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• • • MALiYE VELiNiN 
BEYANATI· 

Ankara, 17 (A.A.) - Ma

liye V kili Fuat Ağralı millli 
müdafaa ihtiyaçl arı için çıka
ı ılacak tasarruf bonolarına 
fü~ k-:.tnun tatbikatından ola
rak bunların satışa çıkarıl
ması dolayısile Anadolu ajan
sına yaptığı beyanatta halkı

mızın icap ettiği zaman mem
leket hi1metinde her türlü 
feda karlık ve feragati göster
mekten çekinmediğini işaret 
edere1c c!e u?ştir l.i: 

Tasarr ·f bonolan memle

ket hizmeti fedakarlık ve fe
ragatle değil, halkın şahsi 

istifadesile temin ve telif e
den tedbirler arasındadır. bu 
itibarla tasarruf sahiplerine 
en geniş ve en sağlam bir 
kar temin eden bonoların 
çok büyük bir :rağbet göre
ı-eceğine eminim. Maliye Ve
ldli heyanatına devam ederek 
hiz bugün harp halinde bu
lunm ının harp haricinde ka
lan devletlerin iktisadi vazi .. 
Yetleri üzerinde tesirler yap
tna ktan hali kalmadığını kay-

deylemiş ve memleket müda
faasının istilzam ettiği tedbir
leri vaktinde almak kararında 
bulunan bizim için bu tesirin 
tabiatile daha büyük olduğu 
nu söylemiş ve demiştir ki: 

Bu bonolar parasını elinde 

tutan tasarruf erbabına yiik
sek faizle çok müsait bir 
plasman teşkil edecek ve ayni 
zamanda bir kısım Milli mü
dafaa ihtiyaclarıımızı da kısmen 

kaşılayacaktır. Maliye Vekili 5 
ve 25 Jiralık küçük kopunlar 
halinde bulunan bu ta'larruf 
bonolarını vatandaşlar ara-,ında 

tas~rruf fikir ve temayülünün 
daha çok yayılmasında da hüy-

ük yardımı olacağını 

etmiş ve ... demiştir ki: 

Bir cümle ile ifade 

işaret 

etmek 
lazım gelirse diyebilirim ki: 
Tasarruf bonolan almak va
tandaşlar için hem memleket 
hem kendi menfaatları 

bakımından hakiki bir vazife
dir. Bu vazifeyi ifaya bütün 
vatandaşların seve seve ko· 
şacaklanna eminim. 

---c>t -a.-- -----

Almanyanın 
Mc)sko\Ta elçisi 
Ankara, 17 (A.A.) - Al

~anyl\nın Moskova büyük el
çılsi busabuh Ankara büyük 
~ .. 
t Çt3ı Fon Papenle birlikte 
ayyare ile lstanbula hareket \!t . . 
. ~ıştır. Moskova büyük el-

Çısı yar . 1 d ın tayyare ıle yo una 
evaın edecektir. 

.~- <---

l-Iır,~atlar 
11t R~ma, 17 (.a.a.) - O. N. 
0

• aıans ı ına ge en haberlere 
nazaran b ı b k u va;~.yette bulunan 
1 \t ıtaların Alınan hücum
arına k 
tıııık arşı ancak kHmen 

. avemct cdeb'l ki .. gö•t~rrn kt d. ı ece erını 
R e e ır. 

Oflla J 7 ( ) 
vat al 1 a.a. - Bir Hır-
likte ~· t.;ayyareleri ile bir
ıere Z \atlarla harbetınek ü
ha k t atrepten almanyaya 

re e etoıiıtir. 

Japonyanı11 
Panama kanah 
için mtlracaatı 

Yaşinğton, 17 ( A. A .) -
Japonyanın vaşinğton büyük 
efçisi Amerika tarafından 
Japon gemilerine Panama ka· 
nalını geçmek hususunda gös· 
terilen müşkülat dolayısile 
hariciye nezareti nezdinde te
şebbüsatta bulunmuştur. 

" -
Prens Konoye 

sarayda 
Tokyo 17 (A.A.) - Prens • 

Konoye dün İmparatorluk sa
rayına gitmiş ve imparator 
tarafmdao kabul edilmiştir. 

