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ÇOrçild en Türk Milletine Selim! 
i aşe Teşkila tı 

Faaliyete Geçiyor 
TlCA\.J~J~~r \VJ~lb"CAJLJf{~'"JCJtNJ8.: 

BAÖLIOLARAK e 
Fiatleri kontrol ve iaşe umum GAR~A}~~00NfE 3 

müdürlükleri ihdas [olundu i • 2 o o 
ltalyan tay Ankara 1 ( Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor) - Ticaret ve

kaleti, iaşe teşkilatına ait hazırlıklarını ikmal etmiştir. Bu teşkilatın va
zife ve selahiyetine dair kararnameler hazırlanarak tastik edilmek üzere 
başvekalete sevkedilmiş bulunmaktadır. İaşe teşkilatının bir kaç gün 
içinde faaliyete geçmesi kuvvetle mümkündür. 

Verilen malumata nazaran, ticaret vekaletine bağlı fiyatleri kontrol 
ve mürakaı,e umum müdürlüğü ile iaşe umum müdürlüğJ namlarile iki 
müdürlük ihdas olunmaktadır. laşe umum müdürlüğü gıda maddelerile 
diğer bazı iptidai maddelerin stok işlerile meşgul olacak, fiyatları kont
rol ve_ mürakabe umum müdürlüğü ise halkın zaruri olan ihtiyaçlarından 
o~an:bılurn_Um m:ddelerin fiyatlerini tayin,r tetkik ve ilan edecek ve ye
nı k~racagı genış ve kudretli teşkilatile bu fiyatları murakabe eyleye
cektır. 

Her iki umum müdürlüğün 
nacak ve bu teşkilatın zamanla 
lüne çalışılacaktır. 

büyük vilayetlerde birer teşkilatı bulu
her gün biraz daha tevsi ve tekemmü-

.~iğer taraftan verilen haberlere göre, toprak mahulleri ofisi yeni 
teş~ı:atın uzuvlarından birini teşkil edecektir. Bu münasebetle idare he
yetı azalarının başka vazifelere tayinlerile toprak mahsul ofisi idare 
meclisinin lağvı düşünülmektedir. Resmi devlet dairelerinin hiç birinde 
mevcut olmayan idare mecJisi faaliyetinin buradaki lüzumuna selahiyet
tar ~akamın kani bulunmadığı bildirilmektedir. 

• 

"'!) 

L Uçmağa hazırlanan bir Yunan tayyaresi 

Manastır: 1 [a. a.] kısmında Yunan-

Royter aiansının Ha re kaA t lılar üç istikemette 
Arnavutluk hudu- ilerlemekteirler. 

duadaki muhabiri Efbasan'a ... dog"'ru Birinci ileri hare-
- bildiriyor: • · keti Göriceden 

Oh r i gölünün ı k • f başlayıp Mosko-
garp sahillerinde- n 1 şa polisten geçerek 
ki muharebeler Berata doğru git-

bütün şiddetini ed ı·yo r mektedir. ikinci 
1. muhafaza etmek- ileri yürüyüş yu-

tedir. Müthiş so- --- ------------ karı Şkumbi va
ğuk ve kar fırtınası~dolayısile Yu- disinden geçerek ve Premes ve 
nanlılar ltalyanların elan muhasara 

Kukuş civarında Mokra dağlarını 
ettikleri Lin köyü ile~ bazı tepeler 
üzerindeki mevzileri henüz işgal aşarak Elbasan'a değru hare-

edememişlerdir. Fakat ltalyanlar ket halindedir. 
bu mevzilerin uzun müddet muha
faza edilemiyeceğini anlamış 

bulunduklarından buralarda bulu
na~ malzemelerini Elbasana doğru 
~ ıneğe başlamışlardır. Bn arada 

ı unlanlılar ağır topçu himayesinde 
i er enıekt d . o·· k h e evam etmek.tedır. un 
açı ar:~~da_n istifade eden İtalyan 
taY~oğra;;• te ~oskopolis, Görice 
ve d ç kı Yunan hatlarını ı 
t;oınbar ınıan etmişlerdir. şimal 

Üçüncü ileri hareket ise Poğ
radeç ve Lin üzerinden yine EJba

sana doğru inkişaf etmektedir. 

Kahire: 1 [a. a.] - Atinadaki 

lngiliz Elçiliğinin müracaatı üzeri

ne Hayfadaki İngiliz harb yardım 

komitesi Yunan kıt'alarına hedi

ye olmak üzere tayyare ile bir 

miktar yünlü elbise göndermiştir. 

yaresi dU
şü rU ldU 

Bardiyanın:muhasara
sı devam ediyor; çöl
de kum fırtması baş
ladı ·---Kahire 1 ( A. A. ) - Bardiya 

mıntakasmda İngiliz ileri "umumi 
karargahı nezdindeki Royter Ajan
sı muhabiri bildiriyor: 

lngiliz devriyeleri iki günden
beri Trablusgarp hududundan 110 
kilometro içeriye kadar uzanan 
bir saha dahilinde hareket halin

dedirler. 
Diğer taraftan 24 birinci ka-

nundanberi Bardiyadan Tohruka 
giden yol üzerinde de sahil bo
yunca devriye hareketleri yapıl

mıştır. 

Bardiyanın muhasarası devam 
etmektedir. Kum fırtınası yeni 
başlamış olup sıcak da artmıştır. 

Kahire 1 ( A. A. ) - Orta
şarktaki İngiliz pilotları, Garazi

rani'nin tayyarecilerini şimali Af
rikada süratle mağlup etmektedir. 

Noel münasebetile 24 saat 
süren bir tevakkuftan sonra lngi
liz hava kuvvetleri garp çölünde 
taarruzlarına yeniden daha büyük 
bir azımla başlamış bulunuyorlar. 
Bu hücumlar neticesinde hava 
meydanlarına büyiik hasarlar ya
pılmış ve sema düşman tayyare
lerinden temizlenmiştir. Üç hafta 
evvel başlayan büyük taarruzdan
beri lngiliz hava kuvvetlerinin 
elde ettiği rekor dikkata değer 
bir mahiyettedir. Bu -müddet zar
fında en aşağı 200 düşman tay
yaresCmuhakkak surette düşürül
müştür. Bu .. vasati olarak günde 
9 tayyare demektir. Tayyare mey
danlarında ve hanğarlarda tahrip 
edilen veyaıhasara uğratılan tay
yareler bu rakkamdan hariçtir. 
Bir subay pilot, Royter ajansı 
muhabirine şunları anlatmıştır: 
''Gündüzleri alçaktan uçarak yap
tığımız hücumlarda yerde tahrip 
ettiğimiz tayyareler havada tah
rip ettiklerimizden fazladır. Bun
ların yekununu tesbit etmek- im
kansızdır. İtalyanların bu tayyare 
zayiatına mukabil lngilizl~tin ka
yıp ettikleri tayyareler ancak 20 
ye baliğ olmaktadır.,, 

Kanada Başvekilinin 
N Ot kü 

Ottava 1 ( A. A. ) - Radyo 
ile Kanada ahalisine hitabeden 
Başvekil Makenzi king ezcümle 
şunları söylemiştir. 

" - Bütün dünyada hürriye
tin zaferi Amerika amelesinin elin
de bulunuyor. yeni senenin geçen 
senye nazaran daha acı bir sene 
olması muhtemeldir. Milletin gay
retlerini gevşetmesi lazımdı. Bu
nunla beraber önümüzdeki sene 
içinde terazinin nihai zaferimiz le
hine doğru sarih bir surette eğile
ceğinden eminim. Bu suretle bizim 
dünyamız olacak olan y~ni bir dün
yayı tasvir edebileceğiz. Bu yeni 
dünyanın hürriyete, hakikatına 

ve adalete tapacağından hiç şüphe 
etmiyormu.,. 

1/ngiliz başvekilinin Türk 
matbuatına bir mesajı 
" Felaketli zamanlarda iyi dostlara malik olmak bir 
nimettir. Geçen müşkH aylar zarfında Türk hükume~ 
tinin ve Türk milletinin değişmez dostluğuna maz
har olmak saadetine nail olduk., 

~--------------------~ 
Ankara 1 [a.

a.] - İngiliz baş
vekili Bay Çör
c;il Anadolu ajan
sı vastasile Türk 
matbuatına aşa

ğıdaki mesajı gön
dermiştir : 

" Yeni .yıl 
münasebetile Türk 
milletine, Türk 
matbuatı vasıtasi

le en hararetli 
selamlarımı gön
derir ve 1941 yı
lı için refah ve 
saadet temenni 
ederim. 

