu ser· 
vetin başkalarının zararına ik
tisab edildiği hala devam edeo 
ucu bucağı bulunmaz ıııubake
melE-rle anlaşılabilir. Kardeşini 
929 senesinde Amana gönde
ren Üzeyrin siyasi fikirleri 
vardır. ileride bahsedeceğimiz 

gibi Künl i~yanını takib et·· 
miştir. Kilmbetirde oturan 
Üzeyriu kulakları daima Suri
yededir. Karakter itibarile 
Türkiyede yapıracak herhangi 
bir suika,-le Üzeyrden daha 
iyi bir e:eman bu:unanıaz. 

AR!FIN HÜViYETi 
Arif - Üzeyrin kardeşidir. 

929 senesinde Suriyeden evle
rine gden Mu!1acir isminde 
bir Çerke1!e Amana, Belediye 
müfettişi bulunan ve kendisinin 
yakın akrabası bulunan Mah
mudun yanına gitmiş, orada 
terzi Hilmi namında birisinin 
dükkanında çalışmağa başla
mıştır . Çerkes Etem ve Reşid 
bu dükkii a pek sıkı gidip gel
diklerinden bunlarla orada 
tanışmıştır. 

934 senE-sİ ağoslosunda Tür
kiyeye avd<!t eden Ar;f aşa
ğıda da izah edeceğimiz veç
bile gelecek suiastçıları iaşe 
ve ibate vazifes;ni üzerine al
mıştır. Mazisi itibarile karışık 
olan Arif bertürlü fenalığı ya
pacak bir tıynetted r. 

ŞEMSEDDIN NASIL 
BiR ADAMDIR? 

Şemseddin - Elbistanlı Bek
taş oğullarından Ali Rızanın 

oğludur. 932 senesinden itiba
ren Çokak nahiye müdürlü
ğünde bnlunmaktadır. Daha 
evelleri Elbistan ve Milasta 
tabii ilim:er muallimliği yapmış 
tahsil:ni Şam lisesinde ve Ma
caristan Ziraat Akademisinde 
ikmal ederek diplomasını al
mıştır Tahsili itibariyle daha 
mafevk işler görmesi mümkün 
olan Şemseddinin nahiye mü
dürlügünü kabul etmesi sebe
bini o civarda çiftliğini idare 
etmek hususuna atfetmekte 
ise de hu bana kanaat verir 
bir mahiyette değildır. Mubte
ristir. Birdenbire parlamak İs· 
ter meb'usluk sevda ve hulya
ları peşinde koşar. Polis mü
dür mua~ini Behçet raporunda 
kendisinin Kürt alevilerinden 
olduğunu söylüyor. Gerek 
tercümeihali ve gerekse amiri
nin masası gözünden re~mi evrak 
aşırmak, rüşvet isnadı•.: muha
keme altına alııımak gibi ha
reketlerile insana dürüst bir 
vatandaş hissini vermemektedir. 
iDRiS SUIKASD iÇiN MÜ
KEMMEL BiR UNSURDUR 

· idris - Maraşlıdır. Zengin 
ve eşrafdan geçinir. Rütvet 
dolayısile muhakeme altına 
alınmış. işinden kovulmut adam
lar, melce olarak Idriıi tanır· 
lar. Bunları himaye eder. iş 
bulmıya çalışır ve kendisini 
devlet memurları nezdinde nü
fuzlu göstererek her dediğini 
yaptırır bir adam olarak tanı• 
tır. Bütün bunları dosyadaki 
mevcud mektubların mealinden 
anlıyoruz. Kurnazdır, okadar 
kurnazdır ki, mahkemede bile 
kendisini masum bir adam ha
line sokabilecek noktaları dü· 
şünmüş ve " suyu anladım 

amma kasdı nedir ., diyecek 
kadar safiyet göstermeğe ça
lışmıştır. Rejimin tamamen 
aleyhindedir. Çarşaf ve peçe· 
nin kalkbğım beğenmez. Tek-
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dan şikayetçidir. Bütün zama
nını bugibi münakaşalara has
retmektedir. lstintaknamede 
ifadesi mevcud Abdülkadirin 
beyanatı, ldrisin bu bususda
ki karakterini açık olarak 
göstermektedir. Atatürkün bir 
an evvel ölmesini ezdilican 
özlediğini her yerde açıkça 
söyliyen idris suikasd için mü
ken•mel bir unsurdur. 

KARAKTERSiZ BiR 
MAZNUN 

Şaban ve lsmail - Bu iki 
kardeşin karakterleri üzerinde 
durmağa lüzum görmüyorum. 
Yalnız kurnazlıklarına bif mi· 
sal olmak üzere şunu söyle· 
mekle iktifa edeceğim. Aşa
ğıda deliller sırasında .CSyliye
ceğim veçhile kendileri sui· 
kasdın faillerinden oldukları 

halde Şaban bilakis üzerine 
suikasd faillerini takip vazife
sini almıştır. Bellibaşlı karak
terleri yoktur. 

ALI SAiB iSTiKLAL 
MAHKEMESi AZASI iKEN 

NELER SÖYLEMiŞ? 
Ali Saib - Gerküklü, 303 

doğumludur. Jandarma zabit
liği yapmış, istiklal mücadele
sinde uhdesine düşen vazifeyi 
görmüş, meb 'us olmuştur. is
tiklal mahkemesi azalık ve re
isliğinde bulunan Ali Saibin 
karakteri hakkında zati bir 
kanaatim yoktur. Ancak em• 
niyeti umumiye arşivlerinde 
bı.ılunan bazı notlan arzetmeği 
faydalı görüyorum. 

Raporlardao birinde: 
(Suikasdci Çerkes Yahyanın 

yakın tanıdıifı olan Çerkes Ha
san ve binbaşı Kamil beyler 
bu işle kendıleıinin fiilen bir 
alakası yoksa da vaktiyle Çer
kes Etemin kendilerine bu 
bapda bazı ifşaatta bulunduğunu 
ve Ali Saib meselesinin doğru 
olduğunu söylemiştir.) 

Gene ayni arşivlerde mabfua 
bolunan ve son günlerde ahnan 
diğer bir raporun 7 nci sahife· 
sinden: 

(Kürrd rüesasından Haço ağa 
ile Kllrd münevveranından mef· 
bur yüzbaşı T -evfik Cemilin ifa
desine naıaran Ali Saib Ger
küklü bir Kürddür. Babam Kürd 
llaydaranlı aşiretindendir. El
yevm Gerkükte Abdülmecid 
ağa Haydaranlı gibi bir çok 
akrabalan vardır. 

Hatta bir gün Haçoya demiı
ki : Bu millet • yani Türk mille
ti - adam olmaz, biaim 10numuz 
yoktur. Önde gidenler malüm. 
Cemal paşa ne oldu. Binaena
leyh çoluğumuzu çocuğumozu 
istikbalde yaşatacak kadar bir 
servet yapmaktan daha ikilAne 
bir hareket yoktur. Milletin pa
rası milletindir. Bu bir rüşvet de 
ğildir ... 

Not: Ali Saibin Haçonun ya
nında müteaddid mektubları 
vardır. Biri Kuvayı Milliye za· 
manında, birisi de İstiklil mah
kemesi azalığı zamanında yazıl
mıştır. Harekiti milliye zama
nında yazılan mektubda kendi· 
sinin Kürd olduğuna delalet 
eden tabirler vardır. Kürd mil· 
)etini methüsena eyliyen cüm
ler mevcddur. 

Diğer bir vesikada: 
Ali Saibin bir vaziyeti dahi 

çiftliklerini Suriyeden ;ıelen 
serserilere melce yapmasıdır. 
Ali Saib daima: "Artık bükü
ınet kuvvetlendi, Atatürk hü· 
küıDetin kuvvetine i • -

1 disini muhafaza edenlere ihti
yacı kalmadı, bizi artık uzak
laştırmak istiyorlar., dermif. 

Diğer bir rapordan : 
(Ali Saib istiklal mahkemesi 

azası sıfatile Şeyh Said vak'a
sında Diyarıbekire geldiği za
man kendisiyle pek çok g6rti
şen Diyarbekirli Cemalpaşaza· 
de Mebmed ve Ekreme demiş 
ki : "Gazi ancak bizlerin ııa· 
yesinıie bu mevkie yetişmiıtir. 
O olmasaydı da ben olsaydım 
ve arkadaşlarım beni ileri sür· 
selerdi ben Gazi olurdum. Maa
beza ne zaman istersek Gaziyi 
gene eski haline irca, bizim 
elimizdedir. Eğer bir gün bize 
kafa tutacak olursa vay hali· 
ne .. ,, 

Büyük Millet Meclisi için de 
şunları söylemiş : " Biz sekiz 
kişiyiz, kime işaret edersek 
oou istediğimiz tarzda hareket 
ettiririz. 

Türk-Kürd bahsinde de şun• 
ları söylemiş: "Ben Kürdüm. 
Bunu inkar değil, bununla ifti
har ederim. Kürdler olmasaydı 
Türkiyeyi Rus ve Ermeniler ta 
Akdenize kadar istili ederdi.,, 

Emniyeti umumiye artivle· 
rinde bulunan bu raporlan yü
ce heyetiniz her istediji zaman 
getirtmek ve okumak hakkına 
maliktir. Ali Saibin karakteri 
hakkında bu artivelere istina· 
den okuduğum şu cümlelerden 
başka ilave edecek bir şeyim 
yoktur, 

SUiKAST HADlSESININ 
TARiHÇESi 

Asıl davanın esasına ıririt· 
meden evvel iki nokta tiae
rinde tevakkuf etmek istiyorum. 
Bu iki noktadan birisi Suriye 
traflannda Türkiye aleyhinde 
çalışan teşekktilleri anlatmk, 
diğeri de bugün davaaını rli
yet ettiğiniz suikaıd hldiseai
nin hlr tarihçesini yapmaktır. 

