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. ÇEMBERLA YN DÜN BiR 
NUTUK DAHA SÔYLEDi 

Moskovadaki 
Müzakereler 

devam ediyor 
Sovyetlerlc . Finler 
arasındaki ihtilaflar 

10 Pi -nz -+. ' ~ 

Milli Müdafaa 
Vekili istifa etti 

Londrada toplanacak olan İngilterenin 
Balkan Elçilerine direktifler verilecek 

henüz halledilemedi s ff f A k M M d 
Stokholm.4 (AA.\ - Stokholm a e rı an • Ü a-

Tidnlngen yazıyoı: 

Ruslarla FinlandıyalıJar Gra- f v k•ıı· v • t• •ıd• 
=~=ı ı:~~~e::~~·k~.L~k ~~~- • a a e ı ıg ı ne ge ı rı ı 
Yet matbuatı, Finlandiya heye- ' 
tinin Sovyet Rusyadır bulunmak- \ 
ta oldu.~undan bile bahsdmemek- 1 
tedk. Sovyetlcrin ileri sürmekte ( 
oldllitl>arı metal' bin a~af(ıdaki şey- · i 
lerden ibaret oldujtu zanr.ed!J -
mekted•T: 

Japonya ablukanın pasifik denizine teşmi
linin vahim neticeler vereceğini bildiriyor 1 - Finlandiı· anın hffnangi 

(Arkası 3 üncü •aııfadcı) - .. . ··- ..,.., 

Ablukayı Kara-
denize teş mi 1 
Jaydalımıdır ? 

Kapalı Kor• tl•n İ• 
V•••ta•il• Alman;ya;ya 
•İd•n matldeler mah
duttur .,. banlar, lrı•· 

men Jı11r11 ;yolile de 6Ön· 

derilebilir. Bö;yl• mah
Jm bil' İ•tifade, Kara
Jeni:ıı v• Ballranlarda 
tehlilreli ihtilatlara H· 

b•biyet venneıe defmez 

=-===-= -
Yazan: ABiDİN DAVER 

M
üttefiklerin Almanya
ya kar~ı ko)'dtıkları ab
hıka, Baltık ve Kara-

deniz müstesna, her denizde tat
bik edilmektedir. Yakın zaman· 
!ara gelinciye kadar, ihmal edil
ıniş olan Uzak . ·arktaki Sovyet 
liınanı Vladivo lok'a giden ve ha
ınuJeleri oradan Siber)'a demi.r
Yoluyla Almanya):ı giinderilen 
Cemiler de kontrole liıbi tutulmı
Ya baslamıı,tır. Son giinlerde tev
kif edilen iki Sovyct vapuru, Al
ınauya hesabına harp kaçağı eş
yayı hamilen Vladivostok'n giden 
Cemilerdendir. 

Baltık kapalı bir deniz olduğu 
ve Alıııaıı donanmasının hakimi
Yeti altında bulunduğu için ~im
diye kadar miittefiklerin abluka
sı burada da tatbik edilememiş
tir. Fakat, çok l>'iiı: \'e tehlikeli 
olmakla beraber, İngili~ denizal
tı gemileri, buraya girebilirler ve 
Almanyanın öteki denizlerde tat
bik etliği denizaltı harbini, onlar 
da bu deniLde yapabilirler. Nite
kim, l\lisler Çemberlayn'in A
vaııı Kamarasında söylediği 
•Den'zlerdeki harekatımızın son 
ha.deline henüz ul mad1ğımı2a, 
Avam K.:.marası itimat edebi!lı·.• 
&Özü de denizlerde ve hu meyan
~a Ballıkta da bir şeyler yapmak 
1mkauı olduğunu gösteri)or. 
Şimdi, asıl mevzuuınuza Kara

dcnjze gelelim. Bilhassa Alman 
kaynakları ve Alınan propagan
dasının bilerek bilmiyerek, gizli 
~çık ileti olan bitaraf bypaklar, 
•kide birde, ablukanın Karadeni
ze te~mili etrafında haberler neş
!'!'diyorlar. Sözde, müttefikler, 
"-•radenize harp gemileri geçir
lrıek için Türkiyeden müsaade is
leırıi~lermiş, istiyorlarmış, isti -
~""eklermiş! Nihayet Royler A
lansı, kabak tadı \•eren bu hika
Y•yi, •Ablukanın Ka,-adeııizde 
lak\';yesıne hizmet etmek üze
re, Türkivenln İnıtilız - Fran.sız 
harp gerıİiıerinı:- boğazlaıdan geç
rr.ek ınüoaadesın· vermiş oldu
~unu idd:a eden• hube<leri 1 ni
san tarihli telgrufile kafinen 
tekzip etti. Fakat hu şayiaları 
ırıu•irreu neşreıkrek ortalığı ka
~ıştırnıak isliyeııl~r. Ro ·ı.r A
ta_nsının bu tekzibini. nisan ba
t K• addederek bir müddet sonra, 
ekrar ayni ŞCJ' i, temcilpiliivı gi-

( Arkası 3 üııcii sayfada) 

4.BİDİN DAVER 

---·-O<>---

Amerika 
JaPOnya \ 
S. Rusyıa ı: 
Üç devlet arasındaki 
anlaşamama zlığın '· 
neticesi ne olacak ? ,. 

Lonciro, 4 (AA.) - J.ıpoo ., ı 
!ili: Sovyet Rtısy a =•n da b: r 
adeim 'l:ec;ıvüz mısı-ıl;.ı illkı:L i~ 
Y>1prl!rnak , ol:aıı miiz ><:rdertn 
®'.<lbm' ~ ol<luğu;:ı -.:ın bahse -

m ·"' , Sov·,.~llo.-.•.n 

'P-~ mcnık!P " 
imni artltıraeaık gc:.ıt !.$ k n-

• (Arkası 3 üne;; · a"ıaaıu ı 

SAFFET ARIKA:-J' GI. NACİ TINAZ 

Ankare, t (A.A.) - :\lilli , füdaiaa \'ekli \C Bur,a ınebıMı 
General :-iaci Tınaz . ıhhi \'8Zi)·eti dola) '"it• 'ekMet \azifesinden 
istifa e~leınis ,.e istifa ı kabul olunarak y~rin• Erzin•·•ıı mebu
su Sııf!et Arıkan"ın tayini yilk,ek taı;dika iktiran •imi ·tir. -

ono Sahtekarları 

lnqiliz ka,lnnPsı ıi:uları bir toplantıdarı eı:.-el ... 

Iktısat Vekili! 
. -- ............ -...... mustakil grup'a 

11 .ıYa'Znun dün Adliyeye ve
rildi ve 7 si tevkif olundu 

Harbin • • tesbit • • 
seyrını ıçın 

Avam Kamarası önümüzdeki Per· 
şembe günü gizli celse aktedecek 
Londra, 4 (A..A.) - B. Çember

layn bugün Lon<lrada Muhafa
za:kar Partin;n merkez konseyinin 

yı:.i.k içtimaında b.r ııutuk s ·}-
!.emiştir. • 

(Arkım 3 iincü saırlada) 

-----------------
Alman .Denizaltıları
na yapılan hücumlar 
İyi neticeler alındığıb ildiriliyor 
1 FRANSA YENi HARP GEMiLERi YAPIYOR 1 
Paris. 4 (A. 

A.) - Fcansız r 

deniz mahfi il -
mne gc<.en ma
luma.ta göre, 
geçen 48 E aa.t 
z"1'fında İn qi -
]iz kuv\·etO.cll'i 
bİir kaç Alman 
d'eıııiz wlltı s ~ n a 
h i.iown üt mili'" 
lerdi.r. Ta:m ne
tiio,_ hl..nüz rna
Jfıan oJmaımlv
fa beraber, bu 
.ı.a · l'l'uil,a rı n E<k 
serı.'SolnLn mu
valfaıkı)et c ııe 
ticelendigi a -
loş:ıJ,m atlır. 

Bah<.ıııe Na
.:ırı B. Canıı
piıwhi, rneb 'u
san rn~~ıcl "'i 
h:ıhri.'' cneu- ~1 r,1enr.nd~ ın~·h -
tcLf tiple ve 

-...... {-

ı~ ... cımloti lık; 
vuz bin tona 
ba'lijl ha.rp gc
nr.J.ileli.ıın.in. ·n
:;a- tezgahlan
na konu(bn~ 

o.d'Ul'ı;ııınu b<> 
y:ı.n. etm ştır. 
(Arkası 3 te) Bir deni,za!tı gemisine a(ılan sıı bombasının iııfılıiki.. 

....... ........... 

Maaşları artan izahat verdiı 
Orta Mektep 
Muallimleri 
Ank 4 (AA ı o, ta 1).:dri• 

mua ' -. I< ın<le ~ llKsc-k o-
t-.ıl m zun ı uıup I~ 25 Lm nuJ~ 
ıı mak•a o r>· Tin maa11 ~.rnın 30 
hıı5a çı.ı;ı;·ıJm~~ı k, rzrla ltn.
rn','" İlk p:ı.ı<tide 51 rııuaLl!lm 'il: 
nuıa lllL 30 Li~~·a l'lk~ıı,ldıı;ı g • 
QC ı ay teb :;: ,-~ ıl<"<red"tn ,•ır. 

B'1 di.'fo. k. ' •l d '>il •ı l~ Yaı>Jl.ıı 
C>Li:" iklik~rle ık i pa L, ola -

(Arkas. 1 ıiıır·ii ·aııfada) 

/la t ı • • t Encümeni yeni 
O•rt1il•r lôyihıuının müııa

laer .. ini bitirdi 

Ankarıı. 4 (lKDA'.\l Muh<lb.
rinden) - Bµgün B .• ı. .1ccl:• 
sınde topl;1ıaıı p:crt' müstakJ 
grupu lktırnt Vck linin iktı -di 
me.'c!C'lcr hakkında. vcrdiAi ir..
hatı dinlem,~t'r. Sonra ruzna -
ınedek digeı' müwkt'l'P1ere ge • 
çlmiştiı-. 
D:~er taraftan cncü men top -

lantı "" faali\ ctlıer; de,-. et-
( A rJ:a.s• 3 imdi saııfadıı) 

seytap 
.lla_nıııılaı· d ·n nıa1ıkemed•• sorgu.ya ı:ekııırktoı. • (Yazısı ? ncidE-) 

eti 
• 
ır ~ok yer 
altın.da kaldı su 

-
Yeşilırmak korkunç bir şekilde yükseliyor, birçok 
binalar yıkı!mzya başladı, K.IZILIRMAK'ta taşlı! 

Amasya. 4 (A.A.) - Yeı;ı.Lır - ! 
mak bugün dl' bü t tin •iddetile 
vükselmekte devam Cdi\·oı'. Ir -
rnak ;.orkuııç bir hal alnı ı,r A
ma Y:\ ile ci\ <ır viliıyet ve kaza-
] ara ındaki yo\ \'e telefon ır
tibat inkıtaa U,l(ramıştır. Samsun 
trenı bugün de gclmemistir. A
:rn.as.;:a ıı;t:ısyon b.nası ve mak:ıs
Iaıı· su aliınd dır. İ a vonda mah
""" lıalan memurlara müskiilatla 

ekıııı k \'c.,.lebilm~kted.r Orta 
mektep Lınası ile b;r lk ı::ek -
tep binası sular altında ka 'dıj!ın
dan tedrisat talil edilmiŞt.r Pos
ta ve telefon bin<ı~ da tahlfyc e
dilmiştir. Hükumet ve bcie<liye bi-j 
nalannın al~ katıru ba. r Sll ar 
g;ctikce çoiı;almakta oldujiundan 1 
evrak m"h'er'cri lohlzye edil· 
mişt'r. Binanın tamamen tahli
ye•i carPlPri düıünülmektedır. 

Sular bü\,jn .ddetilc ıic ki.lo-1 
metrelik parke bulvar üzer :ıden 
akmakt.ı ve her türlü sevrüsefcr 
durın~ bulunmaktadu·. B'1lvarm 
istinat oı.;varlan mtiteaddıt nok- ' 
t.1J,aı-dan • kıl.ıruya başlamıştır. 
Bu ~ebeple istasyon ile ~ehır_ara
sında i!rt:bat ık sihnişt!r. Kasaba
da &ula.r aıtında kalan evler ted
ricen çöknıiye ~şlaıtuştır. Şim
diye kadar be •ltt ev yıkı'lını ·-

tır Suların ısı la".na uji ya 
kaçmıY• mın••ffak olan ya r 
sandardan ş.mdiyr k:ı,dar 12 k s 
,Jrurtarıl?n' Lr D ğeılt'Tıl ku -
t<Jrmak icın çal~ı!ı. ·oı 

Yeşilıı-mak lzer'ııdekı buruk 
köprünün bütün gözler" olduğu 
,ııfüi, hükümet dairesi önünde in
şaatı henüz ikm.ı.l edilmiş bulu
nan ~tonarme köpıiinim iki gö-

( A ı·kası 3 ilnru Raııfada) • 
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İlk tahsil ~ " Çarşıkapıda- 11 maznun dün adliyeye verildi 
ı 1 eniden dük- kı· tu .. rbe ve yedisi tevkif olundu çağındaki 

BOYOK TARiHT ROMAN : 1s2 -~ 

GE 
Yaza : 

-ıgı 
M. Sami ~arayel 

kan açılmasına 
Karakaş Mehmet paşanın şehadeti çocuklar . . ve sebil 

ordu için büyük bir kayıptı. 28 Nisanda umumi ızın verilmiyor; 
00 bin liralık sahtekarlığı Anka: 

yaka lana n Nihat tertib etmi~ 

Padi.ş:ııh; aa(etti iij_ vez:i:riaı:a.ım, 
tUı!iuı>i ~ tayin eyhii. Ve 
Di.eyester nehrinin öbii< tarafın.. 
da bubnan aSkerin :lcumaodıan.
'bğma gôndcrdı. 

Omç Osman, Hüı;eyin paşa -
dan hJllClillı alamaımıtıı. Scbeiııi 
de> V'l.lbrıda yııadıi!ım gibi Yeni -
çeri ~ v.aııfyıe:ıti id . 

Padişah, Din~ üzerine 
kQıırü kurulmam için err8r ver

. • Qiinl<il, ordu ~ 
miiŞkıü • a kaQıııya ~oır
du.. 
Kırmı ak.mci arı geçil.itti iyi 

bildilk.J.e:rinden atlariy:le .Iııarşıya 

JS<riıı alkm yapabiliyor!.arda. 
Dinıyester üzerirıe mük«nmel 

lb r könrü ya,·ınldı. Eski v-ezi:ıiıa= HÜBc'Vİn paşa, bu köprüden 
kar<ıva ~eti. Osman.• crdusu
nun mllll.tazaın kuvvetlerinden 
lbir kanı bu sureu le düsmarua 
karoı k:ar(ıı.)'a ~ oü.ı. 

lıki oim somıa, Ir.i:WLer Hiise -
:ı-·.iıı 1 1 "n m:rlugiibı:na m gece 
lhiil.'UmU ve baıkmı yap'.ıı.lar .. 

EDEBi ROMAN: 12 

BAŞTA ESEN ~I 

• 

JlF KA~~~~A~~1 
Onda bır kı5ur bulmak beni 

da a fazla sıktı . .. Nermiııe, toz 
ko rm ktan çekınd j!im Ner
m ne ben r.: ı kusur bulmuştum, 
ben mı ııutümseyjşine arsızlık de- . 
m ştım! ... 

Kalktım; odada d laşmıya baş
ladım . . Bmız sonra kapı aralan
dı, ara ııktan yarım bir vücut gö
ründü, onra geıı., çekil<ii. Bu 
Fatma id .• Fatma çekildiktaı 
sonra Sal'm odaya gı;rdi. 

