
Kıbrı romlarının bir kısını 
tahrikat yapmak istediklerin· 
den hnkOmetçe haklarında 
takibat yapılmış ve jandarıııa 

. kuvvetleri takviye edilnıiştir. 
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

Şanghuy'dau gelen haberlere 
göre; , arı nehir taşmış bir 
çok araziyi sular ba mıştır. 
Yirmi hic 1 işinin öldüğn 
öyl<~nmektedir· 
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in'de Yirmi Bin Kişi boğuldu 
5 @ d :4( t j 

Herlin'de görilşillenler, son derece gizli tutuluyor 

Müzakereler, yarın1akşama kadar sürecek ve ondan 
- tebliğ çıkacaktır. Eden, lıiç bir şey söylemel 

Acumw mulwdderatuıı:elinde tutan Bal llitler'iıı mulıtdif rıizlerde olmmış resmi 

lıtanbul 26 ( Hususi ) - Selahiyettar si}asal.~ahafi- neşredilmemiştir. A 

Berlin'den haber verihyor: lin verdiği teminata göre, İ~tanbul,. 2? . <. Hususı) 
lniilterc dış bakanı Sir Con lngiltere dış bakanı, Alman- Parısten b.ıldı~ıhyor:. 
Sirnon ile Almanya başb11 - ya 'mn son hareketine hası- Fransız rıcalı, ~erimde c~
kanı Hitlcr ve Alman siya- mane bir durum almaktan reyan eden muzakerelerın 
salları arasında dün öğleden çekingen görünmektedir. 
evvel saat 10 buçulda baş- Dün geç vahte kadar dc
lıyan müzakereler, ha- vam -oe eden 2' müzakerlerden 
taretJe devam etmPktedir. sonra hiç bir resmi tebliğ 

Bez fahri kası kurulnvor 
.1 

Hey' et bu sahalı,N a~ 
zilli'ye hareket :etti 

~----·~--·~-------------
Mntehassıslar 4. gün sonra şelırinıiz-

sonra bir resmi 
isteıniyor 

eden müzakerelerden hiçbir 
şey söylemek istemiyorl&r:
Bay Eden, kendisine müra-
caat eden gazetecilere tek 
bir kelime söylemek iste-
memiş ve bu hususta malü -
mat vermek hakkının, an-
cak Alman ricaline ait ol
duğunu gülerek :söylemiştir. 

Berlin gazeteleri, lngiliz 
siyasalları için hararetli ma
kaleler yazmakta ve acun 
mukadderatının, BerJinde 
tayin edileceğini ileri sür
mektedirler. 

Alakadarların tahminlerine 
göre; Berlin müzakerelerinin 
hakiki safhasını öğrenmek, 
şimdilik mümkiin olamıya-

den geçerekAnkara'ya gideceklerdir 
llitlcr crhfıni lıarbiyesi ile /Jirlikte 

razilli"<lc pamuk ista vonu .,, 

~azllll'dc bQlnimetçe ine• 
edilecek olıo bez fıbrlkaaı f çlo 
tetkikat yıpmık fl.lere dOo ık· 
tını l1taobul'dıo eebrfmlze mil· 
tabauıılardın mOrekkep be§ 

kltUlk bir Ruı heyeti geJmletlr. 

Ruıyı'dıld (Ttlrketroy) lueaat 

koruınu tnlltıbaeus mGbrndls· 
lerlndcn b nıtırr.klı:ep olan eye· 
tin eef i bıy Zlbllodlr, heyette 
bulunan diğer mtıbendlııler bıy 
Rodnekl, bay Onovlç. bıy Şe· 
~•rol, hıy Ürendir. MOtabaıııııs 

heyetle birlikte Nazilli bez fıb · 
rlkaaı mQdftıa olacak olan sa. 
iller Bank Bak•rkny bea fahri · 
kaıı nıGdClrG bay Fısla Turgay 
ile SGmer Bank mahendlıle · 
rlndea bay Saylan 'H bay Re· 

eat ta birlikte gelmiştir. 
l\IQ1aha11Bı11 heyet Basmahane 

lııtaııyononda oebrlmlz Sovyet 

Rusya general konsolosu bay 

Trentlyef ile maiyetindeki heyet 

ve Somer Baok'ın lımlr vekili 
sıfattle bay Neo'et ;Erten ve 

daha birçok zevat tarafından 

karşılanmıştır. 

Dün ıkoım Egepalaa'ta kal · 
mıe olsn mOtabıssıs heyet oe · 
ref ine bir ziyafet verilmiştir. 

Zlyaf ette ~amlmf bmıhıhallerde 

bulanulmoetur. 
MOtahassıs heyet, buaıbıh bu· 

ıoei bir otokarla Nazllli'ye hare
ket etmltlerdlr. Nazilli'de bez fah· 
rlltaııoın lnıı cdilcceğl yer 

görGlecü n borada teknik 

vereceği neticeyi büyük bir 
merak ve heyecanla bekli
yorlar. 

Gazeteler, yazdıkları uzun 
makalelerde, Berlin müza· 
kerelerinin, acun banşile sun 

sık bir surette alakadar ol
duğunu zikrediy\lrlar. 

İ shı nbul, 26 ( Hususi ) -
Berlin müzakerelerinin, ya
rm akşama kadar devam e· 
deceği ve müteakiben bir 
tebliğ neşr olunacağı söyle
niyor. Maahaza, Alman mat· 
buatının, bu akşam müzake
relerin geçirmekte olduğu 
sahadan haberdar edilmesi 
ihtimali d _ kuvvetli görün
mektedir. 

lstanbul, 26 (Hususi) -
Gerek Sir Con Simon ve 
gerek Alman ricali, devam 

bakı ıııından tetklkıttta bolunu· 
lacaktır. Heyetle birlikte ıelmfş 

olan lsviçre'lf su mOtaba sısı da 
fabrikanın kurulacağı yerde ya 
pılacak ıın test atı hal.:kında 

tetldkaua bulunacaktır. 

MOtabıesııı heyet; Nazilli'de 
ilç dört gOo kılacak ve tetld · 
katını bitirdikten sonra Of'hrl · 
mlze gelerek Ankara'yı gide· 
cektir 

Heyetin vereceAl rapor ve 
hazarhyacığı plAn ftaerlne fıb· 
rikanın ln111ını bıılınıcaktar. 

caktır. Zira bu müıakercler 
yalınız Jngillere iJe Almanya 
arasında cereyan eden her 
hangi bir mes'ele ile dı>~il, 
bütün cihan suJhille allka· 
dardır. 

Turne 
KGyell Valimiz haz ı r· 

lıklara ba~ladı 

Köylerin kalkınması iıi 
büyllk bir hızla devam et
- Dflt!amı 4anca ıahif ede -

ç., 
x ..- 't ft' t .. ..,.. 