Suriyede, Türkiye aleyhinde 
çalışan teıekküller hangileridir? 

Ktirdlerin Hoybon, Ermeni· 
!erin T aınak, Çerkealerin Çer· 
keı Teavün cemiyeti veya 
Çerkeı cemiyeti edebiyeai nam
Jarile müteşekkil cemiyetle ve 
teıekküllerle Türkiyeden firar 
eden vatan bainleri,bugün Suri· 
ye topraklannda Tlirkiye aley
hinde çalışan klUli t~ıkil etmek 
tedir. 

HOYBON CEMIYELININ 
iÇ YÜZÜ 

1 - Hoybon cemiyeti: iki 
veçheden hareket etmektedir. 
Birincisi Osmanh, iallm ıiya• 
ıetini istihdaf ederek ktirdis· 
tan muhtariyeti gayesini güden 
teıekküldür ki bunlara taraftar 
olarak Haço Ağa, lbrabimpap 
uda Halil bey, Diyanbekirli 
Cemilpapzade Ekrem, Kadri, 
Bedri, Şamda mukim Nizamed· 
din Kibar hu teıekktilün lider· 
!erini teşkil etmektedir., Ban· 
lann gayesi Tiirkiyeden kaçan 
firarilerle birleşerek Türkiyede 
yer yer ihtilaller çıkarmak ve 
bu suretle hillfet kuvvetin· 
den de istifade ederek bir 
Kürt muhtariyeti tesis etmek
tir. Emniyeti umumiye arşivle
rinde mahfuz bir rapordan 
çıkardığımız şu satırlar bize 
bu teşekkülün mahiyetini da
ha kuvvetli bir suratte ispat 
eder. Bu raporda deniliyor ki: 
"Haço müfrit Kürd milliyetçi· 
!erinden şikayet ederek eğer 
biz elele vermiş ve bir takım 
gavurlardan vaz geçerek Türk 
ve Çerkes gi~i din kardeşleri-

şimdiye kadar çoktan mu· 
vaffak olmuş olurduk." Bu 
maksadla hareket edeıı 

bu birinci teşekkülün fikri 
gayri memnun Türkleri de sa· 
baları hududu dahiline almak• 
tır. Nitekim Gümülcineli, Yüı· 
elliliklerden Zeynel Abidin, Çer 
kes Etem, bu teşekkülün taraf• 
tarlarındandır. Hatta Nizamed• 
din Kibarla Haço Ağa bu mak• 
sadla Cünyede bulunan şehzade 
Selim efendiyi ziyaret etmişler 
ve bu maksadı temin için onu 
da fikirlerine iştirak ettirmek 
istemişlerdir. Selim Efendi ya• 
şının geçmiş olduğundan ve 
mücadele için kendinde kuvvet 
görmediğinden bahsederek: 
"Benden size ancak dua,. sö· 
zile iktifa etmiştir. Gümülcineli 
de bu fikrin muakkiblerinden
dir. O daha ileriye giderek 
sakıt halife Abdülmecidi de 
iştirak ettirmek istemiş ve Ab· 
dülmecide yazdığı bir mektub· 
da çok yakında hilafet tahtına 
çıkacağını bildirerek kendisin
den para istemiştir. Abdülme· 
cidin verdiği cevab esas itiba • 
rile muvafakat cevabıdır. An· 
cak hareketlerinin tebarüzii 
için maddi deliller gördükten 
sonra para vereceğini bildir
mektedir. 

Bu birinci teşekkülün firari· 
)erle müşterek olarak tesbit 
etmiş oldukları ve tahakkuk 
ettirmek istedikleri prograın 
ıudur: 

1 - Türkiye dıabil ve bari· 
cinde bulunan muhalefeti bir 
elde toplamak. 

2 - Sakıt hanedan arasın· 
daki ihtilafları ortadan kaldı· 
rarak Abdülmecidı ailei osma• ı 

niyeye nezaret edici bir bale 
koymak. 

8 - Ecnebi bir bükômetle. 
ittifak ederek Kürdistan ve 
Anadoluda kıyamlar çıkarmak, 
diğer taraftan Suriye ve Irak•, 
tan Türkiyeye sarkarak böyle·.{ 
Jikle rejimi ortadan kaldırmak. 

Görüyorsunua ki Hoybon bi~i 
rinci teıekkülüntin gayesi reji·1 
mi yıkmağa matuftur. l ,, 

Hoybonun ikinci tefekkülüneA 
ııelince : Bunlar milliyetçilerdir~J 
Münbaaıran kürtlük diviaını~ 
takip eder. Kimse ile birlet·J 
mek, kimsenin mua•enetine iş· 
lirik etmek istemezler. Bedri·, 
bani Ceta(et, Süreyya, Kimıran,, 
Yü,başı Tevfik gibi şahıslar 

bu gayeyi tahakkuk ettirmeğe 
çalışan kimselerdir. 

Hoybon muhtelif ahvalin taz· 
yiki altında muhtelif tarihlerde 
faaliyetine nihayet vermit muh
telif iıimlere bürünerek orta• a 
ablmıştır. Bilfarz " Kürt müt - ; 
kabil teavün cemiyeti ııal: c: 
adını tapyan teıekkül H() ·- · 
bondan baıka bir şey değild.r. 
Şeyh . Sait isyanı bu cemi· 1 

yetin bir eseri olduğu gibi 
Mardin ve Midyat istikametle· 
rine glnderilen tecavüzler de 
bu cemiyetin eseridir. 

Bu cemiyetin ileri gelen bir 
azası olan Hazneli Şeyh Ah· 
met berkesin gördüğü ve bil
diği gibi Cumur başkanı ile 
bazı büyükleri öldürmek teş
vikatına koyulmuştu. Mösyö 
Martelin Ankarayı ziyaretinde 
yapılan teşebbüs üzerine adı 
geçen adam huduttan uzaklaş
tırılmış olduğu doğrudur. Fa
kat bu suri bir uzaklaştırmak
tan ibaretti. Nitekim Y ado ve 
Şeyh Ahmed çeteleri de bu 
teşekkülün bir neticesi oldu· 
ğunu söylersek Hoybon tethit 

olitik · 
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S,.b;t-ciavasınd~ Ali Saib Ursa,iaŞın müdafaa vekili 
08. Hiınid evket ince tarafından yapılan müdafaa 

Mubdderabn ıüphesiz ki bulurum ki T&rk milleti Ata- meıi bqkanhğı yapıyordu. me~kiine geçiyoruz. 1 
maznJUl/llfdll/ı • Uisi onu maküs sına kalkacak bir el karş1S1nda UğrayacakJan akibetten kor- A- CEZA HUKUKU ITIBA-

511ikasd davouula ,,,uaJatJSllll geçici bır tece ' yalnız hüklımetin ve yalnız karak bududlarımızdan kar•a RILE HADiSENiN VAZiYETi J 
Ali Saip Ursavaşuı ,_-Jf/a· b" illlad altında kartınıza ge· r-
derultfe edtn Hdmid snlld0ı;;:;11111 tiır eli. lfte biz bu yanlışı, bu müddeiumuminin hassasiyetini ban lıi Kürtlerin o hainle 1 - Ben, ortada ceza ka-
mtn 
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ce1we y61111/'"' aldık Ba r lud isnadın yerinde olmadı- kili giirmemeknedir. Çünkl birlikte vat~ 11n1rlan bari• nununun 168 ci maddesi 

nıelllini de dün AnluVa:;n ,,,usİaa- ~· ilhet edeceğiz ve Aynı Atatürk, bütiin Tllrk •nalan· cinde birleferek aziz vatanın mucibince tekevvün etmit 
tarihi davanın etı ö~ ruz· ıı• ela Ali Saibio, vatanm nın ve bütün Tiirk babalar1nın HBboltl olaa Atatirke nibld bir fiil ve hareket gar-
suu da aynen nqrtdiyo ' 111abke· zıea• bi ır 'oi ve yükse-k TOrk gençliğinin heyecanla yapmağa çahtbklannı her va memekteyim. Zira 156 ca mad-

Ankara Ağır C~za -k~d~eı ~ ~si kudret ve üzerinde durduğu bir şahsiyet; tandaftan daha iyi bilmekte dedeki suçun tekvini ve 
mesi baıkanhjma • terefin• anca 1 daran Atalür- sıhbahnda, varbğanda emsalsiz idi. Ve Çerkes Etemin Kütab· sabai fiile çıkarılahilmesi için 

Sayın batkaat tarifliaaiıde varlaiıD~a clica• •:adar yani on bir telaşla alakadar bulunduğu ya cephesinde dlifman aflanna çete veya cemiyet teşkil eden 
Siyasi ve a~i tutacağında kla: şım d!~eri o!duğu gibi bir mevcudiyettir. Ve o, Türk geçerek milli varlığa en nazik eşhasın birlikte ve milsellelı bir 

önemli bir mev yada mi· yedi ıene adar da mutlak bir vatanı kadar sevılen bir var- bir Hmaada VQl'lllak idediği halde gihiilmüt veya tatulmuı 
şüphe olmayan bu.~ kafaJDID iillinceye kb' efer .. dakatile hkhr. ilk şayialar &zerine va- kancıkca bir darbenin ceza11 .olmasa meıruttur. Ve sonra, 
ekkilimi mlidaf~ ::a 