Geçen sene 
zarhnda lngiliz 
milleti bir çok 
elim tecrübeler 
geçirdi. Ve öyle 
anlar oldu ki, en 
iyi dostlar bile 
muvaffakiyetimiz
den şüphe etti. 
Şimdi böyle şüp
he eden pek az 
kimseler vardır. 
Fakat lngiliz hal
kı arasından bir lngiliz Başvekili Çörçil 

vasıtalarımız her 
gün biraz daha 
artıyor ve birleşik 
Amerikanın muaz
zam istihsal.Hı bize 

yardım ediyor. Ak
denizde son za
manlarda kazanı
lan zaferler önü
müzdeki yılın bi
ze neler getire
ceğine bir alamet 
sayılabilir . Fela
ketli zamanlaı· da 
iyi dostlara ma
lik olmak bir ni
mettir. Geçen müş 
kil aylar zarfında 
Türk hükumeti
nin ve Türk mil
letinin değişmez 

dostluğuna maz
har olmak saade
tine nail olduk. 
Bu dostluk bütün 
bağların en kuv
vetlisine, yani mü
tekabil anlaşma 

ve saygıya bir çok 
müşterek gaye ve 
müttefiklere istinat 
etmekteder. lki 
milletin dostluğu 
felaketli zamanla
rın imtihanından 

muvaffakiyetle çık
mıştır. Ve ben 
eminim ki gel-

tek kimse bile nihai zaferden şüphe etmiyor. Yeni 
yıhn eşiğinde bulunurken karşılaşacağımız zorluklara 
ve mücadeleye itimatla bakıyoruz. Biliyoruz ki, harp 

mekte olan iyi günlerde bu dostluk dünyanın istik
bali ve bütün hür milletlerin emniyeti saadet ve re
fahı için pek büyük bir ehemmiyeti haiz olacaktır.,, 

Pamuk kongresi 
bu giin toplanıy r 

Ankara 1 ( Hususi muhabirimizden ) - Pamuk kongresi bu gün 
öğleden evvel iktisad vekaleti konfe~an~ ~alo~unda. tapl~na_ca~tır. Kon
gre iki, üç gün sürecek, pamuk kalıtes'.nın yukseltılmesı, ıstıhsalin art
tırılması etrafında kongreye mühim teklıfler yapılacağı tahmin olunmak

\eir 
1 

kadının Çörçile 
suali: 

tadır. 
Kongreye çiftçi mebuslarımız 

sısları da iştirak edeceklerdir. 
ve Ticaret Vekaleti pamuk mütehas- 1 Harp nezama 

bitecek? 

==I HARP ve DiPLOMAs iij. __ 

Almanya-
• 

nın genı 

tabigesi 
Bu ~ılb~şı da, Noelde olduğu gi

bı, bır mesai gönderme gi.inü 

olmuştur. Bu vesile ile B. Hitler 
iki mesai neşretmiştir. Bu mesajlar 

dan birinde askerlerine ve diğe
rinde parti arkadaşlarıncl hitap et
mektedir. 

B. Hitlerin Mkerlerine gönder 
diği mesaj daha kısadır. Bu mesa
jın birinci -kısmında, 940 yılında 
büyük zaferler kazanıldığı askere 

hatırlattırıldıktan sonra yeni sene 
içinde çok mühim vazifelerin bu
lunduğ-u tebarüz ettirilmektedir. 

Mesajın ikinci kısmında, Hit
ler harbi uzun uzadıya izah etmiş, 
bundan lngilterenin ' mesut olduğu
nu söylemiştir. 

Mesajın diğer kısımları Alman 
ya dahilinde ve haricinde yapılması 
lazımgelen ıslahahattan,"yeni nizam 
lardan bahistir. 

Hitler bu mesajında takbih 
ağzını değiştirmiş olup şimdi Ame 
rikayı da ittiham etmektedir. Bun-

,.. 

'

Alman ordusuna bir mesaj 
önderen Bitler 

dan da anlaşıldığına göre Alman

yanın tabiyesi ?ngiltere ve Ameri

kan işçilerini tahrik olduğu görül

mektedir. Fakat lngiltere ve Ame 

rikan işçileri demokrat oldukların

dan demokrasiyi takbih ile iste

nilen neticeye varılamayacağını 

Almanya her halde anlamıştır. 

Yılbaşı münasebetile Stalin 
de askerlere bir mesaj neşretmiş

tir. Stalin hu mesajında [Sovyetler 

( Deflamı üçüncüde ) 

Çörçilin cevabı: 

Düşmanı mağ -
1 up ettiğimiz 

zaman! 
Londra 1 ( A.A ) - Kral jorj 

yeni sene dolayısile Londra bele-

diye reisiniıı ve halkının yeni sene 
temennilerine verdiği cevapta de
miştirki: 

11 
- Kraliçe ve ben sevgili 

hükumet merkezimizin tarih ve an
anelerinin asırlardanberi remzi olan 

Gild Hal in yok yere tahribinden 
dolayı vatandaşların duyduğu acıya 
temamile iştirak ediyoruz.,, 

Harp ne zaman bitecek? 
Londra 1 ( A.A ) - Çörçil, 

Sitiyi ziyaretinde etfaiye efradından 
birine ~unları söylemiştir: 

"Çocuklar sıkı dayanınız. düş
manı tamamen mağlup edeceğiz.,, 

Bir kadın baş vekile yaklaşarak 
harbin ne zaman biteceğini surmuş
tur. Baş vekil cevaben "harp düş
manı mağlup ettiğimiz zaman 
bitecektir.,, demiştir. 

Hava faaliyeti 
Londra 1 (a.a) - Selahiyettar 

mahfillerden bildirildiğine göre dün 
gündüzün yapılan hareketler esna
sında bir lngliz bombardman byya
resi E.mmerih civarında mühim bir 
köprüyü bombalamıştır. Plessing 

( Deflamı üçüncüde ) 



FitflRLER 

'ıim Milliyetciliğimiz 
an birkaç ay evvel, bir Fra· ı Garp memleketlerinin az çok F. gazetesi " Biz ki milliyetçi heman hepisinden nasyonalizim, 

:ıliz,Fransızız,, diyordu. "Fran- Fransız, nasyonalizimi gibi biryanlı 
z,,, Fransız milliyetine mensup ola- siyasi bir akidedir; yalnız Alman-

na demezler mi? Masıl ki "Türk,,, yanın bugünkü· nasyonalizmi, daha 
Türk milliyetine mensup olanıı denilir. çok ırk nazariyesi üzerine istinad 

O halde Fransa de milliyetçi Na- ediyor. Nasyonal - Sosyalistlerce 
tionaliste olmakla Fransız olmak Race nordigue (şimal ırkı) denilen 
arasında bir fark var. Bizde du böyle ari cinsinden bir ırk vardır ve Al-
midir?Bu noktayı araştırmak fayda- manlar bu ırka mensupturlar. 
lıdır, sanıyorum. Bu nazariye bugün ve asıl Al-

Fransızca La- --- V AZAN manyada doğmuş 

r;::s<M~1~;~~:~11ii~> 1 Kazım Nami OurU 1 ~~~:~di~ü: ö:ı1:ı~ 
kelimesine şu ma- _ _ bir nazariyedir ve 
nayı veriyor: J Avusturyada doğmuştur. Her 

"Mensup olunan millete has nazariye gibi bu da vakıalar, hadi-
olan şey için muayyen rüçhan,, , selerle vesikalandırılmak ister Nas 
bu kadar kısa bir tarif ten bir şey 
anlamıyoruz. Sosyoloji kitaplarında 
da ararsanız, bu kelimenin vuzuhlu 
bir ifadesini göremezsiniz; fakat 
ötedenberi Fransız gazete ve der
gilerini okumuşsanız, siyaset cere• 
yanlarını takip etmişseniz, nasyona
lizmin milli bir realite olmaktan 
ziyade siyasi bir akide olduğu
nu bilirsiniz. Fransada Nasyonalizm, 

daha çok mereffeh sınıfların şıarıdır ve 
Fransız Nasyonalistleri, Millet Mec
lisinde, her vakıt sağda veya mer
kezde bulunurlar. 

