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Vişi 21 (a.a) - Nanmrlar meclisi, 
Nareşal Peten'in reisliğinde toplandı ve 
kabinede derpiş edilen değişiklikler, ikti
sadi ve mali meselelerle alakadar neza· 
retlerin yeniden teşkilatlandırılması mev
zuları görüşüldü. 1 9 4 1 1 hln .. rtları idar. il• 

146 kararlaıtırılır. 
Yıl: 1 No • 

IFlya~ı IS Ky 0'1'.IŞ~U" SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 
----

MEMLEKETiMiZE ON BiNTON GAZ 
BENZiN VE MOTORiN GELDi 

Ankara 21 (Hususi) 
kısmen Portsait, kıs• 
mende Hayfa transit 
depolarından memleke 
timize on bin to:ı gaz ben 
zin ve motorin gelmiştir. 

/ngiliz Akdeniz filosuna 

mensup bir tayyare gemi
si ve bir bombardıman 
tayyare filosu 

--------____ ,. 
200bin 
ingiliz 

askeri 
Yunanistan 

yolunda 
lngiltere, Balkan
lar yoluile Alman
yaya taarruza mı 
geçecek ? 

1 RADYO GAZETESİ 

Bir /ngiliz gazetesi,Ame 
rikan Boston radyosundan 
aldığı haberde şunları bil 
dirmektedir: 

" Mısırda bulunan Vey
vel ordusundan 200 bin ki 

1 şilik bir kuvvet Yunanis· 
tana gitmek üzere yolda· 
dır. / ngilfalerin Balkanla 
yoluile Almanlara karşı ta
arruza geçmeleri ihtima 
dahilindedir.,, 

lngiliz gazetesi ve Bos 
ton radyosu gibi bizde bu 
haberi ihtiyatla telQkki et 
mekteyiz. 

Londra mahfilleri, yun 
nistamn,Almanya tarafından 

gelen tazyik ve tehdit neti 
cesi ltalya ile sulh yapm 
sına meydan vermemek için 
her türlü yardımın yapılac 
ğını söylemektedirler. 

Britanya Genel Kurmay 
Başkanile birlikte 

Eden 
Kahire!lde 
Orta sarkta vaziyet 
gözden oecirilecek 

- Deyli TelgrZ:fa göre: 
lngiliz harp kabinesi, eni ta

arruza karar vermeden evvel Yu
nanistan, Türkiye ve Yugoslav
yanın yeni Alman tehdidi önün· 
deki hattı hareketlerini öğrenmek 1 
istiyor. 

' 

imparatorluk genel kur-, 
may başkanı general Dil 

Filistin ali komiserinin 
beyannamesi 

Kudüs 21 ( A.A ) - Müstakil 
:~•nsız ajansı bildiriyor: Filistin 
alı komiseri bir beyanname ile, 
15 Şubattan itibaren Romanyanın 
Alman işgali altında bir memleket 
olarak kabul edileceğini bildirmiştri. 

l 

'

lngiliz hariciye nazırı Eden, Ortaşak'a yaptığı ikinci 
seyahatında, general aeyvel ile beraber 

\ b T k B J liz hariciye naz~ Antoni Edenin I Dünya mat uatı, ür - . u gar 
1 müşterek beyan:ıamesı etra- Britanya imparatorluk Genel kur· 

fındaki tefsirlerine ve mütaleaları· may reisi General Dil ile birlikt 
na sütunlarında en ehemmiyetli Mısıragelmiş olmalarıdır. 
mevkii vermekte devam ediyor. Harp başlayalıdanberi Eden'in 
lngiliz efkarıumumiyesi, beyanna- Mısıra yaptığı seyahatler bu so· 
menin imzasından Alman propa· nuncusu ile üç olmuştur. Binaen· 
gandacılRrının kendi nam ve he- aleyh, İngiliz hariciye nazırı için 
saplarına faydalanmalarını yersiz ortaşark yabancı bir mıntaka de-
bulmaktadır. lngilizlere göre, Bul- ğildir. Diğer taraftan Dil' de, Fili•· 
gar - Türk beyannamesi, Türkiye- tin havalisinde uzun müddet ku· 
nin evvelce giriştiği taahhütlere mandanlık yapmış bir generaldir. 

hiç bir suretle 
h a l e 1 getirme· 
mektedir. 

Ortaşarkta va•İ· 
yeti gayet iyi bil
m~ktedir. 

Edenin bunda 
evve 1 k i s e y a· 
hati oldukça uzun 

Belgrad siyasi 
mahfilleri bu ve· 
sikanın imzasın

dan sonra, Bal
kanlarda statüko
nun muhafazası 

yolunda bir ta· 
kım teşebbüsleri 

Edenin 
Seyahatı 

sürmüş, nazır 

Mısırda, Sudanda 
tetkiklerde bu
lunmuş, HabeŞ 

imparatoru Haile 

ğayrivarid telakki etmemektedir· 
anlaşıldığına göre, Yugoslavyada 
bu yolda yabılacalr teşebbüslere 
iştirak temayülü mevcut bulunmak

tadır. 
Alman gazeteleri, deklerasyona, 

senenin en önemli hadisesi nazarile 
bakmaktadırlar. 

Bükreşte çıkan Ünivenel ga. 
zetesi, "Beyanname bir barış ar
zusunun ifadesidir. Bu vesika bü
tün Balkanlarda bir sulh yarata-
caktır.,, demektedir. 

Edenin yeni :seyahatı 

Günün gerek siyaset, gerek 
harp bakımından en ehemmi-

hida yetliselerinden birisi de lngi-

Selnsiye ile görüşmüştü. Bu seya
hatten pek az sonra Libya hareki· 
tı başlamış, lngiliz ordusunun yıl
dırım taarruzlarile kısa bir zaman 
İçinde muvaffakiyetle bitmiştir. 

Bu itibarla Eden'in bu defaki 
seyahatinde de bir takım esaslı 
neticeler beklmek yanlış olmaya· 
caktır. 

Seyahat Britanyanın ortaşark· 
ta yeni• hamleler ypamağa hazır
landığını ifade eder. lıkbahar yak 
!aşmaktadır. Ortaşark vaziyetini 
yerinde gözden ·geçirmek lilzımdır. 

Buna lngiliz harp kabinesi lü
zum görmüş ve buraların eski bir 
aşinası olan general Dil'i hariciye 

[Devamı üçüçüde J 

PAMUK ZIRAATI 
Yeniden Amerikaya 20 Pamuk 
selektörü, yüksek kudret 1 i 
traktörler ısmarlandı 

Ankaradan bildiriliyor: 
p•mu~ ziraatinin inkişafını ve istihsalini fenni usullerle elde etmeyi 

temın maksadıle şehrimizde bir pamuk kongresi toplanmıştı. Ziraat 
Vekaleti bu kongreJe alınan karar cümlesinden olarak Amerikaya bir 
ç~k siparişlerde bulunmuştur. Bu siparişler arasında yeniden üç pamuk 
.. kme makinesi, pam ık tohumlarını selektörden geçirmek üz~re yüksek 
randım~nlı 20 pa~uk •elek~örü, pamuk müesseselerinde lüzumlu yüksek 
'udretlı modern dızel traktorler, pulluklar, toprak tesviye ve •ulama 
ile pamuk ziraatine müteallik çapa makineleri ve testereli çırçır maki
neleri vardır. 

Pamuk selektörleri ayni zamanda hububat da işliyecek evsafı haiz 
ve ilaçlama tertibatı ile mücehhez olacaktır. Bu selektörler memleketin 
muhtelif bölgelerine tevzi olunacaktır. 

Evvelce sipariş edilen 300 pamuk ekme maLine,inin bugünler,fe 
yurdumuza gelmesi beklenmektedir. Bu makineler geldiği zaman maliyet 
fiatı üzerinden pamuk müstahsillerine satılacaktır; 

Tek ekmek kararna
mesi a:neriyete girdi 

-- Ankara. ızmir ve lstanbuldaki değirmen ve --- hnn\ar mevcut Un\annı bildirecekler ----
Ankara 21 [Hususi muhabirimizden] - Tek tip 

ekmek çıkarılması, francala imalatının tahdidi v~ 
buğdaylara karıştırılacak çavdar nisbeti hakkındakı 
koordinasyon kararı bugün neşredildi. 

Bu karar esaslarına göre, 1stanbul ve lzmir şe· 
birleri belediye hudutları dahilinde yalnız ecnebi 
maddesi çıkmış 100 kilo buğdaydan 84 ili 86 kilo 
arasında un alınacak surette tek tip oiarak imal edi· 
len unlarla bu unlardan yapılan ekmekler istihlak olu
nacaktır. 

Bu anların imalinde kullanılacak buğday har
manlarına bu harmanların asıllarında mevcut çav· 
darla birlikte azami yüzde 15 i geçmiyecek nis bette 
çavdar katılacaktır. 

mevzu bahis şehirlerin francala ve sair ihtiyaç· 
ları için iktiza eden daha aşağı randımanlı unlar 
Ticaret Vekaletince tesbit edilecek mikdarda, top· 
rak mahsulleri ofisi tarafından hazırlancaktır. Fran-

Eritrede 
harekat 

Bir İtalyan Generali 
esir edildi 

Kahire 21 ( A.A ) _ lngiliz 
karargahıııın tebliği: 

Libyada bingazinin cenubunda· 
ki muharebede 107 ltalya" muha 
rebe arabası iğtinam edilmiştir. Bu 
muharebenin vukua " ld".. . 