111
ukad· itaatle Y~ ~:O.ek yaradıla- tanın her köş~siuden kopan olarak millet safından çıkanl- 2 - Bu şartın ademi tebak-

içinde dolaşan .b~ ile tize btr ilİ .-O:ı:uğanu da bel~ece· heyecan ve hiddet fıdınası bu· dı;- ve vatan havuuu tenef· kuka müvaceheıinde bari hiç 
demeden han~ di1fliDdlİllL ~da B eyanda biıe ısnad nu pek parlak olarak göster• füsten mahru19 edilcliiini her detifse her banği bir mtlklleme 
lıyacajımı ep~C:ı.: .. Jeria biriaİ ~ a m mevzuu ll&erinde miştir. B"naenateyh müftehir vatanda, gibi bittabi lıafazuın• veya muhabereye geçildiiinia 
Ayni kuvvetteki ııaaaacaclele et• edilen lllÇ d ;ı kati ve maddi olabit;r ki bu <lavada hOkümet da yaşahyorda. Şimdi naad yani, ıuikasd için çete teıkil 
tercih için epice ID ._uo• ...:~ istismar et- ve !DOddeiumumi yalnız dejil.. olur da. bugiin vatana, Atat&r- edenlerin silahh ve müçtemi bir 
tim ve niha~et; T&rk çoca· dell 0 b••- ~ekineceğiz. clirler. Bugün her Türk çocuğa ke ve nilıa1et kendiıine d!it· halde bulunmaaalar bile tertibat 

•Allah, hıç hir Tlrk _.wea ~ delil nok· ba{Cket ve falltivetted"r, ve bq man oldaiu muhakkak olan ve tqebbüsatta buluaduldanna 
ğuaa, Tirk ~ =,a;'~ Y eıAae tlapaarak maıumi dayanm mevıuunda her Türkia o vatanuzlarla Ali Saib birle- diir diier güna delail, karim 
terbiyui alaa .laiç .:•kork•°' ,.ı._ı- --" de;iJ, •üvek· biuei fayiua olduğu için her fİr. Ve milletia en blylk ço- veya emarat elde eclilmit bu-
bu derece 11,ab d tınesia: J~ ~~ bir iaaad yapıla· Tirk çocuğu bu davada. derin cuiu olan Kamil Atatlrke luaclujunun ılibiUil luımclar. 
bir babrai bayat kaJ e aja kililll• ':"- .ıvekkilim içia bir .alika ile minen miidde~ suikaıd taavYUn1Dda bulunur? Suç aaaunmu tetkil etmeai 
" .azile müclafaalDI J•pıD mıJ~ el ihtimal& olma- 0111-inm yanında mevki almıt Banu akıl, idrak, maahk kabul lazuagelen bu iki uub kaicleJi 
karar verdim. 

0 
ya· blyle bir •a:..- Oladkdır. bulunmaktadar. itte bilhaesa ha eder mi? Bunun aksi bir ibti- pı inine alArak müvekkilimin 

Atatiirke .aikatclf •• ~.; Wleı .... ~OD. bu eD kalıramaa itibarladır ki adalet bOt&n var- maJ, Ali Saibia taunmun mab- vaziyetile kartılaşdıralım. 
rahW M llda •Jleı- 1 j Atatlr .1.:.. lıallıkir lıtile behemehal yerini bula- tel oldupna ipret etmekten Enela - Nnveukilim dahi 

batıra ge • T k ........... ·~..-.· k b -L-bi "fad d d bil ld Yicdanlan yakıyor, Bu il' .. alba8 ea evvel ko- ca br. a.,.. rte1 ı e e emeı.Hal- a o aiu halde hangi maz-
mesi bile hafdaJI ~?~":-.. : l bayraP' biri AB Saipdir. Ali Aıiz b.ikimler, Türk milleti buki o, blltiln canlılığı ve ıuu- nunun nerede ve ne vakrt üze· 
ae feci, ne m~ .. Üia ~-UetiD ea karaabk ve bir tek dil haliade ayaktadır rile ve bDtlln heyecanı ile ha- rinde silah l'örülmüştür. 
Bir Terk ldç u:: ,,;? ~·. mı örüoen güolerincle ve sizden suou istiyor: zurunuzda kendisini mtldafaa Saniyen - Mlivekkilimia biy 
atuına auiu.d dllflDe.,.... talPD oaudsız. g ka91ada ea cesur Ortada filhakika bir suikaıd etmektedir. Binaenaleyh Ali le bir çeteyi tetkil ettijine ve· 
Atatürkün yaratb~•-· •:,cak (jalilİD~IJb:r nefer olarak onun tertibata varsa, failleri hiç bir Saib, böyle makus bir ihtimalin ya müteıekkil bir çetede vazi-
bavasından nefes ..... ~d.. ye ~oQ_..kad gördlik. O acı merhamet gözet"lmekıiıin mut- asla muhatabı olamaz. ft: aldığına dair ortada vicdan• 
Atatllrkün bayd.it bİell e111rıne ...- Tirkb ,&DUkaddet Jaka en siddetli ceı:aya çarpıl- Biz bu davada kendi hiue- lan en ufak şüpheye diittlre· 
haysiyetini şerefiai aalaP i• pler, ~ Eı.aeHerillİD her güa maladır. Fıak•t bu işe fiiJ diye mize bi~ netice karşı11ndayız: cek hangi bir delil gösterilebil-
Ye bir iQl8D laapb 1818 ...,al elifle en.... garaıekfea müte• getirilenler e~er miıum iee va• iftiranın ve isnadın muvkkat mittir? 
hu lµyaneti, bu al~~ t.hakka~~ ıeYiaçlerle yqa• tan evlldlanna 8ir6ne11 bu a'ır da oı.a maalesef muvaffakiye- Bunlann cevabını deJ1aal bea 
düıünebilir, ...,.J ,.,-.....-:..... vellit yii..- Autlrk cleftiade leke de mutlaka kökünde# silin· tiai gör6yoruz. Filhakika bu- vereyim: 

Atatürke kıylD8~;.: va• ,daja ~~r hayata ulatftğı~t melidir. nuala çok mlteMsiriz. Lakin Bu iaaadda ne lcan-.nl ana· 
•ataa ae olur? Oa& :ı--... ...ae bli- _..aııı ~ ,etditi ,.,.... bar. itte biz adalet aşkımn iebu- bu şeni isnadın Cumuriyet\n sır, ne de maddi deliil vardır!. 
tana. bitün inukad~ ... etli• ,.,..... rar ile avtDOrke~ nu olan bir vatan çocuğtt -ve temiz vicdanb blkimleri elile Çünkü meydaqda ne müıelll\ı 
tin _"ve -~ if6itt h· nete ff t'1 10_..~ta bıl'I kanun koyoundaa lcuvv~ Aalıan aerian lterta.._f edileceiiae de Ye l'~Yı· ma..,fMb 1* ~Yar• 

.,-- ~··-.di.rii!tile te ..J!.:.İ yataJI r•_-L"f" d ,. d f:.ı.l! ...ı f ti'f b" emJ"n"ı• f" ae 8 0 _. • ..ı •.--Lll ~.ll..-fimiz bütlin aaec• 1; • keDUU:-- il dlfieka~ ım ~n, u• a a c{ unsuru sı a ar - mr, .,...~.,~ .._"'!'l"tff. .....,.. 

likeye komak değil~?~• iN ~- ~!:.. iildMt bır h~ın- ıuitaliin darbesine uğrac!ığıpa Şimdi artak dawanın b&riln· efbu mevcuttur.Buri•e kadar 
e· ~ü ICDd bUinl ~-·- yatan& uv: Wr N11k6rlügün kandıgımıı 'Ve miisumiveti"e düğt! korkunç libaaa temas et"' zaten birbini görmeyen ve bil· 
!r r . . at~ 5.:.:11.. cldlll z-ı ruhU1DUD. mndığımıt Ali Saıbi mOdafaa mek dosyanın muazzam muhte• miyen ve ayrı ayrı muhitlerde 

bir: tiavsalam*P .,.~-::t:-..aa •c11~ _ı.-.pcas- biU · ·ı k ı k · t" b h ü'-"l . . . ki el~-:-; 18 r ~ •• ,kıra ram. ederken umumi a1ikanıa dik· vıyati e arşı atma ıs ıyorum. annan etJ a1111 • m ILa ~me 
Onun ıçmclit ~ Ali ..... li1I Ali S.iP' ken· katli e&z,ri önünde vatf.ıD1 \'e Binaenaleyh hidisenin adli ve veya malıa '>e~ tarikiyle olsun 
temiz 'bir TOrk ba' .. ,atla IJa.' &atk••ı ilk damı an· mesleki mes'uliyetia en ,ağın cezai aafba11na geçmekliğime teatii efak r ettikleri aabit ol-
S&ib Ur-.vaflD.::: ~ .allli c:~le a tqımakla karsısında bulunduğumuzu ~ile- müsadeniıi diliyorum: madıkça- l r cemiyet veya bir 
hiz~e& ~e par 1 bir Iekf _. cak ka tilrli dilflae· rek huıurunuza gelmiı t.altJDtl· Aziz hikimler; ıurasanı der- çete tetkil etmesine ve banla-
yetine böyle kara terk dQll~· f~i.k~ yoktur. yoruz. Ben, itlendiğine viçdil· hal a&yli7eyim ki, mücerred na aılaltlan bulundaklanna 
ramıyacağım, At•...-~ )illaete kaJlllDl8 suçlu vas· nen inandığım hiin bir ıuçu kararnameyi okumakla mlWek· nual ilatimal verilebilir.? Bu 
~n ada:t ~116't ıetdt' J~_.a!: ve no' buçuk ay· mukelemeğe veya iılendiği kilimin maauniyetine inanm11 ihtimalia aksini g6ateron deliil 

uzurun a 5• "clclia edi~ faıtı yfWU9· • etinden ailelİ sabit olmq ~yle bir s-.çun bulunmaktaytm. Ben, "Ata• nerededir? 
kadar bağırarak ı ,. ea dik• ~ lallriJ tırum ~e cüda f,ili hakkında cezayı tahfif türke karı• suikaad için müael- Biz bağırarak tekrar ediyo-

