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N. Menemencioğluiıun ı Deniz f elik etleri bir bi-
l • • t k. d. 

Riyasetinde bir ~ürk heyetinin Lon- rını a ıp e ıyor 
draya hareketi lngilterede büyük 

bir eh·emmiyetle karşılandı 
Ankara, 20 ·- Hariciye ve

klleti amumi kitibi bilyilk elçi 
Numa~ Menemencioilu bu ak
ıam Londra ya miltevecciben An
karadan hareket et°'iı ve iatas
yoacla hariciye vekili ŞiikrD Sa
raçoila, maliye vekili Fuat Ağ
ralı, n~fia vekili ceneral Ali 
.Faat «:ebeıoy, ticaret vekili 
Nazmi Topçuoğlu ile reiıicum· 
bur namına baı yaver Celal ve 
baıvekil namına matbuat um~ 
.mlldilrl S6lim Safder ile hari
dye ~ekileti erkinile bir çok 
doıtları · tarafından tef yi edil
mittir. 

lariliz, Yuıaan bilyilk elçilerile 
F.raaıız maalabatgiizarı da renç 
diplomatı tetyi edenler arasında 
id. 

ı. 

Numan Meneqıenci~ilile bera 
ber heyeti teık il eden maliye 

vekileti nakit işleri müdürü Ce 
lil Sait, ticaret v~kileti dış ti
caret umum mUdürü Bürhan, 

· merkez bankası müfet~işlerin
den Ca~ir ve hariciye vekaleti 
kitiplerinden Şadi ve ilhan da 
hareket etmişlerdir. 

Heyet cuma günü Parise va·
ııl olacak ve iki gün orada kal 
dıktan sonra pazartesi günü 
Londraya geçmesi ihtimal dahi
lindedir. 

Londra, 20 (Radyo) - Tiir
kiye Hariciye vekaleti umumi 
kitibi Numan Menemencioğlu
nun riyasetindeki heyetin bu
gün Anka~adan Londraya ha· 
reket etmeıi burada ehemmi
yetle karıılanmışbr. iktisadi ve 
mali huıusatla beraber her iki 
hilkumetio mütekabil menfaat
leri de müzakere edilecektir. 

.:._ __ 

Boh~mya ve Moravyada 
' 

Kaıışıklıklar devam ediyor 
~erlin ile Prağ arasında telefon muhaberatı 

hala tesis edilemedi . 

Pariı, 20 - PHidan bildi
r.ildiğiu .giire Bohemya ve Mo
.ravya.da kprıııklaklar devam et
mektedir. Berlinle Prağ· araı•n· 
•ki telefon .mllhabc .ratı hlll 
teıiı olunamamıtbr. 

Alman reımi makamları ya
ralılar hakkında malümat ver

' mem.ektedirler. 
ı • ~ 

Birinci Kanada fır
kası hazırlanıyor 

Kanada fabrikalarında 
fazla miktarda top imal 

edilmektedir 

Londra 20 - Franıaya sevk 
edilr.cek olan birinci kanada 
fırka11 kumandanı gazetecilere 
beyanatta bulunarak ıonları 
.aylemiıtir. 

Kanada aıkerleri tam bir 
ıevk ile gitmektedir. Fakat 
çok ciddi rörOnilyorlar. Fırka 
&ansaya vardığı zaman İngiliz 
fırkaları fibi mlkemmelen tec
biz edilecektir. 

Kanada fabrikalarında tasa -
'urun fevkinde top imal edil-
mektedir. a a ..... 
Pamuk Piyasası 
P .. muk piyaıa11 . günden gilne 

yllkseimektedir. Dlin tehrimizde 
16 kuruta ıatılmıttır. Piyasanın 
17 kunıta yükıelmesi ihtimali 
kuvvetli görülmektedir. 

Makineli tilfeklerin işlemedi
ğini yalnız tehdit vaziyetinde 
kaldıklarını zira polis sopaları
nın kifayet ettiğini söylcmelite· 
dirler. 

Tevkif edilenlerin miktan hak 
kında yabancı memleketlerde 
çıkan 50 bin rakımlDın müba
lagah olduğu bildiriliyor. 