Kamutayın dünkfi toplantJ 1 

TopJaııtıların huudan böyle saat 
kararlaştırıldı 15 de yaılılması 

Janbsmda müzakereye baş
lanırken Kars Saylavı Yu-

suf Akçora ve Tokat Say

lavı Faikin ölümlerini bildi· 

ren tezkereler okunarak 
hatıralarına hürmeten süküt 
edilmiştir. 

Tekrar müzakereye geçil
diği zaman başkan muvafık 
görüldüğü taktirde geçen 
devrede olduğu gibi bu dev-

rede de kamutay toplantıla
rının saat 15 de yapılmuını 
ileri sürmüş ve bu teklif ka
bul edilmiştir. 

Kamutay bundan sonra 
Herlıum }'11 uf A /,ç11rn gündeliğinde görüşUlecek bir 

Ankara 25 (A.A) _ Bu şey olmadığı için perıembe 
gün Fikret Silayın başkan- günü toplanmak üzere da-
l ağında yapılan kamutay top- ğı lnııştır. --------· .. --~-.·~···~~~--~~ 

Kıbrı ada nıda 

Zabıta kuvvetleri 
takviye edildi 

----~-----~·~------~~ K ıhrıs'ta hiiküm silren sefaletin 

ününe ne suretle geçilecek 

J\ ı brı. iiı'ari ja11darmalar111 dan bir mıij'rczr. 

Lefkoşadan yazılıyor: bir tesir yapmış ve adada 
Kıbrıs'tan alınan haberle- iş açılması için bazı teıeb

re göre; mezkur ada Rum· büslere vesile olmuıtur. 
!arından bazıları köylerde • • 
tahrikat yapmak ve gizli Ulus ~azetesı 
tertibat almak iıtemişlerdir. 

Hükümet, her ihtimale 
karşı zabıta kuvvetlerini zi· 
yadeleştirmiş ve ortalığı ka-

rıştırmak istiyenler hakkrn· 
dn kanuni takibata baıla-

mıştır. 

Geçenlerde Kıbrıs adasın

da tetkikat yapan lngiliz 

ajansınm, adada derin bir 

sefalet hükOm sUrdUğü hak

kında Londra gazetelerine 

verdiği malumat, logiltere 
bökOmeti nezdinde mühim 

Karşılıkları yazıyor 
Ankara 25 (A.A) - Maarif 

VekAletinden : 
Türk dili araıhrma kuru· 

munca hazırlanan ve 25 Mart 

1935 gününden başlı yarak 

Ankarada çıkan Ulus gaze· 
tesinde yapılan Osmanlıcadan 

Türkçeye karıılıklar klavuzu 
üzerindeki her türlü telif 
hakları, hakkı telif kanununa 
göre, Maarif Vekiletince 
Tilrkdili nraıtırma kurumu 
adını tescil edilmittir, 



Sahife 2 

Tarihi Tefrika: 254 ; 26 Mart 1935 

ittihat ve Terakki 
(Bahaeddin Şakir Beyin Bıraktığı Vesikalara Göre) 

Istaııhul sefiri Baron mareşal, impa-
rator l{ayzer ViJhelmin adamı oldıı-
ğu için kendisinden çekiniyorlardı 
Türk siyasi ricali gerekse 
Alman ve Avusturya kendi 
aralarında hallediyorlardı. 
1907 deki fngiliz - Rus mu
kavelesinde gizli bir madde 
mevcut olduğuna herkes 
kanaat getiriyordu. 
İranm taksiminden başka 

Türkiyenin dahi nüfuz mın· 
takalarına taksiminden bahis 
olan gizli maddeye istinaden 
Rusyanın boğazlar mes'ele
sini Rusya lehine halletmek 
için mutlaka lngilizlerden 
müsaade almış olması lazım 

geleceğini kat'iyyen biliyor 
gibiydi. Alman sefiri Berlin 
Hariciyesine gönderdiği ra
porunda gene diyordu ki : 

"logiltere'nin Basra körfe
zinden itibaren Irakın içeri 
taraflarma kadar o kadar 
büyük menfaatleri vardu ki 
IngiJizlerin bu havaliye sa
hih olmalarma mukabil Rus· 
ların Boğazlardan serbest 
bir surette gelib geçmeleri 
onlara pek ucuz görünür. , 
Bağdad hattının Rus - lngi
liz noktayı nazarına göre 
en basit bir surette 
halli de bundan ibarettir. 
Çünkü Rusya anahtarlardan 
birisini ve İngiltere de ikin· 
cisini eline geçirmiş olacak· 
hr.,, 

Alman sefirinin gönderdi· 
ği bu rapor üzerine Alman
ya hükumeti mutlaka Türki
yenin zararına Ruslarla an
laşmaktan vazgeçmiş olacak
h ki sefire 3 Kanunuevvel 
de gönderdiği talimatta de
mişti ki: 

• 
11 Türkiyenin mutlaka ka

bul etmesi f azım gelmeyen 
ve devletlerin muvafakatine 
muhtaç bulunan Rus tekli
finden dolayı o kadar heye
cana kapılmasını Alman ha
riciyesi~in anlayamadığını 
Asım beye anlatınız. 

Ruslardan maksatları hak
kında fazla izahat istemesi
ni ve bu suretle Rusların 

daha ziyade açılmalarını te
min eylemesini kendisine 
tavsiye ediniz. Rusların pek 
ziyade dikkat nazarını cel
beden bu tavrı hareketleri
ne Almanyanın ön ayak ol· 
ması için hiçbir münasebet 
yoktur.,, 

Almanyanm verdiği bu 
yeni karar üzerine Istanbul
da yeniden bir Islavlık ve 
Cermanlık mücadelesi bütün 
şiddetile baş göstermişti.Fa
kat Osmanlı devleti için 
yapılan bu mücadelede Os
manlı ricali başlıca rolleri 
oynamaları Jazımgelirken, 

seyirci kalıyorlardı. Çünkü 
onların elinde hiçbir kuvvet 
ve nüfuz yoktu. 

Olsa olsa arada sırada 
bir devletin menfaatlerine 
karşı harekete getirmekten 
ibaret bir siyaset rolü oyna; 
nıveriyordu. Yoksa devlet 
herhangi tehlikeli bir mev
kie düımüş, biribirine zıt 
olan o muhtelif menfaatlerin 
biri birler ile çarpışmasından 
Osmanlı devleti için faydalı 
bir netice basıl olması bek
leniyordu. 

Fakat, umumi harp esna· 
sında ve harbı müteakip Av· 
rupa devletleri tarafından 
neşredilen diplomasi ve si
yasi raporlar tetkik edilecek 
olursa muhakkak olarak şu 
netice çıkıyordu ki, Rusya 
ve lngiltere Suriye havalisi
ni Fransaya verınek suretile 
Türkiyeyi taksime çahştık

ları halde Tür~ iyede iktisadi 
gayeler takib eden ve Bağ
dad hattına pürüzsüz bir 
şekilde sahih olmak istiyen 
Almanya ile Balkanlardaki 
devletlerin büyümesinden 
ve Rus nüfuzu albna 
geçerek büyük bir teh
like olmasmdan korkan 

Avusturya Türkiyenin tam 
olarak kalmasmı, Türkiyenin 
güzel gözleri için değil, fa
kat kendi menfaatleri için 
kafi ve ciddi bir surette 
istiyorlardı. 

