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SALI 

Yazan : A.sıHc. Us 
vwtalım baarlannu, ............ . 
göz önüne ı;:tirilne Uç 9e11e .. . 

TlltriJımin beyuelmi.leJ lılJalct 
Ne ·ee kuandıjı mavaffüiyet 
ve itibar meftii kolay plaphr. 

A ......,ada harbin pedamUDMı 

~ 'ftrldye ~ elbtdm 
gelen her HJİ ~. 1111btelif 
memlellıetlerle J1IPbPms ...... 
lana gayesi hep harbin ç4 .-na 
-i olmak, çdltJiı tüdirc1e alet 
lmdad111n1n mümkün mertebe dar 
ldr Mlwda ..,...,,., Çi8lljilllllL 
-i!ılndi. Tldd,_m ... yolıbıılıl ..,. 
retleri ~a gidbM-e ve harp ateti 
mili! hudatlaımma kadar ~nce 
hmuJua l'ODl'Üİ dikkati !l&dee& •• 
eli topralduuimı lıonanalr PJI'•· 
tine mllal!asll' Jralmq ve son tet. 
fdk aeyahtiade Ttlrk gueteclle· 
:rbıl - çok Mvindiren 191 P9tlk· 
leri Jser memlekette cttmhuriyet 
JJlikinaetinin ba dllrüt aiyMetinin 
ta=r•Pe ......... ..._. ıiw
melr olnnlltv. 

1agilteruin mlttııtftkl olu Tir. 
.. ,.., ~t lpie.ntbk alyueti .... 
yeeinde Almanyum da gertckten 
sauıimt dostluianu kannnuıtn'. 
Sonra ba dostJıak bllttin tataya te
mil denecek dereoede bir gM~lik 
almıştır. Geftk Maearistanda, ge
rek ~da gördQilmtls 
umlmlyet hakikat.en heplmid çok 
~ etti. Billıassa görüp 
~is memlelrefferin bUylik 
devlet edam1an atznula Tllrkiye
nin ba defaki clhmı harbiıuJe t'lt
tutu siyuet h~tdıa derin tak. 
cllrler lfitmek ittibar duygala.rı1e 
giijh)erinıdi 1mbaırttl. 

!kinei cihan 1larbinin Jmdatnz 
facialan tçincle vstaammm milU 
i6tikWlnt lrol"'"MH- berabol' •· 
titmMn olarak bitin nmhuip din. 
)'Ullll httrmet ve nnahabhtinl a 
r1Uttnuım ne bllytik bir nimet olc1a 
lana bllttln Avıııpa intan lçiac1e 
bir ay 11Uren tetkik aeyalıati11ule11 
SODI"& c1aha iyi anlıyonmı ve camı. 
riyet h~cfimetinin ha yolcJaki ma. 
vatt.ldvetlerini talcdir ve tebrik
lerle hyc)etmeif bir vazı"fe bt1İJ'O
rum. 

Saracoğlu kabinesi Recep 
Pekerin iltihakiyie 

yeni bir kuvvet kazandı 

Dıı.blltya Ve.idil ~ep .Peker 

Ankara, 11 (A.A.) - Doktor 
Fikri Tur.erin vefatı Be inhiW c· 
den Dehiliye nldlliiiDe KUt&hya, 
metııoım Recep Peker ta)'in edilmil 
,.e keyfiyet yübek tasdika ikti
ran e~. 

Yeni vekilin hal tercllm.eııi 
V AKIT - Recep Peker Millt 

mUcadc)e ve cUmhuriyet tarihine 
birbiri ardmca }'Uik.n himıetle'ri
le kem&ıinıi beUrtmit devl-et adam 
larnnnıdaa biridir. 

1889 da latanbıı?da Kocam.usta
rapaeada dolan Recep Peker 1914 
de ıkannay ıubay olmut, g~ 
bUyUk harpte KN'!rn cephesinde 
bulunmuştur. Harpten soora erki. 
nı harbiye mekteıbinde harp tarihi 
muallim mao.'Vinliği yapm11, 1919 
da Anadohıya geç~rek mllH mü
cadelede vadfe 3.fmŞtır. 

1920 de BUyUk :Millet Meclisine 
ka tibt llmUlllf tayin olunmuş ve 

CDevamt Sa. !, Sil. 8 de) 

a 
Stalın ve Mareşal 
Voroşilofla görüştü 

Dr. 1'ikri 1uzerin 
cenaze merasimi 1 

Mitti Şef ismet-mönü de Ge
naze merasiminde bulundu 

Ankara, 17 <A.A.> - Ani ısın. r ;yı saat 17 de Hacıbayram<Jan ı... 
mil her tıanfta derin bir teessllr J'eket eylmıi§tir. 
uyandran Dahiliye Vsili :M-Eu. Atayın en lSnUnde bir !lllvari 
nım mebmlı ra."mıetI F;kri Tuzc- mtitreaeii cidiyor ve onu piyade, 
.riD ~ bUıgllıı 9Bat 11 de mc- jandanna kJtaları ile matem m&r11 
ra9'm:le bldınlıarü url meıarlI· ı:alan nkerl bando takip ediyor. 
ğ:ı. dtftaıedi!lniıftir. da. Batta Mim Şef tn&ıu taratm-

Namea .saat ıs,so da kalabalık den g&ıderilen çelenk bulunduıJu 
l:ir Mit Jdltlellinin ve merasimde halde yi.l2lC yakm çelenk 1abutu 
hazır bulunanlann iştiraldle kıhn- t11şıyan top a.rabumI tüip edL
ciJ~ ecmra rahmetlinin Tltrk baJ yordu. 
ralma sarr'lmlf ota ~tu top a. Alaym ~ ceçmek tbere 
rabulna kcmulmae ve cenaze ala- bulunduğu Sll'lt.larda KiHI Şef yan 

larmda Blşvekil Şi1lu1l Saraçofkı 
i1e malyetJeır; eıtdnı oldufu halde Ticaret Vekili 

Y ann Buraap gidecek 
Ti~ v sili Dalrtoı' BeJıoet 

~Ta'un '92'11t Buruya gi • 
deceti ve '*9 lı:aç gOn eorıra gene 
ıohrlmize daaerek 't>Qla.yan tet
~ni o nman blttreeeğı haber 
almmışt1r. 

(Vekilin diln:kll tetkikloerine da
.. " tt ıwt 3 tme1 ...,.ramrw1uır. > 

(Devamı 8a. !. sa._. tkJ 

Molotof yeni bir 
vazife aldı 

Sof11dkr -hirlifi milletleri 
mec:liantle Stalinin 

muavini ol4a 

Dota aeplleslade taram 

Stalingratda dayanan Savy8tler 
Kafkasyada geri1ediler 

. . . 
Almıa tellllll Do• llUAll tamamımm 

ı11aı edlldlflDI ldMlrlror 
8lırlPl. 11 (AA.) - Almaa ordal&. / ft Kl&tku llilallealnln flmal betı '\... 

n bqkomut&nlıtmm tebllti: m.md& befan Ue yaptıklan tM1TUS. 

Xıet.Jaarııım ~ KUb&ıı cenubunda (Devamı Sa. !. Sp_ Ş deJ 

==========•========== 
V &KIT gezlatlsl 
Marmarada mehtap alemi 

Japonlarla 
devam ediyor 

Jloakova, 17 (.A.AJ - Moekon 
radyosunun bildirdıtine g&-e Ras 
hariciye D1lnn M. Molotof Sovyet. 
ler birliAi mHldleri meclisi birinci 
reis muavhı.liiine tayin edilmi,tir. 
M. Stalin bu meclisi!\ rei.,idir. Bu 
makam ~yeller birliği 1-şvekiJ. 
liline muadildir. 

23 Ağustos Pazar günG Vaıcıt okuyucuları için hazırlanan kır ve 
mehtap gezintisi, iıtirak tıdenleri hayran bırakacak ve hayatlarının en 
guzel ve neıeli gününü gecirtecelctir. 

