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Largok 1 kurşuna dizildi
1 

Ani bir har 
deleri 11 

___ . Sovyet piya
eephededir 

" Sovyetler harbe girmiyecek, ancak sulha 
olursa iştirak edecektir ,, 

yardımı 

Motkova: 30 (Radyo) - Es- 1 
ki hatta muvazi olarak yapılmış olan 
Moskova - Veladivostok demiryo-
lu açılma töreni yapılmı~tır. Bu bat 
Japonlara karşı müdafaa hattadır. 

Savyet Rusya Alman - Japon 

muahedesi üzerine hazırhklannı art
tırmıştır. 

Sovyet ricali bu vesile ile ver- 1 

dıkleri beyanatta Rusyanm kuv
vetlerinden ye hangi düşmana olursa 
olsun mukavemet edebilece,ğinden 
bahsetmişlerdir. 

Rusyanın tayyareleri ve denizal
tı gemileri çok kuvvetlidir. Tayyare 
ile on dakikada cepheye piyade kı-
taatı nakledebilir. Rusya bir harp 
zuhurunda iştirak etmek niyetinde 
değildir. Ancak sulha yardımı olur· 
sa iştirak edecektir. 

l ·ı--------------~---------Suriye intihabı tehirl
1 l mi ediliyor? ıı 

i Şam: 30 [Hususi mu- ! 
habirimizden] - Şamaa • 
Vataniler dün:sab h se- ~ 
kizde toplanarak 19 sa- ı 

j at süren bir toplantı l' 
yapmışJardır. ~ 

Sızan bir ha bere göre i 
Suriye intihabı 15 kanu- t 
nuevvele kalmıştır. J - ..... .._._.......~~· .............. ~ ........ 

-----------------------............. ----------...... -...~-------------........... --....... Alman-Japon muahedesi 

Bela Bartok mem- Madridin harab olmasınaı 

SURİYEDE 
Vataniler toplantılar yapmakta. 
İntihap geri kalacağa benziyor 

ı 'atanilerden üvey evlad muamelesi gören Halep 

Berut : 28 (Hususi muhaöirimiz- Şamdan gelen haberlere göre Va· 

leketine döndü 
• Kompozitör, Adana Halk- Valansya sebeb olmuştur 

Londra : 30 [Radyo] - Neşre
dilen Alman - Japon muahdesi 
Londrada Pariste iyi karşılanma • 
mıştır. Rusyada bu rnuahedeye şid· 
detli hücumlar yapılmaktır. 

Akvam cemiyeıi 

den) - Lübnan Cumhur Reisi Ali 
Komiser Kont dö Martel ile geçen 
gün uzun uzadıya görüştü. 

Bu görüşmelerde yeni muahede 
ve protokollar ahkamına göre idari 
islihat mt-vzuu bahsoldu. 

tani fırka reisi Haşirnületasinin baş· 
kanlığı altında vatani kütle atası 

Oryanpalasta bir içtima yapmışlar· 
dır. Bu içtimada intihap işlerinden 
bahsetmişlerdir. Hazırlık yetişmezse 
intihap 3 birinci kanuna kalacaktır. 
İçtimada Trablus işlerinden de bah· 
sedilmiştir . 

f, 

evi için neler diyor ? 

Ankara : 28 ( Hususi muhabiri 
mizden) 

Türk köy musikisi üzerinde tet· 
kikler yapmak ve baza köy türküle· 
rini plağa almak için , şehrimizdeki 
konferanslarından sonra , Adanaya 
gitmiş olan kıymetli Macar musiki 
alimi Bela Bartok dün şehrimize 
dönmüş ve akşamki ekspresJe Bu 
dapeşteyc dönmek üzere Ankaradan 
ayn)mıştır. 

Profesör , kendisiyle görüşerek 
intibalarım rica eden arkadaşımıza 
demi_ştir ki : 

- Adana ve Cİ\.arına yaptığım 
seyahatten pek memnun olarak dö
nüyorum . Bu fırsattan istifade ede
rek çok güzel köy türküleri topla· 
dım . Macar köy musikisiyle yakın
lığı ve benzerliği ilk bakışta göze 
çarpan bu parçalar benim için kıy· 
metli bir tetkik mevzuu olacaktır . 
Bu münasebetle Türk muzik folklo· 
runun güzellik ve zenginliği hakkında 
da bir fikir e~i~~i~ bul~nuyorum. J 

Memleketmızı zıyaretım esnasın· 1 

da gerek Ankarad t ve gerekse A· 
dana halkcvleı inden gJrmüş oldu · 
ğ-um b·iyük kölaylıkları ve ~aıniml 

kabulii burada ş iikranl ı anmalıyım . 
Uu kıymetli yardım sayt'siııde, köy 
!erdeki Se)'a~atim . t-v1acari:,tanda 
tnusiki araştırmaları için yar tığım 

seyahatlerden bile daha müsaid ~art- , 
lar içinde geçmiştir . Halkevlerini· 1 

zin , memlekette kültürel çalışmalar ! 
için ne kadar faydalı ve kıymetli bir 'ı 
teşkilat halinde çalışmakta olduğunu 
görmek beni çok sevindirmiştir. 

Tükiyeyi yakından tanımak fır. 
satım bana vermiş olan bu ziyare· 
tim , bu sene en fazla zevk duydu
ğum bir hadise olmuştur. 

--~------··4ml----~~-

Varşovada yakalanan 
teşkilatçılar 

Varşova : 30 ( Radyo) - Yu
karı Silveyada 33 kişi askeri teşki
lat yapmak istediğinden yakalanmış 
ve üçer sene hapse mahkum olmuş
lardır. 

Bertin teminat verdi 

Londra : 30 [ Radyo ] - lngil
tere Hariciye nazırı Mister Eden 
Berlinden Alman - Japon muahe
desinin gizli maddeleri olmadığına 
dair teminat almıştır. 

General Lano : - V alansya hüku
metinden hesap istiyeceğiz . diyor 

Dün hükiimetciler 450 telef at verdi 

.llııclı itlılı•ıı lıir gifriinii§ 

cak kadar cesur değillerdir. 1 

1 . 

Hükurnetçiler dün de 450 telefat 
vermişlerdir· . Bu zaif hükumetin is· 
rnrı o kadar Geyhuded[r ki .. 

C; ı hiildhıd İspanyfJ I 
idnn yı..· k : dı r değ· iluı:·. 

. 

h:ılkıııı 

Ital'i•a- Iaporı .! ..., 

1 
! anlaşması 1 

1 Amerika ve Sovyet Rusya 1 

J tarafından hiç iyi 

Gerıeral lano 

Cenevr~ : 30 ( A.A )- MlJletler 
cemiyeti İspanya hükumetinin verdiği 
notayı tetkik etmek üzere üç veya 
dört birinci kununda fevkalade top
lanacaktır. Cemiyet mahafili vaziye
tin çok nazik olduğunu söylüyorlar. 

Lizbon : 30 ( Radyo ) - Madrid 
cephesinde KızıJlar taarruza geçmiş
tir. Fakat hiç bir muvaffakiyet elde 
edememişlerdir. 

Lizbon: 30 (Radyo)- Gene- 1 
ral Lano radyo ile söylediği bir nu- . 
tukta demiştir ki : 1 

Madridin harap olması Valansya · 
hükumetinin kabahatıdır. Güzel şeh- 1 

rin harap olmasından Valansya hü
kumeti mesuldur. Ve bu hesap on· 
}ardan sorulacaktır. 

Kızıllar bizimle çarpışma yapa-

karşılanmadı 

Ankara: 30 ( A. A.) - Man· 
çuri ve Habeşistan hakkındaki hal· 
yan -Japon anlaşması Vaşingtonda 
müsaid karşılanmamıştır . iyi Malu
mat alan mahafil bu anlaşmanın teh 
tikeli olduğunu kabül ediyorlar. 

Sovyet dış işleri komseri İtalya. 
nın Japonyaya Alman-Japon pak· 
tına benzer bir pakt teklif ettiğinden 
emin olduğunu söylemiştir. 

Tokyo: 30 ( Radyo ) - ftal 
yan-Japon müzakerelerinin başla 
dığı hakkındaki gazete haberlerini 
hükumet temin etmiyor . Bu müza
kereler siyasi mahiyette değildir. 

