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VYET MATBUA Ti FRANSA Y Aı {Ai:NiANYA·ö-;\'l 
•• ! MÜDHIŞ ! UCUMLARDA BULUNUYOR i HAZIRLIK : 

• 1 

Pransız Hükumetinin 
zaladığı deklarasyon 

bu kadar haysızca baş eğerek 
Fransaya ne temin etmektedir,, 1 

i ! 
İ Londra: 28 [Royter) - ı 
İ Royter muhabirini/\ blldlr j 
! dlAlne göre, Almanyada j 
! mUthl• bir hazırlık vardır. ı 
1 Almanların yeni tayyare t 
! gemllerlnln çok kuvvetli 1 
! olması bahri mahsfllde en ı 
! dl•e uyandırmaktadır. Al · 1 
! manların deniz inşaatı hak 1 
! kında seri bir malOmat İ 

OLLERDEGİŞDİMİ? 
Eskiden 
Halbuki 

ÖYÜMÜZ 
BUGÜN NASIL ? 
DON NASILDI? 

YA"' iN NASIL 
..___,~~~~~~~-

0 L MALIDIR? 

Hasan Re,id Tankut 

edeni memleketlerde nüfu
sun yerleşme şekli pek 
az farkla biribirinin ay-

, ı-ıer verde şehirler, kasabalar 
0Yler var Nüfusu en sık endüs
~rııleketlerinde, mesela BelçikR' ' 

1 
Yle oldug-u g bi nüfusu en da-
Yerlerde, mesela Rusya ve Tür

~de de böyledir. Çünkü nüfusun 
~illa ve dağilma hareketle.ini ida
~en kanunlardır: Cog-raf}a ve 
rafya zorlamaları, ekonorr.ik 

" v . 1 • 1 Irk· e sos-'• vazıyet er. 1 

11 
1 meyil ve istidada - bugünkü 
Şartla·ına göre · bu bahiste 

Ca . . 
111 

Yer vermenın zamanı geçmış 
,~ior. der siyasi camiada sos
~ 0 nomi nasıl milli servet in da

! Ve birikme şekıl ve nisbetine 
11 Plenirse, milli servetin hacmi 

~i de bu nüfus dağılma ve top 

~~lnın şeklini ve nisbetine göre 
'"" d' N" e ıyor. 

Almanya mağlup Fransa galibdi; 
bu vaziyf't şimdi aksine döndü 

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

• 
• 1 

• gözlenmektedir. Almanya 1 
' çok sUratli bir flloya sahip i 
! bulunuyor. Yeniden 20 tay 1 
! yare gemisi yapılmaktadır 1 
! Bunlar 10 tonluk mUsellah t 
! oıacalı.tır. 32 mll suratın 1 
! da olan bu gemilerde 22 ! 
! roveıver topu bulunacak· t 
• i i tır. İ :-·-·-·- .. -·-·-·-·-·-·-·-·- .. -·. 

ı-
A. 

·EBEDi 
1 

Paristr Fo11 Rılılırntrop ı/r frrııı.<ı: llaı ı-ırr \n:ırı ll111111P 
arosınrln -llnıfln f'r.11:si: dl'klura.,\·nnu iıu:.ula1111!."P11 

Moskova : 28 Sovyet gazete· 
teleri, Fıansız kabinesi aleyhinde 
mü•hiş hücumlara geçti. Pravada ga· 
zetesinde Y. Fuktorf im>.asiyle çı

kan bir makalede encümle şöyle de

niyor: 

ale şöyle ccvnp vermektedir: Bu dek• 
larağsion Hitler Alınanyasrnın, Fransa. 1 

nın buglinkü hududlar ına lıürmet e
deceg-ine dair olan bir vadin<len baş· 

ka bir şey deg-ildır. Ve bu vaat, e. 

ğer bu iki hüku net bırbirleıiyle hali 
harpde deg-ilse ve tabii şeraild • bu 
iki hükumetin birbiriyle normal mü
nasebetde bulunacag-ı deınekdir. 

ATAYA 1 
TAZİM 

Ziraat kongresi 
azaları Atayı 
ziyaret ettiler 

Ankara: 28 (Telefonla)- Zıraat 

kongresi azal a rı lugün Ebedi Şdi
miı Atatürkün naaşlarının emanet 

edildiği Etnoğrafya müzesini ziyaıet 

ederek Ataya sonsuz tazimlerini sun 

muşlardır. Birçok ulvi. çok hazin 

o:muştur. 

Çin büyük milli 
şefinin beyanatı 

" Almanyanın bütün cihanda Ya
hudilere karşı yaptıg-ı ziilumlor dola
yisiyle barbarlıgla itham edildiği ve 
yine Almanyanın İngiltereye karşı a
teş püskiird üğü bir zamanda Fraıısız 

hükumetinin b1 kadar hayasızca baş 
eg-erek imzaladığı bu deklarasion a 
c•ba. Fransaya ne temin etmektedir! 
Deklarasion mübhem ve d. manlı met· 
ni acaba Fransız Alman münase 

bellerine yeni olarak ne getirmiştiı? 
"Europe Neuvelle,, Mecmuası bu su-

ttinanaleyh bu vesika Fransaya 

hiçbir yeni eser temin etmemektedir. 
Ve hakikatte onun manası sadece 
harpten sonra akt ve Fransanrn ga i
biyetini teyit eden ver<ay mahedesi
nin yerine kaim almakdan i bareddir. 
O zaman FransJ galip, Almanya 
mag-lupdur. Şimdi ıse ı oller tama
men değişmiştir. 

