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SIYASl HALK GAZETESI Son Te(sraf Matbaaa1nda Baa1hr. 

F 1AT1 
Heryerde 

3 
Kuru!}tur 

Î asarruf bonolar1 Türk~I sovyet teblig~_J 

lh .. .. k I 1Smolensk 

1 Alman tebligi 1 

~1 Moskova 
.yolunda su unun oruyucu ar1d1r;dü_fi_'!!~di 

Çünkü, harp iç~~de hiç bir devlet otekine, siyasî ve askerî yar-/ ~-uharebe bü
d1mlar mukab:th olmaks1z1n on para vermez. Hariçten para tun ~iddeti} 
almak demek. bu paran1n f aizini de, resülmalini de mille tin 1 d . e 
kan~l~ ~d~~e~ ?eme~lir .. Boyle bir vaziyete dü§memck için, eV a~ ~d1yor 
mali ishkl< h :uz1, badrren1n sonuna kadar muhafaza etmek Ukraynad Al -

Alman kuvvetle· 
ri muzafferane 

ilerliyor 
-o---

• a t t B t d k a man pa
. rr. u ~ar 1 a anc~. vc yaln1z Millî Müdaf aa masrafla- ra§Ütçüleri imha edildi 
nm1z1 kend1 param1zla odemekle temin cdebiliriz. --o<>---

Hotin, Soruca, Orhei 
~isinan Î§gal edildi 

Yazan: ABÎDÎN DA VER 
Ïki günde 96 Al
ma n ta y y a reai 

tahrib edildi 

Len in g •ad istika
metinde 3000 

esir ahnd1 

B üyük Barp~, Baluiye 
Nazir1 ve Dèiritliacii erd :i 

kumaodam olu Cemal 
Patanui, O.nianh imparatorlutu· 
Dllll o barbe niçin rirdiiimi baca 
anlalmak maksadile; 

-· Devlet, maa§ vermek içÏi> h•
be arirmi§tir, 
dedij"i m~hurdur. 1914 TemmuZUJ1. 
da aeferb~lik ilân e<lildikten ve or. 
du hirkaç ay silâk altmda kaldù
tan sonra, Osmanh imparatorluto-
nun hazin.,.;i tamtalur olm~. 1 

Meyuti)·"t maliyecileri b~e 
yapmay1 bilmi~lerdi amma denk bir 
bütçe ~'apmak yolunu bulnnam~
lard1. Bu seb..ple Maliye Na:un Ca· 
vit Bey •Bütçe açi«nn.n ~ 
let-biyelkârisi vardu. teliterlem&
•in.i ortaya atmq ve bu terbiyetkâr 
fazilet, ber ytl A vrupad8ft istikraz 
Nilen paralarla bütçe aç.gu.. ka· 
patmayi oiretmekten ileri ~ 
mi4ü. Büyllk Harbin seferb«lik 
denesinde maliye ba:rine..inde kor
~ hir rahne •ttb.nu bunu kapa· 
mail i~io gozlu hari~e çevrlhnÏ!ti. 
AlnianYJI, para \'ermiye Jia:urdt 
•nuna. pe labo olarak nn.-oéi 
çil altinlara muk•bil, al Türl< k111t
nm •lrn1a<1n1 ,.rt k~yordu. Nina. 
1•1. Osmanh saltanah. b~ka oi:va.>i 
eb.-pl•rle bnaber. avhk ver•bil-

....., i~m ~e barbe ~do metbu
rÎl"<'linde kalm,.tL 0 harbin s.,..uoa 
kadar, miittadcbt df'falar .\Iman 
huineai. O m•nh ha1.inesine yu· 
4lnn l'lti ve harbin "'n <"'1Minde 

Oçüncü ùfc ~ Nri 
.01'e11.8 ltoiaoye 

Japonya 
--o---

Yeni kabine 
te§ekkül etti 

---v----

Ba~vekil Prens 
KONOYE 

bir de •istilua11 dabilî• akW.ildi. <>--· 
Ara.ian t• ·roi. a'" geçtikt- son. "Esash icraat,, y a

ra, Anup•d• 1ki,..., bir umumi pacagw lnl S .. I d I 
bar, ,at1am1~w Bu defa da Qoi. 0 Y e 
ma.W imparalorlui:t• yerine 'Mirki· 1 Tokyo 18 (A.A.) - Roytec: Ye. 
Yf Cümhnrheti bu :va.ogm karii>" m Japon hukf.m<"ti Prens Konoye 
""'da Weri tMIJiir)er aJmak JDflC· 1 tarafmdan KLUU)mu~tur. 
lmriyeûne dü~ü4 huluftll.vor. Mil BaFekil Prens Konoye Ryni &a· 

li m6.~faa lhriyaçla·n·için, ildi h1it- manda adliye nazmdJr. Amiral 
telermm d11j1.nda 1k1 yild.,,., n.il· Teii1ro Toyoda hariciye ve deniz 
yonlarca lirabll fevkalâde tab~t lll!Irl nezaretleri.ni deruhte .. 1~ • 
vtriyomz. Valnn arada, malî ha· br. . 
lum<lan hüyiik bir C.rk vardir 1ri KA.BINENÏN DiGER ÀZALAlU 
o d•. Q,munh l\1aliye Numnm Tokyo 18 (A.A.) - Yeni Japon 
llii:vl•dij!-i bütre aç1g,n1n falileti ter- kabinesin n diger âzalan ~unlar • 
bi~·e1kârr.inden Türkiye Cümliuri· dir; 
yeti ~lali)'e \'ekilinin ders alnu~ Mùnakale demiryollan: Murata. 
•• hâla aç1ks1Z but~eler )"apmakla lç•1mai muavenei: General Ko • 
bulunmu olma 1dir. Artik de, Je- izurru. 
lin •A)'hk nrml'k için barbe gir. 
lne$i n1l't•h11ri~·eti. ~·oktur. Bilâkis, 
devleti barbe 'üruklememek n '""" 
tan1 ttta' ü2den korumak mak41;adi. 
Il" 11hnan milli 1niid.,(aa tedbirlerini 
lda1ne ettircbiln1ek i<:in, muhtelif 
n1ali tedbi.rle-rle harp bitinci)·e ka· 

(Devaml 4 üncü <&)'fada) 

Sovyet- Çek 
anla~mas1 

dar mali i>tiklâlimizi muhnfaza .. 1. Londra.da iki hükû
ruek pren1.,ipinden kat'i~·,·en a:yr1l~ 
mamak mecburiyeti rnrdir. met mümessillerince 

Diindeo itibaren pi~· ·•l• ~·kari- i m z al and l 
lan tasarruf bonolari. ;,te bu mali 
tedbirlerden biridir. O~manh im-j Rus y ad a Çekler-
pnratorlugu al·hk \"Crmek için har- • • 
be girmi ti; Tiirkiye Ciimhuriyetf den 8Skerî b1rhk-
ha~be girm.-mek için mim ser\"ete Ier tefkil edilecek 
murauat etmekt...dir. Ta arrul bo. 
nolari, muhterem :!lfaliye Vekilimiz Loudra 18 (A.A.) - Ro~; .. 
Puai Agralmin diinkü gaz<"telerde Bugün Londrada Sovyet buyüli 
~•kan beyanahnda pek güzel ifade Plçili~ncie Rusya ile Çekœlonkye •tt".. . . edil 'li• &ibi, icap el!igi zaman, me1n- aras:nda bir anl.a$11,a :mza • 
1":k~t hiLmetindc her türlü feda- mi§tir. 
llar ik Ve fcragali âzaml derei:ede Ru anl~mw ib hül<wnet trraim>· :? tenni§ olan halk1m12dan yeni u• s vas1 mümessiller mü.bedrl.-

" fedakârhk \'e feragat ïsœmi- ve HitlN Almanvasma karç1 mU. 
~or; bilâkis ballun sabsî istifade ve terek h~rbe deva·m hakkmdlldJr. 
lntnf tin" . · bo aa ' ltmm ediyor. Tasarrul .o\nl8.l!ma ;·usça ve ~eko.<lt)vakça 
.., nolat1, bankalara yatmh,... yaz1lm1~ ve Rusya büyiik elç1si 

1, ~duata \erilen en yükst.k faiz- Maiski it-e ('ekoslovakya hariciy 
la: ~. daha vüksek fai21i oldak· I n~zm :\'.!. .lear. M.i<•rïl: larafmdan 

' 'fin halk . • '· d h k . 11 y · •çm, ~o" a a irh-, imza edilmi.5tir 
li;r· . alniz. zencinlerin ve orta bal- RUSY AfJA ÇF'.K ASKERÎ .iJ:•.n degil: be~ on lira biriktire- BÎRLiKLEHÏ KURULACAK 

"olan her ferdin Î9tifadt Nle-j Londr.-i ;q (A.A.) - So\'yet • 
fDevam1 3 llnCu sayfadaj (J)e..artJ i üi1c11 saytJHla) 

su 1 h 
teklifi 

~artlan 
olursa 

her ne 
olsun 

Ïngiltere bunu 
kabul etmiyecek 

Lord HaJifaks 

"Hltlere asla inan
mamak karar1n

day1z,, diyor 

inci!ter-ia V114Î"gi:o11 Büyük 
Elçisi Lon! Hshfak• 

Moskova, 18 (A.A.) - Soivyet is- Bükr"'). 18 (A.A.) - R~man~ ada 
tihbarat dairesinin tebligi: Alman - Rumen ccphesi umunu ka-