Sa hır -"1 miılıt'nd.s olduıtunu öj!
ır c.ım. Tahsilini b tin:Lkten son. 
•a Par.ste uzun müddet k.almı~ ..• 
Avrupaya gıtmede>n evvel Fat
r. ile ,niş::ı:nlanmıı;lar, sonra lbir 
arahlr lstanbU'a gel. p nikahlan-

nnşlıar. nikiıh tan bir .sene sonra da 
karısıru Parise ıııtdırtmış: 

- Otelde güvey gi;dim! 
Dıye öyle bir gururla.rw;ı var 

ki, hayret etmemek kat>il değil ... 
Amma ıvi tahsil görmüş, mü.kıte
d.:l' bır mühendıs, ~ ehli ol
duğu da halinden, tavrından an
laşılıyor ... Dalgın, terbiyeli, ay
nı zamanda da küstah bcr erkek. 

Yolda gelip geçen her eııke
ğin kansına baktığını ,ııörmemiş 
gibı davranmasına rağmen, gö
zünden hiçbir şıey kaçınnaınıı; ... 
Bwuı da anlattı. Mııstehzi. bir e
da >le sordu: 

- Son zamanların kadın mo
dasım nasıl buluyorırunuz? 

sayım yapılacak 

Mıem.leketim:.:Je Dk defa ola -
1".ak ayın ~'8 ~ güilii 

' .;:r.a, t.'1:iım:..:ın r i.:ı.rıafmrla yapı.
lıa<:>k ol.ın cdlwına y:ışındakı ÇO

cııl<f.ıann tcsbilıi• ı;şiıııin bel" y1i 
'1Y.ıkır3rı k~,ırıi!mrşt.u:. 

Bu ka.rilra ~ · her y.ıl ınaıN&
kıetimlzin her vı:.o;iveııinde'kıi t.ah-
ıı>I ~~i çocu:~a.rın sa..vl&l 
ımart aYrnda tesbit o'lunac*.'tıır. 

Bll ~-ı:l yırlnıtl ~11 a~ tat
bik >.dilleceık Clilllln bu k.arillra gö
m bir Riioı e•ve:Enden her eve 
beya.ruıameler tcıv zi o:u.ruıcakılırr. 

il:lerlk.e; 7 - 16 yaşındak.ı QOCUk
Jarıru bu beyaımam.-..ye ya2l11Uya 
meOOuır~. 

Bu iş Qi:n vel'ilen vıı:zrleyi k.ao
ıbuf 6lımi jftllıırie yarııi'ış ~ eJo. 

sik beyanname OOJdk.ıraıJ.ar !>-2.5 
Wıa pa.ra ce«ası re iki ay !:ı.ap9 e 
tıectiye orunacaklardır. 

Ci.irmün tıekenıüründe if.b,ı re
za'.a.r ik;i misli ar11tınlıacaıkt. 

BELEDİYi!: 

Şehir meclisi bugün 
toplanacak 

Şehir Mee.i9i 'bııf;riin ~ 
c~ır. Bu 1ıaplıantıda ~ yı4 
biltçasin1n btitQe eooümeırri tara
fıındalııı tM!kil< wlldl'1ıll kasmi.an 
1111~ olıınooe<lııtır. B J:abare 
de yeni :mıib:ıtai belıediye-~ 
a>a!!Ilıelllnrn i'kıınalrıme çıtJı~fıaıcaık

tır. Ta.Jimaıtnaınen>n lıeıtflııikı ·bu -
<'Ün i:k.maıl o.runduii'u taıkıdirde !ıe
:ın>:ın !l;asdl lk'c gôndıer~. 

MAARİF 

Y ~ni mekteplerin açıl-

m• merasimi 
lstaıntbuhın mu.htetif köyteıri~ 

de Hııı;aa.tı lhltıen ük ·~ 
23 Nmn Hiık.imiyeiıi. M• llye ve 
Ç<ıcuık ıbawamı ı:ünü açıhna5:ı ka
ra.-J.aştırılmı$ır. Bu mey1!1!1da 
Şlll kö>1 eri.ndoki 10 ilk oıkııı.c Ma
arif müdürü Tuvf>k Kut 1ıarofınr. 
dan "· ç • acakıtı:r. 

DENİZ 

Bir armatör hakk•rıda 
takibat 

ATm3tör Sadik oğ: u !'< azmı 
Sümer Bank tiçuı ılıimanım=lıanı 
G:mliğıe nrlkıroüecek kömü.rler
dien ıkooırdinasyon heyeti ka.raırma 

muh8'.if dkırak tarıfeden faz:S. 
pa!'a isrod~ n Limıtn ~~ 

.li.ıi;i tarafı.n<111 müdciıeııınıumHi
ğıe ''eri n~rr. 

İzmir limanı ag21nda 
tehlike 

: zm r lmı.aııı ağzuı<ia buhınım 
Y1 $İl 13yW ~ i6ac.eot şamıa.n
dıra'1'! )1"r:nd<n k:ı;ıaıa.k kaytıdl
muştu". Gemi suvac.;er>nin ili
llliyç»tllı davranmaları ataluıd;v; ar
ka bi.d 'ıilnuıltir. .Eı:k~ frı&. 

;ıı ne yelli bir şamandıra kxınu -
lıacaktır. 

- Bı.ra'l mübalagalı ... 
- Biraz mı? ... Biraz mı?. 
Ko 'ı1arını çırparaJ< yerinden 

kalktı.: , 
- Daha ne olsun efendim ... 

Su Fatmanın h~line bakıyorum 
da havnıt ediyorıını. Parime iken 
çok daha kapalı geziyoniu ... Hem 
b.r kadın vücudünün gösterişine 
!!Öre giyir.meli değil midir? .. Me
ı;ela Nermin de pek kapalı dolaş
mıyor amma. onda göze batmı
yor .. 

:>ustu. altın tabakasından bir 
sı:gara cıkarıp yaktı. 

Hizmetçi: 
- Yemeğe buyurunuz! Dedi 
Salim gülümsed., sigarasıru 

söndürdü: 
- Hep böyledı.r dedi, ne za

man yemek vakitleri sigara ya
kacak olsam, muhakkak yemeğin 
haztr o 1duğunu haber verirler ... 
Ne garip tesadüf!. .. 

Yol verdi; yemek odasına gır
dik. Fatma yerine oturmu.<tu. 
N=ııin ayakta bekliyordu. Be
ni yanına oturttu. Fat.rna karsıma 
tesadüf etmişti. 

Ben ömrümde ontm kadar mü-
taa.zz serke:; ve küstah b1r ka-

1 

B. zabıtası talimat-
namesi beklenecek 

( 

Berber, b kkal, kah\.'e1 ıua- ' 
na\· gibi dükkfınlann son za .. 
nıanlarda şclırimttde mlileıua

diyen ~oğaldığı gorülerek bun· 
!ar hakkında bir karar veril· 
miştir. 

Etrafı açılarak yol iki-

ye ayrılacak 
Can,1kapıda butunoo Merzifon! 

Kara MuS"..ala pal'a tiiı'besi .tle ya
nmd.ki büyük ~ li.n w-afm:ın 
:.:;ilil1ası karar lm tıŞl.ıir. Bu-
11un icm. nııeııkıir türtıeye · '1ii
ııı.ad eden dülkllriırıt aı;: "1 .karşı tıa
raf ındıak i magaızalar yulkılacc,'lclıa:r
dır. Bu iş ikmal olU<JK!ıukt.an son
ra ""l>il·n arka."ıı<iaık.i biruiıaır da 
;.ıt.inil.Uk okııııacalôıır•chr. Bu llll
•Xlti yol ikıi kısma ayrılacak """ 

Yeni ı.abıtai beledi~·e tali -
matn..~e.-lnin tatl.ikine .J>aş
lanılmadaıı evvel bu kabil dük
kan açmak istiyenlere müsaa· 
de olunmıyacaktır. Çünkü ta
limatnamede bu kabil yerler 
için yeni bazı takyidat ve şart
lar mevcuttur. 

~ V0Sll' ili ı.ak:! ·•·e i in )t-'m gidiş ge
l )iıı .is t.iloaınel.leri ı.a,1 n o 'ı rnacai< -

\ trr. 

Ayrıca mevcut dükkanlar da 1 

umonıi bir tasnif ve tetkikten 
geçirilecektir. ... _ 
İKTiSAT 

Ti~ik ihracat birliginde 
yeni seçim 

ADLİYE 

Kuledibinde bir çocuk 
cesed: 

Gala.tada Kal e di.b .na.; bu· zeı:r 
bil i~nde yenli doi(ımıış bir erkelk 
çocuğu cesedi 'bıJlıuı:mıtJŞ ve Ad
li:y1e ıli<:loru ıt.aratınd;m muaye
ne ıeıcillerek moI'l?a nııftclıcılJtıi rillmkr 
tir. Tallkilkaıt yıapdma'kıtadıır. 

Ormanda cesedi bulu-
nan delikanlı 

ıBaeı dedi ikodıiar ürerinıe Ti -
oorot v eıkfilet.i tıi~tıık: w y~ ih
racaotı ımtı ji'ınin ~ 
iııaızı tadiıliıt yıı.pmııya ~ yeııii. bir 
idare heyeti " 'çilıınıooıne lkıarar 
veınıaı,ııir. Bııaüd.b'de yeni i& 
tihaıp yapılacak ve yen:ı 8 asli ve 
8 yedeG< iı:a • rıe ilııi ~ ııecı>
~. 

Dünkü ihracat 

Baiwiküy o varın±a liiır cnnan
i.*ta odun keserken l<ayli>O.Wı 20 
.....ı:arında Nı;Em adındaki .ıııenciD 

' onnıancla oeııeıdi 'bubıınıış Ye 

Dün, ~ memleketlere 
mimim mildtarda ihra"3t o.mtııı-
1ur 

Ma::a:Wl:aııa 24653 kır;ık ke'tıen 
·U:ı'Waıu, Fnınsavıa 45398 liralık 
lıtc!ndir, 4562 iıırabk 1Utıin. Ro
~aya 33630 Ji;raük :ııeyön, 
161320 h'l"al.Jık pamuılı:, 14500 Me.
.!ak susam. 3970 Jwbk bıalık ya
ğı, lıt:alyaya 11 bn ;arali< yu
ıınııl1ta. 21soo lira.tk tarik tııalığl 
ve 3800 lıralı'k fac;ulye gönderil.. 
miştlr. 

lngiltereden demir idhali 
için bir heyet gidiyor 

Demir ~ .6iuıi.t.eot ~ 
dün ticaret mıidürii Avninin ""'° 
ıisl'.i<.mde 'bir topoo.tı ~..-ır. 
Top.lantlda ~ 'llıeıedeıı demir ge-
4ıir!mesı: mesel.si göriişillmÜ!!(Ür. 
Bunun !çm 1:ı~ Loııdra
ya bir he~ ~. 
Hevat.e vüccaı1<1>1'Ci<l'n seçilıeıceik o
ı:.anıa. ıı;tiraık edcxıı'kUi.r. ~
'tere<l'l:-ıı Karabi!k fuıl:ır kasmın i -
maıl etımedıgi cilnsler -a' ılllUlCıMdlil'. 

----<>---
MÜTEFERRİK 

Bir talebe denize düştü 
bir tesadüfle kurtuldu 
Ev,•. lli gece 'köpriıdan Adala.

ra ~n Pendik vapurunda bir' 
Jrn.?.:a olôınw.. Sana)ll ~ ta
ti>eler.iındien Adem ıismJıDdle ı:; r 
g-«M; K<nalı Ada a<;lkı aırıncia de
nıze cıüşrnü:;ıür Vapur teııh.a 
dldıığuıııcian kazaya .ııörıen o onar 
1IDJıi ve Adem ~ <;J.lllın
mı.va ve fu-vıat etmıye ba.,Jıaanış
t.r Boreloeot iy.ı bıır be6aclüf ne
tro.:sı olıaraok bır !balıkçı sesleri 
d~ ,,. boğu!mıa:l< üzen. oı an 
gıenoi. kurtarmıstır. 

Gülhane müsamereleri 
~ altld'lcı ıtclıl>i nıli.sar 

mere&i bu cıumaırıtesi ~ saat 
13,30 ık 15 aras>nda yıapı;Lacak
!M. Anu ıedeın dak:1milar ~ır 
buh:ıabilıeıc*lerdir. 

dın görmemişt:m. Evza ve etvan
nın bütün asaletine rağmen. ba,. 
kıı;larında. dunu;unda insanı e
zen, boğan, hıçe indiren bir eda 
vardı. 

Yemek sessız geçiyor. Arada 
bir hafiften bir tabak tı.kırtısı du
yuluyor. 

- Ercnköyden memnun mu.
sunuz? .. 
-· ş: luiyetun yok. 
- Kışın da kalacaksınız değil 

mi! 
- Evet. 
Salinı göğüs geçirdi: 
- Ben dedı köylerin kışına 

bayılırım. 
Fatma nasılsa söze karıştı: 
- Sen esasen dağda ya.şamaıa 

idin ... Tesadüfen şelıırö olmuş
sun! .. 

dervami:ı ~ m_Ci(eejn>de öd.ü
j'pıe lıUk:rrl?dilmiış, mıaamanitl ö
l üm seibebının kat'i şakirde te9-
bi1ii çın ceset IDO!$ kaldanJ -
nu9tır 
POLİS 

On eroinci ve esrarkeş 
daha yakalandı 

Soo yirmi dört saat ;ıçiııde ero
in VI." .sıra; satıacı ve kuliGllollll 10 
11<:Q c..ıha yakaJ.anını$ltt. Buclar 
Köyıfü Rıfat. Hüseyin Cavid, Şa
iban o~ · R-Şd, Aris, Kasllll'4' şıa

da Mustafa, kıı.rısı $ehı< ba.n ve 
lMuıs:'...ı~ -ı K.A.mil ıle Cesme me}'Cla
.ıda yaıluLanan K"4?1 alclir. Şaban 

oğlu Reşid NurnL&mantycde Ah
dullalı \'-' $&kır adında iki çocu.

ğa <ro.ıı fotarJ..en ya.k:alarmıiş. 
çocuklar da Faruk vıc mümey
yiz o.up o m.d.klarıımıı tesbiti i
çın AcU ye tab; b; ııe ırnıayene eıt
t.irimiştir. )(;.çakçılar bugün 
Adi: ~-eye v .• 1 cl'ld;ırdı.L 

İnh ı sarlar kamyonu 
kaza yaptı 

Dlln saba1l Çeııb rlı ta$e Ve
ziır hanı önünden ı:ıeren &>Taniki 
Osınana İnhisaıfar · dameı ınin 327 
nu:maralı kamvonu ca.rpmış ya· 
ra.1ırnlştır. Yaıra:.ı rnnaf ha<ıta -
tı.anıesllıl ka:Jdırıhruş kaçM 'Oü
förii . aronmasıınıa 'b•nınuşttr. 

Köprüde bır kadına 

otobüs çarptı 
LaeJıdıe saıka İ'brafflrnın Buır

sadan //." ·1 ır ısafiın Esma adın
da btr kailin kucaı:?ıında eocuiii
le lk:öpri.ı fu;1.ünde kıarşıdan k.aırşr 

-· ~en soför Rahminin ı da,. 

res.irıdE*ı 3051 nuınmıa!!ı olıobü

eiiııı' Q8l'l)JnaSHla maıruz ic.almış vıe 

ham kendı hem de çooui!u yar 
ra\amnastır. 

dim. Bu derın koyu kestane göz
ler ifade.sız bakıyor yüzüme ... 
Baf'ıını çevirdim, Nermine bak.
tun. Mavi gözlerinde okşıyaın, se
ven, saran bir bakış var ... 

Acaba? ... 
Artık şüpheleniyorum. Ner -

min de beni seviyor gi'bi gelıyoc 
bana... Anlıyorum lu, ruısı:l ben 
ona ilim a.;k edemiyorsam, o da 
aynı şekilde çekiniyor ... 

Fakat Faıtma ... Karşımda küs
tah ve mütekebbi:r bi:r tavırla ye
mek y>yen kadın öyl:e güııe1 ki, 
Neımim daha fazla d~nıiyo
rwn. Fa.tmayJ sevebilirim, Fat
rnaya 4ıJ< cıla-bilirıım... Fakat 
Fatma beı>i sever mi:? •.. İşte bu 
b;ma imkBn.;;ız görünii)>or ... 