--==== -
Çekoslovakyada 
Alman tazyiki 

0 86 

50 bin kişi tevkif edildi 
9 Çek talebesi de kur

şuna dizildi 

Peşte 20 - Çekoslavakyada 
50 bin kiti tevkif edilmiıtir. 
Bazı profesörlerde tevkif edil
miıtir. ProfesCSrler ar11ında da 
idam edilen olup ol~adığı bel-
li değildir. Kurşuna dizilen 9 
talebenin isimleri ilin edilmiıtir 
Yaıı 20 den az olanlar serbeıt 
b1rakılmıştır. Prağ ve diğer bir 
kaç ıebirde Almanlar örfi idare 
ilin etmiılerdir. a a ...... 

Fransa 
1918 sınıfını silah altına 

davet ediyor 
Paris 20 - Fransada 1918 

ıınıfının yani 30 haziran 919 
tarihine kadar doğmuş olanların 
ay sonunda silah altına davet 
edileceği bildirilmiştir, a a 

Simon Boliva vapuru faciası Holanda-
1 da büyük bir heyecan uyandırdı 

Lnndra, 20 - Şimal denizin
de batan Holanda bandıralı Si-

muş olduklarını iddia etmekte
dirler. 

mon Boliva vapurundan sonra Simon Boliva vapuru faciası 
deniz felaketleri birbirini takip Holandada tiddetli bir heyecan 
etmiştir. Bir İngiliz ve bir Nor
veç vapurundan sonra kömür 
yilklü bir İngiliz vapuru da ln
giliz sahilleri açıklarında sabib 
mayinlere çarparak batmıılar- ı 

dır. Amiralhk dairesi bu mayin
lerin her türlü enternasyonal 
kaideler hilafına haber verilme
den seyrisefain yollarına dökill
mDş Alman ma yinleri olduğunu 

uyandırmııtır. Vapur kumpan
ya 11D1n neşrettiği listeye gCSre 
ölenlerin adedi 130 a yilkıel

mektedir. Gazeteler, ln.giliz ge-
milerinin kurtarma iıindeki mu• 
vaffakiyetlerini sitayiıle anmak· 
tadırlar. a. a. 

Londra, 20 - Şimal denizin
de bir Alman mayoine çarparak 

bildirmektedir. Almanlar ise bu 1 batan Holanda band1rah Simon 
mayiolerin fırhnalar dolayısile Boliva vapuru faciaıında ölen-
logiliz mayin tarlalarından kop- inin miktarı 100 kiti kadard11. 

Büyük Millet Meclisinde 
Hatay mebuslarının tahlif leri yapıldı 

Ankara, 20 - Büyük MUlet 
Mecliıioin bugünkil toplantısında 
intihap mazbataları kabul edi-
len Hatay mebusları Abdullah, j 
Abdili ani Türkmen, Bekir Sıtkı 
Kunt, Hamdi Selçuk ve Mehmet 

1 

• 

Tecil'li tahlif ulilmiflerdir. 
Bunu milteakip M~clis bazı 

encümenlere munzam aza seçil
mesini tasvip etmiı ve Cuma 
günü toplandm "k üzere içtimaa 
nihayet verilmiştir. 

Hitlerin eski arkadaşı ve yeni düşmanı 

Münib suikasdindt n sonra Zürihten ayrıldı 

Paris 20 - Hitlerin eski ar
kadaıı ve sonra en büyük düş· 

manı olan ıiyah çetenin şefi 

lıtase son Mdnib suikasdından 
ıonra Zurihden ayrılmağa mec
bur olmuştur. 

lıtase Almanların harbi bı-
rakmaları için 3 tartın mevcut 
olması lazım olduğunu ve bu 

Şimal denizinde 
Bir Yugoslav \e bir ltal
yan vapuru Alman tor-

piline çarparak bath 
. Londra 20 - Marika Miliıya 
adındaki Yugoslav vapuru timal 
denizinde batmııtır. ltalyan 
bandralı Gr.cya vapuruda in· 
gilterenin 7 mil açıklarında bir 
alman mayınına çarparak bat
mııtır. İki iogiliz vapuru imda· 
da giderek vapurlar1n mürette
batın'dan 30 kişiyi denizden 
toplayarak kartarmııtır. a a 

~ 

Kuyucak 
Nahiyesi Parti kongresi 

20/11/939 pazartesi günil ya
pılacağını yazdığımız Nazilli ka· 
zasına bağlı Kuyucak nahiye 
kongresinin 25/l l/~39 cumartesi 
günü yapılac ığı öğrenilmittir. 