Hatta Almanya bunun için 
başka teşebbüslerde bulun
mağa çalışıyor, Türkiyeyi 
kuvvetlendirmek maksadile 
askeri muallimler gönderme
ğe kalkışıyordu. Alman sefi
rinin lstanbuldan gönderdiği 
bütün raporlarmda ordusu 
ve bahriyesi çok kuvvetli 
olan Türkiyede Almanyanın 
daha ziyade iktisadi menfa
atleri ola bileceği ileri sürü
lüyordu. 

Fakat bir Alman politika
smı takip edenler Istanbul
daki Alman sefirile bizzat 
Alman imparatoruydu. Yok
sa hariciye nazırı olan Ki
derlen mütlaka Türkiye 
aleyhine Ruslarla anlaşmağa 
taraftar bulunuyordu. Hatta 

Alman hariciye nazırile Ba· 
ron Mareşalin arası bu yüz-
den o kadar açılmıştı ki 
Baron Mareşal lstanbuldaki 
vaziyet hakkındaki notlarmı 
doğrudan doğruya Batvekil 
Betman-Holveze gönderme
ğe mecbur kalmıştı. Başve
kil o zaman bu raporları 
imparatora göstermeğe mec-
bur oluyordu. imparator se
firinin fikirlerini tasvip et
tikçe hariciye nazırına fena 
halde kızıyordu. 

- Arkwı var-

Ulusal 

Birlik 
Gündelik aiyasal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdürü: 
flam<li Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 

700 kuruş senelik 
400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare
hanede kararlaştırılır 

Basıldığ'ı yer·: ANADOLU 
matbaaaı 

(UluıalBi_rl_ik"'-)---------------·-------------

Macar 
Siyasalları daimi 

bir mücadele 
IJ)LAHATTi 

EYYuBliJ. 
halinde 

Budakeşte'de bulunan Ber· 26 Mart-1 935 .. l'aı0,.: j 
lin ve Paris gazeteler mu- Tefrika No. 17 _J 
bahirleri; Macaristan hak- ~ 

kmda yazdıkları makaıeıerde Ehli salip nihayet Antakyaya girdi ve Prens B 
dış siyasada daima birlik da muradına erdi. Artık Kudüse gidiyorlardı .. 
hareket eden ve milli men- ~1 
faatlerini korumak hususunda - Görüyoruz, görüyoruz! Ehlisalibin kurnaz şefleri ıağı sillhlıydı. I~ 
bir viicud halinde bulunan - İşte bakınız, Türkler demiri tam tavında dövmek oda barba gelaıİfo' 
Macar milletinin, iç işlerde üzerine yürüyorlar.. Onlar, için ertesi gün şiddetli bir des dakikalar .. 
bir türlü uzlaşama makta Allahm sevgiJi kulları Jorj huruç hareketi yaptılar.. Hristiyan olanlar ıçİ' 
olduğunu ileri sürüyorlar. ile Dimitriyal ve Teodordur.. Düıman, sanki o düşman, kapıları açılıyor! ....... 

Verilen malumata göre, Arhk kurtuluyoruz. Allah o aç, sefil sürü değildi. Bu haber, diif . ·f 
biribirlerile mücadele halinde böyle istiyor! Türk ve Islamlardan mü- da arzu edilen tetİI' 
bulunan Macar siyasallarının Ve feryatlar başladı: rekkeb ordu, düşmanın böy- tı; 
iç siyasada birleşmeleri im- - Allah istiyor!.. Allah Je ani ve bu kadar şiddetli Muharebe çek 
kansız görünmektedir. istiyor!.. bir taarruza geçeceğini hiç Kale dıvarlarını~ 1' 
------------------------ ummamıştı. Gafil avlanmııtı ve üstünde sank• 

Yuoanistanda idari ı~labat f ve bu ga Jeti, pek feci şe· manzarası vardı. 

Ayan ve valiliklerin 
kilde ödedi. Müthiş telefatı Çünkü Dü1111•0~ 
vardı. masına mani 01111• 

Bu hücumlar, günlerce de· temadiyen sa111•0• 
vam etti ve hergün. Zorunu tahta yığınlarını 

kalkması isteni lor biraz daha arttırdı. Manevi lardı. !.,,. 
kuvvetin bu tecellisine diye- Fakat bir akıil~ 

l\lakedoııya Genel vali~inin seri ha-
linde çıkan çok mühim ınakaleleri 

Atina - Eski Makedonya 
genel valisi bay Dragumis; 
hükumet ~azetesinde neşrey· 
lediii bir seri makalelerle 
Elen hükumetini geniş bir ıs
lahata davet ediyor. Elen 
resmi mahafili, Yunanistanda 
mühim bir şahsiyet olan bay 
Dragumisin makalelerini bü
yük bir dikkatle takip edi-
yorlar. " 

Bay Dragumis, yazdıiı son 
makalede şunları kaydediyor: 

" Bekliyelim, parlimento 
açılsın da yapacağımız ısla
hat için bir karar alalım; di
yenler, bu işin akim kalma
sını tltizam edenlerdir. Zira 
yapmak istediğimiz ıslahat, 

parlamento kanalına dökü
lürse çıkmaza sapacak ve 
netice itibarile hiçbir şey ol
mıyacaktır. 

Arkadaşlar ayan meclisini 
kaldıralım, valilik eri lağve· 

Çin hükumeti 
lngiltereden 20 mil· 
yon sterling . istemiş 
Son posta ile gelen Av· 

rupa gazetelerinin yazdı1'1a
rına göre, Çin istikrazı 
mes'elesinde lngilterenin va
ziyeti; Pekin lngiliz sefare
tinin verdiği resmi izahatla 
taayyün etmittir. 

Sefaret bu izahatında ln-

giltere hükumetinin Çine 
hiç bir istikraz teklifinde 
bulunmadığım, vaki Çinin 
bugünkü mali vaziyeti Çin 
ile lngiltere hükümetleri ara
smda görüşüldüğünü, lngil
tere hükumetinin Çine bu 
mali müşkülattan kurtulması 
için lazım gelen yardımın 
gösterilmesini dilediğini, fa
kat bu gibi bir mes'elede 
diğer alakadar hükumetle
rinde fikirlerinin alınması 

muvafık bulunduğunu kay· 
detmiştir. 