Mücrim ile ...-Jarcl edeD •aJaitiaden aaa kk'li Ali Saip edici "ebebler aramağa selen leh bir çete teskil etmek" Yufa nıı: 

Cku~mtliburtı.ey~eti~~ml~D· · •-~~ bifakb.J. -=·~. 1 

d: . ..ıa llyık bir avukat değilim. Ben yata- ile kisvelendirilen bu ıuç mev- Atatlrke suikat iP.ii tefldl 
ela .,,..,- ... _ bnuAk b' lld b zuuna temas edici bir fül •il'- _.r.a..;..:.. L· k B 

ve hu-r vicdaPJanD .__.1.. ~ bir hüvıyettır. . . . nan en u,.. ır ev tnın •· • ~ ulf çete yo tur. u 
_... ...-- _._,.,.. t .L..b .. d'I k .. kkıUme miyor yani hakikat Ye albat bi ..1 f · dd 

Y.
--•- bir karar, bq •-=-h .. ı- vı-1~ •• .,da masunıye ~ın J• sıper e ı ere muve r uy111anna, e sanevi ısna an 
\;il& er .,_g ... ,, k d f 1 • k" L' • d lra) aaba11nda b6yle bir vanya 'bar . E y b 

milli mücadele yoloDUll. .- ;,.. ~ ıvıımın çıktığı a ar at o unan çır n 11ır ıına ı r. - teaadtıf edemiyorum. Ytlkıek ı ettir. sasen ne a ya ile 

hasında A tatürldia ellllf
1 

a. ı: refilll, -"-.llA ~kaclqlarından clirm•t• çabıan bir modaijim. Ozeyria ve ne de diğer maı-
arp ••• ~ ~ ~ ıt. h albn Ben a.-aa&Jtke sillb çefc: .. eı· e mahkemenizinde bu kanaatte 

d·ı ·· ··yen ve ç ..-- • ~ .. be~ fuP e • ı·u ıu ld . b 1 nunlarla müvekkilimin birlettik-şa ı e yuru · _L...-.. ,.. .ı!ı 'Jeti 'YC 1 ic• li · ~tioi o ağıma emın u unuyorum. 

mlicerred birer fOpbe üzerine 
tevkif edilmişlerdir. Ve biç bi· 
riıinin üzerinde aillh dejil bit 
tek mermi bile bulunmamqbr. 
Bunun hillhnı iddia makama 
ne bir delil ne bi" karine ile 
nihayet laiç bir şeyle ispat ede
memiştir. Şu halde meydanda 
suç yoktur ve bittabi bu ıuçan 
dayanacağı suç niyeti de 
diişllnülemez. 

Binaenaleyh hidisede Ceza 
kanunu mucibince mllekkilimia 
tecrimine muktazi kanuni er• 
kin ve anasır mefkuddur, •e 
"kanunsuz ıaç olmaz. dllaba· 
runu ihtiva eden ceza kan•• 
nunun ikinci h&kmDnll barada 
hahrlamak, meselenin U.. 
klfi gelebilecektir. 

8 - CEZA USULO NOK
TAI NAZARINDAN HADi
SENiN V AZIYm 

iddia UJakamı, fU dlrt iti· 
yOk dosya teıkil eden eYrak an· 
aından "maddi haldkat,,i ifade 
edici bir delil irad ve ikame 
edememiştir. Malümu Alinizdir 
ki delil, suçun iflendifiae 
itaret eden ve suçun saçlap 
izafeaine imkin Yerebilea ltit 
vasıtai adalettir. Ve Hikim 
"Hakikat., e aacak deJif lflİ' 
albnda ulapbilir. 

Ceza usulu mahakemeaiain 
delil olarak tesbit ettiği hü· 
kllmlerdea hanpsinio mazna
niyetimizi inta~ ettijioi biı 
bAIA anhyamadık. Bea, "ml
veklrilime atfı kabil ortada bir 
suç yoktur" derken ve esasen 
.müvekkilimin maznunlardan 
1alau• Üze1iri eskiden tanıdı· 
ğını ve d6rt buçuk senedenbe
ri onu da görmediğini söyle· 
mekte bulunmasına rağmen, ne 
talildbtı ~1• mı....ııacla. 

.# liio ..... 
mjlii.İiae tele bir delll, hatta 
kariqe g6sterifmemesi arlık 
sarah•tle isbat ediyor ki ıui 
kasd fiili ile Ali Saip asla ali· 
kadar değildir. 

So11u Vat: -

BONO 
Mübadil bonoıu, banka 

hine 1eaetleri Ye bilumum 
hazine tabYilata Ergani, Si
vaa dahili istikrazı satın alır. 

Adres : bmir Ketaar 
altı Hacı Hasan otelin-
de 60 numarada Cavi· 
de müracaat. 
TELEFON : aeoa 

11-30 (107)5 7 Pa. Pe. S. 
S 

'b' t- billllet ....--_ ... _ cau• ___._ı.;.,.. Efkan Jmme h811r anan uır e. n m'sumıy leri, görüftilkleri a-•--k-kları 
aı ı va ... ibd• ~... da JiPY......-· h Wllc!Mfaa ehiieğe ç•hşamİm; Diğer bir ifade ile kararname Ulaf'• 

ne tertemiz iade ye bUttıi tal· ~da 111ubakeme o~a k vt 'Buna vatani terbiyem, milli nin "maddi ve kat'i" hiç bir göritlmüş değildir· Çiiakü IZMIR KIZILAY MERKE-
ceğine ·eminiz. Ban•_._ ~fi. ~ıuAa idili' kalleri muta. as ~. duygum müs•ade edemez. fiil bulanmadıiJ baklaodald böyle bir içtima nefıllemirde ZiNDEN: 

b
. • · ......... ıOPa• .,.. ... - diyen Ali ııp, b v.ki dJ.Zldir. 
11111z ve wıc~.. • ' ,.anuı alıJlm ,, • L6e bu itil»•rladır "' masu- eyanını bertaraf edici ve mi• •• Merkezimizin belli otaa yılhk 
S hlliimler· biliJO ., dırlll ~,:ı: viae o efkln •mme a91. k'i. Vadllyedfnılubchıpmuıdos- ı<ongreıi 17 Şubat 936 tanm· 

' ayın ' tiltkdn aıı . te ti .. • ı~ ili •lyetine lnaadıft• ve baglln' ve Kilimi mahkumiyete l'lttlrGcl yalana bir bakı•dab ifade" ~t· 
ki müekkilim, Atkundan bir :avacela~ ylae b~~== t~ kadar vatanı koruyan tefi• bir delil ve bir karine bula• titl bldkat tuchat: ne rutlıyaa Pazartesi günl 
varlığana kartı il ve ~ yaW D ı- •ttaft ~ tta1firap ~. mıyoram. Kanrnameler -...ad· Huzurunuzda bulunan lier saat 17 de Halkevinde yapıla-
k 1 un baflllda im ..ı!.lif k• k davası içindir. Bu k h t di ve kat'i,, delillerin camiası lca te . d k b caklır. Kızılaya yazılı Ciyeleria 
.. o~p ~o ak sti91e t~AH aaiıl••~. ye~~c~paiı hüküm =~~':u~~reAli ~~ olmak ve hlkime lıiküm vere- ::~ı:D bi~rn:ir::· ve••:y·~ Kolounngurra. ya teırifleri 6nemle rica 
amMır_ oe~red bu t~::. .. uı- cla~~W;'i.: .. ayı tevsik ederkea •v••r •-uc ~ e~.. b\I fecı ...... Al" Saibin miıu- yann burida lıftrri1etine ka· ceğf mevzuunda bir ııık rolinli ayrı tarihlerde ayn mahallerde 11-12-13 365 (319) 
S•ip Urtavaşı . et eder. · 11maııd• 1 

• buluna· vuıarak çıkbktan sonra da, oynamak icab etmez mı? Hal• 
mağa bol bol kif•Y hayatını, •J!l1 tiai de ilin etmış k b · uiirndıit iftirabın ve Dıdttsiı b•i hakkında (maddi ve kat'i) 

Al. Saı'be blltiin " Ur 111ı1e rA-ı.: burası anca ır ··- d-l!I b 1 1 ı . •f içİD " ktır. y-DAA lak" burada, bOhtanın geçici elemlerini anut· ca u unmıyan maznun ann 
hizmetlerin• dtavsı .~p 11Ur jalet ocağıdı~1~_: kanunu mağa ça1ı18rak yine •atan ak'ibeti, aı.kim huzuruaa g6n-
ve "SaYaf'::.

