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iraat Bankasının serma·I 
yesi yüzmilyona çıkıyor. 
tlükumet, Ziraat Bankasına çok geniş çalışma sa
haları temin eden yeni kanun projesini kamu

taya tevdi etti. 

1 

( tıusust 11ıuhu.OL1 tllU z. taı u.Jınauıı u.llnmı§tır ) 

Ankara mektupları : 

1 Cumhuriyetin büyük imar eserlerinden biri olan 
[ Çubuk baraj açılma törenine ait tafsilat 

Ankara Ziraat bankası merkez binası 

Ankara: 4 (Hususi muhabiri· 
llıi:rden) 

Köy kalkınmasının temellerinden 
~~ti olmak vasıflarını taşıyan yeni 
~ıtaat bankası kanununu hükumet , 
anıutaya vermiştir. 

Projenin hazırlanışı , mucip se· j 
bcpter layihasında izah edilmekte ve 
denilmektedir ki: ı 

" Ziraat bankasını daha çok çift. 
' çi ve köylü ekonomisine yararlı bir 

ale getirmek ve onu kanun esasla· 
~na göre kontrol imkanını saklıyacak 
/;kilde sahiplendirmek gaycsile bu 
ayiha hazırlanmıştır. 

Bugünkü dar kredi membalarını 
~İtaatle , zirai istihsal ile hiç bir ala 
ası kalmamış bulunanlara , sadece 

toprak sahibi olmaktan başka bir 

içtimai rolü olmı yanlara kaptırma· \ 
mak kararındayız. 

Zirai servet kaynaklarından aza 
mi menfaatin temin edilebilmesi için 
zirai işletme sermayesinin çok mühim 
yeri vardır. 

işletme sermayesine dayanamıyan 1 

erazinin iktisadi bakımdan bir deger 
ifade edemiyeceğine şüphe edile. 
mez . Bu itibarla olduğu gibi haya
tımızdaki geniş rolü ve tesiri itiba. 
riyle de hususi teşebbüslerin başa. 

ramıyacağı bir mahiyet ve ehemiye- 1 

ti olan zirai kredi meselesi bir dev· 
!et faaliyeti mevzuu olarak ele alın· 
mıştır. 

Bu mevzuda vazife ve mesuliyet 
alacak Türkiye Ziraat Bankası koo-

- Gerisi ikinci sahifede -

Mektubuma Başbakanın Barajı 

açarken söyledikleri şu güzel cümle 
ile başlayacağım . 

" Ümit ederim ki bu eseri vü • 
cuda getirmek için çalışanların he
pisini Türk milleti su gibi aziz tanı
yacaktır ..• 

Medeni varlığın en büyük amili 
şüphesiz ki sudur . . Su olmıyan 
yerde medeniyet sıska , l.ocur kal
mıştır . Dünyanın kuruluşundanberi 
tesadüf olunan büyük medeniyetlerin 
hepisi su kenarlarında doğup bü· 
yümüştür. 

Tabiattaki Eiektrik g; .... ; kuVVtt· 
!er, denizler nasıl birer birer insan· 
!arın emrine giriyorsa, su da bu ne 

Nevzad Gilven -·-----
Kadın asker olursa .. 

" Kadın asker olursa 
çıldırtır erkeklen ,. 

IL..J1 ayatın her çeşit sahasında 
ır--1J kadınla erkeğin yanyana 

yürüdüğü, mektepte, so
kakta, sinemada, büroda kadınla er
kej!'in mütemadiyen beraber bulun· 
duğo bir zamanda kadın asker olur
sa, erkeğin niçin çıldıracağını bir 
türlü aklım almıyor . Bir çoklarımız 
bu hafif sahne şarkısının ifade ettiği 

kanaattayız . Harp zaten bir çıl· 

gınlık olduğuna göre onu yapanların, 
içinde yaşayanların başka türlü ve 
ikinci bir defa çıldırmasına imkan 
olmadığını sanıyorum . Bununla ka
dının asker, yani eli silahlı ve cep· 
he askeri olacağına inandığım sanıl
masın . 

Ben de kadının siperde, top ba
şında vatan müdafaası yapmasına 
imkan bulamıyanlardanım . 

Buna, tabiatin vaz ettiği ve insan 
tekamülünün henüz önüne geçeme· 
yeceği bir çok şartlar, mahzurlar 
manidir. Bu manie rağmen bir erkek 
gibi düşman karşısında döğüşmüş 
kadınlar her milletin tarihinde mev
cuttur. 

Fakat bu müstesnaları umumi bir 
hükme esas yapmak doğru değildir. 
Filhakika kadın, bugünkü hayatın 
her cephesinde erkekle boy ölçüş· 

mekledir. Vatan müdafaasında da 
onunla boy ölçüşemezse bile, kendi
sine çok büyük bir yardımcı olaca· 
ğında şüphe yoktur. 

Yurd müdafaası, vatandaşın 
borçlu oldul!'tı en büyük, en kudsi 
bit vazife olduğuna göre, bugün ar
tık vatandaşlık haklarının hepsine 
sahip olacak kadın için de borçtur. 
Şu kadar ki, Kadının bu borcu öde
me şekli erkeklerinkinden farklı 
olması kadar tabiata uygun bir şey 
olamaz. 

lnönü barajın açılışında 
nutkunu söylerken 

viden bir şey olmuştur . Bilhassa 
Umumi harpten sonra gök yüzün
den düşecek damlalar , kuyulardan 

çıkarılacak sular medeni insanlar 
için kafi. değildir. Serseri sulara ar
tık gem vuruluyor . 

Türk devlet ve hükumet serma· 
yesi , Türk mühendisi , Türk işiçisi 
de Ankaranın susuzluğuna çare bu\. 
du. Çubuk suyunu avucunun içine 
aldı. Ankaranın nüfusu 350 bin kişi 
oluncaya kadar Ankaranın bol bol 
suyu var demektir. 

Çubuk barajının arkasındaki 
6 - 7 kilometre uzunluğunda ve iki 
kilometre genişliğinde suni göle An 
karayı yalnız içme ve kullanma İş· 
\erinde tleğil , binlerce hektarlık ara. 
ziyi sulama hususunda da kullanıla. 
caktır . 

Dün otobüsler durmadan davet. 
lileri Çubuk bardjına doğru taşı· 
yordu .. Çubuk vadisinin Sonbahar 
renklerile boyanmış ağaçlıklan ara
sından geçen muntazam 8 kilomet· 
relik bir asfalt cadde her gün artan 
imar nümunelerinden birisi idi . 