Diğer taraftan gayri resmi 
mahafillerden ahnan haber
lere göre, lngiltere ile mü
zakere esnasında Çin hüku
meti lngiltereden 20 milyon 
lagiliz liraıı ödünç iste
mittir. 

delim. En aşağı 100 biİı 
drahmi varidatı olmıyan köy 
lerde belediye teşkilatı yap
mıyahm. İyi bir idare mem
leketi en yüksek dereceye 
isal edebilir. Yapacağımız 

ıslahat, Yunanistanı bugünkü 
vaziyetten kurtarmağa yeter. 
Bu ıslahatı kuvveden file 
çıkartrsak, bizden sonra ge· 
lecek olanlar heykelimizi di • 
keceklerdir. Sıra bu sıradır. 
Bu fırsab bir daha bulamı· 
yacağız. 

Bugünkü idare, Yunanis
tanı masraflara boğan bir 
idaredir. Hükumetin bütçe
sinden tahsisat bekliyen ne 

belediyeler vardır, ki bunla· 
rın vücudu, tamamen lüzum
suzdur. 

Bugünkü kükiimet, Elen 
ulusunun tam itimadını haiz 
bir hükumettir. Yapacağı 
ıslahatta halktan · büyük bir 
müzaheret görecektir. O 
halde yılmayalım ve bizi kur
taracak olan büyük idari ıs-

lahatı bir an evvel yapalım.,, 
Fırkalar başkanlarının en 

çoğu, bay Dragumis'in ma
kalelerini idari bir inkılabın 
başlangıcı şeklinde tefsir 
ediyorlar . 

lsveç'te 
Hnynk izci kongresi 

toplanıyor 
Stokholm - İsveç izci

lerinin hamisi olan lsveç 
Veliahtı Güstav Adolf, ge
lecek Tem muz ve Ağustos 
ayları içinde Stokholm'de 
toplanacak olan izciler kon-
gresi hakkında gazetelere 
beyanatta bulunmuştur: 

lniaruede toplanacak olan 
bu kongreye 42 muhtelif 
millete mensub 5000 izci işti· 
rik edecek ve Lord Baden 
Pavul'de orada hazır bulu
nacaktır. Bu iki ay zarfında 
Fransızca lngilizce ve Al
manca olarak bir izci gaze
tesi neşredilecektir. 

Bu kongreye Türkiye izcile
rinin de iıtirik edeceği ıöy· 
len mektedir. 

cek yoktu!. lisizlik, bu ateı '' 
Kılıç Arslanın bulunduğu rı, esen rüzgirıD 

cephe de, düşmanı ayni şid- kaptırarak içeri1' 
detle karşılıyordu. Bu kah· yordu. 
raman Türk ordu içinde bir Düşman, kale fi 

)aşıyordu. dibinde, ayni 
yıldmm, bir fsrtına gibi do· köprüler uzatıy•'•] 

Onu bütün Ehli salib ta- kuleler kuruyord• 
nıyordu. Fakat bu kahra· nın arkada kalaO 
manhk, harbın neticesi üze· de yetiımişti. ~i! 
rine hiç tesir yapamadı. lslimlar, erzak~ 

Son hücumlardan birinde, lardı. Düşmana I 
dışarıdaki çenber parçalan- atacak taş bu• . e 
mıştı. islim ordusu, ağır Yavaş yavaş ıÇ 
ağır çekilmek mecburiyetin- maneviyatına bir _ ,J 
de kalmıştı. Buna mecbur· ariz olmuştu. . ti ,...J 
du. Çünkü ordunun yarısı Düşman vaıı~e la 
telef olmuştu. iç kale düş· rak yeni ve çetıO 
müş, düşman, Kırboğanm başladı. Nihayekısti 
çadmna kadar girerek yağ- oldu. Bu giriş, et 

tarihe geçen vabt ma etmişti. 
Buradaki sed parçalandık- naetini teşkil e ,ıa il 

tan sonra düşman ordusu, Çünkü, dütlll t~ 
bir sel halinde Kudüse doğ· 

karşısmdakilerio 
malarma rağme11• 

ru akmağa başladı. Yollar· ·ı ve intikamı ı e 
da sık sık çarpışmalar olu

saldırmıştı. 
yordu. )ıaO 

Prens Beoman murada ir- Sokaklarda 
Yükselmişti. Cet' 

mişti. Antakya beyliği tacı- d• 
nı başına geçirmişti. Düıman, sellerinin üstlln 

kmla kırıla 20000kiıi kadar duAltmıı bin kifİt 
kalmıştı. Fakat manevi kuv
veti yükıekdi. Kudüıte 60 aşağı kıbçtao g b' 
bin kişi kadar muhafız var- Avrupa ordusu; ı.. 

leri, bu gaddarb•· 
dı.. Ve onların zannına gö- _ Allah istiyot• 
re, düşman ordusu, yüz bin-
lerce kişiden ibaretti. tiyorl. d 

- Diye b•f11~;. 
Düşman, nihayet Kudüsci- d., 

varmda Emmaus tepelerini Papaslar, l(u 
tırmanınca uzakdan Ku- tına da bir kulP t 

- Buraya, ti•~ 
düıün umumi manzarası gö- ·ı 

k çarmıha gerı zü tü .. 
Bu milıahede, Ehli salibi girdik! S 

çılgına çevirmişti: Demişlerdi .. 
- Kudüı!... Kudüs!.. Al· hal bir bükü111det 

lah istiyor! miş, başına • t 
Diye bağrışanların velve- geçirilmişti. Falı~ r' 

lesi, yeri, göğü sarsıyordu.. - Hazreti b• 11 

Hakikatta düşman ordusun- yaban otlarınd•0 t 
da intizam yoktu. ileri ge- }erinden çelen1' ıtsl 
lenler arasında anlaıamamaz- toprakta ben, • 
!ıklar hüküm sürüyordu. yemem. Krallık 

Harp vasıtaları ve aletleri 
de azdı .. Fakat Düşman, bu
nu hiç belli etmiyordu. 

492 Yılınm Haziranı idi .. 
Sıcaklar kızışırken Avrupa
dan parçalana parçalana ie· 
len haçlılar orduıu, KudOs 
dıvarları dibinde çarpııma
lara başlamıftı. 

Papaslar, Ehli salibin ma· 
nevi kuvvetini mütemadiyen 
takviye ediyorlardı.. Bir gün 
ıu haber uyduruldu: 

- Sen Jorj, Zeytin tepe
sinde göründü. Bat1ndan a-

mi yorum. 
Demişti. Bu "'

ıadece (Sadık d 
verilmiıti. Kud81 

ve bazı köyler, 
idiler. 

Bir mllddet rf 
dost i>IOnce tJ 
kardeşi Bodvin 'dl 
ıehirleri bu •~ 
Kisaryayı aldı. 
Pazaı da M11ır• • 
•e bazı ıehirletl 
çerdi. 