• • • 6 e ıgı genış 

sahada ıgtınam olunan diğer harp 
malzemesinin 1 sayı ma.sına devam 
olunmaktadır. Eritrede aralarında 
bir ~e.neral olmak ü:ere 500 kü
sur . sı~ alınmıştır. Bundan başka 
mavı Nıl, yukarı Nil ve diğer mın· 
takalarda bir çok esirler alınmıştır. 
ltalyan somalisinde kıt'alarımız Cu· 
b~ nehrini bir bok yerlerden geç
mışlerdir h k. · · are at şayanı memnunı-
yet bir tarzda inkişaf etmektedir. 

calalar her bir şehrin beledİJ'e•ince ihtiyaca göre 
tayin edilecek fırınlarda yapılacak ve yine beledi
yelerin tayin edecekleri mahallerde satışa arzoluna· 
cakhr. 

BO şehirlerin belediye hududları Jahilindeki de
ğirmenler, gerek bu şehirlerin, gerek diğer mahal· 
!erin ihtiyaçları için kararlaştırılan tipden gayri un 
ima~ e~e~iyocekleri gibi bu şehirlerin ihtiyacını 
_temıne ı_ştıra.k eden başka $ehirlerdeki değirmenlerin 
'.mal .ettıklerı b~ tipden gayri unlarında bu şehirlere 
ıdhalı menodilmektedir. 

Karar bu gün medyete girdiğinden Ankara, 
lstanbul ve lzmir değirmen ve fırınları ellerinde 
"'.evc~t unları bir beyanname ile belediyelere bi). 
~ı~m~g~ mecb_ur tutulmuşlardır. Bu unların sarf ve 
ıstıhlakı beledıyelerce temia olundukta . b 
k n sonra ış u 

arar hükümleri dahilinde tatbikata " .1 . l 
Lt .e~m~oa. 

ca~ ır. 

• 
ıaşe 

müsteşarı 
Kayseri valisi Şefik Soyerin 

tayini takarrUr etti 
Ankara 21 (Hususi muhabiri 

mizden) - Yeni teşekkül etmekte 
olan iaşe müsteşarlığına Kayseri 

, vali•i B. Şefik Soyer'in tayini ta· 
karrür etmiştir. B. Şefik Soyer, 
Jıalen Ankarada bulunmakta ve ye
ni teşkilat dolayısiyle vekaletle te· 
maslarına devam etmektedir. 

iaşe müsteşarlığı muhasebeci
liğene vekalet muhasebecisi B. 
Tevfık Rıza, Zatişleri müdürliiğüne 
Vekalet müdürü B. Ferid Metinsoy 
vekalen tayin olunmuşlardır. 

lngilizler Juba nehrini 
ele geçirdiler 

Yunanistanda Zatürre 
. Londra 21 ( A. A) - Yuna

~ıslanda zatürre hastalığı oldu
gundan dolayı, lngiliz fabrikaları 
bir milyon komprimeyi, Yunan hü
kOmetine hediye etmişlerıfü. 

Yunan kralı cephede 
Hartum 21 (a.a) - Doğu Al· 

rikası ordusunda bulunan Röyterin 
hususi muhabiri yazıyor: " Hintma· 
yıp da, Juba nehrinin mühim bir 
noktasında ki ltalyan karakolu kuv
vetlerimiz tarafından zaptHdilince 
artık Juba nehri temamen elimi· 
ze geçmiş oldu. Beneşin Nutku 

Londra 21 ( A.A) Livor-
polda ünversite talebelerine bir 
nutuk veren Çek Reisicümhuru 
Beneş şu sözleri söylemiştir. 

" - Ne bir intikam sulhu 
yapcağız ne de Almanyayı mah· 
vetnıek yolunu tutacağız. 

Yalnız Almanyanın siyasi ah· 
lak bozukluğunu düzeltmemiz la
zımdır. Zira her yirmi senede 
yeni bir facia doğmasın • ., 

Berat şiddetle 
bombalandı 

Kahire 21 (A.A) - lngiliz ha 
va kuvvetleri umumi karargahının 
tebliği: 

lngiliz hava kuvvetleri, Arna
vutluk arazisi üzerinde çok büyük 

faaliyette bulunmuştur. Berat üze
rine bilhassa şiddetli hücumlar ya
pılmıştır. Kışlalar hasara uğratıl
mıştır. Düşman bu hava muhare

belerinde 7 avcı tayyaresi kaybet 
miştir. Bizden zayiat yoktur. 

Doğu Afrika5t ardaları baf 
kumandanı general Caningham, Jo· 
ba nehri harekatından evvel ordu· 
ya şu yevmi emri vermiştir: 

" Şimaldeki imparatorluk kav· 
vetlerinin kazandığı zafer bize gıp· 
te vermektedir. Biz de .ay.ni ;::· 
zafferiyetleri kazanaıak ıstryor u ' 

Şimdi fırsat ıre_J'!'if:-izi ~::::!:~ 
muvalfakiyetle bıtırm 
ederim..., 
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Nasıl rüya görüyoruz 1 
R üya meselesi, ilk insan

dan tutunuz da yirminci 

asrın müsbet ilimleriyle mücehhez 
modern insanına kadar her dev
rin ruh taşıyan ve şuurla yaşıyan 
insanını haklı olarak meşgul etmiş
tir. 

Vahşi ve iptidai insana ruh fikri 
biri uyanık iken diğeri uyku esna
sında tabii surette sürdüğü çifte 
hayatı iyice anlıyamamasından gel· 
miştir, dersek m baleğa ememiş 

oluruz. Filhakika, bir vahşi için 
uykuda iken ve uyanık iken zih
ııinde basil ol.n rüyalar sahici id
rakler ayni kıymeti haizdirler. Vah
şiye göre uyanık iken gördüğü ne 1 
kadar gayri şahsi ve realite ise 
uykuda iken gördüğü hayallP-r de 
ayni kıymette birer hakikattırlar. 

Onun için uzak bir memleketi zi
yaret ettiğine dair bir rüya gördü
gü zaman ornya hakikaten gitmiş 

havas uzuvlarımdan kaçıyorlardı.,, 
diye kaydediyor, Hülya esnasında 
dışarıya karşı çok zayıf bir dik· 
kat vardır. Fikirler birbirleriyle 
serbestçe ve kendi iç alakaları 
nisbetinde birleşirler. Zihin bu es
nada birleşen ve serseri bir hal

de birbirini takip eden kendi fi. 
kirlerine tamamen seyirci vaziyet
te kalırlar. Denilebilirki: •· hülya 
uyanık iken rüya görmeki rüya i
se uykuda bir hülyadır. ,, Bazı 
hülya hali gayet güzel tanzim e
dilmiş bir piyesin bütün vasıllarını 
taşır. : Şen olur, hazin olur, ko· 
mik veya dramatik olur ; fakat 
her halde tahammül edilmez bir 
mantıkla doludur. Zihin bu halde 
iken sanki kendi kendini seyreder 
gibidir. 

Hülyanın marazi bir hal aldı

ğı anlar da vardır. Bu takdirde 
zekayı usül dairesinde çalışmaktan 

olduguna inanıyor ______ y AZAN---·· meneden bir iti-
Uyandığı zaman yat baş göstermiı 

vücudunun yine Rasim Başgöz demekiir. 
eski yerinde kal- Rüya ise uy· 
dığını gorunce Adana Erkek Lisesi Filozofi kuda gayri şuuri 
hayretler içinde Öğretmeni hayatımızda cer-
kalıyor. Ve uyku yan eden hayaller 

esnasında gördüğü manzaraları , 
gezdiği yerleri bir türlü izah ede
miyor. Böylece rüyaya mistik bir 
mana atfetmeğe başlıyor. Hatta di
yebiliriz ki rüya hadisesi ruh fik
rının doğma~ında,sırri varlıklara 

inanmanın teşekkOlünde mühim rol 
oynamıştır: 

Filozof ve ruhiyatçılar rüyaya 
karşı her zaman alaka göstermiş

lerdir. Yunan filozaflarından Efla
tun rüya ile hayatın manevi kıy

meti arasında münasebet görmüş, 

Aristo zayıf ihsasların rüyada kuv
vetlendiklerine, bazı rüyalar vasıta
siyle uzvi hastalıkların evvelden 
keşfedildiklerine ve gfinün mesele
lerinin rüyaya tesir ettiğine dikkat 
etmişti. 

Muhtelif dinlerde Kahin, Hü
kümdar, Din Ulularının gördüğü 

rüyaların bu dinlertie mühim mev
kiler işgal ettiğini görüyoruz. 

Beniisrail hikayelerinin hemen 
hemen hepsinde görülen ~ ir rüya
nın türlü tefsirlere uğradığını, bir 
kavmin hayatı Ü7.erinde vukua gelen 
iktisadi ve siyasi değişikliklerin da
ha evvelden bir rüya ile filan ve
ya falan zata malOm olduğu kayit 
edilegelmektedir. 

Firavuna Musanın doğacajtını 

bildiren, Hazreti lbrahime vezrını 
hatırlatan, Hazreti Yakuba oğlu 

Yusufun felaketini söyliyen ve rüz
gardan kanlı gömlek kokusu gele
cetini evvelden haber veren hep 
rüya olmamış mıdır? 

Dinde mevcut istihare insanla
rı ve nezirleri olacak ve olmıya
cak işleri rüyanın zengin hazin ele · 
rinden beklemek rüyanın taşıdığı 

yüksek kıymeti pek güzel ifade 
etmektedir. 