Çubukludaki Hidiv'in korusu ve köıkünO ıimdiye kadar pek az in· 
san g6rmüıtür. Bugün bile halka kapalı bulunan bu köık ve koru 23 
A6uıtos günO husust müsaade ile Vakıt okuyucularına açılacaktır. 
Koru, Boğaziçinin nıanzarası en güzel yerindedir. Oradan Bo6azın 
titrek sularını ayaklarınıza serilmiı gibi seyredersiniz. Köık için söyli
yeblleceğimiz iki tek kel:me vardır: Harikulade ve ıaheser ... En güzel 
yerde, en güzel es•r .•• 

Jl'auıu .2 aclde> 

Hariciye Vekilimize 
tebrikler 

Amerilaf ve Almanya 
hariciye nazrrlariyle 
telgraflar teati edildi 

Ankara. 11 (A.A) - Hariciye ve. 
killıttne t&ylnl mllzwıebetlyle Numan 
Menemenclotıu Amerika harlcjye -. 
zın ı.n.ter Kordel Hall'den ve Al. 
manya hariejye nazın Fon Rlbentrop' 
do.n a&mlmt tebrik telgr&flan almif 
ve bilmukabele te,ekkUr ve t&baa

süalerlni blldlrmiıttr. 
tnglltz hariciye DRzmnna tebriki 

Gezinti pro~ramı 
Şirketi Hayriye.,in en büyük vapurlarından 71 numaralı vapur 23 

Ağustos Pazcr gOnü sabah ~cat 8, 15 de köprüden hareket edecek, 8,30 
da BeıiktaJ, 8,40 OskGdardan, 9 da Bebek'den hareket ederek 9,30 Cfa • 
Çul.>ukluya varacaktır. 

Köıkün veılllikleri arasında bütün bir gün saz, caz ve Beyo~lu hal· 
~(evinin seçkin J.ıallr sanntkôrlarının iıtirakiyle yapılacak milli oyunlarla 
geçecektir. Dısarıda ve köıkün salonunda danse::lilecek ve zengin bir 

Koru'dan saat 1 O da hareket edilecek, 10.5 de vapurla h9reket edile-
Koru'dan 1 O da harekf't edilecek ve 10,5 de vapurla hareket edile

cektir. Vapu• evvelô köp~üye gelecek, buradan Marmaraya açılacak, 
f\Jat bire lc-.:dar mehtap elemi yapılacaktır. VC?Ur buradan tekrar Bo
ğaz.içine dör.ecek, Boğazicinde oturanları iskelelerine bırakacaktır. 

Biletleı·inizi vakit geçirmeden Ankara, 17 (A.A.) - İngiltere 
hariciye n.:?.Zl?1 Mister Eden, Nu-
ınan Mencmendoğhma hariciye Biletler, Vakı' kitar- lısmında verilmeğe başlanmııtır. Kupon getiren 
vnlletine tayini milnascbetile ~.a. olıuyuc:ular 'lO, kupon getirmeyenler 150 kuruı mukabilinde iJtlrak hak-
ınimt bir tebrik telgırnfı gönder- larını almaktod;r. Vokıt oz oldu§undan ve muayyen mikdar bilet verile-
miştir. Hariciye vekilimiz Mister ceğinden a.:·'!le etmelisir-ı~. 

Edcn'e tahaııeUs ve teŞekkürierini •==========~-i! .. 55 ===========!• 
telp-afia bildirmiltir. 
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Zelnlenia tabrlRll 

rıba nahi 
enkaz Jlğ 
haline g81ii 
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~~-· e~irlerile ·Yapı_- ŞEHiR H~~E~LER~ (~_. -=·~-~"~ 
"an '~!~ =~'!:!elesı ~- A.. M, -

1

GENERAL SiKORSKiNiN NUTKU 
ho~ ile A...._ ...... a.ı.; -----lıirm•-. Halka nufus kagıdlle Polon,..u askeri~· gdnU ?'""•· <ek. Böyle bir """""'1a !dm kime, 
t ~ ~betler gayet sis- badele faaliyeti vanlır. t!~ Fraft. • • ı • k 1 sebetile, g~cra.l Sıkortı~, bır n~- nasıl sulh teklif eder! 
l~ bir Sllrett.e idare edilmek- &a ltoİllİlle m&abil bir Fransu ıngı iZ umaş arı t.uk ısöylemı,. ~an, bır aeker1n Almanlar, lfıızere inseler, Kftl-
"'""-. llaıicıi slya.5etin piremiple. e11iri l'nlısar• gönderilmektedir. . konqtuğunu • gortbıce., ordul&rıı, 1.aslan ~a.la.r ve Urallara yulq. 
h --n •ir mllbadeleeine kadar 'f 1 A . ş· k 1. • ıtilinlara, tabiyele~ ve zarerlerle &eler de hnrıl bitmez. 
r~· .., ba nıJlcyua göre bir öl- Möbllıdelenin IUllan .ı. rok Manı aturacı ar nonım ır e ının ~unlara dair dll~ilnceler i'ite- ~'"~t ~çj .kl~ Yu~lın'Yada 
'-~ olmaktadır dikbt:. IAydtur. Prauaya A1man CC'!ğim Mınır. lıilii. ıhtılfileılcnn bs.yrsı,'1 dalga-
..... • " • • yadan gönderı1mesine mtiuade b • do • le açıldı Ben de. onun nutkunu böyle bir Jan nuyor mu? İtal~ruı, Almaa, 

... .\~aJ'icl ~...tınan esa- ecll1elt eeirler ~~lel'iJir. Fransa. şu esı n merasım kara ile okudum. Fa.stat hlı: de um. &ulgar tllmcnlcrl bu \. ~nel'-
lllt71 bbu a ikin~ hır tle\'let ol. dan Almanyaya gönderı1en ftan&• duğuma botamaamı. leriu bayrnklarmı indirebildi matı 
q,_ .\ 1 

etmek v~ . bliy\l~ ~ir yi ;Kisidir. FraıKa bir ~tçi nefe. lzmi.rli 42 tacirin iltirakile tce· ınenoeli manifatura e~yaSt atıl- ÇtlnkU .sym genen}, mesleği- t~ altındalii RUs tcprı.kla. 
"""'-k Vl'Upa de,·letı ıl~ l!bırJıif re mnkabil Uo ••dU"tri aıJammı kil edUCll ma.ni!aturııcılar anonim maktadır. Ma.ğa:za:da görUl.en C3- nin smırlan içinde kanuımuyor. nnda da ~ete çn.rprAıunlnn p:ıha-
.._.~ tır. Fransa .deruza.pn ~lr Almanyaya göndermektedir. f;irketiDi."\ §chr:m1zde a.çtığr 750 yanın ekserisi uzun za.mandanbcri A'lmulann yalunda --kı~tnn lıya mal olmu~or mu? Da w.. 
-'"-b t olan tnr;alt~ yerıne bin lira sey:nayeli şubenin lkll.ş::ıt piya:s.cı.da görllbnemek.tc idi. M.n.- ÖDl'e-- bir 8UJfı teklifi ynpRCnk. ne lrnchr -biiyilr<;e bn rarıııııma-
l"ir ,._Yıqı Ust\bı bir kuvvet. ola. Bu suretle Alnumya Uç •ndliıt.. rcmıi dün öğle~ sonra ya.ptlmıı- ğnzada, her va.tanıqa. nüfus tez- larmı eöytftyor. lann mırzan da ~nbildiğine g• 
R~ bat eder '\"e siya!Setlni ona tıi elemanı alarak bir çiftçi ver- tır. :Merasimde 6~de bulunan !keresi.ne işs:ııet edilmek suretile Rmyada &avs.<mı en çok a.~·- ni 1emez mi! 
l~J :Yar:ark~ bir noktnyı da nıekteillr. Ticaret Vekili Behçet Uz, vali ve beşer metre mnl verkcektir. B<Sy. leıttffli, 1mn ~~ g<Jtill"diğtt Tutalım, ki Ruslar, mütareke,. 
l-4vtı ~IYOr. Ba no'kta Peten ve La\'alln nutlmncJa da MSyleıliğl belediye reittl doktol" Lnt!i Kırdar lelilde ikinci ell~re :rrwı1 !kaptırma- gOnlerdefiz. Bac.-a. ormanı nnayi )ana.şc;nı'.lsr, ötede Jn~ilterc ve 
"'ta •· 111

nsas1 bakımmdan bir gibi J.lıuı5a. 50 bin ~irini almak öa hazır buhmmuşlardır. Me?"aSim. manm önüne geçilmiş olacaktll'. §ehlrlerinln tuz buz ofdukhnnı Amerikn, yorı:;un bir Almaınyanm 
~ ~rensipi. Almanya. b~kı. için Almanya~'! ı ıı;o h·n i~i gön. den sorıra hal'lro. mt1Şhıra baı,ren- MTieescse na:mnıa. 2 ~n llm.lı!k t,itiyornz. iki ta~ da milyon- prtlArma boyun eğerler mı! 
tflrltr ıse lılr Alman Jta'lJ Wiıii· derecektir. Halbuki Almuayada rnıştır. manita.tura. eşyası Y2ktnda mem- Iarca sa'V8§C'191111, dı'lerine kadar Ha~. kırı taiı belki en uzak 
~ı.;..11anıti tarafmclan hAkthrsa tnıglin 1.200.000 Fransn eııiri vnr. M:ı~azada münh8.!lt'an İngiliz leketiınize getirilmiş ola.ca.lfttr. ~lilthyarak a.pihelere ftrlatmq. g\inlerileyiz. Ufaklar clahn bin 
hll'ltse tatbikatta ortaya ~tkan dır. . .tır. Almanlar ta, besmedıtr! 11- türlü h!ttise bal11tla.rile y.ttklil. 