1 

ı 
1 r 
1 

ıartların 940 senesi ilk baha
rında tahakkuk edeceğine ka
naati olduğunu gazetecilere ıöy 
lemiıtir. 

1 - Almanlar harbin deb
ıetini hakikaten hiuetmelidirler 

2 - lık asll:erl mavaffakiyet
sizliği görmelicirler. 

3 - Mahrumiyetler gitt kçe 
daha ağır bir şekle girmelidir. 

İngiliz Harbiye 
nazırı 

Ma jino müdafaa hat
hnı gezdi 

Pariı 20 - İngiliz harbiye 
nazırı Horbenişa majino hattın · 
daki İngiliz mmtakaıını gezdik· 
dikten sonra tanklara kartı 
yapılan seyyar manialarıda tef
tiı etmiştir. 

Harbiye naz111 bu gtin bat 
vekil Daladye ve baı kuman
dan Gamlen ile görütecektir. 

Halkevi reisliğin
den: 

Bugün saat 20 de HalkeYimiz 
salonunda halka bedava sinema 'ı 
gösterilecektir. Sinemaya girmek 
için. bedava girme kartları ıaat ( 
18,30 dan itibarea sinema kiıe· 
ıinde verilecektir. 1 

Sayısı : 100 Para 

Halkevi idare 
heyeti 
----1--

Halkevi idare heyeti diln reiı 
avukat Neşet Akkorun reisli
ğinde mutat toplantısını yap
mıştır. 

~ 

Belediyede : · 
----~----

Daimi Encümen 
toplandı 

Belediy~ daimi encilmeni dtln 
öğ.eden sonra Belediye Reiıl 

B. Etem Mendresin reiıliği al
tında mutat toplantısını yapmıı 
ve havale olunan evrakı tetkik 
ederek karara bağlamışllr. 

Encilmen bu toplantııında bil 
hassa mezbaha ve et fiyatlan 
Ozerinde tetkikat yapmııtır. 

Hayvanların gebelik ve d~
ğom mevsimin batlama11 müna-
Hbetile öniimüzdeki kinunevel 
ayının ilk günOnden itibaren 
mezbahada her nevi diti hay
van kesilmesi yasak edilmif ve 
buna makabil yine kinunevel 
iptidaıından itibaren 11ğır eti
nin yirmi beş kuruştan sablma11 
için yeni bir nark kararı ittihaz 
etmittir. 

Bundan baıka kinunevel ip
tida11ndan mart nibayetibe ka
dar mezbahada bilumum hay
vanlar akıam Üzerleri keıHecek 
ve bir gece mezbahada kaldık
tan sonra ertesi sabah erkenden 
damgalanarak kasaplara teslim 
edilecektir. . ~ 
Parti müfettişimi

zin teftişleri 
Parti mıntaka milfettitimiz 

Mardin mebusu Dr. Ali Rıza 
Levend beraberlerinde Parti vi· 
liyet idare heyeti reisi B. Etem 
Mendres olduğu halde evelki 
gün Sökeye giderek Parti ve 
Halkevi teıkilihnı teftit etmiı 

•ve akıam trenile Aydına avdet 
etmişlerdir. 

Öğrendiğimize g6re B Ali 
Riza Levend bugDn Germencik 
Parti ve Halkevi teşkilitlarmı 
teftiş edecektir. 

C. H. P. kongreleri 
Aydın merkez kazasına bağlı 

Umurlu nahiyesinin parti kon• 
gresi evelki gün merkez ida
re heyeti azasından B. Asaf 
Gökbelin reiıliği .altında Umur
lu ·parti binasında toplanmıttır. 

Nahiyenin senelik çabıma ra
poru okunarak tasvip edildikten 
sonra hesap bülisaları ve yeni 
ıene bütçesi tetkik ve kabul 
edilmif, ocak kongrelerinden 
gelen dilekıer Dzerinde konu· 
ıularak bunların kaza kongresi
•e göaderilmuine karar veril 
miftir. 