17 'Iemmua günü lot'alarmuz • . rargâhmm 5 numarah teblig1 
Pskof, Piorhof, Polotsk, Smolensk, Sooyet kadtn kit'al.a:n Mo$kooada biT geç.i resmui.de Besarabyamn sevkulcey~ bak1-
Novograd ve Volinsk istikametle- ~ mmdan anahtan mesab<>sindt• olan 
rinde ve Besanbya cephesinin bir Ce h 1 ·· · ·~~ noktalan elimizdedir. Kornc•ll'de 
kismmda muhare0c1ere devam et- P e e r d e V a z 1 y e. t_ ·- yapùan 4ga1 har<.:.etile kü11e ha
iru'i1erdir. Bu muharcbeler netice- =rr=--===-'----"--.= ...... ....;;;;_...,._:.__:::;:;:_:.!_..::_::_JL __ linde temizük biblù§lir. Hoti~ ~ 
sindc ktt'alarunm.n cephedeki va- Al riu:a, Orlie1 ve Chisman ~al edil-

~~~~~. mühim bir degi§iklik ol- manlar Smolensk1·n ml§t~'.'LAR iLERLIYOR 

17 Temmuzda hava kuvvetleri- ..,_ A D 

40 k
.
1 

=rlin, 18 (A .. ) - .,'B: 
miz yarts1 Irnlt<irlii olan dii§man t k d 17 TeI!'~uzda Alman kit'alan k .• 
kuvvetlerine hr§l harekâtta bu- 1 orne re ~ar ID a yef havalisinde ikr1en .. 1erin• <lt'-
runmu§ Ve hava mcydanlarmdaki ~ vam etmi§ Ve birçok Sovyet LIC\'• 

~man tayyarelerini tahrip etm~- zileri ile beton s1g1nak i§gal etmi~-
lerdir. y k lcrdir. 

16 ve 17 Temrnuzda !Mi Alrnan artn i Alman resmî tebliginin harekâbn 3000 ESiR ALINDI 

tayyaresi lahrip edilnti§tir. Ayn; inkicaf h kk d d h h 
gu

-
1 

zarf c1 
00 23 

ta k Y 1 a In a a a vaz1 ve mufas- Be.-lin, 1a (A.A) - n.N.B : 
n er m a · yyare ay" l ) Alman k1t'alar1 tarafmdan Sov-

bettilt. sa ma ûmat vermesi beklenebil1°r vet k1\ 'alarma ka"Jl yap1lan taar-
(Devaml 4 üncti >aytada) 

1 Sovyet - Japon 
m ü na seb etleri 
japon denizinin teh-
likcli m1ntaka ilân 

1 ]~j:~·;~ A 
1 protesta etti 
l 'fukye 18 (A.A.) - D. N. B· Ko· 

Ir. •uri $ mbu gazetesi, Mo.icova • 
dan ;,ldl~ ~g1oak.i haberi m.~t 
mi~tir. 

,Taponyamn Moskova büyük el. 
.;isi Japon deruzi ile Kamçatka'YJ 

A lman • Sovyet cephesindt: Almanlar bazl ink~a!lar kayde: • ruz ve Leningrad yolu üzcrinde 
tarihin en korkunç çarp1& • mi§lerdir. Stokhohn radyo.unun ldiçük hir ~hrin i•gali esnasm..;a 

mas1 bütün ~iddellie devam edi • ka)'W ihtiy~ tetàk.k1 <'diunek !i. b;,. ziM.h tr~ ve mühîm miktarda 
yor. Ge~~n ~aberlere ve ilti :-ar~ . zere verdigi bir habere gore. Al • , maheme Ile ü_ç ~ esir Almanla· 
fin tebhglenne gol'E.' vaz1yeti ~Y· man k1t'alar1 Estonyanm §Ïmalin. r 111 ~e ~miirtir. 
le hulâsa etlnelt mùrnkiindür: 1 de, Eston) a, Sovyet hududUDda kâ i;ïlDDJITLt BlR TANX 

$ima1de, LenJti«rad ccphesinde (~ami 4 ilnctl aytada) )!UHAREBES! 
Berhn, i8 (A.A.) - 17 T(IT' u~ 

günu 300 cl"" fazla tank1 1hth a .,.. 

11 R LA N D A 1 
den hir So .. ye1 7.irliL tcsekkulù 
Kra.nsnij1'nin 1Jiin1lmde Ahr.an 

--~-- tanklarile ka~m1~UT D.,hal . A • k ~i<ldeth muhan-bP b~IA~ v• k1~a m e r 1 a n 1 n bir zamanda &.l~evl11" 210 tank 

ha r be gl
.rme. kaybetm~)f'!'dir. mi...- In"m' da 

f ~aml 4 llllcu sa) tacla > 

• • • • s1n11st1yor lskenderuna 

S1.n!r.~sko, Hl (A.A.) - .com-
1 
~-eviren de-nizlerin tehlikeli mm . 

mcr.iw.-alth ClutHun bir toplant1-1 taka olarak ilàn rdilmesini hülctl
smda ~-Oz alan H•.iyilk .Snteiiya El·! mell na'1nna Sov~~l hükûmeti nez 
ç;s: Lord Halifaks, Büyük Britan· i dmde ~iOdetle protesto etmi~br. 
yanm P&.ribkteki mentaatlerirun Sovyetlerm bu tedbiri Japon dE 
ga.vrimevcut telâkld edilmesine n=;Iigini ve men!aatlerini tel;iO.ii 
müsaaclt! etmiy~ini si>ylemi~t;r. e~·nek!e':lir. 
Lord Halliaks, Hitlerin bu sirada Tokyo 18 (A.A.) - D. N. B: Sov 

FRANKO 

frankoya gore 

Ba§vekil bir nutkun
d a bunun elzem 
ol dugun u soyledi 
Nevyork 18 (A.A.) D. N. B: 
Unit..-d Press Bel!ast'tan biidi•:

yor: 

s1g1nan Frans1z 
gemileri 

Vi§i, Ankarada mü
zakereler cereyan 
eHigini bildiriyor 

~imali Irlanda ba§vekili b;r mu
lâkat esnasinda Amerikan1n har • 
be girmesini talep etmi~ \"e ~unu 
ilâve ctmi§tir: Vicny, 13(A.'..) - Îyi ,.,aJQm.;t a· 

(Devam1 4 üncil •aylada) (Devam1 f üncü "")'fada) 

Sürpagoptaki 
milyonluk define -Bir ermeni taraf1ndan bildirilen 
define dün aranmaga ba~I~nd1 

• .. 

• 

- .,. 

l 

lngiltere ha r hi 
kay bedecektir 

lspanyol tefi 
diyorki: 

Amerika harbe g1rd1g1 takd;rdc lan mahfi'l•r., i!kenderun llmnn1nda 
P,nali lrlanda da hareket serbes- demrrll bulunan 12 Frllrulu ynrd1mci 
l" .. J.J- ed . .. . r:emls1 ha.klun<la Ankara"dn müZ3ke
JSJm e .,., . ect'k ve isted1g1m ya. relcr .. eN'yan etmekte olduiu teyid .,. 

pab1lecektu. d1llyor . 
Dublin 18 (A.A.) - îrlanda . Îy1 rnalilmat alan Fransu m.win .. 

meb'usan rneclisinde haricî si) a _ "1'1CC bu '·apurlar1n ~arp ~ernis1 tr:.1.\k ... 

sete .. ·• . ... k Jr..r k l t d 1hp edilm1y('('{'gi gon,$i1'mf')l.t.e-
t11 nruza ere ... nn son a erme.1 ct y,., , 111 "· ~1 · b . ... d.11.ll.": '· u. ;. ,("· ,. t·n.lD 

tDevPml 4 ûnctl aytada) , .. _ nden 01 taayyUn cdecü:Ur 
',, • ..... • 

"Rus harbi, felâketi j ~,:: ~~ :: .L4 c::;-
8. en i § 1 e t m e k 1 e ...,,.,,....,,,...., c}.Ji 

net i c clene ce k tir " n~~tlt..A~~ 
Madr1t, 18 (A.A.) - i.ç!crmde A- ç d 

merika Birle§ik D~vletler1 ve Bu- are egil metod dü<::.ünmeliyiz 
yük Briian~ a dç1lt.-ri de oldugu ~ 
halde bütiin korùiplomaiik tar"fm

(Devaml 4 iln.MJ "a.,fada) 

Berlindeki Sov
yet Büyük Elçisi 
Dün Anl<aradan tay
yare ile Moskovaya 

hareket etti 

Elçilik e r k ân1 

YAZAN• 

SELAMt lZZET. SEDES 

Adam aova.n rian~ olun.ca 
toplatnllj, c,1rm1§: Aci! .. 
, - Hay Allah cezaSUH venin 
demi§, yenir yutulur gi'>i deèl1, 
tath sovan nas1l yetiijtireyim? 
Dü§Ünmü~ tn~1nm1~ nibayet 

bir çare bulmut: 
- Soyarun d~ soyuln1u• 

sov-"1 ekerim, tatlt o]ur. 
Sovatrl•ri soym~, "km~ O· 

Janta toplaf~ "'rm~: Au! 

]am.l.\'t ?sU'llllf: A<"1!, 
- Soydun1 ek tn11, \o~·undum 

ektim, soyuna Çf'kti. <ovu bata· 
.. ! ... diye baylnrm< . 

• .. 

. Sar1kam1,ta 
Milyoaluk ddine,t anyanlar bZJ eaa..'W1'1a 1 

- Hay Allah belâs1n1 nrsin 
demq, at1n .1.omrr gibi degil. 
ba~ka bir ~are àü'1inmeli. 

llt·r ~e~·in bir ('Bf<'!toiÎ \t.1rd1r, 

hrr eyin bir (&resi buluunr. Fa. 
loat hf'r çare i~·i nctife \'tttnez; 
('arclt•rin çoiu da tP th soi·an ye.
ti,tirmek i>ti~·en adamm buldu· 
gu <:arelf'rr bei12 '. Bun un irin 
çar~ dü§iinmek be) hude zahm~t. 
~are bulmak munkkat bir t"el· 
li olur. ;\lcsele bir uo;ul d~ilnüp 
bulmakta,.ber i tt metodla hare. 
kct •lm•kledir. 

-· 18 A.A) - Almanyod.<n 
Geçenlerde Vartuhi ismimte bir j bar etmlftr, YapJan ilik tah.kik&t- domn~ olan Sovyet hW<<lmethnin 

Ermeni kadw Belediyaye miini- • Wiil anlaplchpa güre me%ldir de- llo.iin l*lyUk Elçlsl Dwmozof Mos-

t ed k Sü
. gop m-·~l·"""~· lao__ ... _ ... uhini"n ;caaJ de .... _ .... d lrovaya «lbod< il<e"' bu ••bah 1'1yyatt 

ca ere rpa ~, ""~ I """'• • .... ..,.. vtuenn e t1e iebnm~ ban!i<ot e•miiür 
bir defineJùn mevcut ol<lu(unu ih· 1 (Dwaml t 1mal ••~> 1Dev;w1 t = sayf.Wi) 

Dü~nmii§. tapnnt nihayet 
bir çare daha hulmu,: 

- Ktndim .. 0,-UftUMJlll o~·lt
... erim ... 

Se) 1111.111~ elLJnif, olww:a top· 

Çarl' dii~iiniiten her !-.C~ bozuk 
den1ektir. metodlu Îlf rare arat
maz. 



~- B 0 Y 0 K TA R 1 Hl TE FR 1 KA :3o --

azre met • 
1 ha 
---VE---

[SLÂM ORDULARININ MUHAREBELERI 

(_~Y_a_z_a_n~=-Z~i_Y~A-='~A"-=K=l=R=-~) 
Papa!.gm valt~"t ve yamyarnhga 1 Ve müslümanlarm adetleri de, gün
, ·nran zulüm ve itisaf.na nazaran, l den güne arhy<>r. Eger ciddi tedbir
."l'Ü0 lüIT'~nlann h1ristiyanlara kar§1 ler almma~a, günün birinde (Mu
takrp elt1kkri hatl1 hareket, en ha- hammet) b1ze galebe edecek. 
lim vc en mutevazi insaniyet hu- Diyorlard1. 
dutiarm1 hiçbir zaman geçmemi~- Mekkeliler, ciddi tedbir alacak 
~r 'j vaziyette degillerdi. Ve, ba§ta (Re-

ne~ulti Ekrem Efendimizin ihti- sulûllah Efendimiz) oldugu halde, 
yar ~ttizi harplerin hakikî mahi- müslümanlan imha etmek için 
ye.lc< ·ni eostermek için _ bilhassa, (Medine)ye hücum etmekten çe
h ·risti:·an tarihçileri tarafmdan ifa- kinmektelerdi. Buna binaen, Resu 
de ed i!en - §U beyanati ve itirafati Jü Ekrem Efendimize mutlaka suL 
ll'r3ya aynen na1detmekle iktira kast yap1lma$na karar verdiler. 
erliy<H''.lZ. Ve l)imdi; tarih s1rasile, Fakat bu karan tatbik firsatim 
bu haqi'erin hikâycsme geçiyoruz. ele geçirinciye kadar, Medine hari
y z1h::r. :r1n dikkatle takip edecck cine ç1kan müslümanlar1 iz'aç ve 
olan (mü~Hm ve gayrimü-·llm) bü- hattâ katletmeyi kararla§tirarak 
t;jn knrilerimiz gôreccklcrdir ki: bunun tatbikini de, Medine civa
Ccr/::..1 Fu '.;:km emrile (k1tal ve ci-1 rmdaki (mülïrik) kabile reislerine 
had) a La§laml~ oi<.n (Hazrcti Mu- havale ettiler. 

Dünya harbi, ahiret 
harbi ! 

Bizimkiler olsun, )'1banc1 mu -
harrirler olsun bu harp biraz da -
ha uzarsa, b:Imem hangi devlet 
yencr veya yenilirsc, yahut da fi. 
lân devlet bu harbe biraz daha 
müdahale etmege yeltenirse §imd1 
iki ya~m1 bitirmckte olan harp o 
zaman b1r dünya harbi ~klmi a -
lacak diyorlar. lyi amma içindc 
bulunulan bu harp, bir dünya har 
bi degil de ahirct harbi mi, bun -
dan daha âlâ dünya harbi mi olur 

kmal kurslar1 çok 1 

muvaffak oluyor 
Verilen izahata gore kurslara 27 bin küsur 

orta tahsil talebesi devam elmektedir 
--~~------------- ..... ~~~--------..... --~ 

Maarif Vekili dün müfetti,lerden muh-
,_,., 

5an AU. 

Bu düuya harbi, bakm1z b-enim 
telif i'ler hakk1nda izahat ald1 

akhma ne getirdi: Acaba ~d! ,1_ $ehrimizde tetkiklerine devam 
hirct~kiler bu harp için neler d ii- etmekte olan Maarif Vekili Hasan 
~ünüyor, nelcr konu:ïuyorlar? Me. Àli Yücel dün kendis~le gêirü§en 
;;elâ Bismark, Gladston, Betman bir arka:ia§1m1za te ~1k ve temas. 
Holvcg, Ciyoleti, Sazanof, Kle!'.:"lar. 11a:1 ~trafmda §U malumat1 ver -
so, Margi Pallaviçini, lgnatief Lim rn!§hr: 
bilir ne mütalealar yüriltüyor ne •- Dün Gazi Terbiye Enstitü
münaka~alar ediyor, ne heyec;n _ s•inün Beden Terbiyesi $ubesi ta. 
Jar, helecanlar geçiriyor ve helki lebeleri için Pendikte açhg1miz 

dc11iz spcrlar1 kampm1 gezdim. 

Bartmda tefti§rerin~n dèinen 
Bcden Terbiyesi Umum Müdürlü
gü müfetti§lerinden Vildan ~ir. 
den de spor harekeUeri hakkmda
ki tefti§ neticelerini dinledim. Bu 
konu§ma neticelerinden memnu -
num.• 

Müfetti~lerin, V~kile verdikleri 
izahata gfüc, §ehrimizdeki ikmal 
kurslar;na devam eden talebe mik
tan 27668 dir. Bun un 731 i Türk hu.. 

Yol 
Geçen sene zarf1n
da yap1lan miktar 
rekor te§kil ediyor 

Geçen mali yildan bu aya 
kadar yapilan yollar geçen se 
nelere nisbeten bir rekor ktr. 
m~ll'. Bu sene yapilan yol -
lara 1,5 milyon lira harcan -
~hr. 

Bunun 700,000 liras1 idarei 
hususiye bütçesinden, 800,000 
liras1 da Belediye tarafmdan 
verilmi~tir. 

Bu yollann mühim kISm1 
son üç ay: zarfmda yap1lm~ • 
tar. Bu yollarm ekserisi sur 

i DJ.S POLiTi~ 
Buhran 

Yazan: Prof. ~ükrü Ba.,..i 

T okyoda açdan buhraJI. ~ 
dak.ikaya kadar kat'î bit 
neticeye baglanm•~ ; 

mamakla beraber, esas itibarile t1 
ki kabinenin üç mühim rüknil fi' 