81

18AtatBrk ver111e• --'•nıı f;lrk DPPVe bu ocakcla, hizmetindt ve yine 611 safta derilmek dejil, onları bir an 
••sn 1--: ı ur • • · k ·· evvel tabii bayat ve blrriyet• 

sa.vaş,,'4i ? .atta 111• tak 0 ukıı.ml· c..:.Uıa aaisumlara gvrecegıme annm. J' ,~ el •• 1 • • ,.- B b k N 1 1• b"li Jerıne kavufturma" ecn mı-mıt. mı . jdacl Terk bi ı "oat olaıa bita· ay aı an; ası aa ı .-
Sımdı bu. a;ar _.k "e sa· b"' giioıhlar• tedll iaila•Yet hir tasanordur ki teşkil ettiği dir? Fakat biz 'bul!a ratmen 

daki Ali Saıp, d~ ini bu isi111le -~'h~ iıtildA~ JDilletinin veya edeceii müsellah bir çete hakkımızda lüıumü muhakeme 
k için kea 11 tJl s.0 • raa •·• !•- , ..... .1 · Ô d · h b kıy karan verilmesinde tikiyetçi 

vaı~a t 1 .. dir eden u u keli•• uv • ve .mkıek ada- ı e azız n enn aya na -
tavsıf ve •• taiİf olaJot• .,. ·ur ıradetı " ı - dıktan sonra Çerkes Etem gibi de değiliz ve çiınkü millet hu-

derini ~ıa?tihaf at~ ae prı.,.·p le:: yaşar: -·ddi ve hukukt vatana biyaneti, h~r Tnrk ço· zurunda açık besab vermeği 
Öyle ~ı ? Mllcerred HAcliıealD -:- ba ıamazdan cuğu için ma10m olan bir ıd'a· geniş bir saadet ve nimet ta-
cilvelerı var muvakkat ta olsa )alllDlaJ'dll tıblile ve !atani bir ma ve bir alçak şahsa Ali nıyacatımızı da meclis kOrsü-
töhnıet, ~atta b oda en bilytik vver nıeılcki ikk" ettiğimiı Saib uraavaı bir eleman ve slinde söylemiıtik. O halde 
Ali Saibın ruk 0 ,kletini ta11Y8· ~rç ofarak t~~ :ine getir· kör alet olıun, yani oııun em- meseleyi: 
bir cefa olnı• ı • bir c;detllİ bur&~ ~~yerek; rile Ali Saib silahlanarak oıaun A - Ceza hukuku noktai-
cakbr. . . eli e kadar ol ıaeie 111osaaden~--.I pyialan pil gayesini ve menbuı ruhu· nazarından, 

Ali SaiP ı•~ y vuruP sava· AtatOrke ıuı~ at diti na bu temiz memlekette ya- B - Ceza uaulll muhake· 

duğu gibifdakii~• wkilab• biya· llJerİDe blk~ÜDti" 'b~etle f&tllD? Bu nuıl olur? 1111eleri veçlıumdea, 
şacakbr. • )ıalcti ııare· d · ha ..... ye ' ~- Bir umaal•r, Ali Saib, ŞIP C - Yalap ve Oıeyria ifa· 
net edenle~le, ': ~rla en:_,,. ile _,kea • 
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1 PARDAYANLAR 
YAZAN : Miyel Zevako 

S.ina öyle bir 
ki sonsuz 

mücevher vereceğim 
duyacaksın • 

sevınç 

- Pekala, bu adamın adını 1 kendine söyleniyormuş gibi mı-
işitince ne de sarardın? nldandı: 

- Yanlış.. Bu adamın ismi - Zavallt kız o kadar muz-
mi? Aldanıyorsunuz. Ben o ismi 

0

tarib ki onu istirahata sevket-
unuttum bile, neden sararacak· mek lazımgeldiğini benim an-
mışım. Kim olursa olsun. Bence laınaklığım lazımdı. 
ne ehemmiyeti var. Katiyen - Çok eyi takdir ettiniz 
kendisini tanımıyorum. Nerede madam. Siz çok büyük bir kra

liçesiniz. 
kaldı ki heni korkutmuş olsa 

- Nasıl sözlerimi işittin mi? 
bile kraliçem için böyle işlere - Affınızı dilerim. Bilirsi-
asla metelik vermem. Beni yıl- niz ki kulaklarım çok hassastır. 
dıran yalnız ve yalnız yorgun- Sayın kraliçem bana acıymız. 
luktur. Dileğim bir köşeye çe- Şimdiye kadar size sadakatla 
kilib dinlenmektir. Hatta siz- hizmet ettim. Ruhumu, varlı-
den de hiç bir şey istemem. ğımı uğrunuzda feda etmekten 
Sayenizde param var, arazim çekinmedim. Şimdi artık kuv-
var: iki imtiyazım var. Bunlar vetimi kaybettim. 
beni gezdirmeğe, güldürmeg· e - Ayağa kalk. Seni bir cani 

gibi görmek beni müteessir 
bütün hürriyetlerimi kullan- ediyor. Demek müsaade iste
mağa yeter. 

mekte ısrar eyliyorsun. 
Kızcağız bunları o kadar te-

- Eğer bu lütfü benden 
lişla aöyliyordu ki yalan söy- esirgemezseniz hayatımın so· 
lcdiğine başka delil istemezdi. nıına kadar size minnettar ka-
Gllz yaşları ise penbe yanak- lacağım. Yine ilk fırsatta ve 
lannın üzerinden süzülüb akı- ilk tehlike karşısında yelunuza 
yordu. hayatımı vermeğe koşacağım. 

Kraliçe başını aalladı, kendi - Sonu var -
~····································································· ...........•...... 
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TAZE, TEMiZ, SERDET GiBi 
Balık 

w 
yagını 

Yalnız Şifa eczanesinde 

Dikkat 

Sifa. , 
Balık yağı 

Hususidir. 
Başka yerde satılmaz 

Şifa balık yağı ve 
Şif A eczanesi 

Devlet demir\ ollarından 
Muhammen bedel 93103 kuruş olan muhtelif eb'atta 1460 

adet Tampon gresörü 24/2/933 Razartesi günü saat 15 te lzmir, 
Basmahanede 7 inci komisyonunca açık eksiltme usulile satın 
alınacaktır 

isteklilerin 6987 kuruş muvakkat teminat vermeleri ve bu işe 
girmek için aranılan vesikalar ve kanuni manileri olmadığına 
dair beyannamelerle muayyen vakıtta komisyona müracaatları 

lazımdır. 
Şartnameler ve örnekler lzmir Basmahanede 7 inci işletme 

müfettişlik kaleminden parasız alınır. 11-15 355 (314) 
- Kadrolarımız tamamen dolmuş ve herhangi sınıftan memur, 

müstahdem ve işçiye ihtiyacımız ı. almamıştır. Bundan böyle iş 
için beyhude yere müracaat edilmemesi ilan olunur. 

ihtiyaç vukuunda keyfiyet yeniden ga~etelerle bildirilecektir. 
11-14-17 356 1316) 

............... t. ..... 

YENi ASIR. 
M 

Doktor Öksürenlere : 
1 

Kemal Sa~ir 
lzmlr Beledlyestnden : 1 
I - Kırk bir lira bedeli 1 

muhammenli memleket hasta
nesi karşısında sekiz sayılı 
dnkklna bitişik deponun bir 
sene milddetle icarı başsekre
terlikteki şartname veçhile 14-
2-936 cuma günü saat onda 
açık arttırma ile ihale edile
cektir. iştirak için üç liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile 
ıöylenen gün ve saatta ko
misyona gelinir. 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü ,·apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 ,. ______ , 2 - Üçüncü Kahramanlarda 

yeni Selirnik sokağında yirmi 
sekiz sayılı bahçe ve kule bir 
sene müddetle icarı başsekre
terlikteki şartname veçhile 14-
2-936 cuma günü saat onda 
açık arttırma ile ihale edile· 
cektir. Bir senelik kira bedeli 
muhammeneni elli liradır. işti
rak için dört liralık muvakkat 
teminat . makbuzu ile söylenen 
gün ve saatta komisyona ge
linir. 

Doktor 
Merkez hastanesi 

Operatörü 

Cevat Alpsoy 
Almanyadan avdetle has

talarını her gün on beşle on 
sekiz arasında 

İkinci Beyler sokak bey
ler cami karşısında 43 nu
marada kabul eder. 

Muayene hane telefonu 3315 
Ev telefonu 3203 

26 ( 311 ) 

3 - Mezarlıkbaşında iki sa
yılı ekmek satış barakasının 
bir sene müddetle icarı baş
sekreterlikteki şartname veç
hile 14-2-936 cuma günü saat 
onda açık arttırma ile ihale 
edilecektir. Bir senelik kira 
bedeli muhammeni yüz elli 
liradır. İştirak için on iki lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatta 
komisyona gelinir. 

ilk ve orta okul 
talebelerine 

29~4-7-11 247 (130) 
- Metre murabbaı 200 ku

r.,,tan üç yüz seksen sekize 
ehi metre murabbaı yedi yüz 
yetmiş yedi lira bedeli muham
menle 68 sayılı adanın iki 
sayılı arsası baş sekreterlikteki 
şartname veçbile ve peşin pa
ra ile 18-2-936 salı günü saat 
onda açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için elli 
dokuz liralık muvakkat temi
nat makbuzu veya Banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte komisyone gelinir. 

Her hangi bir sebepten ötü

rü derslerde geri kalanları ye

tiştiren, müsabakalara hazırla

yan ve istenildiği gün ve saat

larda ders durumunu yoklıyan 

tecrübe sahibi bir özel öğret

men ara yanların gazetemiz 

idare müdürlüğüne baş vurma

(H. 2) 2-6-11-15 (159) 

DAIMON marka elektrik lambaları listesi 
Cinsi 

Kırmızı, beyaz, yeşil yanar üç renklidir, ka
paklıdır. Muhabere için Vft şimendifer için bilhassa 
kullanılır. 

888 Velespitler iç:n yapılmış dinamodur. 
3390 Djnamo ile dinamosuz yalnız pille yanar velespit 

motosiklet otomobiller için yapılmış en son icat edilen 
bu fener çok işe yarar 
Bilumum vesaiti nakliyelerin kullanacağı kırmızı işaret 
feneridir. 
Bir pille yanar, yuvarlak camlı ve ayarlıdır. 