1 Taarruzlara 1939 
~~~~~~~~~~ 

--~ 

Sabaha 
Karşı 
Gelen 
Haber ©J~~ü~ôlkDülk 

Maarif Vekili ile 
sıhhi sebepten 

İktisat 
istifa 

-
Vekili 
ettiler 

A 

Maarif Vekaletine Hasan Ali Yücel, 
iktisat Vekaletine Hüsnü Çakır getirildi 

Kabineden ayrılan KUltUr bakanı 
Saffet Arlkan 

Ankara : 29 (Sabah~: karşı) -

Maarıf vekili Saffet Arıkan, lkti 

sat vekili Şıkir K~s >bir sıhhi sebeb 

ler·ien dolayı islifo etmişlerdir. Reisi -

cümhur tarafından kabul edilen bu 

istifa üzerine başvekil Celal Bayar 

maarif vekaletine İzmir me· 

busu Hasan Ali Yücelin iktisat ve· 

kaletine lzmir mebusu Hüsnü Çakı 

rın tayinlerini inha etmiş ve bu in

ha reisicümhur tarafından kabul buy 

rulmuştur. Başvekil mustafi iki ve · 

kile yazdığı birer mektupla vekalet 

leri zamanındaki başarılarından do 

layı kendileıine teşekkür etmiştir. 

Bu haberi Anadolu ajansıda le 

yid etmiştir. 

Ziraat kongresi 

Yarınki iki 
ve Önemli 

celsenin pek hararetli 
olacağı söylenmektedir 

ENCÜMENLER 
J nkara : 28 ( Telefonla ) - Bü

yük Ziraat ~ ongresinin ikinci ce!se
sinin çok harnıetli olacağı söylen
mektedir • ikinci celse cı:ma günü 1 

sabah saat 9,30 da yapılacaktır . İlk 
celsede seçilen Encümenler hararetle 
mesailerine devam etmektedirler . 
İkinci celsede Eucümen raporları 

okunacaktır. 

ÇALIŞIYOR 
Bu raporlaı hararetli birer mü· 

nakaşa mevzuu teşkil edecektir . Zi

raat · ongresi faaliyetinin müteaddit 

celseler halinde uzayacağı tahmin 

edilmektedir. Kongre çok esaslı ka-

ra:lar verecek tir. Encümenler rapor

ları büyük bir dikkat ve hassasiyelle 

ha11rlanmaktadır. 

,~rus nasıl dag-ılmalıdır? Son a· 
• Avrupa nüfusu artmıya baş-

1dGşünür kafalar en çok bu prob 
'c u» ı K' · · f · "raştı ar. ım:sı sır ış ve 

1
11 lı.:.ımından ınütalea ederek 

Dünya ekonomisi ne halde? 1 yılında başlanacak ,f ransız başvekilinin 
1 1)00 lıirı kişi}/e harp eden k l ha-

•in k - h ve ny ~vatının artmasını 

.~ eı:ı. Kiıııisı daha filozopf dü. 
ek bütun memleketi koy haline 
liıe · 
ı nın ahliık hukuk ve saf ha· 
'lk ' ımından daha hayırlı olacag-ı-

~n·ıı;ıer. Kimisi nüfusu büyük 
·le de lop'amıya ç ılıştı. O.ıla

,''C f kir hır.ketlerınin ve tekni

P iY ASA LARDA 
•• 

YUKSELiŞ VAR 
leri ancak milyonluk cehirlerde 

~ 1b ı· . a ı·. 

~itin l\lınrnya bütün şehirleri 
~ı ~Ciyiik ka.ab.ılHı, Bu!garya 

koyleri fazLı olan devletlerdir. 
,"N de bu içtimai tiplerinden 
;un göriinüyorlar. Te alemin dı-
1~~ lıer üç memlekette gördüıı-ü 
\~-' ge·çekten memnun edecek 

Siyasi vaziyetin mübhemiyetine rağ
men piyasalar sakin ve yükselmekte 

1 

1 

~··<idedir. 
Ufusu büyük memleketlerde top 

~I~ Veya küçüK birim ( unite ) 1 

;nde dağıtmanın bir ölçü.ti yok 
E.er ik, m:i ıteh ıya doğru zor 

~artları karşılamak, önlemek on' 
lskını azaltmak, kabil olmaz 

1 

~lb.t . 1 
~I · le ki kabildır. Memleketlerin 

1
• kalkınması .ın istediği nüfus te 

1 ~0ü sisleınli bir şekilde düzenle 
1 

uu~Umu bugün her vakitten ziya-: 

~uı~r. Yer yer şehiqerden, köy 
~Uçük köylerden kasabalara 1 

~ 1rüten suni tedbirler artık ke 1 

1 'lııye b ısladı, Ve yüksek clev- 1 

teleri tabia~ şartlarına ve eko
kanunlara rag-men bu nüfus te-i 

•ış·. 1 . 
Ilı '"' nillm amıya azmetmış ve 
ti ış bulunuyor. 1 

u kı.a mukaddemcyi yaptıktan 

Ank<ora: 28 - Avıupa bu hafta 1 
içinde mühim ve müşkül birkaç me- 1 
sele kaışışında kalmıştır. Bu mesele- , 

ferin "vakibi p.k vahim olmık istida/ 
dını göstermektedir. 

Birincisi, İtalyanın, FrJnsa ile 935 
senesinde akdeylediği anlaşmayı fes 
heylemesi: ikincisi, Amerikanın Alman 
ya tarafından verilen notayı kabul et· 

sonra aılık biz kendi koylerimiıin tet
ki~ine geçebiliriz: 

Resını kayıtlara göre, Türkiye nü 
[usunun 12.355.952 si köylerde yaşar. 

Ve köyl•rin sayısı 18.376 sı müs 
takil m~halle olmak üzere 56.869 dur. 

öu ıların içinde elli altmış kişiden 
beş yüze kador nüfusu barındıran köy 
ferin sayısı ; 1.626 olup, ıçlerinde 6.6. ' 

1 
31.460 valandaş yaşar. Dsha büyükçe 
6 720 köyümüz 5.332 39'.! nüfus barın·· 
clırıyor. Nüfu su 2.000 den başlıyanla- ' 

- Gerisi ikinci sahifrde -

mesi; üçiincüsii de Alman clevlet reisi 
nin, son bir nutkunda, 939 senesi zar 
fında Almanya iP.hine mühim şeyler 

vuku bulacağını t•bşir eylemesiair. 
Siyasi yaziyetin karışıklığına rag-

men, garip bir hadise ola~ak , mali 

piyasaların bu hafta hiçte telaş gös
termediklerini, hele Fransız borsaları• 
nın ümid in fevkinde fiyat lereffüleri 
elde eıtikl~rini kaydedeceg-iz. Bunun 
sebebi harici gtil~den ziyade Fransız 
lamı dahili gaileden koıkınaları: hü
kumetin aldığı so ı tedbirler n !liccsin 
de ise dahili tehlikelerin bertaı af edi 
leaek hariçten Fransara sermaye akı
nıdın devam etmesidır. Avrupadan 
gelen mali gazeteleri, P.ris bo. şasın 
da şimdiye kadar böyle ani bir sala 
ha hiç şahit olmadıkldrını yazıyorlar. 

Paris borsasını takiben Amster
dam ve Londra piyasaları da büyük 
bir faaliyet göstermiş ve bilhassa F · 
raosız esham ve tahvilatı üzetine mü· 

}Of'{llı/ar karşı/~;ııır/a fi.{)()(),()(}{) eketı• ı·y·· arşı anmıyor lık lıır ıırd11 gurrrl'ktır. r 
Şanghay: 28 (Rarlyo)- Alınan 

malumata göre Çın milli şefi ma 
reşal Ç~ng Kay Şek şöyle bir beya 
natta bJlunmuştur: 

- 1939 yılında Çin J apon ordu 
suna karşı taaruza başlayac,,ktır. 

Şin·.di bize karşı harp etmekte 
olan 600,000 Japon, 6 .000 ,000 
kişilık bir çin oıdurn karşısında 

bulunacakdır. 

Diğer taraftan Çin hükumeti 
Japony~ya karşı bazı iktisadi tedbir 
ler almıştır. Çin dahılinde kaçak 
suretiyl~ idhal edilecek Japon mal
larının satışı idam ile cezalandırıla
caktır. Japon parasının sürümüde 
men edılmiştir. 

1 
Duvardaki çıvı 

İsimsiz 

( llıl.iıye) 

• 
memleket 

( Avrupa Röporlap ) 

• Talebeler arasında 

( } erlı meı "" ) 

B. Daladye Tunus seyahatı 
programını dün teshil etti 

ROMA M.\TBUATI DALADYENIN SEYAH -Ti NI 
BiR TAHRiK JESTi OLARAK ADDEDMEKTEDIR 

Parls : 28 (Radyo) 
ve Şimal Afrlkasına 

etmlstlr. 

Fransız başvekili Daladye Korslkaya 
yapacağı seyahatın programını tesblt 

Roma : 28 (Radyo) 
d'ltalya gazetesinde Bay 
,öyle demektedir: 

Yoce 1 
O ayda 

- "Fransız başvekili Daladyenin 
Korsika ve Tunusa seyahatı, İtalyaya 
karşı bir tahrik ve harbcuyane bir 
tehdittir. Fransa, t•hdi:kiir ve uzlaş 
maz davranıyor. 

Fakat ltalya da evvelce isbat et
tiği vecıhlc, her şeye, taarruz her
hangi cephede olutsa olsun kabule 
ve buna karşı kaymağa hazır bulu

nuyor. 
Paris : 28 (Radyo} - Roma ta

rafından feshedilen Musolini · Lava! 
ililafı hökkında şu nokta tavzih edıl. 
mektedir.~İtiliif İtalyan Ayan ve meb
usan meclisleri tarafından ittifakla 
kabul edilmiş, yahut yalnız musad

dak nüshaları tek taat;si kalmıştı. Bu 
suretle Fransız ve ltalyan meclisleri 

- Gerisi ikincı s~h,f ede -

ı\rap Nasyonalisleri 

Osmanlı 
Bankası 
Müdürünü 
Kaçırdılar 

Kudtis : 29 (Sabah~ karşı) - Ku
diıstcl-.ı osman:ı bankası direktöıu, 

şeıiada daga kaldırllmıştır. Aıaştır

nıalar yapılmaktadır. Arap nastona· 
listleıinin eline geçtigi sanılıyor. 
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• • • 
ısımsız bir memleket 

UKRAYNA 
- --Yazan---

Y . M . Goblet 

1919 da Avrupa haritası yeni 
baştan çizilirken Fransa kadar büyük ! 
liikte, y~lnız nüfus itibariyle biraz 
daha küçük, kendine mahsus dili olan 
iki büyük imparatorluk arasında sı 

kışmış bir memleket unutuldu. Av 
rupanın yeni haritası milliyetler ve 
lisanlar itıbariyle yeni baştan çizilir 
ken unvıu:an bu nıemleket Ukrayna 

Bu iki mıntaka arasında daha 
sonraları Susdal ile Vladimir prens
likleri teş •kkül et•niştir ki bugün 
sadece birer paz"' köyü olan bu 

yerler Moskova-:lan evvel memleke
tin merkezi olmuştur. 

Bu üç grupun üçünde de birer 
medeniyet, l ı irer dil ve birer insan 
tipi inkişaf etmiştir. Şimalde fleyaz 

dır. Rusya, Moskovanın hakimiyeti al!ın 
Ona 0b~~ün . görünmiyen memle. :Ja da büyük Rusya. 

ket, h1tta ısımsıı. memleket dıyebdı ı O - .. .. d R M . . .. . n uçuncu asır a usyayı o 
riz, çünki.ı lu gi.ınku harıtadan hemen l . t·ı· k 1 l b. d . . . . . B , go ıs ı ası ap ıyor, nce ır me e-