zifelerinde kalacaklardar. Ba~'·c~ 
Prens Konoye, harbiye ve babrÏ!' 
nazarlar1 yerlerindedir. Japon - sa• 
yet ademi tecavüz pakhn1 imta ; 
rnÏf olan eski Hariciye N8Zll"l ~,t 
s~oka'IUJl vaziyeti haklunda be•ill 
mallùnat yoktur. Yalnaz bu zallll 
buhranm infiliJu esnasmda rab,t 
siz olarak evinden çi:kmamakta ~ 
dugu bildirilmektedir. Tahmin ' 
lecegi veçhile, bütün dünyanan ~ 
leri §U mühim an(arda Japin fl1" 

tahhna ve Mikadonun saraYJIJ 
çevrilmÏ§tir. Japon politikasan• fi 
binnetice bütün dünya siyascti" 

Hürriyehebed1ye ile Kâ _ müessir olacak hâdiseler cerer' 
g1thane arasmdaki yol da 

1 
etmektedir. 

haricindedir. 

katranlanm~hr. Dünkü yaz1mda hülâsa et111i1' 
Kampm çah;?malanm yakmdan 
tetkik ct ~im. Bugün de Vekàlct 
müfctti~lerile topland1k. Aç1lan ik 
mal kurslarmm tedris faaliyeti 
hakkmda kcndilerinden izahat al
d1m. 

L J çah§bitm veçhile uzun Çin harbi' 
susî okullan, 22095 i liseler, 4452 si ..____________ den ve mütemadi zaferlere ragua'_ 

ortaokul ve 390 1 da san'at okullar1 1• h k bir türlü sonu gorülcmiyen miit' 
talcbesidir. Bu rakamlar da ikmal t •. a"" r d l d B k"I" if d · do··tf e e en, qve 1 m a esme ,. 
kurslarmm çok ragbet gordügü ve umumî efkârda ho§nutsuzluk "'~ 
muvaffak netice~r verdigini gos- dar. Ruslarla müeadeleye giri)c~ 

h .. mmet), eünJcki kcskin k1hc1 hiç 1 Bu kabîleler, derhal harekete onlar da orada alabildi.Jclerine dii
bir z~man bir tecaniz silâh1 olarak geçtiler ... Vakit vakit, Medine ci- gÜ§Üyor, km§iyorlar! 
ku'la:1Mam1~ t1r. Fakat.. islâm ca- varma kadar çeteler gêinderiyor- Eger oyle ise. ona derler ahiret 
rr:i:nnm, i~Ftnt rntnnmm, islâm lardl. Bu çeteler, yollarda tesadüf )larbi, buna da ~rler halis muhlt
h::klar·mn en küçùk bir tecavüze ettikleri müslümanlan yakahyor- \•e su kahlmam1~ dünya harb·! 
rr;;nn: l:<Dd1:!t zarr:m <la. hcrhangi lar .. soyuyorlar .. sôvüyorlar .. atla- Hâlâ, baz1 ~artlara talik edt rek 
b: ~ ~:; .. ~:m; C;rr::-:alsiz kahraman- rm1 ve develerini ahv<>rlar .. boy- vakm bir istikbalde dünva h ubi 
ti.;;1:11. ld k-_r$!1am~V..ta da, zerre ~'.l- Ieee müslümanlüra deh§et vermiyel ;nyanlara bundan daha • âlâ dün. 
è;;-: tcr.,dn'.!tl•' 1.,..:.1mmam1~tar. Çun çah§iyorlard.a.. ·a harbi olur mu? 
ld C'!!1i·l-l H;;1': (Daha var) Osman Cemal KAYGILI 

termcktedir. ' Birçok maznun dün Viladivostok davasm1 halletlllP 
---------- A . . · cenupta Felemenk Hindi!ttan•' 

Ç k b 
dliyeye venld1 1 zengin müstemlekesinc el koyJll~ 

u ur ostan Buz ha yileri lbizzat Çin seferini bitirmek t, [Lâti.:hricûnc cnfili:eküm min di
yâr1 ·ure] 

Yàr.i : 
(Vat:inm1, bütün nef<"!nlc müda

la '.l rt ki, v;itan :ndan cü:fa olm1ya
im . . 1 ·11tans17. kalm1yas.n.] 

Euyuru:;o:-. 

r----------------------------------·-,AH .EMELER E ve POLISTE 1 
Aralarinda 100 pa- ~u~telit. imkân: .ihtimancr var~ stad cluyor ni·hayet a Id . .. . j Üç l§e barden gara§mek Japon Jt ÇI 1 rahk 1gney1 15 ku- ve eli ne kadar kuvvem otur~a.: ________________________________ .) 

Bir ma ifaturac1n1n dükkân1nd 
Birk, ç güne kadar 
istimlâk edil cek 

kl 25 t t • k k Id Beden Terbïyesi î l&ribul Bêi1 • sa 1 op pa IS a Çl ar1 1 :.>si Karagümrük' e Çukurbostan 
- Ebva Gazvesi -

* 1LK HAREKET 

. .. "ahasm1 ve oradaki bostanlan is -
'Mckkcde bulunan Kurey~ kabî- Dün sabah F1yat Murakabe kon mece kabul edilcii \'e durusma ya-

1 

timlâk edèrel; buraya modern bir 
{esi rcislcri, Resulûll:lh Efcndimi- trolleri tarafir:dan yap~lan a~a~ - rin sah~ha btr~k.ld1 . stad insa etti!·ccektir. Burada fut
iin o §ehri terkederek Mcdineye hrma ."!e tetk1k1er.~e b1r mam~a - Harb1yedek1 kazanm muha- 1 o'Jl sah.asmdan ba:;;ka bir de ko§u 
h1cret buyurma~m1, n{°'uhtelif ~ekil- tura t.~ccarm1~ pa 1sk~ sa.kladlgm-

1 

kemesine béi§landi pist: yapilacaktir. 
lerde kar§ùam~§lard1. dan §Uph_e ediler~_k _dukkam aran. Harb1yc tram av duragmda ·ul Buraya 48,637 lira sarfedilec.-ek • 

Bunlardan b1r ktsm1: I m1~ ve brr rafla onune ba~ka top. lanmakta oldugu olùmobili kaUi - l tir. 
"-: (lr~uhammet), buradan ç1ktp lar konar~ gizlenmi§ olan 25 top rima ve tram,·ay diregine bind: _ h !imlâk rr:uamelesine bugünlcr. 
b:~t: Eger burada ~-ls~ydl,_ o_nu~ kadar pahska bulunmu§tur. Hak - rerek th~an, Nezihi, Halit adm·Jd 1 " baslanacakt!I. 
yuzundcn aram.zda buyuk b1r ihti- 'kmda tutulan cürmüme~hut zapb. iiç vü ek tahsil gPnc;nin or· · · - - ---a--
lâf ç1kmas1 muhtemeldi ... Tek biz- i e adliyeye verilen bu suçlu ka - ne ~ehebiyet verlm:'kten suçl~n;,~: 
~en uzak olsun da, ne yaparsa yap- çakç11ar da Sünbüllü hanmda B fêir Hasanm muhakemesin( d•m 
&m. numarah magaza sahipleridir. baslandi. 

Dij•orlaHù. s l :\4: h s k ' uç u · u arrem ucu a mn Diin su ·lu Hasan ilk verdigi ïa· 
Fakat (:Ehfl C-ehil) (Ebû Süfyan) dün y~p1lan. i~mci asliye ceza :na~ delerde deg"?iklik yaparak v 0 ,,_ 

ve sairc gfoi (Resulûllah Efendi- kemesmdek1 auru~masmda ilen 1 lan hafifieterek veni bir ~ekilue 
miz) in. J.,:rtalum kah kalbli ~ahsi ·· d"" - ·· t d · sur ugu mazere §U ur: ifade vermekte idi. 
dii.~men!:m; Muharrem dükkâmn as1l sahibi B k h d ""ldi 

- .Ah .. ne büyuk gaflette bulun- - en ço sar os eg1 m. :r;r 
degildir. Buras1 a.~abeysi Mehmet · b. · · t" H l d · du'c da (Muharr..med)i elimizden §l~e ira 1çm1~ im. 1z 1 a g1tmi. 
Sucukaya ait vc kendisi de bir Îli d k G - d - ·1 b ka;:rdtk?_ Iliç §Ü~!iesiz ki o, gitti- yor u · ,ezmege eg1 ir i<; icin 

{;i yerde de r:ihat dunmyacaktir. için birkac gün cvvel t3'}raya git. $i~liyc gitmck üzere ç1kir1§t~k. 
Bqrna hm;ok k:mreleri topltya- tiginden Muharrem dükkâna ne - Plâka numarasilc o gün s1ra bizcie 
cak.. ilk fm~at zul1un:nda üzerimize zareUe bulunmaktad1r. Patiskalar degildi. Yolda giderken bir Halik 
nt!lacakttr. Onun kuvvet1enmesine e;·velce Mehmet tarafmdan saklan 1 ha§Imt çevirïp konu~maga dald1m. 
r.1eydan ~~r=.."li:,eJ~m. p,~ rr.!;:a ~ik- m~ oldugundan mevcut olup ol -
tnas1 mtl!!temel c . ..r.. ga1fonm, §lm- madig"im bilmcdiai"n· ·· lemnk•-
è · d ·· - , . 1 ., 1 soy " ..., 1 ~n onune geçeiHn. . . ve müracaat -eden mcmurlara da 

D1yordlard\1. Ve __ vadr.it v:ikk1tR.Med1- ortada patiska gêirmedigi icm 
neye a am ar gon erere , esulti . . •. . . ·. 
Ekrem Efen<fimi-i:i orada da iz'aç •yok• di~e cevap verd1g1ru iddia 
e<il<"Ù hareketlere giri iyorlard1. ctmekteair. 

(K1tal v~ cië:at) emri zuhur edin- Mahkeme müddeiumuminin mü 
û; e ka-Oar, F!esulü Ekrem Efendi- taleas1 için talik edilmi§ bulun -
mit: bu h<!ilcrc lah:u':1mül etti. !;ia- maktadir. 

0 zaman kaza oldu. 
Diyordu. 

Mahkemede bir tek sahit o!aruk 
o s1rada Harbiy'Cde nêibet bekliyen 
inzibat memuru Mehmet dir:l~n -
di. Gclmiyen ~ahitlerden Ne7ihl, 
Hfu.eyin vc Halidin ihzaren h'"Ct' -
rilmeleri için duru§llla ba~ka lir 
güne b1rak1ld1. 

----c~~-
hisl.mna J..2.1 1 ·1uk4:.bulan küstah- Eyüp cinayeti y · 1 k k k' 
ça n::.rcketlen s~kùnet!e g-;oç~tire- _ , . . . .. em yap1 aca 10 a aar 

dliye Ve {ili 
Dünkü Trak vapuru 

ile Îmrahya gitti 
Birkaç gündenberi §ehrimizde 

bulunup adlî tetkikler yapan Ad • 
liye Vckili Hasan Safiyüddin Me
\1Pmencioglu diin Trak vapurile 
imraliya hareket ctmi~tir. Vekile 
ba~ müddeiumumî muavini Sabri 
Kosebayla, diger birkaç muavin, 
adliyE doktorlari ve baz1 qazeteci 
arkada. lar refakat etmektedirler. 

Vekil bugün, imralidaki cezae
vind tetkikatta bulunacak ve ka. 
file ak~am !zmit yolilc vc trente 
tstanbula avdet cdecektir. 

---o--

Edirnekap1 • Eyüp yolu niha· 
yet t§tga kavu~uyor 

Belediye bundan bir müddet 1!V

vcl yaptird1g1 Edirnekap1 • Ey~p 
ynlunun tenvirine karar vermi~ • 
tir. 

Edirnekap1dan Otakçilara kadar 
olan kISma 11 elektrik lâmbas1 

ru~a satan da var sun z~am~arlarm ho~larma gi..., 
Buralarda fiat daimî 'T cek h1r vaz1yet sayilamaz. E.;~ 

Fiyat Mürakabe Komisy<>nu diin yalmz Çin ile ugra mak bile hv 
kontrolde bulunacak ogleden sonra saat 14 de Mmtaka kat halde lngilfl:re ile gizli ve ~ 
Buz :scrbayiînin açmak mecbu • Ticaret Müdürlügünde toplanarak rika ile daha aç1kça cidal etme~ 

riyettndl• buiundugu buz bayilik _ bazi ihtikâr vak'alar1 hakkmdaki Çiinkü Amerika Çang-Kay..( ; 
!cri açilm1§hr. Belediye buralarda tahkikatr ikmal etmi~tir. Suçlar1 mühimmat, levaum eihetinden dl 
b l "ht" sabit olan baz1 muhtekirle1· adliye- malî bakundan sarabaten var~ uz arm 1 1yac1 kar~Ilay1p kar§l- · 
1 d - te b"t ye verilmi§lerdir. etmektedir. Mister Ruzveltin b" · ..1 ama 1gm1 s i etmek üzere tef t" 
ti§lerdc bulunacakhr. Galatada foto Selek.s rontgcn fil- oglu ta Çunking'e kadar gide Il' 

mini yüksek fiyatla satt1gmdan, Çin Diktatiirile gorü§miq ve bll 
Ayr1ca fiyallar da s1k1 kontrolc K 1 d ·· 1-k ·· tç" h • b k b te apa 1çar~1 a goz u çu ve saa 1 &UHD t1Sus1 ir me lu unu ,., 

tâbi tutulacaktir. A p rd"k k" 1 · · ··k · · •d111F gop a 1 tra§ ma me er1m yu etmistir. Felemenk B1nd1s ... , 
$ehrimizin muhtelif semtlerin - sek fiyatla satmaktan, Kapahçaq1. bilha'ssa Cava ve mücavir adal 

d·e açilan buz bayilikleri :;iu mm - da Nesim 53 kuru? atilmasi !à- laponlarm bir askeri bardteti ~ 
takalarda bulunmaktad1r: J z1m gelen basmalan 80 ku~a sat- ptbr. a Amerikantn arhk bu d _., 

Sirkeci, istanbul Bahkpazan. Be maktan, Galatada Prezevislavski fîlen harbe i~tirak etmesi ]te~ 
yaz1t, Al;:saray, Fatih, Eyüp, !? h- kuqun kaleminin tupünü 10 kuru- muhakkak say1labilir. Çünkü Y 

remini, Galatasaray, Ni§anta§•. !? s ~a satmas1 icap ederken 20 kurll§3 velt o taranarda tatükoyu b 
li, Kurtulu§, Üsküdar, Kadikoy, sattig ·ndan, Zindankap1 caddesi cak herhangi bir harekt:te mü!ll"
Büyükada, Heybeliada, B ikt~ - Yordanoglu oglu Todori kundura ha edemiyecegini, daba geçeo 'I 
ta yaz ve kil? devarn etmek üzere çivilerinin kilosunu 170 kurU§ yeri- Felemengin inhidam1 sar-91 

birer depo ve MayIS aymm ba~m. ne 300 kuru~a satmaktan ve kadm kat'. bir dil ile ifade etm" ti. 0 ~ 
dan Eylûl aymm nihayctlne ka - okçelerini 12,5 kurU§ ycrine 20 ku- denbMi de, Uzak §arkta fngilj)lf 
dar dcv&m etmek 0.zcre: Fencr, ru§.a i;atmaktan, Kapahça~1da Ya- Ue bilittifak, asbri ber türlii ,.JI 
Samatya, Kas1mpa§a. Erenkêiy, Ba §Uda 100 parabk diki§ ignesini 15 yat tedbirleri ahnmt•hr. Cav~ "' 
k1rkoy, Bebek, ~<iyükdcre, Ycni - kuru5a satmaktan, Çaq1kap1da Ar- 1 da kâfi üerecede tahkim ed1~ 1 kêiy, Beykoz, Tahtakale, Sirkeci. §ak ve Mercanda Avad1s yald.z va- tir. O kadar ki Batavya vali. • 
Bahçckap1, Sultanahnret, Divan - raklarm1 12.5 yerine 50 kuru. ponlarla ikhsadî müzakereleri~ 
·olu, Gedikça§a, Nuruosmaniye, fia satarak ibtikâr yapmaktan suç- mek için kendisinde icap eden ; 

l'.Inkapam, Balat, Karagümrük, Fa ludurlar reti bulabilmÎ§tir. Viladvo!tto1' ,J 
tih, §ekercihan, Galata, Necatibey ---<>-- Kusyaya taarruz, Japonyay1 ~-li~ 
caddesi, Per§embepazan, Ferme • DiL!"ilerin borsada aahlma11 Rusya ile degil, bir ha[tadall .! 