Yemekten sonra uzun ottııra
madım. Fatma kahve&İini içer 
içmez odasına gitti. Ben Nermin 
ı:ı.e Saiimm aırasında Sik.ıildmı, 
'izin isteyıp kalktım. Beni kapı
ya kadar geçH'en Nermin arkaJn.. 
dan: 

- Gene beklerim, sık sıı1ı: gel! 

- -· - -
Sahte ırübadJ bonoLırı haık -

kı:ııda y aptlan t.ah:kiloat ilerle -
~e Ziraat Bankasından ~-eki
len para r.ı:,ktannın 100 b.n !:ıra
yı öuldugu a ıılaşılmakıtad ı r. 

[)iiıı>kü nushamızda yaka!aın
dıklanııı haber verdiğimiz hıldi
sen.n e.lebasıları Hüsnü A.lkin, 
İstıelyo, ~ve Yervanttan son
ra sahte bonuları müstear hüvi
yetler takınarak Ankarada neza
<"et altında buJwıan Nihat Ko - · 
yuncuya noterde devir ve tem
lik eden Mustafa Mescit ile Ni• 
lı.adm lıemşice.i Havva ve ha.lıd1-
zı Refia Rükıye de yakalanmış
J;ardır. Bunl•rdan başka bc>nolann 
devır ve temlikinde şahitlik yap
tırıılan Adliye karşısındaki ar -
zuhak:i:lerden Hüseyin HW;nü 
Soy, Ahmet Hikmet ve Halil Kiir 
çük ile honolaruı bankadan tah
silinde yardınıı görülen Ha.li:t 
Kınrnaz da yabtlanmışla:r ve böy-
1cce bülıiin maznunlar 11 kişi
l'i:k bir kafile halinde dün öAleye 
doğru adliyeye vevilmi.şlerdir. 
Maznıı:nılar Suıltaruıhmet ÜıçÜncÜ 
suhlı. ceza mahkemesine sevkedi
lerek sorguya çekilm:şlerdir. Sor
gukıcmda 'hadise haık.kında ez -
cürrue şunları söyJeıniı;lerdir: 

Hüsnü Alkin: 

•- Ankarada mevkuf bulıunan 
N.iılıa.t K.oyuncu ile_ taru..ının. Sah
te bonolan bana Yervam getir
di Sahte olduklaruu bilmiyor
dum. Buı:ıJıan aJ.ıp Nibada ver -
d;m ve 2500 lıra k.adar bir para 
alıclmı. Bono>a.rııı basıılJşı,ııda ve 
bank.adan tahsilinde aıl:akam yok
tur .• 

Yervant: 

•- H iıön ü Alkıııı ile tanışırım. 
Bana b>r matbaacı bul.abilir nıi
yiıı d!'YC sordu. Ben de tanıdı -
ğm1 I.stelyoyu buldum. Hüsnü 
kesldisine haLki bir bono göste
rerek bllI!un sah lesini yapıp ya
parnıyacajtıru sordu. İstelyo bo
rıomın kolayca yapı&hHeceğıni 
söyleyince akrabamdan olan Fef'
moııecilerde demi>r taciri Arşa.kın 
dükkanının üstündeki odayı tut
tuk. İst<!'.r;o bulduğu litoğraf ta
şma bonoları resmetti. Dlj!er a,. 
l:etı.eri de tamamlayınca burada 
bir buçuk ay içj.nde 42 adet bono 
baslık.· 

• Arşak: 

•- Oda<l.a ne yaptıklarım bil
m.iyordımı, ki.rafamı.ştım. Bir gün 
çıkıp litoğraf t~Lannı gördüm: 
•Bono basıyru-uz. dedhlıer. Fakat 
salıte oldugıınu söylemedi.ler. Bu
nunla beraber şüphelenerek ken
dilerini bundan nıenettiıın. İstel
yo aletlerini allp giıltı; taşlan hır 
rakınıstL Bwıları da ben denize 
attun. Kendilerinden yainrı: 15 
lira kira bedelini aldım.• 

Havva ile &ukiye: 
c- Nihaıt bizı •Bir i.;; var. di-

f ,. • , ~-~ J J 

-
ÇAY İLAÇ DİYE 

KULLANILIRMIŞ 
~ --------

Tarih tekerrürden ibaret, der
ler. İaanınız: Dün, bir gazete
nin, cMeraklı haberler- köşe • 
sinde okudum. 18 inci asırda, Av
rupada çay içmek ideti yok
lllJIŞ.. Çay, ancak, iliç olarak 
binde bir lmllanıla, birçok 
kimseler, ça)'UI ne olduğunu 
h~!. 

İşte, bugün de öyle dep 
mi?. Avrupa harbinin ortadan 
kaldırdığı nıaddeller •asında 
çay da var? .. 

Galiba, yakında, çayı iliç o
larak kullanacağız. Çaycı Ka
ıınııın ismi o vakit •Aklar Ka
sım• olacak.. 

MAZHAR OSMANA 

KİMi YOLLA,lALİf 

Genç şairlerden birinin şiir
lerini tahlil eden bir zat 

- Bu ruaru:umeleri Mazhar 
Osmana tavsiye ederim, 
Demiş.. Bir muharrir arka. 

daş, bu tavsiyede ıuilbaUlgıi 
buluyor. 

Bizim Nanemollaya sordum: 
- Hayır, dedi, bu şiirleri 

Mazhar Osmıwa tavsiye et • 
mek hatadır .. 

- Ya? .. 
- Mazhar Osınana, bu şın.. 

leri ciddiye alıp tetkike kalkı
şan muharrirleri tavsiye et -
meli!. 

yerek a 1>p notere götıiiTdü. Bir 
taıkını kagıtlar haz.ırlannuştL fü-
ze • paranızı tamamen a:dınız 
mı?• diye sorduıl:a.r. Şa.şırdJ<. Bllı 
sırada N•hat kolumuzu dürttü 
•Evet• dedik. Bil' mülıür bastı- • 
W:. Fakat ba billiın mühürümüz 
dej!ildir.• 

Hal>ll!ki t.ahldıkat netaceslnde 
Rükiyenin Zekiye müstear adile 
ve bono sahiıbi sılaile, Havva.ruıı 
da ayni şekilde Hacer müstear 
adile ayrı ayrı zamanı.ama üç de
fa nolere götürü.lerek ııaıııl.a.ruıa 
hazırlanmış sahte oonolan N~ 
hadın n.iınına devir ve temlik 
ettikleri tespit edilmiı;tir. 

İstelyo: 

•- fildise Y ervantın anlattığı 
gibi olmuştur. Bonolaırı.n bu şe
hlkl<! kıı~~cağmı bıiılmıyor
dıım .• 

MusWa Mescit: 

•- Bana ili lira vererek <no
terde bir şahiıtiik yapacahın. d& 
diler. Başka bir imle yazı.i!ınıJ 
bononun salıiıbi hüviyetini talı 
narak bonoyu Nihada ciıro etıtim 
ve kendi im2amı değil,biılmiye
rek muhayyel booo sa.b.ibinin im 
:ıasmı attun; attırdılar.• 

Halit Kırmaz: 

c- Nihat alıbabımıl.ıc. Kendi 
sine 15 lıra boroum vardı. Bit 
gün bana: •Bende bonolar var. 
Parayı baıııkadan al.acağmı, fa
kat alac~lanm takip ediyor, 
Bıınlıarı sen tahs::ı et de pa.raıan 
bana getir• dedi. Bir kıaç bono
yu böylece ıtahsıl edip parayL 
kenclisine verdım. Bonoların sah
te olduklarını bilmiyorum. Bu · 
hizmetime mukab:.J. 15 lıira bor
cumu atfetti ve bir gün de tra.ın. 
vay parası ol6un diıye zonla bana. 
iki liı:'a kabul ettirdi.> 

Arzuhalci olan diğer maznun
lar Hüseyin Ilfunı ü Soy, Ahmet 
H?kmet ve Halil Küçük de Niıl:ıa.. 
dı eskiden ınuamelecıılik yaptı
ğı zamandan tanıdıklarını Hav
va ıJıe Rükiyeyı muhtıelif zaman
larda ken<L.lerirıe gef.-erek akr&
basından olan bu kadHıılwm tem,. 
lik ~ şahit o.t.mw:arını !iste
diğini, kendilerinııı de bir mah
zur görntiyerek şaılıi:t olduklarlll! 
söy~erdiır . 

Neticede dinluıen 11 ınarınun
dıın yedisini teşkil eden Hüsnü 
Aılkin, Y erva.nt, Arşak, İstelyo, 
Mustafa Mescit, Havva ve Refiı
anm tell'kifle<-iııe karar verilerelo 
tevkif olunmuşlao:<hr. Diı'{ecleri 
Haılıiıt Kınnaz,Hüsru Soy, Ahmelı 
Hikmet ve Halil Küç~ ıPYri 
mevkuf mnhalcemeıleıioe .kara.r 
verilmiş ve serl>est bıınııkılmış -
!ardır. TalıJcikat devam etmekte
d.iz-. Cürüm mahalli .iıtibari:e mu
hakemenin Ankaıı:ada değil. bu.. 
Nida yapı.lmaı;ı icap etmektedic. 

BAKLAVANIN 

REKLAMI 

Baklavanın rcldiıın edildiği
ni duydun10 mu?. Evet, bak· 
lava da, arbk, reklil:m ve met
hiyelerle satılan bi,. meta ot.. 
m"'- GueteMrie ilinlar çıkı
yor .. 

Ne oldu. hertr.eoı BPUl!!l tad.ı
ıu - unllltu, eli~. 
N._lla, bu miiııldil nali 

~yle halletti; 

- Hayır, ıledi, kimse atzı
ıun tadını $utm...lı.. Fakat, 
baklava, bizi unuttu galibtı .. 

SPOR, ZİYAFET TEŞYİ 

VE İSTİKBAL 

Atletizm f~deraı;yonu reisı 
vekili olan zat bir toplantı es· 
.llllsmda şöyle buyunn~: 

- Gazeteciler, ziyafet olun
ca !{eliyor, misafir sporculııcın 
istikbal ve teşyiiae ı:elmiyor. 

Bu ~ ittihamı ciddiye alıp, 
bu doktera icap eden cevabı 
ffreeekük. 

Bizim NnnemoUa, kolumuzu 
tuttu: 

- Aldınna, decli, demclı: o 
zat teşyii.ere istiklrnllere düş. 
kiinmüş!. Geleni geiiciyor, p.. 
deni götürü~·or! Ne yapalua, 
bi%, istikballere, teşyilere ko
şanlardan değiliz .. 

Salım Jrn.rısının ters sözlerine 
öyle alışmış ki, hıç aldırış etmi
yor. .. Be.nim de aklımdan birbi
rine taban tabana zıt düşünce
ler geçiyor. .. Fatma gibı bi.r ka
dın dururken l116an hiç Nermi
ne aşık olur mu? Fatınanın yar 
nında Nermln ne kadM sönük, 
ne !<adar manastz .. 

B.ran Fatma ile gözgÖU! geJ.. 
Diyordu. A. ŞEK.İP 

,Arkasıvar.) l=:::::::::::::::::::::::::::::::==::::::====::::::======================::::z:====,. 
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Bronz abideler eritiliyor 1 Maaşları artan 

AL 
içi 

YA E 1 1 KUR A MAK ~~~a~~~~1:::_da) 
YE 1 TEDBİRLE LDI ~m~~Ki125~~Joli~,u~ 

Adanıaoe 

ı >!m, 4 (AA.) - Da...<>ens 
n 0 n :mu -'"ının 

A y- Çam-
Kamaırasmo:ıa 

b e kt.rşı mıı:ka-
b .ıazırl:ıru..ılctödı.r . 

lk:-t, 4 (A.A.ı - "cue Zurc -
''"" Zc- ·;u ~. B •r n ıstiht>...r 
ed., r· 

A.... ıac.ı.ı ~ mik:-
y tü ı. .. top ıU!'J.ı.. \."13 başlarrııış-

trr. .903 te"' lıüthı..er, rnavaz -
z- r ol'duy ı itılı3: ed.Jmekı~dJrlr-~. 
40 . a mı geQmiş bl"l'l;o.k ıkimse
kT. si...8.h :ilt.mda bıılunmaıkba
<lır . 

Ed. Jfi:oa.nn 1914 - 1918 mu-
~.erı.nı.n t.ecrüootriı:ıden isti· 
!ade ı 4.me!k ııenç bdrol.ara 
lll1'ua.ılim efradı •baı ey :ıemek al'

~ ıile imh edilm:. ct.edir. 
G amt.e mubaıbici, ihRI haızırdla 

.A:lll'.ımyı:ııda ~ ahında lbulu
IJ:lrı. efru.t miıictannı 6 n:ııi.l!Yona 
~ 1l:ılhmıın ılımek"l dic. 

Alman cephooi, 4 (A.A.) - H.aı
~ Ajans.ırıd:m 

Führer'in ys1o~iıaimü roiioase
~f ıe B. Giir.lr>g, bir mildi ma.
~ iaın.e9İ teme ~- IBu ie 

ıçm kıuv,; propagand:ı yn-
ıımvo ba ten . İştn e -

~ j ımınıyetı iroı.e- deminir uvaı

k"1Kı:ı rln'ı' ed c...>k c ~ .ur
ru • h'1iilis1arı iıcl.:c'!l cezası n ( r-

:ımasıııa ar;ır \-e.I"l nıc; 

=ı:sıı:ımın antaşıl'm ,adı•-. 
O•-

h ıı:ı.e en .ıı:ı ..,ç lcil.ıı ıay, 

b•C<ır. 'brt>l1Z '"'va ~n vermt:k 
lllCCbı.ıır.i itinctcdir. 

Beı !ıhı.de Hohoo-z Jıc.,m ~ane -
dı:ı.nı:ıı:ı:n S('reflnc elik '.'nlti olam 
lb'4iıno- Fıudeı.~k'in bir kaç fun 
ıbroınz 9ilı:kıtin<l<! olan h~'keiıi 
)"alkıııııdia eııitf eceıkll:ıır. 

Bielfcld Baed.i ' ı-uısi, yeni 
sımrut 'ı 'bİruJSlnıtakı de -
mır -paıım:ı;k\ılklaın, bronz ~~
>ı.:ıleri, gişE'uıi vıe lkıılo ır lıoou
:mı ll<nı.rlın:Snıs oklui:'UnÔôln O'.>J.a.. 
yı t.ebı.ık cdilımi•tir. 

Nureuıbeırg Belıedzye n !isi dıe 
0per b n.a.;ının ~n; 11<,,,yiırı 
eden 10 lkıental ~~ heylkıeli· 
ni 'kaldıııırus oldugu için tıebırik 
edl.mi:ştir. Sııor ~"leri .. her 
oovi cemiyetl.-r, .mactu.i ~ 
'!"'in nadalva \'e ilruıı>alannı tes
lim Ei\.miıYıe davet edllmişlıerdir. 

Şe\ 

~t::: ~ö • Nil ~o
iııav. İl'l!Ml" Loııc eı•kwı: lisesi ta
ritı, ~..ı .ı ow- t mc ~i H. Gaır
r • 1 <! ııiy= '" oğn~-
IDC!' _ Kemal A, .. A.ı:ılrnr KlZ 

,isaıJ 11ürkıçe o ı m ı M Wl' • .ı 
&L , i u ' ~ses cdebıiıy<lJt 
oğrotım:nı A. Sü~".il Avaıı, An
ı:, ·a Ü;.'ll cu orkı ak,ııl rıy"2ı
yıeı oğret~ Mımrfför ~ niı, 
B:mdıınm:ı C'rta a!rul 'ta4'ih, coğ -
r;a:f)" ögm::moı.. 13e.!kl ıs Sahıırü>(
lu, Küi;,ıllı).:ı lliietii beden toı•hiyooi 
ogn<ıUınııni N ıvzat T~aıy. Denız- ı 
l ıısroı rıy•aziye ogn ıtımıeni M. 
Raş!t M.oc:ın, B.'.l! .ı: · eri< · ög- j 
··dtıneı> okulu t <iğn.1tmlz•
m Ntec<ht S:nıcer, D izli li:se~i 
'tal.1iı. s11.'.ıjıyerı A. Alıııf Tü. erik, 
Muğl:ı orta ulu ta.riıh, coj;ı'3.fya 
ö~ Dörııı.c-v Eğ.l"iioi!;}u, Hay
<i.ırpaşa Disasi ıı:ııhlive of(reıımeni. 
NlRt:ll Bayond.'T, Elınivgan oı1a 
dkrul, i\iiıbi.iye Öğ1'3:ııntmi H. Behice 1 

Bıarnll, Zonı::uJJd:ııl' l\i:ı w .ı:oıri!h, cog
.raf)1a ö~ M~t Gtlkl.iiıık, 
Gallatı:ısııırıa r lisesi t:ıri'h, oo{(roJ'ya 
ö~ A. G. Flı>ru'lk Zattuıraç. 