Bugünün müsbet insanı bile 
rüyasını anlatmaktan fariğ olmadı
ğına ve rüyasına muhatap olan 
modern iasanın (Hayırdır inşallah!) 
ı bastırarak tevekkülle dinlediği 
ve sonra da türlü türlü şekillerde 
yorduğu rüyayı demek oluyor ki 
bugün de bir kıymet olarak kabul 

serisidir. Rüya görmek, Normal bir 
ruh hadisesidir. Rüyada da ihsas· 
!arımız tam bir mutabakat halinde
dirler. Yani rüyamızda gördüğümüz 
bir kimsenin sesini de duyarız. Ba
zan birbirlerini tutmayan unsurlara 
malik rüyalar da vardır. Rüyada 
gördüğümüz şeyler ile uyanık iken 
gördüğümüz şeyler arasındaki 

fark birisinin realiteye uyması, di
ğerinin uymamasıdir. Uyanıldığı za
man rüya'lın manasız oluşu bu uy· 
gunsuzluktan ileri gelir. 

Rüya hakkında müellifler ara
sındaki ihtilaf hakikaten büyüktür, 
itimada layık müşahedecilerin ver
dikleri istatistik ve tefsirler muhte
liftir. Çünkü Rüyalarımızı doğrudan 
doğruya müşahade edebilecek bir 
vasıtadan mahrum bulunuyoruz. 
Rüyadan sonra hemen uyanarak 
kaydetmeğ-e kendilerini alıştırmış 

olanlar bile rüyalarını sihatle kay
detmekten uzaktırlar. 

Rüyalarımızın meydana gelme
sinde muhtelif usurlar vardır. Bun
ları a) dış unsOrlar, b) iç ııusurlar' 
c) ruhi unsurlar diye üç gurupta 
mütalaa etmek mümkündür. Dış 

unsurlar arasında göz ihsaslarını 

, kulak ihsaslarını Lems ihsaslarını 
adele ihsaslarını sayabiliz. 

iç unsurlar olarak Miğde Ba
ğırsak' Kalp ve ciğerlerimizin sinir
leri vasıtasiyle aldıgımız ihsasları 

zikredebiliriz. Ruhi un1Urlara gelin
ce burada hatıraları gayri şuurun 

tedaisinin ve tatmin edilmeyüp gayri 
şuura atılmış arzuların topln halini 
göz önünde bulundurmalıyız. 

Şimdi Rüyaların nasıl meydana 
geldiğinde bu üç unsurun rollerini 
misallerle bire rbirer tetkike başlar
ken belli başlı iki telakkinin karşı
karşıya geldiğini görüyoruz. Fran
sız ruhiyatçılarından Hanri Bergson 
ile Viyanalı Doktor Froyt birbirle
rinden müstakilen rüyayı izah et
miş bulunuyorlar. 

Hanri Bergson'a göre rüyala
( Devamı var ) 

BUGÜN 22 Şubat 1941 

~C) 1 DAHİLİ 
.. ~rıH<~-~~~od'~:..~~~ Harunige 

Talebenin imti- tren talebe 

handa sıkılma• ekseriya Si· 

. ' . 

H "ABERLER . . 

kög enstitüsü
ması için kılarak tu· 

•olmaktadır. 
, _______ _.-

Amerikada bu hastalık halinde 
gibidir. imtihana girecek talebe 
ne kadar çalışkan ve zeki olsa da 
hocalarının Önüne çıktığı zaman 
son derece asabiyete kapılmakta
dırlar. 

Amerikalı profesörler talabe
lerini teskin için türlü türlü çare 
lere baş vurmuşlardır- Fakat bun 

ların arasında Filadelfiya üniver

sitesi erkanından profesör Vool
man bulduğu usul ile çok muvaf 
fak olmuştur. 

Profesör kendi hesabına im

tihan salonu yanında bir odaya 
talebe için hususi bir büfe hazırla! 

mıştır. Talebe imtihana girmezden 
evvel burada istediği kadar pasta 

yer ve çay kahve içer.Her suretle 
istirahat eden talebe için burada 
yegine memnuniyet imtih ;1.ndan 
bahsetmektir. 

Büfede iyice karnını doyurup 

keyfini getiren talabe imtihana 
girdiği zaman hiç sıkılmamakta
tadır. 

• 
insan ayağı 
basmamış or

manlarda 

Cenubi A 
merikanın 

insan aya· 
ğı basma 
mış mınta· 

kalarında, bilhassa Brezilya or-
manlarında, pek eski devirlerde 
yaşamış ve bugün her yerde ne

silleri münkariz olmuş Lir takım 
çok büyük hayvanların yaşamakta 

olduğu öteden beri iddia edilir
di, Fakat bu iddiayı teyid edecek 
malumat mevcut değildi. 

Son zamanlarda bu mıntaka
da seyahat eden Brezilyalı bazı 
cesur tacirler bu hayvanlardan 
bir ikisinin iskeletini getirmişler-

dir. Bunlar, tarihten evvelki de· 
virlerde yaşamış lgnanodon'lara 

benzemektedir. iskeletin uzunlu
ğu beş metredir. 

Tacirler iskeleti ·bu havalide 
ki Amerika yerlilerlnden satın al 
mışlardır_ Yerliler hayvanı zehir
li oklarla öldürdüklerini söylemiş 
!erdir. 

• 
Batmakta 

olan şehir 

Amerika • 
nın büyük 
iskelelerin 

den biri olan Boslon şehri tedri· 

cen denize batmaktadır. Yap•lan 
ilmi tetkiklere göre, şehrin kurul· 

duğu yer yavaş yavaş kaymakta 
ve alçalmaktadır. 1830 yılında 

şehrin birkaç yüksek noktası öl
çülmüş, şimdi ayni yükseklikler 
tekrar ölçülmüş bu yerlerin 25 
santimetre alçaldığı tesbit edil· 
miştir. Boıtonun liskele ciheti de 
her sene çökmektedir. 

ne kimler alınıgor? 
Enstitü, mezunlanna bir 
çok hak bahsetmektedir 
H aruniye köy enstitüsüne vilayetimizden yeniden talebe 

alınacağını yazmıştık_ Enstitüye kaydolma şartları ve 

enstitünün mezunlarına verdiği haklar şunlardır: 
1-Köy Enstitülerine 3803 nu· 

maralı kanunun 3 üncü maddesi 
mucibince tam devreli köy ilkokul
larından mezun, sıhhath, müsait 
kız ve erkek köy çocukları alınır. 

2- Bunlara beş yıllık Enstitü 
tahsili esnasında ziraatçilikle bera
ber demircilik, dülgerlik, davarcı

lık, kooperatifçilik gibi meslek 
de öğretilerek köy öğretmeni ye
tiştirilir. 

3- Enstitüden mezun olan 
her ögretmene 3803 .ıumaralı ka
nun mucibince aylık ve peşin üc
ret verileceği gibi ayrıca altm1ş 
lira techizat bedeli ile tayin olun
duğu yere kadar zaruri yol parası 
verilir. 

4- Bu öğretmenler hastalan
dıkları veya talim yahut manevra 
maksadiyle askere alındıkları za
man aylıklarını tam olarak alırlar. 

5- Fili hizmet için askere a
lınanlarına Yarsubaylık veya aske· 
ri memurluk verilinciye kadar üc· 
retleri Üçte iki olarak ödenir. Hiç 
bir suretle kayıtları terkin edile
mez. 

6 Bu öğretmenlerin kendi-
leri ve aileleri efradı hastalandık

ları zaman devlet tarafından mec· 
canen tedavi edildikleri gibi ayrıca 
tayin edilecek seyyar sıhhat müfet-

tişi doktorlar da sık sık köylere 
giderek kendileri ve aileleri halkı

nın sıhhatı ile meşgul olurlar. 

7-Enstitü 'en parlak bir dere
ce ile çıkanlar gene Enstitülere öğ
retmen tayin edilecekleri gibi ayrı-ı 
ca bunlar için kurulacak tekaüt san

dığı ve içtimai yardım sandığı ile 
istikballeri teminat altına alınmıştır. 

8~Bu şğretmenlere çalışacak

ları köylerde birer ev verileceği 
gibi ayrıca öğretmeninin ve ailesi· 
uin ğeçimine ,Okul talebesinin ders 
tatbikatına yetecek kadar arazi t~h

sis edilir. Bundan başka istihsale 
yarayıcı alet, islah edilmiş tohum, 
fidan, çift ve irat hayvanı verilir. 
Bunlardan elde edilecek bütün ha
sılat öğretmene aittir. Bunlar kurak
lık, sel, dolu, yangın, hastalık ve 
saire gibi harici sebeplerle ziyana 
ugradığı takdirde işlemeyi yeni baş· 
tan tesis için devlet bütçesinden 
bu ziyanı karşılıyacak mikdar taz
minat verilir. 

9- Enstitüye alınacak kız ve 
erkek çocukların yiyecek, giyecek, 
yatacak eşyaya ait ihtiyaçları Ens
titü idaresince temin edilir. Kabul 
edilen talebenin Köy Enstitüsüne 
gitme ve Enstitüde il..en izinli gi· 
dip gelme yol masrafları talebeye 
aittir 

lzmirde Büyük Bir "lnönü 
Kır Koşusu,, Yapılacak 

lzıııir ( Hu•usi ) - Beden ter· 
biyesi genel direktörlüi'ü atletizm 
federasyonu reisi Saffet Gürol be
raberinde federasyon mütehassısı 

Naili Moran bulunduğu halde şeh· 
rimize gelmiştir. 