neciler, Tophane, Cihangir, Tü - meselesi arhk Bol~eviklcrin miittrfilrii bJ 
nclba~1, Asmal1mcscit, Galvani so- Kesilen hayvan derill!rinin bor- nan Büyük Brtanya imparator~ 
k k T.. I S f l k k B ~ ile de muhasama haline sokaca .. J a , une , o ya 1 so a , cyog. 1 sada satilmas1 için komisyonun ka- t 1"' 
lu, istiklàl caddcs~, Bcyoglu Ti - rar vcrdigini yazml§hk. Fakat bu Bu çarha parmai!m kaptm • tl 
y_atro sokak, Dervt§ s?kak, .. T~k - derilerin hayvan borsasmda m1, ile arkadan Amerika yald1zh bll~ 
s1m, Ahu sokak, 'faksun Buyuk - yoksa ticarct borsasmda ml sahl· gnm da Rus ve Ïngiliz saf1nd11 ·I 
kabristan sokak, ~l~~nbakkal,_ Pan masmm daha dogru olacagi. hak- galaruna.-.1 ihtimali rok kuv,-etl•_, 
galti, Maçka, Sutluce, Be:?1kta§ kmda bir karar verilememi·tir. Ko. . Dahilde ~~e~le~eti~ yor~1\I 
K .. · · O t k"" K d k"" .... d 'l r1cte boyle uç ihhmahn bah1s l'i'-' oy1ç1, r a oy, .. _a 1 o!, iuo a, rnisyon bu hafta dcricilcrle dcri ,,. 
K lt k Y Id - S t:uu oldugu ve ber ihtimalin Il -' 

1z1 opra , e eg1rm~m, ua - fabrikatOrlerinin de fikirlerini ala- h ·11' 
b B t K 

!>mda muazzam te likelcr g1 • ..1 
diye, Cadde ostam, os anc1, uz rak bu hususta bir karar verecek- piJI'". 
guncuk, Beylerbeyi, Çengelkêiy, ti. Ill~ bulundugu bir sarada ka 1Î 

ret, rh!i islâmm '> ng:ti!l'asma ehem 

1 

Eyup.e kom~s_u Kudsiyi bir ~-a-1 Usküdarda Ayazma, Velioglu ye 
a-Jyet verdi. Ve liu müddet zarfm- ~k kavgasi yuzun~en biçakla 0!- Selimiycde Çe§llleikebir. Cami, 9Î.. 
da da i ti.:<:baldt>ki mücadele plân. durmekle suçlu Veh ve s~ç ort~~1 ir Nesimi, Dayakadm, Beylerbe • 
lanrn tamamile hazar etti. Mehmcdii: ~~akemele_rme du~ yinde Çmar sokaklannm yen:dcn 

K:.i.œy~ reis!erinin te§Vikile (Me. devam cdilmist'r. Malumdur ki csash surette tamir olunmas1 ka -
ci.!11e)ye gelen adamlar, günden gü- s:1çlula~dan Mehmet evvelce tah- rarlll§hnlm1~hr. 

nin istifas1 herhalde teredd.iil ~ 
Doganca, K1sikh, Emirgân, Tarab- Adalar araamda plâj aeferleri nihayet vererek mttat'yen b1r Î 

vaz'ma dünden itibaren ba§laml - ya, Yenimahalle, Anadoluhisar, Ada plâjlan arasmda vapur se- kamet almak vaktinin yâni mi11ll 
m1~hr. Pa!)abahç11, Burgazadas1, Ye§ilkoy ferleri yap1lacagm1, fakat plâjlar- derat saatinin bulûl ettigine ~ 

ve Florya. daki iskeleler in§aattmn ikmal edil- let eder. I 
Gülhane menauplarm1 davet yük • • & memi~ oldugundan bu seferrerin Japon bü - anay1 ve ticar. I 

ne ;irtan ehli isLl.mw adedi kar§l- hye edilm~ bulunuyordu. Bun arm • amiratma 15.000 ira 
cmda fazla cür'et g0steremiyorlar.. Veli dünkü celsed~ kendisine a- sarfedilecektir 
M.-1<.k~ye avdet ederek: v.ukat tuttugundan ve o da evrak Ayrtca Kav~k iske' yolu è r _ 

1Muha t) k disi · · d .e a vv 
- l mme • en ~m can osyas1ru benüz tetkik etmedigin., se olacaktir. Üsküdarda $emsipd • 

Gf•lhane Tatblkat Mektebi Mü - kan muvazzaf stajiyerlerin gorü • birkaç gün için tehir edildigini yaz bab1 harpten istifadeler te011
" I 

len lüzum üzeriner 19/7 nu Cu - m~tik. Haber ald1jîlm1za gèire plâj meJde bera'ber geni§ .bir bay•~iJI' 
martesi günü sabahleyin beheme - seferleri ay b~mdan itibaren b~ 1 hasma malik olarak istinsal e~ 
hal hastaneyc müracaatlan. 'byacaktlr. bilecek bir sul!>ü tercih ebnekt i 

di.irlügünden: 
larmi f~:ya hazlt" olan insanla- ~~ m~et istcdi~r. Müdafaaya §a camil onüne de bir nhtim yap1-
l"lll muru1.4:izast altmda bulunuyor. aidiyctt hasebile bu talep mahke - lacakhr. 

Gülhane Tatbikat Mektep ve 
Khn1gi mensuplan ile bu sene ç1-

----------·----~- ler. Askerî :i:ümrenin Sovyet ft~ 

Yazan: IRFAN DOGAN 
Edebî Roman 9 

Bt•n bu !iare:œtirnle rnasalla • .kân var m1? !zzeti nef ·nize olan 
rm1 da ~ndc b1rak1yorum. Daha dü~künlügünüzde hakhs1mz. Hem 
ne is1iyorsunuz benden? belk de sizi bu yüzden da ha çok 

- iyi .sôylüyorswuLZ Vedia. Fa- scviyorum ya.. sonra ben de 51ze 
kat ben sizi cski sevgimle hiç kt • bir sual soray1m: Mademki birbi. 
Y.:i.S i:a.bul et.m1yecek dcrecede u - rimizi ayni hislerle seviyorduk, 
nutmU§ 1sem huna ne dersiniz? §U halde ben de sizin babanm êil-

- Buna y an derim. Sizi ken • dürseydim, duygularm1z deg 1~mi -
d mi tamd1g1m gündenberi tam _ yec~k miy~? D .g~cœg~ ~êiyler
"Crum Kenan Babam . . . • seruz, se ... ·gilenm1zin ayru ayarda , . srz1 evun1... lm ..:i. _ d 
r.e getirdigi gün, ben hic bir §CY - J o aUJgt mcy ana ç1kmaz m1 ?. 

de11 haberi olrruynn uç ya§mda bir - Zevahirden bahsetmiyelim 
çr,::-ukmu~um . Demek ki birbiri • Vedia. Hâdisat olmadan veril~ 
mizi uzun sencl rdcnbcri hiç fa • kararlar çok saç.mad1r. Arada Olen 
s1la ve:m<!den kontrol etmi~, tart. ôldürülen bir kimse varsa o da be 
m1~1z $t: halde sualinin cevabm1 nim. Bunda belki sizin kabahatiniz 
( •alan) diye kestp atmakta çok 1 vok f ' t t I"h · 1··· · · h""kmü • , a!{a a 1 s1z 1 , n1z1n u 
~a~hyin: Ben ya~taki bir kmn mevcut. Siz o babamn çocugu ol -
t:' Zl benun kadar tamrnasma im - ma.:;aydm1z, bugün muhakkak ki 

ve Ïngilterenin mC§:ul old•1 'il 
çok mes'udduk. Saadetinizle ben küskün olmak benim akhmm cre. kck olarak dônmii§tü. Arhk ikisi. da 24 ünü doldurup fakülteden dlp bir s1rada gorülecek besaplafl ~ 
degil, babamz oynadi. Belki 0 bu ceg1 fiey dcgil. nin de onünde hiç bir engel kal - lomasile eve dondü[,rü gün, ber !?eY fiye etmenin ve bilhassa bu dt 
ùü~üncckrinde hakl1dir. Benim g1 Kenan cevap vermedi. Dün ge- mam1~h. Yak.in bir zamanda ev • kendiliginden meydana çikti. Kar leri iüzuli olarak bulundukla'

1i 
bi yetim slfatile büyü ülmü~ k•m. ce hâf1zaium tirmalayan mâ.!isinin lencbilirlerdi · <§lhklt itiraflar bir su gibi berrak zak ~arktan uzakla tarmani11 .~, 
seler, ekmek yedikleri kap1d.m i- son k1s1mlan beynini t1rmalamaga Kenan. Merkez Bankas1 tarafm. olarak birbirlerini buldu. geldigl bakk1nda knt'î kanaah 
çcri b.ir damat olarak giremczler. b~laml§ll. dan teklif edilen i~ girecek, ve 0 gün sôyledigi soz bugün hâlâ dtr. 1 
Onlarm bir vazife.>i varsa, gordük. Ved1a da ondan bir an için ce • kavu~acag1 yeni hayahn kucagm - kulaklannda: Batirlardaa1r ki Prens goll 

lcri i.> ilig1n mukabilini Odemck - vap bckl mecti, son sozkrile üç se- 'da yaln1z Vediasm1 bulacakh. 0 · c- Scni iki sene evveline ka _ eskiden daha gcv ek say1\:Jil ~ 
tir. i~te ben de bugùn buna çah • ne cvveline dondü. nun 25 yilhk hayatmda bir tek dar bir karde~ olarak se iyordum hükûmetin yerinc gel mi, ~ e ~ 
:i1yorum. G ne bôyle bir Kânun gününiin gonül maceras1 yoktu. Mükerrem Vedia. Fakat 0 gündenberi senin ·ava~ma yeni bir h1z vermi~ti.. l 

- Dunu bir borç olarak kabul I geccsiydi. D1§ar1da hüküm sürcn beyin himaycsinde olarak devam bu kard~ligini bir sevgili almt,? - rar Î§ ba!ima gelmckle aiiP?h / 
etmenize itirazda bulunacak ta - kuvvctli bir tipi camlan kamç1h- ettigi orta mektep, lise ve iktisat ti. o gene sendin amma, gonlü - lundan vazgeçmiyeccgi tah1n1~,l 
kattc deg lim Kenan. Fa.ht oir yordu. Kenan, hcnüz üç gün e\'vcl fak"" tesi durgun bir ekilde kitap mün hâkimi olacak ~kilde yer lebilir. Harbiye \e Bnhriyc !"~ 
borç olsa d<ihi, éidenecek ba~ka yol aynld1g1 ki§la hayatmdan bahse • lan arasmda geçmi~ti. Dûnyada j de~i§tirm~tin. Bugùn seni scvdi • eski arkada~larm1 muhafaia .e

1
• l 

yok muydu? diyor, ihtiyat sübayhgmm hahra. kadm veya k1z olarak iiç ki§i ta - gimi ïtiraf edcrscm buna ne der • le ana çizgilc~ilc c~ki !.iy.~sct;'~~;I 
- Yol, nâmütenahî denecck ka. larm1 anlat1yordu. myordu. sin benim eski karde im?• de. hafaza etmes1 me muldur. . 1 ~1 

dar çoJ<;tu. Fakat bunlarm bir ta - ' Evde kimse yoktu. Vedianm an- Annesi, Vcdia ve Kadriye ha - mi§ti. hn inki§afma intizar etmek !'.~·l 
nesini inti1'ap etmek zarureti var. nesi Kadriye hanunla, babas1 Mü- n1m .. fakültcde tamd1g1 bir kaç 1 Bu sualine verilen cevap da ay- sa me'muldcn fai~a bir cll 11 If 
d1. Ben àc bu yolu tu•mu!ium ne kerrem bey, yakm bir semtteki k1z, onun ancak meslekf arkada~t n k 1 kl d kselti- 1 diinmi ·e b:i!ihyon Rns - Al

11111
1l 

ç1kar. êidmecek ~ey para degil ml? ahbaplarma gitmi§1erdi. Kar§thk - olabilmi§lerdi. Ve Kenan bundan en u a arm a a · liinin âk1betine bakmak bt1 ,l 
Arada yalmz riekil fark1 var. h oturduklari çay masasmda, ara. ilerisine gitmekte kendinde hiç • <- Ben d~ ~y~c ~enan. bey. 1_4 umdesi olacakhr. F:ikat Mo i.o~r 

- Fakat dü ünsenize Kenan, bu dan geçen sek;z ayhk hasretin a - bir hak g6rmemi§ti. Hattâ Vedia- ya~imdanben sizi agabeyhkten si. bir inhidam birdcnhirc JaP011 11il1 

millctin sizin gibilere ihtiyac1 var. c1sm1 dindirmek için, birb irlermi y1 sevmege ba~lad1g1 zamanlar bi- iip ~ir ~':~il~ ye.rin:e. k~~~?~tum. tikasm1 ç~k. fnal hir hale 0~~ ' 

Fakülte mczunu bir adam, buna mabudlan seyredcr gibi süzüyor - le, bu hissini uzun zaman gizle • Bugun s.zi, bseyi bihrdigmiz za • 0 zaman 1tidal taraftarlarJJl t~' 
gelinceye kadsr yürüyecek cok yol lard1. mi , itirafmdan büyük bir hicap manki gibi bir agabey olarak de • lerini i~ittirchilme~i ('ok. :1!''~11/ 
bulurdu bence .. siz ayni borcu bir O vak"t Vedia 17 sine girmi~; 1 duyacag1m dii$Üncrek, a~km1 h~p g!l, bi~ kalp arkada~i olarak teb -1 E~asen Lo~~rada m.~1~d• 1.;11 c1'' 
masa isgal oedcrck de Odcyebilir - Kenan ise, bir senelik askerlik ha kalbinde saklam1§t1. Fakat Ved1a rik ediyorum.• uan ialebcsm1 pek az m 11t • 1~,v 
diniz. Hayata, insanhga, bu kadar yatmdan 25 ya§mda <linç bir er • 16 ya~ma girdigi zaman vc Kenan (Daha var) {Dcvamt 3 ÜI! u &3> 
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JKDAM SAYf"A - 3 

1 ,----------------------------··~----------------------~ r;;.s~G!"s•l L iKTISAT BAHÎSLERI l 
Mercimege 
sati§ f iati 

âzamî 
kondu 

M "l d .. th" L VAZIYET J ------·------------J 
ug a aklmu 1~ Yeni Japon kabinesi --=----= n n R R u B 0 N 0 LA R 1.-·---= 

s1ca ar ne yapacak? -· · H H --
Golgede hararet 34, e 

kadar ç1kh 

Japon kabincsinin istifas1 üzenne 
Uzak :;;arka çevrilen gozler, yen l 

1 kabinenm alacag1 ~ekle bakarak, 
'Japonyamn hatlt hareketi hakkm-

Her vatanda~ yak1ndan alâkaland1ran yeni bonolar 
en emin ve en yüksek faiz temin etmektedir, istenildigi 

anda darhol paraya tahvili de mümkündür 

fstihsal m1ntakalannda mercimegin toptan 
kilosu 15 kuru§tur, istihlâk m1ntakalannda 
buna nakliye ve muayyen kâr ilâve edilecek 

Mugla 18 (A.A.) - Üç günden- da bir hüküm vermiye çali§1yor. 
beri burada ~iddetli s1caklar hü - Japon kabinesi nihayet te§ekkül 
küm sürmektcdir. :;!ehrin yüksek etti. Kabineyi üçüncü defa olarak 
mintakalannda derece golgede Prens Konoye te§kil etmi§ bulun-

;., kara, 18 (A-A.I - Tiaaret Vekl- • yuzdesiyle çallpn yerlttde yine bu ., -
---<> z1rbn mevkilerini muhafaza et- i.·· .. h da inti~ar eden be). ,18 dir. 

34 dür. maktadir. Harbiye ve Eahriye Na- Maliye Vekili Fuat Agra!J, dü. I o edilrn lai& haltikatle "' degil lecelttir. Binde blr kurtajta mu•melo 
gOrecektir. Bono falzleri her tùrlu \'<'r