Amerika - Japonya 
S. Rusya 

(Baştarafı 1 inci saııfada) 
dan bir :ootioe l<lkl mmek ·ti -
:wOOkfoı<ıııi beyaıı ~er. 

Çemberlayn dün bir 
nutuk daha söyledi 

~l'iiş:ılıit1eır. ~ o\.:mık, J aı
mektediı:. Almanya etrafındaki bi.- ;pcmyaıuıı lbıı t:J1ımt OŞni l<ı:ını:li 
taraf memlckotlerden, Almanyar """ırdaaıllrıde .oıazı dcgiş 'l<t ~ V'all>
va iptidai madde al<ın.ı yapı..ldı- rnıalk Oçiın · •amnl:rtl o.cıu{(ı.ıou söy

(Başta~afı 1 iııci saııjada) 

Bütün diinyad. ki geçer ak(e 
altınlann, bugün tam yüzde yct
nı şi Aınerik:ıda im:ş .. Geriye ne 
kalıyor, yıiz e otuz! Bir ''Y de
ı{il. bu g-idişle o da ~akında >U· 
yu:ıu çek'p Amerikayı boyadı 
mıydı, A\'ntp:-ı tam mi'ııı:ısile ko
koz mu kokoz k~lacak! 

D•" kü Son P.o !ıı bUDdan h<>h· 
sederl<e acı.ha eli) ordu, o uman ı 
ne olacak? 

İnsanlar ortaya altından baş
ka ) cpyeui bir para esası. bam· 
baska bir para mikyası ını çık•· 
racaklar, ~ok.sa para usulünü 
bıisbüt · orfadan kaldırıp onun 
)criııc Adem baba zanıam.uda.ki 
ınühadelc u~ulünu ınu ihya ede
cekler? 

l\Jıibad 1 11.>ulii, birçokları için 
pek fena de~ıl amma, bu m.ul 
biz muharrirler, hiklİ~'Kilcr, ro
mancılar, snirler, hatta aktör • 
!er için biraz biçims;z çar. Çün. 
kü herke. birbiı'lerile uteberi mü
badele cdcrk.,n bizler karsımız· 
dakilerle nemizi mübadcl.; ede. 
bilim ki? Mesela bir süt(üye, bir 
b:ı.kkala Y:U"llll kilo süt verip onun 
)erine, bakkaldan yarım kilo pi
rinç alırkrn, bn ne yap; cağ'ız? 

- Hey bakkalbaşı, bana ,ura· 
dan bir ,kilo zeytinyai:ı VN de 
ben de sana siyasi, ilmi, edebi, 
mizahi, iktısadi bir fıkra okuya
yım! 

Dedin miydi bakkaldan alaca
ğıınız cevap hiç şüphesiz şu ola
caktır: 

- Haydi sende oradan, işin mi' 
yok seııjn, tam alış veriş zamıı.. 
nında işimi bırakıp senin tıraşım 
mı dinliyeceğlın? Muharrirlerden 
mizahçılarla aktörlerden komik
ler ve tulüatçWır bu hususta pek 
yaya kalmazlar. Çüıı.kü bunlar; o 
zaman işi, bir çeşit seyyar med
dahlığa dökcııek belki şifahi gül
dürme karşılığı ihtiyaçlanru te
min edebilirler amma, ciddi ya
zanların, facia artbtlennin. ro
maneıların hele şairlerin o vakit 
hllPı yuttuklannın resmidir. 

OSMA..'li' CEMAL KAYGILI 

Çemb<.'rlayn -.;a)Qı:>a girdiği za
nıan şiddetli a:lkışlıtr 1a ka<"ş;lan
d.ğından nutklllla şu suretlıe baı;
~arnı ·tır: 

ğını biliyonız. Bu vaziyete nihaı-
Yet verilmesi için bu memleket- '1eme1 ~ · 1 b ıb U:ki R usy>a, J aı- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!"'"!!!!!!!!!!!!! 1 

leriııı yardımına mazhar olmayı lJO!l)':ı.nm Nam.'J!ili""11 hiidisele -İıı.~terede ŞE."ilerini sMlr·şlama
lan ic'in cmı.r verilmez. M~t aılr 
k~Lırsa bunu kendiliğinden ya
ınıır ve alkıı;tarm kı~i de bu 
i l>ha!'la artar. Bir müddet evvel 
sı-ze mesgu·liyt'tim marn olmadığı 
takdirde içtiına.ı.ruza geleceğimi 
SÔ) 1cmi.ştun. Bu sabah, Ren'in ö
te. ta:rafında sans:ısyonel bir şev 
olup olma<h$!ını o~ .için 
l"adyoy .. aQtun, fakat eski teh -
dit.lıerden tıaşka hu- şey ~itm~ 
dı.m. Bwıa bııııaen vazüe meşgu
liyetimin bu içtimaa gelmive ma. 
ni ohnadığını göı-düm. 
Başvekil. milletin erişilecek ga 

\'ede tam birLği:ni kaydctmi:; ve 
Ştiyle demiştir: 

Bu harp ~ladığı zaman yene
e<>ğimize esasını kanaatim vardı. 
$'mdi 7 ay harpt.en sonl"a zafe
ı:e olan lıu itimadım biıdayette
lu:ıderı on Kaıi daha kuvvetlidir. 
Ş mdiki hükümet harp sıyase

tuıcı.o, memleketin mütlehlt müza
h~ini ist~-te haklıdır. Far
t, ;.tı tilifla:rının ruh ayet bulma -
~ memr.umyetle karşı.1.ıyaca -
ı::ıın. Bu netice dilşmankıruruzın 
0esarctinı kıracak \'e dostl.anmı
Zı ~i .,cıeccktir. 

B 'ekil bıtara.llardan bahse
~ ~k 7 aydanheri bıtaraf mem

·tcıtleı-.ın müttef!klcre .kai'şı o-
semp.atilenııin mütemadıyen 

arttıı<ım kaydeylemiş ve .vakı.a. 
Udur ki, Alınanyaıım bugwı. dün

Y da hj,çbır <ioştu yoktur• de
~tir. 

Hen(iz A1ınanya.nın askeri kud
tetın;.n korkusu altında olan bir 
~k bitarailac ~ır. Fakat bita
l'a!lıara zıyaın \'ermek ~vvurun
da olmamak ve bi.rtün hak .kai.
deı<:>rine riayet arzusunda ol -
rna beraber, Almanyanın pec-
v ız harekıet etmek ve bitaı:af-
1.ıı-ı keııdisıne yardıma mecbur 
eyi.emek gibi b.r faydadan iJini.. 
haye istifade etmesine müsaade 
~t.·ıH,k'ığimiz-e int.iıza.r edilemez. 
. b.tı.rıırıar k.i, ne derlerse de -

&inler, bizim zaferimizin kendi-
1.;r~': hürriyet temin edeceğini, 
ltıaglubiyetiınlzin i;.e kendilerini 
esaret rneı-tebes: ne .indireceğini 
ll<!k i?i bilmeh-tedirler. 
,_ l.ondra, 4 (A.A) - Çeınber
~''ll Re'.ı>cek perşembe günü A
b'a:ın Kamaras;nı:rı. ekonomik bar
i~ o>evri me t'lcsini müzakere 

· · g zli bir celse aktedece!tini 
ber ve:rmi.ştır. · 

eal.ontlra, 4 (A.A) - Daıly Mail 
~es diyor .ki: 

il> l. l<iftcren.u Bal.kan d..plomatik 
t(::::es~iJerinin Londraya dave
ta 

1 
\'Uksek hail> şü.ı-.ısmın ka

llı~ ar! arasında mWıasebet vac
r.ı' Şura ablukanın §'d.detlendi
<lr llıesm., kaı arlaştırroıı;tıx. Loıı-
ay~ davet ed.iJ.en diplomasi mü
~ sıllcı-i de, !ttlhaz edilecek fili 
<i bıı-Jen şUra. ·a gösterecekler-
t · İsveç ise Almarı~a= "·- ı ~ııJ:ıe . ' , ".., ·- ...-
d ~ıııe rı 12':' belen fa~la demir gön-
l'Ol' ,.., ~ bize ispata çahşı
~ uu !Yi bir emarecLir. İngiıl
~ llitı demir lutk.bııda verdiği 
~~d~ ınclıiyeti İs•·eç 

...... anlaşı:!cbıhn.ı rost.er-

tıerciılı edeı:cLk. •tıne sdbabi;yt11: verınış oilan müna-
Manclıester Gı.ıardiıao diyar ki: ziin.l!i'h -aıııazı.ıım bazı :ııol<ıtıalıanno-
Bitaraflaırla :kavgamız yo.ktu.r. .... __ --'·"'J"''""""n.; ,......._ ·•~."'"-'~-. 

Fak.aıt onlaır biJmelid·r.ıeır ki, biz '''"" '"""'""'~~ ""'""" u'" """"""" 
hayatmuz ve hÜ!'ri!)'et...miz için ve '1~ 4 (A.A) - .Aım.eıııiloa fir 
dola ·ısde onJ.arnı hayatı ve hür- Jooıınıın Pasiiiık <iesıizinddki bü -
riyeti için mücadele ediyoruz. yuk maoovııaı'.ıarı bakıkmda ıtı.ıf -
Bılmelidirlıer ki, Almanya, lobutu sira:.1a wıımım B:iı..-ıiye N!:ızaıretıi
nu iıbhlu ile tutup havaya kal
dı.nrken, biz, biır kolumuz arka- ron sJ<!ahıi-y~tbar bi:r mümcwil! 
:nıaa ~lı olduğu ha.ide ek kolla Ameı1lkıanm ma:ıil:ıkıotm müda-
çarpışa.-n.ayız. faıısı ôçiıı mJl!lCVr. tar y.apmaık 

Tokyo, 4 (A.A.) - D. N. B. ihalbkma uaaıiilk o!.ıroğıını ~.., fa .. 
ahhıkanın paöifik denİ7.İıne teşmi
li hakkında beyanatta bu.kınan U:ıal Amc~'Jlka gı.mitleri k.ıuıç.ıaırwı 
Hariciye Nezaretiııuı saliıhlyettar çekı.-1< Japoıwaı.vıa y;;kia.;bikıları 
bir mümessili Ingiliz harp gemi- 1ı::ıilııdirde v:ızivetir clıe~..._"Cei(ini 

leı-inin Vlaıdi""1Slok'u ~virnıek ""-•«-•"':i.r. 
fuıere Tzw;ima boğazından geç- ""'~~~...,. 

melerine Japonya tarafından mü- . 
saa.de edilip edilmiyeeeği hak -
k:ındaık.i suale verdiği cevapta, İn
giliz· lıacp gem.t:erirun Japon de
niz>ı:ıdc muhtemel ~tırun va.
hım akisler hasıl etmekten hali 
kaJmıyacagını bildınnı.ştır. 

Lcxdra. 4 (AA.) - İ'lı::'ıiz k.a
lt.ncsiiııcle tı.:ıdi.lat }':?jJUWŞ O du~ 
fıu remli 'b.Lr t.db1iğ ile ..ıan tıe!r.
ımislıir. 

iaşe Nazın Lo."d Ch:atfld.Jd is
taa e4ııni:şı r. Mühri.fü~s Naozın 
Sir S:ıımıAJ. Hoa1-e, Siır Kını?sJı.ıy 
Wood'ıın y<rirJe, hava Nllilıı'1ığma 
taıy.ıııı oiwmı.~-ıtuı-. 

B. Wimı;on Clıu.ruhill, Rari>.iye, 
Bo.hraıye \"e Hawı NaQ11 aırmdan 
ımü.r<!kkep lııaılııine lromi.t.c.si ı·e' ıili
ğ"lnıe l?J ıtiııllr .. ııist.iır. Bu 'koırnrute 
fJ ınd!. lkuı'trr;zydan ıiç yüksek su.
bayın müşavr &!aUiyi..e işt.iıraık -
len ıe mıı:ıit.aü<llm fasıkıbrla ~ 
JanaoaıkıUır. Bu lıoıD 'terun hıaırp 
kabınesi .namına, s.. \<Jruceyşi va
lli.)'ellııı esaslı -wıısurlıaıruıı \'O ha
rd<iitırı< iITTfııışafLıırım 1ıelıkik qylb
mek ve zar:ı.ım z:ıımıım harp ıkıabi
De6lll!e ha!'bi.r.. ~-k ve idarefil ha!k- ı 
lkıııı.dla tıa,~ı:ı .. roe lıu1urnnaıkıtıır. 

Wiinoıtıon Ohurchd, ~n zamaın
da B<ıhr.ı.ye Neııarelıi.n:i de muha
fa,oa E!}•leınekıtedır. Ki.ngsley 
Wood mü~ı:rUh;ı:s N:ı:zı.r"1ğma .~ti'
~$ir. 

__ ___,,___ 

Samsunda f cci bir 
tren kazası 

Sams.un, 4 (A.A.) - Pazartesi 
g.ünü saat 20,5 de Lad'k istasyo
ınundan Kavağa gelmekte olan 
maTSand:z trem 57 nci kilomet
reden l:eç<'I"ken heyelan dolayıs.i
lıe makhıe Ye 7 Yagon yoldan çık
m ıs ve kısmen parçalarunı.ş. ka-
za netices.ı. gardöiren Osma:n va
zife başında ölm~ür. ~ka-ca 
nüfus ray.atı yoktur. · 

Ziraat Vekilinin 
hitabesi 

Ankara, 4 (A.A.) - Z'.raat Ve
ıki.li Muhlis Erkrrıerı bu aık:;ıam 
radyo iJe çi.ftçilerimize bir hıta· 
bede bulunmıı.ştııı:. 

Yugoslav ticaret na. 
zırı Macaristanda 
Budapeı;llıe. 4 (A..A.) - Yugoo.

!avya Zireıııt Nazı,r., naip Horti ile 
Ba:;vekil' Teleki ve Hariciye Na
zırı Csaky ta.rafından bbuJ. e
dilmiştir. 

Kanada umumi valiliği 
Loııdra, 4 (A.A.) - Kralıçe 

Macinin karoeşi ve ikraJ.ıın dayısı 
lnrd Atlılonıe geçenlierde ölen 
Lord Twesmuirin yerlıw! Kanada 
umumi vali'liğine tay:n edilmu,.
tir. 

laıf,l Nazııriıı{>na Lord Woolt.oo. 
taıyin ol uonııuştıur. B .ınbaı:;ı 'l'cyıoııı, 
.L.ıncı:stıre Duk<1hğı ~ar..,;ölyeliğja:ıe 
11etiaı&ııiştir. l !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 

İş 'l«ım:isf':ri Kıaıımbuıtham Ma -
Qt\if N azıırlı~ma tırviD olıınım.ı:,iıuır. 
Sal:ııık Maarif NClZU'l Kont De \a,. 
....... :e. kıomio;erlij:;ıne getiıril
mişt.i.r. 

.Amiırillik dairesi patı'~ 
müsttı<m ~cısp.m-e, Demz aı
şın 1J;-catre'ti naız,,,;.•ğma t;eym di
muım.r. 

Haıı'bıiıye ~ müS!ıeşan 
W.ıme-ıııien, Amı ralWk parJıiııneo. 
1ıo ıınüstl'Ş&t'l olırnuştur, 

isıf~aıt ~to miistıe
ıııaau Sir lliıı ani Gri-rl Harbiye 
N~ mali iŞlıer müsi.ıeşan 'ba
yin nrl!m;..Uir, 

KJiıııw'J:ııy Wııod dıalıü ~ 
iler1i ıbeılilCike :ı:naınuır daM'.i s~ 
kcvni.1.esi l'iyaısetiırıli dlerııbtıe >.ty'le
miçtir. B. Wood, a}'lIW zaımarıdQ 
:IEJ">1'ıieıru:i? 21iı:aa;t ve Uıae ,..,._ 

n:in de misİcfJr' 

rı~=~~~=-· 
~'ni mu.hafaııa .ıtm&ctedir. 