Saffet Gürol ve Naili Moran 
yirmi gündenberi Eskişehir, Kü
tahya, Afyon, Manisa ve Balıke

sir bölgelerinde atletizm mevzuu 
etrafında tetkik ve teftişlerde bu
lunmaktadırlar. 

Ôğrendi&'imize göre, federas
yon lımir' de lnönü kır koşusunu 
yapmak tasavvurundadır. Bu bü· 
yük koşu bütün bölgelerin dörder 
kişilik takımlariyle yapılmakta ve 
Türkiye birinciliği mahiyetini taşı

maktadır. 

Koşunun tarihi 23 mart pazar 
olarak tesbit edilmiştir. Bölgeler 
müsabakaya dahil olabilmek için 
Genel direktörlük umumi atletizm 
faaliyet programına nazaran bu 
sene zarfında diğer koşuları yap
mış olmaları icap atmektedir. 
Böylece lnönü koşusuna 63 bölge· 
den 50 • 55 kadarının iştirak ede
ceği tahmin edilmektedir. 

lzmir sporu için büyük bir ha
reket ve faaliyet vesilesi teşkil e
decek olan lnönü müsabakasında 
Türkiyenin en namdar ve ileri at· 
letleri yarışacaklardır. Bazı bölge
lerin iki ve daha ziyade takımla 

müsabakaya girebilmeleri kabul e· 
dildiğinden koşuda en aşağı bir 

{ Devamı üçüncüde/ 

Dün akşam 
Halkevinde verilen 

Konferans 
C. H. P. Genel sekreterliği 

tarafından, konferans vermek u .. 
zere şehrimize gönderilen Anka
ra Gazi orta öğretmen okulu 

Edebiyat öğretmen Ahmet Kudsi 
Tecer ve doçent Bedriddin Tun
cel dün akşam Halkevi salonun
da konferanslarını vermişlerdir
Kalabalık bir dinleyici kitlesi, ge
rek halk edebiyatı mevzuu etra
fındaki Ahmet Kudsi Tecerin 
konferansını, gerek Bedriddin 
Tuncelin Türk halk tamaşasına 
dair konuşmasını büyük bir alaka 
ve dikkatle takip etmiştir. Kon· 
feransları müteakip hayali küçük 
Ali tarafından oynatılan Karagöz 
zevkle seyredilmiştir. 

• işçi sigortalarına ait kanun 
layihası Meclise verilmiştir. Bu si
gorta işlerini idare edecek teşkilat 

hakkında iktisat Vekaleti tarafından 
bir kanun layihası hazırlanmıştır. 

Bu layihadaki esaslara göre, iktisat 
Vekaletine bağlı hükmi şahsiyeti 

haiz bir ,,işçi sigortası idaresi,, ku
rulacaktır. Tatbik ettiği sigortalar· 
da kar gayesi gütmüyecek olan bu 
idare bir umum müdürlük teşkilatı 
ile idare edilecek ve büro heyeti 
ile tedkik ve mürakabe heyetini 
ihtiva edecektir. Umum müdürlük, 
bir umum müdür ile birkaç muavi
ninden ve merkez teşkilatı ile lü
zum görülen yerlerde açılacak şu
be ve acentelerden terekküp ede
cektir. 

• lzmir -84 mahalleden se
çilen 840 kişi pasif korunma için 
itfaiyeye kaydedilmiştir. Bunlar ta
limlere başladılar. Ayrıca 262 kişi· 

tik bir de yardımcı ekip teşkil edil
di. 

• lzmir - Birinci Kordonda 
Paterson'un üzüm temizleme fabri· 
kasındaki kükürtler ateş aldı Gaz 
maskeleri kullanan itfaiye yangını 
güçlükle söndürdü. 

Fabrika 87.000 liraya sigortalidır. 

Yeni bir Ticaret 
Anlaşması 

lstanbul, (Hususi)
hükümetimiz arasında 
on milyon liralık yeni 
ve mübadele anlaşması 
caktır. 

lngilizlerle 
Ankarada 

bir ticaret 
imzalana· 

Çocuk Esirgeme kurumn 
tarafından 

ediyoruz. ,==== 
Yalnız şurasını hemen ilave l 

edelim ki eskilerin ve Din mensup
larının rüyadan anladığı mana ile . 

BugUn 'Un Romanı : 82 Çocuk Esirgem Kurumu dün 
toplanmı,tır. içtimada yeni idare 
heyeti seçimi yapılmıştır. B U KADIN aırınc:I 

sınıf CASUSTU 
bugünün mfisbet in,anının tasavvur ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::: 
ettiği rüya mefhtımu temamen baş-

Çev•r•n : EF • KA 
kadır. ilk insan ve Din adamı rü
yaya metafizik bir mahiyet atfedi
yor, onda mistik bir kuvvet arıyor 
ve ruhun mahiyetini araştırmaya 

bir yol telakki ediyordu. Bugünkü 
Psikoloji ilmi adamı ise rüyaya 
sadece bir ruh hidi,esi diye cephe 
alıyor ve rüyayı tabii bir hafıza, 

idrik, tedai veya irade nev'inden 
ruhi vakıa olarak tetkik ediyor. 

Fizyoloji ve Psikoloji ilimleri 
inkişaf ettiği zaman rüya mesele
sini yeniden e:e aldı ve 19 uncu 
sırdanberi rüyalar etrafında mü
him bir edebiyat inl<işaf etti. Rü
ya hakkında esaslı İzahlara girme· 
den evvel müsaadenizle rüya ile 
hülya arasındaki farkı ltı.aca göz
den geçirmiş olalım : 

Hülya adı verilen halde ,;. 
bin ile harici alem arasında bir 
ayrılık görüyoruz. Zihin dışarc1&1ti 
şeylere karşı duygusuz kalıyor 
ve muhayyel bir alem içine dalı-
yor. J. J. Russo : Bir eserinde 
u e benim 

dolaştırıyormuş gibi, pek yakından 
gelen bir piyano sesi duyuldu. 

Kompars, biraz evvelki yeiıli 

ve asabi halinden utanarak tekrar 
koltuğa oturdu, izahat verdi: 

- Geçen geceki piyanonun 
sesini tanır gibi olmuştum da .. 

Sahte jandarma ayağa kalklı. 

Balkon kapısına yaklaştı. Hava se
rin olduğu için kapıyı kapatacaktı. 

Fakat tereddüt etti. 
Zabit mırıldandı: 

- Biraz bekleyin kimbilir. Bel
ki de ayni piyanodur. 

Sapsarıydı. Elleri titriyordu . 
Bir kaç saniye geçti ve iki Almanın 
umdukları hadise vukubuldu. Piya
nist ilhamını bulmuş gibi F orenin 
melodisine başladı. 

Evet, bu geçen geceki piya
nistti. Çaldığ-ı parça da onun ma
dam Lököre, söylemek istediği bir 
şey olduğunu bildiren bir işaret olsa 
gerekti: Dijter piyano da b&flayınca 
birincisi F orenin melodisini tamamla· 

madan bırakarak "Hagır/ Bana 
asla öirenemigecelcsin 1 ,, 
parçasının ilk notalarını ahenge hiç 
ehemmiyet vermeden yavaş yavaş 
çalmağa koyuldu. 

Kompars yerinde doğruldu: 
- Çabuk ol Konrad koş bak, 

piyanoyu çalan Haym mı? 
Konrad sokağa fırladığı sırada 

o da kağıt kalemi alarak çalınan 
parçaları not etti, ikinci jpiyano 
birincinin çaldığını tekrarladığı va· 
kit notlarını kontroldan geçirdi. 

Konser birkaç dakika sürdil
Piyanolar susunca Alman zabiti 
şifreyi halletti: 

Grup şeflerini merlcezi 
mahzende gecegarısı için 
toplayınız. 

Kompars mırıldandı: 

- Benim için son bir talih eseri! 
Bu sırada Konrad nefes nele· 

se geldi: 
Piyanoyu çalan Haym. 

- Pekili ıeni gördn mO? 

- Hayır. 
- O halde otur da düşünelim. 
- Fakat ... 
Koınpars hiddetlendi: 
- Otur diyorum. · Lüzumsuz 

ac~le istemez. Haym grup şeflerini • 
ıııerkezi mahzende toplanmağa davet 
ediyor. Madam Lökör daveti ala
kadarlara bildirecek. Kadını, şüp
hesini uyandırmadan takip edebile
cek milin? 

- Evet. Sokaklarda daha as
kerler dolaşıyor. Bu sebeple fazla 
nazarı dikkati celbetmem. 

- Haydi bakalım öyleyse .. 
Ben her ikinizi de uzaktan [takip 
edeceğim. Eğer uzakta kalırsam 
köşe başlarında tebeşirle işaret 
yap. 

Birkaç dakika sonra ağaçların 
arkasına •aklanmış olan Komparsla 
Konrad, madam Lökörün methalin 
de ışıkların birdenbire yakıldığını 
gördüler. Saat tam yirmi üçtü. 

Komparo: 
- Zaıııanında yetiştik.. Dedi. 

Friçin intikamını alabileceğiz. 
nına silah aldın mı? 

- Evet. 

Ya· 

- Harekete geçmeden önce 
düşünmek prensibini demin ortaya 
atan ben tabancamı almayı unut
tum. Yumruklarımdan başka sili· 
hım yok. 