Domeyi ajansına göre bu 
ziyaret imparatorun ve prens 
Konoyeyi yeni kabinanın teş
kiline memur edeceği hak
kında dolatan haberleri teyit 
etmektedir. 

Amerikan-Japoıı 

mürıasebatı 

Vaşington, 17 ( A.A. ) 

Daha mufassal malumata g-öre 
hariciye nezareti Japon l .. ahi
nesinin istifası hakkında mu-
talaa ) ilrütmckten imtina et-

• mektedir. Vels henüz bu hu
su~ta re9mi bir haber alın-

madığı gazeteciler scöylemiştiı-. 
Bazı yüksek memurların z 1n

m•ttiğin e göre iş adamların

dan ve muhaf.szakarlard:ı.n 
mürekkep bir grup ordunun 
kontrolü altında bulunan ka· 
bineyi istifaya mecbur etmiş
tir. Şayet hakikat bu mer
kezde ise kabinenin istifasın

dan doğacak neticeler /'" me
rikaıı - Japon münasebetleri 
bakııı;ından ehemmiyetli ad
dediln eğe gerektir. 

Söy~endi~he gö:e Ruz .,eıt 

J)öyle bir ihtimali gözönünde 
bulundurarak son haftalar 
içint' e Japanya ile münase
betleri kesme:nek istemiştir. 

Japon rrahfil'eri Amerikaya 
kar~ı dah~ dostane bir vazi
yet almağa mütemayildirler. 

Bu mahfillerin mihverle iş 
birliği yapmak arzusunda lJu
lunq1adıldarı anlaşılmaktadır. 
Bazı müşahitlerin fıkrince İn
giliz ve Amerikalılarm Pasi
fikte takip ettikleri metin si-
yaset Japon harici siyasetini 
biraz kanştıracaktır. İngiliz, 
Sovyet paktı da Japonlar a
rasında hoşnutsuzluk uyan-
dırmıştır. Bu paktın Japon 
iş adambrının noktai na'zannı 
takviye d niş olması müm
kündür. 

İtalyan 
~lütareke komisyonu 

Ankara, 17 (A.A.} - Bun

dan birkaç hün evvel Hataya 
gelmiş olan Suriyedeki İtalyan 
nı&tareke heyeti bu günkü 
T oros ekspresile Ankaradan 
geçmiştir. 
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Muğlada zelzele 
Muğla, 17 ( A.A, ) - Ba 

illn burada şiddetlice bir 
zelzele olmuttur. Hasar yok
tur. 

Karakteri 
T nlıakkiimündedir bir kaç baş 

hayvan 

Altındaki kr at ve kara saban 
Annem olm, hydı kalaylı yayvan 
Bakır bak açlarda aüdü yağ 

yapan 

Ve her gönül bir Nil gibi ark 
sızdır 

Köyde geçen günler değildir acı 
Kavi bünyesinden mutlak fark

sızdır 

Onun karakteri ruhu mizacı 

Yalnı:ı: hc4 du rmaktır ona belki 
ar 

1 undan avda geçer günü gü
zünde 

Eiir dağ bavuının enerjisi var 
Dikkat et g-örürsün nurlu yü

zünde 

Lt1tfi Güneıı 

• 3apon imparatoru 
Dün Tok:voya döndü 

Tokyo 17 (A.A.) - Resmi 
tebliği: 

İmparator ve İmparatoriça 
Hayama sayfiyesinden Tok
yoya dönmüş~erdir. İmparator 

bu akşam başvekil prens Ko
noyeyi kabul etmiştir. 

Mülakatı müteakip prens 
Konoye istişarelerde bulun
muştur. 