Hükumet , komünizme karşı mü· 
cadele edeceğini kat'iyetle beyan et
mektedir. 

toplanıyor 

Londra: 30 [Radyo J- lspan· 
ya notasını müzakere etmek üzere 
Akvam cemiyeti 14 birinci kanun
da toplanacaktır. Bu içtimam çok 
nazik olduğu anlaşılıyor. 

Akvam cemiyeti ispanyadaki 
müsademeyi harp saymıyor, 'ihtilal 
sa)'lyor. 

Akvam cemiyetinin bu toplan
tısını vakitsiz bulanlar da vardır. 

Macal" Naibi Romadan 
döndü 

Roma: 30 ( A. A.) - Macar 
Naibi hükumeti ve nazırJarı dün Ro 
madan ayrılmışlardır. 

Belediye meclislerinin ve Vali ve 
kaymakamların selihiyetlerinin tev· 
sii ve oelki de Berut ve Trablus ha
diseleri görüşüldü . ilan edilecek: 
kanun esasi üzerine de söz geçmiş
tir . Ali Komiserlik bunda bazı ta· 
diJat yapılması niyetinCledir. Bu ta· 
dilatta hükumet mesuliyeti tayin ve 
salahiyeti takviye edilecektir. Fakat 
kanunun tadili Lübnan parlamento
sunun hakkıdır. 

Lübnan hükumeti idari ve mali 
islahat için projeler hazırlamaktadır. 

Reisicumhur dahil ve hariçteki 
bütün Lübnanlılara muahedenin tas
diki dolayısile bir hitabede buluna -
rak bu muahedenin bütün Lübnan
lılar arasında müsavat temin etti· 
ğini ve Fransa dostluğunu takviye 
ettiğini bildirmiştir. 

Cemil Mürdim ve Sadullah Ca
birinin Beruttaki tavassutlan hak· 
kında tafsilat verilmiştir. TrabJusta 
grev bitmiş ve sükunet iade edil· 
miştir. Bu haber Vatanilerin Trab· 
lustaki adanılan tarafından telefonla 
teyit edilmiştir . Halepten gelen 
haberlerde bir şikayet vardır • 

Suriye hükumeti Paris sergisine 
davet edilmişti. Suriye Vezirler mec· 
lisi bu sergiye iştirak için iki ko
misyon teşkil ederken bunun en mü· 
himmi olan birincisine Halepten aza 
intihap etmemiştir. 

Halepliler, iyi şeyler Hep Şam
lılara, öz evlatlara veriliyor . Halcbc 
de sıcak darbeler vuruyorlar.Suriye 
ittihat hükumeti Şamhların nazarın· 
da ( Ha1ebe ) sağılacak bir inek gö-

Donanmamızın Akdeniz seyahatı 
zile bakıyor.Çünki varidabn üçte ikisi 

Halep mıntıkası temin ediyor ve 
bu para merkeze Şama gidiyor. Ha-
lepte intihap işleri de yolunda de
ğildir. Merkezdeki müntehibisaniler 
vatani kütlenin listesine hürmet edi
yorlarsa da mülhakatta , Trablusta 
Kürt dağında, Cisir Şuğurda bu liste 
kazanamıyor . 

Metaksas donanmamız şerefine verdiği 
ziyafette Türk -Yunan dostluğunun 

sarsılmazlığından bahs etti ı 
l 

Şamlılar on beş yıldanberi kendi 
kardaşlarmı Halebİ , Cebelidüriiz , 

----,---~----·-----,--~ 

Kral Jo:rj amiralımızı l{abul ve Y avu- ! 
Lazkıyeyi .. Bir türlü memnun ede· 
ıniyorlar. Bir zaman Halep mıJ\tı· 

kası da bu sebeple ayıı bir idareye 
tabidir. zu ziyaret etti 

Nihayet Şamla birleşen o oldu • 
Ve hala şikayetçi mevkide bulunu· 
yor. Halep Vatanileri İbrahim Han· 
nanonun hayatında ona bağlı idi . 
Ve Şima1 Cenup Vatanileri müşkü· 
latla birleştiler . 

Ankara : 30 [A. A.] - Donan
mamızın Yunanislanı ziyareti orada 
büyük alaka ve memnuniyet uyan· 
dırmıştır. Yunnan Başbakanının 

amiralimiz şerefine verdiği ziyafette 
Türk - Yunan dostluğunun ~sağ

lamlığı ve ehemmiyeti etrafında 

samimi nutuklar söylenmiştir. 
Gazeteler Türk - Yunan dost· 

luğu hakkında uzun makaJder neş
retmektedirlcr. lngilterenin Akdeniz 
filosu kumandanı Maltadan büyük 
Beritanyanm Ankara elçisine çek. 
tiği telgrafta şöyle demektedir. 

Bütün Türk zabit ve neferleri 
burada haklı surette kendilerini sev 
dirmişlerdir. iki memleket zabitan 
ve mürettebebatı arasında ihakiki 
bir dostluk havası teessüs etmiştir. 
Türkler kadar bizde büyük bir 
memnuniyet duyduk. 

Atina : 30 [ Radyo ] - Kral 
Jorj Amiral Şükrü okanı kabul et. 
mişlcrdi. 

Yunan kralı, Türk amiraline 
büyük bir samimiyet gösterek Ya
vuzu ziyaret arzu ettiğini söylemiş· 

lerd ir. 

1 
Şükrü Okan saraydan aynldık

tan sonra Akrepolu ziyaret etmiş· 
tir. 

Kral oğleden sonra Yavuz ztrh
lısını ziyaret ederek Türk amiralı
nın ziyaretini iade etmiştir. 

Türk bahriyelisi şerefine Yat 
kulüpte de biiyük bir ziyafe veril· 
miştir. 

Büyük ölçlide ( birlik ) davasında 
bulunan Şamlı siyasi rical hiç ol
mazsa Haleplileri şikayete mecbur 
etmest>ler . 

Son dakika 
Amerikannı 100,000 Tayyaresi oluyor 

Nevyork : 30 (Radyo) - Önümüzdeki sene için
de müttehidei Amerika hükumetinin 100,000 piya
de Tayyaresi olacaktır. Şimdilik 75,000 piY,ade Tay
yaresi mevcuttur. 

Largo Kaballero kurşuna dizildi 
Londra : 30 ( Radyo ) -- Royter muhabiri bildiri

yor: Eski İspanya Başvekili Largo Kaballero kurşuna 

dizilmiştir 



Sahife 2 
Belli Bartokun konferans\ 

Halk melodileri ve bunla 
rın yüksek musikiye tesiri 

.._ ____________ ____ 
-111-

Ortaya konacak teknik siial şu
dur: 

Halk türkülerinin ilmi musiki 
üzerine tesir tarzı ne olacaktır ? 

Birinci usul : Halk melodisine 
- hiç bir değişiklik yapmadan , 
yahud pek az bir tadilat ile - bir 
accompagnement( refakat nağmele
ri ) ilave edilir bir prulude ( baş· 
)angıç) bir entlerlude ( ara nağme ) 
bir conclusion ( bitki nağmesi ) de 
ilave edilebilir . 

Bu türlü çalışma ( Bah ) ın ko· 
rallarmın mukaddemelerine benzer . 

Bunun iki çeşidi olabilir . 
Birincisinde , ilave olunan şey 

( başlangıç , refakat , ara nağme , 
son nağme ) tali bir ehemmiyette 
olur . Ve sade bir çerçeveye benzer 
ki onun ortasında halk melodisi kıy· 
metli bir taş gibi durur . 

ikincisinde , bilakis ilave edilen 
şeyler eserin mühim kısmını ttŞkil 
eder . Ve onun içinde halk melodi· 
si adi bir ( motto )gibi bir nekarat 
gibi tekrarlanır . Bu iki nevi bıçak
la kesilmiş gibi kesin değildir . ikisi 
arası şekiller de olabilir. 

Her halde burada mühim olan 
mesele şudur : 

Halk melodisi ile ona ilave edi· 
len şeylerin heyeti mecmuası ayrıl· 
maz bir birlik tesiri vermeli. (yama) 
gibi durmamalıdu . 

Bunun için de halk teminin yer· 
leştirildiği çerçeve onun karakterin
den süzülmüş olmalı onun harici hu· 
susiyetlerini açıkça göstermelidir . 