Bizde "Milliyetçilik,, kelimesi
nin tarifini h1gatlarda değil, Cüm
huriyet Halk Partisinin prograr:un
da bulursunuz: 

"Parti,.t~rakki ve inkişaf yo
lunda ve beynelmilel temas ve mü
nasebetlerde bütün müsavi millet
lere muvazi ve onlarla bir ahenkte 
yürümekle beraber Türk içtimai 
heyetinin ikinci maddede izah olu
nan manada hususi seciyelerini ve 
başlıbaşına müstakil hüviyetini 
mahfuz tutmayı Lesas sayar,, (Mad
de 5. fıkra B) . 

Bir de ikinci maddeyi okuyalım: 
"Millet; dil, kültür ve mefküre 

birliğile birbirine bağlı vatandaş· 

}arın taşkil ettiği içtimai ve siyasi 
bir bütündür. ,, 

Milliyetcilik partimizin esas 
prensipleri arasında yer tutuyor 
diye, onu yalnız siyasi bir 
şıar saymamalıdır; Çünkü ikinci 
madde milleti tarif ederken "siya
si., den önce "içtimai., kelimesini 
koyuyor. Şu halde, Cümhııriyet 

Halk Partisine mensup olmadığını 

farzedeceğiıniz vatandaşlarımız da 
tabiatile "dil, kültür ve mefkılre 
birljğile birbirlerine bağlı olacak
larından, Tüktür ve milliyetçidirler. 

Şimdiye kadar haşka hiç bir 
yerde, hiç bir münevverimizin ka
leminden çıkma böyle milliyetcilik 
taarifini görmedim. Fransız kültü· 
rü ile yoğrulmuş veya ondan az 
çok feyiz almış olan münevverle
rımız, bizim miiliyetciliğimizi de 
Fransızların nasyonalizmi şeklinde 
telekki edegelmektedirler. 

~ 

yona! - Sosyalizim, bu nazariyeyi bir 

hakikat olarak kabul etmiş olabi

lir; fakat ilmin henüz teyit etme

diği bu nazariyeyi bizim de kabul 
etmemiz lazım gelmez. 

Bizim milliyetciliğimize göre, 

Türklüğünü idrak eden her Türk 

milliyetcidir. Türklüğünü idrak et

mek demek, dil, kültür ve ülkü birli

ğini anlamak demektir. Bu birliğe 

bağlanan, inanan, kim olursa olsun, 

Türktür, Türk milliyetcisidir. 

Bu şekilde bir milliyetcilik 
garp nasyonalizmine tabiatile ben-

zemez; mahiyeti tamam ile insanidir. 
Yer yüzündeki insanlar böyle millet 

millettir ve her millet muhterem
dir. milletime düşman olmıyan, mil-

letimin hayat hakkını tanıyan, kim 

olıırsa olsun, benim dostumdur. Bi

zim ideolojimiz, görülüyorki, başka 

ideolojiler gibi inhisarcı değildir. Ken

di kültürüne tamamile şuurlanmamış, 
onu kavramamış, fakat garp kültür
lerile az,. çol: istinas etmiş olanları
mız, bizim milliyetciliğimizi de bir 

nevi nasyonalizim sanıyorlar ve 
bunda aldanıyorlar: Elbette, her 

millet gibi biz de tarihimizle, tarih 

içinde yarattığımız kahramanlıkla -

la öğünürüz. Bundaki hakkımızı her

kes tasdik etmek mecburiyetinde

dir. Bile düşman olanlarda tarihle

rini bizimkile mukayese ederlerse, 

kendilerine bizimkinden daha bü
yük bir şeref çıkarabilirlar mi? eski 

şairlerden birinin dediği gibi: 

Bılmek istersen eğer vur mehokl tecrubeye 

işte levh, işte ~o/em. işte kulüp, ışte lunul 

Bununla beraber, biz yine bü

bürlenmeyiz; kendi tarihine ve ta· 

rihi seciyesine inanan, ülkü kudre· 

tini en yüksek bir meşale gibi tu· 

tan Türk milleti, kendine güvendi

ği kadar da alçak günüllüdür; şo· 
' valyedir ve centilmendir. 

Baba olacak delikanlı 
Eşini iyi seçmek, sadece erkek

lerin hakkı değil, kızların da 

yerden göğe kadar hakkıdır. ·Fa
kat kızlar bu sarih 11ak'larını pek 

bile, erkeklerin ğörücüyü çikması 

hiç bir adet olmadığından, şaşırır. 

Şu halde, onun yüLünü ve 

saçlarını tetkik etmek kalır. De-

/Devamı Üçüncüde) 

----------. Mania at-Bir saniyede bir lamalarını, 
·ı · golf ve 

mı yon resım futbol o-

çekiliyor d~k~\~~~:: ..._ _______ , 
ketleri filmde yavaş yavaş göste
ren adese bir zaman, bir harika 
sayılmıştı. Şimdi bu esas o 
derece tekamül ettirilmiştir ki ar
tık zaman mefhumu adeta kalma
mıştır. 

Yeni adese ile fotoğraf ma
kinesi bir saniyeyi on bir saniye
ye genişletiyor. Yani bir saniyede 
cereyan eden bir hadisenin müd
deti on bir saniyeye çıkarılıyor. 

Bu keşfin pratik kıymeti pek 
büyüktür. Çünkü bir merminin 
seyir ve tesir süratini ~fotoğrafla 
tesbit etmek ve ölçmek mümkün 
olacaktır. 

Modern bir filim makinesi 
her hangi bir hareketin hakiki sü
ratine uygun olarak fotoğrafını al
mak için saniyede 24 fotoğraf a
lır. Şimdiye kadar bütün filimler 
bu esas üzere çevriliyordu. Şimdi 
ise bir merminin yahut düşen bir 
su damlasının seyrini göstermek 
için saniyede alınan fotoğrafların 

adedi son derecede arttırılmakta
dır. Çünkü bir saniyedeCne kadar 
çok fotoğraf alınırsa sinema per· 
desinde hadisenin ceryanı o nis
bette yavaşlatılmış oluyor 

Bu maksatla saniyede alına

cak fotoğrafların sayısını arttır· 

mak~için mütemadiyen (gayret e· 
dilmiştir. Son zamanlarda bir sa
niyede alınan·, fotoğrafların sayısı 
100,000 radedine çıkarılmış ve 
hayret edilmişti. Almanyadaki son 
ioad edilen dönen obiektifle sani
yede tam bir milyon fotoğraf 

alınması temin edilmiştir. Bu ke· 
şif sayesinde bir top mermisinin 
yıldırım sürati perdede bir salyan· 
goz yürüyüşü -kadar ağırlaştırıl

maktadır. 

Bir mermi zırh levhasını bir 
saniyede delerek parçaladığına 

göre bu hadiseninJ şimdi bir mil
yon fotoğraf ile tesbiti mümkün 
olmaktadır. Bu bir saniyelik ha· 
diseyi perdede göstermek için tam 
on bir saatlik bir vakit lazımdır. 

• K V• d k r\ Japonya-

pe:;~8.!~~ k~:.;a ha~,:.,:.~;,;~;:- ı 
tunçtan bir madalya basılmış ve 
bu madalyanın ilk basılanlım im
parator ile imparatoriçeye veril
miştir. 

Sadık köpek Hachiko adın· 

dadır. Efendisi Tokyo civarında 

bir kasabada çalışır ve her gün 
bu kasabdya•şimendiferle giderek 
akşamları gene şimendiferle dö· 
nermiş. Hachiko sabahları efen· 
disile birlikte istasyona gider~ve 
onu uğurlarmış. Akşamları da av
det saatinde daima istasyonda 
bulunur, eferıdisini karşılarmış. 

Bir gün köpeğin sahibi bir 
kaza neticesinde ölmüş ve akşam 
üzeri avdet etmemiştir. (Hachiko 
geç vakte kadar beklemiş ve 
efendisi gelmeyince yelnızca eve 
dönmüştür. O günden sonra iki 
sene köpek hergün akşam üzeri 
istasyona gitmiş ve bir akşam pe
rişan bir hajde eve dönerken bir 
kaza neticesinde ölmüştür. 
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: DAHİLİ HABERLER 

Erzurum kayak kursu 
nasıl çalışıyor ? 