tam&mıyle sılınmıştır. ur.una bera . . h' b' .

1 
· b. 

1 
k t 

nı yet s , ı ı ve ı erı ır mem e e 
ber, eski coğrafyacılarımız, onu çok 1 D" R L •• •• 

1 d 
o an ınyepe r usyası, taL ıı mu 

tan tanır ar ı. 

Ukrayna Rusyanın Tataristan 
stepleri hududunu t r şkil etmiştir ve 
hu günkü vaziyeti Amerıkanın, kızıl 

derililer mınııkası ile olan vaziyetine 
Kazakla• da Far Vest sınırlarında 
at koşturanlara benzetilebilir. 

dafaa yasıtalarından mahrum bulun 
dıJ~u ve zengin bir yer olduğu için 
tahrip ediliyor. Halbuki Rostof Sus 

tal Rusyası Volg• ve öka nehirleri 
arasındaki ormanların hendisini muha 
faza edıyor. 

Fakat, Ukranxnasınıı beşeri coğ 
rafi m•hiyeti daha parışıktır. Bugün 
kü telakkilçrimizl~ bunu anlamak 

1 
birnz güçtür, çünkü bugün bir mem 

Ondan sonra Dinyaper Rusyası 
bir daha tamamiyle kalkınamamıştır. 
On yecinci asırda bile step'er daha 

1 

1 

lekeli daim1 hudurları " itibariyl~ j 
görtneye be harita üzerin::le bir çiz
gi çekerek " siyasi bakımından n bir 

1 

devlet göstermdye tema}ülümü~ var 
dır. 1 

Halbuki kuvvetli bünyeleri, m "ip ' 
hem karaktrrleri, teshirka ve endise 
verici halleri ile tanıdığımız Slav dün 
yalarından biri bu " Kara step " le 
bulunmaktadır. 

Oradaki - Volgandan sorıra Rü 
syanın en Lüyük nehri oldn -Dinye· 
der nehrinı vaktile Herodot "Boristen 
ismı ile Nile benzetmiştı. 

Ukraynanın şimal mıntıkası oa
manlık ve sulak, hazı yerlerinde de 
bataklık hir arazidir. Cpnuptaysa, 
Karadenize akan n~ .irlerin yamaç
larında güzel meşe ormanları va rdır . 

Bu nehirlerin dığer yamaçlarında 
da mii~'>it çayırlar nz.nır. Daha ile 
ride çayırlar ğaybo1ur ve orta Asya 
d•n gelen rüzgarların estiği stepler 
ba~lar. Bııral•rda arazi göz alabildi 
ğine uzanan bir ot denizidir. Hubu
bat tarlalarıPın bulunduğu bu saha 
ya " Kara step" derler ve buralara 
da göçebeler dolaşır. 

Bu " Kara step • kelimesi ıtkla 
mahzun ve kasvetli bir memleket 
getirmesin. Bu isim o arazide sa 
man, ot ve daliarın yerde çürüyerek 
teş~il ellikleri bir tabakanın ren 
ginden ileri gelir ki , bunlar top. 
rağa bir Cennet münbitliği verir . 
Bu ovaların güzelliğini anlamak için 
Gogoı'un ( me~hur bir Ru• edibi ) 
oraiardan bahsederken ullandığı 

" üzeri binbir renkl e süslenen ye 
şillik okyanusu • kelimelerini ha
tırlamak kafıdir. 

birer çşl halindeydi. Evvela Lehista 
na sonra Litvanyaya tabi olan Uk 
rayna on yedinci asırda Moskova 

Rusyası tarafından zaptedilmiş ve 
Rusyanın hudud eyaleti olmuştur. 

1661 de "Avıupa levhası. ismin 
deki eserinde Pug•t de la Sarre şöy 
le yazar: 

"Bu Avıupa Sarmatyasını bu 
giin üç büyük hükümdar dinde bu 
lunmaktadır: bunlardan biri Lehi• 

tan kralı, ikiecisi Tatar Kam'ı üçün· 
cü de Moskova büyük dükasıdır . Le 
histan hükümdarı memleketin garp 
kısmını, tatarlar cenuba olan mınta· 

kalan, Maskova da şimale doğru o 
lan yeı !eri hakimiyenleri altında bu 
lunduruyorlar" 

On sekiıinci asra kadar " Ka
zak yuva'sı ,, istiklallerini muhafaza 

edebildiler ve en son kalan müsta
kil Ukraynalılar cenub mıntakasına 
çekildiler. Fakat Deli Petro, daha 

sonra Katerina Ukrayna kazakları 
nın hürriyetlerini tamamen ellerin· 
den aldılar ve orasını müslüman 
dünyasına karşı bir hudud haline 

koydular. Daha evvel olsa Lehistan 
d, buıasını ayni maksatla bir hu· 
dud bekçiliği halinp koydu . 

Moskova, bununla d• kalmadı, 
orala pşıyan Zapoıog'ları Don 
nehrini~ ötesine, Knrad<!nizin K•f · 
kasya sahillerin• nakldtiler. Bütün 

şefleri ve kşkilaıları ile nakledilen 
bu Ukraynalıldrla Kuban bir Uk 
rayna müstemlekesi oldu . 

i Ş <e lhı Ü U" lhı ~-fb>-~-IF-0-~--IF -Ü -ı 
''------------------~·---------------------------------' 

Bir kadın 
bıçaklandı 

Sermayesi Devlete 
ait müesseseler 

1 

Sebep kıskançlık 
1

Yeni kanunun tatbikine önü
müzdeki hafta başlanıyor Zaman zaman şehirde kadın mev 

zularına temas eden facialar olmak
tadır. Nitekim dün de umumi ev 
kadınlarından Süleyman kızı Hatice 
bir kıskançlık neticesi bir genç ta
r a fından bıçaklanmıştır . Haticeyi 
lııçaklayan adam, Yusuf oğlu Rifat 
adında birisidir. Yaralı kadın der
hal tedavi allına alınmış , Rıfat da 
yakalanaı ak hakkında kanuni icap 
y< pılmıştır . 

Sermayesinin tamamı devlet tarafından verilmek suretJy. 
le kurulan lktlsadf tefekkUllerln idare ve rnUrakabelerl hak · 
kındaki 3460 sayılı kanunun gelecek pazartesi gUnünden iti· 
baren tatbikine geçilecektir. BUtUn müesseseler bu kanun hU
kUmlerlne uyar •ekllde muamelelerlnl tanzim etmı,ıerdlr . 

BiR DOMUZ 

iki köylüyü 
öldürüyordu 

Dün aldığımız malumata göre 
Karataş nahiyesine bağlı Hacıhasan 
köyünde bir hadise olmuştur: Me 
sele şudur. Bu köyün muhtaıı Mus 
tafa ile kayın biraderi lsa Çavuş tar
ldda çalışırlarken ani olarak karşı 
!arına çı <an ~ir domuz kendilerine 
saldırmıştır. Domuzla bu iki köylü 
arasında uzun bir mubadelt olmuş
tur. Domuz her ikisinide yaralamış · 
tır. Bitab bir vaziyette yere yu 
varlanan iki köylü ı.Ün üzerine domuz 
son bir hücum yapmak isterken 
köylüler yetişmiş ve bu suretle iki 
side muhakkak bir ölümden kurtul 
muşlardır. Köylüler domurn vurmuş 
!ardır. Yaıalılar tedavi altında 

Bu kanun hUkUmlerlne gö-
re, kanuna tılbl olan te,ekkül · 
ler, kUkmU •ahsiyetl haiz ve 
bu kanunla kendi hususf ka
nunları daıreslnde malt ve 
idari muhtariyete malik olmak, 
mes'uliyetleri sermayeleriyle mah· 
dut bulunm.k üzere hususi hukuk 
hükümlerine göre idare olunacak· 
!ardır , 

Kanun hükümlerine ta!ıi teşek· 
küller, ellerinde bulunan teşebbüs
leri hükmi şahsiyeti haiz bulunmak 
üzere kurulacak mahdut mes'uliyet 
li müesseselere devretmeğe mec 
bur olduklarından bu şekilde de· 
virler yapılmaktadır. Bu kurumlar 
müdürün riyas~ti altında bir idare 
olunacaktır . 

Bu şekilde kurulmuş olan mü
esseseler zaruret halinde hükumetin 
teklifi ve umumi hey<ıtin karaı iyle 
hissedarlarının Tüı k olması ve his
se senetlerinin nama muharrer ~u 
lunması şartiyle limited veya ano · 
nim şirket halir.e konulabilirler . 
Ancak g . rıe lüzum ve zaruret ha
linde icra vekilleri karariyle nama 

bulunuyorlar. 

Küçük 

1 muharrer senetlerden bir kısmı ha 
miline ı uharrer olabilecektir . 

yangın Bu kanunun koyduğu ehemmi 
yetli hükümlerden biri de gerek 
yüksek mürakabe heyeti <'İsi ve 
aıtları, gerekse müessese komite 
reisi ve azalarının yüksek tahsil 
görmüş, ticari ve sınai işlerde bil · 
gili ve tecrübel~ri olan zevattan 

' seçileceği hakkındaki kayıttır. Bu 
zevat vazifelerinin ifasından kanu
nen basiretli ve tedbirli bir tacir 
gibi harekete m·cbur tutulmakta· 
dır. Buna aykırı hareket edenler 
hukukan ve kanunen mes'ul tutula Dün fazlaca içmiş olan Mustafa 

oğlu ('uma adında birisi Şemseddin 1 

Şehrimizin Su gejiği mahallesin 
de Mehmet 0ğh; M.ıstafaya aid ku· 
lübede bir yangın çıkmıstır. Yangı 1 

na sebeb yanık olarak atılan bir 
sıgar adır, lıfaiye yangının süratini 
önlemiş ve müsebbibler lıakkında 
takibata girişilmiştir. 

Fazlaca içmiş 1 

caktır . 

oğlu Bahriye hak&ret ettiğinden '---------------
yakalanmış ve zabıtaca hakkında 
kanuni muamele yapılmıştır. 

YENi NEŞRiYAT 

Çocuk 
Çocuk mecmuasının 118 . inci sa 

yısı çıktı. Bu sıyı da pek fevkala 
de bir tabı ve giizel yazılarla dolu 
dur. Çocuklaıımız için çocuk baba-

Fransız Baş velinin 
l'A 

hareketi 

- Bırinci sahıfeden artan -

tar a fından kabul edi miş olan bu iti
laf kanun kuvvetini haiz bul.nuyordu. 

Köyiimüz 
- Birinci sahifeden aı taA -

ra gelince, onlar da ancak 147 köy
dür. 

Ve içlerind e 472 6'20 kişi yaşar. 

Bunlar resmen köy kayıtlı yerler 
olup, nüfus barındırma bakımından bu 
seviyede blmış bir çok öasabaları
mız da vardır ki köylerden farkları 

nagiye ve kaza teşkilatına kavuşmuş 

olanlardır. 
2 .000 den fazla nüfus barındiran 

147 köyü çıkaracak olursak arta ka. 
lan köylerimizin vasati 250 nüfuslu ve 
hor haneye beş nüfus ay rdıj!ımız tak· 

1 
dirde, elli haneli olduğn hakikatine 1 
varırız. Elli haneliklen aşağ'ıda kalan 
köyler . - ki bizde sayıları on bini 
bulur - kale bile almıyacağıın . Çünkü 
oralarda yaşıyanlar, ya henüz millet 
karakteri ediıımemiş Budusu ( Peupla