hdur: Bo miibadelenin neticesJ ne ola- r· a et Vek·ıı·ın·ın Kan da"' vas1 ran.., Katb.., lluer kıyrannıa Amerihn, e51\t!rin deı.'!ePi gilıl ~~ ziraat memJel<eti halini ~nktn·r IC r ulqmelr, Rol!far da bana meydan ~ .idn, iki ~ p.hnll. 
-.... Bu mü~delenin netle~si Fran. k'kl • •• •• d Temıemetc hmyJl\ kr7•11a 'VUl"'8· Şimı1i -ONlaaw ~ ı--

'ıı '°" ZUaarı ~aam toprap dönllşil, nııailerJn tet 1 arı yuzun en ~lar maMwı ağdwın(la ~ ·~k larda bu prensipin Almanyndan bıtşka memleketlerin tıdnei. eephe, bealz bir ala Rup daha: çok~·~ 
lll'fn teırı·eden, Fransız ~ııyntına &anayiden t.ecridi preuipinin ta- Dr. Behçet Uz lngiliz korpo. Küçükpazarda bir adamı bombardrmam balincJeıtifo. tk; ta. ak, ki ~ ~ Ve bag'W 
'iS-.ı~len1 A~anyadan Fro.n ııya lıaklmlru:ın. doğnı yol a~akl raıyonu mümeuillerile ag""ır yaraladılar raf da, davftıf alanlarma yardımt'll lilndyeUiılile de bant ~ 
~lı.ıanva ~rJerle, ~nsadan görüıtü ordulan mırttyor. Almanlar ila, Dtıny. .iı!;in saifom hir ~ ,._ 
-.ıe!ıldir. Ya Se\ kedJien ışçı1er me. l'<'mmınya gönderilen çift~ilerin Evvelki gece yanaı, Kftçtıkpanııi&, R•ısıar da memleketlerinin blltftn 1unmadan,~ 

lıegüıı yupacakbn fnzln istllısnl de .\1. Şehrimizde bulunan Ticaret Ve- Kantarcılarda, kan davam yüzUnden kaynakl:mnı kervanlara ,ytikle. ~ bir millet ellndo:a si'ft=r w;... 
-.........:.::. Frıınsadl\ yine Fıransız. manyl\nm lehine fnyda!ar temin kıli Doktor Behçet Uz, dUn de tet- bir yaralama vakası cereyan etml§, mlşfir. İkisi de matleka kautnmak nJmma&,: Tiıatlı ......_.___ --

de .ıw • • 'ft • ö d h tiklerine de\-a.m cttniotir. Vekil, • ·-·-..._..._ 

Cöp iskelesinde ~~7~.!~foF.~;.,:n;; .. :: :'.':" :;~~l~ğ11-.:~.:=-k~,,;:~ ::?::.:,:::~:::.:= =Wi..~~r.:;::: ~"::~ - -
Harp i~incle A\·nıpa nizamının lı•giliz korporasyon -nıilmessilıe.."i adında bir hemgerl.Bl bir mllddet evnl Re uzun bir zaman için- •illae- H.Al8(J .!DR'A

Genç bir kadın cesedi 
bulund-u 

~ 
il et" llllbab, Davutpqada, çl:!p iskele 
lttdtrı &tına. Yirmı yaııında genç bir 
~Cesedi bulunmuitur. -

it~ de ~n üzerinde bazı yara ve bere. 
~ lunduğundan vlLz.lyeu §Upbell 

"t Uo ve morga kaldırılm~t.ır. 
apılan 

~ !( tahkikat sonunda genç ka. 
•tııa.ı:ı unıkarııda, ııovanağada, KAtlp 
cı. ot lnektebi aokağmUa., 22 numara. 
<ttıtu uran ?dust&fanın kızı Fikriye ol. 

t 11.nl&.§ılını§tır. Bu esrarlı vaka -
''llıue alıkikatuu nıüôdeuimuml mu • 
'tltıeıt tinden Orhan Karaköse idare 
btt- ledtr. Genç kadının herhangi 
~rıayete kurb&.n git,mes1 ihtimali 

• P'iknye güzelce bjr kadındı, 

ltuçükınustaf apafada bir 
ev çöktü 

lttıçtık 
' rnuat&fapqa hamamı karoı. 
lıtt lca ~llrıet adıncia bir kadına alt 
tGl.....:Uı eıkı bir ev, evvelki gUn 

--.tür Qa • 
~ k:ıne ııanaamda evde buiunan NI. 
~ IUUıesı ŞUkrlye ve çocukları 
'ltıı,,dae, Sfllıeyla, Erol, Rebia enkaz 
~ katını~Iarııa da ltfaiYe tara. 
l't,_ U. kurta.rılmqlardır. Yalnız ŞUk. 
~~ l<adinıe yaralandıldan icin 

~ k&ıdırılmıılardır, 

~teneke y=f yüklü b;r 
~~ kayıplara karııtı 

Ge 11 be gtlnU Bebek lst1kametln

'~ bir araba doollıte Kunı~ı
~ depodan 60 tenelte yat 
\-.>'bo~ ve o gUndenberl ortadan 
"1tueı nıunur. Kuvvetli bir çift atin 
'l"'r bu &rabarun numarası ma.. 
~11tnt detlldlr. Araba yağlıı.tı 
~Ye ıetırecek iken kayıplara 
~hınuyar. 

'1aıta ıakla bir 
-.... ııa geçiril 
~ l'ı (AA.) - Malta &dası 
~. ı8 ôUn lı&T& faal!Yetı olmamı:ı. 
lllt ._~battanberı adanın geçirdiği 

l 
•aav.er bunlar olmuştur. 

il • - o 
tıliı t 1 . . . ı· F &yYare erının ııma ı 
~tansa.ya akınları 

~tı-..,60.., 17 (A.A,) - lngillz hava 
~ ~l'irıe ınensup uçaklar dUn ııt_-141, llaa üzerinde uçumıilardır. 
'İ'\ıt l&fıtıanna, demlrydll!ınna 'lll •dllıııiı;tır. Kanalda gemilere 
~~dllnı11 ve tam feabcUcr elde 
~ · Anıerikah pilotlar bu u. 
,u.._lc f:ltgır:!e artan bir nlsbette 
~edlrler. 

--~------------

~'rt\NHt•ı KOH81\~ll'lN 
l'l-a.-.9u Fl)ntları 

~ı:tra Kapanış 
l\11~0 l Sterlin 6,22 

t tk lOO Dolar 130,70 
11 \'re 
'"'\llrt.ı ıco lıı• i;rc Fr. :ı0 .03 

t:ı!(hoı ıoo Pezeta t 12.sıı 

1 

'ıoo lsveı;: Kr. 81.16 
"lın VIK 1 AH\ UA1 
'- helt ~ 15 93R 204.ti 

' , ıı;1 ~1'7.urum 2-T 19 DO 
Oeınır, ,,tu ı 20.ıo 

blr kö~inin bu suretle tathikin.e Mr. Fok.8 ve Kolonel Vudsla '.ko. enj§teal Mustafa Yolgeçen! yariı.la • 
r:eçilmiş olması dikkate layıhtır. nupnugtur. Velkll, bulltdan eönra mış, hapiate y&tmlf, çıkmı§tn'. 

Mttbadeledc bire üç nisbetinin hearet ofisine fitmıştir. Bundan dolayı Musta!adan intikam 
lı.ahnl edilmesi e.'>a"'en Almanyanın Doktor Behçet Uz, dün öğleden almağl kuran Recep Erdenlz evvelki 

Büyüle nıiitamere ~ 9iinnet 

düiünü 
harp ekonomisini ko\'Vetlenılirmek r-.onnı da ithalat ve ihracat birlik- g~ce muhtelit yerlerde iCIP adamakıllı 
irin yaptığı harekette i'4çi tedariid. l~rinde meşgul olmuştur. 811.rhot olduktan sonra Muatatanm yo. .:Alemdar xmtay fU'beCntn ~ 
ni ko!ayt-ı.5tmnak için Alınan ha~ İthalı\tÇıla.r ve ihracatÇtlar bir- ıunu bekleml§tlr. Blraz sonra Muııta.. bumu Park gazlnosunda 22 ~ 
u tedbirlerin de\'B.llıınılan haş!•a hği ora!ından bugUn Ticaret Ve. ta oturduğu kahveden cık.mı§, Rece. gtbıQ tertfp ettft.ı bQyQk ~ 
1. d -·•d' ~ ı· b C b kili Dr. Behçet Uz ı;ıerefınc Pork bin 8nUndcn g"""rken. Recep üstUne Te sUnııet dUıwt~u ,.. ____ ....,_ ·--ııt ı;ey egı ır • .u.e!le a. azı a - utclde bir öğle yemeği verilecek- v .. - 6.... ~"'•-· _..,, 
rikalnnn Jıaın rna.clde yokluğu h.ı. atılml§, ve iri kamaııile kendisini 8.10 crm~tir. Memleketin en tJınınmq ._ 
Jı:uıcsilc Lihal to.rafmdan kapa. tir. yerinden yaralam.ı§tır. :natktlrtarmdan MUnlr N'llreddin, ıcı. 
tıUJı.tı Ve isçilerin Almanyada. I~ f Kanlar iÇinde yere serilen MU.ta!a 
bulabl~eklerinin bilclirihliğl bir Beyoğlunda bir mani atura nm feryadına yetişenler kc:ndisin! 6 • ~eyyen Senar, Kottıik Dnlnbtmlt 11e 

ıarkad&§lan, Dilllya bUyUk adam>an hnki'kat olarak ll!'ri silrUimekte mağazasında yangın ıum hrı.llnde hastaneye kaldırnll§lar, 
idi. ' Evvelki glın, Beyoğlunda İstik. kanlı bıçağı t!e kaçmak ıstlyen Rece. 