Erzurum, ( Hususi) - Beden 
terbiyesi Genel Direktörlüğünden, 
memleket müdafaasında mühim bir 
yer alacak olan kayak sporunu 
memleketin bilhassa şark bülgesine 
yaymak maksadiyle Erzurum da bir 
kayak kursu açtığını evvelce haber 
vermiştik. 

Bu kursa aylık ücretle on beş 
kayak rehber namzedinden başka 
ayrıca Van, Muş, Elazıg, Sıvas, 

Kayseri, Yozyat ve Erzurum böl. 
gelerindt'n birer sporcu iştirak 

etmiştir. 

15 kayak rehber namzedi kursu 
müteanip beherine Genel Direktör
lükçe verilecek kırkar çift kayak 
ve ayakkabı ile kars, Erzurum, Gü
müşane ( Bayburt } Erzincan, Sıvas 
ve Kayseri bölgelerine gidecekler 
ve bolgelerin merkez, kaza, nahiye 
ve köylerinde beden terbiyesi mü
kellefiyetine tabi tutulan gençlere 
ve halka beher kayak başına asgarj 
on kişi hesabiylv kursta öğrendik
lerini mevsim sonuna kadar öğret
meğe çalışacaklardır. Diğer bölge
lerden gelen sporcular da gene bu 
bölgelere evvelce gelen direktör
lük tarafından gönderilmiş kayak 
malzemesiyle istiyenlerden en az 50 
kişiye kursta öğrendiğini öğrettiği 

takdirde kendilerine kayak"'malze
mesi olmak:· üzere bazı hediyeler 
verilecektir. 

Kursun progrom mucibince, 
1 fıkkanunda açılmasına karar ve
rilmiş rolduğundan kayak rehber 
namzetliğine tayin edilen 15 nam· 
zet Ankarada 28-11-940 tarihinde 
genel direktörün bizzat yaptığı 

bir teftişten sonra 9,5 treniyle 
başlarında kurs müdürü dağcılık 

federasyonu başkanı Latif Osman 

Çıkıgil ile kurs muallimlerinden 
Asım Kurt ve Mehmetcik olduğu 
halde Erzuruma müteveccihen ha· 
rek.etle ayın otuzunda F.rzuruma 
gelmişler ve ayni gün mevki müs
tahkem" komutanı Zihni ~Demirtop 

ve vali Bur\ıanettin tarafından hal· 
kevi önünde teftiş edilmişlerdir. 

Genel direktörlük tarafından 

bir kayak evi yapılmak üzere Er
zurum bölgesine yapılan 12 bin 
liralık yardım ile bu evin henüz 
yapılmamış olma!lından dolayı kurs 
transit müdürlüğüne ait deveboy· 
nu namile maruf mahalde bulunan 
ekip binasında açılmıştır. Her sene 
bu bölgeye:teşrin aylarında pek 
kar yağdığı halde bu sene heme· 
dense ancak ilkkanunun 8 inde ka· 
yak ekzersizi yapacak kadar kar 
yağmıştır. 

Kursun açılma törenine Orge
neral Kazım Orbay, Korgeneral 
Mümtaz Aktay, Umumi müfettiş 
Nazif, Tümgeneral Zihni Demirtop 
ve Erzurum Valisi Bürhanettin şe
ref vermişlerdir. Kendilerini kurs 
muallimleriyle talebeleri karşıla. 
mışlar ve gerek muallimler, gerek 
talebeler gösteri yaptıktan sonra 
misafirler şerefine ekip binasında 
50 kişilik bir öğle yemeği veril
miştir. 

Yemekte bulunan umumi mü· 
fettiş Korgeneral, Tümgeneral ve 
Vali muallim ve talebelerle mem· 
leket he9abına pek hayırlı olan bu 
hareket hakkında bir çok hasbi· 
haller yaptıktan sonra F.rzuruma 
avdet etmişlerdir. 

Kayak dersleri gündüzleri a· 
meli ve geceleri de nazari olarak 
her gün muntazam yapılmakta ve 
talebeler gün geçtikçe ilerlemek· 
tedirler. 

Genel direktör Tümgeneral 
Cemil Taner'le Genel Sekreter 
Cemal Göldağ kursun faaliyetini 
yakından görmek ve tetkik etmek 
üzere ayın 21 inde Erzuruma ge
lerek kursun bulunduğu Deveboy
nunda muallimlerle ~birlikte kurs 
binası önünde talebeler tarafın· 

dan karşılanmışlardır. 
Genel Direktör. şerefine tertip 

edilen ziyafeti müteakip:Genel·Di
rektör talebelerin: faaliyet göster
diklerilkayak sahasına giderek O· 

rada talebelerin yaptıkları ~ .. kayak 
hareketlerini bizzat görmüş ve ne
ticeden fevkalade memnun kaldığı· 
nı söylemiş ve ~memlekete hayırlı 

olmağa çalışan talebelere ' ve ta· 
lebeleri bu sahada yetiştiren mu· 
allimlere bizzat teşekkür etmiş-
tir. 

Talebeler ve muallimler kayak 
evinin önüne tam techizatla esas 
vaziyetinde" dizilerek Genel Direk· 
törü "sağol,, nidalariyle uğ'urlamış
lardır. 

----------------------------Milli korunma kanunundaki 
tadilat 

Milli korunma kanunundaki ta-
dili tın - meriyet mevkiine • girmesi 
dolayısile bu kanun hükümlerinin 
tatbikatına müteallik esasları ihtiva 
eden ve Vekiller heyetine. ·sevke· 
dilen kararn:ımelerle balk·•ve milli 
müdafaa ihtiyaçları rözönnnde tutu· 
)arak iktisadi bünyemiz, dünya ha· 
diselerinin inkişaf seyrine, yeni icap 
ve zaruretlere göre organize edil. 
mektedir. 

Ezcümle balkın zaruri ihtiyaç
larını teşkil etmekte olan bütün 
iptidai ... maddelerin maliyet fiatlan 
ve yüzde Ur nisbetleri tayin ve 
tesbit edilecektir. 

lna-iltere ile de ihracat husu· 
sundA daha sıkı bir_işbirliti .. yapı
lacaktır. 

Dahili piyasada ciddiJ ve fili 
bir fiat murakabesini başarabilmek 
maksadile esaslı, kudretli,J geniş 
kadrolu bir teşkilat vücude geti· 
rilmektedir. 

Normal kir hadleri içinde kal· 
mıyuak geniş minada ihtikar ya· 
panlar hakkında şiddetli 1 takibata 
tevessül olunacaktır. 

Fazla mübayaa temayülü gös· 
terenlerle, geniş buhrana yol aça· 
cak şekilde her türlü ticari mua· 
melede bulunanlar hakkında, sade
ce hapis ve sürgün cezalarile ik· 
tifa olunmıyarak ihtikir mevzuu 
olan her nevi mal ve eşya devlet 
tarafından müsadere edilecektir. 

Saz ve!tel 
birliği 

Ankarada yeni bir musi
ki cemiyeti kuruldu 
Ankara (Hususi) - Bundan 

3 - 4 sene evvel Musiki muallim 
mektebinin bazı mezunları ve 
muallimlerinin teşebbüsiyle tesis 
edilen Türk müzik birliii kurumu 
yeni bir faaliyet devresine girmif
tir. 

Uzun bir müddettenberi mü
tevazıane çalışmalarına devam 
eden kurum yegine faaliyet un· 
suru olan!35 kadar izah koro 
heyeti vasıtasiyle geçen sene 5 
konser vermişti. Bu konserlerden 
üçü radyoda, ikisi Halkevinde 
verilmiş bulunuyordu. 

Öğrendiğimize• a-öre cemiye
tin mümessilleri faaliret sahasını 
genişletmek, daha etraflı bir su· 
rette müzik etüdleriyle iştia-al et· 
mek maksadiyle son günlerde ye. 
ni bir cemiyet tesis etmişlerdir. 
Bu kurum (Saz ve Tel Birliği) 
adını taşımaktadır. 

Kompozitör Ahmet Adnan, 
Maarif Vekaleti Talim ve Terbiye 
heyetinden Sabahattin Eyuboilu' 
nun Önayak oldukları bu teıek· 
kül filirmonik bir cemiyet, yani 
milzik sevenlerin yardımiyle ku· 
rulan ve yaşıyan bir cemiyettir. 