( 
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Olivier ve şüreka-) Fratelli Sperco Vapur Acentası TtJQKiVE 

llR1 .~T Si Limitet vapur ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
•·UL YSSES,, . vapuru 20 martta beklenmekte olup yükünü 

acentası boşalttıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence limanları 

BAN~ASI 
{ 

Cendeli Han. Birinci kor- için yük alacaktır. 
d Tel. 2443 "CERES,, vapuru 25 marttan 28 marta kadar Anveu, Rot· on. 

Tbe EJlerman Lines Ltd. terdam, Amsterdam ve Hamburg limanlar1 için yük alacaktır. 
'' OPORTO ,, vapuru 21 

11

UL YSSE,, vapuru 8 nisandan 11 nisana kadar Anvers, 
martta Li~erpool ve Svven- Rotterda'l1, Amsterdam ve Hamburg limanlar1 için yük 
seadan gelecektir. alacaktır. 

"FLAMIAN,, vapuru 22 
martta Liverpool ve Svven
seadan gelecektir. 

" DELOS ,, vapuru 21 
martta Hamburg, Bremen ve 
Anversten gelecektir. 

"THURSO ,, vapuru halen 
)imanımızda olup Londra ve 
Hull için yük alacaklar. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
11 

ROLAND ., motörü 20 martta Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Dantzıg, Gydnia, Goteburg, Oılo ve ıskandi
navya limanları için yük alacaktır. 

" VIKINGLAND ,, motörü 2 nisanda Roterdam, Ham· 
burg, Copenhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve 
lskandinavya limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMANJ 

Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

" PELES ,, vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda Malta, 
Cenova, Marsilya, ve Barselona " hareket edecektir. 

~ ................... ~ .. ALBA JUL YA ,, vapuru 1 mayısta gelip 2 may11ta 

Malta, Cenova, Marsilya ve Barselona hareket edecektir. 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
'RAJ-IAT--bDbQ 

-

.......................................................... ı .. _. 
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VV. F. H. lzmir yün mensucatı 

Satılık J>iyauo 
Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satılık

tır . 

Almak arzu edenler her 

1 gün sabahdan akşama ka· 

dar ULUSAL BİRLiK 

1 gazetesi idarehanesine mü· 
caat etmelidirler. ,_ , 

• Kitaplarını7,a 
Cilt, Hatıralnrımza Şık 

Hir Albilm, Ve air 

Cilt işleri Ynptır· 

nıak ister eniz : 

* >'ENı KA V AFtAU * 
Çarşısmdu 3 ı ı\'umcır<ıdu 

- - Ali Rıza - -
Mücellit hanesine 

Van 
Der Zee 

Türk Anonim şirketi _ı---~-· & Co. - _ Öksnrenler! Mut· 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE Bu nıoe c c, iki ytız hin lira sermaye ile ~ laka (Okamentol) 

.. AV OLA " vapuru 31 teşekknl etmiş ,.c Di Ory en tal Karpet Manu-~ ôksnrnk şekerle- ~ 
martta bekleniyor, 4 nisana fukçörers Jjnıitcd (Şark hah) şirketine ait ~ rini tecrllbe edi-~ 
kadar Anvers, Rotterdam, Jznıirdc Halkapınardaki kumaş fabrikasını satm § ~ 
Hamburg ve Bremen liman- nlmışhr. l',abrika büUin teşkilat \'C tesisat ve mOs· § oiz.. C\:S 
larına yllkliyecektir. _ tahdimini ile eski i gibi J kUınınu ani ı 935 ta· § ~ 

" SAMOS ,, vapuru 15 ribindeıı itibaren yeni şirket ıarafmdan i lctil· §§ ~ 
nisanda bekleniyor, 20 nisana mektcdir. Her ne\'İ yiln iplikleri, kumaş, hatta· § 
kadar Anvers, Rotterdam, niye ve çorap İmal edilecektir. l\lamultltm emsa· § 
Hamburg ve Bremen liman- linc fuikiycti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. § 
larına yük alacaktır. Bu mamulat Pcştcmnlcılar başında eski Orozdibak § 
ARMEMENT H. SCHULDT - ittisalindcki scrgiclc ıc~bir edilmekte \ ' t• salış fah- § 

HAMBURG - rikn içinde yapılmaktadır. § 
" TROYBURG ,, vapuru _ Posta kutusu: 127 § 

25 martta bekleniyor, Ham· T 1 f d · 1 · §_ e gra a resı: zmır - Alsancak 
burg ve Anversten yük = Telefon oumarası 2432 ve 3564 § 
çık~ıp Anve~s, Rotterda~ • lllllllillllllllllllllllllllllll• llilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUi 
ve amburg lımanlarına yü nisanda bekleniyor, doğru ı m 
alacaktır D O K T O R 

.. NORBURG "vapuru 28 olarak Nevyorlt, Filadelfi)a 
aıartta bekleniyor, Hamburg ve Boston limanlarına yük 

ve Anverıten yük çıkara- alacaktır · 
caktır. 

JOHNSTON V ARREN LI-
" EXMOUTH ,, vapuru 

19 nisanda bekleniyor, 

Nevyork, Filadelfiya ve Bal-
NES L TD - LIVERPUL 
"DROMORE ,, vapuru 8 

hİıanda bekleniyor, Anvers, timor limanlarma yük ala-
ve Liverpuldan yUk çıkarıp cakhr. 
Burgaı, Varna, Köstence, 11 EKSELSJOR ., vapuru 3 
Galaç ve Braila için yük mayısta bekleniyor, Nevyork 
alacaktır. 

limanına yük alacaktır . 
NEPTUN SEA NAVIGA-

Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
ikinci Beyler Sokağı J\. 68 

Tcf<.f on 3452 
= 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di· 

zel) markalı az kullanılmış 
bir motör satılıktır. Taliple
rin idarebanem:ze müraca
atları ilin olunur. 

\ cPorjen ~aluıpuı ~ 

eo o tnn hir mile· ~ 

hil ckcri olduğu· >bJ: 
nu 'unutmayınız:.._ ~ 
Kuvvetli mnshil ..-1 

istiycnler Sıhhat 

silrgnn haplarım 

arasmlar. 

l\laruf eczanelcr

<lcn arayım:ı. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyork ar, sında ayda bir muntazam sefer 

" TAMESIS " vrpuru 19 Martta doğru Nevyork için yük 
alacaktır. 

" RINO ,, vapuru 20 nisanda doğru Nevyork için yük 
alacaktır. 

Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 
Acente mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 
şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentahğına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 

• Taze temiz ııcuz 
ilac 

IJer türlii tuvalet çeşitleri 

IIamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Haşturak o: 37 

Jlam::a RüM<'Jn beyin fotoğrafluıneji, l::mİrtle en 

fotofıra/ çekmekle ~olıret bulan bir san 'aı or.ugulır. 

mü~kiilpcscnı oları/ar dahi, burada ,·r.ktircliklcri fotukraJ· 

lardnn "" mrum kcılmışltırdır. 
llam::.u llüstem bt•;>in, f oıogra; mufreme~i ıatan mtJoo 

gazası da mıılıtcrem müşterilerinin ince :Ptıklerintı gl:Jre 
her çeşit mulları , foıograf maki11cleritıi bulu.ıdı. 11ıakta· 

dır, JJir z-ıycırct lıcr ~eyi i:qmıa kfıfitf ir. 