( Y azi her iki halde de eserde 
temel taşı ve kaynak halk melodisi 
oluyor . ) Bu birinci usul doğrudan 
dotruya köy melodisini işlemektir . 
ikinci usule;gelince : bestekar haki· 
ki köy melodisini kullanacak yerde 
onu taklit ederek kendi bir halk 
melodisi yapar ve eserinde o temi 
işler . Bu işleme yolu her iki usul· 
da da birdir . 

( Profesör burada piyano ile 
bir kaçı kendi eseri olmak üzere 
halk musikileriyle yapılmış bir kaç 
parça çaldı ). 

Stravvensky eserlerinin başında, 
ne de notlarında kullandığı temlerin 
halk melodisi mi yoksa keneli.ihtiraı 
mı olduğunu söylemiyor . 

Eski üstadlar. da öyle idi . Es~r · 
)erinde bu yolda bir işaret olmazdı. 

Misal olarak ( Symphone pasto. 
rale ) ı hatırlatayım . 

Stravvinsky prensip itibariyle 
şöyle hareket etmek istiyor . De· 
mek istiyor ki sanatkarlık bakımın· 

dan bir bestekar kendi eserlerinde 
ister kendi temlerini kullansın ister· 
ıe başka yerden aldığı temleri kul
lansın hiç farkı yoktur . 

Bir gün bana , kendi fikrince ya· 
rayacak hangi materyeli 0lursa ol· 
sun kendi eserine idhal etmek hak· 
kı olduğunu söyledi • Bu !surette is· 
tiare edilmiş olan materyel ( nağme, 
tem ) kendi manevi mülki olmuş 
oluyor . 

Bu anlayış molyerin zihniyetine 
de uygundur . O d11 bir takım it 
hamlara karşı ( ben malımı nerede 
bulursam alırım ) derdi . 

Gerçekten sanat bakımından 
kullanılan temin nereden geldiğinin 
ehemmiyeti yoktur . Bu hususta St· 
ravvisky tamamen haklıdır . Bunun 
ehemmiyeti ancak musiki ilmi bakı· 
mındadır . 

Kendi iş'arı olmadığı için Stra· 
vvenskynin Rus devresi . Dedikleri 
eserlerinde ha.ıgi temler kendinindir. 
Hangileri başka yerlerden alınmıştır. 
Bunu tesbit edemeyiz . Yalnız mu· 
hakkak olan şudur ki bu tem ma· 

Nakili : M. Bak•ı 

tcryelleri içinde eğer kendi icadları 

varsa • - ki her halde olmalıdır . 
Bunlar da köy musikisinin en mü· 
kemmel ve er iyi taklidleridir . 

Nihayet köy musikisi ilmi musi
kiye bir üçüncü şekilde de tesir ede. 
bilir. 

Bestekar ne köy melodisi kulla· 
nır ne de onun taklidi olarak ken 
di yaptığı motifleri kullanır. Bunun· 
la beraber bestelediği eser kendi 
memleketinin köy musikisinin ha. 
vasını ( Duygusunu ) aynen yaratır. 
O bestekar köy musikisi dilini bir 
şairin kendi ana dilini bildiği gibi 
bilir ve tasarruf ediyor demek 
olur. 

• * • 
Son bir mesele daha kaldı; 
Halk melodilerinin temlerini kul

lanmakla bestekiirm işi kolaylaşı· 
yor mu? 

Çokları buna müsbet cevap ve. 
rir. ( Tem ) icat etmek gibi beste. 
karlığın en güç işini hazır bulduitJ 
tem sayesinde atlatmış olur ve işi 
hafifler derler. 

Tecrübe bu fikrin tamamile ha
talı olduğunu gösteriyor. Halk me· 
lodilerini iyi işlemek en güç işler
den biridir. Her halde orijinal tem 
yapmak kadar güçtür. Verilen bir 
temin büyük bir bağlılık demek ol
duğunu düsünmelidir. ( Yani bes
tekar ona bağlıdır. Serbest değildir.) 

Şark köylülerinin melodi karak. 
terlerini temsil etmek daha güçtür. 

Melodinin karakterini iyice kav. 
ramak şarttır. Ancak bu suretle 
çalışma onun hututunu gösterebilir 
ve karanlıklaşmaz. 

Böyle melodileri kullanabilmek 
için, hatta yalnız armonize edebil· 
mek için >- orijinal bir eser yap
makta lazım olduğu kadar - bun
larda da ilham dedikleri istidat 
şarttır. 

Bir mesele daha : 
Köy musikisinden istifade etmek 

faydalı mıdır, zararlı mıdır ? 
Buna cevap vermek için aslı 

halk türküsü olan ilmi musiki eser. 
leri ile- on iki tonlu yahut ( Atona· 
le • Gayri makamı ) dedikleri mu· 
sikiyi tahlil ve muayene etmelidir. 

Bunların arasında bir münase· 
bet yoktur. Şimdi atonal köy mu· 
sikisi bulunmaz. Binaenaleyh atonal 
esaslı bir ilmi musiki eseri yapmak 
için köy musikisi esas alınamaz. 

Köylü musikisini tavsiye ederken 
bunu başka nevilere terketmek ma. 
nasına almamalıdır. Fakat yenilik 
yapılırken aranacak kaynaklardan 
en değerlisi budur. 

- Bitti 

: lzmirde tütün satışları 

lzmir : 30 ( Radyo ) - lzmirde 
tütün satışları bitmektedir . bu yılki 
fiatlar memnuniyet verici şekilde· 

dir , asgari fiatlar 50 - 60 arasında
dır . Vasati fiat 70 kuruşu bulmuş. 
tur. 

Danimarka sahillerinde 
bir yangın 

Danimarka : 30 ( Radyo ) -
Viyo sahilinde ansızın büyük bir 
yangın çıktı . Spor kulübündeki 
olimpiyadlar için hazırlanmış yeni 
sandallar ve 70 yelkenli de yan 
mıştır. 

Vanzeland Londradan 
döndü 

Brüksel : 30 ( Radyo.) - Baş· 
bakan Vanzeland Londradan bugün 
dönmüıtür. 

Türbözii 

Halkevi~~zi~. ~~k \ Maarifde : 

evv.el ~o~dugu Muallimlere yeni terbiye 
hır ıhtıyaç 

nalbantlar mektep 
mezunu olacaklar 

Vekaletin bir emri 

usulleri öğretilecek 
1 

Her vilayette kurslar açılacak ve mu- 1 

allimler devama mecbur tutulacaktır : 
------ 1 

1 Kanun~evvel 1'936" 

-

Süratli izdivaç 

Evlenmek, bütün dünyada, biz· 
dekinden çok basittir. Bilhassa 
Amerikada .. 

Birleşik Amerikada, birbirlerile 
evlenmek isteyenlerin gece veya 
herhangi bir saatta bir sulh haki· 
mine müracaat ve iki kişinin de 
bekar olduklarını tasdik etmesi 
kafidir. 

Son zamanlarda bu sür'atin 
bazı mahzurları olabileceği anlaşıl· 
mış ve bilhassa fazla talak dava· 
!arına sebep olduğu görülmüştür. 
Bunun için Misters F ods tarafından 
bir kanun layihası hazırlanmıştır. 

Askeri ve zirai büyük deger ve 
ehemmiyeti olan tek tırnaklı hay· 
vanlarımızın cahil ve iptidai nalbant
lar elinde işe yaramaz bir hale ge
lerek milli servetin yok olması kar 
şısında ziraat vekaleti mıntıka nal 
bant okulları açınağa karar vermiş
tir. Bu okullarla askeri nalbant oku- , 
!undan mezun olmıyanların nalbantlık l 
yapmalarına müsaade edilmemesi 1 

kararlaştırılmıştır. 1 

Bu layiha mucibince hakime 
müracaat ile evlenme arasında 72 

Öğretmenler tatilde serbest olmıyacaklar ~ saatlık bir fasıla konması mecburi 
I olacaktır. Ne uzun zaman değil mi? 

Halen nalbantlık yapanlar da 
kurs görecektir. 

Halkevimiz, vekaletin bu kara· 
rından çok önce bu ihtiyacı hissetmiş 
ve nalbent kursları açmıştı . 