Hıavacıiiik ~ kıoım.i1ı:6i f -

!cilııai reısi Lord RV'e'l"dalıe, ıeylllİ 

zamao::1a lwrva nazın Sir Samue.! 
Hoareladıa bu vaeJ :ft:sindie ya.rdınn 
ı:.'d.'ıc$rtiir. 

Royıterin aw-ıca •bildıird ğine gö
re, B. Cbısxhil.1, pe'k y"0lkınla ili
das edıiJeOOk ımilli müdafaa kon
seyi ımiı;[liğW. de dl!ruh.1t• le\)'lfye
ced<&'. Bu koorey, aşağı yı.ıkan, 
lkiooldaweı on nıızır:'1ığn.n vaıf
fdlerini ~. 

Paris, 4 (A.A.) - B.'.!Şvm"'J ~

rııaaıd cbı akşıı;ın. ııad'yodııı Aatt ti- 1 
bhlaı-a Mtabeo ~ hi.r nu· "* eöyJ&1 ·rr. 

Moskovadaki 
müzakereler 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
bt4- tedafili >tti!ak akdinden Sin
lcif etmiye mecbur ol:ması, 

2 - Yeni hududun askeıılik -
ten ~ecridi ve yeni bir Manner
heim hattı in'>'!"l-:>a müteaı:lı.k bu
tıün pro }cleı-in te'r.k.i, 

3 - Kandat.aıksclı ile Kemajaer
vi aıraşında derh.al bir demiryohı 
.iınşıa ediılmesi, 

4 - Finlıandiya g-azete'erini.nı 
OO\'Y"t Rusya aleyhl!ıldolu her 
türlü neşriyata h:t.am vermeleri. 

Helsiııık.i, 4 (A.A.) - Bitaraf 
mw.ıa:rut1,,.-, Finılıa.nd.iyan.ın Mos
kovada mü.:;kül .müzakereler ce
rey3!Il etmekte olduğu SLrada or
talıılcto sükunet ~is etmek mak
sadile 4 sınıf askeri terh.s et -
meyi kabul etmiş olduğunu kay
~ktıedlı'.ler. 

Ri.ga, 4 (A.A.) - Mosko,·adan 
bildir.i!ıyor: 

Sov' et kttaatı. s mali F.m.J.an.. 
d iy a cephesini mi.:nta=n:ıııı tah
live etmeklcdirJ.er. İlk bü) ük pi
yade cüzütamları, imdiden Mur
rnan:;k'da bulunmaktadırlar. 

Moskova, 4 (AA.) - Tas A
jaıı.>l biıld:riyor; 

Sovyotler Birliği komünist par
tısi umumi heyet halinde topla
narak hükı'.ımetin har:d sivaset 
ve Fınlaru:iiya harıbi hakkında yer. 
diği malumatı din:enılş ve tasvi-p 
etm'ştir. 

Stokholm, 4 (A.A.) - Stokholm 
Tidinsıen ya.uyor; 

Parlamentodaki Sovyct me • 
bUıS\arı, b rçok ha"lk komi>;er]ıe -
rini enerjisiz!iklerinden, betaet
.lerinden, kırtasivecihkleıı-<1den ve 
müsriilıltlerinden dol.ayı şiddet
li! tıen.kit etmişlcrd.r. 

Bu münakaşalar esnasında Sta.. 
lin ile Molotov: salonu tıerketrıı:ş. 
lerdir. 

• 
lktısat Vekili 

(Bastarafı 1 inci sat/fada) 
rnekt.edir. Bu meyenda büt.c;e en.. 
cümeni lV!aliye Vekil.in.n huzu
Ti!e önümüzdeki hafta toplana _ 
caktır. Bu toplaıntıda Maliye Ve
kil izahat verecek ve encümen 
bi:t enin heyeti umumiyesininı 
-mG.zakeresiıne ~yacaktır. 

İklısat encümenınde fevka!la _ 
de verg !er liiy.ihasının müzakere
lerini bitİrnliŞtir. İnh.isaı-kı.r encü
meni.ne havale ec!iılen layiharun, 
·üzerinde encümen esaslı t:;.di!At 
yapmıştLT. Meııkur encümen mu
amele vergilerinin tatbik tarzın
da.k1 teshlliıtı muhtevi ahkamı .is
tişaıre etmektedir. 

Meclisin yarınki toplantısında 
miı:a:kere ed:ifooek ruznameler 
arasıında. Türkiye ite Sovyet hü
kfuneti arasıııdak.i demi.ryohı iti
lifına art b:r maddenn tadilt hak
kmdaki !iıyjbımı.n tasdi.iti de var
dı.r. 

ADiL AKRAY 

--- Tarihi tefr1ka: ----.... 
ALLAHIN ARSLAN/ 

--=~A L Ü 

Ali, senelerden beri çektiği aşk hic

ranlarının mükôfatını bulmuştu. 
- Ya A!ft• .. K2.'1Bn hlr n- ı 

sana lazım <>lan 11 ıy rem:::... =· 
Kılıç tec devıo , gaza ''e cilıad çını 
13zınıdrr. Oırl.n-.ı, muhafıza etme
TuirJ, F~ ~ bu i2diva<; uğrund:ı, 
zır'hını feda ede'bil!irsıın. O zıırtıın 
·:ıo:xı~u m OOıi!illnıOO kızını Fa"tl
ilnll'Y• sana aıkıl ediyurum .. Git, 
haızl'ı'lığını gc .. Bcm de Fatıanay;ı 
U:'P'SJr ecı:.~·im. 

- Öy - ıse "11 anoo sar .... '"'.'.la
ırn olan şu zırt> s:ına du •ııın 

ıY"Si olar~ ı . . :m '(}-

Dedi. 
(Ali), bü) ük bir SC\•iru; İçinr 

deı ikalk'l) ıgıtL. O gıdcr gttrnez 
Resulü lilk:'C'm Ekııdiınıiz (Fatı
ma) yt ce1bebli. &şü:; ıl:rir Qclı
re il<ı: 

- Yii Fatıma! .. A: i, scn,nlıo iz
divaca talip oldu. &n onun tale
lbın:i •·e..idıt-tm <l.İm. Buna, ron ne 
dersi.n? .. 

Dedi. 
Fı..t..ma, sevınoİnıden ~ı:şyolma 

deıu:.e,;ı.11 gclmcikLe tieraıber, 
bu :krul>i m.Ge<Tetiıı>i ımcak sit
iloiıı.aı:ıe bir 1ıebessü.m.e .ifade aı.
Ui. Daima azami hürımet ~r
di.ği lbaıbasma, 1ıeık biır ~ mu
kaiııeiıl:ıye kiızurn ııöıme<fı. 

Müıbıôrek nazari.arı, insan kalp
lıetrinıi.n en d<erin rd<ıtalanrıa ka
dıaır ıııüfuz oden Resuuü EkrEm., 
lkı:ı:ırun bu ·~ sükiı
ıtıtmdak.i manavı derlıaıl ıas..-;,p ve 
ılkrar .şeikl.indJ kıaıbul ıea:iereik, Ebu 
Beiloir, Ör.- ve Qmaı. iJıe ~ 
lbı kiıramdan diğer lbazı :ıı-vatı 
mE5<>ide da:vel otnıL Erlesi ı:ün ü 
icra edi lk aı.ı.n (Fa.tııma) ile 
(Ald) ruın ruK.ahlıarında :bll'Juımıa
lıa!rmı i)ildin:l:i. 

Bu iııdivaç havadisi, b.r arala 
lbü.tüm (Med±ne) ye intişar ~ıtti. 
Ve kT tarnııta büyük bı.r rnem
.nuniyet ıhusu.>e getirdi. Qıi:ıılru 
ibüt:ü:n !Mediınede !J.ıın Fatmıa
ya ve hem d~ Aliye k;xrşı kal
binde d'eriıı bi.r mulıaıbbci bl'.'sle
miyen tek bir in..aın men:ut dct
ği'ld:i. Biı.ılıa=ı Fartıııma, :;eıhrin 
falicirleıi a:rası:n<lıa şcJ!kat ve m,ır
hametin Ums:ili addedilirdi. Çün
ikü Falıma, boş zamanlarında da
ima !ı&n-lieriııı. t.vleroni do-<ışır .. 
Zarw-cı ve s:ıfaletıten muı:ta.-ip 
ola:nlan tıa:tlı sözler, '.!Ilan<>vi \"ilııi
ıa-.ıe teskin ve :be.sıellı edı..c ... Hru>
ta ve zayıi olanlara da sıüoünün 
yetıtıiği k.aıd.:ıır ~:>2ınet ıatırnelııta1 çıe
.kiırumelrli. lsu, lbu yüikısek fazıi
leıt ve oneziyye:Jerındcm dıolıayı.
dır ki (F,.ımıa) nın sevıgiSi, bil
hassa fa~hı'erin ka.!binde yer 'tnr 
ııniL\ılıi. 

Bü.tür; (Medinıe) ş6h.rı, ıb~& 

ıl:ı'.re iniiışıl.r .ıclen bu havaıd.is 
ça\kaııııı'ken, şu aında kıeındismi. 
Orısamann en 'bahııi ·arı 1ıcliıık'kıi 
ıcıdıen :flakir (Ali) de, zırlu:nı kef. 
<tuğumın alltlllia alımı , (Osman) 
m kana • na gitımiş: 

- Ya Oaman'.. ResuJu,Jaha 
damad ohııaık !f:'Tefin.i kaı;anı_y<>
rurn. Faıkt, bu i:od.ivaıç i'(."Rı bun
·chn 'baŞka para edecek bır ~i:m 
ydk. Bunu, ""n satrn al. 

Demıiştı. 
Osman, ,'dk :ı:..'llgindi. Alıiye 

karşı da büyük bir mUhıaıjjbet ve 
hi.i.ıınretle ınu~ciıassi:ro. Hcmenı 
o anıda, o zrrhın içini tl.'ltın iJıe dolt
dllirtıp (Al li) ye h<ıdiİV" edabiı
lirdi. Fa.Jo..at (Aı i) ıı.iın, hiç bir 
insan yardı:ımıu kabul etmemek 
husu.suııdalki lkat'i ka.ra:rını biJdiı.. 
ği. i<,ıiın; böyle 'bir haı-eık.etla oesa
ıret edemedi. Rakıi!katı.ın. saııılıık 
bir mal a1'ıyıormu:ş gibi, zııiu dilk
lka400 muayooe eıtıii: 

- Ya .Alli.!.. Bu zırtı, dıört yütı 
OOksen <fu1"1!1m eder. Kaul ecb'
ı;en, parasını vereyim. 

Dedi. (AıJi) n.in deriı.a:t muva -
lllakaot e1ııııe&i üz-erİ!lf"' çıkar14> p;p 
l'a.yl verdi. 
F~ Ali, zmlu bll'Bkanık çı
~ gidezıken: 

- Ya Ali! .. Biır lahza dur. Sen
den bir f1l!'Y ooracağmı. 

Dedi. Ve arıflaırı.nch, şu ko
nuşma ıııeçti: 

Oıımaın - Rfsı.ı'ı"ıll!aıhın her ha
rdkıebi mi.istaıhsendir, değil mi?. 

Ali - On.a ne şiiphe. 
- Re9UlUJ' ahın, dostları ta.ra

fından ~'!ldisine 1ıakıc!ı'm edilen. 
hechyeleri kaW eıtıtıiğiru de l>"
lllrsin, dıei!ir. mi? .. 

- Evet. 
- Pdkahl .. Şu zufu, bana sa> 

tın mı? .. 
- Saı1ıtım. Parasını da aJıdım. 
- Su ha.lıde, şimdi bu zı.:rtı b&-

aıı ım ma1mı mı? .. 
- Ona ne siinh~? .. 
- Maımı, dilediğinre hediyoe 

edEiıliıli r miv'rn?" 
- Taibli ... 
- Bu sözi!nden rüou e!ml!"lı-

llİll deği.l mi " 
- H~ . biıc b.iır sözüm. 

ıhı ı:fuıu ::t!. Bunu, (,'Ok 
iYli büimİ!ll. Yfı Osman.. 

ruım. Liıtfen kaıbul " 
Al. b:r aın dıırakıdı. Osına -

nm kendisin' ııafıl av' ı -:ırak 
y L~ ~·.a.--dmıı 'kıabul o(}İp et
memekte miilereddit kaldı. 

Son ~ zcıki C>lan Osır 
o bır an tercdldüt toiııdte. (A' ') DllJl 

kaib'lırl 'il .ı:eçen ,,..v.en rhal 
aırı!ıa.dı. Fakir ohdu ıhı kru:lar m:ı •
.-uır alıan (Al ) ı ızzati ınclsinı 
ihcıı.'tındcıtın 1.'-~ : 

- Y ii A i'... Sen. iS-..1m Oıl'Cb;u
mın en giiZİd!! bir mı.rharıip ve mü,. 
batizisl~. Hed' •c ettı~m bu Zll'

hı, Ya.nn clfüınıa:n 'karı;ısmı:b, 
Af laılım nza.smı ve R "SUlıit.ahm 
.hJfm..:tJuğıınu kaza.nıxıaik içı:n gl
yoo.lks'i.n. Ei>kr bu lıroiyemı red
dedersen, emin 1 ki. ehli · slıi -
mm oıendıen belıiıedi 1;i vaııifeyi 

if.a edememin. Ltrzı.ııın:ı:ız ~ 
ııı...i!>Jiıııi taılıHceye ko}ıınaık sureti
•ie güııı..aıha giı-..:mın. Beni kınna.. 
ımahru.n ebıw. Hectiyemi al, go~. 

Dedi. 
V atkıa, Osmamn bu 9Ö7.1":i, 

(Mi) yıi taınamtvı'.e taıt.m.iın elıme
di. Falk.aıt onun e-ö!ltıerdiğ1 bu 
nemlkı;be karşı. aırlııY. sükıi1'taıı baş

ka da O'.U'e ıgörleınedi. fl .m 
zırlıı ''" hem parayı ıthp dogru· 
oa Resulü Ekremin ilruzurtrna 
~ do:ek. Skisiinl de oraıııı ön.üne 
lro;-dı.ı. Osman ıle cereyan cd:rı. 
miilkiıi;e;ıne~i ay nen n:iklCLti. 

Reswü Ekrem, (Ali) nıın kal,. 
hlııdıe bir u'kde bIJ"a1tmamak i
çin: 

- Bir dost <>n hodi y mi red-
di. '~"" ~ .ne, iy1i. "1ııniıısiıı. Saflla 
gösterd.~i a.lakıodan do!ıayı. Ce -
cıabı Hak Osmana hayır vemirı. 

(A rica... var) 

Seylap felaketi 
(Ba~tarafı 1 inci sayfada) 

zü de dolmuştur. 
Amasya - Tokat, Amasya - Er

baa şoseleri ve bu şoselıerin guzer 
gahmdaki biitün b&lt ve bahçe
leri ve mezrııatı su bastığından 
seyrii<;efer dıırınıı.ş ve bz.aıl&rı
ınııı:l;.a ve civar viliyotlerlıe i.rW
bat kesiJmL~tir. Tokat meteorok>
ji memıır:uğundan gelıen tıelgraıf 
ta ırmağın ş'dd~le akmakta de
vam etliği bildirilmiş olduğUil8J 
göre bilhassa Amasya kasabası 
her an daha büyi1k bir tehlikeye 
maruz buJumna-ktadıır. Hasar 
çok büyüktür. 