Bundan dört yıl önce kayalık , 

Ruzvelt dünya intihap 
rekorunu kırdı 

İki gündenberi, Ruzvelt taraftarları 
Nevyorkta nümayişler yapıyorlar 

~~~~~---..... --~~~~ 
\!aşington : 5 [ Radyo) - Hiç 

bir Amerika başkam Ruzvelt kadar 
kolayca ve yüksek bir rey kazana· 
mamıştır. Bu defaki mecliste 40 
Demokrat aza fazla olacaktır. 

Ruzveltin aldığı reyın sayısı 
28,000,387 dir. 

Nevyork: 5 [AA.] - Dün gece 
yarısı Nevyork saatı ile B. Lan 

Bu hakikatleri çok iyi gören 
Atatürk rejimi, kadına her hakkı 
verdij!'i gibi, onu vatan müdafaasına 

iştirak gibi;yüksek bir vazifeden mah· 
rum etmemeyi de düşünmüş ve rea· 
list bir görüşle onun bu işteki faali
yet sahasını da tesbit etmiştir. 

Türk kadınının harp zamanında 

cephe gerisi hizmetlerinde çalışmala· 
rını temin edecek kanun layihası 

hazırlanmıştır. 

Ve bu layihayi Millet Meclisimiz 
her halde tasvip edecektir . Modern 
harplerde cephe gerisi hizmetlerinin 
ne kadar mühim ve netice üzerinde 
ne kadar müessir olduğunu Umumi 
harp bize çok iyi gösterdi. Bu harbe 
ait istatistikler tetkik edilecek olursa 
bilhassa son senelerde geri hizmet· 
!erinin hemen, hemen taınamile ka· 
dınlar tarafından yapıldığı görülür. 

don'un yalnız dört hükumet dahi· 
!inde yani Maine, Hampshire, Ver· 
mont ve Yoming'de on beş intihap 
dairesinde başta gelmekte idi. B. 
Ruzvelt, diger kırk dört hükumet 
dahilinde 516 intihap dairesinde 
başta gelmekte idi. 

Gece yarısı sayılmış olan dokuz 
- Gerisi dördüncü sahifede-

Mesela İngilterede harp imalatı 
müessese ve laboratuvarlarında ka· 
dının gördüğü hizmet bütün ümit· 
!erin üstünde olmuştur . Ekseriya , 
şefkat , itina, ve nefs feragati istiyen 
bu işlerde kadının daha çok muvaf· 
fak olacağına inanmak için kadın ru· 
hunun bu hassalardan mürekkep ol· 
dul!'tınu düşünmek kafidir . 

Belki bir tek endişe varid olabi· 
lir : Kadın dilinin lüzumundan işlek 

olması .. Yani harp işlerinin istedij!'i 
sıkı ketumiyet, kadın dilinin yumu· 
şakhğında kolayca eriyebilir gibi bir 
endişe akla gelebilir. 

Fakat biz Türk kadınının, ele 
alacaj!'ı vatan müdafaasına ait işlerin 
ehemmiyetini çok müdrik olacağına 
emin bulunduğumuzdan bu tabii zaa· 
fın önüne geçeceğıne de şüphemiz 

yoktur • 

K. O. 
Ankara - 4 - 936 

çorak tepelerin kenarlanna sürüne 
sürüne akan avare : Çubuk suyunu 
yekpare bir beton kütlesi sım sıkı 
tutmuştu. Bu beton seddin önün
deki yerlerde fennin , sanatın bütün 

Çeıinkaya nutkunu söylerken 

güzide emekleri serilmişti . Yalçın 
kayaların tepesinde, seddin dış sa

- Gerisi dördüncü sahifede-
/ .. ~ ... ......., ......... ~~\. 

Şamda vaziyet 

yine karıştı . Berut - Şam 
treni bir çetenin taarru 

zuna uğradı 
Ankara : 5 (A.A.) - Şamdan 

bildirildiğine göre Lübnan ve Su
riyenin birleşlİrilmesini istiyen Müs. 
lümanlarm tezahüratı devam et· 
mektedir. 

Trablus Şamda vaziyet fenalaş· 
ınış fevkalade vaziyet ilan edilmiş
tir . 

Berut - Şam treni silahlı bir 
çetenin taarruzuna uğramıştır , 

Türk matbuat mü .. 
messilleri dün An
karada toplandılar 

Ankara: 5 ( Hususi-Telgrafla)
Dün burada gazete başmuharrirleri, 
Türk basım birliği heyeti matbuat 
müdür ve diger zevat Dahiliye Ve· 
kilimiz Şükrü Kayanın Başkanlı· 
ğında toplanarak basım birliği ni 
zamnamesi ve gazetecilerin resmi 
makamlarla teması , merasimlerde 
nasıl vazife görecekleri konuşuldu. 

Mülkiye mektebi bugün 
Ankaraya geliyor 

Ankara: 5 ( Hususi-Telgrafla)
Yarm Mülkiye Mektebi geliyor. 

K. O. 



Sahife 2 

Çin denizlerinin korkusu 
[ Çin kaplanı ] nasıl öldürülmüş? 

Bu müdhiş korsan bizzat kendi cenaze 
merasiminde bulunmak teces 

süsiyle can verdi 
Viyanada çıkan [Telgraf J ga

zetesi yazıyor : 

On beş gün kadar -ewel, Çinin 
Syatau )imanında bir korsan çetesi· 
nin leh ve aleyhtarları arasında müd 
hiş bir arbede oldu . 

Vak'a mahalJine gelen polis yer. 
de ikisi Avrupalı olmak üzere 13 
ölü buldu . Polis bu Avrupalılardan 
birisinin, Çin denizlerinin en müd
hiş korsanı olduğunu tanımakta ge· 
cikmedi. 

Bir Avrupalının sarı insanların 
aşağı ve tehlikeli muhitine ayak ha 
sabilmesi için bir Japon kadar gö
zü pek bir Çinli kadar dessas ve 
zenci bir boksör kadar da kuvvetli 
olması lazımdır . 

kadar rahat bir hayat sürmeğe ka
rar vermişti. 

Aradan çok geçmeden ağızdan 
ağıza onun çok tehlikeli bir hasta. 
lığa yakalanmış olduğu şayiası do
laşmağa başladı. Ve filhakikada 
son baharın son günlerinde onun 
öldüğü haber verildi. 

Kendisine epeyice mutantan bir 
cenaze alayı yapılmıştı. Alay, me
zarlık istikametine doğru yola ko 
yuMuğu bir sırada kendisinin taraf
tarları ile, düşmanları arasında müt
hiş bir arbede koptu. Birbiri arka · 
sına silah seslen ortalığı çınlattı. 
Bunu makineli tüfek sesleri taki· 
betti. 

Türksôlii 

İthalatı kontrol 
Hayatı ucuzlatmak için ı 
alınacak tedbirler arasın- 1 

da buda vardır / 
Hayatı ucuzlatıµak için hüku

metin tedbirler alacağı bildiril
mişti. Bu tedbirler arasında ithala· 
tın da , ihracat gibi , kontrolu var
dır. Bir ithalatı kontrol kanunu ya· 1 

pılacaktır . r 
Dahilde istihsal edilen maddeleri 

ucuzlatmak için istihsal arttırılacak· 
tır . Hariçten gelen maddelere ge
lince , benzeri memlekette kurulun· 
caya kadar en az mutavassıt elden 
geçerek ucuz girmesi lemin edile
cektir . 

Bölgede zirai ve ekonomik durum · 

Piyasa hafif bir durgunluk geçiriyor 
--------··-----

Bu haf ta Çukurova mıntıkasında 
hava durumu çok güzel geçmiş ve 
yağmur düşmemiştir . Mıntıkamızın 
diğer bir ,kısım yerlerine yağmur 
düşmü~tür . Çukurovada bu hafta· 
nın hararet derecesi vasati 21 ola
rak tesbit edilmiştir . 

Pamuk mıntıkalarında havaların 
iyi olarak devamı mütebaki pamuk· 
larm devşirilmesine büyük yardım 

etmiştir . Adanada iane ekspres ve 
klevlant pamuklarının ikinci ağız 

devşirimi de hitama ermiş ve koza 
pamukların yüzde 90 nı devşiril

miştir . 

güne kadar bütün pamuklann dev· 
şiriminin nihayet bulacağı ümit edil· 
mektedir . 

Pamuktan boş kalan tarlaıarın 
hububat e'~ilmek üzere hazırlanma