de ) durdular, yahu! yeniden o sevi
yeye düşmüşlerdir. : 

Fakat elli h~neli köy bile ne ma. 
nada bir kalkınma için nisap t. şkil 
eder bilmem. Nüfus bakımından bu 1 

şe kilde o!an köylerin toprak üzerin 
deki yayılma ve kurulma şekilleri de 
ac klı tatkık konularıdır. Bu küçük 
kö 1 leıin pek azını ovalarda ve su 
başlaı ıııda Luluruz. Onların yüzde 
~eksenden faülası~kireçli yamaçların 
oyuklarında, sıtmalı batakların çuku
runda veya yalçın kayaların yarıkla . 

rındadır. Orman içinde olanlarını yır 

tıcı kuşlar gibi en izbe yerlerde tüne 
miş görürsünüz. Bu köyler niçin biti 
birinden uzak ve dağınıktır. N~den 
orman ve çorak yerleri üstün tut 
muşlar. 

Cansız ve kızgın bayırlaıı ancak 
gözyaşı kadar sızan pınarın doğurdu 
ğu kavuruco susuzluğa hasretleıi mi 

1 
vardı? 

Ukrayranın arazisini nasıl step 
teşkil edi;ursa, nehri de Diny eper
den ilıar, ttir, B ltdklılc mıntakasını 
geçtikten sonra Dinyeper yarı yo 
hın la kayalık bir araziye girtr . 
13,rada nehri~ yatağı büyük kaya 
kütlelerinden aşar ve şell~leler teş· 

kil eder. Oralarda büyük barajlar 
yapılmıştır . 

Fılhlkıka, Ukraynalılar ken :li 
!erini müstem1ekeci bir millet ola
rak gösterıııişlerdir. Memleketleri 
ne zaman bir isti laya uğrasa der 

hıl haşb yere gidip yerleşmişler 

dir. Mesela, Ukraynayı Mogollar 
istila ettiği zam, onlar da gittiler, 

şarktaki stepi eri müstemleke hali· 
ne koydular, Don'u geçtiler ve U 
ral'a, Volga sahillerine yerleştiler . 

. !arına tav.;iye edeıiz, ID;_ _ __ "' -7 

Paris : 28 ( Havas ) - Fransız 
Başvekilinin önümüzdeki ayın ilk 

günlerin:le Korsika ve Şimal Af. 
ıikası seyıhatine çıkacağı Koısi· 

kadan sonra Tunusa ve Cezaire 
gidec• ği P Mist.:n bildirilmektedir . 

Bu köylüleri en deli poyrazların 
topladıgı dazlak doruklara kimler 
zorladı? Ve hangi önünde durulmaz 
zalim kuvvet bu biçarele. i şu haya 
sız ve günsüz o manlara tıktı? Hırsı 

şiddetle oynatan bir menfaatleıi mi 
va1dı? Hayır işte yanları. yiirekleri 
hep aynı tabi1tı gösteriyor. Ne son 
cevheri ç~kilmiş kör malen kuyu;u 
ne son meyvesi y ~nilemiş dağ viran 
esı var. 

Merkezi Dinyeper havzası olan 
ve şimalde Pripet bataklığı ile ce
nupta Karadeniz, garpte Karpatlar
la şaıkta Donnehri arasında uza
na ı bu memlekette daha doku· 
zuncu asırda Rusyanın t.uihi nü
velerinden biri teşekkül etmişti . 

Şimdiki göller mıntakasında , 
Volga nehrinin döküldüğü yere ka
Jar inen V areglerin getirdiği !,kan
dinav nüfuzu altında Novogc.rod 
Rusyası büyürken, cenupta, Dinye 
yepen Rus yasına da Boristen nehri 
Bizans medeniyetini getiriyorlardı . 

Diğer muhacirler de garpta , 
kendilerine yer bulmuşlardır. Kar
pat altı Rusyası bir Ukrayna müs
temlekesidir . Bukovina ve Basa 

j 

. ~~ t ~ 
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Gök yüzü ~bulutlu. ve yağn ur~u 
Hava hafıf rüzgarlı. En çok sıcak 
18 derece Geceleri en az sıcak 7 
derece. 

rabyadaki bir çok yerler de ayni 
şekiLledir. Kafkas ö~esine, Türkis 
tana, Sibcryaya gitmiş Ukraynalı 
lar da vardır . 

Bununla bPraher, onların asıl 
tariki sahaları Karpatlardaıı Kaf· 

kasa kadar olan yerdir ki, bura.ı 
harikulade iktisadi kıymeti haiz, fa 

kat en ağır siyasi ve çoğrafi esa
retler altında kalmış bir m~mleket· 
tir , 

Sovyet radyosun-
1 da Türk • 

gecesı 

Moskova: 28 (Radyo) - Yarın 

akşam (bu akşam) .Sovyet radyoları 
bir Türk ge : esi tertip etmiştir. Bu 
geceyi 17 44 metreden başka diğer 
bütün Sovyet istasyo.1larında dinle 
mek kabildir. 

Yugoslavya petrol 
çıkarmak istiyor 

Belgrad : 28 - Belgrad haber 
!erine naz.::ran, arkasında büyük bir 
firması bulunan bir Alman heyetile 
Pano .ıis - A. G. Şirketi}le beraber 
Lurgular yapmak üzere müzak~re · 

!ere girişilmişdir. Bu şirket Yugos
lavya'nın en zengin Petrol yerleri 
olan Majavica - Pi anin yerlerindki 
hafriyata İştirak arzusunda 'ır. Yapı 
lan müzakerelerin neticesı henuz ma 
lum değildir, 1 

Bu bahtsız adamlar ne zaman· 
danberi, hangi görünmez saadrtin 
bekçiliğini ediyorla '? P<!rİşanlıklariy 
le bszgun manzarası arzeden köy ı 
alemind<! hed fini şaşıranlara mahsus 
maoasızlığın en zalimini duyarsınız. 

Renkler ö lgün, hareketler ölgün 
ve her şey ölgündü >. 1 

Bir tutam ot bulmak için bir ko 
nak öteye gibip gelmeğe mahkum 1 
hayvanlarla, bi t dönümlük tarlasında 
çalışmak için her gün bir seft r yap. 1 

mak meclJuriyetindeki insanlar her 
hal ve tavurlarınd'a kendilerinin de 
akıl erdiremedi~i bn ölgünlüğün ha
rekteristiklerini ilavet ederler, Sonu 
gelmez sabrın ve asla yaklaşmıyan 

ümidin katılaştırdığı bir dürgunluk 
ve hayat naşıyan her şeyi bunaltmış 
bir cılızlık içinde, nebat bodur ye ha. 
yvan toprağa >·akındır. Yumruk ka 

- Gerisi dördüııcü sahifede -
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Talebeler 
arasında 

d 'ğretııı , ll 9F alebe karşısın a o .,nd O 
U nin, öğretmen ~arŞ'·peıi 

talebenin mevkı ve d 
yonu mesrlısi, kültür çatısı al~~ı4 l'I 
hayatın ön p1°nda dikka!ı cd 
bir mevzuudur. .. • 

B. .. • t . J kiiJtU 
ır ogre menın nası . ııtrıı 

den ziyade, anlatma ve drn bı 
. . .. h b "r ta le ı h 

mezıyetı murecca sa, ı .,,po ıı 

de kavrama kabiliyet ve zeka;li of 
ziyade hürmet ahlakı.un kuvve 
ması şarttır! 

Talebe asker gibidir! •jjıJ. 
Karşısındaki kumandanın n h~ 

niyetinden şüphe etmedikçe, 0000 

· · t b rdu•· ' emııne mutavaa a mec u iri 
Orlu içinde naz ve serke~kık 

nasıl mümkün olamadığı muba ro 
sa, kültür oıdusu içinde de bU 
Jedir. 

Açık ve kısa söyliyeliııı: 3pın 
Bir talebe hılkatının, cere~~ll~ 

evi halkı kapılalıiliı; fakat .
1 
g 

ordusu bu zaaf ve müsamaha) 

teremez. . e ~ ~k 
Bu basit düşünce krokisıO ş 

·da 
bep şudur: I [·t '" 

Orta tedrisatta bazı ta e 101 Ilı 
1 b ı ··;.retııı Vid 

bilhassa kız ta e. e er,. 0"6 •• teri) ol., 
rine karşı isyan ıesllerı gos k, 
nıuşl k"ı 1 k 

Bu mevzu üzerinde, aksa si d ~du 
. .. ·· tice . · 

muhakemenın tenasubu ne vırı A. 
şündürücüdüı; yeis ve korku S 

dir hatta! ·si oıı• le 
Bizim rejim, na~ıl bekç\31 ı llıı 

gençlikten do~ıu."uk .~e .. s~d:e 3bli S 
tiyorsa, bu reıımın kulturu lıe 
istiyor: itaat ahlakı! , ıtD 

B 1 b h · · · de tu' ı ':J, ir la e a çesı ıçın 111' r, 
b' te ı 

151 rgarılar, nası 1 haşin ır da' o 
Lir genç kız isyarıda bu ka 

hoş bir paraıittir 1 ·yl:• 
B k . . 1 kaJbı • ir ız, uzvıyetıy ~. uı;· 

kirleriyle, bütüa heyeti me~~ on 'rtı 
. b" . k "bidı•· •v le en narın ır çıı;e gı "bliıll' 

yaşam ısı için dikkat ve 1 11 ,ı IJ 
lazımdır; Yaşadığı bahçede S 

hava ister . ııı' 
Onun dikkat ve ihtim3 Jllı"· ı' hı 

baı ailesinin mürakabe kaJllÇ · 11ııı 
receği görenekdir; alacağ~u.ı ,ı 
havada bu kayıtla ın topYe 

tizacıdır . 

• 
RADYO~ 

- •l • BuglJ"kU progrıırf1 

Tiirkı ye /foJyo 
Türkı re Rııd} O.i li 

,,,,,ı 
rb/i z i_ı nrı /l~P 

,111kt1rtl 

PERŞEMBE 29 12 9
38 

101 

12,30 Müzik ( Muhteli~;ı) 
ketler in halk şarkıları - 1 ~,•ır 

13 00 S•at, Aı· ıns h~' . ı 
Meteor Ankara . . . ( şı' 

1 '3, l0, 14 Türk müıığı 
lar ve türküler - Pi ) . 

18,30 Müzik ( Şi'Jertın 

!erinden ) ıı' 
1 

z· at 1 18,45 Konuşma ( ıra 
1
,or'' 

19,05 S1at, Ajans, Mr. ~ 
ve Ziraat bo s ısı ha~e~le•f 3 ~ıl 

19 20 Tüı k müzığı ( • 
yeti Hicazkar faslı ) 

20,20 Konuşrr.a. 
20,3:5 Müzik ( Sololar bl< 

parçalar ) Cümhur Başka;·ndiit-1 
sundan: Flüt : ( Ahmet ) fı;' 
Klaıinet : ( R luf Ökt~ 11 

l'l 
Mustafa Ses ar ) falı"İ '. 

21,20 saat, Esham. ı·atlJr 
1 ·ı 1 ' Kambiyo Nukut borsa> (P" 

22,30 Türk müziği ~ f'';; 
ve ş~rkılar ) J- Nihaven r-Jrlı'' ı. 
( Tanburi Osman ) 2 - .. rırl 1 ~ 
ağır samai- Seni hüktll 11 r-Jılıı'~ 
mail HPkkı lıey ) 3 - . 1 ~ ~ / 
şırkı - Ne ·yanan kalb~f,d' 

-Gerisi dördüncü 5a 
1 



ASRİ 
1' elefon 

250 
eti11 b" • • k" sıod • ırıncı a 
pıııi 

~:~jın çarşam-
akşamın-

T 0 R K S ô Z 0 ...,........,~--.........,......,.....,......,_,,_, __ ..,..------------

merakla bekledikleri Bütün halkımızın 
.. 

gun geldi •.• 

A s r i-- -A 1 s a r a y 
Sinemaları sayın halkımızın rahatça görebilmeleri için el ele vererek senenin en büyük,en muhteşem, en muazzam Türkçe sözlü, şarkılı, 

yeni ve eski Tüık musikili şaheserini sunuyorlar 