111'..ZZr~ , './/LZZ.LZJ.:;.cz;; 

Deposu lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir 

lzmir ithali t Güm :üğü müdür
lüğünden: 
Sıra K. G. Kıymeti Cins eşya Tcsbit No. 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

11774 
443 

1690 
6 500 

2 50 
1 630 

L. K. 
1766 10 
132 90 
676 

2 

o 50 

Sargılık kağıt sergi 
Demir Cıvata 

kağıdı 

" Ka yon yayı 
Resimli ve yazılı mukavva 
reklam 
Kanaviça boş çuval adet 2 

O 50 Hurma elyafından yapılmış 
zenbil adet 5 

13917 180 Y ekün Saat 11 den başlar 
1 1557 Toz şeker 
2 99 253 Kesme şeker 
3 53 " " 

1710 253 Yekün Saat 14 de başlar. 

15 

Yukarda yazılı eşya 26 - 2 - 936 ıncı Çarşamba günü saat 
14 de açık arttırma suretile dahile satılmadığı takdirde ayni 
günde de ecnebi memlekete götürülmek üzere satılacağından 
işine gelenlerin ithalat gümrüğü aatıt Komisyonuna müracaatları 
ilin olunar. 11 - 22 363 l 317) 

n Şubat 19:se 

KATRAN HAKKI EKREM 

En beyaz dişler 
onun d_işleridir, çünkü sabah akşam 

RADYOLIN kullanıyor 

RADYOLIN 
"Tartr,. dediğimiz kir tabakasını eriterek dişleri göz kamaş

tıracak kadar temizler ve parlatır. Mikropları ağzı yakmadan, 
diş etlerini tahriş etmeden öldürür. Diş eti hastalıklarına mani 

olur. Bütün bu meziyetlerinden başka fevkalade mütekasif oldu
ğundan iktisadidir. Fırçanın üzerine konacak ufacık bir parça 
ağzı ve dişleri temizlemeğe, nefesi tatlılaştırmağa kafi gelir. 

Sobalarınız için halis 
·~zö~iü'idak.kri.b'i~.iii~d~~·kö~·ürü~· 
~Sömikok : Antrasit kömürü ~ . . 
~lngiliz: Antrasit komürü : 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KOK DOLMA BAHÇE 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak 

kinyani ma azasında bulacaksınız, 
No. 10-12 F. Per

T elefon 3937 
(3508)-

TAN OTELi 
Müsteciri Beşir Kör kut 

lzmirde Basmahanede Dibek sokağında 12 numaralı Hacı 
Gedik otelini bu kerre Tan oteli namı altında yeniden aç
tım. Gerek binası ve gerek mobilyası yeni bir hale ifrag 
edilmiş olup bol güneş ve hava almakta ve bahçe, banyo 
gibi müştemilatı havi bulunmaktadır. T emizliı.., emniyet ve 
müşterilerin huzur ve rahatı her veçhile temin edilmekle 
beraber fiatlarda itidal muhafaıa edilmiştir. Teslim edilecek 
emanetlerin hıfzında hususi ihtimam gösterilmektedir. Ote
limizi teşrif edecek müşterilerin her suretle memnun kala
caklarına itimadımız vardır. 

iLAN 
lzmir def terdarlığındao; 
Mükellefin Ticarethanenin Kazanç Buhran Zammı 
ismi Sa'atı Mevkii No. L. K. L. K. L. K. senesi 

Uluborlulu Manav Birinci 485 12 22 2 44 00 00 935 
Hüseyin Karantina 
Mahmut Ali Tamirci Tramvay C. 841 2 25 34 934 
Mehmet Hamurkar Mısırlı .. 130 5 1 934 

Bakkal Postacı Ali 24 5 54 1 11 935 
Riza S. 

Hakkı Yuğurtcu Tramvay C. 127/l 8 34 1 25 1 67 934 
Mustafa Tenekeci Tınaz tepe 12 2 25 45 935 

sokak 

.. .. .. .. .. 38 08 06 935 
Recep Eskici Tramvay C. 539 28 04 06 935 
Yukarıda isimleri yazılı mükellefler namına Karataş subesince 

hizalarında gösterilen vergilere ait :hbarnameler kendilerinin 

nerede bulundukları bilinememesi hesabile tebliğ ettirilememiştir. 
Kazanç vergisi kanununun 86 ıncı maddesi delaleti ile tebliğ 

makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 372 (320) 

Balıkesir Vilayetinden; 
Ayvalık - Burhaniye yolunun O - 11 + 190 kilometreleri ara· 

sında ve bedeli keşfi 15146 lira 94 kuruş olan kısmının kapalı 

zarf usulile eksiltme günü olan 6 şubat 936 gününde istekli çık

mamış olduğunnda!1 aynı şerait dairesinde.. bir ay :zarfında pa
zarlıkla verilmesine karar verilmiştir. Eksiltmeğe gırebilmek için 

bedeli keşfin % 7.5 olan 1136 lira 3 kuruş muvakkat teminat 

vermesi ve bundan başka nafıa İşlerile uğraştığına dair Balı

kesir Nafıa Müdürlüğünden tasdikli vesika göstermesi lazımdır. ' 
11-15-19-23 350 (315) 



o 
TRAŞ BIÇA 

T- k halkının malıdır . -
u~ d olan Halk traş bıçagı 

Henüz bır yaşın af h lkın en çok tercih 
d uzda her sını a 

yur um .. r ·· k malıdır. ... • ... a oz ur 
cttıgı yegan .. diniz. 
Onu bir kerre t~crube e 

Her yerde tand lOO paradır- -
• N.~ l 
Fratelli Sperc~ w. F. H. Van l)er 
Vapur Acentesı Zee & Co. 

NDAIS NGORA vapuru 20 on 
ROY ALE NEERLA A d b kleniyor. 24 son ka-

KUMPANY ASI kanun ad e Anvers, Rotter· 
GANYMEDES vapuru 27·2: nuoa ka arb rg ve Bremen 

. ku .. nu aam, Ham uu··k alacaktır. 
36 bek.'erınıektc olup y: t na " liuıan arı / 3 şubatta 
tahliyeden sonra Anvers-Rot· ANC?ROS ;a~°:bata kadar 
terdam • Anısterdaaı ve Haoıl • beklenıyoRotterdam, Hambu~g 

. . yük a a· Aovers, Jiınanlanna yuk 
burg limanları ıçın ve Bremen 
caktır. 9'16 da alacaktır.. Export Line 

CERES Vapu ru 10-2· ~ Amencan 2 UTH vapuru şu· 

gelip 15-2-936 tarihinde An· EXMOkl 'yor. Nevyork için 
d Dl ve batta be e.nı ' 

vers-Rotterdaın-Auıster a k 
1 

hareket ' yükliyece tır. Warreo Lineı 
Hamburg liaıan arına Johostoo Liverpool 

edecektir. oMORE vapur'! 18 so~ 
. SVENSKA ORJENT LINE ~DR d bekleniyor. Lıverpool 

HEMLAND mot&ü S-2-936 kanun .. ka karıp Burgas,Varna 
ı dan yu çı · ·0 yük alacaktır 

ta ... ı'h"ınde beklenmekte 0 up L:'o"stence ıçı ı • An· ve " isimleri, ge m~ 
yükünü tahliyeden sonra Vapurların ı tarifelerı 

b 
Co· 'hl eri ve nav un h .. d . 

vers-Rotterdam-Ham urg· 
1 

tarı d h" bir taab u e gı· 
. Gd nia • Os o hakkın a ıç 

penhage-Danzıg· Y • • rişilmeı. W F Hanri Van Der 
ve lskandinavya limanları ıçıo N. V. · • 
yük alacaktır. 

1
.N Zee. ~ c;oİ< rdon Telefon No. 

SERV'C MARlTıME ROUMA Bırıncı o 
PE

1

LES vapuru 6-2-936 da ~ı~O~OJ~--=~~~:!':~-l' 
gelip 6-2-936 tarihinde M~l~a DOKTOR 

B lone ıçın 1 Marsif ya ve arse 1 ( 

yük alacaktır. H ' A 1 re 
Yu'cn kabul eder. u us 
llliı da'·i har~k~~ -~~i~~;:~~: 

navlun.ardaki egışı le b 1 et· • h stalıkları 
1 fj t a u sı·nır a acentemiz mes u ye 

mez. K Mütehassısı 
Fazla tafsilat için ik.incibin~: d uıada her gün 

donda Tahmil ve Tabhye d Pazar an ikinci Beyler 

4 umara a d .. tten sonra 1 arkasında 72· n n· or ., da 81 numara ı mua· 
FRA TELLi Sperco vapur ~c~ sokagın . de hnstalanoı 

d'Joıcsı rıc• banesuı 6 ) talığına müracaat c 1 yene ( 343 
olunur. 

2663 
kabul eder. 

T e:efon: 2004-2005-

· (Tir-
Genel istek üıerıne b 

anı u 
yaki) Harnıan çay k l{u· 
sene p"yasaya çıkardı · 
tular S ve 10 kuruştur .. d 

Çay tiryakilerioe ınÜJ e· 

!eriz. 1 r ve 
Yerli mah ıh aınu 

't ye· 
salep ile başka çeşbı .. cı· 

ırın 
mek baharlarımııı, d ba ana 
kalite çamaşır ve atya 
çividini, Göıtepe p~P .. 1 

• - . . • 1· artanın oı gu 
çıçegmı, sp f oıaınııı 
ve çiçek suyunu ır b ili 

al ·ı da e taşıyan aınb •J ar bulabi-
başJı satıcılarda da 

ozkur ,, 
Markalarına 

ARI .. 