sı önemle ilerlemektedir . Büyük çif
çiler henüz ekime başlayamamışlar
dır. Geçen sene Çukurova hububa
tının kalitece bozuk yetişmesi , şim
di ekimde tohum bulmak müşküla

tını tevlit etmiştir . Çifçiye iyi hu bu· 
bat tohumu temin edilerek bu müş· 
külatın önüne geçilmesi gerekli bir 
durum almıştır . 

Bugünlerde piyasada hafif bir 
durgunluk da mevcut olduğunu gör· 

6 Teşrinisani 1936 

Filistin m&ktubu : 

Hay Komiserin 
beyanatı 

Kudüs : 3 ( Hususi ) - Filistin· 
deki İngiltere Hay Komiseri dün 
akşam Radyo ile hülasatan Filistin 
halkına şu beyanatta bulundu : 

Bu akşam sizinle mesut şerait al ); 
tında konuşmakla haz duyacağım · ~ı 
Beş on gün önce otomobilimle so- ıı 
kaklardan geçerken polisten başka 
kimseye rastgel mezdiın. Şimdi da· ' 
iremden buraya gelirken gecenin 
ışıkları altında sokaklarda erkekli ~ 
kadınlı, çoluk çocuk ferah fahur dO"' 
!aşıyordu . 

Artık emniyet teessüs etmiştir · 
Yolculara bekçi yoldaş etmenin ge· 
rekliği kalmamıştır. 

Beş yıldanberi buradayım ve Fi· 
!istin işlerini düzeltmek emelile ça· 
lışıyorum. Fakat geçen beş ay he· 
pimizin rahatı kaçmıştı. Fakir fuka· 
ranın da çektiği canına yetmişti . 

Şimdi artık grevler hesildi, işler 
başladı, tabii yaşayış döndü. Gece 
gündüz herkes emniyetle, selametle 
iş ve gücile meşgul olabilir. 

[ Çin kaplanı ] bütün bu şart
ları haizdi . 

Fakat polis, vaka yerine geldiği 
zaman hayretler içinde kaldı. Çünkü 
meydanda kalan on üç ölünün ara
sında bizzat Pittersheag'ın da naşı 
bulunuyordu. Süratla yapılan tahki
kat neticesinde, mezara gömülen 
ölünün Pittersheag'ın dostlarından 
birisi olduğu anlaşıldı. 

Türkofisin hariçteki memurları 

bununla meşgul olacaklardır . ithal 
edilecek mallar için ithal şahadd· 
namesi verilecek , sigorta ve nakli
ye masrafları hesap edilecektir . 

Tarsusta da pamuk devşirimi 
hemen hemen sona ermiştir. Onbeş mekteyiz. 1 Bu müsait durum önünde size 

söyliyecek bir de müjdem vardır. 

John Piaersheag adındaki bu 
adam aslan Alman olup umumi 
harpte zabitlik yapmış ve harpten 
döndükten sonra bir gün en iyi dos
tunu öldürmekle meşhur olmuştu . 

Bundan sonra Çinli haydutların 
muhitine girmeğe ve yıldırım sür'a
tile şehri kazanmağa muvaffak ol· 
muştu . 

Ecnebi düşmanlığıyla meşhur o· 
lan Çinliler bu şark gogoteri ile 
kurt gibi geçiniyordu . Ve filhakika 
da Pittesheag kat'iyen Çinli gemi
lere taarruz etmiyordu . 

Çetenin reisi olan ( Çinli kap· 
lan bu hileyi kendi adını unutturmak 
ve rahat bir ömür sürmek maksa
dile yapmıştı. Fakat bizzat kendi 
cenaze merasiminde hazır bul1ı1nmak 
gibi bir kopirise mukavemet ede· 
mediği için tamamile tebdili kıyafet 
ederek alaya kanşmış ve kendi yü· 
zünden çıkan bu arbedede tanınma· 
dan bir taraftar gibi öldürülmüştür. 

Hükumet bazı ithal maddelerinin 
fiatini zaman zaman yükselten kim· 
selere karşı mücadele açacak , tröst
lerin önünü alacaktır . 

Hava yolları memurları

nın tekaütlüğü 
Hava münakalesi işlerinin ince

liği ve güçlüğü itibariyle bu idare
ye alınacak memurlann tecrübeli 
liyakatli olmaları temin ve bu me
murların diğer devlet memurları 
gibi tckaüd hakkından istifadeleri 
için hükumet bir kanun projesi ha 
zırlıyarak kamulaya vermiştir. 

-----------------------------------------------------·~ 

Bundan başka Çin hükümet ma 
hafilinin sempatisini kazanmağa da 
muvaffak olmuştu . 

Bundan üç seme evvel, Japonla
rın Çin deniz ve limanlarının kor
sanlardan temizlenmesi için büyük 
mikyasta har'!ketc geçtikleri ve şid
detli tedbirler '3lmağa başladıkları 
zaman [ Çin kaplanı ] sahip olduğu 
sekiz gemiyi satıp bir kaç tane zevk 
ve eğlence müessesesi açtı . Bu mü
esseselerin başına en ifimad ettiği 

arkadaşlarını soktu . 

JZiraat bankasının serma 
yesi yüzmilyona çıkıyor 

----~------·------~~--

Bu suretle işleri yolunda gidi
yor ve çok para kazanıyordu . 

Bundan iki sene evvel Svatauda
ki Amerikan kolonisini çok heyeca
na düşüren bir kadın kaçırma hadi 
sesi oldu . 

- Birinci sahifeden artan -

peratifçiliği ana prensiplerinden sa
yar. 

Tarım kredi kooperatifleri ile 
toprak mahsullerinin hakiki değerin 
den üretmenleri faydalandıracak olan 
satış kooperatiflerinin kurulmasında, 
çoğaltılmasında , canlanıp gelişme
sinde rol oynuyor . Bu layiha ile 
Bankanın sermayesini zirai hareket 
ve faaliyetlerin inkişafını temin ede-

Hong - Kong barajlannın Baş 
Mühendisinin yirmi yaşındaki kızı 
ile aynı yaşta olan nışan1ısı baba· 
lanm ziyaret için Şikagodan gelmiş· 
!erdi. Bu üç Amerikalı .bir vapur 
gezintisinde çok nazik ve kibar bir 
adamla tanışmışlar<lı. 

ı cek bir kıymete çıkarmaktayız. ,, 

Bu gezintiyi takip eden gece 
baba ile kız yatakl:ırma gireli çok 
olmanııştıki, lki müsellah insan 
birdenbire pencereden içeriye atla- il 

mış ve Mühendisin genç kızını yaka-
layarak bir sandık içerisinde ka- j 
çırmışlardı. 

Polis tarafından derhal tahki
kata başlanmış ve bütün mıntıka: 
nm polisleri takibata koyulmuşlar
<lı. Nihayet elde edilen bazı izler 
Pittershaeg üzerinde şüphe uyandır
mış ve Amerikalıların vapurda rast 
geldikleri kibar adamın kendisinden 
başka kimse olmadığı meydana 
çıkmıştı. Fakat bu azgın ve kurnaz 
haydut polise üstünlüğünü bir kerre 
daha ispat etmiş ve aleyhindeki ı 
izleri, delfüli karma karışık etmenin 
yolunu bulmuştu. Bir müddet sonra 
delail azlığı yüzünden onu serbest ı 
bırakmak mecburiyeti hasıl olmuştu. 

Bu hadiseden şonra Pittersheag 
kendisinden gittikçe biraz daha az 
bahs ettirmeğe başladı. Anlaşıldı· 
ğına göre, artık inzivaya çekilip ka
ıandığı par& ik· ömrünün sonuna 

*** . 
Proje , Ziraat bankasının kuruluş 

gayesini şöylece anlatmaktadır: 
"- Türk çiftçisinin zirai istihsa 

linin , zirai mahsullerin süriim ve sa· 
tışı , ziraatin , zirai sanayiin ve bun 
larla alakalı her türlü teşebbüslerin 
milli ekonomi prensiplerine göre yü
rümesine ve ilerlemesine lüzumlu 
ve elverişli kredileri tanzim ve tev
zi etmek ve bu gayelerin elde edil
melerini güden teşkilatları kurmak 