Nabiye parti idare heyeti için 
yapılan intihapta : Osman Boz
kuı t, Mebmd Diıik, ,._met 
Çakıcı, Vasfi Dinçer, Mehmet 
ÇetiD ıeçilmiılcrdir. 
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Askerlik bahisleri: Küçük Hikaye : 

Polonya harbinden 
alınacak dersler 

M. U M 
1 
1 

.RADYO 1 
1 

Tek kumanda, irtibat, teçhizat ve 
harp planının noksanlığı bozgunun 

başl1ca sebepleri arasındadır 
• Neue Zürher Zeitung'un aske
ri muharriri general V. M. Po
lonya seferi bittiği giindenberi 
toplanmış olan birçok maluma
ta istinaden, hezimetin bir tah
lilini yapmaktadır. Bu yazıda 
ezcümle deniliyor ki : 
Polonya ordusu sulh zamanın· 

da 30 fırkadan ibaretti. Bu yı
lın ilkbaharından itibaren muh
telif sınıflara mensup yedekler 
tedricen silah altına alınmağa 
başladı . 

Askeri silah altına almak hu
susunda en geniş hareket 30 
ağustosta yapılmıştı; fakat bu 
defa da umumi 'seferberlik ya
pılmamışt.. Ordu güdümü, mev· 
cut 30 fırkayı 30 yedek fırka 
ile iki mi line çıkarmayı derpiş 
etmişti. Lakin, hakikatte ancak 
45 fırka çıkarılabilmişti. Bu or
du mevcudu takriben 700,000 
kişiyi bulmuştu. Buna, biri fırka 
onbiri liva olmak üzere 100,000 
kişilik süvaıri kuvveti de katıla
cak olursa, Polonya ordosu 
ceman 800,000 kişiye yükselmiş
ti. 'Aynı miktarda bir ordu ku
veti de geri hizmetine tahsis 
edilmişti. Bundan maada bir 
milyon kişiyi hulan diğer yedek 
kuvetler silah altına bile alın· · 
mamıştı. Bunlara, organize edi
lecekleri 'memleketin içerilerine 
doğru çekilmek emri verilmişti. 
Bu göçmenler büyük kafıleler 
haliode bütün yolları doldurmuş· 
tu. Kendileriyle biç kimse ala
kadar olmamıştı. Bir çoğu açlık 
veya yorgunluktan ölmüş ve ya
hut da alman tayyilrelerinin hü
cumlarına kurban gitmişti. An · 
cak, muhakkak olan bir şey 
varsa, o da, orduya elveri~li o· 
lan kimselerin yüzde 30 - 40 
nispetinin bu sureti~ tamamiyle 
mahvolup gitmesidir. 

Harp başlar başlamaz, .fırka· 
lar arasında hiç bir irtihat o~ 
madığı, orduda tek kumand.ı 

eksikliği derhal kendisi göster
mişti. Harbin daha ilk güniin · 
den itibaren başkumandanlık 
tamamiyle felce uğramıştı; baş
kumandanlığın yeri bile bilinmi-

yordu. Ordu grupları ve kolor· 
du diye gruplaşmaktan da bir 
eser yoktu. Fırkalar emir alma· 
dıklarından rastgele ve kendi 
bildikleri gibi muharebeye tu
tuşuyorlardı. 

Polonya askerinin kahramnn
ca çarpıştığı herkesçe kabul ve 
teslim edilmektedir. Teğmenden 
yüzbaşıya kadar, muvazzaf !lU· 

baylar vazifel,rini yapmışlar, 
buna mukabil, talim ve terbi
yelerinin noksan oluşu yüzün
den yedek subaylar muvaffak 
olamamışlardır. 

Diğer taraftan, askerlerin ço· 
ğu kötü giyinmiş ve az talim ve 
terbiye görmüş eksik techiz e
dilmiştir. Harpten evel yapılAn 
geçit re!imlerinde görülen kıta
lar, fevkalade mükemmel bir 

intiba uyandırıyorlardı. Seyirci· 
ler, Polonya ordusunun haki
katen çok ku netli olduğuna 

kani olmuşlardı. Fakat, bu defa 
cepheye sevkedileo bazı fırka· 
lar, herkeste bir hayal inkisa
rını mucip oldu. 

Askeri esrardır diye, Polonya, 
müttefiklerine bile hakiki vazi
yeti gizlemiş ve sadece " Biz 
hazırız!,, demekle iktifa etmiş.:
tir. Halbuki, hakikatte, hazır
lanmamış olduğunu itiraf etmek 
istememiştir. 