VENi ASIR 

.. e lılıa ~alı f'dıbıi ve 'Mtllme~ 
6 r F~ ve Melatn't 

TOPTAN SallŞ YERLERiMiZ: 
Menemende : Ucuzluk bakkaliyesi sahibi Mehmet 
Manisa : Hulüsi Can 
Aydm : Ômer Kazım Avdineli 
Denizli : Ahmet Baki ve şeriki Salih 
Ödemiş : Eşmeli zadeler 
Tirede : Sen .. Yaluıaz kkaliyesi Sa1ıilı çavuı 
A1*11;:ar : 1i lçı Hn.i 
Kır'kağaçta : Sütçü o ITTarı büyük bakkaliyesi 

Oliver Ve Şu. 
LIMlTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BtRINCi 

KORDON TEL. 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD . 
LESBIAN vapuru 8 şubatta 

Liverpool ve Svanseadan ge

lip tahliyede bulunacak ayni 

ramanda Liverpool ve Glasgo· 

va yük alacaktır: 
EGYPTIAN vapuru 10 U• 

batta Loodra, Hull ve Anvers· 

ten gelip tahliyede bulunacak 

ayni zamanda Hull için yük 

alacaktır • 
ROUMEIAN vapuru 14 şu

batta Liverpool ve Svanscadan 

gelip tahliyede bulunacaktır. 

THE General Steam Nav·ga· 

tion Co. Ltd. 

LAPWİNG vapuru 14 şu
batta gelip Londra için 

alacaktır. 

yük 

NOT : Vürut tarihleri, va

purların isimleri ve navlun üc

retlerinin deiğişikliklerinden me 

suliyet kabul edilmez. 

l 

llEll NEVi 
Yazı ve hesap 

makineleri tamircisi 
Her cins yazı ve hesap ma

kine1eri tamir edilir ve parça· 
lan bulunur. Y azıhanclere bir 
suhulet olmak üzere abone 
olarak makinelerini temizler. 

Gazi Bulvar Kllçük Kardiçah 
han No. 7 

J.KALOMENI 
hmir T clcfon 3402 

(206) 

Göz He~iml 
MITATOREL 

Adres - Bey~er Numan 
Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

yeni çıkan çifte ispiralli 

fJf E .LLUM .. ".\ 
Lambalarını kullanınız. Bu marka emsallerine niıbeten 

bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 

llehmei Tevfik 

Sahife • 
'-----~---

8oz Kurt bp.İ1 ve enilikleri : 
1 - Bir numaralı set\ iki numaralı yumuşak sakallar içindir. 
2 - Traş olacağınız günler biçağın dört kenarında gün iıina· 

)erile göıterilmiştir. 

3 - l~ra!Di7elidir. Küçük paketlerden çıkacak Boz Kurt re· 
samlı k?ponumuzla her sahcıdan bir küçük paket Boı 

::Xurt bıçağı parasız alabilirsiniz. 
, Bu kadar yenif~lere rua5k bir biçaiı yurdumada ilk olarak 

a.,r iz TM licuetı..an~ gemmeğe IDllY~ ....... 4 

Her rerae ısrarla .arayınız ve her yerde tanesi 5 K:uruştur. 
EB 

Haraççı Kardeşlerin 
936 "YILI 

•• • 

KUBIK MODEL 
Mobilyelerini herhalde görünüz 

Çalışamıyor, devasız bir derde 
uğramış gibi mevustur 

düşünmüyor ki 
ORiPiN 

Bir iki kaşe 
1 Onu bu yarım 
baş ağrısile si· 
nir ağrıların· 
dan kurtar
mağa kafi ge-

lecektir. 

GBiP 
Büt.ün ağrı, sızı ve sancıları derhal dindirir. Soğuk algmlıkarınn 
gnpe, romatizmaya, baş ve diş ağrılarma, neıleye, sinir, adelc 

ve bel ağrılarile kmklığa karşı bilhassa müessirdir. 

Pastil Antiseptik 
~.A.N'"Z-c..:TIC 

lırsiniz mı~ çeşitlerini 
· n tanın El k k f 1 1 · d T ffü T n fabrikalarını fırçalarını (Leylek) e tri ' tele on ve ma zemc erı epoıu . ~ne ... yollarjyJc geçen hastalaklara karşı koruyucu 

Nestle ve . :• boy di~ pıacu•• ve birden arayınız. Ve Siemeoı fabrikaları mllmeuili leıırı kat'i pastillerdir. Nezle, Bronşit, Grip ve Boğa~ 
Kars südü, Besı. er . ) saç boyalarını ") kumaş boya· Pcştcmalcılar 77 • 79 Tel. 3233 rabats!zlıklannda, ses kısıklığında pek faydalıdır. 
marka rastsk ile (Nerının denenmiş (Arb 1 ·r KANZUK • 
Bütiin Türkiyede tanı~mışı:ı: depomuıdur3.882 1 ml8k ve ytam bankasından: ngı iZ Beyo·ıu - lstanbul eczanesi 

1 t c yerı ya 1· ı fon : -IM!l':~d'Z~rıal !arının gene saıy ee ı ı~tan uld C:aJatasa ayda ... vru-~·· " 
pa pasajı taksitle satıl~~~ı_r .. !!_!!!!':.!?.~!!:!.~~~!!~0~~~!?a: 

Bankamızın malı olup lstanbulda GaJatasarayda yırmı ıkı duk- şubesınce 934 yılı için irad esası üzerind t h 1 mına Karataş kanı müştemil Avrupı. pasajı namiyle maruf çarşı bedelinden vergisine vaki itiraz üzerine tetkik' ·r e~ ~r 0 
unan ~a~anç 

birinci taksiti peşin ve geri kalan yedi taksiti yedi senede ve olunan 20-5-935 tarih ve 1829 say:lıı ıkz o~ısyo~knca . ıttihat 
şu suretle tamamı faizsiz sekiz müsavi taksitte ödenmek şartile sayılı kanunun neşrinden evvel t k t ~rar) 1 

e mu ellefın 2395 

f 
·· · 1 k ü k 1 t ·· · er e mış o ması haseb'I · d 

ve kapalı zar usulu ıle s tı ın ıere arttırmaya onu muş ur. uzcrınden tarho!unan verginin terkini ·ı ?SS ı e ıra 
ihalesi 26-2-1936 tarihine tes düf eden çarpmba günü saat on ahkamı dairesinde ve beyannam ~ c . sayılı kanun 
dörtte Ankarada id re meclisimiz huıurunda yapılaca'khr. karar verilmiştir. c ~sa 1 uzcrınden vergi tarhına 

İsteklilerin şubemize mür caatla tafsilat ve bir lira mukabilin- Bu karara göre kendisine .altmı lira k 'k" k 
d 1 h

"'k '" 1 d . . d b d • .. . d d' . se sen ı ı uru~ matrah 
de şartname alarak ş rtn nıe e yazı ı u .um er alresın e e e· uzcrın en ye ı lıra otuz kuruş kaı:anç v • . lı .1 , . 
. b b" . . b . d "34 400 r d 't l kl'f k ·· · ~ il f' 1 crgısı tar edı maş ıse de Iın e tc ırı nas ebn e ı " ıra epor.ı o ve e ı me • muKe e ın e yevm nerede bu1unduın, bil" • . 

1 'h 2 936 t . .. .. t b. k d k . k ·ı .k. 6- memcmesı hasebıle 
tup arı~ı nı ayet 2·2-1 cu~a~ ;~36gun~h.s~a on t ıre d~ ar ~m~syon aran ı e. ı ınci ihbarname k .. ndisine tebliğ eltirjlme-
şuben_ıı~e vermeleri ve yahut • d 1: h~rıl ın e1 sa~ ~n k or~e ~ııştır. ~azanç vergısi kanununun seksen altıncı maddesi delaleti 
yetiştırıl.mek üzere posta ile ıa e lı t~a üt ü6 lol alr5a 330n (alr8a9)a ı e teblıg makamına kaim olmak üz.ere keyfiyet ilan clunur. 
genel dırektörlüğümü1e gönderme erı. • • 370 (318) 

1 ı ına Müjde . 
F

.d Merak ı ar f d ve nadıde . tur an a 1 3D tiriluııc en . t' ı'lmiş ınuh· 
dan ge ~ ·ı yehŞ ır k 

Türkiye ve Avrupa gayet itina ı e 1 ktır. Görme 
ı mış ve satı ı . 

damızlıklardan aşı an fidanları ucuza yanında yenı 
t ıney~a . t syonu 1 • 

telif cins ve yaş a . Jer f(ayas 15 a k ıistlyen erm 
k istıyen . · "erme 

ve toptan alma 1 -•· ve ıp ~ 1 i ilan olunur. 
kende • 116 t eırne er ... A, m 

çiftliğe, pera k hanına müracaa 8 • 76 b.3 (J't D 

Başdurakta Bata _ı 1 g"' ından: 
• ..ı fteroar~ı .. · ı ,.. e tı (j e 1 ya asına gorc lzm • r vı ay ötiiJÜ u~ ili A':~~aşa meydanın~a 

i borcundan ahaUesınde . ' baren 21 gun 
l~sısını.n verg bıned ağa ın tarihi iland~n. ıtı terin Defter· 

hacız cdılen A . 33 sayılı depo y sürmek ıstıyen 243 (133) 
kain eski 47 y~nı ıkarıldığından .pe 7q-2-6-l l 
müddetle satılıga ç . ~e}nıelerı. 