Jopn hiiktl.met 
erkanı arasında 

ayrılık 

Londra 17 (A.A.) - Umu
miyetle zannolunduğuna göre 

Almanya tarafından Sovyet 

topraklarının işgali üzerine 
takip edileck siyasetha kkında 
Japon hükümet erkim arasında 
derin bir ayrılık vardır. Sanıl-

dığına göre hariciye na21n ve 
harbiye nazırı tarafından ida· 
re edilen paktın firsattan is· 

tifade edilerek Japonyan:n 
Hindi çiniyi işgal etmesini 
ısrarla istemektedir. Diğer 

taraftan daha mutedil siyasi 
rical Avrupa vaziyeti daha 
ziyade aydınlanıncaya kadar 
bir intizar siyasetinin takip 
edilmesine tarafterd1r. 
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7.30 Program ve memleket 
~a~t ayarı. 7.33 Müyik. 7.45 

, Ajans h~berleri. 8.00 Müıik. 
8.3018. t5 Evin saati. 

12.30 Pr.Jgram ve mcmle
kd saat ayarı. 12.33 Müzik. 
ı 2.4.) Ajans haberleri. 13.00 
Müzik. 13.15/14.00 Müzik. 

18.00 Program ve memle
ket saat ayarı. 18.03 Müzik. 
18.30 Konuşma. 18.40 Müzik. 
19.00 Konuşma. 19.15 Müzik. 

19.30 Memleket saat ayarı 
''c ajans haberleri. 19.45 Mü-
1ik. 20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Miizik. 21.00 Ziraat. 
21.10 Müzik. 22.00 Müzik. 

22.30 Memleket saat ayarı, 
ajans haberleri. 22.45 Müzik. 

22.45 Miizik. 22.55123.00 
Yarın ki program ve kapanış. 

Hize q111 lı1° P.Sl'rler: 

Hıçkırık. Samayolu gibi içli 
ve edebi eserler veren bayan 
Kerime Nadir'in bu defa da 
Semih Lfılfi kitapevi tarafın
tarafından "Funda,, ve "Ye
şil Jşıklar., adlı iki eseri daha 
kitap halinde çıkarılmıştır. 
Bundan başka Selami Münir 
Yurdatap arkadaşımızın (Şey
tmı aldatan kadın), ( Zıpzıp 

Rüşdü Başkoru 
Zengin tuhafiye çeşitleri 

ve en son model bayan 

18 Temmuı: 

--------------~----~------------~---------~------. 
Muharrem Salcıoğlu 
mağazasında 

Radyo ve radyo -parça1arı,alaturka ' 'e . alafranga plaklar, 
elektrik tellerinin çeşitli~i ve iyisi, elektrik lamba ve ampul• --- ı lcr vardır. 

Abone şartları Bütün bunlan her yerde bulamıyacağınız ucuzlukla ( Mu-

şapkaları gelmiştir. (9) 

Seneliği : 500 Altı aylığı harrem Salcoığlu ) nun mağazasından tedarik edehilirsiniz. 
250 iiç alığı 130 Aylığı So 1 Mnğazamızı bir kere teşrifiniz sözümüzü isbata kafidir. {8) 

kuruştur. 1 c:,,.,,a.a ___ ı:::ar:rna:=::=::-========~=-.;:;;.=.:.:;;;.:;;:;ıı::;;;ı::=:::.m-

Yazı işlerine Umumi neıri· 
yat müdürii, idare işleriue 
İdare müdürü karışır. 

Yazılar geri verilmez. 
Gnnn geçmiş HyıJar 10 

kuruştur. 

r---- --

Hasan 'ın serüvenleri ), Çığır 
kitapevi neşriyatından Baha 
Vefa Karatay'ın (Kardeş gibi) 
romanı, Sait Faik'in ( Şahmer 
dan) adlı hikayeleri ve meş
hur Amerikan celladı F erd 'in 
hatıraları adlı kitabı, Cihan 
kitaphanesi neşriyatından dev
let memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair ve 
memurin kanunu zeyl ve tef
ıJirleri, çocuklarımızın seve 
seve okuduğu Bay Tekin in 
17 inci numarası gelmiştir. 
Okurlanmıza tavsiye. ederiz. 