Yüksek subaylar 1920 de, o 
zamanlar kötü organize edilmiş 
olau Rus ordusuna karşı harp 
etmişler ve bu sefer de Alman 
yaya karşı aynı tarzda harp 
edilebileceğini sanmışlardır. Faz 
la mağrur olduklarından hiç bir 
tavsiye ve· nasihate kulak as
mamışlardır. Orclu başkuman

danı Mareşal Smigli, bPşkuman 
danlık mevkiini, siyasi bir mu
hite intisabırıa borçlu olduğun
dan, kumanda heyetindeki mev 
kileri de bu siyasi muhite men· 
sup subaylarla doldurmuştur. 

Liyakatli ve muktedir gene
raller, sırf siyasi akideleri hoş 
görülmediği içio, iş başına ge
tirilmemiştir. Bundan başka, i· 
lerisini göz önünde tutan bir 
harp planı da hazırlanmamışbr. 

, Bidayette, garple bulunan kuv 
vetlerin Varta nehrinin ve bil 
ihare Vistül nehrinin gerisine 
çekilip müdafaaya geçilmesi ta
savvur edilmiştir. Fakat ne Var 
ta cephesinde ve ne de, Vistül 
nehri boyunca, müdafaa mevzi
leri hazırlanmamıştır. Harp baş 
layınce, sulh zamanında ihmal 
edilen şeylerin telafi edilmesine 
artık vakıt kalmamıştır. 

Bir Alman tayya
resi düştü 

Londra, 20 (Radyo) - Bu 
sabah Holanda - Alman hudu· 
duoda bir Alman tayyaresi par 
çalanm ş ve pilotu ölmüştür. 

Holanda hükumeti, toprakla
rının iki defa tayyareler tara· 
fından tecavüze uğradığından 
dolayı Berlio bülcumetini pro· 
testo etmiştir. 

La hey, 20 - Bu sabah bir 
Almad tayyaresi Holanda top
rakları üzerinde uçmuş ve Ho·. 
landa tayyarelerinin ateşile dü
şürülmüştür. Pilot ölmüştür. 

Almanya iJe Ro
manya arasında 
Ticari müzakereler in

kıtaa uğradı 
Londra, 20 (Radyo) - H•vas 

ajansına Bükreşten bildiriliyor 
Almanya ile Romanya ara· 

sında ticari müzakere inkıtaa 
uğramıştı:-. Almanlar petrol tes 
limatı hakkında Romanya hü
kumeti nezdinde mütemadi taz· 
yikte bulunmaktadırlar. 

Yazan: LeoTolstoi 

- Geçen sayıdan deflam -

O akşam köylüler bir çatı 
aralığında toplandı. Ateşli bir 
konuşma başladı. Gençlerden 
biri masanın üstüne çıkmış bay 
kır1yor, sesi kayalardan atlıyan 
coşkun su gibi odanın içinde 
kulanıyordu. 

"lrgatlar! Daha; susacakmısı
nızl bu canavara karşı? O kö
pek bu günde sevgili arkadaş· 

larımızdan birini vurdu. Zaval
lının karası, belki şu eıdada 

kaba kollarında kıvrandırmak
tadır. Artık elverir. Haykıralım 
artık. Kardeşlerimizin öcünü 
almağa hazırm131nız?,, 

Hep bir ağızdan bağrıştılar: 
,, Hazırız. Yirmi beş kişi balta
larla evine girelim!,, 

"Kellesini koparalım!,, 

* Yirmi beş kişi ayrıldı. Ve genç 
adamın idaresi altında yola düş· 
tü. Fyodor, hiçvkarışmıyor; o 
sade, · düşüoüyor düşünüyordu. 

Onbeş dakika sonra yola dü
şenler ten :yüzü geri geldiler. 
Vladimir Dosta çoktan Sen Pd
tersburga dönmüştü. 

* Ertesi gün, taoyeri ağarırken 
kapısını çekip işe gitmek için 
çıkan her köylü dıYarlarda şu 

yazıyı okudu : 
" Ey köylüler ! 
Beu, yani sizin efendiniz olan, 

sizi besliyen Vladimir Dosta, 
köye geldiğim vakit canımı sık
tığınız için size bildiriyorumki, 
bir hafta sonraki büyük yortu 
da hiç biriniz evde veya kili!le
de dua etmiyeceksiniı:. Adam
larım sizleri tarlada çift sürer· 
ken görecek. Dileğimi yerine 
ge