Kavaba,,;ı ve Ovaı;aıray koy le -
rınde su a:ltında ıka'lıın insanları 
kurtarmak içm dünkü gün Zara 
nabiyeoinden se\ kedilen yaromı
cı.lar deniz manzmra&1I1ı aılaııı. sıı.
ları !(eçmek imkfuıı,-ızJ:ığı karşı
sında bir iı; göremem~. Bu 
iki köY halkından bir kısmı dağ
lara çekcebiilmıs ise de çekilm:.
ycn ınsanların vaziyeti haıkkın -
da hiçbir maJiım.n alınamamış -
tır. Jandarma bölük kumanda.ııı 
ve Zara nah:yesı müdürü bu 
iköylere ~tmiilerolr. Ay:ııt zar 
manda Samsun vilayetinden san
dal:a.riyle birlikle .altı sa!!daıkı 
gönderilmese isteıillıniştir. 

Erbaa, 4 ( A.A.) - Son günler
de devamlı bir stJrette yağan yağ 
mur ve karlar kaza dahilinde ~ 
çen ve birle~en Kelkit ve Y eşilar
m.ak çaY'larııun taşına;;uıa sebe
biyet ,·ermiştir. 

Bu tuğyan neticesi olıarak Er
baav a bir lriloınetre mesai ede ka
in 85 metrelik: Kargı köprüsü 
ile Erbaa - Samsun şo.sası üze
rinde 70 metre açı,klığındaıki ah
ş«p köı;ırü ve Erbaa - Amasya 
arasında yine Y esilırmalı: üzerUı
deki 50 metre açrkl•ğında Duru,. 
casu köprü&ü yıkılmışl.tr. Maddi 
zarar büyüktür. Birçok arazi su
lar a.ltmda kalmı:;lır. Sular her 
saat yükselmektedir. Münakalat 
temini için kayıklaırla istifade 
çare1erine 00..vuru.lma.ktadır. 

Kızılı•malt 3 metro yülıaalJi 
Saınrun, 4 (A.A.) - Kın·ıaımak 

üıç .ınel1Jn.~ yüıksı!.nıöş çarşambada 
Yeşi.l:ırmak •beş nıetıre ;wıtmiş sıe -
ikiz sıınııtıiımatre ç;'.:ıınışhır. Çaır>
s;ı,n!ıı."mn Ayva-c~k nahly-esıindh> 
bazı arazi heyelan~ b~tı.r. 
G:tıe Çarşaanb.'m!n l\ı:mra Musla· 
falllı lkıöyünü su besıruş vıe :vıiıırni 
briış evin nüfu9U ~çıe ıbıır ye
.re ~a meclıur olan~ 
ıtur. Kurtıaııliınası ıiı;1 ın 'calı'1den 

Yellalit w madzerrıeıdlıe lbiıtzıııt kıav
ıın'llkı:ıım ve j:ıın;ı'lımna 1ktınm1ıam 

~~. Se}~ 
~ nü!ura :znv(at yrılo
Wr". Bine Vl'f meııruat Ümııin:lle
!h.asa.roıt WitMt ~ 
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Ablukayı Karadenize 
teşmil aydallmıdır ! 

<Başmaka ~ dl?':.'am) 
bi !azeliyeceklerdir. 
Kaı.ıdenizde ablukanın te§didi 

acaba. Karadcnız ve Balkanlar 
ıunıtakasının sulhiloiı ihliıl et • 
ıuek i~tiycnlere \C~ile verıneyi 
göze aldıracak kadar elzem \'C 

fay dalı nııdır? Karadeniz knı>a
lı bir denizdir. S hilleri, Türki • 
ye, So,·yet Rusya. Itonıan) a \ e 
Bulgaristaoın elindedir; kapıM
nı da sımsıkı Türkiye nıuhaluza 
etmektedir. Karadeniz tarikile 1. 
manyaya gonderilec '1t m.llar. ya 
Akdenizden Çanakkale ) olu ·la 
oraya gelecektir. Yahut da Tür
kiye ,.e Sovyet Rus1a tarafından 
gönderilecektir. A.kdenizden Ka
nı denize giden vapurlar, n1Lİtte
Cikler tarafından konLrol edilmek
ted r. Türkiyenin Almanya) a gon
derdiVi mallar be meydand , , 
1939 yılının ilk iki n~,nda Al
İnanya, bütün ihracaıunızın yüz
de 58 ini çektiği h::Jde 1940 da, 
bu miktar yüzde ! ye diiı,müş
tıir. Demek ki, Türkiye, İııgi!t&o 
re ,.e Fransaya karsı olan vazi~ 
fe>Jni yapmaktadır ve Almaoya
)-·a, hic denilecek kadar, az nıal 
göndermektedir, Öteki Karade
niz devletlerinden Bulgaristaa 
ile Romanya, Alınan,·aya Kara· 
deniz vasıtasile deijil. ya Tuna yo.. 
luyla; yahuı da karadan nakliyat 
yapmaktadıdar. Binae-1eyh, 
müttefiklerin Kar denize girm&o 
!eri. bunların Almanya ·a mal 
göndenııeletine mani olamaz. 
Kalıyor Sovyet Rusya. Bu geniş 
rnernlekctde Almanya ile 'ta -
radan hemhuduttur. Almıınyaya 
ihracatının mühim bir kısmını 
karadan veya Baltık!an yapmak
tadır. Karadenizden yapı n nak
liyat, Bakılaun petrolünü \'e Kaf. 
kasyaoın diğer bam maddekrini 
daha ucuz ve daha kısa bir vol
dan Rus, Rumen ve Bulgar · fi· 
manlarıoa teşımaktan ibarettir 
ve mahduttur. En ziyade boru 
ıle Batuma indirilen Bakü petro
lünün sarnıçlı gemilttle nakli su· 
retile \?erimi az olan So\•yet de
miryollarının işi hafifletilınckt&o 
dir. Müttefik harp gemileri, Ka· 
radcnize girerlerse bu yoldan, 
Almanyaya gönderilen ıx-trol ile 
bazı Kafkas ham maddelerini 
rnenedebilirlcr. Bunların da an
cak Rom;,nya ve Bulgar liman
lanndan göoderilenlcrinin önü
ne geçebilirler, çünku Odesı:ya 
ve diğer Sovyet limanlarına ihraç 
edilecek petrolün 'e ham mad
delerin mutlaka Almanyaya gön· 
derildii'i iddia ve V.pat edilemez. 
So\'yet Rusya, bunlar benim ken
di ihtiyaçlarıına mahsustur, di
yecektir, Gerçi, imal denizinde, 
müttefikler, bazı bitaraf memle
ketlere, deniz aşırı yerlerden ge
len ham maddeleri bir koatenja
na tibi tutuyorlarıııa da, Sovyet
lerin kendi malı olan Kafkllb pet
rolünün, yine Sovyet lopl'aldarı
na Karadeııizden nakli bir kon
tenjana nasıl tabi tutulabilir? 
Çüokii Karadcnizden Baltık de
nizine kadar uzanan geniş ülke 
kimilen Sovyet arazisidir ve b• 
rada milyonlarca ton petrol istih
üık cdilınektedir. Bu milyonlar
ca ton petrolden Sovyet Rusya 
AJnuınyaya, izami bir, bir buçuk 
milyon ton kadar bir şey verebil
mektedir. Moskova, Batuından 
cliier Sovyet limanlanııa göuıle
rilen bütün petroller benIDı ken
di kullanacağım petrolkrdir, di
yecek ve Almanyaya petrol ırön· 
detmekle devam edecektir. Bu
nu menetmek için, Batum Hma
nından hiçbir yere bir damlll 
petrol göndermemek lizımgelir. 
Buna _da Sovyet Busya ruı ol • 
maz. iş zora binerse harp tehli
kesi hasıl olabilir ve niha) et, 
harp olmasa dahi, Sovyet pel:rol
leri, daha do18'!ık bir yoldan ka
ra tarikile Almanyaya gönderi
lecektir, Amma o aman. senede 
lıir, bir buçuk milyoa loo yerin<t 
bunun yarısı gidermiş. Herhalde, 
Karad-ize ıpüttefik harp gemi
leri sokmak, sebep olacağı ihti
litlara değmiyea bir tedbir gibi 
görünüyor. Müttefikler de beın 
böyle düşündükleri hem de Tür. 
kiyenin, bey.uelmil~l Monlrö mu
ahedesi alıkan>*:ıa ıılayel eden 
dürüst siyasetinde de\IDm etme
sini temin etmek için. kendi harp 
l(emilerinin Kara{lcnize geçmesi
ni müsaade edilmesini isteme • 
mişlerdir. 

ABİDİN DAVER 

Alman dezaltısı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Londra, 4 (A.A.) - Bir t.ııgi
li:z dmı:iz ~$İ (liınal <ielıi2ıi 
~ devriye fo:ıliıyetıi eı; -
nasındia altı .Almaın deım tay -
ı:\ll:ııre.sit'r'le ~ ve tıun
.naırctaın b riırııi d~. Di
ker dmınıın ıt&yymtdttı i lı:ıaıı;ıtı:wş. 
llaniı.r. 

Hitler gençliği 

Milinoda 

• • 
reısı 

Roma, 4 (A.A.) - !H.iıtlıer genç
liği Genelkunn.ay .rei&İ' Laut.er 
Baclıer Mil~ ııeJmiştir. 
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18. 

Delikanlı dizüstü çöktü, dede
nin sözlerine kulak kabarttı. 

Re.ılJ(igül Sııcı deıı.-ı :ıJu 1 
9dH1ı ;Jeris.ne yak:.LışUI.~ .. A:z bH" 
..ralı.Jda y~ ya:na durdul:ar .. Yüz
Jerıni mürşitten yana ~
Dede, sesine ağı;r ve va.kur bir 
ion vermiye çalı.:;aı·a.k söze beşla
dı: 

- Pinmm eremıne sı,ğınarak 
eı: meydanında dara çel<Lğirniz 
ev J a t:w .. kaç gecediiı: alemi mu
tıa<la Kerom.i evliya ile si«in 3'fa
ııwlaki apaçık bix geçirosiız.liğt 
dal.ı- rüyaiıaır görüyorum.. Dün 
gece n:ıı.ııh.abbe<t-ten sonra yine dü
yadıa buımınla, yam smerre uğ
ı-a.5tım.. Büyük kuUıelıiı tw- yer· 
deydim. Burası darı cenandQ e
ıreıııLer meydanı inuş.. Sıra. sı:rn 
<pOOtlard.a yeşil nurdım cüppeleri 
beınbey a;,. sakaRııcı, fal:ıjr ve es
bap i.htiışa.mla,ri]ıe keremi var olan 
piır:imirı Kutbülar.;.fin, gavs'ilvas:i
hD Hacı llekta.ş v eh Hazretler>; 
arka..ıoda, ü.çlıer, yediler, lurklııl", 
kemeı- besteaan, ıneva.n besl.eı!an 
\·e cemi ev.livayı ı.L;.an et ytkıl.ıp 
dll.e gel1ın.işlıer, Piri,m beni. huzu,
runa çekti; mübarek ..ağ elaıni kd
dıırarak: ı~ bulundu: 

- Daha ne zamaına kadar can
lanrıı.n c!erdmden uzak kallaıııaık· 
tim? 

Fa:hr boyun lıeıtim, talısir.ııt.ımı 
illi buy Uıt"masını nıya.z eıti.m, ı» 
rımız devam etıı: 

- Kendi evlat.l:arından ;k;i ea
mn arasııııda derin bir geçnno;;z. 
lik var! Bunu ara bul. Bu yara
}a merlıem ol.. Ertı ı;eni. taç ve kh> 
venden soyar, diiınya ve ahrette 
dü.şküıı ederım! 

Bu sabah erkenden mürak.abe 
ye vardım .. Keremi Pir ile fakı. 
re bu iıh tiliı!la.c candan sizler. ol· 
dui'(u ayan göründü .. Şimdi yo
lumuz ve 01'.kanmuz ~aplannca 
bı.ınu apaçıok söyıleyin! 

Reoı:JRi.Uin h.afil demli gözle.. 
rlııde ha.tret >iadesinin beliro~i 
dedeyi şu uydu.-ıno, rüya iddi.aı
aından var. ııeçlremed i.. Genç ka
dın; hayret.ten yuv<ıor~ göz 
k'Tı:nı )"1}1 ~ IDE'=t" t.a.ııı gi- 1 

bi duran ve 8deta tavrJe dedeyi 1 
tasvip eden .ltocaı>ın& -bakarak lill
iür · sordu: 

- Bizim aranuuı., anla.şama-
mazhk mı vamuş erft'>;.erim? 

-Evet! 
- Sakın yanb:; ol:roosm? 
Genç ve güz.el kııdımn hu sö

e;ü dedeytı elli bir celfile düşür· 
dü; 

- Küfür ed>yoı=ıı luz.ı.ın; bühr 
tanda buılunuyornuın.. Pirim hfıt;a 
iki hat.a ede ... 

- ..... . 
Genç köd ının w kılı ederek et.

rafına g<iz ge-tdinş:.ı:ı.i d.aha :f:.Wa 
beklemek i>:temiyeı, dede el! çı.rp-. 
ıı.ı. haykırdı: 

- Halvet! ... 
Ba haylw-ı.ş, pöstek1<1irun ü;ıe • 

node ebiJı: baş ile derin bir hu· 
Şl.111 deruni belirten dervl.11 
K.ıi.:amı yayına dolumu.hnu.; g · 
yerinden frr latıtı. Ortaya getll-dL. 
Côiıılara bitap ettirdi: 

- Mey danı boş:ı.ltalını ! 
Herkes dede babaya niyaz ede

.rek geri geri yürüdü! r dı aı:-ı çık 
t.lar! 

&.<:it iıQerde, dedenin huzuruıır 
dıa Qdını.ştı.. Derv is Kazım da 
dışarı ç.ılı::ınca. dede baba Sacide 
iışaret etti.. D<ll:ikanlr d!ii.istü 
c;öktıi, ded :iııı söz?erifıe kul~k 
ita.ba.rttt. 

- Oğlum Sacit! ... 
- Lebbeyk erenlıerlm: 
- Pi:rimm iı~emı ırılt.adede-ki 

)Uttu ı.mıdına b diyecegjın var 
:ıru? 

Bu ıt>1..mzaca oolıeiı de hkanlı 
.başını egerek tek cümle ile kar
şılık verdi: 

- Alli>h Eyva:llah erenlenm! 
Dede sorgu kıl.ıklı kuroaJadı: 
- B:byorsu.n ki. bu evlenme-

ruze ben önayak olmuş, çöp ça
tanlıiımz.ı ben yapmıştım... p_;,.. 
rimW.e h4i. iılıem... Yirıe !dcir
den >rşaUarnu eksiık etmediler •• 
Keremi lı<ıı.r ve nazır olsun ... 
Aranız.da geçinısiU k var mı? 

Sacit kıs•k :oesk fısılıdadı 
- Pek ıhıokar bir scy yok am

ma ... 
S.ı fısr yı.:;, 00ıe}'l dıı<'a le

rı yıirütnıive se\·ketı.: 
Anlaşa yıor: Hu~uru m · ;;.ıt

te ' r. ıı>tmek ·stemiyorsun ... Si
ı.ı ayM"ITJak Jazım'. Ne derı;.in? i
rade> Hııueti Pire kax-şı gelmek 
niyetinde misin? 

Sacit, b evin y>lulması.ııı, l;>ır 
oc~ böyle mahiyeti meı;kU.k ve 
ui hiır rüyaya dayan.an tuhaf 
bir iddia .ile söndi.i:rü.lrruısıi :ıah· 
lamcak yerde boyun kesti: 

- Hıl..J. ınUr idim! 
- Pekı .. Sen çık; kl2lro!Z Ren· 

ı ·· buraya gönder! 
~t ~ Ç>ktı .. R~ıooy 
daıM <>edenin ~a ~. B>-

a·'"" e ve!. koca•••mıı d.z çöiotügli. 
ı·erde aynr vat.ıyeti aıldı. .. Dede 
ona da aşnı t.elcerlemc:,·· yapa· 
rak aynı sözleri •ekrarladı .. 
&n~ııw hı\· .> ,, çıluırmı -

Y""' dc.Jcnı4l her söı.ile derinle -
şen hayret.ı kafasU'J<la o zamana 
kada-r aık'.uıa gebrmed~ği bir fik
ri, :l.lürşide, ta.rikate, bütün bun
>arın ~~n;eve; ndeki şahsi ihti.r.ıs 
ve IDE'nfa_,tlerle çeki tiren ı;a ~ 
kat ıcraı wadelere isyar.1 tasal'!t
yordu ... 
Ren~ılün yerden göğe kadar 

haJ<.k ı v ard •-
Genç kız kaıı a:;aletirun ba.h· 

şettiği biır uysalhk! a aHe terbi
ye.;inıin bütüaı teforrüıahnı haz
metmiş; genç yaşta babasız k.a-1-
makla beraber ınornıal bulduğu 
ev, ocak faııhlctl.,.-;ru noktası nok-
1ıaı;ına k.abul ey leın.İljti .. 