Ahnanya tarafından Fran-;adan ifil caddesinde 200 numnralr Ji- bl de yakalamışlardır, 
i~i tedarı"ki ve Fr:ınsMfan Alnıttn rayire 1Lit manifatura mağazuın- Vakanm tahkikatına mUddeiumumı 
endlist:risi irin elemM tOJllama da bir yangın çrkmış ve tlükkan munvmlcrlnckn Orhn.n l<:arak!Sse el 
faaliyetine bftyli~• bir ehemmiyet kısmen ~andıktan ronra töndUrQl. koymuş, tabklko.ta. başlamI§lir. 

~t re\-üatı ne Rasih, 1nce as, tıolr. 
kabaz, c8.nlı karagöz. vaeyeıe mmıııs,, 

\"ertlmektedir, Vnl<tiylc Almanya. mü::\tür. 
ılan Ameril<ayn gelerek Birle~ik -ıu~ MI' ıtaiit OlüP oli'iw.11ği 
AmerJka enclUstr!sini Almanya ile hnkkmda tMkikat yapılmaktadır. 
angajm:uıbm sevketmeğe. ve A. 
ıneriJmnın h:ırp sanayiine ynpa. 
<'.fiğı !iİltarj,lerl ı,abnl f'ttirmeme. 
ğe memur olan meşhur Verl'e bu
gün zeka<ımı Fransnnm &>prağa 
avdeti ır.iyasctini Alm:ıny& bakı· 
mındnn tahnk'Jmluı memur e<lllmiı 
bnlunm~tadır. J.'r:ın<ınnın ziraate 
diinü5ü böylece bir tıuaftan hir 
Alman bir tarnftnn da li'rıınsız 
meolesl olar.ık parc;a par~ ta
hakkuk etmekteclir. 

Bir eroin aa•,ıcısı yakalandı 
Şehremininde, ÇukurbostRnda 

oturan eabr'kalı Al"ap Tııhsinin e~ 
roin satığt haber alınmı!I, bu adam 
ka~akçılık mıemur1a.n tarafından 
l:.insine zehir sataıite.'1 yakalan· 
nmıtır. 

Ta.h"Jin!n evi de n.ranmu,, d~şe
me altında 4 rıUyUk paket eroin 
bulunmuıtur. Suclu kaçakçıl1k mah 
kem.esine verilf:H~tir. 

Fakat ayni netice icin bugünkü talebenin bir çeyrek saat dahi çalıııp 
çalıımadığı ıdkike muhtaç bir meseledir. 

Mustafa için, idadinin bu ilk imtihan-farı baıka bir bakımdan do 
ehemmiyeti he-izdi. O ilkmektepten birinci olarak gelmiıti. Diğer bir iki 
mektebin birincileri de Mustafa ile ayni sınıfta bulunuyorlardı.. Vakıô 
Mustafa hususi imtihanlurda onları geçmiıti. Fakat imtihan bu... Acaba 
umumi imtihanlarda va:.iyet nasıl olacaktı?. Onun birinciliği kcıybetmesi, 
yalrıız mektep muhitindeki itibarına değil, tanındığı muhitlerdeki itestijine 
de halel getirebılirdi .• Ya Mikail, yahut Plôton onun önüne geçerse du· 
ıum daha fecT olobilirdi . Oüımek korkusu onu düıündürüyor, mevkiini 
muhafaza eı:nek ıerefi de gayretini kamçılıyordu .• 
ı. ilk imtihan tnrih imtihanıydı. Bu dene mümeyyiz olarak mutasarrıf 
ile Aydının tanınmıı ailelerinden birine mensup bulunan ve idadi tahsl 
linden sonra biraz da lstcınbulda okumuı olan Murad bey adındaki bir -zat 
çağırılmıılardı. Mustafa, diğer bütün talebe gibi, erkenden mektebe ge!miı, 
imt1hanın baılamasını bekliycrek bir k6Jede, zor bahisleri bir daha gözden 
geçiriyordu ... imtihan saatinde hoca ile mümeyyiz Murad !::ey geldiler. Bir 
müddet mutasarrıfı beklediler .• fakat mutasarrıfın biraz geç kalacağı an 
la_şıldığından 1r1üdür de tarih imtihanı odasına gelerek imtihana baılanma 
sını emretti .. Mustafanın numarası, sınıfının en küçük numarası olduğundan 
ilk olarak onun imtihana girmesi lôzım geliyordu .• Fakat müdür kapı önü 
ne gelerek, hazır bulunan Mustafaya: • 

- Mustafa efendi, sen bekle, bıı seni sonra çnğırırız .. dedi. 
Mustafa ilk 6nce bunun ml!nôsını anlayamamıı ve biraz: ~a~alamı~tı .. 

Sonra anladı.. Mustafayı mutasarrıf geldiği zaman onun huzurunda imli 
han otmek istiyorlardı •. Bu mektebin, mutasarrıfa karsı bir göıteriJi ola 
crıktı. Oemekki Musıafaya ltlmadları vardı .. 

Bu miilôh
1

aıa, Mustcı•aya da emniyet telkin etti. Bekliyecek ve ken· 
disine gösterilen itimadın yerinde olduğunu is!;ıat edecekti. • . • 

Gerçekten öğleye yakın mutasarrıf geldı .. Ve Mustafa da ımtıhana 

girdi.. • 
O zamanki Aydın mutasarrıfı top sakallı, orta ya~lı babacan bır 

adamdı .. Maarifi sevdiğini, doğru ve namu~lu bir adam .ol~uğunu, ki"!s~ 
ye fena!ıöı dokunmadıOını söylerlerdi .• Hatta memlekete ıylık yapmak ıçın 

1 
bile calıştığını söyleyenler az deOildi .. Mustafa bu mütaleaları iıitt!ğ.i za: 
man kendi kendine hayret etmhtl .. Mutasarrıflar, fenalık yapmak ıçın m! 

l 
gönderiliyordukl, bunun lylik yapmak islemesi. ke.ndisinln ovülmcs!nı 
icap etsin .. Fakat o zamC!n bu lıe pek de akıl erdıremıyerek onu fazla ı,,.. 
celemel<ten vaz geçmiıti .. 

j . Mutasarrıf bir yıl 6nc;e Mustafaya ıahadetnameıini ve mü~afatlarını 

Şeker satrırna bugün 
başlanıyor 

Tacirlerden istenen şeker be-
yannameleri diln ~ama kndn?" 
toplıı.nm tır. Bu sabahtan itibar.en 
r.<-ker S!l.h<ılnrıruı. başlanacaktır. 
Fiyntla.:r, yeni mmlR beraber kes
me şekerde 130 kuroştuır, 

Altın fiyatr 
DUn bir :.ı'trnm fiyntt 32 lira 701 

kuru<ı, '.killt-e ııltmnı bir grram fi
ynu ise 438 lrunıstu. 

ratan, :milli oyunlar, zeybek oyunl&n 

ve en nllıayct saat 8 den~ aa.be... 

ha kadar caz, dans eğleneeıerı ta.kip 
edecektir. Kemleırettn 4lll bOJ'1lk -.. 
natklrlannı bir ara:va toplmnal& ma 
vattak olan kızııay Kurumu :t.bıınbal. 
balkma bir gecede btr bOetle laymet._ 
ll aıı.na tkArla.rmı d.lnlemeJt w teJ!'et., 

mck i'Irsatmı vermektedtr. Haikm 
kolaylıkla bilet tedarilt edebilmelerl 
için Ta.kaim, .Alemdar, Marmara n 
Çemberlltq sinemal&rr JdLıelerjade a 
tıımııktndır, SUnnet çocukl&nnaı ka. 
yıtlıın her gUn 1:5 den 20 ~ kadar 

EmlnönU Halkcvi K'wlay merk~ 
yapılmakt&cilr. 

verirken on': tebrik ve teıvik etmiıti •. Tanıyacak gibi oldu, ve sorduı 
- Oglum ıen hangi mektepten geldin?. 
- Zeyniye mektebinden efendim. 
Ondan sonra mümeyizle, müdür ve muallim 

Muallim imtihan süallerinin cedvelini ınulasarrıf 
efendim, bir sual lütfedin dedi .. 