0

tir&iıiy;nler yilz-değo~k yiye
cek ve işinden atılıp aç kala
caktır. v. s. ,, 

* 
Yortu sabahı altmış kadar si 

lablı erkek Petersburg'dan kö
ye geldi. Köylülerin çoğu evde 
dua ediyordu. Hep'4İ sopa yedi · 
ler ve işlerinden atıldılar. Tar
ladakiler onun adamlarını R"Ö
rünce küfrederek çalışmağa baş 
ladılar. Biltün tarlalar araştırıl
mış, çalışanlarla çalışmıyanlar 
ayrılmıştı. Vladimir Dosta'oın 

bakılmadık son bir toprak par
çası kalmıştı. Güneş batı yerine 
çoktan girmişti. Adamların başı 
olan Sosilepka: 

"Siz hurda durun!,, deyip çit
ten atladı. Yirmi adım kadar 
yürüdü. Hayretten açılan göz
leriyle oraya baktı, baktı, baktı .. 

Bir köylü çift sürdüğü öküzlerin 
tahta boyunduruğundan iki mum 
yakmıştı ve yavaş ve titrek se
siyle duasını okuyarak tarlayı 
sürüyordu. Gözleri dikili iki 
mumdaydı. Sosilepka'nın adım
larını duymamış ve daha · duası· 
oı kesmemişti. Tanyeri ağardı-

! 
ğıodan beri çalışıyor ve tanraya 
yalvarıyordu. Bu adam Fyodor

l du. Sosilepka'oıu dizleri ateşten 
1 bir balta yemişcesine dilek.siz 
ı çöktü ve uzaklaşan iki mumon 
l alevine bakarak tanrıya ellerini 

kaldırdı. 

* Vla.dimir Dosta gömüldüğü 
sed;rden doğruldu. Kadehi dol

l 
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durdu ve bir hamlede boşalttı. DALGA UZUNLUGU 
Bu hal iki saattenberi devam 1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
ediyordu. İki saatten beri içi· 

d 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

yor, içiyor u. Dolu kadeh boşun 
boş kadeh dolunun ardına gi- 12.30 Program ve rr.emleket 
diyordu. İçeri uşak girdi, Sosi- saat ayan. 
lepka'nın köydeki teftişten dön· "12.35 Ajans ve met ~o. o!oji 
düğünü haber verdi. Öteki ho· haberleri. 
murdandı; 12.50 Türk Müziği 

"G l · 1 Çalanlar: Vecihe, Fahire Fer-e sın.,, 
Az sonra Sosilepka içeri gir· san, Refik Fersan 

di. Selamladı, durdu. 1 - Okuyan Mef baret Sağ-
"Yakla~!,, nak 
Bir az ilerledi. 1 - Peşrev 
"Anlat! 2 - Nikogos • Şarkı ( Varmı 

" 
Sustu. hacet) 
" Ne gordün anlat diyorum 3 - Udi Ahmet - Şarkı ( E-

sana ... 11 deli atfı nazar ) 
"İki mum ve bir insan S?Ör- 4 - Reşat Erer- Acemaşiran 

d.. •arkı (Ey benim güzel kuşum) um,, Y 

"Ne, ne? İki mum;· mu, bir 5 - Sadullah Ef - Şevkefza 

l ~ iosaomı, çıldırdıomı SosiJepka?... şarkı (Açıldı nevbahar) 
adamı bağlarlarr,, • 6 - Sait Dede - Şevkefza 

l 
Güldü. Katılırcasına güldü. saz s~maisi 

Ve bil den bire sarı dişleri 'ısır~ 2 - Okuyan Muzaffer İlkar 
mak isteyen bir hayvan gibi (Yeni şarkı ve türküler) 
dışarı fırladı. Siniden rakı içti· 1 - Sadettin Kaynak· Hicaz 
ği kadehi kaptı yere fırlattı. şarkı (Meğer ben aldanmışım) · 

"Yoksa -diye gürledi- be- 2 - Sadettin Kaynak· Hicaz 
nimle alayını ediy-0rsun utan- türkü ( Tuna ) 
maz!,, 3 - Sadettin Kaynak- Hicaz 