~~~~~~~~~~~--'! 1 ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(M • 
1 h • 

racenın G oz desi) •• 

ALSARAY 
Telefon 

212 

28-birinci ka 

üıil 
1etnı 

Jeb h • • b 
ııoJ •ı ıtı aren 

Oynayanlar: Meşhur Hint Rakkasesi: ( Lajana) İsveçli Yıldız: Fritz Van Dorıgen. Ayrıca büyük sergüzeşt şaheseri 

nun çarşam

ba akşamın

dan itibaren 

tli ob 1 ( INTiKAM SESi ) 10123 

biil~ 
Kişe her vakıt açıktır . Localarınızı ve yerlerinizi erken temin ediniz 
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) 'ıliki4~-9-'"7l~----·-- ' ~---~.)--..._... 
kka~· 

bO 

• ~--:-~~~~~~~~~~~~~~ anın~ 
uııUr 

yı g DUVARDA BiR ÇiVi )LiMA KONFERANSiı 
-

e' 
oe ı Ak 

Şam paydo-
~dan k. 

relelı sonra, a 
e 10iı ' llıübeyyiz, mü 
nı ·ıv·~ l "• gibi kala· 
eıı lıkça bir arka · 

kıııd,} kafilesi Neva caddesinden geçi 
· ~'1du 

esı . . 
·cı A 

verı Yni dairede çalışan mrmurl?r 
; Struçkov, isim g~cesi münasbe 

si ol~ ~c bu arkadaş kafilesini peşine 
kal 1~1 llıış, kendi evine götiirüyordu. 
e ıblı Struçkov hem gidiyor, hemde 

'ISek J " ! . d . sese soy enıyor u: 
oı'1 ' K d 1 · d' b' · ijıe d · aı eş er, şım ı ızım eve 

eıs151J, 't, tıka basa karnımızı doyururuz. 

1r nı .·'eh, öyJ~ bir karnımizı doyururuz 
~ l\anm çok güzel boğaça pişir 

·yl!•. 
1 ~1ni bilir .. Poğaçanın ununu ken. 

1 uıs1i .~ Satın aldım .. Sonra evde mü 
on~ ilııııeı, ağzımıza !ayık konyağımız 

tinı9 . 1 ~ar .. Biraz geç kaldık.. Karım 
i l ~ı .. 

ıe1 '/ıp duruyordur. 
Struçkov •şeytanın bucağına o

i111n ıuYOrdu, Aokadaş kafilesi bir hay 

1 sı, ' 1ı.'.~ 1 Yürüdükten sonra nihayet Sto-
ıen11 ' cv'un evin*" gelebildiler. 

u•ı ;nı ı, l\apıyı açıp koridora girdiler. 
;haJ burunlara mis gibi poğaça 
'Usiyle kızarmış kaz kokusu gel 

1 

'll'Struçkov sevincinden 
ı !ıiilerek sordu: 

keyifli ke. : 

· ..._ Kokuyu duyuyormusunz de 
1 

l ,tııı?, Soyununuz, efendileri Kürk. 
ı~· . 1 

-

.,1
1 zı, paltolarınızı sandığın üzerine 

·Unuz! Acaba K1tya nerede?. Hey 
•t" ! ,.ıa . Cayire aıkadaşlarının hep· 

,/ 
1 
lopar1a;·•;' get'.rd'm. Kız Akuli 

11 , 1 ıl 1 ' 'ıı Rel de bayların soyunmasına yar 
et!. 