ve korumak ve bu hususlar için ku
rulmuş ve kurulacak teşekkül ve te
şebbüslere iştirak etmek ana gaye· 
siyle merkezi Ankarada olmak üze
re Türkiye Cumhuriyeti Ziraat ban. 
kası tesis olunmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası bu kanunun ve hususi hukukun 
hükümlerine tabi her türlü teahhüd 
ve tasarruf ehli hükmi şahsiyeti ha· 
iz ve bu kanun hükümleri dairesinde 
salahiyetli uzuvlarının idare ve mü
rakabesine tabi bir devlet müesse
sesidir. 

Kendisinin ve ailesinin geçımını 

temin için ziraati meslek edinmiş 
olup ziraati veya ailesinin efradı ile 
birlikte çalışarak istihsal yapan ve 
ziraatin her hangi -bir şubesinde bir 
aile efradının mesaisiyle başarılabi-

lecek genişlikte olan bir işletmeyi 
idare eden çiftçilere bu kanuna göre ı 
" küçük çiftçi ,, denir. ı 

Zirai kredinin tevziinde küçük 
çiftçinin ihtiyaçları üstün tutulacak· 
br. 

Zirai kredinin tanziminde de 
bunların teşkilatlandmlmaları göze· 
tilecektir. 

BANKANIN SERMA YESI : 

Projenin beşinci maddesine göre ' 
Ziraat bankasının itibari sermayesi 
100 milyon liradır ve aşağıda yazılı 
unsurlardan teşekkül eder : 

a- Türkiye Ziraat bankasından ' 
devir alacağı sermaye, 1 

b- 1454 numaralı kanun mu· 
cibince erazi vergisinin Türkiye Zi- 1 

raat bankasına aid yüzde 6 payı, 
c- 1938 mali yılından itibaren 

her yıl için umumi büdceye mev 
zu yüzle yarım tahsisat, 

ç- Devletçe fevkalade olarak 
verilecek tahsisat, 

d - Bankanın yıllık safi karından 
ayrılacak hisse, 

Bankanın adi ve fevkalade ol
mak üzere iki nevi ihtiyab olacak· 
tır. 

BANKA KREDILER[NİN TEMEU 

bankanın yapacağı zirai kredi
lerin temeli memleket içinde ve dı
şında sürüm ve satış kabiliyeti bu
lunan zirai istihsaldir. 

Krediler , şu umumi maksadla-
rı gözetecektir : çiftçinin işletme 

sermayesini , unsurlarım tamamlamak 
zirai istihsali verimlendirmek ; ve 1 

bir zirai işletmeye sahib kılmak ve· 
ya zirai işletmeyi genişletecek era · 
zi edindirmek , zirai mahsullerin 
sürüm ve satışım kolaylaştırmak ve 
artırmak. 

Verilecek krediler hakiki ihfr 

Mahkemelerde : 
12 seneye mahkum oldu 

Karısı Hürüyü öldürmekten suçlu 
ve mevkuf Niğdelı Mehmet oğlu 

Duranın duruşması dün şehrimiz 

ağır ceza mahkemesinde bitirilmiş· 

tir. Suçlunun cezasını hafifletici 
sebepler görüldüğünden, Duran 12 
sene mahkum olmuştur. 

Sahtekarlık ve zimmet 
suçluları 

Sahtekarlık suretile zimmetleri· 
ne para geçirmekten suçlu ve mev
kuf Dörtyol mal müdürü Zeki ve 
arkadaşları hakkındaki duruşmaya 
dün ağır cezada devam edilmiş ve 
karar tefhimi için mahkeme ayın 
10 una bırakılmıştır. 

yaçlarla mütenasip olacak ve çift· 
çinin ödeme kudretini aşmıyacaktır. 

Verilen kredinin yerlerine sarfı
na dikkat edilecektir. 
KREDiLERİN MÜDDE1 LERI : 

Tohum , fide , gübre , ilaç alı

mı ve istihsalde kulJanılan İşçilerin 

ücretlerini tesviye gibi çiftçilerin 
yıllık devamlı masraflarını karşılıyan 
çevirme sermayesinin zayıf veya 
noksan olan unsurlarını temine ma· 
tuf bulunan kredilerde vade bir se
neyi aşamıyacaktır. 

Zirai aletler , küçük makineler 
ve sair zirai malzeme ile İş ve çift 
hayvanları ile köylüyü techize yarı-
yacak malzemenin kredi müddeti 
üç seneye kadardır. 
BANKA T AHVIL ÇIKARABILE- 1 

CEK: 
Banka, İktisad vekaletinin ve Ba 

kanlar meclisinin müsaadesiyle öden
miş sermayesinin yüzde yirmisine ka· 
dar ipotekli veya basit tahviller çı· 
kara bilecektir. 
BUGDA Y iŞLERi VE SiLOLAR: 

Hususi kanunlar mucibince Tür
kiye Ziraat Bankası tarafından dev· 
let hesabına yapılan buğday müba
yaası ile silolar ve anbarlar inşası 

işlerini ayni esaslar dahilinde Ziraat j 
Bankası deruhte edecektir. 

Tannı kredi ve satış kooperatif- ı 
leri bankanın mürakabesi altında ola· 
caktır. 

Bu kanunun neşri tarihinden iti
baren nihayet on beş gün zarfında 
bankanın salahiyetli kanuni uzuvları 
faaliyete geçmeye ve nihayet dört 
ay zarfında banka statüsünün ihzar 
ve tatbik mevkiine konması şarttır. 

Banka idare meclisi; ilk defa ol-
1 

mak üzere zirai kredi kooperatifle· 
rinden seçilecek aza arasından olan 
lktisad vekaletinin namzedleri içinden 
Bakanlar kurulunca seçilecektir. 1 

İki hayır sahibi 
Maarif cemiyetine yar

dımda bulundular 

Şehrimiz Maarif cemiyetinin fa
kir talebeleı için açtığı talebe yur· 
duna Vilayet daimi encümen aza
sından Zeki Akçalı bin kilo Pirinç 
hediye etmiştir. 

lbrahim Burdur oğlu da Kız lise· 
sinden beş muhtacı muavenet çocu
ğun iaşesini teahhüd etmiştir. 

Bu iki h~mşehrimizin, gösterdik 
leri bu cömerdliği takdir ve sempa· 
tilerle karşılarız. 

İhracat ruhsatnameleri 
Her ihracat tüccarının iktisad 

Vekaletinden ruhsatname alması 

hakkındaki kanun mucibince 20 ilk 
teşrine kadar verilen müddet zar
fında ticaret odalarına müracaat 
edenlerin listeleri ve bu hususta 
oda idare heyetlerinin ınütalealari 
lktisad V ckaletinde toplanmıştır. 
Vekalet ruhsatnameleri 15 birinci 
kanuna kadar mahallerine gönde 
recektir. 

Doğum 
Gazi Paşa ilk okulu baş öğretmeni 

Sedat Ahuğun bir erkek ç.ocuğu 
dünyaya gelmiştir. Yavruya çok yıl 
larla, me!ıut istikbaHer dileıiz. 

Zabıtada: 
Bir serhoş gece eve ta· 

arruz etmiş 

Hakkı oğlu amele Hasan adın
da birisi serhoş bir vaziyette dün 
gece Döşeme mahallesinde tanıdı
ğı Hasan kızı GülJünün evine gide
rek zorla içeri girmek istemiş ve 
kapıya gelen ev sahibine hakarette 
bulunmuştur. 

Polise yapılan şik~yet üzerine 
Hasan yakalanmış ve hakkında ka · 
nuni gerek yapılmıştır. 

Küçük bir hırsız 
Abdülkerim oğullan ticaretha

nesinde, masa üzerinde satış bedeli 
olarak bırakılan 16,5 lira bir para
yı hüviyeti meçhul bir kız çocuğu 
kaparak kaçmıştır. Polis tahkikat 
yapıyor. 

Dilenciler zabıta tarafın
dan yakalanıyor 

Çalışmağa muktedir bir vazi
yette oldukları halde sokaklarda 
dilenen ve halkı taciz eden, Ali kı
zı Hasna, Ahmet oğlu Hüseyin, Ha. 
san kızı Emine ve Murat oğlu Ali 
adında dört kişi dün zabıtaca yaka· 
!anarak adliyeye verilmişlerdir. 

Filistine Londradan gelecek sivil 