Yeni cemiyetin mesaisi yalnız 
koroya inhisar etmiyecek oda 
milziği, fan gibi diğer müzik ıe· 
killerine de yer verilecektir. 

Cemiyetin a-ayesi bol eser 
vermekten ziyade bilhassa kalite
ye ehemmiyet vermek suretiyle 
vasi müzik dünyasını bir tasviyeye 
tibi tutarak &"erek halk ve klbik 
TilrR mlizi;inde, a-erebe garp 
ve modem Türk müziğinde mev· 
cut değerleri ortaya çıkarmak· 
tır. 

Bu gayeyi temin için [Saz 
ve Tel Birliği] kurumu konuıma· 
lar tertip edecek, halk sanatın
dan istifade etmek için folklor 
seansları yapılacaktır. 

Bundan bqka bu &'aye ile 
allkadar n91riyat, ezcümle plak 
ve nota n91riyatı yapılacaktır. 

• lstanbulda 31 ilk mektep 
hocasına takdirname gönderilmiş
tir. Maarif Müdür Muavini Muvaf· 
fak Uyanık ta takdirname alanlar 
meyanındadır, 

• Basra yolile, Uzakşarka 
ve bilhassa Amerikaya yapılan ih
racatın ründenrüne inkiıah üze
rine nakliyatın silratle yapılabil
mesı ıçın tedbirler alınm•ktadır. 
Münakalat Vekaleti bu hafta ya· 
pılacak nakliyata tahsis edilmek 
üzere bir çok vaa-on ayırmıftır. 

nadir olarak kullanırlar. Kendi ke
yiflerine bırakılırsa - eski zaman
larda denildiği gibi, ya davulcuya, 
ya :ıurnacıya varmazlarsa da -
tatlı dile pek kolay aldar.ırlar. O
nun için damadı iyi seçmek, kızın 
annesine ve babasına vazife olur. 

BU KADI N ISBrhııcD 
Son of CASUSTUR 

• lstanbulda yapılacak olan 
büyük hava denemeleri hazırlıkla· 
rı süratle ilerlemektedir. 

Gündüz öğleden evvel ve or· 
talık iyice karardıktan sonra yapı. 
lacak denemeleri kontrol etmek 
ilzere Ankaradan bir heyetin ri· 
deceği haber verılmetedir. 

Damadınız olmasını istediğiniz 
delikanlıyı, mesela; deniz hama
mında görebildiğinden ne kadar 
iyi!... Kış hamamlarında göbek ta-

şının üzerinde ekmek kadayifi ile 
turşu yemek hali adet olsaydı, 
söz kesmeden Önce böyle bir zi-

yafet vermenizi tavsiye ederdim. 
Şimdi buna imkan olmadığından 
damadınızın iyi çocuk babası ve 

kuracağı yuvanın mesut olmasını 
isterseniz, söz kesmeyi deniL ban-
yoları mevsimine kadar •uzatmanız 
daha iyi olur. 

Tam erkek vücudunun şanı, 
bilhassa göğsünde, kıllı olmaktır, 
sırtında iki küreğinin üzerinde de 
öyle olursa daha iyi.. Fakat kıllar 

p•k uzun olmamalı, pek de yumu
şak değil .. , Bir kolayına getiripte 
kılın çabuk kopmadığına tecrübe 
edebilirseniz, ne kadar güç kopar
sa o kadar makbul... 

Fakat, damat olacak delikan
lının vü cudünü görebilmek, tecrü
be etmek tabii pek güç iş. Kendi· 
fleri arkına varırsa, canı sıkılmasa 

Hayın haykırdı: 

- Papaz Hüppenşlaht mı? as-
la. 

Bir yayın tesirile imiş gibi a
yağa fırlamıştı. Tekrar ot11rdu. 

- Devam edin dedi. 
- Pekala. Bu işin ortakları 

arasında müessese sahibi de vardı. 
Eğer oyun bir ay müddetle seyir-
ci toplamazsa ifla5 eder. Onun için 
oynanan oyunun hiçbir ehemmiyeti 
yoktur, elverir ki devam etsin. Bu 
maksatla bol bol alkışlayıcılar ki
ralar, münekkidler üzerinde tesir 
yapmağa kalkar. Patronun karısı 
olması ve bu kadın tarafından 
hokkabazın dehasına ikna edilmiş 
bulunması da mümkündür. 

Hayın kahkaha ile güldü: 
- Tıpkı Kolonell 
- Sonra doğrudan doğruya 

ortakla::- gelir; Kuliş arasında çifte 
cidarle sandığı hazırlayan, güver
cinleri salıveren ve ... Sahte vasi
yetnameleri kapı aralığından atan 
velhasıl bütün oyunu tanzim eden 
adam bunların en bqındadır. 

- Bu da Şmit mi? 
- Evet. Şimdi büyük rollere 

geliyoruz. Bunların içinde en müş· 

külü sahto seyircidir. Ayağa kal· 
kar. hokkabazı yalancılıkla itham 
ve oyunların hileli olduğunu man
tıki bir lisanla izah eder. 

Şüphelerini tahlike davet edi· 
lince ceketini çıkarıp kollarını sı· 
vayarak söylene söylene sahneye 
çıkar ve hokkabazın ilk manyetiz. 
me hareketile nedense uyuyuverir. 
Uyandığı zaman da şüphede hak
sız olduğ'unu söyleyip hokkabazın 
ellerini öper. 

Haym wülerek itiraz etti: 
- Ben bu kadar ileriye jit-

miyoruml 
- Tarifemde kendinizi tanı· 

manız beni memnun etti. Sonra 
sessiz, lakayt ve kendisinden şüp· 
he edilmiyen ortak gelir. Bu adam 
harekete geçtiği veya bir tarafı 

tuttuğu görünmez. Halka karıımış
tır, halkın haleti ruhiyesini ölçer, 
hileleri tertip eden, hataları veya 
ihtiyataızlıkları tamir odon ekleriya 

Çeviren : EF ·- KA 
odur. 

Bu da Ştroberg olacak. 
Peki ya siz? 

- Ben mi.? Ben daha bir şey 
yapmadım. Ben olsam olsam ihti
yatlı ortak olabilirim. Hadiseleri 
tetkik edip lüzumu olmadıkça mü
dahalede bulunmiyan, son dakikada 
her şeyi düzeltmeğ'e meıpur adam .. 

Haydi artık bir şey içelim, 
Barmen nerede ise gidecek. 

Haym gülümseyerek sordu: 

- Peki o? 

- O kim? 
- Bermen. 
- Barmen mi? O da dolandı· 

rıcının biri. En iyi cins f&l'ap diye 
içinde talaş ispirtosu, su ve boya· 
dan başba birşey karıştırılmamış 

berbat bir zehir satıyor. Görüyor· 
sunuz ki her şey mümkün! 

iKiNCi KISIM 

- 1-

1915 haziranın ilk on Hl 
ı il n il 

Jandarma kamyoneti çiftlik 
· d" ı· · çukuruna atavlusuna gır ı, agım 

larken l'ıcırdadı ve durdu. T~kır _ta· 
kır işleyen motörün haml~sıle, ~k: 

- u-ae tutulmuş bir ihtiyar gıbı 
sur 0 ki . 
homurdiyordu. Ahırda ine enne 

bakan Vandövr belediye reisi Fur-

• manuar, kapıdan bir l'Öz attı, küf· 

• retti ve yere tükürdü. Sonr~ çai'
ralmaamı bekliyerek tekrar ııe ko· 

yuldu. 
Pöjösilnde Almanları görmek 

kalbini parçalıyordu. Gelen, onun 
arabası idi, hem de şato sahibi 
Kolonel Gayyard otomobilini sata
lı beri köyün yegane otomobili ... 

yayları bir az kınk diye dudak 

bükmeyipte arabayı bari Fransızlar 
müsadere etmiş olnlardıl 

Köyünde o kadar hın ve kıs· 
kançlık uyandırmıı olan otomobi
line baf ını çevirip bir kere daha 

baktı. Bu sefer irkildi ve endişe 
ile alelicele d11arı çıktı. 