8 n11e "1is•firlerden birisi, eliyle duva 
ıııı ~ilstererek: 1 

1 l 1ı · ..._ Bu da ne olacak? diye soo 'u. 
rlı "1· ı~ ıs~firin işaret ettiği istikamet· 

ı. '· du. varda, kocaman, bir çivi var- 1
1 

( 
,,ı; ç 
./ ıvinin üzerinde; parlak vlziyerli, 

11! ;'~si alameti farikalı bir kasket 1 

ıs ;:uYordu .. Memurlar birihirlerine 
ı~tılar ve sapsarı kesildiler. Kendi 

sl arında: 
t td B 
1
otl' , 

1
' u onun kasketidir, diye söy 

1 

ıler .. D<mek .. O burada ?I 
· ıh' St k 
3sı ru ov da bu sözleri tekit etti: 

1 ' Evet, o burada.. Katyanın 
,~10da .. Çıkıp gidelim, baylar .. Şu 

1~uh~ ı: gazinolardan veyahut biraha· 
bın' ,~"'den birinde gid!p oturalım. O 

· di\1P !tıdişini bekliyelim .. 
o J' A. k fag 11 t adaş kafilesi paltolarına sa_ 

. ı ... Hep birlikte sokağa çıktılar .. 

l 
,iısı ,;bel adımlarla birah!neye yol· 

s 1 'ılar. ıaııır:ı. D 
1p.ı 1 

· o~ya memuru, medeni bir ce 
1e tt .. k 

Pıl ' ıostererı; : 
cıı ...... T 

1 bJ'ı I• ı ~vekkel!j deği:; seıı;,, eve 

ı el :tı' !lirmeı !ıurnumuza kaz kokusu 
e 11 ı •• ıba' ~ i ·· · ıvı~ğer kazın büyüğü evinde 

b1 )~~c ctuıup duıu)'Orrnuş. hangi 
01~ / t 
ıfed' 'b •n onu burala• a getirdi. Acaba 

u~ defolup gider mi dersiniz? 

- Ç~buk gi 
der . Hiçbir zaman 
iki saatten fazJ3 
oturduğunu bilmi· 
rorum. Aksi gibi 

Konferans dağıldı çok 
mühim kararlar aldı 

karnım da öyle 
aç ki .. Biz eve gidince , herşP.yden 
önce bir iki votka çakıştırır , biraz 
ançüvez yeriz 1 Sonra ... Sonra gene 
nyni işi tekrarlarız ... ikinci kadehten 
sonra hemen poğaçalara sarılırız . 
Aksi takdirde bizde iştah falan kal· 
maz .. Eh, kardeşler , benim karım 
öyle bir pağaça yapar ki .• Ağzı
layık .. Sonra, eminim ki nefis lahna 
çorbası da yapmışlardır. 

Almanyanın genişleme politikasına 
karşı bir mücadele açılacak 

- Sardalye satın aldın mı ? 

Vaşington: 28 ( Radyo) -- A· 
merika Konferansı bugün nihayet 
bulmuştur . Çinin açık kır meselesi 
hakkında Japonyanın hata cevap 
vermediği görülmüştür. Bu husus
ta görüşülmek üzere Amerikanın - iki kutu .. Dört cins te sucuk 

aldım .. Herhalde karımın da karnı 
acıkmıştır. Hergele , nereden çıka 

geldi ? 1 , • 

1 Tokyo Elçisi yakında Amerikaya 
gelecektir . 

Ahbap çavuşlar bir buçuk saat 
kadar Hrahanede oturdular • Birer 
bardak çay içerek sokağa çıktılar . j1 

Gene Struçkova yollandılar . Kori
dora girdiler . Evin içi eskisinden 1 

fazla poğaça ve kızarmış kaz koku. 
yordu. Mutfağın kapısı yarı açıktı . ı1 Memurlar, koca 1:-ir porsiyon kızar· 
mış kazla, bir tabak hiyar turşusu 

nun , şöyle bir k~narda, durduğunu 
farkettiler .. Akulina fırından bir şey 
ler çıkarıyordu . 

- Hay kör şeytan gene bir 
aksilik var . 

- Ne olmuş ? Ne var ? 
Memurların karnı açlıktan gu· 

rulduyordu .. Öyle ya , açlık insanın 
babasının oğlu değil ki , merhamet 
etsin 1 Namussuz çivinin Ü2.erinde 
bu defa da, tüylü, bir başka şapka 
vardı. 

Struçkov : 
- Bu Prokati!ovun şapkasdır . 

dedi. Gidelim , baylar 1 Şöyle bir 
yere uğrar , biraz bekle·iz .. Bu he 
rif fazlr oturmaz 1 

işte tanı Lu sırada, kulaklarına, 
misafir odasından şöyle bir erkek 
sesi çalındı ; 

- Böyle pis , böyle mendebur 
bir herifin bu kadar güzel bir ka. 
ı ısı olsun ? ! 

Bır kadın sesi , buna , şöyle bir 
cevap verdi : 

- Meşhur darbımes !dir , efen 
d 'miz: 

Armudun iyis;ni dağdaki Ayı 

yermiş !.. 
Struçkov, inler gibi bir sesle : 
- Çıkıp gidelim , baylar , çıkıp 

gidelim dedi. 

Lima Konfeaansı, Amerika dev
letleri arasında harbe mani olmak 
geniş eme hareketlerine sed çek-

AVRUPADA 

Otuz kişi 
dondu 

Varşova ; 28 ( Radyo ) - 28 
teşrinievvelden beri "Sahipsiz mem 
leket,, ismi verilen arazide çadır 
kurmuş olan Yahudi mülteciler ö· 
lümle müçadele halinde bulunuyor. 

Bu arazide suhunet, sıfırdan 

aşağı 20 dereceye düşmüştür. Ça· 
dır ve kulübelerde yakacak bir şey 
yoktur. Buntar Almanyadan acele 
olarak kaçtıkları için ekserisinin 
kışlık giyecekleri bile bulunmamak 
tadır. 

Bu Yahudi mültecilerin başlıca 

bulundukları Bansın kasabasında 
1000 kişi hastalanmış, 30 çocuk 
soğuktan ölmüştür. Soğuk altında 

ölümle çarpışan bu zavallılar Var
şovadaki Yahudi teşkilatına bir 
mektup göndererek imdat talebin
de bulunmuşlardır , 

Müteessir olma ne lüzum var?. 
Hayır kardeş. hayır, sen müteessir 
olma!. 

- Müteessir olmı• mak icapede . 
çeğini ben sizden iyi biliyarum. Me 
sele o değil.. Kanım aç benim buna 
canım sıkılıyor .. 

Bir bucuk saat sonra gene Stru 
çkova gittiler. Tüylü sapka, hilQ çi
vide idi ... 

Gene çıkıp gitmek icap etti. 
Gene birahaneye gittiler. Kendi- Duvardaki çivi, ancak akşamın 

!erine bira ısmarladılar. sekizine doğru boşalmıştı. Ancak bu 
Memurlar, pek meyus görünen vakitten sonra pogaçalaım tadına 

Struçkovu teselliye koynldular: bakabildiler. 
- Prokati!ov, başlıbapna bir kuv Poğaçalar kurumuş, çorba soğu· 

vettir 1 Bir saat kadar karının yanın müş, kaz yanmıştı. Sıruçkovun mev-
da kalır ama, sen on sene bunun kii, herşeyi berbat etmişti . 
faydalarını görürsün 1 Azizim, o ba Maamafih, yemekleri büyük bir 
şlı başına bir servet, Ur saadettir. iştahayla yediler. 

mek, tesanüt bağları korumak ka
rarını vermiştir . 

Konferans, ayrıca, Alman m üs
temi eke taleblerini nazarı dikkate 1 
alarak bu hareketi durdurmağa ka· 
rar vermiştir . 

Çünkü Almanya kuvvetli bir fi
lo ile atlantik sahillerini de bugün 
tehdid edebilir. Ve bu hususta Ja• 
ponya ile birleşebilir. Bu ihtimale 
karşı yeni deniz üsleri tesis ede
cektir . 

İspanyada 
Cümhuriyetçiler dün 

yeniden taarruza geçti 
Barselın : 28 (Radyo) - Cüm 

huriyetçiler cenubu garbide yrnidm 
şiddetli bir taarruz harekatıM geç 
mişlerdir . A~i kuvvetler birkaç ki 10 

metre geri çekildiler. Bütün cephe 
lerde yeni yeni hazırlıklar görülmek
tedir. 

Slovaklar dün 
is yan ettiler 
Budapeşte : 128 (Radyo) - Çe·i 

kos!ovakyadaıı Macaristana ilhak o· 
lunan bir nahiyenin Slovak halkı 

tekrar Slovı;kyaya dönm<k için nü 
mayişlrr yapmışlardır. 