tahkik heyeti ikinci teşrinin on bi
rinci günü burada bulunacaktır. 

Ben bu heyetin gelmesine tari· 
hi bir önem veriyorum. Beş altı ay 
süren sıkıntıdan sonra şu günlerde 
başlıyan selamet ve banşın daimi 
olması için bu heyetin çalışmala· 
rından çok şey bekliyorum. Sizin de 
bu işe onlarla birlikte çalışağınızı 
umarım. 

Gelecek heyet Filistin halkı içjll 
bir fırsat olacaktır. 

Filistinde bu1unan iki taraf ( ya· 
ni Araplar ve Yahudiler ) de bu 
heyete serbestce şikayetlerini, ek· 
siklerini, dileklerini söyliyebilirler. 
İki tarafın da meşru emellerinin ta· 
hakkuku birbirine aykın olmıyacak 
yollarla aranır. 

iki taraf arasında boykut yap 
mağa şu günler bu sebeble müsait 
değildir. Heyeti beklemelidir. Üm:t· 
ler kesilmemiştir. Bilakis ümitler 
başlamıştır. 

Binaenaleyh gelecek heyete ve.'" 
rilmek üzere ( dileklerinizi ) ~imdr 
den tesbit etmenizi beklerim. 

Heyete vereceğiniz raporlar 
sizin siyasi seviyeniz için bir mehek 
taşı olacaktır. 

Filistin ahalisi çiftçisi olsun i~ 
cisi, sanat sahibi tüccarı veyah~ 

• 11· 
serbest meslek sahipleri olsun ışı 
de gücünde maharet ve istidat sa· 
hibidir. Toprak çiftçiyi lıekliyor. 
Yapılar, işler işçiyi bekliyor. au 
toprağa bu yapı ye sağlam ·bir te· 
mel atmanın günü gelmiştir. Bu 
temelin taşlarını siz hazırlayacak· 
smız. 

Siyasi rüşdünüzü bu işde göste• 
receksiniz. 

Sabır, kerem, ve sekinet de 
basalet alametleridir. 

Hüsnüniyetle iyi işler yapılır.,, 

Sivasta büyük bir Denıir 
yolu atölyesi kuruluyor 

Demiryoll;;;ızm günden gii11~ 
ve süratle büyümeı-i daima faalı· 
yette bulunan muharrik ve müte· 
harrik devlet demiryolları edeva~ı 
tamiratının da aynı süratle bu ink•· 
şafı takip etmesini icap ettirmiştır· 

Eskişehir atölyesinin hali hazır teŞ· 
kilatıyle bu işi başarmasına imki.11 

görülmediği için Sivasta yeni bır 
atölye inşa olunması kararlaştırıl· 
mış ve hükumet bu hususta hazır· 

ladığı bir kanun proje.sini kaınu· 
taya vermiştir. Bu projeye göre 
1937 yılında bitirilmek üzere Sıvas· 
ta bir demiryolu atölyesi inşa olu: 
nacaktır. inşaatın istilzam ettirdiği 
2,5 milyon lira için gelecek sene· 
fere sari teahhüdler icrasına NafıB 

Vekiline mezuniyet verilmektedir. 
• 
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ün elçika'da Reksizm adı verilen siyasi hareketin şefi olan Leon Degrelle 

.... ~-.... bu hareketi ortaya çıkardığı ve nihayet mebus olup parlementoya 
tin g-irdiği günden beri kendisinden sık sık bahsettiren bir genç politika 

İtalya kralı ve 
Musolini 

Fevzi Çakmak 

• 
sınema 

4 ikinci teşrin çarşamba akşamından itibaren 
iki film birden 

1 
ldamı olarak her tara~a dikkati celbetmektedir. Aşağıda okunacağı gibi, 
~ltıumi vaziyete bakılararak aykırı sayılabilecek fikirlerini bile açıkça be
tandan çekinmeyen bu zatla Marianne gazetesinin bir muharriri tamamile 

· ~biek tif bir görüşme yapmıştır. Bu görüşmenin hadise ve fikirlere aid kı-
111'/'tlanm oldukları gibi alıyoruz. 

Macaristana mı Al
i manyaya mı gidiyor 

Bükreşe muvasılat etti 
merasimle karşılandı 

Bükreş : 5 [ A.A.] - Genel ku
rumay başkanı Mareşal Fevzi Çak
mak dün Bükreşe muvasalat etmiş 
ve yalınız kral ile ecnebi devlet 
reislerinin istikbal edildiği istas
yonda merasimle karşılanmıştır. 

Glaudette Golbert-Glark Gable 
Gibi pek çok sevilen iki büyük artistin en neşeli ve çok eğlenceli 

Fransızca komedisi 

(iki gönül bir olunca 1 .. ) 
2 

Tercüme ettiğimiz diğer yazı da Deyli Telegraf gazetesinin Brüksel 
~Uhabiri tarafından yazılmaktadır. Bu yazı, Raksistlerin hangi reiime taraf
r olduğunu, Hitlerizmle ne dereceye kadar alakadar bulunduğunu, iktıdar 

llıcvkiini ne gibf vasıtalarla ele almak istediğini etrafile incelemektedir. 

Faşist selamından basıl olma bir 
&af arasından geçerek yukan çıktı . 
leon Degrelle' e baktım : 

Coynu kalın ve sağlam yüzü 
etti . Gözleri heyecandan parlıyor . 
( Belçika Kralının onun hakkındaki 
keJime oyununu hatırlıyorum . 

Cegrelle;' yahut Reks - Appe
ij ) , Degrelle söze başlıyor : 

- Flandr' dan geliyorum. Fla
h"ıanlar , ilk defa olarak. kı::ndileriy
le Fransızca konuşmama muvafakat 
tttiler . 

Kendilerine ı-.öylediklerimden 
bir şey anlamadılarsa da heyecan· 
dan çddınyorlardı . 

Bilirsiniz ki kalabalık büyük 
Cümlelerle avuç içine alınamaz. Ona 
bırs]a hükmolunur . 

Degrelle' e bir sual sordum : 
- Ren'in işgali hakkında ne dü

şünüyorsunuz ? 
- Hiç . Hitler harp istemiyor . 

Harpla hiç bir şey kazanılmadığını 
öğrenmiştir Tek kazanılan bir çok ö. 
lüdür ve işte o kadar . 

Benim rolüm Fransa ile Alman
yayı barıştırmak olacaktır . 

ltalya, Almanya, İspanya. Çen
beti kapamak için eksik olan yalnız 
Belçika idi . 

Leon Degrelle dimdik yüzüme 
baktı: 

11 
... Ve bu çenberi ben kapa

yacağım! ... ,, 
Sonra masaya vurarak devam 

etti : 
" Kat'iyen komünistliğin Belçi

kaya girmesine müsaade etmiyece
ğim. 

Adamcağızlar kendilerini kurta
tacağımı, çünkü onlan sevdiğimi 

anladılar . lleridenberi haksızlık kur
banı idiler . Fakat şimdi bende bir 

de llıüdafi bulmuş olduklannı biliyor
ıı lar 

' 

" Fransa, kendisinin her taraf
tan kuşatılmış bir Çekoslovakya 
haline girmiş olduğunu görünce ha
kikati farkedecektir. Zira şimdi hu 
dudlarm üstünden, ideolojiler te
şekkül etmiş ve aynı suretle düşü

nen milletleri birbiriyle birleştir 

miştir. 

idare mevkiine geçince iki hü-
irı k umet merkezi kuracağım . Biri 

Ptandrada, diğeri de Valloniede .. 
Bu adamların da Fransada ek

seriya düşünüldüğü hiç te Cermen 
olrnıyan kendilerine has bir kültürü 
olmalıdır . 

k Ben kaynaklara kadar geriliye-

" Lazım olan, .görüyorsunuz ki, 
her şeyden önce, ferdlere bir ruh 

1 vermektir. İşte Fransız milletinin 
artık malik olmadığı da budur. 

Ceğim ve bu suretle onlara Hollan · 
dalı olan kültürlerini vereceğim . 

Tıbkı bunun gibi devlet maka· 
tıizmalannın da çift olması lazımdır; 
tabii yüksek bir otorite altında iyice 
hirleşmiş olarak . Şayed Belçikamn 
birliğini kurabilirsem onu kurtarmış 
cılurum . 