••• 
Evde herkes uyuyordu. Madam 

Lökör elektriği söndürdü ve karan
lık sokaklara daldı. Şiddetli bir 
rüzgir yüzüme çarptı. Üşür gibi 
oldum. Fakat bu soğuktan değil, 
korkudandı. Evveli böyle olurdu, 
ilk anlar geçtikten sonra alışır, 

korkusu azalırdı. 
Yolun ortasından yürüyordu. 

Genç kadın hergün kur~una dizil· 
mek tehlikesine maruzdu ve bunu 
biliyordu. Fakat bu cesaretine rağ
men geceleri karanlık!~ yürümek
ten korkardı. Başını çevirip takip 
edilip edilmediğini anlatmak için 
arkasına bile bakamıyordu. 

Dewımı wrr 

ilk okullar koruma 
birl iğine aza olanlar 
Adana ilk okulları koruma 

birliğine yeniden aza olan ve se
nelik 'aidatlarını peşinen yatıran 
yurddaşlarımız şunlardır : 

B. Mustafa Özgür Fabrikatör 
100 lira, B. Aziz Pamukçu fabri· 
katör 50 lira, Nedim Kozacıoğlu 
tüccar 20 lira, Mehmet Tanrıver 
tüccar 12 lira, lbrahim Telci Mil
li mensucat fabrikası müdürü 10 
lira, Aziz Köseoğlu tüccar 5 lira, 
Mürşid Güngör fabrikatör 6 lira 
vermişlerdir. 

ilk okul talebelerine sıhh
at filimleri gösteriliyor 

Sıhhiye Vekaletinden, Maarif 
direktörlüğüne g ö n d eri 1 en; 
hatalıklardan korunmaya yarayan 
sıhhi bilgiler ile hayatı bazı ma
lümatı haiz öğretici filimlerin, okur· 
lara gösterilmesine Gazi okulu si
nemasında başlanmıştır. 
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Harp ve Diblomasi~ . BORSA 
nazırına terfik etmiştir. 

Taymis ırazetesi, bu seyahat 
de sadece Afrika vaziyetinin tetki 
kile iktifa olunmayacağını yazıyor. 

MalOmdur ki, İngiliz ortaşark 
başkumandanı &'eneral Veyvel bir 
müddet evvel Atinaya bir seyahat 
yapmış, Yun an ordusu ~ellerile gö-

1 rüşmüştü. O gündenberı Almanla· 
rın Atina üzerine tazyikleri art
mıştır. Yeni '., tedbir ve kar.ular• 
lü:ıum vardır. 

Pasifik vaziyeti 

I• ngilterenin pasifikte , yani Büyük 

Okyanusta müh:m üssü olan 
Singapur'a dsker gönderildiğinden , 
üssün ehemmiyetli surette takviye 
edildiğinden daha evvel bahsetmiş
tik. 

Mısır ve Libyadaki Avustral
ya kıtaalarını teftiş eden Avustral
ya başvekili, şimdi Mısırdan Lond
raya varmış bulunmaktadır. İngiliz 
gazeteleri başvekilin bu ziyaret ve 
seyahatine ehemmiyet atfediyorlar. 

Bu, Bütün imparatorluğun müş
terek bir gaye uğrunda çalışma
ğa azmetmiş bulunduğuna delil sa
yılıyor. Hatta diplomatik bazı ınah
fillerce müşterek bir imparatorluk 
harp kabinesi teşkili bile muhtemel 
görülmektedir 

Avustrnlya başvekili, Londra 
gazetelerine yaptığı beyanatta bil
hassa şöyle demiştir: 

" Singapur'un nıüdafaası bizim 
mes'uliyetimizin altındadır. Orayı 
müdafaa boynumuzun borcudur. Sin
gapnra asker göndermekle hiç bir 
zaman bir tecavüz maksadı güdmi

yoruz.u 
Birleşik Amerikanın genel kur• 

may başkanı, gizli bir toplantıda 
izahat verirken1 pasifik vaziyetini 
vahim gördüğünü, pasifikteki filo
ya azimi ehemmiyet verilmesinin 
lizımgeldiğini bildirmiştir. 

Japon siyaseti 

J aponyanın Siyamla Hindiçini 

arasındaki ihtilafta hakem 
vazifesi gördüğü malOmdur. Japon
ların bu mevzii sulh teşebbüsünü 
genişletmek karariyle lngiliz hükü
metine bir teklif yaptığını dün bil
dirmiştik. 

Alınan haberlere göre, Japon
yada, takip edilecek siyaset hak
kında mülritlerle mutediller kuvvet
lice bir ihtilaf halindedirler. 

Müfritlerin Amerikaya şiddetli 
hücumları görülüyor. Buna mukabil 
mutediller sulhten ve sükOr.dan 
bahsetmektedirler. 

lngiliz kaynaklarına göre, Ja
ponlar sulh tavassutunu Mihverin 
yani Almanya ve lıalyanın arzusu 
üzerine yapmıştır. O halde Mihver 
sulh istiyor demektir. 

Ham madde kaygısı 

B ahar yaklaşırken, harbin 

muhtemel inkişafları hak
kında mutalea yürütülürkent iki 
düşman taraf çalışıyor ve hazır
lanıyor. iki taraf da ham madde 
ihtiyaçlarını tanzim lüzumunu duy
maktadır. Almanya dahildeki fab
rikalara el koym•ıştur. F ransanın 
işgal altında bulunan kısımlarında
ki sanayi birlikleriyle anlaşmal•r 
yapmıştır. 

Kömür, madenler, dokuma. ka-
ğıt vesair maddeler için hususi ko· 
miteler teşkili düşünülmektedir. 

Sözün kısası, Almanya harp 
için Avrupa sanayiini seferber et· 

meğe çalışmakatdır. 

Tefrika No. 
82 

( Baştarafı birincide ) 

lngilterenin:yenil siparişi B A l K A N 
Vaşingtondan gelen bir ha- . S U L H U? ___ _ 

bere ,göre,-Ruzveltin "mu-\ 
messili olarak lngiltereye . ~itmiş \ ~ . •• 1 
olan Hopkins, imalatı teşkılatlan- Almanlara gore, son 
dırıoağa memur heyetin azalığına anlaşma ile artık te-
seçilmiştir. . . min edilmiştir. 

Amerika efknrı ummı~ıy~sı sana- Berlin 21 ( A.A ) - Bir hu-
yiin devletçe kontrolu fıkrıne daha • h b' b'Jd' · 

susı mu a ır ı ırıyor: 

ziyade alışmış bulunmaktadır. Türk - Bulgar Deklarasyonu 
Nevyorktan gelen bir habere Berlinde senenin en mühim bir si-

.. A 'k .. ksek şahsiyet-
go~e, merı anı~ Y~. . . . yasi hadisesi olarak telakki edil-
lerı tayyare endustrısının ınkışafını mektedir. Bütün gazeteler baş ma-
görüşmektedirler. kalelerinde bu anlaşmayı Balkanla-

Büyük bir kısmı bombardıman rın teskin ve istikrarı için ileri 
tnyyaresi olmak üzere lngilterenin atılmış bir adım olarak telakki 
12 bin tayyarelik sparişi kabul olu- etmektedir. 
nacaktır. Gazeteler Saracoğlu ve Popof-

Amerika sanayıının yeni ihti- u beyanatlarını birinci sayfalarında 
yaçlara göre tanzimi, neticelere neşretmektedir. 
daha ziyade müessir olmaktadır. Völkişer Beobahter bu haberi 

Önümüzdeki harp yıllarında dört sütun üzerine "oalkan sulhu 
kıt'alar endüstrisinin birbiriyle çar- temin edilmiştir . ., başlığı altında 
pışmasına şahit olacağız. vermektedir. Doyşe Algemayna 

12 d d k ti k Çaytung diyorki: 
a a a 1 1 "Türk - Bulgar münasebetleri 

On iki adada, kıtlık dene
cek derecede yiyecek az

lığı başlamış bulunmaktadır. Bu 
adalar Yunan - ltlyan harbinden 
evvel ithalat yapabiliyorlardı . Harp
ten sonra abloka artmış, gıda mad
delerinin adalara ithali güçleşmiştir. 
Libyada ve ltalyada bozguna uğ
rayan lıalya bu adaları adeta unut
muş gibidir. 

12 adalardan Yunanistana ka
çıp gelenler, burada vaziyetin kat
lanılamıyacak kadar ağır olduğunu 
ifade ediyorlar. 

Arn a vtluta harekaet 

I• talyan - Yanan hareki.tına 
gelince: Klisuranın şimal ba

tısında T epedelen bölğesinde hare
kat Yunanlılar hesabına ümit veri
cidir. Yunanlılar şimalde Beratın 
doğusunda Timoriça dağını ellerine 
geçirmişler, bu şehrin 10 kilomet
re-doğusunda Pe~tan mevkiini zap
tedmişlerdir. Şimdi Beratta Tepe
delen gibi tehdid altına girmiştir. 
Bu bölgedeki harekatın inkişafı, 
sitratejik bakımından, Tepedelen
deki muharebelerden çok daha 
ehemmiyetlidir. Berat Yunanlılara 

geçtiği taktirde cenubtaki 11 inci 

ltalyan ordusunun muvasala yolları 
kesilmiş olacaktır. Şimaldeki 9 uncu 
ordu ile irtibatını kaybedecek, her 
iki ordu münferiden harbe devam 
mecburiyPtinde kalacaktır. 