Muhitinde şö}ıret salan güzel· 
li:ı1'ine rağınt>n evılıen>nciye kadar 
dışarı çıkmamı~, yalınız biiyük a.
naı;ı Sa.i.de hanımla birl:ikte 18 
ya.şıına kadar devam ett..l:i- M.enli
vıınköyıi_ derıciıhında ck-rPiıh ter
bJyeıirıin uutJı.ta.n IazHe'1i gi>< 
ninü.şii-ne baJ<Mak teJa.k.kileri. öğ
renmiş 18 yMında dede babadan 
nasip aJ.ırak canJ.ar ırrasma katış. 
~ gündenberı de rnulı.ahbelJerde 
al.kd.I! kuJ.lıanmıya başlam:ıı;tı .. 

:\Iuhtpler arasına g\r~p. tekke 
tabiri.le 12 imam katacına katıl -
d?kt:an az ·onra yı.ne dedenıin ten
si;p ve d~alctile Scdtle evlen -
1llU tı.. Genç kadın koca-ı:rıdan 
memnun değildi, Çok yakı.şııklıı 

ol'<hı~ halde Saciıclm basit ve 
ebleh bulunuşu, iht:ir.ısm;n daı 
tek fikri .iaOit ııtkli:rıdc ""' vaJ -
(IJZ; 

- Rütbe' ma.nsap: 
Ceı>hesınc çakı1ı bu.iıUın ~u, ev

lenis'nin i'..k güıı.Jerlınde g.mç ka
dının .luzhk hıily;uannı boşa çı
kamı:ıı; fakat köklü aile terbi.~·c
&inm tesırikı: 

- Kısmetim bu miş' 

teliık~ yol vermesine oobcp 
olrn , bu ana kadar tatsıız bir 
H Jıemnenin esin ~I .• 

nroen· b vazıvet .ka'rşISinda:ki 
kararını şu artlara gore hoşça 
·karşılaın Uı:ımken Re.: g gtil 
nı<;ın ısyan fikr. e sıapıvor, öm
ründe OOıcmediı!i bir h:ddet tiı

farule karı;lbmda b.Er ta.savvu.f he
yulıfıs} krlı.gıru taşıyarak kendisi
ne atı en mühim bir işe de bıır
mınu sokim dedeye neden çı.kı,,,.. 
mıya hazırlanıyordu? .. 

Sebep l-asıtti. 
Genç kadın bu ınüdahaıleyi iz. 

zeü nefı;ıne büyuk biır dal·be sa: 
yıyor, keruh beııJiğ.ne, h~e
tıne, kadıırıl.ığına, mahremiyetne 
bıil' t.ooavü.z teliıkkı ettij\':i su vaz;,. 
yet ka.rsl.sında çok hal<lı oi:aTak 
hi<ideıten üroenş anları ıı;e<,•iai ~ 
:rordu. 

Dede, lwca.sın.a tekrarladığı sôz,
leri Ren~le de ,;ayıp dökt.ük -
ten sonra sordu; 

- İradei Haz~eti Pire k.ar.it mı 
gele<.-clcin? · 
Ren~i.ıl cevap verdi: 
- Pi.ıin 11.-oıdesi bu karaırın ne

resinde dedem? 
- Rep !{'gül, ki.ıf:redıyorsu.ı:ı!. 
- Küfretmivorum mürşidım .• 

Fil!kat etmy hazırlanıyorum! 
Bu ısya'l bas1an.ıııcı ·dedenın 

hayreti hı<ldet l hır araya IOP

lamış, kM"Ş'lsın<la nadide brr Çl· 

çek <luı'Uşil.e boy göı;" eren fakat 
çc.!n ·tnr dil kullanan Rengigule 
ıtıtara mecbur kalmıştı: 

- Huı.uru Mür_.;tıe it~tsizl;gın 
ce~ ı.u b;J.yorsun deği! mi• 

- Bi.ıyorum! ... 
- Sen:; di.iı;!;ün edl'rim ... 
- &lebiJ:.rı;in dedem .. Fakat 

ortada buna sebep yok. 

• •• 

( Ark.usı vor) 

AÇIK MUHABERE: İzmir, Ka
rarıtine cadde;• M. Şükrü Gi,ivene: 

Alakavu.a ve hakkımda gös • 
terd. ~•ruz teveccühlere teşekkür 
ederım. Hact Bl'kta.s Veliye it
t>hai keramet'.eri de sıra
s .. e '-ne kend. adamlarının ağız
! ndan Jerı.e izah ve naklede
ce_gim! 

Ka<lıiwv Moda ""<idesi 71 Şev
k Umm...n ve Bev koz, Akbaba 
köyü cBır muh P illlZ<Wı mek
t.up sahipleır;ne: 

TPfnka.mızda yal 1112 dede ba
banın degıl, Mürur, Meyli, Ham
di. Hasan, Tata.r AptuJilah, Köse 
Nu1"1, Tevfiok, Ali Nutki, Çam
hcaılı Nuri, Nafi., Kacy ağclıh Hafız, 
Karaa.:ıııçl; Hüreyiırı, babaJ.arla 
bun:arm ;rehper:ı.rine, Aymiceın 
~ dail· meJOınaıt da veri-
ie<:Eoktır. R. Y. 

iKDAM 

DEŞME. 
Di.mfüi. murıası•beU.rt kavga - 1 

dan son.ra bu mektubu yaıı:mak 1 
mecburiyetinı duydum. Söz.lc-r.mi 
naınl istersen. öy.le ıbe-lakki et, bu
mı:n bence hlç bir ehemmiyeti 
yok. 
Eğer dün yok yere izzetı nef

sım · kırmamı>. olsa idin, bugün 
bu aç ıtirafı d~·momış ol:acak
tın ve ı,ıenc benı atlaU ı'!(tn. sane.
;raık Güzinle rahat rahı.t keyf.!ııe 
bakmakta devam edecektik ve 
ben de hayaıtta. il:k defa mukabe
:lei ~i;m,isil prens.pımi feda ede
cektim. Hay.atta ba·na yapıJan :yj
lilı: ve feruı.lıklıa.rın karşılığım mu• 
haJ<luılt VE'ririrn. Kimseye bon;lu 

. k.a·lmak da iB!ernem; borcwnu da
ima öderim, bana yapı.lan mua
D'!elenin a.vnmı, aynen i.ade ede
rını. 

Yazan: SiS 
m ~ ıld>rttı... Bunu hcrıkesteıı ü
mit ederdim amm~, GüzMıden 
":;la• ... 

Nihayet ııkı 116 evvel Güzınin 
yazdığı bır ~P elime gec;t •. 
Bir pazar günü Floryada oolıı<ı0.
cakt.ımz? 

Bu randevuya ned<'Jl ıı;öz yum
duf{wnu Ş111lld · itı'l"af edecl'!(im 
Cemal. 

Güz;ııe kar:;ı 00.\;la.rımı öde
mi<;tim; artık. bi.r .tlıımet borcum 
ka!mıı;tı. .. Mademki sen Güziftle 
se\·iı,iyor<lun, ben dt' bu suretle 
ona bu rhanet borcu da ödemj~ 

- ohıyordwn ... Bıa- zaman ben -na
sıl Galibe randevu verdi isem, 
o da sana ·r:ındevü veriy.ord-u. Ta
maırn! .• 

Bu borcwn da Ö<l~ndi. Fakat 
dl.in saına Gü:ı.inierle biraz daha 
seyrek göri.i.ı;meyi teklif etli~ 

• :ıaman bi!rdenhi!"e köpürdün ve 
:iıy-ak görctiWim adamlara karşı 
beni küfranı rumeı.Je ittihanı et
tin, bana: •Nankör!, di>ye haykır
dın ve ıkıapıyı çek1p Rittin Cemal. 

Bil'yonırn ve eminim ld, yiıne 
kimbi.lliır h.aıngi ~artmınnda Gü-

BAŞ, DİŞ 

RO MATiZMA, 

-

NEVRALJi, 

5 

NEZLE, GRİP 
KIRIKLIK 

ve bütün ağrılan derhal keser, icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

ADEMİ İKTİDAR 
vo • •L•&ve. KL l .IN ıı: -

HORMOBIN 
T abletle rl her eczanede bulunu r 

P...to lnmNu 1 2)~) Gaioıa l.ta•boı 

- :>ALGA lJZUNLUUlJ ~ 
TA.q.1e.n a. UIH it-. .. &w. 
T.Aı'. 11,Tt & H .. it-. M &w. 

ım-. Ul&..llt&•. ._ __ 
5 Niun Cuma 

12.JOProgram ' maınld.-ell 

On yac:;ındıı.yken öksüz kaldom 
Cemal On yaşında güzel b:iır kı· 
zı.ıı, paras.12 ve hlç ılı:imsesiz İs • 
tanbulda tek başına ka.bn.asınm 
ne dem.ek oldui'(unu tasavvur e
dersirı elbette. Benu.ı imdadıma 
Güzin yetişti, beru evine ...ıı:ı1. 
Kocrası Gali'jl babamın pek sev
diği bir arl<adaı;ıydı. Güzin de 
heıı<len .ancak sekiz yaış büyük 
oldu,<:u .iıçin onunJ.a babamın sağ
]ıJ(mda da;t ol'm.u.'1tum, Evine sı· 
ğındıktan oon.ra pek ta.bi& ona 
karşı beslıed~ muhabbet antıı. 
&na abla mu.amelesi yapıyordu. 
Galip tıalısUmle, Güzin tı.wırle • 
tlınle meı;guıJ oluyordu. 

zinıLe bera.beı:silı. Anıma art>k J:ıu .... ııiliiiiiiililiiiiililliiiiiiilİİIİİIİliiİiliİliiİliiİliiİliiİİIİmillİliiİİİİİİİIİI. .. 
'.kıldan. faz!.a deki! mi? Ben Güzine 
borcumu ödedim. fa'.zin; ven-niye 
de mecbur muyum? İy>Jigin faiııi 
yoktur. Fakat benden :hı.iz ister
me, vermiye hazınm. 

ııaa.t ayıaırı, 12.35 Ajan• ve ·nıet. 
a."oı!oji habe><leri. 12.50 Müı:ik: 
MuhtdH ~a:rkıı.ar (pi.), 13.30/14,
'Mliirui.k: Ka.nıı;ı:k haH m:izi:k (pi.) 

Tam yem sene beni şmıarttı
ler hem dediğimi yaptılar. Gü
zel.. hem de QOk güz.el biır genç 
kızdım, bunu ..en de iıık.Y ede
mez.sin... Fakıa.1: büyii<lü:kçe gii
zeJ.leşUkçe ho~ıyordum. 

BU- gün annemi.n ahbapl.anııdan 
yaslı bir bmun misafir geldi. Üç 
gün kaldı. Gideeegi. zaman beni 
b.r odaya çekti: 

- Ev Jiıdun dedi, :;ız gençller ih
tıyarlann sözünü pek cli.nJ'emez. 
siniz. fakat ben sana, yine bir na.
sHıa+ vereyim: Evlen! 

Evlenmek aklımda.r. geçmiyor 
de.~ıld~ faluııt esrar~ bir baıkı.şla 
bana evlenmeyi tavsiye eden bu 
Lı.tiyar kadır m hali garibime ~t
ti. 

Tabıi e\lencceğiım! Dedim. 
Anneının ahbabı başını saUa.

dt: 
- Bı-az .ıe<.>le et vavnıın; gü

zel kızsllll, du:n}ıada -acayıpUır Bu
vim sanaı kardeş gör:tiaıl'n Güzin 
)a:nD dü.şmaın oluverir .. 

Evvela güldüm, sonra ya:ttı.ız 
kal= ayn.aya baktım. Giizini 
düşündüm: 

- Kimbilir, be.iki dedim, bel
kı de ~i_y.,,r kadırun haJ<kı. var
dır!. 

Oı:ıdıan ..onra Gi.izıni kendime 
duı,vısn et.memiyc çalıştını ve 
mm"Qffak okium Cemal... 

Günün birinde kar,,ını.aı sen 
çıktm. Ben sana kat'i~7en var -
nı<Ll<. iStenıiyord wn. Sen .ısrar edi
yordun. Nihayet razı oldum. Bu
nun sebeb >. .• ı\nratayırn. 

Bıx l(e<'.<' oturmuş tavla O}"llUr 

vorouk. Galip sôziı telrra.r sana 
ınt'kal Ptt.rdı. Be· gPn<. giile
a-eic :reddeııtll!Jl. Güzin bırnz sert
çe veva biwıa sert gE'-~n bir ses
le: 

- Çocukluk e<hyo.nmn ıkbaJ 
dedi, Cem:! çok zl!'rl;ll'.ndir! 

Zenıri.n ! ... Bu söz beynimde b.iır 
yı1dmm '\esiri yaptı. Paııasızlı
ğun \'e onların yanında sığınti 
olduğum bir iskelet gibi göz:e -
·rlrnde teeesı.iim etti. BiTden razı
oldum. Güz'.ne borçlanmı öde -
mek 1<,'lin razı .oldum. 

Şimdi sa.n-a y()] kısa iken İhlal' 
ed.i,yorwn Cemal: .Art.1k yeC.,ir! 
El!>er sözümü dinleıınezserı. mes'u
llvet. ltabul etımem. Galip gözleri
min iıç'ne bakıyor. Daha dün: 
•F.6.ki ~tadını uınutamı • 
yorum!• Diyordu. İster misin 
boırçlarmıın faizini de vereyim! ... 

IS PO R 
Cezalandırı lan 

Futbo'.cüler 
Beden Terbiy~ istanbu.! Böl. 

geri başkanlığından 
a - ~' spoı· kfiiıhi iiycle-

Nıl:!M 694 sicil 8'tylılı BeSıan Go
:rW'ıa ~ etıt.ii!"i hiır mfuıaba -

1 llradlallııi SUIJ baıreB<dti.acim do.Ja:yı 
Gem: dlıdctiir~ tanılın -
dlan 2Q/3/1490 ıt:aır.il!riııd it.lıba-

ıren !ikıi. a.y müddet.le m~ 
lboy!kxıw OOlJ8Sl veııi!lımiçtir. 

2 - Kııl.e spor kkibıü ü'.)'f!'b'in
den 2100 :ilioiıl sa wlı Zaıveııı A -

~u>no, t$tıiıııak ·~ bir 
miisaıbaikOOa.k.ı suıL J:ııanke.4limlien 
d:ıla.)'11 lbö>l~ taroOOdaııı lb'lır ay 
müdciettıe ıınÜ&a • ,, bo)lllwtu ~ 
zıa~. 

3 - Aı;a.ğıda. aıdllaıı-ı v'lı- bö~ 
sicıi1 m'.Yi ıaırı :v~ı Kaile ~ ikı:u
bü ~;!'! ilıkti epon:u, ıiştı" 

mk ettıiJ<ıları bi.T müsabak<ırlaki 
suıı ~~dıeııı dl:{ıayı ~ei 

~ ~ıc müd:de>tJe. 
ri ·ts.Yün ed ~ kadar müsıa -
halı.ıiloaıra !i.;l.Jlı"ak\:en men edJl
ınilo;ıle.rdtı:. 

21)84 '" •••Yıiı lhı:ant Kıyı-
oıogı u. 2093 si~r. Soli.Vlh Ül'Vnrjk 

Samc.Uy ..n. 
4 - Ce-;.a mlldd ı1ı.ıa->i 1<l(Y>in oJıl.ı.. 