gi rilsw1111ndan 111uarur . 

letindcn teblii: olurunUJtur: k 1 nisbetierin devam ettirilmesi mat-

General Vavel :!'i§l.erkdi~ .. Esdk.i DDahiliye Nazmmn n~t;~:. =~ müdalaanrn Ievkal . !Jono ahnak için verilen para baé-.. J sn71i1 Koordin~yon ka.ranntn bl- lüptur. Yar1 toptancùarw da faal bu
r c;:1 madde,,1yle Ticaret VekàJet ne lundugu yerlcrde bunlar1n his..~'. t.1p. 
, e 1lm~ olan sal.ihiyet.e ist1naden mem tanc1 ve perakendeci kâr yüzdeleci 
lck.et dahilindc- mercimegin àzâml sa- , "'(>yantnd.an t.aamùle t"Ore tefrik edile

Tan1nm1~ Hintlilerden 
müdafaa isti~are ko

mitesi te~kil etti 

,en1 &·vine e evlet Naz1rhgm1 d a{) k men kar<>lamal _nmt:l deg!ldlr. Tasarruf bonos\Ulu 
deruhte etmi§ olmas1 gibi tâlî degi_ .. e masr_._ ar

1
m• 15 

• • hük . ..-. et ;'.enildlg1 anda paraya kalbetmek ka- _,;_asarrulecl bonu u altnair.ta 1u fauiekr 
§iklikler bir tarafa b.rakihrsa, •im- uzere _ç ... ari "'.8"'. •ç•n um ldir. VMe dolmadan paraya ihtiyaç """' edi ektir. 

Hill.ha edlleœlt oluna: 

ll:, r t t lar1 01~ilf!1da gôster1lmi.J oldugu t cektir. d1uk en mühim dt'iTi•ikl'k H .'. . 1nezun1yet verilm1~ olan tasarru l olursa her hangi bir Bmltaya 1 - Paraniza ~min blr surette 7uk-
\ cçh le tesbit olurunU1tur. iht.iyacmt kendi mmlakastndan te ... " • ' aric1y e 1 b 1 d.. d Thar t ' uraeaat et.mek kdfldir. sek bir !aiz t~mln edocelalntz. 

Nezaretinde vu' 'l bulmu~ gOrün-1 okno ar1~1n b~nld'en .• :. ea sa i~.._ B:mkalar \Junu !aizlnden yüJ:de 7a- 2. - Bu falz1 boooyu satin ehrken 1 .. Ba~hca i. hlt:ktl ve ihrac; mm- <1arlk eden ~~ irlerde müstehlik fiat
L .. dtaL'\11 olan GaJ"iaolcp, Ur!a, D1yar- 'nn yaln1z ll'r .t• nc1 ve pcrakei1deci kâr 
baktr. l\olardin, Çorum, Seyhan Mara,, r üidclcrinin . l ... \·e~ t ile taayyün eder. 

mektedir. Filhakika Japonyada ÇI ar1Id1g1n1 ' Jrtnl§ ir. im noksanile bonoyu derhal iskonto 1 ')es1n aJaca~1n1.z. , . 

müfrit unsurlarin lideri taninm;_~ Bu münasebetle ber \·atanda~ ierck bonoya yat.i.rilan paray1 i..lilde 

1 

3 - MIU1 Muda!aanm artan illhyaç 
t:i. zig. Afyonkarahisar, Kar.;, Kütab- Milstehlik rrmtakalardaki ~eh irlerde Simala 18 (A.A.) _ Hmdistan 
ya, ?.1alatya, S1~·as, Ntgde, Kayseri ile mU.Stehlik 11.'ltl.in ayr1ca ikinci flkra- • ·d la b k d _ ! 
ist ah kcndi istihlâkin.e yel.en d.igerlia mezkûr n:asraflarin hcsaba katll- 01 u r1 , a~ .. uman. a~1 gern.::ra. 
\'lljyc' Ie rde be; =1 fùcrada ems ve 1 ma.Ile taayyün eder. Wa,·ell, b1r rnudafaa ISll§are komt 

olan Matsuoka Hariciye Nazirh- I yakmdan alâkadar edeccgi pck ta- .iderler. o !llllde bonoya yattnlan para 1artn1 kal'Jilayacalmnu. 
g1ndan çekilrr:i"', yerine Amiral T0- biî olao tasarruf bonolar1nm ma11i !aima parad1r. 4 - Kendinlzt t.a~arrufa ahit.lr•-
yoda getirilmi~lir. Yeni Hariciye yeti, istihdaf ettigi gayeler ve alan· Ta""1TIJC bonolari: Borsada kote edi- caks1mz. 
Naz1n Amiral Londrada uzunca lara teniin edecegi menfaat bak1m 
blr müddet ata§elik yaptnI§, bilâ- larmdan k1sa ve vâz1h malûmal 
hare deniz konf.er~nsmda Japon·! vermeyi lüznmlu giirü)·oruz. 

C\ yaz1h m ronegln bit kilosunun 5 _ Yukarida csa,slarl vazolunan fi_ tcsi t~kil ctmi§tir. 
loptan f au b.;ml (15) . on b°' kuru': nUar yeJII neviden temiz mercimegin Bu komite, geni~ bir n;sbet da. 
tur. 19H Temmuzunun ilk h~fl.a;IJ1doki çuvalsiz azaml sati; lia1lan olup, m"<- hihnde tamnmi§ Hindlilerden mü Tasarruf 

sulhünün 
Türk bonolar1 

koruyucular1d1r 
f ! \ nz1yetc gore daha &f3.C:• toploanct .:imeg7n diA:er 11cvilerl birinci f1krad:-t 1 l k t· ~1.·Ir .. d f · l · d 
l ·· • c:trl olan istihsal mint.ak.alannda esas fiatla mütenasiben mutad fi.at re i:: ep ir .• 1 1 m~ a aa ~ crin e 
i , lizâml fiat, aynen cari olan ftat- larltlanna &ôr', tesbit olunur. müdafaa htzmetlermin mcmleket 
l rd1r. 6 - Her t~riü mercimegin must.ah- efkârt umumiyesile gayri re~î 

yay1 ternstl dnu~hr. l!:SHAlll VE TAHViLAT 
Matsuoka, rnüfrit tantnrru§Sa da 1 ikramjyell ,., 5 1938 19

.s
5 19

.s
5 

Japonya namma MoskO\-ada Sov- Aslan ve Esklh .. ar Müttehid 
2 - Dlger bilûmum milsteblik veya !1 mmtakal;.irda mustahsil, t..>ptanel ve olarak s1k1 temasta buluruiurul -

!sM1 ali kendi istiblâldne yetmiyen llJ{'r>kendeei ve müstehllk mmtakalarda mast isteniliyor. 
1T'. 1takt1lardak.i vll.5.ycllerde mercune- toptanct ve perakendecl àz.amî sat:l.j ---~---

yeUerle ademi tecavüz pakbm im- Cimento ve su kh·eçi 9.10 9.10 (Il~ tarah l inci saylada) 1 min edecektir Ici o da, bizi hcrhangl 
za etmi§ olan da kendisidir. :;limdi Tasarrur bonolan 4058 numarab ka- bilrne5i içjn de, 100, 500, 1000 lirallk 1 bir mnharip zümrenin yanmda har
Hariciye Nezaretinden çekil~ 1 hun mucibince sah1a (·tkarilm1';t1r. Ta- oldugu gibi 25, haltâ 5 liral1k ku- be girmcktcn kor"yan mali i. tik-

Kin toptan fialI.an mut.ad surette o ma.. '!intlan yukarid-.ki !1kralar hükümlerine 
hal!in htihlâkiru en eok temin eden nunca tesbit ed lcrek Ticaret Vekâleti. 
L->tihial rnrntakasindan ha.kiki nakil ve çüre maha11in fiat murakabe komis70 ... 

lta1nbalâj 1nasraflartnJ.n ilàvesl sureUy- ne blldirilecek ve ayni zamanda il!\n 

1 • 0. . . sarruf bonosu alanlar hem yuksek bir I 1 k 1 1 · d 
o. mas•. ~oyle tr lht1mal1 kabra g_e- falzle kendl tnf"flfaatlcrini konunUJ pür eri vardtr. Yine ha ka o ay- lâlimizi idame imkânm1 tem1n c c-
t1reb1hr: Japonya Sovyet Rusya ile nem de Mllli Müdafaamwn artan ih- lik olmnk üzere bunlar, 3, 6 ve 12 cek olmas1d1r. 
silâhh bir ihtilâf1 giize alm"i ise j tiya.çlarm1 kaq;1lamak için Devlete pa_ ayhk vâdelidir. Bu videlcrin so- Bu harp bitinciye kadar, hiçbir 

Ek • b ademi tecavüz pakt1n1 imzalarnt!j ra ik1·az etm1~ .o.lurlar. d 

Basin birr gi 
le bulunur. olunacak.Ur. senyet ulunama• olan Matsuokayi aradan çikarm~ . Bonolar ham1lme mahsustur. Ve ha- nun 8 paramZ1 gcri alabilirsiniz. devlet ütekine siyasî "e askerî yar· 

3 - Blrin"J fûtrada mevzuubabis top... 7 - Perakendeci azamt satis fiaUa-

d d .. . . . zmcnln kefaletl allmdadtr. Bonolar; bO-
6
3 ay ;:d1~11il~rini~ . f~zi yüzde l, 1 dimlar mnkabili olm, ... ., .. n on pa-lan ozàm1 fiat yü.zde be, nisbctinde rtn1n hesapl3nma~mda kuru~ küsurla

loplay1cl ve t.opt.ano ld..nru. ihtiva ey- nn1n 50 san'imP. veya vahide 7uvarla-
1g1n an Birinci kon- olmasI §Oyle bir ihtimali hatira ge- tün Bankalarla ~ube ve Ajanslannda •Y vauc 1 erm faiz1 yw:de 5 \e l? 

daha satih bir fikir e<linebilmek Mllli Piyango lda....Unin resml sau; •Y videlileri· yu''zd 6 f . 1• k 1 n venne:r:. Hariçten borç para ai-
g re tecrÎne b1r· kJld1 · · N l A · 1· -·f · · e 8

" ge <rme -lcnicktcdir. :ilmas1 muvPfikttr. 
y a r1c1yl' az1rt o an mira m mu - C"i•lermde ve Banka olmayan yerler- tedir. Faizler p si il kt d" mak demek, bu paramn {aizini de 

4 - Merclmegln bülün memleket 8 - Bu s11retle ilân edilecek fiat mümkün degildir. Cünkü yeni Ha- de MalsandlklaHnrla &ahlmaktad1r. e, 0 ver me e "" .. . , . . . .. 
Ankara 18 (A.A.) - TJrk Ba • . 

1 
• • • Bonolan satin klmak ba:;kasina dev Bunlari sahn almq olanlar dile-

1 

resülmahm de mtllehn kamlc odc-dahillnd~ müstehlik f'ab~ toptan fiat- hâdlerinrlen herh.ang1 bir suretle fazla 
tara azamt yüzde 15 nisbetin.de b1r pe- rial teminlne gidenler hakk1nda Mill! 
rakendccf kân il.ivC$l su.retile bulunur. Korunma ka.nununun hükümlerine 
E 1 perokendeci. hi.uesi azàmi ni.sbet tevfikan cezalandinlmak üzere kanunt 

rot!erden olup o mad11,'1 rnalum de- • - d · . ' k d L • .. 1 b' · t 
sm Birl1ginden bildirilmekledir: /iildir. retmek veya vâdesinde bedelm1 her ~lefl anda h~rha~gi hir baukaya ~~ emeo.~~- Biiy e . ". '~~·Y~ _e 

Birligimizin her i.ki y1lda bir top ., bang! blr Bankadan, Milll Piyango res- l uzde yarim Jusbetmde bir komis- du~memck 1çm, mali isliklalm1121, 
Jap<>n gazeteleri ise ycni kabine- - a•·· •i elermde bank 1 ay lanmas1 ka .un icab1 ola1 knngre- m• • .., ~ > 0

• a 0 m an yon \'ercrek parava tah,il edcb"-' bâdirenin sonuua kadar muhafa>a 
olup. inu1' d sun:tle dalla dûn blr klr lakibatta bulunulacakllr. 

/ I r.in yaln1z Japonya ve Japon men- yerlerde Malsand1klanndan tah>U et-l I' 1 "'" 1.. . . 1 1 
si, 18 7 1941 tarihinde Ankaracta faatleri için çal:~acaP.mi, ilk vazi- mck kabildir. Bunun için biç bir mua- • ir er . ....,ru uyor ki tasa.rruf bono- etmek ""rttir. Bu ~arh da, anrak 

Amerika·Sovyet 1Lindbergtarziye 
B;r!ik merkezinde içtimaa ça5mL fe~inin millî birligi kurmak olaca- mele , .• merasim yoktur. Vildoslnde bri, kirlirllnnda ve hattâ bankada 

1
. •• yalmz milli mudafaa masrafla

mt~ti. Her siyasî gazete veya mec- ... . . Jara gcrl ahnmak s.st.enmezie vt.desl duran para1nJ.Zdan çok daha kâ.rl1 run1z1 kcndi paraina:la üdt"mekle 
muamn salâhiyettar birer mümes giri kaytletmPktechrler. Bu vazi- ,gelen bonoyu derhal yeni bir bono ile bir nakittcn ba..Ji.a bir ~ey degildir.I temin edebiliriz. Bu da. tasarruf 

1 d.. ,_. , • yette yeni k~binenin es:i.sh icraat1- deiii>lirn1ek ve a.radoki faizi bir defa Boylece tasarru{ bonolarmt alan- bonolarini almakla kaMldir. Türk 

münasebat1 i s t e di ·ili ile Bir igin iger te~, "itt an m kestirebilmek için valtit henüz daha pe0in almak kabildlr. .. ·n · · · t' k' ! 131 lar, paralann1 daha kiirh bir suret- vatanda~larmm tasarruflari da \'e mum'E:ss1 er1n1n l~ ira : ~ · e erkendir. Bono f;yatlan ber ke1-;eye elveri~li-
---o.---

Bir Alman gazetesi 
bun·u • be~eriyete 

ih• n !l sayiyor 
Berlin 17 (A.A.) - cBerlmer 

Borzcn Zeitung• gazetesi Ameri -
kunm Sovyetl"r Birligine ka .. 1 
1917 den 1931 e kadar ta.ktp ettigi 
siya ti resmi vesikalara istinaden 
tetkik ederek diyor ki: 

• Ruzveltm Sovyetler ile i:;bir • 
lig1 yapmak siyaseli, Amerikamn 
komüni~-tlik aleyhindeki an'ane -
vî siyasetini bozmu~ ve 1917 den. 
b0ri büli.:n Amerika hükûmetleri
n " tut uklar1 esas prensipi orta • 
dan kald1rm~hr. Bu prensip ilk 
defa nlllrak 19 ikinc1le~rin 1933 te 
Amerika ile Sovyetler Birligi ara
smda iya.>i müna.>ebetlerin tek -
rar tesisi için Ruzvelt tarafmdan 
lmznlanan anlai;ma ile terkedilntl~ 
tir. 

Mezkûr devreye ait Amenka ve
sikalarmdan her biri Bol§evikLigc 
ka111 Avrupanm açtig1 muharebe. 
n:n ne kadar hakh oldugunu giis
termekte ve Îngiltere ile RuzveL 
tin be§eriyet davasma bugün yap
makta olduklar1 lhaneti tey1t et • 
mekt>edir. 

Sovyet radyosunun 
Türkçe nc§riyab 

Ankara 18 (A.A.) - Bize veri • 
lcn malûmata gore Sovyetler Bir. 
li~1 radyolar1 türkçe olarak: saal 
8,30 da, 19.30 da, 22.45 de ne§ 
r!yat yapmaktadirl.tr_ 

Bu ne~riyalJ k1sa dalga 25 rnet
re, orta dalga 342 metre ve uzun 
dalga 811, 1154, 1379 rnetre üze • 
rinden dinlemek kabildir. 

101 inci muzafferiye:ti 
tebrik edilen bir 

Alman yarbay1 
Berlin 18 (A.A.) - Alman Ma

re•ah Gormg yai-bay Mülders'e, 

bu harpde 101 met hava muzaffe. 

ny-eti milnasebetile hararetli bir 

tebrik telgraft gondermistir. 

Amerika Normande 