Mutasarrıf bey: 

birbirlerine balcııtıla~ •. 
beğe vererek, buyurun 

- Oğlum bize lstanbulun fethini anlat bakalım dedi .• 
Mustafa, b~ geniş ve kolay süalden cesaret alarak anlattı .. Ondan 

sonra Mustafcya bilmece kabiliı1den bir iki vak'a, bir iki tarih de sordu •• 
Mustafa en çok sevdiği bu derste hayli kuvvetli olduğu için, ıa,ırmadan.ı 
duraklamadan su gibi cevap verdi.. Müdürün ciddi yüzünde bir geliıme 
dudakları nda bir gülümseme belirdi .. Mutasarrıf memnuniyetle muallimi 
tebrik etti. Mustafaya da bol aferinler savrulduktan sonra, mutasarrıf: 

- Haydi 01:1 um, ~ôfi .. dedi .• 
O zamanki adete göre çalışkan bir talebe, imtihandan kolayca çık.

vermezdi .. Mustafa: 
- Efendim, daha sorun diyerek kımıldanmadı .• ' 

Ötekiler hep bir ağızdan. 
. - Kôfi oğlum. Kafi .. Çok iyi çalıJmı~sın dediler .. 

Mustafa da daha fazJa israrı muvafik görmeyerek çıktı •• 
imtihanların sonunda, Mustafa gördü ki,: Bir çok derslerden olduğu 

gibi tarih dersi imtihanında" on numara ve üç yıldız almıJtı •• 

Haziran sonlarına doğru neticeler bildirllmlş, ve Mustafa büyük bir 
sevinç İçinde sınıf b:rinciliğini muhafazaya muvaffak oldu{junu öğrenmiJIİ. 
O gün talebeden bazıları için, bir bayram, bazıları için de bir matem gG~ 
nüydü .. Dönenler, kalanlar, kimseye görünmeye cesaret edemiyerek, ses .. 
sızc;e evlerin"n yolunu tutuyorlardı ... Geçenler, derece alanlar, ümldlerinin 
üstünde muvaffak olanlar, ne~e ve sevine; içinde birbirlerine bağırıyorlar, 
foslerini havaya lırlalarak !Evinçlerini ilan ediyorlardı .. 

Mustafada bir kac; arkodcşile mektebin bahçesi içindeki kütük bir 
feye giderek kendfs°ne üst üste iki kar helvası ısmarladı .. 

••• 
Su talil devresinde Mustafanın ne il~ l'leşgul olacağ ı, henüz kararlaf' 

lırılmamı••t .. Zaten, babası, anası da Mustdfanın fikir hayatına karı$aca' 
sactçı Ahmet ı!feııdinin te~ebbüs ve tahrikiyle verilebllirdi.. O da mek
tebin tatili uterinden anccılı. bir hafta gecrniı olduğu için, aceleye lüzum 
kadar, kendilerini salôhiyet sahibi görmiyorlordı.. Katar vlnee. olsa olsa. 
börmiiyor. ve Mustafanın bira% boş kalmasını faydalı görüyordu. 

Yalnız Mustafa son bir iki gündenberi üzerinde bir kırıklık, bir neşe
sizlik duyuycırdu .. Bozan üzerine bir nöbet geliyor .• Tir tir titriyor .• Biraz 
sonra da ale~ler ic;inde yanıyordu. Ertesi gün kendini daha iyi buluyor, ve 
hastalığının geçlığini sanıyordu •. 

Mustafa şimdi posla zamanında sık sık lsıos orıa gidiyordu .• ?rada 
Mlkoll ve Piu.oh ile bu'uwıor •• Ve posta dağıtıldıktan sonra da gez.merek 
hep be•abe Mi kailin day•ıına gelen Sabah gazeles~ni oku~orlar~ı. _Sonra 
Mu:tafa ;.;rıe~in en kızğın olduğu bir zamanda ter içınde evıne donuyordu. 

w - Devamı var -

1 Bunnlôi radyo } 

TJIO ~CD _. nw1M4 ... 
..,.an. T.D '.ft&u•ıı a 9'111.'!••rih 
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!Jhln --1*>~ .. ~ 
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~ ,. Ajlms ~ 19.'5 Ser.. 
lımt on daJdlm. D.m Jras:ı:ı ~ 
20.l.ı5 RaıJJ.e guet;tld. 20.4ıS ::MDzfk. 
noo Bbaat-m.'D1ml. 21.ti) !imz2k.. 
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Bakir da bir İngiliz fırkası 
LOndradan blldlrı1.dl#ine göre hıgt. 

llzler BaktlyU mtlda!aa ıc;ın Batdat... 
tan HUer denizi tarlklle 'bir fuka 
aaker ~ıerdl?. 

• 8ALI ~ 
..... 18 Atast,oııı 11 Aı-t;os 
~ 
:::.:: 
c:[ şaı..n: IJ Ş&ban: 6 - Briım JO!S Bmr: 106 

Vakitler Vaeat1 bıUll VaaaiJ Kmııi 
uGoeşt.cı 

6.09 10.00 5.10 10.0Z 
dofu"t 

Otte 1!,l,9 6.10 ll.18 uo 
tklndl 16.08 8.59 16.08 9.00 

Ak~ JIJ.07 1!.00 10.06 ıı.oo 

Yat.ın 20.49 1.41 20.47 ı.u 

lmsnk S.18 8.10 ~.20 8.1% 

tstnnbul 4 ocU İcra meuıtırltığun • 
dan : 

9~2/1818 

Fatih RUsam~y mR.hallt M ~ey. 

ı-ekbaşı cadde!lndc 63 No. ıu dllk 
da kiracı jken halen lkıımetg ı m • 
bul Ali Dinç<"re. 

Muhlddlnden 1/ 1 ü12 d n 1 fi 9 
tıuih!Zlc kadar 26 1" 941 t a rih " 
14660 :N: ile musnddak konturat mu 
c. ı.r. kira, ı Jı ınız dUkkAnın kontu_ 
ratı hitam bulmm• ltontunı.t §&rtıan.. 
na rlnyet edilmediğ'inden tabll;ııenız 

taleb edilınl tir. 

Bu husut;ta tebliği rnuktezı. tahlb 
emrlnln ll<ametga.ııınızın m c;hull;ıır 

hasebllc bfr ay mUddcUe llft.r.eıı l '!>. 
llğine luırar vrrıı d "' "l n il1n t ri 

htnden ttib:ı.r~n b'r ay lr,ı.nde mezkur 
gayri m nkulu tahl ye ve ttslfm <'t 
'm.en!.z 'e kiranın yen :rnJlğine veys 
Uzatıldığın:ı de.lr blr ıtlra~·z \ r 
yine bu müddet fç'nde lll rmcn z 1A.. 
umdır. Aksi t .r , bu mU t 
hltamındı. zorla tabii e ve mu• ı 

teslim olunac ı 9~" 181' N•: iM 
tabliye cmrlnln teb' ı w mma 
kalnı olma1t Uz re il n olu'lU?'. 