Bu tahakkuk ederse, Arna
vutluk harekatında Yunanlılar le-
lıine çok mühim bir inkişaf 

hakkaktır. 

Afrikada harekat 

mu-

A geylanın zaptından sonra 
harekatın batıya doğru 

devam etiirilip ettirilmediğine dair 
bir haber alınamamıştır. Harekat 
durdurulmuşsa, buna iki ihtimal 
sebeb olarak gösterile bilir: 1 -
Ordu Libyadaki müteakip harekat 
için hazırlanıyor. 

2 - Balkanlar bölgesine seri 
surette sevki lüzumu hasıl olabile
cegı düşünülerek bu kuvvetlerin 
dağıtılmaması gayesi güdülüyor. 

Çad gölü civarındaki hür Fran· 
sız kuvvetleri hdrekfıtına gelince; 
bunlar Kufraya çok yaklaşmışlar
dır. 

Kolombiya radyosunun habe
rine göre, hür Fransızlar Fizan böl. 
gesinde huduttan 115 kilometre 
içeride mühim bir mevkii zaptet
mişlerdir. Bu motörlü birliklerin 

sarih surette mihverin arzu ettiği 

Balkan sulh siyasetinin müsbit yolu 
üzerinde yer almaktadır. Almanya, 
Türk - Bulgar Deklarasyonunu ce
nubu şarkide bir istikrar unsuru 
olarak sel3mlar.u 

Bütün gazeteler, Londradaki 
hayal inkisarını tebarüz ettirmekte
dir. Muhtelif dünya hükOmet merkez
lerindeki bütün aksülameller neşro-

• Junmaktadır. Umumiyetle Alman 
memnuniyeti büyüktür. 

Ankara ile Berlin arasındaki 

münasebetlerde bir iyileşmenin 

muhtemel olduğu sanılmaktadır. 
Roma 21 ( A.A ) - Stelani: 
Bulgaristan ile Türkiye ayni 

hedefleri güden, yani Balkanlarda 
sulhun muhafazasını istihdaf Pden 
bir anlaşma akdetmişlerdir. Türkiye, 
kendi matlubuna geçen ve realist 
ve itidal siyasetini teyid eden bir 
harekette bulunmuştur. Sulhun 
müstakbel temeli Türkiye için ol
duğu gibi bütün Avrupa çenberindo 
yaşayan milletlerin tesanüdü üze-
rine müessirdir. 

Bulgaristan 
Harbiye Nezaretine 73 
milyon leva tahsisat veriyor 

Sofya 51 (A.A) - D. N. B. bil
diriyor: Bulgar maliye nazırı, Zi
raat bankasından 84 milyon 200 
bin levalık bir kredi açılmasını 

teklif etmiştir. Bu paranın 73 mil
yon 200 bin levası harbiye neza
retine, 11 milyon levası Maarif 
nezaretine verilecektir. 

pek yakında Trablusgarptaki ltal
yanlarla bir muharebeye tutuşma

ları beklenebilir. 

Akdenizde 
faaliyeti 

Alman hava 

A kdenizdeki Aalman kuvvet
lerinin, taarruzlarını Bin-

gazi üzerine teksif ettikleri görü· 
lüyor. Almanlar, anlaşıldığına göre, 
İngilizleri Bingazi üssünden istifade 
ettirmemeğe uğraşıyorlar. Alman 
hava kumandanlığı akdeniz hareka
tına çok ehemmiyet vermektedir. 
en mükemmel tayyareler bu mınta
kaya getirilmiştir. Almanların bu 
sahada mühim neticeler elde etmek 
istedikleri bariz surette görülüyor. 

Alman tayyareleri arada sırada 
süveyşe de taarruz eıliyorlar. Bun
ların 12 adadaki üslerden havalan
maları çok muhtemeldir. 

-. Radyo Gazetesi· · 

ÇAKICI 
- Başüstüne efe .. * *. 

• Britanya genel kurmay 
başkanile birlikte 

Eden 
Kahirede 
Ortaşarkta vaziyet 
gözden geçirilecek 

General Dil. Balkan 
vaziyeti etrafında 
Veyvelle görüşecek 

Anadolu ajansı 

ALMAN 
PROPAGANOASI 
Anlaşmayı Türk hat
tıhareketinin gevşe
diğine alamet telak
ki ediyormuş! 
Londra 21 (a. a.) - Türkiye-

nin teşebbüsü üzerine Bulgaristan
la Türkiye arasında başlıyan ve 
lngilterenin tam mutabakatile idare 
edilen müzakereler pazartesi günü 
sona ermiştir. Londradaki efkarı
umumiye bu göriişmelerin Bulga
ristanın mustakilen hareket imkan
larını bilfiil kaybettiği bir sırada 

neticelenmiş olmasından dolayı te
essür izhar etmektedir. Eğer Tür-

Adana Ticaret ve Zahire Borsası 

21 Şubat 1941 
Piyasa cetveli 

1 - Klevland 
il - .. 

Akala 
Kapu malı 
P. Temzi 

Enaı: 

Kr. S. 

P. Temizi yağ. Yemiş 
Kozacı P 

En çok 
Kr. s. 

- Ma.Parlağı 
Şark buğdayı 

K Çiğidi 

Arpa 

49,50 51 

Nohut _ ....... 

4,50 
5,625 
10,50 

Ankara Kambiyo Borsası 
20 Şubat 1941 

mad daha önce teessüs edip de Kr S. 
anlaşma daha evvel tahakkuk et- Sterlin 5 22 

Kahire 21 - lngiltere Hari
ciye nazırı Eden , beraberinde im
paratorluk gene kurmay başkanı 
Con Dil olduğu halde dün bura
ya muvasalat etmiştir. Buradaki 
lngiliz büyük elçiliği namına bu 
seyahat hakkında beyanatta bu
lunmağa memur edilen zat demiş 
tir ki: 

kiye ile Bulgaristan arasında iti- // 

miş olsaydı Balkanlardaki vaziyet- Dolar 132 20 

1 
te selah hasıl olmuş olurdu. Alman ı----------------1 
propagandası, Türk - Bulgar an- - · -
laşmasından azami istifade temini· 
ne çalışmakta ve bunu Türk hat- l 'J[' A K V İ ~_l 1 

'' Nil ordusunun parlak mu-

vaffkiyetlerinden •onro, Ortaşark
ta ve Afrikadaki siyasi ve askeri 
vaziyeti bir kerre daha ve tema
men gözden ğeçirmek zamanı 
şüphesiz gelmiştir. Harp kabinesi, 
kabinenin askeri mü.şavirini de 
terfik ederek Hariciye nazırını 
göndermek suretiyle bu tedkikin 
ehemmiyetini göstermiştir. Harp 
kabinesi için bu harp sahnesi hak
kında azasından biri vasıtasile 
doğrudan doğruya malOmat almak. 
taki büyiik fayda aşikardır. 

Londra 21 - Edenle gene
ral Dil'in Mısıra va Avustralya 
başvekili Menzis'in Londrava mu
vasalatları matbuatta Büyük Bitan
ya ile imparatorluğun askeri kud
retinin birer tezahürü olarak mem
nuniyetle kaydediliyor. 

Niyuz Kronik! bu ziyaretin 
büyük ehemmiyetine ve bu vazi
feye memur edilen •atların yüksek 
şah!iyetlerine işaret ettikten sonra, 
General Dil' in Balkan vaziyeti ve 
Eritre, Habeşistan , Somali hareka
tının terPkkisi hakkında General 
W eyvel ile görüteceğini zan edi-
yor. 

Deyli telg~afın 
muharriri diyor ki : 

diplomatik 

u Harp kabinesinin yeni İn-
giliz taarruzuna karar vermeden 
evvel Yunanistan, Türkiye ve Yu
&'OS!avyanın Romanyada yeni Al
man tehdidi önündeki hattı ha
raketlerini kat'i gurette bllmeğe 

ihtiyacı vardır. Eden'ın bu hüku
metleri yalınız lngiltereden değil, 
Birleşik Amerikan da görebilecek
leri yardımın genişliğinden haber
dar etmek isteyeceğihi tahmin et· 
mek doğru olur. n 

Taymisin diplomatik muhar
riri de, Eden'le Dil'in yapacakları 
göri:şmelerin yalınız Afrika mese
lelerine münhasır kalmıyacağı ka
naatindedir." 

General Weyvelin Atina seya
hatine işaret eden muharrir, o za. 
mandanberi Yunanistana karşı 
Alman tehdidinin ~rtmış olduğunu 
kaydediyor ve diyor ki : 

" .lngiliz hariciyesile Britanya 
muharıp kuvvetleri şefinin bütün 
ce~h .. lerdeki askeri ve diplomatik 
lngılız haraketini tetkik etmeıi 
çok iyi bir şeydir." 