Bugün şehrimizdeki nalbantların 
heman kaffesi kurs mezunu ve dip
lomalıdır. 

Parti kongre 
ve seçimleri 

Merkez nahiye kongresi 
ve seçimi de yapıldı 
Evvelki gün saat 8 de ocak 

mümessillerinin iştirakile, bir kongre 
yapılmıştır. Kongre başkanlığına dok 

tor Yusuf Ziya, katipliklere eczacı 
Basri ve Hüseyin Daim seçilmişler· 
dir. 

Müzakerelerden sonra merkez 
nahiye idare heyeti seçimi yapılmış· 
tır. 

Merkez kamunyönkurul üyelikle
rine; lbrahim Burduroğlu, Süleyman 
Sergici . Borsa umumi katibi, Kerim 
Uluscu Türk, Emin Dolunay, Gani 
Girici ve Kamunyönkurulu yedek 
üyeliklerine; Süleyman Fikri Özerdi!, 
Mehmet Hulusi Güllüoğlu, Mehmet 
Ali Barım . Türk hava kurumu tah 
sildarı, Hamza Naci Hamza oğlu, 
Mustafa Sait çiftci : ve ilçe kongre
sine asıl deleğe olarak; Fahri Uğur 
lu, Münevver güçlu_, Bahri Erkam, 
Basri Eczacı , Yusuf Ziza . doktor 
oreratör, izzet Koçak . Ticaret odası 
başkanı, Rasih Özgen . diş doktoru, 
Hüseyin Daim Bengü, Doktor Ah. 
met ve yedek delegeliklere ; Bekir 
Akkaya . Öğretmen, Ragıp Sepici, 
Mustafa Mücavir, Yusuf Ersöz, Ham· 
za Naci, Ali Kuyulu: Sükuti Sözen. 
Ziraat bankası mensucat fabrikası 

müdürü, Fasih lncirlioğlu, Vefik Gül. 
dağ Ticaret odası muhasibi , seçil
mişlerdir. 

lıçelerde ve doğrudan ile bağlı 
kamunlarda ocak ve kamun kongre
leri tamamrn bitirilmiştir. 1 kanunu. 1 

evvel tarihinden itibaren ilçelerde j 
ilçe kongrelerine başlanacaktır. 

Maliye memurları 

Yakında tasfiye yapılıyor 
Gerek kabiliyetsiz, gerek yerle· 

rinde bırakılmaları caiz görülmiyen 
maliye memurları arasında bir tasfiye 
yaf>tlacaktır. 

Bütün maliye memurlarının si· 
cilleri tetkik edilmektedir. 

Defterdarlar hakkında tasfiye 
kararları doğrudan doğruya vekalet 
inzibat komisyonu tarafından verile· 
cektir. 

Maarif veka.Jeti önümüzdeki ta· 
til aylarında çalışmak üzere muhte. 
lif vilayetler içinde . mıntaka mes· 
lek kursları açmağa karar vermiştir . 
Kurslarda Pedegojik yeni tedris sis. 
semleri öğretilecek ve muallimlerin 
meslek bilgileri arttırılacaktır . kurs 
)arın tedrisatta hedefi , ilk mektep
lerdeki muhtelif ders guruplarının 
tedrisindeki Pedegojik yenilikleri 
öğretmek olacaktır . 

Kurslar , hayat bilgisi , Türkçe, 
hesap V! hendese , resim • iş ve 

Havalar 

Geceleri hararet zait 3 
gündüzleri 12 

Şehrimizde havalar günden güne 
soğumaktadır. Artık her evde soba. 
lar kurulmuş ve herkes palto giy
miştir. 

Geceleri hararet derecesi zait 3 
gündüzleri 12 yi göstermektedir . 
Bu yıl bölgede çok kış olacağı tah · 
min edilmektedir. 

Bina vergisi 
Haczen tahsil ediliyor 

Bina vergilerinin birinci ve ikin· • 
ci taksit tediye müddetleri geçmiş 
tir . Birinci Kanun ayında , üçüncü 
taksitin tediye edilmesi lazımdır . 
Hususi muhasebe müdürlüğü , he· 
nüz birinci ve ikinci taksit bina ver 
gilerini vermemiş olanlar hakkında 
tahsili emval kanunu mucibince haciz 
muamelesi yaptırmağa başlanmış· 

tır . Kira ile tutulmuş olan evlerin 
vergileride bu evlerde kira ile otu. 
ranların kira paralarının haczi sure. 
tile tahsil edilecektir. 

Kupa maçları 

ldmanyurdu - Toros " B • ta· 
kımları arasında geçen hafta 1-1 
iken yarım kalan maça bu pazar tek· 
rar edilmiştir. 

Bu pazarki maçta ldmanyurdu 
" B • takımı 2-5 galip gelmiştir. 

Mahkemelerde 
Bir katilin muhakemesi 

Sarraf Osmanı katle teşebbüsün
den suçlu lbrahim oğlu garson Ah. 
med hakkındaki duruşmaya dün Ağır 
cezada devam edilmiş , şahit olarak 
Hükumet doktoru Mazharın ifadesi
ne müracaat edilmiştir . Tahkikat 
bittiğinden esas hakkında mütalaası· 
nı bildirmek üzere evrak müddeiumu. 
miliğe verilmiştir. 

* • * 
Umumi ev kadınlarından Nigde

li Emineyi yaralamaktan suçlu terzi 
Mahmudun muhakemesine dün Ağır 
cezada devam edilmiş , suçlunun 
gösterdiği müdafaa şahitleri dinle 
nerek , mahkeme evrakı tetkik için 
duruşmayı Cuma iÜnüne bırakmış
tır. 

beden terbiyesi musiki gurupları 
üzerine ameli ve pratik bilgilerde 
verecek , buralara devam mecburi 
tutulacaktıt . Bulundukları vilayetin 
meslek kursuna devam edemeyen 
muallimler , seyahate çıkmışlarsa , 
gittikleri vilayetin kurslarına iştirak 
edecekler ve orada çalışacaklardır . 

Maarif vekaaeti , kurslar için 
bir protram hazırlamaktadır , Bu 
hususta tedris ve terbiye işle· 

riyle meşgul müthassısların da fikir· 
)erine müracaat edilecektir . 

Adana berberleri 
Hafta tatili kanununun 
tebliği münasebetile te

zahurat yaptılar 

Şehrimiz Berberleri pazar günü 
toplanarak, hafta tatili kanununun 
kendilerine tebliği dolayısile teza· 
hurlar yapmışlar ve Atatürk par
kına giderek, Atatürk heykeline 
merasimle çelenk koymuş ve hita. 
belerde bulunmuşlardır. 

Berberlerimiz hafta tatili kanu
nundan çok memnudurlar. 

Müelliflere yardım şekli 
değişti 

Maarif vekaleti , müelliflere yar 
dım şeklini değiştirmiştir . Bun· 
dan sonra , müellifler , yazdıkları 
eserleri basdırmadan önce vekaleıe 
gönderecekler , vekalet muvafık bu· 
!ursa bu eserler satın alınacaktır . 

Zabıtada: 

Belediye süpürgecisini 
döğmüş 

Tckekurbu mahallesinde oturan 
Mehmet oğlu Ahmet adında birisi 1 

Belediye süpürgecisi lbrahimi dö 
ğüp hakaret ettiğinden yakalanmış 
ve hakkında kanuni muamele yapıl
mıştır. 

Hırsızlık 
Urfalı Halil oğlu Abdurrahman 

adında birisi Taı sus hanı müşte· 
rilerinden birisine ait bir heğbe ve 
bir boyun atkısını aşırıp kaçarken 
cürmü meşhut halinde yakalanmış· 
tır. 

Demirle yaraladı 
Mermerli mahallesinde oturan 

Mehmet oğlu Menmet adında biri
sile Kadir oğlu Mustafa arasında 
havlu yüzünden bir k~vga çıkmış, 

neticede, Mehmet Mustafayı döğüp 
eline geçirdiği bir demir parçasile 
yaralamıştır. Mehmet yakalanmış. 
tır. 

Barda sarhoşluk 
Hanedan mahallesinde oturan 

Süleyman oğlu Mehmet adında bi· 
risi Gülen barda fazla içerek isti· 
rahatı selp e ttiğinden yakalanarak 
hakkında kanuni iş yapılmıştır. 