19lti sencs'.nde bir birinciteşrin \ Londra Jstikametinde ilerle-
ge~csi ikinci muıfi:ınn W. J. Tem- mekte olan z~pllnler projektörler 
pest Hornchurch tı:ı; ;:ı:re mc;•da- tarafından iyice :ındınlntılıyordu. 
ııından haval.ınıror; ve Lon<.lrnyı Zeplin ya\ aş ~·av aş. alçalıyordu 
bombalam:ık iç; Alına; ed~n ge. Maksadı hedefini tnyın etmektı. 
len on bir ze'llinlc kı.uı.ıılıı.ıyor. A)'nt 1.an>..ando. el aha kolayca nl · 
Altı .ea:ıt Eo~ teyynre meyd:ı.. nın alabilmekti. 

nına iniyor. Fakat 15.000 metrede Ze~Hııe ~e~ mil yak.laşmca bir
tliyler ürpertici bir mücadeled:n <l en~e .. dı.~ıl-d m. ~ır an sonr ı 
sonra L. 31 .zeplınini dü,:; .. rmege zeplının us~nde .uçtugumu far~o;t. 
muvaffak oluyor. ,V, J. Tempest lrlC'kte gecıkmedım. Bulundug•ım 
1921 senesinde blnba.,ıl:kla çekilı- irtifa 10.000 metreden fazlaydı 
;or. Halen Ne\":>uridc ikamet et- Lükin, irin_ garibi.ne .bakın 11i. çaı
ınckte'<lir. ~ v:lkitlerini tenis oy- naçar a.'}ag1dan d-=ıfı bntnr;•nıann 
ı·ımakla gecirmektedir. cncl:ıht s:l.hasma giı:ın·ş bulunu-

":,. :f. Jt. y9rd1un. Sağımdnn ;ı;olumdatı mcr-
Kapt:-.n Haynrih Mat, eylül miler vızıldayıp dunıy.?rdu. ~ 

! 916 ıja "NeV'/ork Taymis •. gaze. Her nr.sılt-ta projektorlenn gon
teaine bir kar mektup yazrr.?cıtı. Bu derdiği kuvvetli şunlara kapıhlım. 
ır.ektupla.n "okucluktan ~on-n bir Bu vaziyet ~""":'ında göz:ılmüş 
Alman zeplini dü.5Urmek içLı içim- c:ımalıyIIll. Çünku .~ltmıda~ı zep
de 9.det:ı ateşli bir karar peyda im y:ı\-as yavnş :·ukı~elmege baş. 
c.lmu!3tU lr1<lı, 

J4ati ·umumi harpte Alınnıı zep- Ben, hiın zeplinin Uzerint.le uç-
ıın ~danlan ara.Slnd-a bir makta <!evam ~"Ordıan. 
yıldı7.dı. Memleketi hesabına . Zepl~n. ?aha lkolayca y~el~-
1:.ir !:-Ok p:ı.rlak uçuşlar yapmağn cılınesı ıı n bombaiıınnı gelı"ı gu
muvn.ffak olmul'ltu rel e.tm:ıga ba~ladı. Bombalnnn 

Onun attığı bo~nrın ika et- çıkıırdığı k~r~:ıç ~leri mükcm. 
ııği zarnrl:ır di~r ha.va scfinele- mel suret~ ııııti.yordum: 
ı'ine n.:uaran ço'k daha şiddetli Tam bu esnada tazyik pon:1xısı 
oh•l"d"J bozuldu. Vaziyeti kurtarmak içir. 

Mati;nin Loodrayg yaptığ: hü- el ~mpasm: kullanmak mecburi
cumlar cs.'18.Slllda attığı bombalar Yctınde kalıru;ıtım. 
mllyonlarea ~iliz lirasına ba: Zepline iyiden iyiye ;~klaı;mış. 
!it: olan r.a.rarlnro sebeb'yet ver- tnn. Artrk boıınl:>:ı m~z!.lınden u
uıişti. zaklaşmı.~ old·:~mdan ?Jeplinle 

Londra.yı müdafaa edebilmek tayynrcnı~,mot~runden ~an. ses
:çin MtUn pilotlar canla bn~la l_:rden .00ı ;ı;a bır .şey . ışı!mı.yo:· 
!,alıştyorlardı. Likin Mati'nın zep ovm. Bıraz evvelkı vazıyetı ~öz ö
linine bir tlirlü yo.kıamıağa mu- nünde tutacak olursak büyük bir 
mffa.~ olrun.1)-o .. dcl:ı.r 6Uk~nctin hüküm sUrdUğUnü lıi-

. llfa edelbiliriz. 
MAti'nb '"Ne\·yorJt Taymis,, ga. ZepHnin üzerinde uçuyo:"dum, 

zet~nc göndcrdifi mektupla.z ~ Fakat ona hticum etmekte tered. 
Yet cilre&.D.rane ynzılmrştı. Bu dilt etmemem lb.ı:mdr. Çünkü her 
mektuplara {:'Öre, teşrinievvel.in &11 :için irtifa kazanması mu!ıtc
ilk günlerinde t.Ntrar J..ondrn üze- meldi. Bu vaziyet karşısında ar
ım~ meşhur zcpliniyle görunece~ tık ona yetişm'ml hayalden bal)· 
ğını fü!eta meydtın Oıkurcasma ya. kn bir ı_:.ey ohı.rna.zdr. Ant bir iniş 
zıyordu. iJe zepUnin altına girdim. Onu~ 

Bir g~ı. ôğlıı:<ien BOnTa kaı11r- lcorkunç siluetine biraz daha ynk
g{ıhm tc\efonu ısrarla çalındı. laşmca Lcvi.s mitraJ~·öziyle ateşe 
Tehllkc işareti veriliyordu. Bu ha. bnşbırtnn. 

ber Uzerinc öeş pilot uçuşa hn.. BİR ÇİN FENERİ GtBt... 
zırlan:!.n tayya.r-elerine doğru ko- Levis eilıi.hilc Uç çeşit menni 
ŞUfıtulıır. kulla.nb71iyordum. Adt silah mer-

Zeplinler yold:ı idi. mi.si, nüfuz ettikten sonra pnUa. 
Beıı pilot ~unla.rdı: yan mermilerle yangın mermisi. 
Life Robenson, bu pilot, blr ay İlk !hUcum bir netice vennem.i~ti. 

c:vvel ilk Alman zepl'.nini dU~Ur- T('krnr ~linin üz.erine çıktıkta..-ı 
~ğe muvaffak olmıLstu. ~d sonra ger.e aJtaıa g~~e nnıvaf 
Sovrey, Durston, Stammers ve fnk oldum. Şimdi muazzam kasna
ben. ğrn altmda onun takip ettiğı is-

lsrnim listenin bnşmda olduğu tiknmette uçuyonl-.ım. Zeplinin alt 
için ilk olarak benim havalan. l·.ısnımdaki topların att"~nden kur 
msm k:ı.!> erliyordu. Bana verilen tıümak için zeplinin kuyruğunu si
unre göre 8000 metreden devriye ~l' nlınrştmı. Böyleee sağa ısola 
u~ yapm:ıktr. Bt"n! en <:ok tel!- atılan topl:ırdan kati.ven korkum 
ra dU.sürC'n nokt& zeplinlerin 12 knlrnamıştı. 
b.n ile 15 lbin metre arruımda uça. Ar.tik. zeplini düşürmekten ilmi-
bi hneleriydi. dimi !kesmiştim. Fakat l'JIOD ol·-•· 

Bu bariz fa.rlr.lan göz önünde cua.A ateo ~Lsmtdan aonrn zeplinin 
tutacak olunııa.k tayyarenin zep. i~e lbir krtm.hk hasıl oldu. Bu 
lınle muh3.rebe edebilmesine im- da.ha ziynde bir Çin feneri.ne ben. 
kan bulunmndrğnu !kolayca. anla - zcmc'kteydi. 
Yabiliriz. Fa.1tat b3y1e olmasına Bil'3.2: sonm zeplinin işinin btt
rağmen alclığmı emir haricinde tiğine kana.at getirdim. ÇilnkU u. 
7.cpllıı:le ço.rpışmağıa. karar ver. !tın dilli alevler aııağıya doğru 
c>im. sarkmağa ba~tı. Fakat be-

Tayyarelcrimlz tabif bugünktt nim halim ne olacaktı? .. 
t.aY:Y,a.relerlc ıkabı'li kıyas ol.a,c1ma.k.. Mütema.diyen :!8.l"ıda.n kmnıztya 
la bcm.'ber esas olarak .kllbul edi. maviye reruc dcğirtircn alev küt: 
len 8000 metreden çok daha fazla. lesi _büyüle ıbir eü.ratle üzerime in. 
yölmeJe-biliY'Ol"du, mege ba,.<damıştı. Yanrk kokusu 

Bu gece böyie J::ı&o tecrübe yap. Meta b 
mak h1'armr \1'enni~ buJ-.ınuyo- . . umumu ~a.mıştı. Tayyn-

remı bu-az ;)'Wla ~ıekle bu mu. rmn. 
Ya~ yn.veş Londra istiksnıe. 

tinde ~1ike.elmcfe lbqladım. 
Hava gayet 83.kindi; ve tam 

manaaiJe ti..r zeplin gecesiydi. Bir 
taraftan yilbelittten diğer tıı.ra!
tM Londra üzeninde miltenındt 
daireler Ç!ztyordum. Epeyce yük. 
selmtme nı~n hedefleri mn.. 
lrenel 8tt!"Ctte seçi.}'Of"dum. Btlha.3-
Hl Bukingam ea.ttı)'I başta geli
yordu. Saatime baktmı. Gece Ya
n!'!DB bir knç dakikn kalınrştr. 

Tam bu ~n ufuktan haf'.ıf 
Mr P811!tr lbeüdi. 