Mesela gazetemde bir Frapsızca 
bir de Flamanca idare vardır; İşte 
iktidar mevkii de böyle olacaktır . 

" Kendi dilini bile i,ancak konu
Şabilen bu zavallı halka Fransızca 
°tretmeğe kalkışmanın ~ne manası 
Vardır ? ,. 

Sonra birdenbire mevzuu değiş
terek devam etti : 

- Ben Fransayı kalbten seve
tirn . Baham din kavgaları esnasın
da Fransadan çıkarılmış bir Fransız-

" Bir kelime ile izah etmek la
zım gelirse Avrupayı, şark tehdi
dine karşı yeniden_kurmaktır. 

- Ya Almanya, sömürge iste
diği zaman ona ne cevap verece
ğiz? 

Lozan Degrelle, titreyen bir 
sesle bağırdı: 

- Fakat Afrika herkes için 
açık bir Avrupa sömürgesi olma

lıdır! 
Kalktı. 

Sordum: 
- Zaferi kazanacağınızı umu

yor musunuz? 
Yüzüme baktı ve sözünü bitirdi: 
- Hayatta ümit edilmez, iste

nilir. 
Marcellc Prfll 

......... 
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~ı ... Ben, Avrupanın barışçısı olmak • 
•stemiş olan birinci Albertin politi
kasını yeni baştan ele alacağım · 

Kral Leopold'un vermiş olduğu 
tıutuk programımızıU hükümlerine 
0 derese uygundur ki bir reksis 
l\utku denileb!lir . 

Madrid halkı sokak
ların taşlarını söke

rek barikad yapıyor 
" Bizler, artık, başka bir mille-

t tin peşinden giden bir millet değil, 
t bitaraf bir devlet olmalıyız . 

Belçika artık küçük bir millet 
~olü oynamamalıdır. Avrupada sulh 
·, kuracak olan kendisidir . ,, 

tı 

I• 

r. 

rı 

ir 
I· 

5· 

ıa 

" Ben, •Hollanda, lsv?çre, Lük
sernburg, Belçika arasında bir birlik 
teşkil edeceğim ve bu .blok harba 
karşı bir sed vazifesi görecektir . 

Gümrük engellerini kaldıraca
~ırn; talebe mübadelesi yapacağım, 
ıençliği seyahate teşvik edeceğim. 
Sizde hiç kimse seyahat etmez. Ba
kınız size bir misal vereyim : 

Fransız olan karım, kendisini Al 1 
llıanyaya götürdüğüm vakit, 1914 
de harp etmiş olan köylüler tarafın
dan iyi karşılaşmasına şaşmıştı . 

" Sizler. hudutlannızın ötesinde 
tıe :gibi hadiseler cereyae ettiğini 
bilmiyor ve tehlikeyi mübaleğalı bir 
şekilde büyük görüyorsunuz. 

- Birinci sahifeden artan -

teshil edecektir. 
Hükümet kuvvetlerinin Madrid 

mıntakasındaki taarruzu şiddetle 
devam ediyor. 

Madrid : 5 (Radyo) Dün gece 
hükumet kuvvetlerinin cenup cephe
sinde önden ve arkadan yaptıkları 
bir taarruzda asiler bozulmuştur. 

Paris : 5 ( A. A. ) - Echo de 
Paris gazetesinin kaydettiğine göre 
Marksistlerin işğalı altında bulunan 
İspanyol topraklarındaki muhtar hü
kumetler şunlardır : 

Madrid hükumeti; marksit, ko
münist. Bsrselon hükumeti: anar
şist, komünist. Burjapaloz hükumeti; 
anarşist, köylü. Santander hükume
ti; anarşist, marksist. Valence hü
kumeti; anarşist, marksist. Bilbao 
hükümeti; marksist separatist ve 

komünist malaga hükumeti. 

Berlin : 5 ( Radyo ) - ltaTya 
kralı ve Musolini Nöel bayramından 
evvel Macaristanı ziyaret edecektir. 
Bu ziyarete büyük bir ehemmiyet 
verilmektedir . İzmit kağat fabri

kamız açılırken 
Daha iki fabrikanın 

temeli atılacak 

Şarlo 
Pek yakında : 

.. . 
uzerıne 

filminde 
Umuroi istek 

Şehir ışıkları 

( Ak Kartal ) 
Türkçe bwyük film 

Yakında ( ANA İZTİRABI ) 
7470 

Roma: 5 (Radyo) - Salahi
yattar mahafil , İtalya kralı ve Mu
solininin Macaristanı ziyaret edece
ğine dair haberin doğru olmadığını 
beyan etmektedir . Yalnız Musolini 
senelerdenberi devam eden ftalya 
dan harice çıkmamak kararından 

vazgeçmiştir . Kuvvetle muhtemel 
olduğuna göre , Başvekil ilk seyaha
tini, Her Hitlerin ziyaretini iade mak· 
sadiyle , Berline yapacaktır . 

İstanbul : 5 ( Radyo ) - lzmit
teki Kağat fabrikasının açılma töre
ninde bulunacak heyet bugün iz. 
mite gelmiştir. Açılış merasimi mü- I 
nasebetiyle fabrikanın yakınında -ıiııiiiıiı--.... ~--.-.--·--·-------------...-ı: 
diger iki fabrikanın temel atma 
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Macaristan naibi amiral Hortyin 
bu ay içinde resmen Romayı ziya· 
ret edeceği söyleniyor . 

merasimi yapılacaktır. Her iki mera
simi de Başvekilimiz yapacaktır . 

Rokfeller 
Harbi 

insanileştirmek 

Protokola Almanya da 
iştirak edecekmiş 

Ankarada açılan hıfzıssıh
ha mektebine 280,000 do

lar hediye etti 

Londra : 5 (Radyo) - Önümüz
deki Cuma günü denizaltı gemileri 
nin hareketleri ve harbi insanileştir
mek hakkında yapılacak protokola 
Almanyanm da iştirak. edeceği şid
detle söyleniyor . 

Irak ihtilali ve 
İngiltere dostluğu 

" 1 
Londra : 5 (Radyo) - Avam 

kamarasında Irak ihtilali hakkında 
izahat veren Dış işleri Bakanı Eden, 
yeni Irak Başvekilinin İngiliz dost
luğunu muhafaza edeceğind ve iki 
memleket arasındaki münasebetlere 
hiç bir surette halel gelmiyeceğine 

dair teminat verdiğini ve Cafer El. 
askeri Pa~·anın katli gibi kötü hare
ketlerin tekerrürine mani oluna 
cağını bildirmiş olduğunu söylemiş 

Sovyet 
misafirlerimiz 

Dün sabah Rusyaya 
. gittiler 

İstanbul : 5 : (Radyo) -- Gene
ral Aydeman ve maiyeti bu sabah 
Rusyaya dönmüşlerdir . Aydeman : 

- Türk ordu6unu seyretmeğe 

doyamadım . Demiştir . 

Eti tarih alimi 
Ailesile Ankaraya geldi 

İshmbul : 5 (Radyo) - Eti ta
rih alimi Gpsten ve refikası dün An· 
karaya gelmiştir. 

Profesör bu gün Türk Tarih 
Kurumunu ziyaret etmiş ve Alaca 
büyük hafriyatı hakkında izahat al
mıştır . 

İstanbul : 5 ( Radyo ) - Meş
hur Amerikalı zengin Rokfeller An
karada açılan Hıfzıssıhha müessese
sine 280,000 dolar hediye etmiş
tir. 

Suriye Fırka reisi 

Atatürke tebrik 
telgrafı çekti 

İstanbul : 5 ( Radyo ) - Suriye 
F ır'ka Reisi Barudi , Atalürke bir 
telgraf çekerek Biiyük Bayram mü
nasebetile kendisini tebrik etmiş 
ve hürmetlerini yollamıştır .Atatürk 
de bu telgrafa karşılık vermişlerdir. 

Stanodiyoviç'in 
Bulgar kralı Borisle müla-

1 katları nasıl oldu 
Sofya : 5 ( A.A. ) - Kral Boris ı 

ile öğle yemeğini yediği hırişçim' den 
1 

çıkarken Yugoslav başbakanı Sta· 
nodiyoviç şu beyanatta bulunmuş
tur : 

Majeste kıral Borisin beni kıriş
çin malikanesinde kendisi ile bera· 
ber bir kaç saat geçirmeye davet 
edişi bana büyük bir şeref verdi . 