ge1nisine el koyacak 
Nevyorl< 18 (A.A.) - New-york 

lierald Tribune gazetesinin Va • 
§ ngtondan iiJrendigine gore New
.,. >rk hmarunda bulunan .Franstz 

Normandie vapuruna Birle§ik A
rncr1ka er geç elkoyacaktir. Çünkü 
tn 1a .o 1>oksam vüzündcn bi. va. 
Pura müstacel ihtiyaç vardtr. 

ki~iden mürekkep olan kongrenin dir. 5, 25, 100, 500 ve 1000 liral1k ku- te i'letebileeeklerdir. büylece Türk süngüleri gil•i Türk 
Dahiliye naz1n "Al- açdabilm~si i~in 66 îizam.: bulun. ~ * rur'er vardir. Fakat bonolar bu {erdî knancm sulhünün koruyucusu olacakhr. 

. ' . 1 mas1 lâz1md1. Birlik Merkezi.ndeki 1 Vàdeler kisadir. Her kupurden 3 a:t- yanmda büyiik bir milli kazauç te-1 Abidin DA VER 
man nlcan1n1 1 ad e Dl~ POL y,KA hk. 6 .,.1lk ve bir senelik olm•k mere y toplanti_va gelen âza ile Lu nisap üç nevi vardtr. D1r,rr kupürlerden de 

etmeli idi diyor hast! olamad1gmdan, Mt•rkezi Îda- (Ba' taraft 2 nd sayfada) oyn! surette tit nevl mevouttur. 
" re Hey'eti karanna tevfikon kon. dir. Daha ~imdidcn Frausiz Hindi- Faiz l>"$'nd.r. 3 ay 'adeli bir tasar- ,--.oüyük tarihî roman:132--~--------

N~v~rk .1s .. (A.A.) - Albay Lin.d gre '.?.7 Te~r:nicvvel 1941 au .. n;u· saat b ru! bonosu 'k4, 6 ay dide\i bir tasar-
, t dnîsi.ndcn taleplerde ulunuldugu 

berg, Re1s1cumhur Ruzvelte bt.r ona talik olunmus ve kc,,fivctin ruf bonosu C11,.5, 12 ay '·âdeli bir ta.s.ar- Su}tan Aziz Nas1l Ôldürüldü? 
mektu .. de rek d h'l' ' rivayetleri dola~1yor. Fransamn bu- nif bonosu 36 fau getinnektedir. Fa-

. P gon re a 1 1ye na - bu .volda sayin âza,·a bild;~,·1mes1· ·· t ·· -• d nda h tt" 1 .. --------------·Yazan·.M. Sam1° K••ayel "' .._. ~n eu z.ayu ururnu n a a lzler bono ahn1rkcn, bono k1ymctinden n.a 

ZU'l Ickes'in son nutuklarindaki ka:-arla~l1rllm11t1r. müttefikleri tarafrndan bile hü- œtuil edihnek surctiJe üdenmekledir. 
hakaretlcn §ikâyct etmi~tir. cumlara maruz kaMig. bir sirada Yani bir ,.,,,. vildeh bir bono içln 94 Mir'all llakikat ~ahib~ diyor ki· ren kaç1•1lm1~ olàugundan ahalii 

Albay Lindbcrg, kendisinin bir lnhisar" ar vekiJinÎn ne kndar niinet ve fayda eld di- hra ,.("ret:f·k ·e buna mukabil btr sene •Htrs<-k 1syanuun ln.Ji>ar ve lm müslimeden bic tak1m kesan hü -
eenebî aevletin menfaatlerini ka- 1 b"l" k d . . 1· f e le i;onra 100 lira •Id• rdec<k->mlz. l hdadile müdahalâh een<'biyenin kûmet dairt'si civarmda kàin Sa • 

t dk"kl • e 1 rrsc o a ar 1y1 c nr. usat ar- r izl 1 - ">cl • • 1 ruduguna dair Îckes tarafmdan e J en d • "f d d ·I ] Bono a •r PC>•n ' en<hgi lçm ""' isUkJâli devJeti mah\ edee<•k dere- atl.i camid~ 1'çt1'ma 1'!e k1z1 ta!eb1·n. an •~t1 a e e us a o an Tokyo bu- nisbctl hakikaten ù1raz daha yùksc-k- . . ~-
yap1lan beyanati prot-esto etmekte Karakëse 18 (A.A.) _ Vandan giinlcri bo~ geçirtn1r-z. Y~ni kahi11e- tir Met;.cl;\ yt.it.:de 6 fuizli lUO lira.llk bir celcrc v,,rmasi ve Ru~ra tahrikat de israr vc o heng:1mM<" cemiyet_ 
ve ~a~iliyc naz1r1~111 tarziye ver - buraya gelen Gümrük , c inhit·:ir. uin l<at'î te~ekkitlü "'e Ba§vekilin bonu ir,;ln 94 li~a veri~111("~Wir. Faiz \:<' la~1akkümat1n1.n gitti~ç _ !l~r- - lcrinc dahil olan Fransa koru;olosu 
mesm1 1stemekted1r. Jar Vekih Ra if Karaden z burada- beyanah bugünlerde u .. k :;>arktan 111 •lmd••" lçm 94 lira ile 100 hra lemc>1 ,.e Bulgan tan 1hhlahn:n Tabot ve Almanya konsolosu C<•r-
Va~tngton 18 (A.A.) - Bazt be. k t lk'kl . b·t· . .. Id • k ·· · b' ·· t kt" elde edllmekledlr. Hundan dolayi lOO zuhunle Rumeli k1t'as1 ehli 1s.lâm1 niv<~i katil ve idam etmelen· u"ze-. . . . l e I er1n1 1 trm1~ ve bugWl ogaca gunr..:;i •7e gos erece ir. }ir:\n1n Oegil 94 Urun1n bir senehk faizi . . . -.1 

y.analJ haseb.1le Lmdbergm kend1- Be,·azt!a gitmi<tir. H. Sükrü Baban olan 6 hra almmaktadir Bu hcsabça alcyh111d(' b1r han·kell cengtzane rine Fransa ve Almanya •·e onlara 
stnden tarz1ye 1slemesmi bahis ( - ' 1;t1fak1n•n tahakkuk etmcsi (1) ~Hibacn Rusya \-C Avus urya ve 
mevzuu eden tckes, bu beyanatm efkân umumiyeyi lahri~ eylemi~ Italya dcvletln1 Selâoik limanma 

b'.r. nu uk esnasi ~da yap1ld1gm1 ve G 1 D A N s o·.. z Ve ah ah devit't hakkmdaki tari. sefaim harbiye gimdcrerek in i • 
~1.la_hare _ga::<?tec1_ler toplan .1smda s R A z f.at.1 'l'd1d,r Istanbulun âsayi~l"': ta1 münast>bata mu .. addeme ola • 
c.oru~uldugunu soylemi§ ve derrt1§ dokunaci.K b1r heyecan na\1han1 cak muam<'lâti d1de gostcrd.lcr. 
tir kt: 1sLdadm, haz1rlamakta bulunmu~ Ve '1tonsoloslar1 kaUeàen e ha _ 
. ·-.. a:n. Lindberg'in yabanct Jan itaat eth. Mu:rnveméti Zab1ta Romani:- IS--i kim e>ldui';unu hihy<Jrum . .• Enine idi. sin \'C '" clnaye i kableh"Uku l!'C n 

b·r hukumetin menfaatlerile alâ - kmlm1~t1. Buhran sinirlermi ya boyuna, iri y~pih, matru§ bir a- Hatta. Bulgaristanda oldugu mi YI.? de!'c c·ahsm1yan valii vilâyct 
kadar_oldu~unu hiç bir zaman séiy hshrm1~t1. Mücadek>den vaz • Türkçesi M. Feridun dam... sillù Îs anbulda dahi islâm vc }h. :\Iehmet Refct pa a .le baz1 me _ 
lemedim. Yalniz, Lindl,x,rg'in mem geçen bir hayvan gil.ri etrafma Komiscr omuzlanni silkti. Fa- rist1yan be:;ninde mukatelei umu murini askeriye ve aptiyenin se. 
leket dahilinde dola~rak iftirak korku ile bakmd1: - Fakat ne biliyorsan soyle - kat Jan cesarelini kaybetmedi. miy<' zuhur edeœk vc pad!<ah rian vc ~ediden icray. ted'bati ka. 

· J · d b l d - t melisin ... Para kendi kend!ne "e oe- · .., va1z erm e u un u 0 unu ve boy- - st'rham eder'm... - •v n - girmen.e 0 ecne- Rusyaya fniftc ohn:tkla üylc bir nuniyelcnm tcklif ettiler . 
le bir hare!<e ' •n yabanc1 devletle. - Sen ~imdi onu birak da pa- gdip cebine girmedi ya? ... Dün biden biraz sonra girdi... Yalmz- ha! vukuundn Rusya devleline bil Bab1àli ht!men Selânig<> harb;,.e 
rin ve bu meyanda Alman•·anm ray1 nereden buldugunuzu soy. paran yoklu, bugün var ... ~una d1. .. Bugün onu bir da ha, arkam- müracaa a'k r celbile U;tihma "Y- Ve asakiri nizairuye irsal ve adli-
menfaatler'~e yarayacag1m sëyle- le... bir isklmle ver;;eniz<·!... dan gelirken gordüm ... Scbwci li)·ecek imi mealinde kHü kaller ve nezart't1 mibte,an Vahan efen. 
dim. Kanaa imce Lindbcrg hâmili - Bilmiyorum ... Yemin cJe- Çünkü Jarun sallandigi sara. kadma gidip benim hakk:mda ve sadrazam (Mahmut Nt-d•m pa- diyi lefli~i vak'aya memur cd1'rek 
bulundugu Alrran ni~nm1 bu m. rim ki .. · haten gèirülyordu. Ayakta du - malûmat istem~... ~) Rusya mcclùbu olmasil" hu _ valimn tebdilile beraber mücaza. 

S racak rali kalmam1§l1. iskem • N .. l" b • ~mn verct !i n1üna.ebet ve yeri - 1k s1k yemin etme... - e soy uyor u · kuku d<•det ,.e memleke:1 kolay • 11 m3tfûbenin icrasmda istJca'. et-
s. h 1... lenin hasmna dü~cr gibi otura- M-r 1t· p h d d · ·d· nazar1 itih&ra ai maks1zm çoktan i- iya e ;.oise toz iç1nJe ka! • u e '§ eronc omur an 1: ca feda cdeeek vâd1sinde sozler m~ 1 i. 

t K. 1 1 rak basm1 elierinin arasma al. B ·· l d k d ade etm~li idi. mi~ 1· 1r i e.lerile \ ü •üroü .>i • - u soz er ne erœeye a ar en as_a<•1 halkm lis,amndan i<Mtil _ Lâkt'n R 
1 k J - di .,_ d b'l · F k " ·- usya elç1sinin (Îgna'i • er en an ~·anaklarmJa kur • · Uol.•gru ur ' miy~rum... a at mege b~lad1~mdan o gu··ne kadar ---~~,.._-

Roma y1 ziyaret 
Bulgar ba§vekili ile 
hariciye Naz1n Ro· 

maya gîdiyorlar 
Sofya 18 (A.A.) - Bulgar ajan

s1 bildiriyor: 

Bulgar ba;v~kili Fik>f ile hari. 
c1ye nazm Popof, 21 Temmuzda 

Romay1 resmen ziyaret edecekler-

dir. 

Dahiliye Vekili Valiyi 
ziyaret etti 

$ehrimizde bulunan Dahiliye 

Vekili Faik Ôztrak dün sabah Vi 

làyete gelerek Vali ve Belediye 

Reisi Lûtfi Kirdan ziyaret etmi§· 
tir. 

Mintaka Ticaret Müdürlüiü 
tstanbul Mmtaka Ticaret Müdür-

1 
lügü vazüesini vekâleten yapmak
ta olan Necmi Mete bu vuiieye a
saleten tayin edil.m.i§tir. 

- h 1 · d kle 1 d'' k f'Jh k'k •""' o ef) bu vak'ay1 keenne bir taas. ubu ~um a. ai ç1z i. - C,,vap verme ace e et • un a ~am 1 a 1 a '"""'n - e- vücudü rnüsteb'ad olan bir suini _ 
- Babam zaten hlsladir... me ... Evvclâ dü~ün ... Ve bu i • girmen•de k1msenin tan1mad1g1 yet smu!u ahalinin t>kserinde te • dini ile ehli islârn1n hiristéyanlar 

Onda kalp haslalig1 var ... G~ - ~in içinden Sl\'l'1lmanm vegâne bir mü~teri vard1... cessüm edip islâm ve hirisliyan aleyhine k1yamlari âsarmdan ol • 
~n sene bir buhran g•,ç'.rd, ve çarcsi dcijruyu <iiylemekten i • - Bardan ne zaman ç1kt1? sekenei pay!tahtt bezestana w si - mak ü:œre ilàn etmesi ve sefaret. 
o zamandanberi doktorlar h baret o;dui!unu unutma ... Za • - Dansozle uyni zamanda... .lâhç1 düi<>kânlanna ko§U§arak ne hanesini Htrvatlarla muhafaza et-
ycrana kapilmamasm1 tavsiye ton henüz on yedi "'"ma bas - Komi>cr ümidc kapi!an Jana kadar sahhk esliha var i>e iki üç tirmege ve bizzat ve bilvas1ta pa-
~tti!er... madm. . Çoeuk mal1kcmesine dikkatle bakll, soma art1k onun- gün içinde cürnlesini aldilar, Ve vitahhn dalû âsayîsi muht J old~-

Yeknasak bir ses le konu~u - sevkedilecek ,in. . l\lahkûm o • la me~gul olm4d1. $imdi otekile- geceleri hanelerind müteyakktza- gunu i~a etmege ba~lamas1 Bey _ 
yordu. Sersem olmu~tu. lur~an gidecegin yer 1slâhha - re soruyNdu: ne hareket etmek ve gündüzleri oglu ve Galatada vesair civar payi 

- EYvclce akhn1 ba~tno ,;l1p nrd:n 1bare\tir. . - Bardan kim evvel, kim son- ha!iyen silâh ta~imak gibi bir hà- tahtta muk1m ecnebi ve yerli tüc-
boylc i§lerc giri~memeliydm Bird~nbire Janm aklma bir ra ç1klt? leti deh~eti efzaya giriftar oldu • car ve sarraf tak1mmdan !1ada 
yavrum• ... $imdi hakikati s.j ·• <ey gcld: Korkusu azalan goz- - Evvelâ bu gençll'r kalkti- lar. labaiyet edenler:n ailelerini d;yan 
lemekten ba~ka sen in için ya - Jerle ctriif ndak.il~rin yiizler!ne Jar .. Fakat bunlara ç1kt, diye- Diye vukuat 1 bir t l ecnebiyeye ve Adalara gonderme-
p1laeak Î§ yoklur... Ecneb.yi ayri ayr1 bakh. Içlcrinden hiçbiri miyccegiz. Çunkü mahzene sak- . · . 

1
can 1 sure te lerine bais oldu .. 

k . _,d .. n·· ? Se l d kl d tavs1f ve le§rih ethkt>en sonra §ÔY "" ··1·· k" M' ' 1 H k'k 1m o, ur u.... n mi, yoksa genis ornuzlu adama b~nZE'ïlÎ- an 1 ar1 sonra an sabit oldu... l d d. uuru uvor i, 1r ai a t at 
arkada§m 1m? ... Arkada§m da yo:du. O adam hakkmdaki dü- Bunlann arkasmdan dansôzle e _evam e iyor: sahibi vukuah fcvkalàde canl• w 
pck saglam bir ayakkab1ya ben ~ü 1c< ·inde yamlmarr.~ mi ic'i? çalg1c:lar ç1khlar... Zaten bar , •Istanbul §ehrinde e1n11iyeti veciz bir surette hulâsa evliye""k 
zemiyo1 ! ... Herhalde dayak yi. O ~dam'n p ~lise men>Up oldugu· kr.pan:yordu ... Mevzuu bahsolan ammeyc hale! verœek etvar ve o günün hâdiselerini iç vüzler, ma 
yecek biri varsa o da Delfos - muhakka!c m1 lài?. .. Kali! nla- mü§leri de barda çalUJan Adel'i efk~r bu dercceye ~eldigi esnada lûm olmak üzere ortay~ koymu~-
tur... maz m1yd1? Çünkü bir gün en-el alip gitti... yam (H. 1293) sene 1 Rebiulevvelt tur. (Daha nr, 