1 
1 

En kolay boşanma şehri 
Boşanma şehride olurmu dersi· 

nizl .. Olur. Amisterdam şehri, bir 
boşanma merkezi haline gelmiştir. 

Geçen sene 180 çift boşanmış· 
ken, bu sene bu sayı birden beş 
yüze fırlamıştır. 

Bazı Belçikalılarda Amist rdam 
şehrine gelerek oranın mahkeme
lerinde boşanıyorlarmış. 

Oralarda kanunun tesiri mıntı
kalara göre değişiyor galiba ... 

Musallat para 
insanların yapışkanlarını biliriz 

iştiriz 11mma.. Paranııı yapışkanını 
musallatım hiç duymadık,. Ben duy
madım .. Bilmem siz duydunuz mu? 
Londralı bir bayana 11 senedenberi 
bi işaretli para musallat olmuştur. 

Bayan Stovold 1925 de para· 
sının hesabını yaparken, üstüne 
kazılarak işaret konmuş bir para 
buluyor. Kadın, bu para ile bir ga· 
zete alıyor. Bir kaç gün sonra alış 
veriş ederken ayni para yine eline 
geliyor. 

Ondan sonra bayan Stovld bu 
parayı uğur diye saklıyor. Kanada. 
ya gitmesi lazım geliyor vapurda 
bozukluğu olmadığından mecburen 
bu işaretli parayı harcıyoı. Üç sene 
sonra lngiltereye geliyor. 

Ve bir alış verişte ayni parayı 
kendisine veriyorlar. Bu sefer ba· 
yan, bu işaretli para ile bir yumak 
yün alıyor. Fakat bir hafta sonra 
ayni para tekrar eline geliyor. I3u· 
nun üzerine bayan Stovold parayı 
çerçeveletip yatağının baş ucuna 
asıyor .. 

Şaşılacak şey'nıi bu!.. Tesadüf ... 
Eğer bayan Stovoldun işaretli pa· 
rası bir uğur olsaydı, eşlerdi değil 
mi 1... 

Da hin 

Dükkanı soyup kaçırken 
Sabıkalılardan Malatyalı Ömer 

oğlu o~man adında birisi, Yeni otel 
karşısında manifaturacı Cumalinin 
dükkanına, anahtar uydurarak aşır· 

dığı eşyalarla kaçarken cürmii meş· 
hut halinde yakalanmıştır. 

Karı koca hakaret 
etmişler 

Yüksek dolap mahallesinde 
oturan lbrahim oğlu TeVfik adında 
birisi, komşularından Melıımet oğlu 
Mehmet ile karısı Güllü tarafından 
hakaret gördüğünü polise şikayet 
etmiştir. 

Polis, Mehmet ve karısı Güllü 
hakkında kanuni muamele . yapmış· 
tır. 

Gündüz evinden eşya 
çalmışlar 

Hacihamit mahal! sinde oturan 
Adem oğ'lu Hüsnü adında birisi 
polise müracaat ederek: evinin ye· 
mek odasından 6 peçete ile bir 
Manto çalındığını bilJirmiştir. Za-

bıta tahkikat yapıyor. 
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Yeni Ziraat bankası 
kanun layihası 

anka küçük çif çiyi faydalandırmak 
için çalışacaktır 

Küçük çifçi kimdir? - Kooperatifler -
Bankanın sermayesi ve idare şekli 
Ankara ( Hususi muhabirimiz

:n ) - Büyük Millet Meclisi Zira 
encümeni yeni Ziraat bankası ka· 
layihasını tedkik etmeğe başla· 

ıştır . Memleketin zirai kalkınma· 
~da mühim bir rol oynayacağı şüp· 
siz görülen bu layihanın esbabı 

Ucibesinde aynen şöyle denilmek
tdir: 

( Bu layiha elde bulunan kredi 
}'nak ve imkanlarından Türkiye 

<onomisine yararlı istihsalde bulunan 
· memleketimizin bel kemiği olan 
~iki çifçiyi faydalandırmak ülkü- 1 
ınij taşımaktadır. 

( Bugünkü dar kredi membaları· 
lzı, ziraatla, zirai istihsal ile fiili 
\. bir alakası kalmamış bulunanlara 
ldece toprak sahibi olmaktan baş
~ bir içtimai rolü olmayanlara kap
tıııamak kararındayız. 

( ... Zirai servet kaynaklarımız· 
<n azami menfaat temin edilebilme
. için sarfedilen emeklerin yanında 
tai işletme sermayesinin de çok 
liihim bir mevkii olduğuna, işletme 
·tınayesine dayanmayan arazinin 
1tisadi bakımdan bir değer ifade 
leıniyeceğine şüphe edilemez . Bu 
1bar ile olduğu gibi, içtimai haya· 
ltıızdaki geniş rolü ve tesiri itiba· 
le de hususi teşebbüslerin başara
<yacağı bir mahiyet ve ehemmi· 
~te olan zirai kredi meselesini la
lıa , bir devlet faaliyet mevzuu 
<tak ele almış bulunmaktadır. ) 

BANKANIN ANA PRENSiBİ 
Bu mevzuda vizife ve mesuliyet 

<cak olan Ziraat bankasının ana 
~cnsibini ve esas vasfını koopera
lleri ile toprak mahsullerinin haki 
1 değerinden çifçileri faydalandıra
lk olan satış kooperatiflerinin ku
ılıııası , bankanın müstakbel mesai
iıı esası olacaktır . Kısa bir ifade 

ile başka işlerle meşgul olmak kü
çük çifçi vasfını gideremez . 

Bir ve ikinci bendlerin dışında 
kalan zirai işletme sahipleri büyük 
çifçi addolunur . " 

Layihada küçük ve büyük çifçi · 
!erin bu suretle tarifi yapıldıktan 
sonra müteakip bir maddede kredi 
tevzii işlerinde küçük çifçiııin üstün· 
lüğü açıkça zikredilmektedir . Bu 
madde de aynt"n şöyledir : 

" Madde 4 - Zirai kredinin 
tevziinde küçük çifçinin ihtiyaçları 
üstün tutulur . Zirki kredinin lanzi· 
minde de bunların teşkilatlandırılma· 
ları gözetilir . ., 

BANKANIN SERMA YESI 

Bankanın sermayesi 100 milyon 
lira olacak ve şu unsurlardan teşek
kül edecektir . 

A ) Türkiye ziraat bankasından 
devir alacağı sermaye . 

B ) " 1454 ,, mımaralı kanun mu
cibince arazi vergisinin Türkiye zi· 
raat bankasına aid bulunan yüzde 
6 payı. 

C ) 1938 mali yılından itibaren 
her yıl için umumi bütçeye mevzu 
tahsisat yekunu yüzde yarımına mu
adil verilecek tahsisat . 

Ç ) Devlete fevkalade olarak 
verilecek tahsilat . 

D ) Bankanın yıllık safi karın· 

dan ayrılacak kısım . 

ZİRAİ -KREDİLR 
Bankanın yapacağı zirai kredi· 

leriıı temeli memleket içinde ve dı 
şında sürüm ve satış kabiliyeti olan 
zirai istihsaldır . Zirai istihsale ma -
tuf olmayan her hangi bir teşebbüs 
için kredi talelıi gösterilecek şahsi 
veya maddi teminatın değeri ne olur
sa olsun kabul edilemiyecektir · ı 

Türk sözü 

Uçan taksi trenler 
Yuvarlak gözlü ve yassı burunlu acaip birer hay
vana benzeyen baş döndürücü ekspreslerde, in
sanlar en rahat seyahatlerden birine kavuştular ____ ,... ........... ~---

Tvventieth Centry - Yirminci 
Asır 1 Bir umacı için ne de acaip 
bir isim 1 Fakat, bu umacıyı, masal
larda bahsi geçen yeri, yurdu be· 
lirsiz u nacılardan sanmayınız. Yu
karıda yazdığımız asri ismi taşıyan 
umacı, Amerikadadır. " Hudutsuz 
imkanlar ,, memleketi denilen yer. 
de! 

etmek, daha yerindedir. Evet, tır
manmak ! Çünkü, bunların basamak
/an çok yüksektir ve ancak zenci 
memurun yardımile - oldukça da 
güçlükle tırmanmak suretile vago
na çıkılır; o sırada da, gergin, bir 
an için bir sineği andırır; koskoca 
vagonun bir kenarmdayken ! Lakin 
bu süreks;z cimnastiği hesaba kat. 