o 

AKSEKi 
TİCARE11 BANKASI 

·rnrk Anonim Şirketi 
Sel'ınavesi f>00.000 Tüı k Liı·ası 

' Tesis Tarihi: 1927 
Merk~zi : İzmir Telgraf Adresi : Akbırnk 

Şubeleri : Aydın, Ödemiş 

Bilumum· banka muamelatı, ticaret ve ihracat işleri yapar 

İstanbul umum sigorta ~irketi acentası 

Aydın Şubesi : Hükumet Bulvarı (2) 
--·- -

1941 lzn1ir Enterna~yonal Fuarına 
şin1dideu hazırlanıuız 

20 ağustos - 20 eylül 

1 
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M LLI PiYANGO BiLETLERi GELDi 
Yedinci,, Tertip Birinci keşide 

GÜ LE R Gişesine 
Biletleri Matbaamızin 

uelmfştfr 

Bir LtHA \·0rip Taliinizi Gi~enıizd( n Denerseniz Muh~ kkak Gülersiniz. 

1 ler kes tanımadığı bu ada
ma bakıyor. 

Marsığın karşısına gelince 
kanrlilli bir temenah çakıyor 
h~rif: 

- Ağam. Ben kaleden ge-
r r .m hinci. Umur beyin kızı 
Cüllü hatun bol bol selam 
eder hepicünüze. Dirki: Cü
neyt bey benim sevdice
ğümd ür. Eğer kim onu kur• 
tarmak istersenüz bu gicc ga· 
le kapularını açacağum. Bu· 
rurkim hepicünüz duvarlann 
yanına toplansn:. Cüneyt bey
de siz gelmedt:n azat edile
c~kdür. Hadi salıcayla kalın. 

Atlı tozu dümana katarak 
uzaklaşırken her kes şaşkın 
şaşkın biribirinin yüzüne ba-
k. yor. 

Acaba doğru mu bu sözler? 
Umur bey ikinci bir tuzak 

mı kuruyor onlara. 

NO. 16 

Hepsi de şüphe içinde. 
F etteb taşı gediğe tıkamak

tan ger! kalmiyor yine. 
- Arkadaşlar!. Habarcının 

"sözlerini duydunuz. Şincik ka
rar virmek size kalur. 

Korkıinç nakarat yine baş
Jıyor: · 

__: fstemeziik!. lstemeıükl. 
Bize tuzak kurirler! ... 

Fettah bu defa öfkeyle hay
kınyor: 

- Bre sersem herifler!.. 
Nedir bu yaptığınız? 

Bir lahza susuyor.. Gözleri 
kan çanağına dönmüştür .. 
Sonra ayni şiddetle aevam 
ediyor sözlerine: 

Yazan: Ferruh T oksöı 

- Kalenin dibine gideriz. 
Eğer kim Cüneyt beyi orada 
göremezsek çekiliriz. 

Evveli ben girerim içeruya. 
Diğerleri muannit: 

- istemeıük!.. İstemezük!. 
Müthiş bir mücadele başlt-

Yor. 
Bu kadar asiyi ikna etmek 

cidden mesele. 
Eğer askeri yatıştıramazsa 

Cüneyt ölecek. Baş buğsuz 
kalacaklar!,. 

Cllneyt ölürse zafer yolu 
tıkanacak! 

Fakat herifler Nuh deyip 
peyganberi ağzına almıyanla
rın cinsir.den. 

Ezberlemiş gibi ayni sözleri 
tekrarhyorlar: 

fstemezük! İstemezük!. Dö
nelim geriye!. 

Semadan, zifiri karanlık 
şeklinde kabuslar yagıyor 
toprağa. 

Ne ses.. ne ışık.. ve ne de 
renk. • 

Kalın bir sis tabakası al
tında erimiş, eriyip kaybol
muş gibi yeryiizü. 

Gece yarasını haber ver· 
mek için kalede öten birkaç 
horoz, bu ölti kiinahn yegine 
canlısı. 

Karargahta derin bir slikun. 
Sekiz bin asker çadırlarda 

karısını, çocuğunu, anumı 
· ruyada görerek uyuyor. 
· Cüneyt yok.. Başıboş ha"' 
piıde .. 

- Ar4'.ur 111ır ------------- __, Hilmi Tak~ m:ıtl>astndA l1S•ılm1rfıf 
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