(i:ımir • Ha~turak cadde i, Refik 

ve Trakya 
Şeker Fhri kaları 1,fı:rk Anonim Şirket; 

Sermayesi3,000,000'fi\ı·k lirasl 
istanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30-40 

--Sümer Bank--
Fabrikalaı·ı nıamulatı 

Yerli mallaı·ın en iyisi, en ağla

mı, en ucuzu en güzeli 
Hereke kumaşlaı·ı 

TION COMPANY LTD
BUDAPEST 

" DUNA " vapuru 5 ni
sanda bekleniyor, doğru 
olar~k Braifa, Budapeşte, 
Bratıılava •e Viyana için 

" EKSMINSTER ,, vapuru 

19 mayısa bekleniyor, Nev

york limanına yük ala-

lzmir Muhasebei Htısusiye Müdür-
lilğilıtden : ~..,esane kumaşları 

Yllk alacaktır. 
THE EXPORT STEAMSHf P 

CORPORATION 
.. EXILONA " vapuru 2 

caktır. 

Geliş tarihleri ve vapur-

lann isimleri üzerine mes'u· 

liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 

N o. 2007 - 2008 

Bedeli sabıkı: Beykoz kunduraları 
5101 

idarei husuıiyei vılayete ait Balçovada Ağamemnun ve Bakırköy bezleri 
ılıcaları icara verilmek üzere kapalı zarf usulile müzayedeye B k ı· JI 
çıkarılmıştır. şartnamesini görmek istiyenıerin daireye, pey Somer an yer ı ma ar pazar~ 
sürmek istiyenlerin de 10-4-935 Çarıamba gllnO saat 9 dan b • d h ( 
12 ye kadar teklifoamelerile birlikte encümeni villyete lzmir şu esın e u ursunuz 
müracaatları. 842 ·--------------••••••••• 



(Ulus 1 BlrJik) 
----~----------------------------------~ 

4~ 
---------------------

Asya'da korkunç feyezanlar oldu 

Sari neh.rtastı. Yirmi hin kisinin öldü-
' ' ğü söyleniy~~· K?yler su altında aldı 

Zarar kırk milyon dolar 
altındadır. Hunan ve 

tahmin 
Hopes 

ediliyor. 
bendi eri 

Bütün arazi 
yıkılmıştır 

su 

Şanghay 25 (A.A) - Sarı aehrin Bunan ve Hopes 
hududu Qzerindeki bentleri yıkılmı~ ve sular büyflk 
bir araziyi iıtila etmiştir. 20 bin kişinin ôldOğfl :r:an
ııediliyor. Zarar 40 milyon dolar tahmin edilmekte
dir. Yoz binlerce halk milcavir vollar Ozerine dökül· 

" 

yor : Şiddetli ve sürekli yağmurlardan taşan Sarı nehir 
bentleri yıkmı' ve birçok köyler su altında kalmıştır. 
Bfltiln mezruat mahvolmuştur. Çoluk çocuk ölenlerin 
yirmi binden fazla olduğu söyleniyor. Birçok kôylerin 
evleri bile görflnmemektedir. Sular yOzbinlerce hay· 
vanı gôtOrmilştür. Son gelen haberlere göre; zararın nınştftr. 

lıtanbul 26 ( Hususi) - Şanghaydan haber verili· 50 • 60 milyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor. 

Maras'da 
' itfaiye teşkilatı 

Maraş 25 (A.A) - Şim
diye kadar itfaiye vesaitin· 
den mahrum bulunan şehrin 
bu csash ihtiyacını temin 
etmeyi kararlaştırmış olan 
belediye, şimdiden bir mo· 
törpomp ıatın almıştır. Mo
törpompun tecrübeleri ya· 
pılmııtır. 

Bay Titülesko 
Belgrat'ta hararetle 

karşılandı 
8elgrad 25 (A.A) - Bay 

Titülesko ve refikası buraya 
ielmişler ve istasyonda Bay 
Y evtiç ile refikası tarafından 
kartılanmıılardır. 

Kastamonu 
Ağaçlandırılıyor 

Çankırı 25 (A.A)- Ziraat 
Vekaletinin Kaıtamonudaki 

fidanlığından verdiği on bin 
elma fidanı bugün gelmit ve 
bahçe sahiplerine parasız o· 
)arak daiıtılmışhr. Beledi
yenin Bursadan retirttiii 
akasya ağaçları da ıehir yol· 
ları kıyısına dikilmektedir. --Telefon 
Yakında lzmirden Av
rupa ile konuşacağız 
hmir - Istanbul ve Ankara 

ile Avrupu arasında işliyecek 

olan otomatik telefon tesi

satına büyük bir hız veril

miştir. Mayıı ortalarında te· 

isatın biteceği ve otomatik 
telefonla doirudan doğruya 
Avrupa ve Ankara ile gö· 
rü,melere başlanacai'ı anla· 
şılmııtır . 

• Turne 
Köycn valimiz hazır· 

lıkla başladı 
-Başıarafı birinci sahifede

mektedir. 
Vali General Kizım Dirik, 

dün vilayet köy bürosunda 
bir müddet meşgul olmuş, 

yeni direktifler vermiıtir. 
Köycü valimiz General Ka

zım Dirik; yakında yetikli 
(salahiyetli) arkadaşlarile köy 
Jerde bir turneye çıkacak, 

köy kalkınma hızını bu ze
vatla birlikte tetkik edecek-
tir, 

1 .......... . 
Türk Tarihi Suriye 

Araştırma başkanı ta· 
yin edildi 

Ankara 25 (A.A) - Pro
fesör Yusuf Akçoradan açı
lan Türk Tarihi araştırma 
kurumu başkanlığına Bolu 
saylavı ve başkan vekili Ha
san Cemil, başkan vekilliği
ne de kurum üyelerinden ve 
Ankara kız lisesi tarih mu
allimi Bayan Afet divanca 
ıeçilmiılerdir, 

Mis Betti 
Yarın şehrimıze geliyor 

Istanbul - Bir müddeten 
beri memleketimizde bulun
makta olan meşhur kadın 
gazetecilerden mülakatlar 
kraliçesi Mis Betti bugün 
lzmire hareket edecek ve 
Pire yolu ile memleketine 
dönecektir. 