Bu en modern nakil vasıtasıdır. mamak şartile, ikinci mevkiin çok 
Şeklen kablettarihl mahlukları ha· rahat olduğu muhakkaktır. Yumu-
tırlatan ekspresin, 100 millik hızı şacık koltuklar, tam bir rahatlık 
baş döndürücü bir hızdır. Bu yeni verir. Pencereler, açılıp kapanırken 
icat ekspresler, Amerikada, topluca hiç bir gıcırtı aksettirmez. Her tür. 
başlangıçta işaret ettiğimiz isimle lü sarsıntı, akustik olarak ve mo-
anıldıktan başka her birinin teker törle, giderilmiştir. Bu Amerikan 
teker de isimleri vardır. " Uçan lüks vagonlarında, münferit bölme. 

taksi .. ,, " Mavi yıldız ,, v. s. gibi. !er yoktur. Upuzun yürüyüş yerinin 
Bunlar, lüks, konfor ve lüks bakım- sağında ve solundaki kumaş kapaklı 
!arından, adeta birbirlerile yarışa koltuklar, hep ikişer ikişer karşılıklı ı 
girmiş haldedirler. Çayırlardaki ot- ve bir sırayadır. Birinci mevkiin ra · 
!ar, tabiat muhiti içerisinde yadır- hatlığı ve aynı zamanda debdebesi 
ganan bu teknik eserleri mahlüklar ise bilhassa denemeye ve görmeğe 
yanlarından varluzla geçerlerken değer. 
titreşirler ; " Ne acaip mahluklar Hulasa Amerikadaki bu çok 
bunlar 1 ,. diye. Muhtelif şirketlere hızlı ve rahatlık bahşedici nakil 
mensup o•an bu nakil vasıtalarının vasıtalarile seyahat, bir angarye 
dıştan göriinüşleri, hayli acaiptir, olmaktan pek uzaktır: bilakis son 
d ğ "U · Ek "S suz bir zevktir. o rusu : nıon sprı?s .. ,. an. 
ta - Fe · Railroad ., ve" Havanna- Gerçi, varılan istasyon, bir ba
Special ,, v. s. mensuplarının .. Dış J kıma sonsa da. zar.a:ı_ yok. Gene 
tan görünüşleri : Nikel parıltılı, elek- ! sonsuz zevk, dıyebılırız. 
trikle göz kamaştıran yuvarlak göz. 
lü, yamyassı burunla birer hayvana 
benzerler ! İçerlerine gelince .. 

~~~ 

Oruçta vakıt 
bildiren 

Bu gün güneş 6,33 da doğa 

cak öğle ezanı 11,44 de ikindi 
14,20 de akşam i 6,34 da yatsı 

18,6 de emsak 4,45 de olacak 
tır . 

1 izin a_lındı 1 

1 

Antakya ve lskenderun 1 
Türkçe sözlü film j 

---------------' 

sahife ! 

• Asri sınema 
28 Teşrinisani cumartesi akşamından itibaren 

iki harikulade film birdsn sunar 
-1-

Sinema semasının sevimli büyük lspanyol yıldızı 

( Dolores dol Rio ) 
ve sahne arkadaşları yedi büyük yıldızla beraber çevirdiği muhteşem 

ve göz kamaştırıcı film 

( V onder Bar ) 
Bin sihri, bin bir güzelli içinde toplıyan film 

-11-
Sergüzeşt ve heyecan filmlerinin büyük kahramanı 

Ken Maynartın fevkalade heyecan filmi 

(Kovboyun 
Aşk, kıskançlık, heyecan 

7575 

Şerefi ) 

• Alsaray sıneması 
Bu akşam 

Yüreği yanıkların , dertlilerin filmini koyuyoruz. 

1 

Kadınlardan bıktım 
Oynıyan : Jonkravfort 

Tekrar söylüyoruz içi yanıklar bu filmi görsünler 

2 

Yıldırım Kaptan 
Oynıyan : Viktor Laglen 

Bu senenin en güzel ve heyecanlı sergüzeşt filmi 

Tenzilatlı matine : 
Çarşamba : 2,30 da GÖNÜL DEDİKODULARI 
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1 

• Ziraat bankası , ziraat kredi koo. 
1 

~tatiflerinin ana bankası olacak. ı 
~. 

Layihaya göre zirai kredilerde 
şu umumi maksat göz önünde bulun
durulacaktır : 

C ) Bir zurraı işletmeye sahip 
kılmak veya bir zurraı işletmeyi ge· 
nişletecek arazi edindirmek . 

Her biri ayrıca şairane isimlerle: 
anılan vagonlar, üçüncü, ikinci ve 
birinci sınıflara ayrılmışlardır. Üçün
cü mevki vagonların içerisi darca. 
dır. Bununla beraber, hasırdan İs

kemlelerinde rahatca otmabilirler. 

Masa, lavabo ve s. gibi eşya da ek
sik değildir. Yürümekten yorgun 
olan, ayaklarını dayamak için, bu
na mahsus bir şey de bulur. iskem
lenin arka kısnıı, yaslanmıya müsa· 
ittir; enine b<Jyuna yaslanılabilecek 

derecede harekete getirmek müm· 
kündür. Fakat, dört gece ve dört 
gün Los Anjelos Nevyork arasın· 
daki hatta yapılan bir seyahatta, 
ikinci mevkie tırınanmağı tercih 

ı ............................ ~--------

layihanın bankanın maksadın
~n bahseden birinci maddesinde 
ltıen şöyle denmektedir: 

- ( Türk çifçilerinin zirai istihsalle· 
·~ zirai mahsüllerin sürüm ve sa· 
\'na her türlü teşebbüslerin milli 
Ctıomi prensiplerine göre yürüme-
~c ve ilerlemesine lüzumlu ve el· 
'tişli kredileri tanzim ve tevzi et. 
~k ve bu gayelerin elde edilmesini 
1
den teşkilatları kurmak ve bu hu· 1 

i!J.ır için kurulmuş ve kurulacaklara 
~tak etmek ana gayesi ile merkezi 
il\karada olmak üzere Türkiye 
~tııhuriyeti Ziraat bankası namile 
~banka tesis olunmuştur. ) 

l\OçOK ÇIFÇ! VE BANKA 

l .Yeni ziraat bankasının hakiki 
• Çıyi faydalandırmağa çalışacağını 
%ışhk . Hakiki çifçi denmekle 
kasdediliyor ? Bundan küçük çif· 

1

'tin kasdedildiği , layihanın şu 
ddelerinden istidlal ediliyor : 

. " - Madde 3 - Kendisinin ve 
ltsinin geçimini temin için ziraatı 
lsl:k edinmiş olu'p bizzat veya 

1:sı efradı ile birlikte çalışarak 
1lısa! yapan ve ziraatın herhangi 

·t şubesinde bir aile efradının me· 
lisi ile başarılabilecek genişlikte 
'.•n bir işletmeyi idare eden çifçile· 
·bu kanuna ğöre küçük çif.;i denir. 

d Yukarıdaki fıkrada yazılı esas 

1 
•bilinde istihsal mevzuunun hususi 

,~•bı olarak muayyen istihsal safha
~•tırıda işçi ve yardımcı kullanrr.ak , 

li~t~ri .haller~e ~irai i.stihsal ile bir-
le aile 'geçımıne yardım maksadı 

~--------........... ----------~~--,-------------------.1 
Tan sineması 1 

(Müjde) 
Ç ) Zirai nıahsulleriu sürüm ve 

satışını kolaylaştırmak ve arttırmak. 
La)'ihada banka ile çifçilerin 

münasebetleri en ince teferruatına 

kadar tesbit edilmekte ve bankanın 
zirai kredi ve satış kooperatiflerinin 
tesisi ve idamesindeki rnlleri ayrı 
ayrı gösterilmektedir . 

Layihada!bankanın esas muame· 
le ve vazifelerinden başka ne gibi 
muamelelerle uğraşabileceğini gös · 
teren hükümler de vardır . 

Bankanın· ne suretle idare edile· 
ceği layihanın ayrı bir faslında gös· 
terilmiştir . Bu faslın bir maddnsine 
göre bankanın selahiyetli kanuni 
uzuvları şunlardır : 

1 ) Umumi heyet . 
2 ) Zirai krediler yüksek nazım 

h"yeti . 
3 ) Mürakipler . 
4 ) idare meclisi . 