( Devam edecek ) 

lstanbul ıeferberlik müdürlUiü 
tecrübelerin nasıl yapılacagı hak: 
kında bir talimatname hazırlamak· 
tadır. Bu tecrilbelerde vazife l'Ö

recek ekipler de tesbit olunmak· 
tadır, 

Gece ve gündüz tecrübeleri 

için şehrin muktelif semtlerinde 
tatbikat ::ı-meydanlan hazırlanmak
tadır. Bu meydanlarda, suo'i yan
l'ınlar çıkanlacak ve iti aiye eki~ 
leri bu suretle kontrol edilecektir. 

• Ankaradan bildirildifine 
röre; Fili aakerlik hizmetlerini 
yapmadan ihtiyat sınıfına nakledil
mİf olan ve bu sefer talim ve ter· 
biye maksadile ıilih altına alınmlf 
olan memur ve müıtahdeminlerin 
maaş ve ücretlerini, ukerde kal
dıkları mllddetçe, tam olarak ve
rilmesi hakkındaki karar, Maliye 
Vekaletince bütiln t..-kkallere teb
lii edlfmiltir. 



Harp ve diplomasi 
( Baştarafı birincide ) 

. 1 birliğinin tehlike karşısında olduğu
nu ve tehlikeye karşı hazırlıklı 
ve uyanık bulunulması lilzumunu 
bildirmiştir. 

Devlet reisleri arasında teati 
edilen yılb~ı mesajlarından bilhas 
sa biri dikkate layiktir. İtalya kra 
lı Amerika cümmhurreisi Ruzvelte 
bir yılbaşı tebriki göndermiştir. 
Ruzvelt bu tebrike verdiği cevap 
ta şahsi temennilerile beraber ltal 
yanın sulha-kavuşmasını da temenni 

ediyor. 
Fakat, bu temenni ve mesaj

lar arasında siyası hadiseler inki
şafına devam etmektedir. 

Ruzveltin neşrettiği mesaim 
Vişi hükumetine tesir etmesi la
zımdır. 

Çünkü Almanya. Vişiden kah 
limanlar istemekte, kah Fransız 

topraklarından Alman askeri geçi
rilmesini öne sürmekte devam edi
yor. Vişi İngiltere ile dargın vazi
yette olduğu için kendisini bu taz
yikler karşısında yalnız bulmakta
dır. İşte, Amerika-Vişi hükO.metine 
yalnızlık içinde olmadığını göster
mek için Viti nezdine tayin ettiği 
yeni Amerika elçisini sür'tle ve 
bir kruvazörle Fransaya gönder
miştir. Yeni Amerikan elçisinin 
Fransa - lngiltere münasebatının 
teessüsüne çalışacağı da zannedil
mektedir. 

Tancamn tahkimi 
Ma~umdur ki ispanya ile ln-

gıltere arasında münase
betlerin düzeleceği bir sırada ls
panyollar ansızın Tancaya bir dar
be indirdiler ve galip bir [ihtimal 
ile burasını tahkime kalkıştılar. 

Bu·!vaziyet karşısında lngilizl! r
le ispanya arasmda akdi: beklenen 
ticaret mukvelesi tehir edildi. Ame
rika ise lspany~ya vereceği 100 
milyon dolar krediyi vermekten 
vazgeçti. 

Şimdi İngiltere - ispanya 
münasebetlerinin düzelmekte oldu
ğu görülmektedir. Gelen haberler
den anlaşıldığına göre, Tancada 
bir lngiliz - lspanyol komisyonu 
toplanacaktır. 

~alkanlarda vaziyet 
Roman ya ile Macaristan mü-

nasebatının gittikçe ger
rinleşmekte olduğu anlaşılmaktadır. 
Gariptir ki, gerek Macaristan ve 
gerek Romanya Alman yeni nizamı
na iştirak etmiş bulunuyorlardı. 

Bu arada Romanya ile Sov
yetJer arası da açılmakta ve Sov
yetler Macarlara meyletmektedirler. 
M Söylendiğine göre, Romanya 

oskovadan elçisini geri çağırma
ğa . karar vermiştir. Vakıa bu geri 
~a~rnıa işi siyasi münasebetlerin 
esıleceğine delalet etmemekle be

ra1ber her halde dostane de telakki 
o unaınaz. 

Arnavutlukta 
~--~ 

Bugün atinadan gelen haber-
lerde, bütün cephe üzerinde hare
k~t.ın inkişaf etmekte olduğu bil· 
~ırılnıektedir. Yunanlılar şimalde 
k~zı stratejik ehemmiyeti haiz mev 
h ıler zaptetmişlerdir. Bundan bir 
~fta evvel Obri gölü civarında 

Lın kasabasını işğal etmiş olan 

Yunanlılar şimdiJşkumbi nehiri is
tikametinde ilerlemektedirltr. Yal
nız, bu mevkilerden İtalyanlar çe· 
kilirken yollar üzerinde siyah ek
meğe benzeyen bir takım patlayıcı 
maddeler' bıraktıkları için bunların 
da temizl~nmesine devam ed&nek
te ve bu harekatı, güçleştirmekte-

dir. 
Draç limanının lngilizler tara-

fından sık sık bombardıman edil
mesı yüzünden İtalyanlar, anava
tandan Arnavutluğa sevk için ge
tirmekte oldukları kıtaat, erzak ve 
eslahayi bu limana çıkarmaktan 
vaz geçmiş ve Draçın şimalinde 
bulunan Şingin limanına çıkarmaya 
başlamış bulunmaktad;i;;,"y~;"' 
lıların şimal cephesinde Libraya 

' yakl~mış olmaları şimdi bu bakım
d;;çok büyuk eh-;~~iyeti h~i;di;,· 
çünkü, ltalyadan Şingine çıkarılan 
kıtaat, erzak ve malzemenin 
Arnavutluğa ve oradan da harekat! 
sahalarına nakli için iki yol vardır. 
Bu yollardan biri Şingin - Elbe
san yolu, diğeri ise Yugoslav hu
dudundan geçmek suretile Libra 
kasabasına müntehi bulunan yoldur. 
Şingin limanına ihraç edilen mal
zeme, erzak asıl ikinci yoldan na
kil edilmekte olduğundan Libra 
Yunanlıların eline geçtikten sonra 
İtalyan askeri vaziyeti sıfıra ine
cektir. 

Yine bugün Atineden verilen 
bir haberde Yunanlıların Nohaş 

kasabasını zabtetdikleri bildirilmek· 
tedir. Bu suretle Yunan kıtaları 

Berata birnz daha yaklaşmış bu
lunmaktadırlar. 

Uçan kalalar . ~~ ~ 

Ingiltere ile Amerika arasında 

Amerikan harp mamulatından ya-

rısının lngiltereye'" verilmesine da
ir yapılan anlaşma hükQmlerine 
tevfikan Amerika, ilk kanun ayı 

zarfında inşa . ettiği 12 uçan kal-

adan altısını lngiltereye teslim e
decektir. •Yine Amerikan Böing 
tayyare fabikasında yapılmakta o
lan"yeni tip diğer bir uçan kal'a
dan da fngiltereye 16 tane veri· 
lecektir. 

Mart sonuna kadar ise lngil
terenin elinde 40 tane uçan kal'a 
olacaktır. 

Amerikan ordusu için şimdiye 
kadar imal edilmiş olan 52 uçan 
kal'adan bir kısmının da lngilte· 
reye d~ri-~·ümkÜndü.r. - -

Hiç şüphesiz uzun mesafeli 
bombardıman tayyareleri olan bu 
uçan kal'alar ltalya ve Almanya 

nzeri;;iÔde- faali ye te-ğeçeceklerdir. 

GARP ÇOLONDE 

Hava 
Harekatı 
İngiliz tayyareleri 
Gazel ~ ve tobrOku 

Bombaladılar 
Kahire : 1 (a. a.) lngiliz ha

va kuvvetlerinin tebliği : 

29 - 30 İlkkanun gecesi İn
giliz ağır bombardman tayyarele
ri Gazel ve Tobrukta tayyare 
meydanlarına hücumlar yapmış

lardır. Tam isabetler kaydolun-

muştur, yangın ve infilakler mü- , 
şahede edilmiştir. Avcı tayyare
lerimiz keşif uçuşları esnasında 1 
hiç bır düşman tayyaresine rast· 
lamamışlardır. 

Yunanistanda keşif uçuşu ya
pan bir avcı tayyaremiz Preveze, 
Lafkas civarında bir deniz tay· 
yaresine tesadüf ederek bu tay
yareyi düşürmüştür. 