ıL"'.laısarıda bir da.hn... bir da. 
ha .• Bu P!Mltrlar bi.ııhiri ardındnn 
ı;ıtrk istikametinde yollarma de
vıım ettil-er. Ar:ı..sı cok ge~cden 
bu PJn'tttlar muntazam bir pira
mit şcl<lini almt'} bulunuyorlardı 

Piram din za.v:iyesini teşkil ~
den bfiyilk bir zepJindi. 

Piramit, tn.yyaremdcn 15 mil 
kadt>.r umk.taydı; ve 150"0 ile 16 
bin arasmda ucuyordu. Bu mun
taza."11 Piran•it yn.va11 y:ı.vnş iRtİ · 
hmetini Lond"!':ldan tarafa cevir
miş bulunuvordu 

B7n._ denbal bll'-'Ük zeplıne doğ
ru ıstı.kaMetimi çevirdim. Biraz 
Mnrn defi batırr~·alarr :mııhtelif 
i~tikrmet'crlen at"~ aı;mağn '-aş. 
Wrlar. 

'Fa•.oz -""* hnırff211 ilim 'lftm
d a m·!'t!lnel'fw l'im~klerini ve a. 
tec; saM'P\'I~ ~f!~al:ırmı :ınllkem

nıel surette görüyordum. 

azzam ateş YJğınından kendiuıl 
gU~ ~ıa. llrurtnrab'iJdlm. 

Gökte Mltı ynnıt kokusu hükUm 
r.iirmekteydi. Biraz l!Oilra ateı;:in 
d:ığı!masmdan fllev kntlcsinin ye. 
re değdiğini an1admı. 

1-."F.REDEYDtM 1 
Ne11erte olduğumdan b!'haberdinı 

Tabir Londrada fa.kat neresind~ 
lnyılnrmda nu? .. 

Bu ha.va mulJ.ı.rebesi ne kadar 
devam ctmi,..Clf:i ? .. Vakit ve istika
met hnkkmcL--ı hlç ibir malümata 
sahip değildim. Adeta kendimi 
kaybetmi.5fırn. Sanki başka bir di. 
Yarde. ıdim Üzerimde kfi.buslu bir 
:iJynda.n uynnan ad~ın şaşkınh
gı mevcuttu. 
Eğer rleniz Uzerinde bulunsay. 

cnn .. muh:ı ~Trn.k surete mavi <laı.. 
g"alnrı gö.,.eoeıktim. Yoksa Fnıruıa 
<la mrydı:m? •. 

.N'ercrte bulunduğumu tayin et
mek m~buriyctindeyclim. Aksi 
uıkdirtle 01iime rr, hkfımdum Ben. 
Zi"lim ner~deysc b'tecckti. · 

5000 rnetrcye inince BaEet+ tay. 
yare :meydP.nrnı t!lrıdım. Ini~tc 
mesafeyi yanlırı ta:.lımin ettim Bu 
rUzden Y<'re çarptnn. Bu sadme. 
den viicudu·ndan hafifçe ram. 
lnndrm. Bu <'hcm.."l'liyeteizdi Uıkin 
fect bir bnflağrıc;iyle lovranmnğa 
~ l<ıdmı. KnfatoRm ::edeienr.ıisti. 
Bu yüzden az ços 17.tmıp çckt m. 

T::lyyar:m hurdahaş olmu5tu. 
Ertem gilnU Rotte~ Bar"cl~ 

Sicilh Ticaretin 17528 numarasında müseccel 
(Resmi ilanlar Türk Limited Şirketi) ünvanınm (Tür!t 
Maarif Cemiyetl Re!mi ilan işleri Bürosu Türk Lim\'L·ed 
Sirketi) olarak tebdHine ve Şirket mukavelesinin ta
diline nit .muamelat usulen tasdik, tescil ve ilan edil. 
memiş olnıalda beraber Şirketimizin ~riklerinden 
Türk Maarif Cemiyetinin feshi Şirket hakkındaki da.. 
vasının kesbi kat'iyet e'"1i~ine dair Temyiz mahkemc
ı;inden çıkmış bir karar tebliğ edilmemiş ve Tasfiye 
memuf\'.J tayini keyfiyeti dahi usulen tescil ve ile..,., 
edi!meILiş olduğundan Şirketimizin tasfiyesine müba. 
seret hakkındaki ilan usulsüz görüldüğü ve yapılar. 
f Jnnm Sirli:etimizcf" miiteber bulunmadığı ilan olunur 

··-•taır::ıw~. lJ.i'.!l!MB!IB••····--->m•••••l!IABAl'IW»ill!l:Aı:a!ll!lı• -----------------
Afl. ...... a. .. lallll ...... mı:ı ... ~ 
rr Tukiye cam ariyeti 

ZiRAAT BANKASI 
&.UllJut &arlhl: uma. - Benı.J9111 : ıOO.tol.MO ren nır.. 

;;a• H aJ&u adedi: ıa. 
) Zirai ve. ticari her nevi banka muameleleri. 

Para bhikt1ıentere 28,000 llra lkramlye veriyor. 

Ziraat Bankumda kumbaral:J ve lhbaraız tasarruf be.sapıarmda 

en aı 60 ıtruı bulunwara senede f defa cekUecek kur'a Ue aeağtdak1 
p:Aııa göre ıkrarrııye dağıtılacaktır. 

4 adet 1,000 Uraldc t,000 Un 

4 • 600 • Z,000 • 
' • %30 .. l,000 • '° • 100 • &.000 • 

100 adet 60 Uralık ft,000 lira 
lZO .. 40 • f,8CO ,. 

180 • 10 • s.200 • 

DİKKAT: Besapıarmdald pa.ral&r bir aene l<;lnde 60 liradan &fağ'ı 
~!yenlere ikramJye '1ktlğı takdirde % 20 faz.luile verilecekUr. 

Kuralar seııede f defa, 11 Mart, 11 Bazlran, 11 EyJQl. 
U BlrluclltA.nunda cekllocektir. 

iıı ...................... llm ........... ıımı .... 1111........ tpgıj 

Karar Hülasaaıdır,. 

· c. ~2? r..ıf:rn ~ .,.. 

Milli korunma kanununa muhalefetten Beyoğlu Balıkpazarında Nev'i 
zade ıokak 14/ t 6 numarada kundura levazımatı ticaretile meıgul Serkiz 
oğlu Vortik hakkında lstonbu1 asliye ikinci ceza mahkemesinde ceıeyan 
eJen muhakemesi neticesinde suçlunun fiili sabit olduğundan milli korun
m'l kanununun 32·59 UTicu maddeleri mucibince kırk lira para cezası öde
mesine ve on iki gün müddetle dükkônının kapatılmasına ve hüküm kat'i
leıtiğinde üc;eti sucluya aid olmak üzere karar hülôsasının Vakit gazete· 
sinde neıredilmes!ne 15.1.942 tarihinde karar verildi. (8861) 

1 LA N . ~ 

Ordu hastabakıcı ve hem§ireler okuluna leyli ve meccani talebe alma. 
caktrr. 1stekltlerln en gec 80.8.942 gllnUn.e kadar Ankarada Cebeci Ordu 
haııtabakıcı okul mUdürlügtıne, okul kayıt kabul oarUarmı hAvi veslkaıe... 

rlle birlikte mtiracaatlan. 
Kayıt ve kabul prtlan Ankara Lv. lmlrllği ve Iatanbul Lv. &mirliği 

ntm alma lrnmiayonunrla görnıur. <7705) 

MllU ' 
Oyunlar· 1 IKAYI P.LARl 
Festivali 
18 Afurıtoıı Sa. 
h aaııt 21 Park 
Oteli Duhuliye 

yok1ur. 
Konsomasyon ~leri Piyango 

l!'işelerlle Festival yapılacak gııztno. 
lnrda patılmaktadır. Her UlrlU lza • 
hıı.t Telefon: 23340 

R ASID R I ZA 
fil' ATR0..;11 HsllrtP rtşktn beraber 

YUMURCAK 
\'od\•IJ - S - Perde 

Yeni Neşriyat 
........__. ... ~ ....-

F'OTO MACAZtN - Bu salon ve 
8jncm.a mecmuasmııı 86 ıncı sayısı 

zengin mUnderecat ve gUzel tn.b1oıar. 
la çıktı. Bu sayıda Sadrl ,Ertemin 
bir fikir yazuı}le, Avni DUljgllin bir 
tiyatro mUsahn.beSi vardır. Bunlardruı 
başka şiir, hlkdye, sinema dUnyasın • 
elan hııbcrler, aktUallte resimler, l,"(!TIÇ 

lstıdat)arm yazılan vardır. 

Şi§U nü!ue memurluğundan aldı. 