Kayseri 
Dokuma fabrikası 

Istanbul - Kayseri doku· 
ma fabrikası inşaatı ikmal 
olunmak üzredir. Fabrika 

Fevkalade komiseri 
Ankara'da 

Ankara, 26 ( Hususi ) 
Fransız fevkalade komiseri 
Kont dö Martel bu sabah 
saat onda şehrimize geldi. 
istasyonda Fransız sefareti 
erkanı ile Hariciye Vekaleti 
protokol şefi tarafından 
karşılandı. F evkalide komi
ser burada bir kaç gün 
kalacak ve: bu müddet zar
fında temaslarda bulunarak 
emlak işlerini konuşacaktır. 

lstanbul 25 (A.A) - Fran· 
sanın Suriye fevkalade ko-
miseri bay dö Martel bu sa
bah şehrimize gelmiş ve Sir· 
keci istasyonunda bay Mu
hittin Üstündağaile polis mü
dürü bay Fehmi ve bir po· 
Jis müfrezesi tarafından is
tikbal edilmi~tir. 

Bay dö Martel bu akşam 
Ankaraya gidecektir. 

Tiırk 
lngiliz ticaret mu

ahedesi 
Nisanda kısmen, Temmuz- lstanbul - Yarıda kalmı~ 
da da tamamen işlemeie olan, Türk - lngiliz ticaret 
ba~hyacaktır . ' muahedesi müzakerelerine 

Elektrl
• k . k bu hafta içinde şehrimizde 

şır eti devam olunacaktır. 

Herkesi zarara sokmak Habeş · ltalyan 
selihiyetini nereden Hududunda mflsademe 

almıştır lıtanbul - Eritrede ltaJ-
Dünkü nüshamızda, elek - yanlarla Habeşler arasında 

t . "k · k t• · h Jk k gene kanlı bir çarpışma ol-
ırı şır e ının a a arşı 

" t d" • · 1 kt b h muş,!Italyan hududunu aşan gos er ıgı saygısız ı an a - H . 
seylemiştik. Bn sabahta ida· abeş askerlerı, hudut mu-
rehanemize gelen bir oku· hafızlarının üzerine ateş aç-
yucumuz; şirketin, yukarı mışlar ve bir ltalyan nefe-
mahallclerde tel geçirmek rini yaralamışlardır. Bir ölü-
ve fincan takmak için hotbe- den başka birkaç Habeşin 
hod rast geldiği evlerin dı- de yaralandığ~ söylenmek-
varlarını deldiğini, ıöyliyerek tedir . 
tikiyet etmiştir. Bu türlü 
şikayetlerin arkası aylardan
beri devam ediyor. 

Elektrik şirketi, - dünde 
zikrettiğimiz gibi - yalnız 
kendi işine uygun gelen ta· 
rafı iltizam etmekte ve 
halkın menfaatini nazarı iti
bara almamaktadır. Bu şir
ket; bir menfaat ve hem de 

istisgar edilmiyecek derecede 
olan bir menfaat mukabi
linde halkın medeni bir ih
tiyacını tatmin etmeği taah· 
hüt etmiştir. Bunu yaparken, 
şu veya bu yurttaıı zarara 
sokar ve alemin dlvarlarını 
delik·deıik etmeğe kalkı
şırsa, aşikir bir haksızlıiı 
ihtiyar etmiş olur ki, buna 
kimıenin göz yummıyacaiı 
tabiidir. 

Şehid 
Yetimlerinin maaşları 
- limir Askerlik ıubesinden: 

Üç ayda bir maaş alan
larla on senelik maaılarını 
alarak hazine ile alakaları 
kesilen şehit yetimlerinin şu· 
beye müracaatla kayt ettir· 
meleri evvelce ilin olunduğu 
halde pek çoklarının ~ilin· 
dan haberdar olmıyarak kayt 
harici kaldıkları tetkikattan 
anlaşılmış ve keyfiyet tekaüt 
şubesinden sorulmuştu. 

Gelen emirde bu gibi kayt 
harici kalan şehit yetimleri· 
nin ellerindeki vesikalarile 
Nisanın 25 ci iline akıamı· 
na kadar acele ıube hesap 
memurluiuna mUracaat et· 

Dilenci 
Meğer l)üyük bir 

musiki üstadı 
• • 'I 
ımış ... 

Paris - Gazetelerin Mad
rid muhabirleri; ıenelerden
beri sefalet pençesi altında 
sönmeğe yüz tutmuş bir 
musiki üstadının faaliyete 
geldiğini haber veriyorlar. 
Muhabirlerin verdikleri ma
lumat şudur: Bundan bir kaç 
ay evvel Madrid şimendifer 
istasyonunun kapısında 55 
yaşlarında bir adamın sa
daka aradlğınl görenler, 
dilencinin parlak bir maziye 
sabib kimıeJerden olduğu 
kanaatini taşıyorlardı. Bir 
gün Madrid gazetecilerinden 
biri, merdivenin alt basa
maklarında büzülmüş olan 
bu adamın kim olduğunu 
anlamak istemiş ve kendi
sine yaklaşarak: 

- Siz kimsiniz? 
Diye sormuttu. Adamca· 

ğız, gazetecinin sualine şu 
cevabı verdi: 

- Ben muıikile iştigal 
etmiş bir adamım. San'a
tımdan daha fazla istifade 
etmek için bir iki yıl evv~l 
Madrid'e geldim. Yabancı 
olduğum için hiç bir yerde 
tı1tunamadım. Fakir düştüm. 
Şimdi açlıktan ölmemek için 
dileniyorum ,, 

Gazeteci, sefaletin pençe
sine düşmüş olan bu san'at
karın haline acımış ve ga
zetesine acıklı bir fıkra 
yazmıştı. Bunu okuyan is
panya zenginlerinden musiki 
meraklısı bir zat, hemen 
istasyona koşmuş ve sadaka 
dilenen musikişinası evine 
almıştır. Zengin İspanyalı, 
evinde tertib ettiii ilk ıü
varede fakire bir parça 
çaldırınca, gerek kendisi ve 
gerek davetlileri hayret 
içinde kalmışlardır .. 
Yakın bir geçmişte istaı· 

yonda ıadaka dilenen ya
bancı fakır, meğer 
büyük bir musiki üstadı imiş. 
Ba adam, yakında Milioo'da 
muazzam bir konser hazır
lamaktadır. Madrid'in en 
yük.sek aileleri, musiki üsta
dının konserinde bulunmak 
için Milino'ya kadar gitmeği 
göze almışlardır. 

meleri ve bundan ıonra ie· 
leceklerin nazar dikkate a
Jınmıyacağı ilin olunur. 

Yeni idare lıcy'cti eçi l d i 

Esnat ve Ahali bat 
kası yıllık. kongre~ 
Banka 934 senesinde 14.0 bin 1~ 

lira 42 kuruş kar etnıiştir 
ıod 

Mllrakabe heyeti eeçlıll fünaf ve Ahali bankası yıllık 
umumi toplantısı dün öğleden 
sonra Ticaret odası konferan• 
salonunda toplanmıştır. Heyeti 
umumlyeye idare meclisi bao· 
kanı bay Hamdi başkaolak et· 
mlştlr. Ükonoml Bakanlığa ko· 
mleeri eıfıtile bakanlık müra· 
klbleriodeo bay N4bl bulun· 
muştur. 