5 ) idare komitesi . 
6 ) Umum müdürlük . 

Umumi heyeti Büyük Millet 
Meclisinin Bütçe, iktisat, ziraat ve 
divanımuhasebat encümenleri tara· 
fmdan bir intihap devresi için seçi· 
len be~er aza ile Ba vekaletten her 
sene gösterilen beş azadan terek. 
küp edecektir. 

Bu akşam 

King kong 
Türkçe sözlü 

-1-
Şimdiye kadar yapılan filmlerin en azametlisi ve en dehşetlisi tarihin 

meçhul devirlerinde yaşayan hayvanat akla hayret verici bir şekilde tes· 
bit edilmiştir. Yepyeni bir tarzda yen~deıı kopya edilen bu harikulade fil. 

mi bütün sinema severlere tavsiye ederiz 

İLAVETEN: 

Türkçe izahatlı Foks Jurnal 

PEK YAKıNDA: 
Öyle bir film görecek ve öyle bir eserle karşılaşacaksınız ki, günlerce 

unutamıyacak ve günlerce tesiri altında kalacaksınız. Bu şaheser : 

Charles Boyer ve Danielle Darieuk 
tarafından 

Meyerling 

şekkül tarzlarının tayini ve umumı- ı 

yetle zirai kredilerin memleketin 
yüksek icaplarına göre rasyonel bir 
şekilde tanzimi işleri ile uğraşacak 

olan ( Zirai krediler yüksek nazım 
heyeti ) iktisat vekilinin riyasetinde 
lktisad, Ziraat ve Malıye vekil erini 

temsil edecek birer aza ile banka 

yaratılan 

Faciasıdır 

müteşekkil olacaktır. 

7584 

Bankanın umumi faaliyet ve 
1 

plasman programinın ana hatlarının 
tesbiti, zirai kredilerin istihsal mev
zuları bakımından rr illi ekonomi· 
icaplarına lıygun olarak çifçilerin 
ihtiyaçlarina gare tevzi, nisbet, te-

, idare ·meclisi reisi ve azaları ve 
umumi müdür ve muavinlerinden • 

Banka idare meclisi bir reıs, 
beş aza ve umum müdürden mürek
kep olacaktır. idare meclısi reisi ile 

umum müdür İktisad vekilinin tek
lifi üzerine icra vekilleri heyetinin 
kararı ve Cumhurreisliğinin tasdiki 
ile tayin olunacakhr. Bankanın teş

kilat kadroları da lktisad vekaleti 
tarafı nclan yapılacaktır. 

ı Dünyanın en büyük Radyo fabriksı olan Philip s) 
, nin 937 modelleri geldi . 
1 

1 

Bu Radyoları görmeden ve dinlemeden başka birmarka alnıa111H 
menfaatınız iktizasındandır • 

ADANA VE HAV ALiSi RESMf ACANTASI 

Belediye caddesinde Raşit Ener Ticarethanesi 
P. K. o: 20 telefon : No. 117 

• 35 



Sahife : 4 Türk s6!ü 1 Kanunuevvel 19.36 

Adana Borsası muameleleri Gayri menkul malların 
açık artırma ilanı 

.-------------------""'l':~T.":;,""---,,.:~~-·------------------P AMUK ve KOZA · Adana birinci icra Memurluğun-
Kilo l<'iyau dan : 

1NS1 Satılan Mikdar 
C En az En çol. [ D. No: 2369 

ı--~o.-=;=~o __ ~-~ = , _ _ JC-".'=~=-"'5 · .• ıc. ==5
=· =1°=-.=~=K.=u.====I Pamukçu Tahire borçlu Pa-

K.apımaıı pamiik •· 43 

1 
Piyasa parlağı ,, 391 40,50 mukçu Hüsnünün. 
Piyasa temizi ,, Açık arbrma ile paraya çevrile-
iane 1 cek gayri menkulün ne oldu~ : 
~2 45 ~" 
~ I ~hl~m 

ı-.;.;K,;.;le;.:,v.:;:la;;;n;..t -----...:..-5.;.2.:;:•5.;.o __ ı...1 -- Cinsi: Tasarruf K.nun neşrinden 
ı-~-------.-- Y A P A G 1 mukaddem muhdes iki bap mağa 
ı-~B-ey,_a~z------1 ı-----1----------ı ! zanın zeminiyle mülk ebniyesi. 

Siyah _ . - ' Miktarı arşın : 1000 
Ç I G ı T . Mahallesi : Kocavezir 

Ekspres Hududu : Canibi yemini Bekir 
~ne ' f 1-...,..,...---,,---,.,........,-,,,--- iken elyevm Pamukçu Musta a ag· a 

ı, Yerli " Yemlik ,, 
ı--,-, - -:-: .. •T"o' h_u_m"lu°""k-,-, - 2,62 1 veresesinden Esat ef. canibi yesari 

H u B u B A T tarikiam. Arkası Üllüplü Fatma ve

Buğday Kıbrıs 1 , ____ _ 
,, Yerli 

" 
mentane 

Arpa 
Fasulya 
Yulaf ' 

Delice 1-..----:------1------ ------ --·-------1 
Kuş yemi 
Keten tohumu 1-..--..,.-.------1------ ------ --·-------1 Mercimek 
Sisam -- -- -- ~. 1 

UN 
Dört yıldız Salih 725 

.. üç " " 675 
:S ~ Dört yıldız Doğruluk 750 
~ 1 üç " " 675 
o = s· · sso :-:: -; _ ımıt "-------ı--=~ ·--
_,. ~ Dört yıldız cumhuriyet 700 ----------11 
f:! I "',

1 
üç • • 625 
Simit " . 800 

il 

Liverpl Telgrafları 

p •• .I 
Kambiyo ve para 

30 I 11 I 1936 İş bankasından alınmıştır. 

"'"''"' 
Hazır 

1 

6 71 Liret 

1 1 loo Rayşmark Birinci kannn vadeli 6 49 
Mart 6 49 

Frank « Fransız " 17 10 
" Sterlin « İngiliz • 616 

Hit hazır 5 162 Dolar « Amerika • 79- 55 
Nevyork 11 91 Frank « isvicre • 

6748 114 

Doktor Rıza Tahsin 
Mektebi Tıbbiyei Askeriye eski muallim muavinlerin~ 

den olup İstanbuldan geİerek hastalarını Hilaliah-
mer karşısında Kulak mütehassısı Bay Ziya Ahmedin 

muayenehanesinin üst katında sabahtan 
kabul etmektedir. 7478 11-12 

akşama kadar 
g. a. 

Adana Elektrik Türk Anonim Şirke
tinden: 

Radyo antenlerinin elektrik nakilleri üzerinden gelişi güzel çekildiği , 
son zamanlarda sık .sık görülmektedir . Bu yüzden vukuu muhtemel her
hangi bir tehlikeden dolayı mes'uliyet kabul edemiyeceğimizden antenlerin 
elektirik hatları üzerinden gerilmemesini; Bunların sağlam ve muntazam 
yapılmasına itina olunmasını sayın halkın nazarı dikkatine arz ederiz. 

7581 2 - 4 

resesi cephesi tarikiam . 
No: 55 
Tarihi: Mart 336 
Cinsi : lcareteynli bir bap dük· 

kan . 
Miktarı arşın : 30 
Mahallesi : Eskihamam 
Hududu : Canibiyemini Osman 

beyli Horos oğlu yesari Hıdır oğlu 
kapusu arkası Hıdır oğlu Hacı cep· 
hesi tarikiam. 

No: 130 
Tarihi : Mart 336 
Cinsi : Tasarruf K. nun neşrin

den mukaddem muhdes bağın ze
minile mülk kurumu . 

Miktarı Dö : 15 
Mahallesi : Şirmanlı 
Hududu : Garben cenuben kü

şat olunan tarikihas şimalen Aziz 
ef. şarkan Ziya ef. bağlan . 

No: 317 
Tarihi : K. sani 930 
Cinsi : Arsa 
Miktarı arşın : 700 
Mahallesi : Döşeme 
Hududu : Şarkan tarikiam Şi

malen sahibi senet iken Kürk Sadık 
veresesi garben tarikihas cenuben 
şosa tariki ile . 

Hali hazır vaziyetii: Hudutlarda 
tehalüf olmayıp ancak 55 No:lu~ma
ğaza evvelce 1000 arşın iken elyevm 
286 metre 35 santim zuhur ettiği 
ve tapunun 30 arşın gösterttiği dük
kan ise 12 metre 48 santim ve 700 
arşınlı arsa ise 531metre murabbaı 
zuhur. edip ve bağ ise 16 Dö. 202 
arşın zuhur edip ve içinde iki oda 

' ve iki tahtı havi tahtadan yapılmış 

bir çardak ev ile ayrıca yine tah
tadan yapılmış bir mutfak bir taht 