tçeri )"'ni bir polis memuru •$en _ Degirmen •de idi ve Del- - :;;u halde barda patron Gra- E>•hmnda idi ki Selân1kte dahi 
gird1. Arkada§larm1 ne~·e ile se. fos ile birlikte di§an ç1kt;klart fopulos ve iki garsondan b3§ka bir h&disei müellime zuhurile ah 
lâmhyarak masasma oturdu ve zaman o orada kalm1 t1. Gerçi kimse kalmadt, éiyle mi? vali mW,~,.,,~; umumiye korku • 
bir dosyay1 kan~hrmaga ba~la- sonra onlar1 takip dm!§ti. Fakat -Fakatgacsonlardan biri, Jo- lacak §Ckle g1roi. 
di : bu kendi ycrine onlan l<·vkif et· zef isminde olan çalg1eilarla be- $éiyle Ici: 

_ Ben ôldürmedirn ... Cina • tirmek için bir plândan ibaret o- rabcr gitll... A\Telhisar nahiycsi ahalisin<lcn 
yetten habC'rim bile yoktu... lamazm•ydt? - $u halde patron bir garson bir Bulgar km ya:rnakh olarak 

_ Pf'{, àldürmcdjgini kabul Jan ümidin vcrdigi bir hcye- ve Yunanl,... ihtida iç1n Selân.ige gellr gelmn 
ediyorum... caPla dcdi ki: - Evct .•• Ve mahzendeki iki AT11<'rika l<onsolosu ve hakikntle 

Komiscr ~mdi âdeta Jana bir - llakikall anlar gibi oli.:yo- arka~ •• Rusyah Per1kli Lazari taraf ndan 
baba muamelc.>i vap1yordu: rum .. . E\·et, zannedersem katilin (Daha vu) yüz ellt kadar adam \'llSltasile ceb 

(11 Mir'afl Hakikrr• sal11lù1in, 
harekâti cmgi"'ane bir surette t"'v 
mf ile biiyük Türk hâkan1 Ccno;
zi, Bulgarlarra mukm1ett eoi~I _ 
lerek dl"TrcedP kü<'iiltme,,f n dei•. 
rift Tiirklük •1akkmcùrk "ilm V" • 
lini g0stM"meg1· kOfdir. inte b11 
gayrimilli dhniyt •r ki 0 na•1'1 
fmparatorl ::.ihmun tnl,."\rQZma se -
bep olmiu§tur. 



SAYFA-4 

1 Cejpheleli"de Vaz lye~I AMERÎKAN 

Gemi in~aat1 bü· 
Almanlar Smolenskin yük f aaliyette 

40 kilometre ~ark1nda Y enid~n 40 tezgâhta 
40 gemi În§a ediliyo1 

--<>----(B~ taraf1 1 lnci sayfada) l de bulundugunu bildirmi~se de 
in Narva'y1 i~gal etmiiïlerdir. Bu dünkü Aiman resmî tebligleri ~e- 4 
h b . kk k tt··· takd" ·d ·· rek bu t.ususta ve gerek hareka • 

günde 22 har 
gemisi 

denize indirildi 
a er .ana u e .g1 11 e uç . . 

tm ink1§af1 hakkmda fazla b1r lieV 
Balhk devleti arazisinin de Al - bildirmemislerdir. Alman tebligi, 
manlar taraimdan isgali tamam • sadece d"Cvam eden §iddctli muha
lanml§ demektir. 'arva ehri Le- rebelenn Almanlarm lehine ir.ki • 
nmgrada 140 k1lometre mesafede. ,af ettigmi bildirmekle ikt1fa et
dir. mi~tir. Almanlann bu sahadak ha 

F kat aradak1 me~afe içinà' as- rekât hakkmda ancak Sov)"ctlere 
keri harekâtm sür'atlc irk ~afma · taarruzun ba§lang1c1 itibanle dor. 
rnâni te kil edeb1lecek olan oatak. düncü hi:fta ba§1 olan yannki Pa
hklar mcvcuttur. Bu itibarla bu zar tebliglerinde daba mufassal 
mmtakadan sür'atli b'r inki af malûmat vermeleri beklt>nebilir. 
bcklt?nemez. Bununla beraber bazi membalar • 

Cephenin merkez k1smma ge • dan gclcn habcrlere gore, Smo -
Jmœ, Sovyet tebliglerme gore, lensk'i i~gal etmi§ olan Alman mo. 
Smol nsk ve d1ger k1sunlarda §Ïd tôrlü kollan bu ~ehrin dogusuna, 
detli muharcbeler devam etmekte yani Mo~ko\'a istikametine dogru 
dir. Sovyet 1ddiasma gore, eephe. 40 Jdlometre ilerlemi~lerdir. Bu 
d ve Sovyet ordularmm vaziyet- mmtakacia Sovyetlerin mukabil ta 
lermde mühim bir degi~iklik ol • arruzlaràa bulunduklar1 bildiril • 
mam1~111' mekte ise de bunlann büyük kuv. 

Nevyork, 18 (A.A.) - BahriyE 
N ezaretinm bildirdigme gêire l v 
Temmuzda nihayet bulan 4-0 gün
lük bir müddet zarfmda Amerika
daki in§aat tlzgâhlarmda hergün 
bir harp gemisi in§ai-;ma ba§lanmt§. 
tu·. Ayni müddet içinde denize in
dirilen 22 harp gemisi arasmda 
&luth Dakota zirhhs1, iki torpido 
muhribi bir denizalh, 7 serî torpido 
ve daha küçük muhtelif gemilcr 
vard1r. 

Sulh teklifi 

IK.DAM 

?aristeki Sovyet 
Büyük Elçisi 
Memleketimize gel

mek ü z e r e d ü n 
Fransay1 terketti 

Vichy 18 (A.A.) - Resmi mah
îillcree l1·yit edildiginc gore Sov . 
yel büyük elçisi ve elçilik mcmur 
!an bugun iigleden sonra Fransa -

an aynlm1. lardir. Hey'et, TürkL 
i-eye gitmek üier Mentonc civa 
-mdan italy;.n topraklanna geç • 
'ni~tir. 

Fransanm Moskova büyük elçi
si Bergerie ile ~!ç1lik memurlan 
:la Moskovadan hareket etmi~ler. 
dir. Bunlar da Turkiyeye gitmck
tedir. 

iki tarai si ·asî memurlarmm 
mübadelesi TÜrk _ Scvyet hudu
dunda yap:laeaktir. 

-----c---

Sovyet tel)ligi 
(Ba• tarnf1 l inc1 sayfacla) 

.... . .. _. . . ~ 

Güzel 
Saglam 

Ve i~tahl1 ! 

ÇUNKÜ 

19-TEMMUZ-1941 
------------~ --

Alman ajanSJ, evvelki gün Smo- vetlerle yap1ld1g1 tahmin edilme -
lensk'in Alman kuvvetlerinin elin- , mektedir. * 

-------
Sürpagoptaki 
milyonluk 

define 

Sovyet - Japon. 
münasebat1 

(Ba$ taraf1 J inci sayfada) 
bir sulh teklifi yapmasma da inti
zar edilebilecegini beyan cttikten 
sonra §artlar1 her ne olursa olsun 
bunlarm reddedileccklcrini §im
diden soyliyebilecegini ilâve et
rni§tir. 

Bundan sonra Uzak 9ark vazi
yetini mütalea eden Lord Halifaks 

Moskova, 18 (A.A.) - Cephede, 
be§ gün evvel ba§l1yan ve Pskof, 
Vitebsk, Novograd ve Volinsk bôl
gelerinde inki§aÎ eden ikinci büyük 
taarruzdan sonra, dü~man, \'âdet
mi~ oldugu neticelerin hiç birini 
elde etmi)e muvaffak olamam~ .., ____________ "' 

bulunmaktad1r. Bu muharebeler 
çok !?iddetli olmu§ ve her iki taraf 

Çocuklar1mz1 kfü;ükten SA
NiN di§ maeununu kuilan
m1ya, S A N i N di§ mat'unu 
ile giinde üç defa di§lerini 
fuçalamaya ah§tmmz. Gür
büz yeti§melerini temin et
m~ olursunuz. 

] .. Küçük Tasarruf ---· .. 

(E3.$ taraf1 1 inc:i .sayfada) 
1 ·ianbulda êilen babasmdan kalma 
b1r hatll'a deiterinden me ·dana 
ç1karilm~ tir. Hat.Ira defterindc de
fineye ait çizilm1, plâna ve \'erilen 
1zahata nazaian, kend1si ôlmeden 
-One ervetini evlâtlanna b1raka
bilmek 1 in gomm1ye hem de ken· 
di mezanna gomrm •e karar ver
mi§ ve altm, p1rlanta, inci g1bi k1y· 
metli mücevherati demir b1r san
d1k i ~risme :,;erle§tirdikten sonra 
Sürpagop mezarhgmda yorganc1 
bahçes1le mezarh aras1ndaki du
varm 7 yak ilerisinde 2,5 metre 
bir derinlige gomdürmû§tür. Ken
disi Oldügü zaman iilüsü de ayni 
yere, defmenin üwrinc defnedil
m~. va.si •et ettigi \'eçhile de me
zar1nin 70 ad1m ûerisine bir ta~ di
kilm1 1r. Bu ta bugim mevcuttur. 

V rtuhi bu malûmati vern:esini 
müteakip Belediyece faaliyete ge
çilm~. ve definenin bulundugu 
mahalle dün sabah Taks;m nahi e 
mudürü, Müzeler Îdaresinin hafri
yat memuru, mezarhklar müdür
tügùnden bir rnemur ve diger alâ
kadar zevat giderek saat 11 de ci
var bir polis kordonile s1k1 bir kon. 
trole alinrm~ ve h .. friyata ba. an
m~t1r. Dün ak am kadar devam 

en hafriyat henüz bir netice \·er
ml§ degilse d dei nenin bulundu
guna darr b1rtak1m emareler go
rülmü~tür. Haînyata bugtin de 
devam edilecektir Define ile, Var
tuhiden ba§ka k1zkarde§i Ôjen ile 
J1ra) ir ve Agavni i imli iki çocugu 
da alâkadardll'. 

Sovyet Çek anla~mas1 
(Ba$ tarafl 1 ln ci sayfada) 

Çek anlacmas1 Swvetier BirligiJ • 
de Çck l:ükûmeti tarafmdan So -
yet hükûmetiyle mutab1k olar;.i< 
ayin ed~lecek subaylar kumanda-
111da rekoslovak askerî birlikleri 
te~kilin.i d€Tnl~ etmektedir. Çe ' 
koslovak k1t'alar1 Sovyetler Bir 
ùg1 ba<;.ltumandanhihnm idaresin · 
d-e harckâtta bulunacaklardir. 

imzasm1 müteakin mer'iyete gi. 
te'l anlasrnanm tasdikine lüzun1 

oktur. 

Hava harbi 
Berhn 18 (A A.) -· Büyük Bri. 

1anyaya ar 1 muharebede Ahnan 
hava km ·c 1 ri dün gecc bir ke. 
re daha çok muhim tcxckkullerle 
Hull limnnmda antrepolnrda bug
day silolartru, zeytinya~ fabrika -
lanm vc diger ia tesi.sahm bom
bard1man e~rruslerd' r. Geni§ yan. 
pnlar zuhur cÙigi ve çok 1;1iddet
li infilâklar v.ikubuldugu gorül -
mÜ§tÜr. 

Dogu ingilteresi sahili èinünde 
ba ka muharebe ayyareleri üç 
b1n tonlu" bir ilebi babrnu~, di • 
ger iki büyük ticaret vapurunu 
ha ara ugratnu§ ve orta ingiltere. 
de hava meydanlarma muvaffa • 
. \ Et!e taarruz etmi~lerdir. 

Londra, 18 (A.A.)- Pel'§embe gù 
r,ü 5 Alman ave1 tayyaresi tahrip 
t'd1lm1§ti1. Bunlardan ikisi §imalî 
Fransa üzerinc yap1lan b1r taar • 
ruz hareketi Esnasmda üçü de 
man~ demzi üzerind,l? yapùan ke§if 
uçU91an esnasmda dÜfiirülmii§ • 
tür. 

(Bll$ taraf1 1 inci sayfada) 
yet büyük elçisi M. Smetanin ha. 
rieiye naztr vcldli M. Oha§i ile bir 
saat süren bir mülâkatta bulun -
mu fur. 

Bu mü1âkatin mevzuuna dair 
hiç bir teblig ne§redilmcmistir. 

iNGÎLÎZ GÔR~Ü 

Londra 18 (A.A.) - Milli ve 
beynelm!lel ':aziyetin inki~af1m 
kar§ilamak için Japonyanm kabul 
edeccg1 hatti hareketin ne olacag1 
alâka ile beklcnmektedir. 

Japonya hükûmeti Japon men -
faatinin nerede oldugu suali kar
§1smdad1r. Bu menfaat Almanlan 
memnun etmek için Rusyaya hü • 
cum etmek roidir? Yoksa Hindi • 
çiniden w S1yamdan üsler istemek 
ve lâz1m gehrse cebren almakla 
m1dir? Veyahut da Çin - Japon mu 
haerbeler:nin netic<:s.ne varabil -
YJek 1çm bir Jrarar vermeden va • 

kit kazanmakta m1d1r? 
Anla,ild1gma gore Japon hü • 

kûmetine ikinci hal ça si en mu
vafik gôriinmÜ§tür. Ve müstakil 
Fransn ajansma gclen haberlere 
gôre Japonlarm isteklerinin muh
elif maddele1ini Vichv've de teb. 

lig edilmi~tir 
Bu madde!erin arasmda unlar 

vard1r: 
Hindiçmi'nin §Îmalinde bulunan 

Japon k1taatmm arthnlrnaSJ, ba. 
z1 istihkâmm 15 sene müddetle Ja. 
pon ·aya ican, kom§U limanlarm 
kon rolu için Japon kuvvetlerinin 
karaya ilirac1, Sa1gon'a 10 bin as
kcrin geimesi, Hindiçinide Japon. 
lara kar~1 hareketlerin durdurul • 
mas1, matbuatm ve radyo ne§riya
tmm Japon kontrolüne tâbi tutul
mast ve Japon mallan için müsait 
bir tarife. 

Büyük Beritanya hükûmeti U • 
zak§arktaki vaziyeti büyük bir a. 
lâka ile takip etmektedir. 

RUZVELT DENiZ HARP DAÏRE-
SÏ $EFLERÎLE KONU$TU 

Va§ington 18 (A.A.) - Rnzvelt 
dün ak11arn haric1ye müste~n 
Sumner Welles'le birlikte Tok -
yodan gelen diplomatik raporlar1 
gozden geçirmi~ \ müt.eakiben 
bahnye mûsa\'irlen. bahriye na • 
:t: n alba ·, Knox donanma ba§ku. 
mandam Amiral Stark, Atlantik 
filosu ~efi Tu ner!c le gorüsmü~ -
iür. Her ne kadar içtimna t§lirak 
edenler beyana ta bulunmnktan 
imtina ctmi§lerse de Uzak§ark va
ziyetinin konu§uldugu zannedil • 
mektedir. 

AMERÎKANIN ENDi$ELERi 

Va§ington 18 (A.A.) - Ofi: Ja. 
f?n.yadaki k~bine b~hram ~z<?rinc 
Va§mgton dtplomahk mahf1lleri -
nin dikkatini Pasifik üzerin<le te
tnerküz etmi. ir. 

Federal hükûmet ihtiyath ve ke 
tum daV!'anmaktad1r. 

Baz1 m~ahitlere géire ise Japon 
ya yeni te§ebbüslere hv1rlanmak. 
tad1r. 

Bilhassa Japonyanm bitarafü · 
hatti hareketinin Vladivostok yoln 
ile Rusyaya muhtemel bic Ame • 
rikan yard1m1m mümkün oldugt.1 
takdirde zorla§tirmak maksadile 
Mihver àevletleriyle en çe§itli ~
killer<h! i birligï §ekline çevrilme
&iJMien end.ir ed.iliyor. 

demi§tir ki: 
Britanya hükûmetinin \'e §Üphe

siz Amerika Bir.k!§ik Dcvletleri hü
kûmetinin de siyaseti Pasifikte sul
hü idame ethr:mek için elinden ge
leni yapmaktir. 