, darlık trıhsilat kaleuııne 



SahHe 10 YENi AS1R 
- =-z=:-==x c; 

n ~u".tat_ 1938 

• 

- 1 
ayak· n bir tehlüke karşısında •• un 

Alman çevenlerine göre bu ·vahmeti veren . Ingilterediı 
------------"'-----------ıuııııı 

Çekoslovakya başbakanı Hodza Pariste Avusturyanın istiklali, hava pakf· 
ve Pancerm n·zm tehlükelerini görüşecek. Gazeteler yeni anlaşma bekliyo 

Paris 10 (Ö.R) - Çekoslo
vakya başbakanı B. Milan Hod
za Parise gelmiş ve törenle 
karşılanıwştır. Bu seyabatın 
billdirilen sebebi Sorbonne' da 
Çelrnslovakyanın fahri cumur 
başkanı ve kurucu•u B. Masa
rik şerefine yapılacak törende 
hazır bulunmak ise de, B. Hod
za Fransız devlet adamlari!e 
arsıulusal meseleler ve bilhassa 
Tuna devletlerinin iş birliği 
davası üzerinde görüşmelerde 
bulunacağı muhakkaktır. 

GAZETELER NE 
DiYORLAR? 

Paris 10 ( Ö. R) - B. Mi
lan Hodzanın Parise gelişi do
layısile gazeteler Çekoslovak
yadan bolca bahsediyorlar. 
" Jeuroal ,, bu memleketin iç 
ve dış siyasasını inceliyerek 
ıunları kaydediyor : 

" Pangermaniımin her geniş
lemesi Çekoslovakya için bir 
tehlfikedir. Bunun içindir ki 

Prag bu4a karşı bir teminat 
siyasası güdmektedir. Yine bu 
sebepledir ki Sovyetlerin tek
lif.eri Pragda hararetle karşı
lanmıştır. Bununla beraber, 
Sovyet devlet adamları orta 
Avrupa işlerine pek fazla ala
ka göstermiyorlar ve bu ihti
yat da takdir ile karşılan

maktadır. 

Orta Avrupada bir geziden 
dönen Saylaı• B. Martin ele 
"Petit Joroal,. de diyor ki: 
"1918 de kurulan Çekoslovak
ya heman sağlam ve iyi ku
rumlu bir demokrasi olmuştur. 
Bu memleket disiplinli bir 
rejime misal olmaktadır. Fakat 
bu model rejim kurulurken 
iki un~ur onu mahvetmek isti
dadında idi: Birincisi, ihracatçı 
bir memlel. et için korkunç bir 
şekil alabilecek olan ekonomik 
güçlükle, ikincisi de yeni bir 
Devlet ve Hükümet kurar- • 

• 

Romanva kralı J(arol ı•e Lebrun 

ken rastgeliomesi ihtimali 
olan ve halkın hoşnudsu:ı:luğu
na ıebeb olacak olan idariğ 
güçlüklerdi. Çekoslovak ulusu 
bunlara galebe çalmış ve orta 
ve doğu Avrupayı saran dik
tatörlükler arasında biricik 
demokrasi halinde kalmı,tır. 
Almanyada Hitlerie iş batına 
gelmesi, Çekoslovakyada 3 
milyon Almanın teşkil ı:ttiği 
orta sınıf içinde karışıklıklara 

sebeb olabilirdi. Fakat ilk 
güçlükler gibi bu fırtına tehlü
kesinden de Çekoslovakya 
muvaffakıyetle kurtulmuştur. 

"Çekoslovakya kendi bUnye
&inin sağlamhğile orta Avru
paya da sağlamlık vermiş ve 
böylece genel barış eserini 
kolaylaştırmıştır. 11 

ALMANLAR NE 
DiYORLAR? 

Berlin, 10 (A.A) - Almanya 
siyasal mahfelleri müşterek 
emniyet teşkilatının mfitekabil 

yardım andlqmalan vasıtasil 

teminini tenkld etmektedirler 
Bu mahfeller lngiltereyi ğl\ç 
lnkleri izale etmek istememek! 
itham etmekte, andlaşmalana 

. aayısını çoğaltmak hususundak 
gayretlerini ve bu suretle dün• 
yanın yakın bir tehlüke karşı
sında bulunduğu vehmini uyan 
dırarak Avrupada korkuya ııe 
bebiyet vermesini takbih et 
mektedirler. 

Berlin, 10 (Ö.R)- Paris ga 
rüşmelerinden bahseden "Ber
liner Tageblatt., diyor ki: 

"lngiltere ve Fransa Uluslar 
Sosyetesi paktının 1 O uncu 
maddesile Versay muahedesi 
hükümlerinin tatbiki arasında 
tereddüt etmektedirler. Bugün 
Paris şu parolayı ortaya atı

yor: "Küçük devletleri sayalım, 
onlarıo bütünlüğünü koruya
lım!,. Fakat bu feryat kendi 
menfaati içindir. Bunu küçük 
memleketler anlamalıdırlar.,. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Venizelistler ve Kral Y orgi 
............,,. 

Çarşamba günü sarayda bir toplantı 
yapılacak - Bay Sofulisin sözleri ... 

Atina, 10 (Ö.R) - Gazete
lerin verdikleri haberlere göre 
askeriğ bir meselenin mevcud 
olduğunu inkar etmiyen parti 
ıefleri bunun halli için arala
nnda anlaşmazlarsa, kral bu 
meselenin tasfiyesi için kendi
liğinden bazı kararlar almağa 
hazır bulunmaktadır. 

Kabine buhranına gelince, 
parti başkanları bunun hallinde 
acız gösterdiklerinden yeni bir 
kabine teşkili için kralın tek
rar B. Demircise başvurması 
muhtemel görülmektedir. Bazı 
çevrenler de bu maksatla 8. 
Demercis ve Mihalakopulos 
arasında bir anlaşmadan da 
bahsetmektedirler. 
SARAYDA BiR TOPLANTI 

Atina, 10 ( Ö.R ) - Kral 
çarşamba günii siyasal şefleri 

sarayda bir toplantıya çağır

mıştır Yeni kabineyı teşkile 

yine B. Demircisin memur edi
leceği sanılıyor. 

SOFULIS NE DiYOR? 
Belgrad. 9 (Özel) - Yunan 

liberal partisi başkanı B. So
folis Yunanistanın siyasal du
rumu hakkında Politika gaze
tesine şu beyanatta bulundu: 

" Kral, halkın hürriyetlerini 
korumak azmmdaıdev- ederse 
tahtın en güvenilecek destek
lerinden biri de liberal partisi 

' 

• 

' 

ıWrşmti luallıifı11 hamisi kesilett Veniulos 

olacağından emin olabilir. Ve- de tesir yapabilmış olmalaına 
zelist cephe kralıdan kanunu- ihtimal vermiyorum. Yüksek 
esasinin tatbikinden başka bir mevkiler işgaleden ve orduda 
şey istemiyor. nüfuzları olmıyan generallerdt:n 

"Süel çevenlerin kral üzerin- dört beşinin süel disipline aykırı 

Iskenderiye harp limanı 
Italyan istilası korkusu artık 
kalmadı. T ahşidat devam ediyor 

Londra, q (A.A) - Royter 
Ajansının lskenderiyeden ha
ber aldığına göre, altı hafta 
evvel Mısırda çok göze çar
pacak bir surette hakim bulu
nan ltalyan istilası korkusunun 
verdiği endişe ve sinirlilik 
bugün hemen tamamile zail 
olmuştur. Bununla beraber mü
temadiyen aşker gelmekte, 
halk da türlü tefsiratta bulun
maktadır. 

lskenderiye çevresindeki bü
tün boş mevkiler, bütün sev
külceyş noktaları asker tarafıo
dan işgal edilmiş ve etrafları 
dikenli tellerle kuşadılmıştır. 

En büyük gemilerin sokula
bilmesi için lskenderiye limanı 
taranmaktadır. iki ay evvel 
ufukta kara harp bulutları var· 
ken Mısırlıler kendi nlkelerinde 
lngiliz sükütunun artmasını 

memnuniyetle g8rüyorlardı. Fa
kat şimdi politikacılar lngiliz 
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bazı hareketlerde ve teşebbüs-
lerde bulunduğunu biliyorum. 
Fakat bunlar Krala karşı ita
atsızlık göstermeğe asla cesa
ret edemiyecekleıdir. General 
Kondilisin ölümünden sonra 
askeri ayaklanma tehlükesini 
gayri mevcut görmekteyim. " 

Sofulis Liberal partisinin 
Balkan paktını bütün kalbiyle 
tasvib attiğini ilave etmiştir. 

1 
• 

• ' 
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lskenderiyede Mrgıin gör/ilen mattzaralar 
işgalini tenkide meyil göıter- zamanda her iki devlet arasın-
miyorlar. Ancak harp tehlikesi daki münasebat ve elbirliğinin 
şayet yeniden belirecek olursa bu derece önemli bulunduğu 
Vefdçilerin bile lngiliz askerle- bir sırada anlaşmanın müzakf-
rinin huzurundan memnuniyet resine başlanması muvafık ok-
duyacakları şüphesizdir. Ayni caktır. 
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Batra · köyünde 400 ev ·ıo 
yandı diri diri 

Kahire, 10 (Ô.R) - Batra köyünde çıkan bir yangın netice
sinde 10 kişi alevler içinde yanmış ve 10 kişi de ağır surette 
yanlımmıştır. Bu küçük mabayı teşkil eden 400 eY bııştımbap 
yanmış ve ahalisi sığınaksız ve sefalet içinde kalmıştır. Kurban
ların şimdiye kadar kaydedilenden daha büyük sayıda olmasın
dan korkulmaktadır. 
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Her zaman olduğu 

SARIŞIN 
KARMEN 

• 
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gibi nihayet bu meseleyi de başarmak şerefi ELHAMRA YA nasib oldu 
EN GÜZEL SESLi 
EN GÜZEL YILDIZIN 
EN GÜZEL FiLMi 

1 MARTHA 
1· EGGERTH 

CUMA Şubat •• •• gunu akşamı 21,15 den itibaren 