ve bir abdesane, bir su tulumbası 

' mevcut oldu~ gibi, bir kaç incir , 
Tut ağacından başka meyve ağacı 
olmadığı . 

Takdir olunan kıymet : 
Tapunun 59 No:da kayıtlı dük

kana 200 lira, döşeme M. deki ar 
sanın beher metre murabbaına 70 
kuruş ve 54 N: da kayıtlı mağaza 
h e y e t i umutniyesine 500 lira 

ı ve 130 No: da kayıtlı bağın be 
her dönümüne 30 lira kıymet takdir 
edilmiştir . 

1 

Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat : 
Adana birinci icra memurluğunda 
Birinci artırma : 2- 1-937 cumar
tesi günü saat 10,12 de ikinci ar
tırma 18- 1 - 937 pazartesi günü 
saat 10,12 de. 

1- işbu gayri menkulün arbrma 
şartnamesi ilan tarihinden itiba-

1 ren 2369 No. ile Birinci icra 
dairesinin muayyen numarasında her

, kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al
mak isliyenler, işbu şartnameye ve 
2369 dosya numarasile memuriyeti 
mize müracaat etmelidir . 

2 - Arbrmıya iştirak için yuka
rıda yazılı kıymetin °/0 7,5 nisbe
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankaıun teminat mektubu tevdi 

l edilecektir. (124) 

1

1 3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 

1

1 sahiplerinin gayri menkul iizerin. 
deki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 

tarihinden itibaren 20 gün içinde 

Ziraat bankası 
kumbaralarını 

Almakla para biriktirir ve ihti
yarlığınızda hem siz ve hem de ço
cuklarınız refah ve saadet içinde 
yaşarsınız . 

a 
n 

r 
T"ÜRK8ÖZ"Ü 

ne 
olü 

ı---B-EL_E_D-İY_E_I __ L._A_N.-LA----RI---.J~ 

--------------~~-------------------------------- ıy Gündelik siyasi gazete Çatal tırnaklı hayvanlarda bulaşıcı tabak hastalığı oldu~ anlaşıldı· ğı 

Abone şartları 
ğından ikinci ilana kadar hayvan paza ·ında bu hayvanların alım ve satımı lıııı 
yasak edildiği ilan olunur. 7583 dır 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

Menbaından deposuna kabili nüfuz borularla nakledilmesinden dolayı 
Okçu suyunun içme menba suyu olarak satılması Sıhhat ve içtimai Mua· 
avenet Vekaleti emirlerile menedilmiştir . Sayın halkımızca da bilinmek 
üzere ilan olunur . 7582 1-2 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

R. C. A. 
2 - İlanlar için idareye müra

caat edilmelidir . 
\a .J 
evrakı müsbitelerile birlikte memu
riyetimize bildirmeleri icap eder . 1 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa-
bit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağnldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 7 5 şini bulmaz veya satış is 
tiyenin alacağına rüçhani olan diğer 
alacaklılar bulunup ta bedel bun 
ların o gayri menkul ile temin edil
miş alacaklarının mecmuundan faz 
laya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak[üzere artırma 

Radyolarımızı görmeden, dinlemeden başka RADYO 
almayınız. 

Adana Ziraat Bankası karşısında Muharre:n Hilmi Rcmo . 
lstanbulda Burla Kardeşler ve Şürekası . 

17 - 19-22 - 25-28- 31 - Teşrinisani 916 7514 
2-5- 8- 11- 14- 17- 20 - 22 - 25-28- 31 Kanunuevvel 936 

15 gün daha tem d i t ve 15 ci Seyhan Valiliğinden: 
g ü n ü ayni s a a t t a yapıla-
cak artırmada bedeli satış istiyenin 1 - Husuoi idare ile ilgili daire-
alacağına rüçhani .olan diğer alacak- lerin ihtiyacı için ( 21,2 ) ton kok 
lılann o gayri menkul ile temin edil- (12400) kilo meşe kömürü ile(2000) 
miş alacakları mecmuundan fazlaya kilo n;eşe ve ( 11500 ) kilo sobalık 
çıkmak şartile,en çok artırana ihale çam odunu eksiltme suretile alına-

caktır . Bu mahrnkatın muhammen 
edilir. Böyle bir bedel elde edil-
mezse ihale yapılmaz Ve satış ta- bedeli (1385) lira (55) kuruştur. 
!ehi düşer . 2- Şartnamesi Hususi muhase-

6 - Gayri menkul kendisine iha· bede her gün görülebilir. 
le olunan kimse derhal veya verilen 3- Açık eksiltme 15-1-936 
mühlet içinde parayı vermezse ihale salı günü saat (11) de Vilayet Da
kararı fesholunarak kendisinden ev- imi encümeninde yapılacaktır . 1 

vel en yüksek teklifte bulunan kimse 4- Muvakkat teminat miktarı 1 

arzetmiş olduğu bedelle almağa razı (104) liradır.7577 1- 3-8-12 

olursa ona, razı olmaz, veya bulun- Ceyhan Belediyesinden: 
mazsa hemen 15 gün müddetle ar- 14X16X25 eb'adında Toprak 
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· kale Bazalt ocağından çıkarılmış 
le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 15000 onbeş bin adet parke taş 
geçen günler için yüzde beşten he- depo teslimi olarak satın alınmak 
sap olunacak faiz ve diğer zararlar üze're açık eksiltmeye konulmu,tur. 

Muhammen kıymeti 1350 lira ohıp 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın me-

7-12-936 pazartesi günü saat 16 
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. da ihale edileceğinden isteklilerin 

(Madde 133) yüzde yedi buçuk ilk teminat para-
gayri menkul yukarıda gösteri larile birlikte ihale gün ve saabnda 

len tarihlerde A d a n a 1 inci Ceyhan Belediye salonunda hazır 
icra memurluğu odasında işbu bulunmaları lazımdır. Fenni şartna-
ilan ve gösterilen artırma şartna mesini görmek istiyenler her gün 
mesi dairesinde satılacaiJ ilin olu- 1 Fen işleıi büromuza müracaat ede-

nur. 7578 bilirler. 7547 21-24-27- 1 

Adana M>:!mleket Hastıı' 
nesi Baş Tabipliginden: . 

. ·ı 

Hastaneye okur yazar ve ıy e 
huylu kadın hasta bakıcı ve hade 111

• 

alınacağından isteklilerin hastaoe
1111 

ze baş vurmaları. 1-3 

7579 

Adana Ziraat Mektebi 
Müdürlüğünden: 

10 -11-936 tarihinden 26-::
11 

-936 tarihine kadar ( 15 ) gıı 
müddetle açık eksiltmeye kooul~ 
mektebimiz talebesine yaptırılacl 
(98) çift siyah iskarpine istekli çık· 
madığından (2490) sayılı kanuo ırı0• 
cibince eksiltmesi (10) gün uzatıl~t 
rak 7-12-936 Pazartesi s~~Je 
(14) de Vilayet Ziraat müdüriyetill 
toplanan komisyon tarafından ya~· 
lacağından isteklilerin •" 7,5 teıfl1 

nat akçalarile muayyen saatte 1co· 
misyona müracaatları ilan olunur. 

7580 - , 
Umumi neşriyat müdiirii 

M. Bakşı 
Adana Tiirksözü matltaaaı 

iş 
ıy 

9 