Kralın bana karşı gösterdiği yüksek 
ve hayırhah dikkatten dolayı en de
rin minnettarlığımı her şeyden ev
vel izhar etmek isterim . Kral ile 
olan görüşme esnasında Balkanlar
daki sulhun sağlamlaşması iç.in Bal· 
kan milletleri arasındaki bağlann 
kuvvetlenmesi maksadiyle yaptığım 
Ankara ziyaretinin neticelerini ken
disine bildirdim . Biz Balkanlılar da 
Avrupa sulhu eserine iştirak etmck
deyiz. 

Orta Anadoluda göçmeni 
lere pulluk' dağıtıldı ı 

Gerek kral , gerek dostum baş
bakan Köseivanof ile yaptığım mü· 
lakathrda Bulgaristanda -sulhçu bir 
müzekkerenin mevcut olduğunu bü
yiik bir memnuniyetle müşahede ey 
ledi . Bulgaristan ile Yugoslavya 
arasındaki doğrudan doğruya mü
nasbetlere gelince , bu münasebet · 
}erin çok ınükt-mmel şaı tlar içinde 
inkişaf ettiklerini söylemekle bahti
yarım . Bu münasebetler hiç bir za
man şimdi olduğu kadar müsaid ve 

İstanbul : 5 (Radyo) Orta 
Anadoluda göçmenlere bu ay 5000 
pulluk dağıtılmıştır . 

~dirneden ·Mersine bir 
heyet geliyor 

Edirne : 5 ( A. A. ) Trakya için 
Kıbrıstan takas ile çıkarılacak mer
kep aygırhrı mukavelesi umumi mü· 
fettişlikce yapılmıştır . Yakında tes
lim almak üzere bir h ye~ ıncrsıne 

gidecektir. 

dostane olmamıştır, Ankara ve kıri
çin ziyaretleri bende müstakbel Bal· 
kan iş birliği hakkında en müsaid 
ümidler uyandırmıştır . 

Balkan milletlerinin bütün saha
larda daha mesud ve daha feyizli 
bir atiye mazhar olacaklarından emi 

nım . 

Sofya ~ 5 ( AA. ) - Kral Bori· 

• Alsaray sıneması 
Bu akşam 

Fevkalade programlanndan birisini sunuyor 

1 
( T angolita ) 

Oynıyan Kitaalpar 

Çoktanberi hasretini çektiğiniz eşsiz şahesere ilave olarak 

2 
Vahşi Ormanlar esrarı 

Son kısım 

Matineler • • 
Cumartesi 2,30 Marahuana-Vahşi Ormanlar esrarı kısım 2 
Pazar 2 Tangolita -Vahşi Ormanlar esrarı son kısım 

7473 

(Müjde) 

Dünya.nın en büyük Radyo fabrikası olan Philips) 
in 937 modelleri geldi . 

Bu Radyoları görmeden ve dinlemeden başka bir marka almamanız 
menfaatınız iktizasındandır • 

Her kiseye göre fiat ve azami teshilat . 
Dikkat : Bütün PHILİPS Radyoları garantili olarak verilir • Ve Tür-

kiyenin her tarafında bulunan resmi acantaları bozulan bir PHİLİPS RADYO 
sunu bila ücret tamir etmeğe mecburdur . 

ADANA VE HAV ALiSi RESMİ ACANT ASI : 

Belediye caddesinde Raşit Ener Ticarethanesi 

P. K. o: 20 telefon : No. 117 

sin misafir oldukları kıriçin malika
nesinden bu akşam saat 21 de dö
nen Yugoslav başbakanı ile Madam 
Stanodiyoviçin ve Bulgar başb::\kam 

Kaseivanof'un bulunduğu hususi tren 
Sofya istasyonuna gelmiştir . 

Yugoslav - Bulgar başbakan

larını karşılamaya gelen zevat ara
sında hükumet erkanı ile Türkiye , 
Romanya , Yunanistan , Çekoslo
vakya diplomatik mümessilleri bu-
c nmakta idi . Stanodiyoviç , resmi 

17 

şahsiyetlerle kısa bir mülakattan 
sonra ayni trenle Yugoslavya'ya ha
reket etmiştir . 

Bulgar başbakanı ile zevcesi 
Stanodiyoviç ve zevcesine Drago
man istasyonuna kadar refakat et
miştir . 

Yugoslavya başvekili Belgrada 
dönmüştür. Stanodiyoviç Sofyadan 
geçerken Bulgar kralı ve başvekili 
ile görüşmüştür . Ve krala Ankara 
ziyaretinin neticelerini bildirmiştir • 



• 

Sahife : 4 Türk söıii 

Ankara mektukları ı~----------mzıı-~---,------., 
- Birinci sahifeden artan -

thlarında Türk bayrağı ö 1 m e z 
medeniyetin arasında kendi öz vas
fını dalgalandırıyordu . 

Geniş çimenlikler , çiçekler, ya· 
pılan gölün ortasındaki adacık ve 
bütün buraları alabildiğine güzeldi. 
Ve artık Ankaranın çok sevimli bir 
müsiresi olmuştu. 

Nafia Vekili Çetin Kaya Demir
yolları gibi suya da Türk vatanı 
kavuşturmak idealini hararetle bağ
rında taşıyan Başbakandan bendin 
açılmasını dilediler. Barajın emniyet 
dehlizlerine giden ve Türk mima· 
risinin sade ve zarif bir örneği olan 
kapının iki yanındaki kitabelerin 
üzerindeki bayrakları kaldırdı . Bu 
geniş vadiye bir alkış sesi yayıldı. 

Bu taşlardan sağdakinin üzerin 
de şu cümle yazıldı : 

" Bu çubuk bendi Türk ulusu
nun ilk Cümhur reisi Kemal Atatürk 
devrinde devlet merkezi Ankaranın 
su ihtiyacını karşılamak üzere kurul
muştur . 1929 - 1936 n 

Ziraat bankası 
kumbaralarını 

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

6 Teşrinisani 1 936 

Adana Borsası muameleleri 
PAMUK ve KOZA -·------------ ----Kilo l<'iyaıı 

En En çol.. 
Saıılan Mikdar 

az ClNSl 
IC. s. ır. s. 1( tlo _.. - ~ 

Kapımalı pamuk--
Piyasa parlağı .. •-~39~---ı--4~1~,~50--ı 
Piyasa temizi ,. -36-;50 -37·---ı 
-~-----"----· iane 1 -45,50-- - 48 ·----------iane 2 

Ekspres 47.50 48 
~K_ıe.v::ı_a-n:;t:;:;:;:_::;:;:;:;:;:;:;-"--4•3~~~~1:-.s.1:_-_-_-_-.....:.~~~~~~~---ı 

YAPAGI 

-=--"----- - -------Beyaz ı 1 ı 
Siyah _ 

Ç 1 G ı T 
-Ekspres 1 
iane __________ 

1 
_______ __.. 

Yerli " Yemlik ,. 
1 ---- -----1----------" " Tohum!Ük-.. - -3 

llU!il ı ll.\ 

_Bu_ğ_d_ay_Kıbrıs ____ , __ J ___ _ 

., Yerli 5,12 ı 5 ·- - ---
_______ __.. 

men tane 
" Arp=-a------- ---------

Fasulya 
-Yİılaf·------- ı 

----------

----------Delice ---- ı---
1-.,.,----,------ --- --- -----------

Kuş yemi ·-----------Keten tohumu 
1-..-,.---..,-,--------- ------ r- -----------Mercimek 

Soldaki kitalıedede şöyle yazıl · Sisam 1 :-------~-

mıştı : R } d . . • • 1 U N 
".Bu esere büyük başvekil Is· 1 UZVe t unya Intı- ı · · ,.. 125 

l BELEDiYE iLANLARI _Dört yıldız Salih 
met lnönü hükumeti zamanında 1929 . h k k d .!:: _ üç ,. ,. -675--
da başlanmış her vesile onun nafia ap re OrUnU Ir l .J:J '.'§ -Dört yıldız Do~ruluk 750 
vekillerinin devamlı çalışmalariyle ._ ________ -----------------• ~ ~ - üç " • -gı5--·• 

-----·-

1936 da Ali Çetin kayanın vekale- - Birinci sahifeden artan - N .~ .g _Simit "------·~8=5_0-____ , akil vasıtaları kullananların nazarı dikkatine - ·· - ·-
tinde bitirilmiştir. Bu müddet zar- milyon reyden B. Ruzvelt, 5.493.124 ~ Dört yıldız cumhuriyet 700 
fmda müsteşar olarak bulunan Arif ve B. Landon, 3.078.112 rey almış· Gerek kendi arzularile çalıştırılmasından vazgeçilen gerekse kırılıp ~ I"" -üç " " 625 -- --------Simit ,. 800 