ğım nüfus kAğıdımı zayi ettim. Yeni_ 
einl alacağımdan eskisinin hükmU 
yoktur, 

Karo.k<l.r, Avukat c-.adde&i Kuyu 
sokak 12 numam Osman oğlu Ha. 
8lU1 Çiz.er. (4-0820) 

• • • 
Kadıköy suıtanl.ııi 7 ine! smrttan 

almı§ olduğum tasdiknamemi zayi 
ettim. Yenisini çıknracıığımdan hUk_ 
mn yoktur. 

HUııamNldln oğlu SalAhaddln Tam. 
türk. (40829)) . .. . 

17501 numaralı Türk Ticaret ban. 
kasından aldığım defterimle Şehre. 

Mini nO!ua memurluğundan aldıtım 

nU!us kAğıdımı Fatih askerlik şube. 
sinden aldığım askerlik teskerem! za. 
yl ettim. Yenisini alacağımdan eski. 
sinin hUkmO yoktur. 

Şl'.hrt'mlnl caddesi 48 numarada lü 
nlr o~tu s:n t P.vellütlii Ceıruılı'rldin 
Aycav ( 401'121) 

~*~iAil~nZ:~;~!!e1:;~ı~~~:~ h:~~~ 1 •et;ı;:• ';~;;m;;;tikAI" 
sefincsı L. 31 elen kalan yıgını zı- 1 

yarete kc..-:ır verdim. Sinir 'e t;ekrteme tcd.D\t .. t 

Zeplinin iskeleti bir canavar 1 flPr s:-Un 4 '" <'atnln~ın Sn !I 

g)bi yer<le yatıyordu. ZepHn b"r *'MACIKILT!i.:::az A 
C'iftlik nrazisine dü~mü§tü. Adanı 
Çiftliğin methaJindc seyre gelen. 
leni~n pn"'n topluyordu. 

Ben de bir §iling verHek içeriye 
ı;ird'm. . 

Çeviren: Ce\'at T4!\ fik En son l 

liAHtlll : .4S7U il~ 
!lo~ıldı~ı ypr· \",\J\f"I \~,\-m.\ASI 

Umumi ~1'$rh:atı lrlarf' ffieD 

Rtlllı _.hmtt Sevefl#f~ 

l{e§ideslne ayrılan 
llı:raml7eıer; 

l adet 1000 liralık 
ı .. ~ 
2 ,. 2M ,. 

14 " 
10 • 
10 .. 

100 
r;o 
2:5 
10 

.. 
• 
• 

Yükı~k Zi.raat Enstitüsüne talebe kayıt ve k abul şortlİ 
Yüksek Ziraat enstitüsünün ziraat, orman, veteriner fakültelerirı• ~ 

rosız yatılı, parcılı yatı!ı, yatısız talebe alınacaktır. isteklilerin 30 rl 
9~7 akşamına kodar enstitü rektörlüğüne a~ağıdaki vesikalarla mOr0 

etmeleri lôzımdır. - ,J 
1 - ister.ilen vesikalor, A - Kendi el yazısile hangi fakülteY~:,, 

sıı talebe oloı ok girmek istediğini bildiren bir dilekçe, 8 - lise bı~ 
olgunluk diplomcları veya noterlikten tasclikli suretleri, C - Nüfus 1 .,1 
resi, O - Aıı kuğıdı, E - Örneği enstitüden veya vilôyet orman, 
riner, zirrat müdürlüklerinden alınacak sıhhat raporu, F - Belediye 
polısten alınacak iyi hal kağıdı, G - Altı adet 4,5X6 fotograftır. 
ta•n olmayan, vaktind<!! gE'lmeyen pulsuz dilekçeler kabul edilmez. ~k 

2 - Farasız yatılı girmek isteyen tolebclerin 25 yaşından b0Y11 

m;;ması ve seçim imtihanında muvaffak olması ıarttır. Secim imtih~11 

Ankara yüks~k zıraat enstitüsünde, lstanbulda Sultanahmet yüksek t 
ve iktisat m<?İltebinde a~cığıt1aki günlerde yapılacaktır. 

7.10.942 Çarıamba ı.oat 14,30 da Türkçe kompozisyon. 
8.10.942 PE:r_şembe !aat 8,30 da matamatik "emsali ikidir.,, 
8.10.942 Porıembe soaı 14,30 da yabancı dil "Fran~ız.ca, AllTI 

İngilizce dillerinderı biri,. 
9.10.942 Cuma saat 8,30 cfa biyoloji 
9.10.942 Cuma saat 14,30 da fizik 

10.10.942 Cumartesi saat 8,30 da kimya. 
3 - Paralı yatılı ve yotır.ız talebeler seçim imtihanına tôbi ôeÖ 

Pcırr.ılı yatılı tr.ılcbeden tatil müddeti hariç bir sene için üç taksiti• 
1 lircı ücret alır.?r. (6700--889 

Karar Hülasaaıdır 

c. 94212023 ·-. 
Milli koıunnıa kanununa muhalefetten Beıikta~ odun iskelesin~ 

numarada k:-hvede cırcıklıklo meıgul Cemal oğlu Süleyman hakkıll ~ 
tar.bul asliye 2 ınci ceza mahkemesinde cereyan eden muhakemeıl 

1 • ' cesinde suçlunun fiili sabit olduğundan milli korunma kanununun 3 ~ 
l!ncu maddeleri r:ı•ıcibincE' beı lira para cezası ödemesine ve hüküm I 
ilcıtiğinde i:cıctı sucluyn C'İt olmak üzere karar hülôsasının Vakıf goı6 
slndo r.e~rcdilmesine 1 0.3.942 tarihinde karar verildi. (~ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
... ---- ,___, 

l\luh:ımmen 

bedeli 
CJnsı "" Mlkd:ın Lira -Çuval knı:>ıntısı 4,000 kilo 880 

tahminen 
Hurda çuval ıı.ooo adet 4950 

, 
3 15 

teminatı 

Lira 
ıa2 

743 

Arttırdl• V, 
GUnU l 

2.S.8.942 cuma 

" 
1 - İdl\rernjzln Pa,abahçe fabrlkneında blrlkmj§ olaıı yukard• 

mı:tdar ve ta 'l".l'llnı kihsu yazılı çuval kırpın{ı!Brile burda cuvaııar 
aıLtırm.a usuıtl<ı &atılacaktır. . 

11 2 - Muh:ımnıPn bedt'l1crlle % uı teminatları hlza!arında gösterildi 
8 - Ar~tITma yukar.:ia g8sterllen S"Un ve saatlerde Kapata§tS 

zım :ubeSinr:eıı:t Merk"Z Sntış Komisyonunda yapılacaktır. 
f - Çuval lçırpmtı.~ı \'e hurda çuval numuneleri her gün 6!1'1edell 

ra .. (>zU geçe• ~ıbede g6rUırbllır. 
6 - İsf''J<llier!c arttırn,a için tnytn olunan gUn \'e saatlerde ' 

tem!nnt par.l..ar!le b!rtıkto sözU geçen komisyona mUracaauarı &) 

__ o_ı:ııı __ u_r_. ___ ~----'-------------------------~ 
Nafıa Vekaletinden 

1. Eylül 942 Salı günü saat 1 S de Ankarada Nafia Vekôleli b~ 
içinde malze;;ıe müdüri'.;ğiı odasında toplanan malzeme eksiltme k 
~:o•:unda .. 44500,, lira mı.hammen bedelli 50 adet mühendis ve 1 oo"' 
mr.ılıruti çadır kapalı zorf usulile ekıiltmcsi yopılacaklır. Eksiltme t tl1' 
mes: ve tcfımuatı 223 kurus bedelle malzeme müdürlüğünden aıınobl 

Muvakk-:ıt teminat "337, liro (50) kuru~tur. 
lsıe!dılerın tC'klif mekluplorını muvakkat teminat ve ıartnarn 

yaz•lı vesaik ile blrlik1e ayn: gün saat 14 e kadar mezkur komisyona 2~ cuz mukabiiinde vermt'ıeri lôzımdır. 167 46--89 

Karar Hülasasıclır 
... .. ,,, 

ihtikar 42 ı 98 
Mili Keı:unma kan;Jnurıo muhalif etten Gf lala Tünel Caddesi 1 ~ 

da totogrof malzemesi ticarctile meşgul lstepan oğlu Kegam hok . 
lsıonbul 1 inci Mıı1i korunma mahkemesinde cereyan eden muhakeırı••; 
•icesinde su;;ıunu? fiili sebil olduğundan mil!i korunma kanununun ~· 
u·ıcu maddeleri mucibince teş lira para cezası ödemesine ve yef'' 
müddetle de dükkanının ~opatılmasına ve hüküm kafileştiğind• eli 
'ucluya ait olıncl: üzere kcrar hülôsasını~ Vakit gazetesinde neşre sfl 
sine 28.5.942 ta•ihinde kcırar verildi. (88 