EFE 
tetik çekecek babayiğite ben tesa-

tıhareketinin gevşediğine alamet 
telakki etmekt~dir. 2 Ş 

Türkler, Bulgaristanla yapılan 2 ubat 1947 
anlaşmanın Türkiyenin evvelce gi- CUMARTESi 

YIL: 1941 - A Y:2 Güo:~3 Kuım t07 
Rumi 1356 • Şubat 9 
Hicri 1360~ Muharrem 25 

riştiği taahhütlerd• hiç bir deği

şiklik yapmıyacağını zikretmeği ih
mal etmemişlerdir. Türklerin taah- 1 
hütlerine karşı gösterdikleri sada- ·--------------
kat bu memleketin siyasetinde dil-

1 

lere destan olmuş bir haslattir. İn-
giliz gazeteleri bu noktayı takdirle 
yadetmekte ve Türklerin Alman
yanın Bulgaristana girmesi takdi
rinde müdahale etmeyi hiç bir za
man taahhüt etmemiş olduğunu 
kaydetmektedirler . Bu hususta 
Türk - Bulgar ademi tecavüz pak
tının Almanyayı, Bulgaristanı bir 
Türk tehdidine karşı müdafaa et
mek iddiasile mezkOr memlekte 
girmek için ileri sürebileceği her 
hangi bir bahaneden mahrum bı
rakmakta olduğunu kaydetmek icap 
eder. 

zmirde kır koşusu 
-Baştarafı Birincide

hesapla üç yüze yakın atletin bu
lunacağı umulmaktadır. 

Bölge atletizm ajanı Said ve 
federasyon mütehassısı Naili Moran 
koşu porlr.urunu dün gezerek tes
bit etmişlerdir. Mesafe 6150 met
redir. Misafir takımlar 22 mart cu
martesi günü lzmirde bulunacaklar 
ve o gün öğleden sonra Cumhuri· 
yet meydanına gelerek Atatürk 
heykeline çolenk koyacaklardır 

Yarış pazar günü saat 15 de hal
kevinde başlıyacaktır. 

Gene memnuniyetle öğrendı. 

f.. imize göre, atletizm federasyonu 
nönü koşusundan evvel 2 mart 

pazar günü Manisa, Eskişehir, Ha
tay, Sivas, Edirne, Kastamonu ve 
Trabzonda Türkiye birinciliği mü
sabakası olmak üzere birer kır ko~ 

şusu grup birinciliği müsabakası 
yapacaktır. 

lzmir atletleri mezkur tarihte 
Balıkesir, Aydın, Denizli Muğla, 
Çanakkale sporcularile birlikte Ma
nisa grubunda müsabakalara dahil 
olacaklardır. 

lnönü koşusunun yapıldığı gün
de lzmirden mada, bütün böl
gelerde Türkiye birinciliklerine iş
tirak eden takımlar haricinde ka
lan atletler mahallerinde lnönü 
koşusunu yapacaklardır. 

Bugün lik Maçlarına 
devam ediliyor 

Bugün şehir stadında Lik maç
larıM cievam olunacak, Demirspor 

Seyhanspor, Torosspor - Ada
na idman Yurdu, Gençlik klüpler 
karşılaşacaktır. 

YAZAN 

Zeynel Besim 

geldi. 

J 
Ankara Radyosu 

[ 21 Şubat Cumarteıl ) 

8.00 Program, ve memlek~t 
saat ayarı. 

8.03 Ajans Haberleri. 
8.18 Müzik: Hafif program 

(Pi.) 
8,45,9,00 Ev kadını - Yemek 

listesi. 

13.30 Program, ve Memleket 
Saat Ayarı. 
13.35 Müzik: Türkçe plaklar. 

12.50 Ajans haberleri. 
14.05 Müzik : Türkçe plaklar 

programının devamı. 

14.20 Müzik: Riyaseticumhur 
bandosu [Şef: Ihsan Tunçer] 

J. Sousa: Marş 
2. Valdteufel: Valse - Tout 

en Rose. 
3. Vagner: Le Vaisseau Fan

tome ( Uvertür ) 

4. G. Bize!: L' Arlesinene [ikin-
ci Suit'i) 

(Pi.] 

1. Prelude; 2. intermezzo 
3. Menuet; 4. Farandole. 
15.00 Müzik : Hafif parçalar 

15.30 Müzik: Konser - An
kara Devlet konservatuarından nak 
len. 

18.00 Program, ve Memleket 
Saat Ayarı. 

18.03 Müzik: Radyo caz or • 
kestrası (lbrahim Özgür idaresinde) 

18.40 Müzik: Folklar örnekleri. 
19.00 Konuşma [Günün mese· 

leleri]. 

19.15 Müzik: Tanbur, yaylı 
tanbur ve keman Trio'su. 

19.30 Memleket Saat Ayarı , 
ve Ajans Haberleri. 

19.45 Müzik: Meydan faslı. 

20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik: Meydan faslı prog

ramın devamı. 

21.15 Konuşma [Kitap saati]. 
21.30 : Radyo •alon orkestra· 

sı [Violonist Neoip Aşkın idare· 
sinde] 

1. Franz Abt: Orman Efsanesi 
2. Joh. Strauss: Hayatın neş'e

si (Vals] 

Bir kızan; bu emri d~rakap ifa 
etmiş ve hacı Hasanm ahfuzen efe
nin huzuruna getirilmişti. ~iç.arı; 
adam yüzü sapsarı idi. Bellıydı kı 
hayatından ümidini kesmişti. Efenin 
önüne geldiği vakit dizleri tutmadı 
ve hacı Hasan; olduğu yere birden
bire oturuverdi. 

Dağda gezen eşkiyanın; Çakı- düf etmed' B' h ını. ız evelalla yumur-
tayı vururuz. Velakin Çakıcının 

Kara sait paşanın Ödemişe 
geldiğini haber alan Çakıcı efe 
ise, fena bir şüpheye düşmüştü. 

3. Riisager: Entermezzo 
4. Lincke: Yeşil vahada ran• 

Çakıcı efe; hacı Hasanın fena 
halde korktuğunu anlamıştı. Bu se
beple derhal söze başladı: 

karşısında d '"' .. .. z· tt d b uşunuruz. ıra a ım a 
en onu vuramadım mı· o beni 

mutlaka vuracaktır. ' 

işte tıpkı Lu mülahaza ile Ça-
kıcı efe d k d' . d ·· • e en ısıne uşman olup 
daglarda gezen eşkiyanın takibine 
çıkamıyordu. Eğer çıkaydı; bir gün, 
~eş !rÜn, on gün fakat günün bi
rınd~ behemehal bir pusuya düş
mesı muhakkaktı. 

Hadisat ve vukuat Çakıcı efe
yi şüphesinde haksız da çıkarma
mıştı. 

Kara Sati paşa Ödemişe çıkar, 
çıkmaz tekmil m•rkez ve köyler 
muhtarlarını çağırttı. Onlara hita
ben: 

devu 
5. Bela: Kelebek avı 
6. Löbr: Büyük vals 
7. Lincke: Emine [Mısır Sere

naoiı]. 

22,30 Memleket saat ayarı, 
ajans haberleri; ziraat, Esham-tah· 

vilit. Kambiyo - nutuk borsası 
(Fiat) . 

22,50 Konuşma (İngilizce-Y alnıı 
Kısa - Dalga Postasile ). 

Hayım! işte sana söz: Bun
dan sonra senin için ne duyarsam 

duyayım, kat'iyyen inanmıyacağım. 
Otur bakalım, yak şu sigarayı .. 

- Bana bak hacı Hasan, dedi, 
eğer şu Kahratta bir çeşme yaptı
rarak hayır işlememiş alsaydın seni 
şimdi gebertir, paranı, malını alır, 
ocağını söndürürdüm. Fakat sırf 
bu hayırın için seni affed~yorum. 
Yarın bu köyden kalkıp gıdecek
sin, ömrünün sonuna kadar Tired& 
oturacaksın. Bu köye ayak bastı
ğını duyarsam gelir, seni fena ya
parım. 

cının adamlarına; casuslerına, ya· 
taklarına musallat duşları Çakıcı 
efenin çok canını sıkıyordu. Mavze
rini ve kızanlarını kapınca bunların 
takibine çıkacaktı. Fakat eşkiya
lıkta kovalıyan daima kaybeder, 
kaçan ka1anırdı. Hatta Çakıcı dağ
da iken lzmir valisi; meşhur yanık 
Halil lbrahimi çağırmış ve kendi
sinden Çakıcının takibini istemişti. 
yanık Halil lbrahim "keyfi icraat 
yapmak, Çakıcının akrabasını dağa 
kaldırmak, adamlarını dövmek, 
binalarını yakmak,, gibi salahiyet
ler istedi. Böyle şey olmazdı. Eş· 
kiya tutmak için eşkiyalık yapmak 
nasıl olurdu? Yanık Halil lbrahim 
bütün bu talepler için şu mütale
ayı yürütüyordu: 

ifadenin hulasası: Çakıcı yeni 
baştan dağa çıkmak İstiyordu am
ma İstemiyormuş gibi davranıyordu. 

. O sıralarda halk ta eşkiyadan 
bııar olarak Mabeyne müracaat 
etmiş v..,30 küsOr çetenin her ırün 
tevali eden mezalimini ileri sürerek 
takip kumandanı Kara Sait paşa
nın tekrar Ödemişe gönderilmesini 
mazbata ile istemişti. Sarayın bu 
ricayı yapacağı tuttu ve Kara Sait 
pıqa tekrar eşkiya takip kumandanı-

- Gidin, elinizden gelen vası
talarla ili ettirin. Çakıcı çetesinı 
teşkil eden on kişiden başka kim' e 
affedilmemiştir. Dağlarda gezen 
çeteler on gün içinde silahlariyle 
gelip teslim olurlarsa bizzat ben 
padişahımızdan rica ~dip hepsini 
affettireceğim. Aksi halde çok şid
detli harekete geçerek derilerine 
saman dolduracağım. 