Baytırıın da değerli emekleri geç· ]ardır. işlemez bir hale gelmesinden dolayı çalışmayan : ve yahut başkasına sa. 
miştir. Eserin bütün masrafı dev· Ottava: 5 [A.A.]- B. Ruzveltin tılan ve yahut kaybolan kamyon, otomobil, fayton, yük arabası, motosik-
let hazinesinden törenmiştir . Proje muvaffakiyeti, Kanada'da Amerika· let ve bisikletlerin Belediye dairesindeki kayıtları silinmek ancak esbabı 
ve inşası Türk mühendisleri , Türk Kanada ticaret muahedenamesi nın istida ile müracaatına bağlıdır : 
müteahhid ve işçileri tarafından ya· ahkamının tatbikine devam ve hatta Bu müracaat yapılmadıkça kayt düşülmez ve resim tahakkuk eder. 
pılmıştır . Cümhuriyet devrinin bu bu muahedenamenin tevsi edileceği Bu hallere'.meydan kalmamak ve esbabı mağdur olmamak üzere alakada· 
eserinin kurulmasında fikriyle, emek- hakkında teminat gilıi telakki edil- ranın vaktinde Belediye dairesine müracaat etmeleri kendi menfaatleri 
]eriyle bedenleriyle hizmeti geçenle- mektedir. Amerika'da yapılan Rei- icabından bulunduğu ilan edilir. 7427 23-28-2-6 
rin cümlesine ebedi ~ükran ve hör· sicumhur intihabatı, burada büyük 
met n bir alaka ile takip edilmiştir. 

Geçen zamanlarda küçük bir Nevyork: 5 [ A.A. ] - B. Ruz. 
çeımenin taşlarına bir sultan için velt'in kazanmış olduğu muvaffaki-
yazıları hatırladım . Birde bu muaz- l yetin ezici olduğu anlaşıldıkça Nev· 
zam eserin kitabesinde Şefe , hükıi· i york'daki nümayişlerin coşkunluğu 
met adamlarına ve sonra bu eserde 1 artmıştır. 
en küçül< emeği olanlara verilen yer· 

1 
Nevyork'da hiç bir hadise ol· 

leri gördüm Ötekinde küçük eser mamıştır. Eyaletlerde ve bilhassa 
de ilahi bir iddia , sonra bu büyük lronto " ohio " da bazı hadiseler ol· 
eserde insani bir tevazu , mukaye· muş ve bir münakaşa esnasında bir 
seyi uzatmağa lüzum yok . Cami , kişi ölmüştür. Faltvvick " Kontuck. 
mescid , medrese . çeşme bunların de de bir müntehip, bir polis me· 
l:epi aHnt ka)&U!tr.d~n dcğmuş murunu öldürmüştür. 
hdkamlıkların e~erleri.Cnünde hör Nevyork : 5 [A.A. ] - ·B. Ruz. 
metle eğildiğimiz bu muazzam eser velt, kendi nahiyesi olan Haydpark 
kütlenin , milletin refah ve rnade Nevyork'da mağlup olmuş ve B. 
!'ne h2Hcdilmiş grniş , uırumi ve Landon'un kazanmış olduğu 1233 
dünya mefhumunun bir eseri . reye karşı 1057 rey kazanmıştır. 

Büradaki ferah. sevimli merasim 
bi\tltın ıcr.ıa, şehe pkın bir yer 
de kuı ulrruş olan Filtire istasyonuna 
g'dildi . Purafl ötrki eseri ikmal 
ediyordu . Bembeyaz mermerlerle 
döşenmiş , geniş salonlarda , dağ
lardrn derelerden zaptolunan sular 
lır ti"ı 1 ü ntz'r mikrop ve madde 
lrıcrn tım;z1rnİ)Or , sonra şehre 

gi:inderiliyordu . 
Bundan sonra Ankara halkı ra· 

hat ve müsterih bir ) ürekle evindeki 
mu.>luğu açarak temiz suyunu içe 
bilir ve kullanabilir . Ankaranın 
umumi hayatına mühim bir can da· 
marı açılmış oluyor . Bu mühim va· 
sıta Ankaranın eline geçtikten son 
ra etrafta bütün kıraç tepelerin çok 
geçmeden nasıl bir cennet olabile· · 
ceğini takdir etmek güç değildir . 

Eserler hep birbirini takip edi· 

yor . Hiç bir gün yok ki memleke
tin bir köşesinde yeni ve medeni ve 
lüzıimlu , hayati bir abidenin kuru· 
lup açılmasına şahit olmamış olalım. 
Bütün bunlar inkılaba kalplerini rap· 
tetmiş olan vatandaşlar için ne bü· 
yük bir teselli ve kuvvettir . Ayni 
zamanda inanışlanıida zaif olanlar 
için de ne ibret verici şeylerdir . 

Bugece nöb~tçi eczane 
Tarsuskapısı civarında 

Hal 1{ eczanedir 

Davet 
İdman Yurdu Başkanlı
ğından: 

8 Teşrinisani pazar günü saat 
onda yeni idare Heyeti seçilece· 
ğinden Yurda mensup bütün üye· 
!erin o saatta Yurt binasında bu
lunmaları rica olunur.7472 3 5 

Kiralık ev 
Ziraat Bankası arkasında 6 odalı 

ve iki aileye elverişli 1632-9 sa· 

yılı ev kiralıktır . lstiyenler Bekçi 
memuru Nahidi görsünler.7425 10 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Kiralık ev 
Asfalt cadde üzerinde Atatürk 

parkı karşısında Doktor Muzafferin 
oturduğu hane kiralıktır. lstiyenlerin 
Halk Eczanesine müracaatları. 10 

7424 

Adana Pamuk Üretme 
dürlüğünden : 

çiftliği 
•• mu-

Makinenin nevi 
Tek kutulu 27 X 54 pus eb'adında burgulu Standart 
pamuk balya makinesi . 

Muhammen bedeli 
Lira Kuruş 

1229 36 

1- Eskişehir tohum islah istasyonu için alınması iktiza eden yukarda 
evsafı yazılı bir adet paınuk baly:ı makinesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye girecekler şartnameyi Adana pamuk üretme çiftliği 
müdürlüğünden alabilirler . 

3 - Yukarda yazılı pamuk makinesinin muhammen bedeli (1229.36) 
lira olup muvakkat teminat ( 92.20 ) liradır. 

4- Eksiltme ve ihale 16-11-936 gününe müsadif pazartesi günü 
saat (15) de Adana Ziraat müdürlüğünde müteşekkil mübayaa komisyonu 
tarafından yapılacaktır . 

5 isteklilerin (2490) sayılı eksiltme kanununun tarifab dahilinde mü 
racaat etmeleri .ilan olunur . 7 464 3-6-10- 13 

----------------~~~----~-------------------

S.AN 

97 

Liverpl Telgrafları 
5 I 11 I 1936 

'anUnı 

Kambiyo ve para 
iş bankasından alınmıştır. 

""" \ 
-H-a-zı-r-------,--6--90 Liret ------! 151-19171 

1 ı--B-i-ri-nc_i_k_a_n_n_n_v_a_d_e_li_ --6 - 67-ı~=R_a=...yş;..m_a_r~k.--___ _ 
- Frank • Fransız • J--17 _!!.. 

Mart -6- 64 -
ı--------''"-'-- __ 

5 
.
169 

Sterlin •İngiliz• 615 -.
35 Hit hazır D 1 A 'k --79 o ar « men a ,. -

Nevyork 11 80 Frank • isv~iç~re;.;,• __ ,.:_ __ .-.... .,. 

Bir verirsen bin kazanabilirsin, bir kaybedersen paran heba olmamıştır. 
Hem yüzlerce yurddaşınızı zengin etmiş hem de yurdunun göklerine bir 
kaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden birinin de senin olmıya· 

cağını kim iddia edebilir . 7379 18-26 

BAKTERIYOLoG 1 
D. Kemal Arıksoy 

Muayenehanesini Abidin Paşa caddesinde Bebekli Kilise sokağında 

11 No: lu eve nakletmiştir. 7466 4-10 

Umumi neşriyat müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türk sözü matbaası 
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