Diğer bir avcımız Akra Po
seidon yakında bir düşman tay
yaresini alevler içinde düşiirmüş· 
tür. lngiliz Somalisinde taarruzi 
keşif uçuşları yapılmış, Seilah 
tayyare meydanındaki binaları 
bombardman edilmiş, büyük ha
sarlar husule getirilmiştir. 29 ilk
kanun günü Cenubi Afrika hava 
kuvvetlerine mensup avcı tayya-

releri ltalyan somalisinde Barde
ra hava meydanını bombardman 
etmişlerdir. Bir bombardman tay
yaresi tamamen imha edilmiş, di
ğerleri de ciddi hasara uğratıl
mıştır. Avcı tayyarelerinin refa
katinde bulunan düşman bombard
man tayyareleri dün Malta üzeri
ne bir akın :yapmışlardır:-,H; 
olmadığı gibi insanca da zayiat 
yoktur. iki çocuk yaralanmıştır. 

Fransız Kameronunun 
müdafaası için 

Londra : 1 (a. a.) - Bildiri). 

diğine göre, Fransız kamarounun 

Avrupalı ve yerli halkı Spitfayr 
tipinde avcı tayyareleri satın al

mak için 5000 İngiliz lirası te
berrü etmişlerdir. Bu tayyareler 
Fransız kamaronunun müdafaa
sında kullanılacaktır. 

Dünyanın En Meşhur ve En 
Büyük Radyo Müessesesi 

GENERAL ELEKTRI•K in akümlatör ve 
elektrikle çalı-

şan muhtelif tiplerde ve her keseye 
leri gelmek üzeredir. 

elverişli 1941 Model-

Bu emsalsız radyoları görmek ve tecrübe etmek için 
Asfalt cadde üzerinde Burduroğlu fabrikası karşısmda 

lbrahim Burduroğlu Ticarethanesiniziyaretediniz. 
361 1·10 

EDEN 
Yunan milleti-

• •• ne mesa1 gon-
d erdi 

Londra 1 (a.a) - Hariciye 
nazm Eden~lngiliz radyosunun dün 
akşam rumca neşriyat yaptığı sa
atte Yunan milletine bir mesai 
göndererek hariciye nezareti mev-

kiini işgal ettiği anda hayattan 
kıymetli gayeleri müdafaa için iki 
milletin müttefikan harp ettiğini 
görmekten duyduğu büyük sevinci 
kaydetmiş ve şöyle demiştiri 

" Böyle bir ittihat büyük bir 
kuvvet teşkil ed~r. Parlak genera 
linizin kumandası altında yapılmış 
olan kahramanca taarruzun mad-

diyet ve cebir kuvvetine karşı ya 
pılan mücadelede kati bir dönüm 
noktası teşkil edeceğini ümit et
mekteyim. Sene iki memleket or-

. dularının zaferler kazanmakta olduk 
ları bir sırada Bitiyor. Yeni senede 
bütün kalbimle cessur Yunan mille' 

tine gittikçe artan muvaffakiyetle; 
muvaffakiyetler dilerim.,, 

Bayram dolayisile 
Ankara-lstanbul hattmda 

ilave trenler 
Ankara 1 (a.a) - Bayram 

dolayisile Ankara - lstanbul ara-
~a artacak7;Ia;;yôicu ihtiy~~·;:· 
nı karşılamak ve halkın- isti.;hatı-

ni temin etmek içinll-1-1941 ta
rihinden itibaren on gün müddet
le Ankaradan sabahları saat 8,20 
de ve Haydarpaşadan yine saat 
9 da birer gündüz treni tahrik 
edilecektir. 

Çörçile bir sual 
Baştarfı Birincide 

civarında taarruza uğrayan bir düş
man gemisi tamamile yana yat
mış ve arka tarafı suya batmış 

halde görülmüştür. 

Londra 1 {a.a) - Hava ve 
dahili emniyet nezaretlerinin teb
liği: 

Dün gece İngiltere üzerinde 
düşmanın hiç bir hava faaliyeti 
olmamıştır. 

Londra 1 (a.a) - R o-y ter 
ajansının resemn bildirdiğine göre 
İngiliz hava kuvvetleri dün gece 
Avrupa üzerinde harekette bu· 
lunmamıştır. 

ltalyan tayyarelerinin 
Yunanistanda akınları 

Atina: 1 [a. a.] - Umum! E.m
niyet nezaretinin tebliği : 

Düşman hava kuvvetleri mem
leket dahilinde_: aşağıdaki akınları 
yapmışlardır: 

1- Selanikte hasar ve zayiat 
azdır. 

2- Prevezede zayiat yoktur. 
Evler hasara uğramıştır. 

3- Yanyada zayiat azdır, Ha
sar ehemmiyetsizdir. 

4- Kozan kırlarında zayiat 
ve basar yoktur. 

--==::::::!!!!! ----~ -~-- --- --= 

Tefrika No. 
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- Duuuur ... 
Araba durdu. Eli, yüzü hala 

boyalı olan davlambaz Davinin
\tinden başka bütün çalğıcıların 
rengi atmıştı. Davlanbazın rengi 
tabii belli olmıyordu. 

[Not - Davlambaz diye eski 
dn · ~ 

lrunlerde suratlarını çeşit, çeşit 
boyayara\r maskaralık edenlere 

!~:~tı~~:x'di davlambaz filan kal

lsak atıldı· 
- Ne va; be? . 

Ben d . bı:ı: fukaravız .. 
- e '!lı:te • :ı:eng-ın deme-

CAKICI ., 
dim ya çıfıt. inin bakalım, sizi efe 
istiyor. 

- Efe kim be?. 
- Çakıcı efe .. 
Çakıcı efe mi? ar.ıan yarabbi., 

Yahudilerde şafak atmıştı. davlam
baz Daviye birşeyler oldu, araba
dan etrafa ağır bir koku intişara 
başladı. 

Çare yoktu. Mademki efe em
retmişti, icabet gereli. Yahut pasa· 
portları alıp vakıtsiz ahiret sefe
rine çıkmalıydı. 

Yahudiler indiler. Ali önde, 
çalgıcılar arkada, arabacı daha 
arkada ilerlemeğe başladılar. Bere· 
ket versin Ali akıl etmiş, arabayı 
şosenin yan tarafına çektirmiş ve 
hayvanı çözdürerek beraberine al
mıştı. Hayvanı efenin emrile Anya 
köyüne misafir ettiler. kendileri de 
çalgıcılarla beraber sırta tırmandı
lar. 

Efe oturuyordu. çalgıcılar ya
nına gidince: 

- Şöyle oturun bakahm, dedi. 
nereden geliyorsunuz? 

- Sökede.1 efe .. 
Davlambaz pis, pis kokuyordu. 

Çakıcı bunu farketti. 

- Ulen bu koku ne? 
Davlambaz Davi bir göbek çal· 

kaladıktan sonra; 
- imanını seversen efe, dedi. 

Vakitsiz haber yollama. Donlarıma 
doldurdum be .. 

Çakıcı ğülmekten bayılıyordu. 
çalğıctlar emre intizar ederlerken 
Davi biraz ayıldı, çamlıkların arka
sında temizlenip geldi. 

Kuzular, ayranlar tamamdı. 
Efenin emrile saz da başlamıştı. 
Bidayeten korkudan tiril, tiril 
titriyen yabudiler, efenin kendi
lerine bir şey yapmıyacağını anla
yınca sevinmişler ve keyiflenmiş

lerdi. Sarı sakallı Avramın güzel 
sesi: 

- Ölse de 8.şık onulmaz yaresi. 

Diye dağlarda akisler yaratır· 
ken zeybekler yemeğe hücum ile 
meşgul idiler. Fakat çokıcı efenin 
iştabi kesilmişti. Efe daliın · nazar-

EFE 
larını engin denize tevcih ederek 
diişünüyor, düşünüyordu. Hacı Mus
tafa sordu: 

- Y eıniyorsun efe. bir kasa
vetin ıni var? 

- Çalgıcının lafları içime 
dokundu hacı .. 

Çakıcı ilk karısı Raziyeyi düşü
nüyordu. Raziye de Raziye mi idi 
ya .. Mücessem bir vefa idi. Bu ka

dın Çakıcı efeye kelimenin bütün 
manasiyle aşıktı. Kocasının üstüne 
titrer, Çakıcı vukuat yaptıkça bir 
dişi kaplan gururiyle başını sema
lara dikerek dolaşırdı. Onun naı.a

rında herşey efesi idi. 