Bu hükûmetlcrln kat'iyyen Ja
ponya ile herhangi bir mücadeleye 
at1lmak arzular1 yoktur. Ve Japon
ya Uzak !?arkta kendisini alâkadar 
eden meseleleri diger alâkadar dev
letlerin hukuna tamamen riayet e
derek gorÜ§meyi kabul ederse bir 
ihtilâfla neticelenebilecek mü,kü
lâtm ç1kabilecegini zannetmiyo
rum. 

Baz1lan Büyük Britanvamn AY· 
rupa harbinm tazyiki altmda dün· 
vanm diger taraflarmdaki mqrû 
hak ve menfaatlerinin unutulrna
sma veya bertaraf edilrnesine mü
saade edecegini zannetmekle al
danmaktad1rlar. 

büyük zayiata ugram:§br. 
Alman ileri kollan Smolensk'in 

yakmlarma kadar gelmiye muvaf
fak olduklan gibi Pskof'un §ark1-
na ... a vamu bulunuyorlar. Bunun
la beraber dün sabah al.man haber. 
lere gore bu iki §ehir benüz SO'V
yetlerin dinde bulunmaktad1r. 

Sa!âh1yettar mÜ§ahitler, Alman 
ileri yürüyü~ünde gorülen yava§
hgm, SO\'j etlerin, mtikemmel teç
hizata malik bulunduklan hakkm
daki iddialarm1 isbat eden bir hal 
oldugunu soylemektedirler. Bugün 
malûm olan bir §ey varsa o da Al· 
rnanlarm dort gündenberi herhangi 
mühim bir terakk1 elde etmemi§ 
olmalartdir. 

Londra, 18 (A.A.) - Times'in 
Stokholm muhabirinin bildirdigine 
gore, Alman para ~tçülerinin ha· 
rckâh ve Ukraynada be§inci kol 
üsleri te~kili te~bbiisleri Sovyet 
polisinin faaliyeti ve Alman taraf
tan memurlann tamamile haz1r ol
mamalan yüzûnden akim kalm!§
hr. 

Alman tebligi 

6 •le baz1 milletler vard1r ki bas
ka devletler tarafmdan yap1lan \ e 
kendi menfaatlerine kar§t olan bir 
harcketi tehdit veya zorla kabul 
edcmezlcr. Hitlerm Rusyaya kar§• 

k (Ba~ taraf1 1 in ci sayfada) 
yapt1g1 muharebe cereyan eder en kaçarken vurulmu§tur. 
bu harbin neticesi ne olursa olsun B 1. 18 (A A) _ B' Alman 

d .. k k er m, . . 1r 
Hitlerin bize onerc urnazea h" to te kk·· 1·· S I " . 'hf ucum pçu §e u u mo ens" 
sulh tekliflermde bulunmas1 1 l· t k d • -1 1 · · . . . . . . •mm a asm a sen 1 er eyi§l esna-
mahn1 bekle~ehy.iz._~it.lenn arzu· smda dün ogkden sonra bir Sov
larmm tatm111 ed1ld1gm1 ve .. Avru· yet tayyare meydam gonnü§lür. 
pa?a is~digi~i ya?,n;_asma.musaade Alman topçusu meydanda duran 
ed1lm:s1 ~ar:11e ~uyuk Bnta?)'.a ve 28 Sovyet tayyaresine ate§ açml§ 
Amenka Birle tk Devletlenm ra- b""t'" b ta 1 · "-" i et 

~ .. 1 • "ht' 1. ve u un u yyare en ,.....,ir p -
hat birakaca tm soy cmes1 1 1ma 1 • 

1
. • 

In!§ 1r. 
\·ard1r. Berlin, 18 (A.A.) - Besarabya-

F. :-.at tekLf edilecek ~artlar ne da Ki~ino! mmtakasmda 17 Tem
~~u.roa, olsun ~irr:diden ~ui;la:m muzda yap1lan temizlikte binlerce 
b1z1 alakadar etm1yeceklerrn1 soy· Sovyet askeri esir edi~tir. 
üyebilirim. Çünkü Hitlerin. ya~an- SMOLENSK DÜ9TÜ 
larmm m~zisi o. d-er~eded1r ~1 .o- Berlin, 11! (A.A.)_ Alman ordu. 
nun vereb1lecejt1 temmatlara ishk- Jan baskumandanhgmm fevkalâde 
balde de hiçbir ehen;miyet verme- tebligi; 
rnek karanndayIZ. Biz ber ne art- Çok kuvvetle tahkim edilmi§ bu
ta olursa olsun onun tcklif edecegi lunan Stalin hattmda Mohilef ile 
b~r sul~e ~az1 .olmai:iak a~minde- Vitebsk arasmda aç1lan gedik Smo
y1z. Çünku boy le bir .te.klifm. so- lensk'in èitcsine kadar geni§letil
nunda bizi mah~etmek .1çm .:az1ye- mh;;tir. 
tini düzeltmek uze~e bir mutar:ke Dü~man tarafmdan muannidane 
temin etmek gayesile yapilacagm- müdafaa eden Smolensk sehri 16 . ~ 

dan emm1z. .. .. . Temmuzda zaptedilmi~tir. l;)ehri 
Biz îngilterede ve Buyuk Bntan- geri almak için dü§mamn yapt1gi 

ya milletler eamiasmda kararimlZI bütün t~~bbùsler akim kalmi§hr. 
verdik. Biz her ne bahasma olur
sa olsun Hitlerin Büyük Britanya 
ve Britanya camiasma hâkim ol· 
masma müsaade etmemek karan
mlZln etraf nda bir kül te§kil et-
mckteyiz. 

---<>---

F rankoya gore 
(Ba t rah 1 mci ~ayfada) 

dan dinlen.len bir nutukta Genc
raJ.. Franko harbin §imdiye kadar 
olan mki,ailarmm bir hülâsasm1 

K1z1lcah a mam da yapm1~l!r. 
At t •• k •• ·· Franko, Ru yadan, Arnerika Eir-

a ur gunu lesik Devletlerinden bahsederek 
Kmlcahnmam, 18 (A.A) - Ebcdi hai:bin 1yi b1r esas üzerindcn ba~la. 

$et Atattirk'ün kazam1za ~yak bastigl . 
günün ycdinci y1l donümu bugiin 11a- rr.ad1g;n , müttefiklerin onu kay
hlyc ve kôylerden gclm kc if bir halk beltiklerini \'e Rusya~·a kar~1 aç1lan 
kitlesinin i~tirak1le ve heyecanli tezu- harbin neticeyi degi~tirmiyccegini 
hüratla kutlanmi~tlr \'C yaln·z felâkctin vüs'atini geni~-

Merasime Ulus meydanmda istikl:1J 
marp ile ba$1anm~ ve kaymakamimu letebilecegini soylemi§lir. 
sôyledigi nutukta günün iinemini ha- General Franko sôzlerine devam 
t1rlatmis ve Ebedî $ef'in hatm1.sm1 ta- ederek demi~tir ki: 

Euanelerle biiyük 1tri:rat 
magazalarmda bulunur. 

IRLANDADA 
(Ba§ taraf1 1 lnci say!ada) 

si mûnasebetile ba~vekil de Vale
ra dün ak§am §U beyanatta bulun. 
tnU§tur: 

Biri bize hücum ederse hakh ol
dugunu muhakkak surette btldi • 
gimiz dava ugrunda hücum hangi 
taraftan gelirse gelsin mücadele e· 
derek icap WE"l'SC olecegiz. Yapa • 
cag1m1z i§ budur. Bu Ï§ de bir al • 
çagm yapacag1 i~ degildir. Bize hü 
cum edilirse bunu büyük devlet • 
lerden biri yapaeakhr. Bunu hesa
ba katarak hazrrlarunay1 ve bôyle 
bir vaziyete gcigüs germegi gaze 
almahy1z. Kendi hayahmm ya!iat
mak kararmday1z. ---o----

JAPONYA 
(B~ taraf1 1 inci sayfada) 

Devlet naz1rlan: Eski dahiliye 
naztn Br.ron Hiramuna, general 
Suzuki, cski adliye nazm general 
Yaniagaji. 

Devlet naz1rhgma tayin edilen 
general Suguki, plân In€clisi reis
liJ,ini uhdesinde muhafaza etmek
tedir. 

Kabinenin diger ba~hca erkâm 
yerlerini muhafaza ediyorlar, 

KABÏNENÎN ÏLK iÇTÎMAI 
Tokyo 18 (A.A.) - Yeni Japon 

kabisesi bugün il:k toplanhsm1 yap 
m1§hr. 18 dakika süren bu ilk içti. 
madan sonra ba§vekil prens Kono 
ye, k1sa bir bcyanatta bulunarak 
mütemad1yen vahameti artan dün 
ya yaziyetinc kar§1 koymak üzere 
hükûmetin tesbit ettigi bath ha • 
reketin cür'etle vc sür'atle tahak. 
kuk ettirilmesi için m1llî w:rhkta i 
esash icraat yapmaga azmetmi~ 
oldugunu soy lemi§tir. 

Ayni zamanda harbiye nazm ge 
neral ToJa ve bahriye nazm Ame 
ra! Oskava. mÜ§terek bir dekla -
rasyon ne~ederek harp esnasmda 
hükûmete tam \e mutlak bir mü. --zaherette bulunrn gi t ahhüt et • 
mi lt'r ve milletin e~as siyasî hath 
hareketinin deg~cdigmi bildtr -
m1~lcrdir. 

HÜKÛMETiN YENi SÎYASETi 
BiLDÎRÎL;\1ÎYOR 

Tokyo 18 (A.A) - D. N.B: Mat 
buat toplanhsmda Japon siyase -
tinin esas istikametinin hükûmet 
ebcddülune raj!'men degi§ • 

miyecegi hakkm<laki haberler 
üzerinc k ndisine suai sorulan is. 

zjz eylemi~tir. -----Berlindeki Sovyet 
büyük elçisi 

«- A.Iman ordularmm A\'rupa tihbarat bürosunun sozeüsü •bu 
vc h1ri<>tiyanhg.n <,'Ok uzun zaman- hususta hiç b1r $ey soyliyemem ce 
danberi bekledigi bir harbe ba~la- vab1111 \'erm1~t:r.• 
d1klan s:rada. g~nçlerimizin kan- Sovyetler B:rligi tarafmdan Ja 
lan Mih\·er arkada~lanm1zmkine pon sularmda i!ân edilen tehlike 

(Ba$ taraft 1 inci sayfada) kan~acakLr. Ordu \'e Falanjlarm mm'.akasi hakkmda bu sozcü de -
Erzurum, 18 (A.A.) - Mo•kovada\,<i beraberce mu" dafaa edecekleri mcm k' 

t l t mi~tir •: sveç Elçiligi matbuat ala·~ Tres en Jeketimizin mukadderatma olan 
Vohan ve yine bu Elçillk emmurlar1n- . . Japon hiiikûmetinin &lvyet hü • 
dan biri erkek ve d;geri kadm olmak '"'""mm1z1 tekrar edl\'"TUZ.• kûmeti nezdinde bu hususta te§eb 
lizere üç ki§ilik bir i~~eç heyeti Rus-1 '.'"'-l~n ~07 kl~ilik b.r kafile ~u s.~-1 büste buiunup bulunmad1gi hak • 
ya~an b.uraya gel~l~tir._ bank1 1rcn1e buraya gel~ls ,.e b.'r mud ! onda malûmahm yoktur .. 

Isveçhler bu ak~amk1 trenle Anka- cjet lstll"ahattan sonra 1hzar edilen o· So .. tl B · l" · î .... '"l k 
raya hareket edeceklerdir. tobu•lerle &mkam1$'a gitmi~lerdir. V) e er lr 1g1 1 e ?_?fU§U me 

Erzurum, 18 (A.A.) - Sovyet Rus- Mi.a[irler. Sar1kam1~'tan itibaren yol te olan bahkç1hk .. v~. d1g~r mese • 
yanm Almanyadaki Büyük Elciliïi er- !arma ticnle èe\am eyliveceklerdlr. leler haltkmda sozcu, muzakere • 

Hesaplar1 1941 ikramiye Plân1 
Ke~eler: 4 Subat, 2 MaylS, Agustos 3 Îkincite~rin 

tarihlerind e yap1lrr. 

1941 IKR A Ml Y ELER f 

1 adet 2000 liralik - 2000 - lira Il 8 adet 250 lirabk - 2000. - l!ra 
2 • 750 • - 1500 - c 35 • 100 • - 3500. - • 
3 c 1000 c - 3000 - • 80 • 50 c - 4000. - • 
• c 500 c - 2000 - • 300 20 c - 60-00. - • 

Genel Tecim Tür A. firketinden: 
Dahilî nizamnamemizin olbaptaki maddesi mucibince müddetlerl 

hitam bulmu§ olan meclisi idare âzalarmm yeniden întihaplan 1çin 
hey'eti 1dare 5 Agustos 1941 tarihine müsad1f Snh günü saat 11.30 da 
tstanbulda HesU"cilarda 12 No. da ~irketin idare Merkezinde fev • 
kalâde surette içtima edeceginden gerek asaleten ve gerek vekâle • 
ten en az be§ hisse senedine sahip olanlarm nizamnamemizin 62 nd 
maddesine gore içtima gününden bir hafta evvel :?irkctin idare 
Merkezine hisselerini tevdi l'derek mukab!linde duhuliye varakala. 
n almalan ilân olunur. 

!dare Meclisi 
MÜZAKERE RUZNAMES!: 
1 - Meelisi idare âzalarmm in tihab1. 

TÜRKIYE CUMHURIYETI 

ZiRAA T BANKASI 
Kurulu§ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Tiirk lirasl. 

~ube ve ajans adedi: 265 
Ziraî ve ticarî her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat B&nkasmda hunbarali ve ihbarsiz tasarruf besap. 
larmda en az 50 liras1 bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile a§ag1daki plâna gore Urramiye da~t1lacaktU". 

4 A. 1,000 liralik 4,000 L.11160 Adet 50 liralik 5,000 L. 
4 > 500 • 2,000 • 120 • 40 > 4,800 ,. 
' " 250 ,. 1,000 > 

40 > 100 > 4,()1)() • 160 > 20 ,. 3,200 • 

DÎKKAT: Hesaplanndalti paralar bir sene içinde 50 lira. 
dan ll§ag1 dü~iyenlere ikramiye çikhg1 takdirde % 20 iazla. 
liiile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart, llHaziran 11 
Eylûl ve 11 Birincikânun tarihlerinde çekilecektir. 

lerin devam e.tti~ini soylenü~tir. j DEVllEDiLEcEI ÎlrliJlA BERA'l'I 
JAPON HARlCIYE NAZffiININ cHa.sarat ile mücadele> hakkmda!d 

BEYANATI ihtira !çin ahnm1~ olan 12 Temmuz 1931 

T<>kyo, 18 (A.A.) _ Yeni Japon tarih ,.e 2764 numarab ihtira berati11111 
ihtiva ettigï hukuk bu kerre ba~kas1n• 

Hariciye Nazm Amiral Toyoda, b-u devir veyahut ihtirai Türklyede mev· 
ak§am beyanatta bulunarak, vazi- kii fiile koymak için icara dahi verlie
fesini asker olarak ifa etmek az- bilecegi teldif edilmekte olmakla i:>tl 

minde oldugunu sèiylemi§tir. hususta fazla malûmat edinmeK "!~ 
Nazir, sèizlerine devamla demi§- yenlerin Galatada Asl:m Han 5 111 

tir ki: . kat 1-3 numaralara milracaat eylerne-
Üçlü Pakt imza edildigi va.kit leri ilân olunur. 

Bahriye Nezareti müste§arhgmda .... =-.....,,..,.,,..,,,===,.....=..,,..,,...,..
bulundugumdan vaziyetten tama
men haberdar idim. 

.J aponyamn vazi&teti deii§;iniye
cektir. 

Sab.ibi: 'E. i z z E T. Ne~riy 
Direktiini: Cecdet ltara bilg, n 

Bas1ld1t1 :-er: cSon 'l'elgr~f> 

M:atbaw 