Bu nümayişleri önlemek için 
Janda•ma müdahale etmiş ve karşı 
durulduğundan Ur Slovak ölmüş 
birisi de yaralanmıştır. 

Süveyş kanalı 
meselesi 

Kahire: 28 (Ra<fyo)- Abdulka 
dir Fettah p1ş1, Süveyş kanalı hak ' 
kında gazetelere beyanatta buluna j 

rak demiştirki: 
- Süveyş kanalı meselesi hak

kında alakadar bulunuyoruz. Şimdilik 
bir şey söylenemez . '{ alnız şu k.dar 
ki, Mısır hükumeti, kanalın imtiya. 
zını uzatmak niyetinde değildir. 

Satlık çiftlik 
Toprakka!e istasyonuna on da 

kika m safede gayet mümbit bin 
beş yüz dönümdür. Ayrıca vasi otla 
kiyesi de vardır . Talip olanlar Ada
nada Kalağoğlu fabrikası kaı şısın · 
da 49 numaralı eve muracaatları. 

2-10 10121 

TAN Sineması 
BU AKŞAM 

Görülmemiş derec~de Müthiş Maceralar, ve Harkula~<' Sergüzeştlerle 
dolu, Heyecan, Dehşet, Aşk ve Kin Şaheseri 

il TARZAN lf 
iı~ VAMV~M!b~~ ~~~~ON[Q)~ııi 

30 KISIMLIK Büyük Serya! Filmin Hepsini birden Gösteriyor. 
Başdan sonuna kadar Fevkalade Heı• ecanlı olan bu Filmi 

SiNEMA SEVERLERE fAVSİYE ADERIZ . 

Pek Yakında: Pek Yakında 
EN GÜZEL, EN NEFiS, EN HEYECANLI VE EN İÇLi 

Bir Şaheser. Büyük Muharrir Prespor Merimenin Ölmez Romanı 
Karmenden alınmış Müstesna Film 

ENDÜI ... ÜS GECELERi 
Baş Rolde: İPERIO ARGENTiNA 

SABIRSIZLIKLA BEKLEYiNiZ ... 

10110 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu 
Karıun No: 349 l Kabul ıarihi: 2·J.ı6/l <)3/1 

Neşri tarihi: 13/'i/ ll/311 

- Dünden artan 
FASIL: I 

Ofisin iştigal mevzuları 

Madde 3 - Buğdaydan başka diğer hububat da icra Vekilleri Heye
tince verilecek kararlarla buğday gibi ofisin iştiğal mevzuuna alınabilir. 

Madde 4 - · Ofis lktisad Vekaletinin muvafakatile, lüzum göreceği 
yerlerde un ve mamulleri sanayii işlerile meşgul olabileceği gibi memle
ket içinde un alım ve- satımı ve memleket dışına un ve mamulatı satma 
işlerile ele iştiğal edebilir. 

Madde 5 - Ofis, memleket hubu\ıatının muhafaza, temizleme, ilaçla
ma ve ayırma işleri ve bu mallar üzerine varand muamelesi yapabilmek 
üzere inşa edilmiş olup bu kanun mucibince ofise devri icap eden veya 
yeniden inşa veya iktısab edilecek olan silo ve müştemilatı ile aıııbarl~rı 

işleti . 
Bu kanunda yazılı silo tabiri ambarları da ihtiva etmektedir. 
Madde 6 - Ham afyon ve 1ıbbi afyon ile morfin ve bunun bütün 
millılerinin ve uzvi hamızlarla veya küı'.ll cezirlerile birlPştirilmesinden 

mütehassil bütün eteklerinin ve bunların milhlr.rinin ve ham kokain ile 
kokain, ekonin, tropo kokain ve bunların milhlerinin ve dikodit, dilodit, 
ökodal, asedıkon ve bunların kimyevi terkiblerinde bulunan maddelerin 
ve bütün bu cisimlerin lktisa.J v~ Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletle · 
rince tayin olunacak müstahzarlarının ilal, idhal ve ihracı D,vlet inhisa

rına a!ınmışhr. 
İstimalinde mazarrat hası olduğu ve oksikomat levlid eylediği fenni 

surette tesbit edilen yukarıki fıkrada yazılı cisimlere bt:nzer diğer mad
deler de icra Vekilleri Heyeti kararile hu inhisara tabi tbtulabilir. 

Ham afyonun memleket dahilindeki ticareti serbesttir. 
Madde 7 - Ofi;in uyuşturucu maddeler işleri şunlardır: 

A) 6 ıncı maddede yazılı inhisarı işldmek; 
B) Satın aldığı afyonların ticari muamelelerini ve satış işlerini vap

mak ve bu hususta faydalı göıeceği her türlü taahhüdlere girmek; 

C) Satın alınack afyonları tahlil etmek ve satın alın•n afyonlHı iş 

leyerek yeniden ta$nife tabi tutm ık, afyon standardizasyonu temin etmek 
ve bu hususta ic1p eden teşkilatı yapmak ve İktisad Vekaletinin tasvibi 
ile laboratuarlar açmak; 

(Sonu Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 

KiLO FIATI 
1~-- ---

1
, En çok 

K. S 
CİNSİ En az 

K. S. 

Satılan Mikdar 

Kilo 
Koza 8,C-2 ı 8,75 
Piyase parlağı_. - 33 -- 1- 35,75 --

__!'.ıyasa ıemizi _" __ 
1
_3_1 ___ 1 ____ _ 

__________ ı ______ ı 

______ ı _____ _ 
----- •---__ ı ____ _ 

Klevİand 37 ı 40.50 

YAPAGI 

- 1-1-1 _Beyaz_. ___ _ 
Siyah 

ç!GIT 
----1-_I_ -

Yerli "Yemlik,, ı ı 
--.. -"Tohumlu~,, 4.12 5 --

HUBUBAT 

ı.=--- ~ --ı~ ---=ı 
4 12 4,50 

- • -Mentan·e-- --ı " 

---· ---ı--- --------
Arpa ·- _ 

Fasulya • _ 
Yulaf ----==:::: ___ 1 _____ ,_1.-. -

--·-----
---o;ı;ce 

'-------
--------- . 

Kuş yemi -'-:.=!.__;_:c.:.:.:. _____ -

Keten tohumn 
Mercimek 

----
Susam 

UN --------Dört ı ıidız Salih 
üç it ,, 

DÖıt yı~c!ız Doğ,,_r_u_ı,_:k __ _ 
üç 11 .. 

Simit -""-----
Dört yıldız Ct~mhuriyet 
üç 

" " 
Simit , ____ ;;;,;, .. 

Kıımbiyo ve Para Liveıpol Telgıafları 
28 / 12 I 1938 

I'ene .'1'antim 
iş BaLkasından alınmıştır. ·--- -Hazır / 5 · 24 Lim /-- __ 

------- --
4
- -

88
-- Rayişmark 

2. Kanun_.;_V.=a:.._. ----1-- - Frank c(_;,:Fra.:._n_sı-z~)--- --3-' '.13 
--''"--' ____ ,_4 __ ~ -Sterlin ( ingiliz ) -- -5- 90 

_H_in_d hazır ,_4 ı.JQ_ Dolar (Amerika) !26 145 Mart 

Ncvyork 1 8 1 33 -Frank (İsviçre) --- ---00---00 

Çaydan, Kahveden da ha ucuz ve sıhhi 
OLAN Şehir Cazozunu 1Ç1 N İZ. 24 şişelik sandıkları 

50 !(ur iŞ nı.ıka~ıili ıJe evin•ze kadar gönJ:rili~. 150 numaraya tele. 

fon edinız. 3 3 10103 
W" E C 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
H.n listrn, Seylan, Çin ve Cavadan cloğıudan c'ogıuya müe~sese na. 

wına g<tirilrn ın n.üı,ldap, t.ıe \C h~ulıı ç~ılud<ıı 'ıkııl ve itina ile 
yapılan lıaımanlardır. Her zıvı e göre deği~tn mm aralı lfll'pleıi vardır. 

Muhlelıf <:İrs ve liiıiık iktı· kulu" ı ı.htlır İçeri:iııJt S ô !ılır. Ambalaj· 

ıarınd 0 ki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etıketi nefaMt ve halisiıttiı>ıı tı n•İ,.atıc'ır 

Adanada: Ali Riza f,J rş•kı• tica1<ILn•sİ 'e ıyı cıns mal satan 
bokkaliyelerde satılır. 

Unoumi d< polan ; i,ta.1ul 1ı1 n i: i"ı ;; l'"o 14 ( Kıııukahveci hanı 
altında) 

Sahçekapı Dör<'üncü V< kıf hJnı k:ırş•sında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK -; İstı nl ul _ c. 