22.50 Müzik: Cazbımd [ Pi. ) 
[ Saat 23.10 - a kadar Yalnız 
Uzun Dalga ile ] 

23.l5 j23.30 Yarınki Program, 
ve kapanış. Hayım; asıl geniş nefesi işte 

şimdi almıştı. 

- Hacı!. 
* * • 

Buyur efe .. 
_ - Şu hacı Hasan karatasını 

ç~ırır~ bakalım da Çamlıcalıyı nasıl 
rn15afır ettiğini bir öirenelim .. 

Filhakika hacı Hasan ertesi gü
nü Kahrattan hicret etmiı ve ölün

cev• kadar Tirede kalmıştır. 

- Eşkiyalıkta kaçan kazanır, 
kovalıyan yanılır paşa .. Ben Çakı· 
cının adamlarını alıp çekileceğim
ki o üstilme &'elsin, pusuya düşsün. 
Çakıcının karşı.ında kurşun atacak, sıfatiJ,. lzmir•, lzmird"'n de Ôılemişe 

Dedi. Aynı zamanda yazdırdığı 
beyannaameleri de kasabaya, köy
lere, her tarafa yapıştırttı. 

Bu beyanname Çakıcı efeyi 
(Defla-ı _,,.) 

1#1~,/fll'Jlf~{IJ~i'IJ 
Mustafa Rifet 

( Kal,.kapısında ) 
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SARAY vı 1 AN 
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izdihamın önüne geçmek maksadile ''BU AKŞAM,, birden gösterilecek 
olan Sinemanın üç dehakar ve en fazla sevilen arltistleri 

•' 

1 

1 I Gary Cooper - Ray Milland - Robert Preston l 1 ._ ______________________________________________ ... 

TARAFINDAN HARİKALI BİR TARZDA YARATILAN : 

GÖNÜLLÜ KAHRAMAN 
TÜRKÇE SÖZLÜ emsalsız Süper film bir san'at ve Sinema şaheseridir. 

Bu filmi görmemek Sinemaya hiç gitmemekle birdir .. 

ALSARA Y'da ilaveten : 
En son Harp :Jurnalında Alman tayyare
lerinin Jngiltereyel hücumları ve diğer 
enteresan· harp resimleri .. 

TAN'da ilaveten : 
SONSUZ ARZU ve iSTEK ÜZERiNE 

EN GÜZEL ŞARK FİLMi : 

"\YJlLJO>l[Z SUL'JC'RN 
TÜRKÇE SÖZLÜ - ARAPÇA ŞARKILI 

~.:~~~ ~~, ~ DİKKAT : Alsarayda bugece için loca kalmamıitır. Numaralı koltuklar satılmaktadır. Loca isteyen müşteri-
l~~ ,,,,~..... !erimizin TAN'a müracaatları rica olunnr.. Telefon Alsaray : 212 Telefon Tan 266 ~ 

f~ . Pek yakında.. Pek yakında.. ~ 
1 , . BAllBAllOS DE,ıflıtll1t~,)IC: ,,fl511~151~111 1 
~'!:'~ TÜRKÇE SÖZLÜ T ARIHI BÜYÜK FiLM.. ~ 

l~~;~~=iit~~~=~~.(~~~:~«~~~~~-~~~~~~-
.A • \ İLAN Devlet Demir Yol-

sr I Si emada 1 
ları 6. ıncıişlet~e 

Suvare 
Adana Belediye Riyasetinden: satınalma komıs

yonundan: B k Suvare 1- Adana şehrine isale edilecek içme suyu tasisatının Muhammen berieli 2200 
müteahhidi tarafından noksan ve na temam bırakılmış olan lira olan İslahiye istasyonun· 

8,45 8,45 

Afrikanın Kızgın Çöllerinde Geçen 
Hazin Bir AŞK'ın Tarihçesi ... 

~lYıylbhlk. Aır'ltü~t ROCIJ={IARD WDILLMolf1l 
Bir Sanat Kudretile Yarattığı 

CENUP OSTASI 
-

iLA YETEN: Dünyanın Cenneti İstanbul • Türkçe şarkılı ve sazlı 
Bugün Gündüz atinada: Son Defa Olarak 

KÜ~ÜKPRENSES:EsigrüCCARLARI 

941 Modeli 1 

Oürkopp - bisikletleri 9Z seneliK bi~ say ve 
tecrübe mah~ulu ~ır ~~heşerdır 

Bilhassa 941 modallermdekı. Y.enılı.k~erı. ·: DORKOPP,, 
senenin en meşhur bisiklet!erının bırıncısı yapmaktadır 

Umumi satış yeri 
Necip Özyazğan asfalt cadde No. 94 

Halkavi Reisliğinden 
(Mükafatlı Bisiklet Koşu-

su ) 
23 Şubat - 941 pazar günü 
evimiz tarafından mükafatlı 
bir pisikl~t koşusu tertip 
edilmiştir. Kaydolmak ve şe
raiti anlamak üzere Halkevi 
bürosuna müracaat edilmesi 
ilan olunur. 

16-18-20 464 

boru vesair malzemesi kısmen mevcut bulunan bakiye işleri da yapılacak su tesisatının, 
aşağıdaki şerait dairesinde ve kepalı zarf usulile münakasa· (karkir taşı Müteahhide ve 

diğer bütün malzemesi idare-
ya konulmuştur. ye ait olmak üzere) işçiliği 

2- İşin muhammen bedeli (132060) lira elli kuruştur. 6-Mart- 1941 Perşembe gü-
3- istekliler bu işe ait şartname, proje vesair evrakı 660 nü saat 15 de P.azarlık usu-

kuruş mukabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar heyeti lü ile Adanada işletme Mü· 
fen şefliğinden veya Adana Belediyesinden alabilirler. dürlüğü binasında ihale edi

lecektir. 
4- Eksiltme 7- 3- 941 tarihine raslayan cuma günü saat 

16 da Adana Belediye binasında toplanacak Belediye encü· 
meninde yapılacaktır. 

5- Eksiltmeğe girebilmek için isteklilerin teklif mektup
larını aşağıda yazılı teminat ve vesaikle birlikte 2490 sayılı 
kanun hükümlerine tevfiken 4 üncü maddede yazılı gün ve 
saatte Belediye encümenine makbuz mukabilinde tevdi edil
miş olması lazımdır. 

A- 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 
7853 lira muvakkat teminat. 

B- Kanunun tayinettiği ve sikalar. 
C- Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girme

ye bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
D- Belediyeler imar heyeti fen şefliğinde münakasaya 

girınek için alacakları ehliyet vesikası. 
6- Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli ta

ahhütlü olması ve nihayet saat 15 şe kadar encümene gel
miş bulunması lazımdır. 

7- Ehliyet vesikası verilebilmek için talibin ya yüksek mü
hendis olması veya en az elli bin lira değerinde içme su te
sisatını muvaffakiyetle ikmal etmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla malumat almak istiyenlerin Beledi
yeler imar heyeti fen şefliğine veya Adana Belediyesine mü-
racaat etmelel'i ilan olunur. 13- 22- 27- 6 4q 

Bu işe girmek isteyenlerin 
165 lira teminat akçaları ve 
şimdiye kadar buna benzer iş 
yaptıklarına dair olan vesika
ları ile ayni gün ve saatte 
Komisyon Reğisliğine müra· 

1 

caat etmeleri lazı!11dır. Şart
nameler Adana işletme ko-

l misyonundan, ıslahiyede s
tasyon Şefliğinden parasız 

1 
olarak verilir. 

19· 22- 27 473 

Adana Elektrik tir 
ketine memur ara
nıyor. 

3659 numaralı kanun hü
kümlerine göre, askerlik hiz· 
metini yapmış bir muhasebe 
memuru imtihanla alınacaktır. 
Taliblerin 28. Şubat 1941 de 
imtihana girmek üzere o ta
rihden evvel tahsil ve hizmet 
vesikaları örneklerini eklemek 
suretile referansları ve kısa 
tercümei hallerini bildiren 

bir mektupla şirkete müracaat 
etmesi lazımdır. 

Dörtyol ağzı Adana 
~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~-· - ~de~k~erikaMam~filı 

Dikkat: Horozoğlu ~!~;~~n::ı~. piyango bileti alan muhakkak FABRİKA KAYIŞLARIMIZ ~i~l~iş-

D t Zevkle dinlemek ve net seda almak istiyen mutlaka 
İ kka : HOROZ O G L U Mağazasından ceryanh veYa akümülatörlü istediğiniz Her Ende Bulabileceksiniz. 

• Ta,ra Siparişleri Derhal Gönderilir • 

~p.-Q~0"0 Radvosundan Almalı. ·Müracaat : 

D·ıkkat . Gramafon almak istiyorsanız HorozoğlÜMağaza.sına uğrayınız her çeşit 
• Gramafonlar gelmiştir. PLAK fiatları (125) kuruştur 

• • 

• ~it~pr•v~d~n~!d.~~~,~ Kitaplarını ve okuı Malzemesini Horozoğlu 
• nız menfaahnız icabıdır. 

Adana erkez oteli altında Horozo v lu 

·-: ABİDİN PAŞA CADDESiNDE 
! Tahsin Salih Bosna 
• t Telgraf: ADANA Tabo Telefon: 274 P. K. 74 

imtiyaz Sahibi : Cauit ORAL 
Umumi Neşriyat Müdürii : A1111k.ıt Kemal ÇELiK 

/111.sıldıjı Yer : BUGÜN M11.tlı11.11.sı - Adan11. 