"Hayır ekselans, bağışlayın. . türkü ( Benim yarim gelişinden 
sfae doğruyu söylüyorum. Bu- bellidir) 
yurduğunuz üzere evinde dua 4 - Sadettin Kaynak- Hicaz 
edenleri kırbaçtan [ geçirdik. turkü (Deli gönül gezer gezer 
Tarlada çalışanlar bize kinli gelir) 
gözlerle bakıyorlardı. Gün sön· 13.30 14.00 Müzik ( Karışık 
müş, sular karar-mışh. Bakacak 
son bir toprak parçasf kalmıştı. 
Adamlarıma; "Belileyin!,, dedim. 
Çitten atladım. Yürüdüm ve 
birdenbire durdum. Durdum ve 
baktım. Bir köylü çift sördüğii 

öküzlerio boyunduruğuna dikti· 
ği iki mumla, hafif bir sesle 
dua okuyor ve toprağı sürüyor
du 11 

. "Ne dedio, ne dedin?!,, 
"Toprağı sürüyor, 'çalışayor 

ve tanrı va yal varıyordu. Gözle
ri iki mumda idi. Beni işitmedi. 

Vladimir Dostanın küçük göz 
leri süzüldü Ufaldı, ufaldı. Son 
ra~ 

"Dışarı çık Sosilepka!,, 
Diye haykırdı. Yalnız kalınca 
dıvarda tozlanmış asılı duran 
bir puta yaklaştı ve kırk sekiz 
yıldır ağzınıl almadığı, onun 
için bilinmiyen bir kelimeyi ağ· 
lıya ağlıya, hıçkıra hıçkıra tek
rar etti: 

"Tanrım sen beni bağışla! 
Tanrın seu beni bağışla,, 
O sabah kilisenin çanları ça

larken köylüler yoldan kaçıştı. 
Onun arabasını görmüşlerdi. 
Araba geldi, içinden Vladimir 

Dosta çıktı. Irgatlar ardından 

daha on iki kişinin inmesioi 
beklediler. Awma o yalnızdı. 

Kendine bakan köylüden birine 
soı:du: 

"Tanrı seni bağışlasın dostum 
burada Fyodor adında biri var 
mı nerede?,, 

Köylü büsbütüu şaşırdı. 
"Benim bayım!., . 
O zaman hepsinin şaşkınlıkla 

açılan gözle.ıi önünde Vladimir 
Dosta Fyadorun ayaklarına 
kapandı. 

"Bütün yurtluğum senin olsun 
vasiyetnamamde yazılıdır. Çün · 
kü bana insanlığı öğreten sen· 
sin dedi,, ve yere yıkıldı. Can 
vermişti, 

program PL) 
18 00 Program .. 
18,05 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
18.25 Müzik (Cazband - Pı) 
18.55 Konuşma ( Ulusal eko

nomi ve artırma kurumu) 
19.10 Türk müziği Klasik pro 

gram. 
Ankara radyosu küme ses ve saz 
heyeti, İdare eden: Mesut Cemil 

19.50 Konuşma (Ormanları· 
mızı Urnıyalım ve koruyalım) 

20.05 Türk müziği ( Karışık 
program) 

21 00 Konser takdimi. Halil 
Bedii Yönetken 

21.15 Müzik ( Radyo orkes
trası: Şef Hasan Ferit Alo ar) 

İ 1 - L. Cberubini : Medea u-
1 vertfirü 

2 - W. A. Mozart : Haffner 
serenadı 

3 - Ro!lsini : Sevilya berberi 
operasından· uvertür 

4 - Joh. Strauss : Wein, 
W eib, und Gesan (Vals) 

22.00 Memleket saat ayarı 

22.00 Ajans, ziraat, esham, 
kambiyo - nukut · borsaM (fiyat). 

22.20 Serbest saat 
22 30 Müzik Pl. 
23 00 Müzik ( Cazband · Pl) 
23.25 23.30 Yarınki program 

ve kapanış. 

:........ Abone ıeraiti ........ 1 : Yıllığı her yer için 6 lira. 1 
AJtı aylıtı 3 liradır. . 
3 aylığı 150 kuruştur. ! 

idare yeri: Aydında C. H. i . . 
! P. Buımni. : 
; ~azeteye ait yaz.ılar için ; 
! ya:ıi itleri nıüdürlütüne. ilin- ! 
~ lar için idare müdürlütüne ! 
: -nÜrllcaat edilmelidir. ı . . . ..... .... .... . , ............................... . 

imtiyaz ıahlbl •c Unıum1 Netrlr•t] 
Müdürii : Etem M.,ntlree 

Buıldıiı yer 
CHP Baaımevl 