Orman emvali satış ilanı 

Seyhan vilayeti Osmaniye Orm;ın Bölge şefliğinden: 

Cinsi Hacmi Sıer Kılo Muhammrn vahit fiyatı 
Kuru ç~m M3 [)3 L'ra ku•uş 
ınkazı odun 800 360() 00 12 oniki kuruştur 

1 SeyhJn vilayetinin Osmaniy~ kaz ısı dahilinde Kara Üce orma 

nııı.Jan 3600 kental mikdarıodd :O:uru çanı enkaz odunu satışa çıkarılmıştır. 
2 Sdtış 2-1 1939 günü saat 15 deıpazartesi günü öğleden sonra 

Arttırma dairesinde pazarlık ile yapılacaktır 

3 - Beher kentalinin muhıvnmen fiyatı on ıki kuruştur 
4-· Şartname ve muİ<avelename projeleri Osmaniye orman idaresin 

den ve Seyhan orman çevirgc müdürlüğünJen alınır 

5 - Muvakkat teminat otuz ikı lira kırk kuruştur. 
6- S•tış umumidir, 

10109 22-21-27-29 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olac•k n;uracaatları memnur.iyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

4-156 

Tornacı 

10116 Numara: 200 

alınacaktır 
Ankara A~keri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kırıkkalede istihdam edilmek üzere Tornacı alınacaktır. Fabıikaları· 
mıza girmek isıiyenlerden !stanbuldakilerin Z•ytinburnu Fabıikasına, 
lzmirdekilerın lzmir silah f.bıikasına, Vf~aır ı erde kilerin de Umum 
Müdüı\üğe müracaatları. 

27, 29-1-4- 7-10-13-16, 19, 22 10119 

Elektrit radyoları 
15-2000 metreye kaJar her 

tulümevci alır. 

Lambaları son sistem kı·mızı 

tiptir. 
Bataryalı cinsleri vardır. 

A 

Evrendilek kitap - KA-
GITEVİ 

3-4 G A. 10104 

Radyo " programı 

- ikinci sahifeden artan -

( Rakım ) 4 - Söyle nedir baisi 
ahın ( Hacı Arif bey) 5- Suzinak 

, şarkı-Müptelayı derd olan diller 
( Dr. Şükrü Osman ) 6- Rast şar. 
kı-Senin aşkınla çak oldum ( Ab 
dullah efendi ) 7- Mahur şarkı -
Gülşeni ezhar ( Abdullah efendi ) 
Okuyan - ( Mustafa Çağlar ) 
Okuyan-Safiye Tokay 8 - Mahur 
saz semaisi 9- Giriş taksimi ( Ke· 
mal Niyazi ) 10 - Hicaz şarkı -
Bilmiyorum lıana ne oldu (Şevki) 
11- Karcığar şarkı - Yeter çeşm ı· 
nınla sayd ettin dili avareyi - ( Udi 
Ahmet ) 1?. - Karcığar şarkı -
Bilmemki sefa neşe bu Ömrün ne· 

rtsir.de ( Hancı ) 13 - Hüzam şar · 
kı - Açmam Açanıarı; - ( Meh 

met Nasip ) 14 - Hüzam şaıkı -· 
Küşade taliim - (Şevki ) 15 -
Hüzam saz semaisi- ( Kanuni Meh 
met bey ) Çalanlar: Vecihe, Fahire 

F ersan , Reıik F ersan , Kemal N i· 

yazi Seyhun. 
22,30 Müzik ( Küçük orkestra) 

1 - L' Arlessicnne No. !pastoral 
( Bizet ) 2- Vien du Stadt meiner 
Traume ( R. Siecz ynski ) 3 - ldil
lio -Entermezo - ( Solazzi ) 4-
Du, Du, .. D~r Zigcun,,primas ( E. 
Kalman ) 5 - Gop1k ( Mou,sorgs 

ki) 6 - A.u'ıade du Borgu ( Alet 

ter ) 

Köyümüz 
- İkinci sahif~den Hrtan _.. 

dar eşekler ve eşekleşmis atlar· 
1
• 

kala dönmüş keçiler ve ke~ıl'.l:~ 
sığırlar hatta bütün gündü.zun° tı'j 
re ve pislik içinde geçirebılan ık 
bile nerede ise serçe olup uçac~ 

··d 
Yarıya kadar toprak ıçın ola 

lmüş ve lıirbirini l<apaklaınıŞ 
1111 

evlere girmek için d;z kapakları 
yürümek lazım. Ao 

Bu köyler ne yer içerler? el' 
doıu'ııun hele orta yaylasında gbıi1 
köylüyü oçağınınlue sofrasının bİ 
da tanımıyanlar için bu daiıııa 
muamma olaraK kalacaktır. rı 

J 

~ 

F f 'lık·toP akat eyzın, ere dıo. p..nı'l A. 
kaltı servetin cömert vatanı 0ıJ ("\ 
lü, şukı gvbe, c~nu':ıu şimale :ııı~I 
ren cıhanın lıu ünlü merkğZ ıplı 
bağrında mityonlarca aç ve ç 

bırakmaktan çok uzaktır. ıP 
Sonra dünyanın en çalışkan'eu~ 

azimli milleti kudretli. yaratıcı• gül&., La 
k .. k .. 1 ld • kadar 1 \ive yı ıçı tur guze o ugu . pe 1 a 

1 .. .. .. d ı· ( chıırıoP f'r ç yapı ı ustun gov e ı ar kain'' · e, 
tü rk bu halde doğmuş ve ;c&k, 
olamaz. kÖ)le' lıf& 

Gelecek yazıda Anadolu nııı . iyi 
!erini yarıdan çok faz'asını bü ~llıet· 

-,,ı. ~ 
getirrn sebepleri araıtıraC3 ~.....-:- li) ..:=;__;__;___.:____ pi 

23,30 Müzik ( Operetler 111 .ı 
~3,45,24 Son haberler ve y 

ki program 

----------~-----------------------
En Kısa Zamanda 

En Büyük Şöhreti Yafnıı 

• 
1 

• 
1 NC 

} 1 

1 
1 

Esans, Kolonya ve Losyonları 
tıf· 

kazanıtl1 ş 

3dı~· 
K 1 bulafll 1 ı· ôtedenberi sabit ve tabii kokulu Esans, Losyon ve o on ya dU' 1 1 

Kızılay 

DOKTOR 
İsmail 

civarı r da 
Müslüm 

Kemal Satır 

iskan daire.!.i 
apartımanında 

yanında 

Hdslafarını hergüıı sal>ahtan akşem• kadar kal ul eder . 8- 26 10040 J 

:..--------------------------

İnşaatçı ve müteahhit
lere müjde: 

Yeni salcılarda cami karş!sındaki mağazada 

kirecin beher Kantarı 260 kuruştan 
Satılmaktadır. 

10115 4-5 Kireççi Avni Aktoz ................. - .................. ____ ..., ____________ .._...,_.. .... __ ..._ 

]arından şikayetçi olan zevk erbabı iNCi kolonyalarından pek memnun an!\ı' 
Çünkü; lf\CI ~c:cr.ız'aıı Parislen l.uH si olaıck celbedilen ıs 

mal edilmektedir. 
ı 11 ıO 

kolonyası Bilhassa ( 80) dereeclik İnci Limon 
Bir damlası insana taze bif hayat Bahşeder. 

90 
Kalbinden, 

Derecelik 

Ciğerlerinden ve göğüs darlığından 

Çam Kolonyası Hakiki bir şifadır. 

Satı, Veri: 
10 -30 

9988 

~-------------------------~~--~ 
Dünyayı 939 

radyolariyle 
model SABA 

Dinleyiniz 

Fevkalade Yükse~ 

itina Kalite 
J• 

iı~i~ 
Senelerce ta kil edilen SABA şöhreti. 19:18- 1939 srnesi ınev: ç.~~ 

dahi ayni şöhreti takibetmiştir. Gerek Elektrik ve geıtk Mekanı a 
k ıil 

talarında son derece hassaslı . . d~ıı ~ 

S b radyolarında kullanıl11n madde cinsi sayesinde lıır ' 
a a rağbeti kazanmaya muvaffak olmuştur . ııl~ 

HALİHAZIRDA TAKRiBEN SATILAN VE SA Y!Sl Rl~il 
MiLYONU GEÇEN SABA AHiZELERİ SAHiPLE 

SON DERECE MEMNUN E 1 MiŞTIR 

Sizde memnun olmsunzu bir Saba 
Jiıir 

nlen 
radyosu evinizi şe 

ve size daima neşe getirir. .• Jı 
dd Si" 

Satış yeri - HükGrnet ca ' ı 

Ömer Başeğrl1~s 
Tic~-retha~ıesi Telefon_... 

9490 62-90 :..., ____ .....;;..;.;..;... ____________ __ 
.. diirii 

Umumi neşriyat ınu 

Mdcid G;jçlii ,ı 
Ad T .. k .... matbaa ana ur sozu 