1Jlld,l1 _&;.,;an Gor<1' ~Jo Zaıven A • 
nasta.o/il u 'rnın oom müdıdeti j,.. 

çmde mı.~ arn ı~ eıtr-
1'lri:Lrr.eme'h r< J.iı:ıııımu t<boi( olkı· 
nur. 

İ:;tanbu! Futbol Ajanlıgıııdarı: 
7/4/940 TARhiL.,,,DE YAPI

LACAK MAOLAR 
Şeref Stadı. 

Evlendik. N ikahiandıktan tiOJl· 

ra vermiş olduğun aı!ırlık:a bo1"ç
lan.ım öderniye b<lt'ladım. Güzi
n., auıtünüm için tualet yaptır -
dım. Çehizimi alırken Güzin' de J)-,wu~ - G l:aıta S. 
her sefermde bır kuma., bir is- Hakem: Tarık Ô~erenqın . 

Saat 
14 

karpin, bir r,;<ı ta, hır kol saati Yan hak.emı: Halit _LJzer 
almayı unutmuyordum. Hatta Ga- Eşref Mutlu. 
hıbe bJe bir ~~baka aldım. Galaıtıa G<ınc}or - A Hı aT 16 

Evlendikten ı;onra Güzin le Ga- Hakem: Samih Duransoy 
lip haftanın dört gününü bizde Yaıı hakem: R~ı · MufaJılıam 
geçi.ıımiye b:.ı<;ladıliar. KalıJnaıkın T aksim Stadı: 
irin öyle ı_sr_ a.r edıy_ or-dum kı, m -
..., t "~·-'- k K. G"--"·1• - Bec"""~~ 11"" hayet sen Lt.r.OZ e tın, ,,....,aşa a,. """'""' 0 ~,..-~ ,.,., 

lamadığuruzdan şikiıvet eltin. O 1 Hakem: Nuri Bo•~ıt, ya" 
2aman "4!1a: !ıakem; Ihsan Baıırı - Mtı.h-

- Bak Cemal dedim. Güz,n hak tar Güredin. 
k.tiıda söz dinlemem o ban.. sen- I _____ _ 
den akındır! Be{iktaş Birmcı Sı./h Hukuk 

Bır kaç av .- nra Güzme ödl- Hakinıligiııdeıı. 
yecek borcum kalmadıgına ka ~ AbdulııJ.ah: A.rnavuııkoy Dere 
na.at getırdım. Galibin borsadakı sokak 12-14 numa;ada muılilln İ-
zara.rına sen kefj,J oldun, olman iken hiı:lcn lkar:ıet.ı;ıiı.ht meçhu .. 
ı.çiıı bt:.n ısrar ett.m, onu illfıst.an 22/3/940 t.aııilili cehit ıçiaı usuı-
kurt.ardım. Art.ık ı:önli.im rahattı. f.oo t~it:ıl!ii( Wuına:n cla'1 it-iyeye rağ-
Gördüğüm iyi:lıiğin ka,rşılığu)ı ver. men maıhloomevc gelttnedô~ 
mi:>ti.m. Arlık ba.>00...'<l, yalnız ka- den ıırabmıooa muha·kıtme ya -
J.abilirdik. F<U<at bu sefer onla.rı oıı;ımabllOO karar veri'lmı .tı.r. Bu 
ı;en bu"aknu~or, ~ınlar diye klc<ıe muiı:ıkunemn ta.hk k•'m-
ısr · ediyordun: Güzinle i:;aret-
lestıgıni de beıı oezmı.ve başla • dıgı 3il/4/940 günü saat 10 da Bc-
d ..,., şikıla.; ı inci su:Jı hu'lwl< mahık.eme 

B ~ usta scnı mazur .ııördüm sinde haızm-· bıüwııma'~ gı -
Cemr Sc -erl<.ekti:n, ı.en her ,;e- ya.o kararı makMDına k.ıııim oi. 

___ ,, ,........., -. · i ..;;~ müdletle y1 ;;pı ~ıl"rdın, fak.aıı Güzin!... lUMOft. ~~ .1-·•· .. - . 
Güzin ,5 ana karşı. olan ene(\' li be- "lftııı o~ uınu:. (268411 l 

UskUdar Vakıflar MüdUrlUOUnden 
Semti 
fi~üda>r 

Ma>ıallesi Sokagı 
Eh6aaııiy"' 9UJJtarııjye 

Selianrye Tıbb!y-e 

No. Cins Aylık kirası 
Lira Kr. 

Ylo: 6li cVüikık.an 3 50 
Aırsa. 3 00 16 m.etıı-e 

muralbi>aı 

Yıu.'k.aı~ va>zılı "~·krin brava verıim«k üz <' aı'Ltmm&laırı 
5 gü. ııza>tıilmıı(..ır. 

.İl:ıaie_;._'I' 8/4/940 pazarlESi g;i.ir.ü ..oot 1 o dadr.r. i~.ılleI'İln 
Kadlıköy miidü:r.lüitüı-.. müruca.aıt1arı. (26'77) 

Manifatura Tüccarları Birliğinden: 

Nizarıınarnemn 9 u.ıı,-'u mıadde~ tevhkan 30 maı; 1940 cu -
m&l<'6l gülliÜ ad yen. i\;i.inwa davet edilm hey'eti umumiW:ıde 
wı;aıbı ~·~ hfı;.111 dlmadı4{ıındaaı nı!W.amnameni.n 10 uncu nıaıdde...fı. 
ne revfikaıı lQtima 17 nıit.aıı 1940 çarşamba ırlinü sa.at 16 va ta<Jliik 
edilin· · aolduğu :iiı.n okımır. 

E C) ~ .§ A 1

1 

Mahdut mes'~ l iyetli 
;. "K•H~ 2 İstanbul Lıman 

• 
4 • 4 • 1940 Kooperatif Şirketi ... _ 

1 Sterlin 5,24 
100 Dolar H7,75 
100 re. 2,95 

100 Liret 1,5125 

100 İsvi(l"e Frc. 29,2725 

100 Florin 77.8028 

100 Rayi~mark -
100 Belga 22,18 

100 Drahmi 0,97 

llltl Leva 1,7175 

100 Çek kronu -
100 Pe<;eta 13,61 
100 Zloti -
100 Pengö %6,7075 

100 Le~ 0.625 

100 Dinar 3,47 
100 Yen 34.305 
100 İsvec Kr. 31,005 

100 Ruble -
Esham ~e '.fahvlla t 

Tiirk bor cu 1 pesin 
Ergani 

19.70 
20.03 
19.53 Sı~as - Erzunım 5 

Merkez Ban.kası peşin 112.-

Askerlik işleri 

Şubeye Davet· 
Eminoııü Askerlik -!tı.beshıd.?11 : 
1.'ldeik Jıevaz.mı tıeğnıen (39601) 

si<:t" nımı.aıran Salih oirlu 1322 00,.. 
ğuıml>u Mehmet Al:iııiı, pı.k kıı;a• . 
bi:r mürljettc şubcv< müracaatı. 

* Askere Davet 
Kadıköy As-kerlik fubesmden: 
1 - Niııan ce'. p emri ııelını şt.ir 

bu ceJ:p1ıe 2,5 ııeneı ~ tabii 
liiıı; aSk'.eıillk elmernis jaoclınna 
ve güımruk gın~ 316 - 335 
.d:ıtııil OOğum k:lkır <>&k'Eft 91"\ik&
cblecelkJ".eroir. 

2 - Bu <l<f~ de ~J aJ:Nımı
vaoakıbr. 

3 Şıuıbede- loavıtl.ıaa'11Ji ~ 

ıma.k ü:ııeıre bır lra<: giiı; eWEô ~

bey<! müracaat eıdecelldıenl'ir. 
4 - Şubede OOplamrıa ~ 

19 / 4/940 cuma günli 9lliaıt 9 dbr. 
'Bu taııih~ acırım ~- tııa:kr 
lkıııı.d:a 89 uırıoo noaıHeın.İ!l taıtbk 
edilec~ i'l8-ıı olıuıooo:. 
. 

1.- Çocuk Hekimi -
Dr. Ahmet Akkoyımlu 

Tair.aim-Nimlta.,. Palea No. t 
Pazarclıllı ...-da l>er ııiln IMt 
15 elen aoanı. TW: MU7 

Ta.ıfıye lıey'eti reis!ıgındeıı: 

is!.anıbuJ. Liman KOO?'\~ 
l;li.ril:atı. hıissedaı:'Ja.İ- wnurnl hıf'.Y'
eıtii>nin 29/12/939 taınihıinde y;aptı
ğı ~adle txıpi'lantırla $ir11<EMn 

feahdY'le 1ıaı!ıfi)" sine karar v.ril" 
m'shr. 

Sirl<<>t\.c a-aoMı oJ.duı.,'<llllıll ıd• 

dia ederıık>riın, i.iıçüooü iJ•fün 'J[..,,j_ 

lb;i,nrlen itibaren mr sıooe zad 1 nıd'.a 

.istanbWda Y~cu ır.ı-"onuııuıı i
lkıi.nci kaound.aıkı ( 65) r. "1l1<1J'ah o
da da t.ısr"iw hey'<~ mtinaoaat 
edorek alacaıkı. aınru i<:b:ı1 eıtımel~ 
.ru, tic"ret ka.ıı.ooı-u ı:ı.ı.m ( 445 ve 
~) nci ~ılı-_ın mucibince i
:ıtwn. aftınu>r. 

Ta•fiye he-yeti reisi 

TAKViM ve HAVA 

& Nisan 
CU MA 

Hicri: 1359 Rumi: 135t 
4 ü ncü ay Giin: 96 Mart: 23 
Sefer: 25 Kru.ını: 150 

1 Güneş: 5,37 Akşam: 18,38 
Öğle: 12,17 Yatsı: 20,11 
İkhHl i: 15,54 imsak: J.53 

- 11A VA V A.ZİYETİ -

Y"'!ill<öy Metıoorolo.i islasyo

rıundan a .ı.-nan maJı'.iıma.ta ~. 

havıa yur:dun Tırokya Matımara 

lhııııvzrumıd.a rok wluıt:kı, ~ 

~lıerd<~ ka;paıbı ve pek rnıt<VZH 

~~· ıııeqmi • ~iirilar A8cıie: 
rıie ~yıliarlflda ~ı. di(i(er oo;ı. 

~de oenu:p istliDıarne<tıie.ı 

lkıuvvıt:1tıl' ce eerııiRtlil". 

Dü.n, İstanbulda lı.iıı\· a buılutlı.ı 
~- rÜ2Jl'iııılar oe.nUbu gaır<bi 
~ saniyede 1~ meıttt ruz:ıa e&

~-. Sa.aıt 14 dl• hava ~ 
1012.3 milibar idi. Sıı.ihuınet en 
ıyUkselk 13,4 ve en dlüıoü!k 5, 7 sıın• 
~ Joaydıedhi..<riıır. 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
()Oclbe w .ı:r.w.,.. mlt·•·aa ı 

......., lıııırto t>er slia ••• .... • 

~-Adr .. , llalaıill Oııialeihı 
,..._ .... • .. ,... 41. Tel. 

Hl.- Prow<ım ve mcrnl<E.A 
saıa.t ayarı, 18.05 Müzık: C.:vdet. 
Çaii'la, Feh~ Fersan, I•'ahn Ko
'J)UZ, 

I - Okuyap: N<'<lmi Rıza Ar 
hınk.aa:ı. 

1 - Zekı Mehmet a)(-a - f rab
naik p.şrcvi, 2 - Şaikir a,<ia • 
Ferai1ın aık ı;aı1k ı : ( Glinctı gam.dil 
MU ş<Jb), 3 Me,ek. t - Fı.-..·aı.
~ ;:>dıfJo: ('Thtrur .\ uıı..ğım ol 
gülü ter), 4 - fökoğos - F • .-ah
ruıık şarkı: (H°" ''a.ro.tmı., bari 
erel). 5 Fahrı !Wpu.z - Fe· 
rıthn:ı.k saz sema. 

lI - Oku·yan: S .,-,,n•t Öz. 
<J.;,n~l\5' 

1 - Rakını - Hicaz şarkı:. (Ge!l 
ümııe beni loaşl.önnı ..,atma), 2 -
Nıl'ı Kopuz - Hicaz ni<ı: (Ba.
haır o sa cem<ıı= olsa), 3 -
Rıi:fat Bl'y - Hicaz ı=k·t (Gü.iş&

n:i h:üenLin<:' bm1er \"a. ıyor), 4 -
R.e.fik Fleırsaııı - Hıü.""'-'Ylll fukü: 
(.i:l.ır ıkaçı l1il'1eşc·rek), J8.45 Mü
zilıt. Saz e:; • .-Jırri, Qıı., <ı.r: Ve

rı.ilııe, Ba.sri Üfler, Ru._<ıE:-n Kam,, 
İ:ııze~ Ökıl.<>. 19. Scrib<.'st saai, 

19.10 MemLeket. S<tat ayarı, A • 
j,a,nı> ,,._ m. llleorı»o.ii ha.bcrleıri, 

19.25 Konıı.ııırua (Mıl.i l<ahra
mıaın.b.k menkilbe'leri), 1.4-0 Müzik: 
Çailı.ıııı':ıaır: CJ<,vd'et Çag\ı, Faılı i.re 
Fersa.n, Fahri Kopuz. 

l - Okuyan. Melelk Tokgöz. 
1 - Hacı Arif B"Y • Küroill 

H. Şaaıkı: (JXıŞme oof:ı s nroe), 
2 - Hacı Arif Be\· - Kürdi!li 
H. Şoıırı<.: (GüZ"C":iim rı.ç aramaz;. 

...n), 3 - Etmm efcnd" - Kürdili 

H. Şarl<ı. (İnce tlil .ııömlekle 
.;1rdfun). 

Il - Okuvan: ;l.lust:afa Ç8*" 
ar. 

1 - Seiiirııhkfü Ahrn•ıt - Kaırc,,. 
jta.r ,,..ııu: ('I'iri çe:;ımaınıınl·a say
deltrtlil>), 2 - Lemı - Ka.rcııl;ar 

şarıb: IHiisnünıe· etwrı rıatlln), 
3 - Hillieyni tıüıııkü. (&nemde 
lbıır tuıt.uıımW>). 

III - Okuıva.n Radi ~-
1 - N~ - Hic:ıiK. sa-r-

3tı. (Bana hE>mıdeır) 2 - ::-; ,.,<'6. 
Hlicazk&r ,,arkı: fMızr;,bı ıı=n • 
diır), 3 - Na811hi<ı :'ltm - Hı

caııokl>r şa•ıkı: (Senı c~ dr. • 
ver.im) 20.15 Kaııın.rna (bibı:ı -
~aıfyıa. 20,30 TEMSİL: Ah 
b:ır çavu:; olsam! Y6Zan· Kema;. 
TÖ'lıBm. 21.30 Müzik. Kii-<:ü'k <>r
ilrestra (Şef: N<"Cııı A.•km), 1 -
Jab. Stıraua;: Giiu• m<ıvi tuna 
(vlaıls), 2 - Wa.l'ter Noack: Kii'.Y 
bikayıetıEt·ı. 3 - DOOın an.v .i: Rap
sodi. Do majör, 4 - J. Brt ,...; 
İtalyan ~ı. ~ Fıranz De l<ı: 

Parısuı Ma&leıı ~ızıda, 6 -
Ziıeıhrer: A"'1< (Roı:naDıS), 7 -
~iınz M.lmkel: Kıaıra Onınan pol
&:ıası., 8 - İsci.ıa B oıa. ~nad, 
22.16 M~ket sa.&t a.:;ı>rı, A
jarıs ihalbeıı'Elrl; ~t. ~dıe.rıı • 
ılıeihv'i.J.;it, kaııılbiıyıo - nulrut tııo.r -
ııası (fiıyat), 22.35 Mü'.l.iık: Odıeı 

mii2ıri\'.i (~ \ 23.- Mülil<: Caz
bınt. (pl.), 23.U/23.30 ~lıl)ki 
"JrOC(nll'IJ ve 'ka>panıı ·. 

bntiyu ıahlbi ve Neşriyat Dl
~: E. tzzn. Buıldı.lı yera 

SON TA.GR.U Buımni 