Çakıcı da bilmukabele kendi· 
sini sever ve Razjyeye büyük bir 
emniyet taşırdı. Raziye Çakıcı Meh
medin hayatında büyük bir mevki 
tutmuş ve şakavet tarihinde mühim 
roller almıştır. ileride bunlardan da 
bahsedeceğiz. 

Yemek bitti. Saz hala Uşak 
faslından devam ediyordu. Çakıcı 
çalııctlara işaret etti. Sazı kestiler 

Doktor diyor ki 
Baştarafı ıkincide 

likanh bütün traşh olsa da, yü
züne yakından) bakmak güç ol
maz; pek köse sakalın makul ola· 
mıyacağını hadımağalarının sak"lı 
hiç çıkmaması gösterir ... 

Saçlarar dikkat ederseniz: Pek 
kısa, telleri pek kuru ve seyrek 
olursa o saçların sahibine kızınızı 
vermeden önce çok düşünmelisi
niz. 

Biraz kıvırcık, ince, parlak ve 
uzun saçlı erkek makul. Fakat·saç
ları sık sık kestirebilir de daima 
kısa görünür. o~zaman iki hafta 
sonra bir dahai tetkik - ~de';;ini;;"° 
Saçlar çabuk uzamışsa iyi de~ek .. f 
Saçlar başın ortasından da.gelmiş 
olursa biç zararı yok. Belki a~ 

-fakat yandan 'şak~dan ~ökül-1 
müş olmamasına ~t pek>i ehemmiyetl 
vermelisiniz, çünkü-ı;;;- b";'(']~ 
defa bulaşık hastahğın meşhur birl 

... alametidir. .. · -

Saçlar dökülmemiş olursa, a
lındaki vaziyetlerine çok dikkat 
etmelisiniz. Erkı,k saçı alnın üze
rine doğru tamam, alnın iki tara
fından başın arkasına doğru açık 
olur ve bu· açıklık ne kadar ileri
ye gitmiş olursa o kadar iyi ... Alın 
üzerinde tekmil kalan saç kadın
lığa mahsustur. 

Sese her vakit dikkat edebi
lirsiniz: Erkek sesinin şanı kahn 
olmaktadır. Hadımağalarının sesi, 
bilirsiniz ince olur. 

Bir de, damadınız olacak de
likanlının gönlü daldan dala konar 
cinsten olmamasına ;çok dikkat et 
melisiniz. Öyle olanlar kadmların 
gönlünü almasını daha iyi bilirler 
ve kendilerini pek çabuk sevdirir
ler. Fak.at bir erkek gönlünün dal 
dan dala konması, zannedildiğinin 
aksine delalet eder. Sadece aile 
saadetil bakımından değil, çocuk 
babası olmak bakımından:da iyi 
erkek bir dalda kalır. 

Çabuk evlenmeyen erkeklerde 
- dikkat ederseniz - gönül 

leri böyle daldan dala konanlar· 
dır: Ararlar ararlar; fakat kendile 
rine devamlı eş olacak lkadını bu
lamazlar. Çünkü evlenmek için ta
biattan emir almamışlardır ... 

Dr. G. A. 

Muamele vergisi 
Defterleri 

Maliyeden verilen 
nümunelere uygun olarak 

"BUGON,, Matbaası 
tarafından hazırlandı 
"BUGÜN,t Matbaası idaresinden 
tedarik olunabilir. 

••••••••••••••••••••••••••• 
İ DOKTOR İ • • • • 
! Kemal Satır ! • • • • : Hasta 1 arını hergün : 

: Kızılay caddesindeki mua- : • • : yene evinde kabul eder. (9) : 
• • • • 

YAZAN 

Zeynel Besim Sun 

ve efenin emri üzerine onlar <hı 
karınlarını doyurdular. 

Yemekten sonra zeybek havası 
başladı. Evveli efe kalktı. Çakıcı 

Mehmedi yakından tanıyanlar onun 
zeybek havası oynamakta muhitte 
bir tane olduğunu bilirler. Çakıcı 
o kadar güze zeybekl oynardı ki 
oynayışı dillerde destan idi. İzmir 
hapsanesinde iken mahpusların ri
cası üzerine yalnız iki . defa oyna
mış, seyircilerin parmaklarını ağ

zında bırakmıştı . 

Dekoru tasavvur buyurunuz: 
Çamlarla dolu bir orman. önü 

ufuklara kadar denize bakıyor ... Sol 
ilerde Susam adası ... Aşağıda temiz 
şose kıvrılıp uzanıyor.. Heybetli 
zeybekler ... Ve o zamanlar Aydın 

Vilayetine değil, Londraya bile 
şöhret salmış olan Çakıcı zeybek 
havası oyniyor. Kızanlar ayran. 
Hacı Mustafa yeğeni• .~ayın 

biraderine hayran, h . .ıakıyor. 

Küçük ali dayısına hay .n, hayran 

( Deuamı Var) 

[;J,1ia~ 
Ankara RadJU 

(2 lklnclklnun Per,emb' 

8,00 Program ve memhı. 

saat ayarı 

8,03 Ajans haberleri 

8,18 Müzik : Hafif Provam 

(Pl.) 

8,45/9,00 Ev kadını - K~ 

ln~ma 
l '2,30 Program ve memleket 

saat ayara 

12.33 Müzik: şarkılu 

12,50 Ajans haberleri 

13.05 Müzik: Halk Türküleri 

13.20-14.00 Müzik : Karııık 

program [Pi.] 
18.00 Pragram, ve memleket 

saat ayarı 
J • 18.03~Müzik : Radyo Caz or .. 

lkestrası (İbrahim Ôzi'Ür id•resinde)~ 
18.40 Müzik : Kadınlardan fa· 

· ·sıl şarkıları 

1 

19.15 Müzik : Greta Keller 

ve Bing Crosby'nin Plakları 

19.30 Memleket saat ayan. ve 

ajans haberleri. 

19.45 Müzik : Radyo inc;,e saz 

heyeti 

20.15 Radyo gazetesi. 

20.45 Müzik ::lGençler man
dolin takımı • Sadık Talo 

21.00 Müzik : Dinleyici iıtek-
leri 

21. 30 Konuşma (Sıhhat oati) 
21.45..,Müzik :_Radyo orkest• 

rası (Şef H. Ferid Alnar) 
1 - J. Offenbach : Orfeo 

Cehennemde [Uvertür] 
2 - G. Bizet ::Birinci Arle;. 

sienne Süiti 

3 - - C. "Saint • Saens c.. 

Danse Macabre 
4 - J. Strauss : Kaiservalser 
22,30fMemleket saatf' ayarı, 

ajans haberleri; ziraat, Ehsam-tah· 
vilat. Kambiyo - nutuk borsası 
(Fiat). 

22.45 Müzik: Dans Müzigi [Pi.] 
23,25 / 23,30 Yarınki prog· 

ram ve kapanış. 

ÇAPRAZ E41LENCE 
- 1 

1 2 ' 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 ı 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 ı ıeı ı 
3 1 r ı 1 1 1 ıeı 
4 

1 1 1 eı 1 1 1 1 
5 I . ,, 

1 1 1 1 !ef 
6 •ı 1 1 l 111• 
7 ~1 1 1 ı ı !eı 
8 ı• 1 1 1 1 1 1 1 9 l ., ıeı :eı ı ı 

10 1 l 1 ı 1 1 1 1 
Soldan sağa ve yukardan aşağı: 

1 - rnsan sefilleri. 

2 - Barınacak yer -: Tena-
vül et . 

3 - Hafif değil • Vüsat. 
5 - Uzağa atamaz. 

5 Küçük • mağara • E.ski ' bir 
Türk kumandanı. ·-

6 - Yere vurdukça havaya 
fırlayan bir çocuk oyuncağı. 

7 - Bir çift kıymetli =-m-a-:d:-e-ni!"" 
para. 

8 - Kör Onnik. 
9 - Kamer - Fena değil. 

10 - Zerzevat • Bir erkek 
ismi. 

fTH.JKVtMI 

2 lkincikanun 1941 
PERŞEMBE . 

YIL : 1941 - AY : 1 Gün: 2 
Rumi 1356 - l. Ki.nun 20 
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