Evveli t~plantaya iştirak 
edenler tesblt edilmiş ve kanuni 
nlsab mevcud olduğu görülerek 
müzakereye başlanabileceği ko· 
ınleer tarafındın bildirilmiş, 

celse açılmıştır. 

Ruzname mucibince idare 
meclisi ve mürak.ah" heyeti ra· 
poru bankanın İzmir şubesi 

müdürtı bay Atıf tarefından 

okunmuştur. 

Rapor hakkm<lı biç kimee 
söz almadı ve ittifaklı tasvfb 
edildi. Blaoço ve k4r zarar 
heeabı okunda. BIAnço bak· 
kında ean'at mektebi eski mfi· 
dürü muallim bay Ferid. bay 
Sabit ve Filibell bay Ahmed 
söz aldılar. BIAnçonnn aktif 
kıımıodakl bazı heeablll' hak· 
lundı izahat istediler. 

Bay Hamdi bunlar hakkında 
izahat verdi. Bu rzabat kif I 
görüldü ve ba,ka da söz lstlyen 
olmadığı için blinço taedlk 
edilnf'k ldarf' meclisine lhra 
olundu . 

9 ;3 4 yılında Ükoooml Ba 
kanlığı müf,.ttişlerl tarafından 

yapılan ve üç ay devam eden 

tef tl~ler netlcf'slnde verilen 
rapor okundu ve bankanın 

umumi muamditı hakkında 

hi~scdarlır teovir edildi. 

Bu raporda bıoka muamele 
lerinin r.sae ltlbaıile mükem 

mel oldogu ve t~lerin iyi yfi· 

rümekte bulundugu bildirili 

yordu. Ökonoml Bakanlığının 
böyle milli bir m0e88 seye kıtrşı 

ciddi bir tdtft ıurf'tlle göster· 
diğl al4kıdan h,.y,.tl umumi· 
yf'ce lf'şekkür edilmesi ve tt'!l· 
graf gôndnllmeel ittifakla ka· 
rur altrna alındı. 

R ıznıı ınf'oio dfüdOrıcü mad 
desinde yazılı baok11 iQlerfnden 
doğacak zarurı-t helinde gayri 
rn,.nkul 111tıo almak için idare 
meclisine l1'14blyet verildi. 

Bundan sonra Y"Di idare 
meclisinin seçimine baolandı. 

Nizamnameye göre en kıdemli 
azadan Qçüncünün çekilmesi 
IAzımgellyordo. Bunlar Bay 
Hamdi, bay Nuri, meserret 

oteli eahlbl ve Ftllbelf bay 
Rahmi idi. Çekildiler ve idare 
meclisinin bıotanbaşıı yeniden 
lntihabınm yapılması mevzuu. 
bahsoldu, kabul edildi ve gizli 
rey ile seçim yapıldı. Reylerin 
tasnif 1 iki saat kadar ıOrdü. 

Neticede yeni idare meclisine 
670 r.,yle bay Hamdi, 726 
reyle bay Rahmi, 659 reyle 
bay Nuri, 658 bay Şerafeddin 

Serbtıoğlo, 638 reyle bay Ki 
znn Alaşehir'li, 594 reyle bay 
Mehmed Akoaman oğla umomi 
l'lllyet mecllıl nımıoa idare 
meclisine mObendls bay Aziz 
lotlrak etmektedir. Bu suretle 

yeni mecUı yedi kloiden mClrek· 
keb olarak teıekktU etmlttlr. 

cümhuriyet merkez "',. 
mQdilrü bay Mecid, Ol 

ııı hay Nazmi ve forbeB 
bay KAmll seçllmleterdlt4 

Banka 934 yıhod• 1 ı1r 
lira 42 kuroş k4r eta>1' rı 

e' kilrdao hfHedarJar• lir' 
mettü olarak 85,:JO~ 

~tir· koruo k4r te•zl edecr oİ 
eedarlır bo ıuretle Y 1 

nisbetlnde bir ur •11111
' 

cıklardır. Tevziat bııılrt!I 
dasında yıpıla~ 

Zafer 
H o,,, 

ay ranıı pı· e 
mında ıadi191 

yapıldı 
"" .. Zafer bayramı / 'eti' 

göre; Vekiller tJeY ı• 
kabul olunan ~progr•111 

ff 
ıncı maddesindeki S ~ 
fıkraları aşağıdaki şe 
düzeltiJmiıtir: tlİ 

B ) Tebrik ziy•re rl' 
müteakip bi16muJIJ ı~., 1 
hey'eti zabitanı aıke~~. 

. tı..
a yene nizamında ıç 

1 
miş bulunacağı ıntı1h(1çı 
meydana giderler. , 
mahallinin - eğer t1•r•• ~ 
bitlik ve Askeri abidefl f 
idi civarında buJuoıJJ• ,~ 
reccahtır. Maamafib ~tı~ 

'" da muvafık bir yer , 
. 1 rııı mahaJlı kumandan • e~ 

tir.) Mahallin en yü~5 
f' 

keri makamı sabibİ ,e gı 
ri ne vekil tayin ede~; ~ 
mandan yüksek se9 ,i 
yene nizamındaki a9~e 1 
rik eder badehu içtıOS e 
hallinde zabitan "e ti 
evvelemirde bir bılk'1o~ 
ederler mahallin e~ 

1
•0 

b'btO askeri makam sa ı 4 • e 
verine vekı·ı tayın 
~ • teli 
kumandanın eınr• ~ 
garnizonun en kıd~"'o~ 
biti tarafından bu bUfııııı 
nün ulviyeti ve Ot J•~ 
istiklal mu hare batı" ,ıi 
nakıbi kahraoıaıı•0;ısıb 
düşman ordusuııu11 ~/.. 
neticelenen Bış1'ı.I ef' 
muharebesinin tari~: ,ı, 
sek sesle kısa, t1e''ı•" .'J 
vetli olarak anlatır dl'~ 
kur izahattan so11r• '-' 
en yüksek askeri fe~ 
sahibi veya beriııe ~·' 
yin edeceği kuoı•11 u'I' 
yük Milli zaferin ıs'~· 
timsali olan 5,ş1'ı.I o' 
Reisic6mhur 1iak1'1~, l" 
cilit ve temenııiY't ·çi' 
nur; şüheda ervab1 1 

/ 

disatta bulunur. ~iP 
C ) Bunu mnte• . ..t~ 

·ştll' 
(varsa askeri ve 1 ~tt 
mişlerse mülki rJ't t (l 

resmi geçid yapar '~,r 
taat ordugahlarııı• / 

-~~ 
Bay Fıı• JI 

Isklin genel JJI~ 
mft olııY0 

't 
Istanbul - IırJJ' ,_J 

Bay Faik'in iıki111i~;f dtlrli olacatı ıöY ' 


