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3'&! ba#ı bag1bı çıöz11lüyor; 2-1 Temmnz kendi yurdumuz:d-t kendi varlığrnıızıa ya-§ayauğımrz devrenin mel>.iefdlr,, 
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:Milli Şef tetkik SeJrahat
lerinden dün akşam 

Ankaraya döndü 
Saracoğlunun görüşü ile ~ 

ZA ~ 
~ 

Baş'\"eklltm1:z; Şülull Sar.ııcoflu'nun, Louın 2'3ferlaln yıldontrmül 
hakkında !htlsaalan: ·l 

••- ü:>T.an muabcdcsı artık bir mUnleha ve b.r ge.ye değlldir, ~~ 
Lozan muahedeai bir başlangıç, bir temel ve bir meşaledlr. O, bir t 

~ baıılnngıçtır. ÇtınkU, allcnk o günden beri esar~t :r;inclrlerlni ltırarak ~ ı 
kendimize \'<: benllğf.n.iZ'fo tam inAnaslyk sahip ve mllleUmlzln b!lt!ln~~ ! 
kabfüyeUerlnt tnkt§at et:lr.n~k lmkA..nma malilc buluııuyonız.. ~ 

1 
O bir temeldir; ~UnkO iBtikballn asırları içine kurmak azminde~~ j 

bulunduğumuz kudretli TOrk Abidelerini, sağlam ve bUyuk Türk var_~~ 
l ğını ancok oöyle bir tt>melc dayanarak kurabı\Ulz. ~~ 

o mcşaıcdlr .. ÇilnkC ilmJ, asker!, siye.si, i~timni ve iktis:ı:U hare. 4 ' 

ketıcrimlr.1 mUsbet yolc!:ı ve daima Heri istikamette nesilleri tenvir~~ 
edecektir ~~ 

~ Err.lnln ki 'IUrk ne!!l'llerl bu meşaleyi elden ele cbcdiyyete götil.~ 

~ !'eceklerdir... - 24 TOrnmu:z: 19-ll t'a.rllıll Vakıt'üan - ~4 
~.~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Lozan 
ruh ve 

sulhun un 
manası 

Yıwuı: SADRI ERTEM 
Bugün 19 ııca 3·ıl.ını kutladıfmuz ,. 

Loz.anın ruhunu harp ıt0nruı dtinya.. 
~ &nl&a.ydı, bugun çatısı ç3ken, te.. • 
llı~Uen liınıı ilme otan ve bir bıua.!>e 
Ju&.uo.ı &lan Avrupa bu halde bulun
~ı. 

lr ota ceplıeslnde 

Sovyet müdataası 
Aıağı Don' da 

Yarıldı 
Alman kuvvetleri Roıtol 

önlerinde ••• Louın muabedeel iki devlet ara... 
lrnda lmz:alanıuııı, galibin ınajlflba 
~Ul etıtırdlği p.rlı!ar:l3on lba.rat de.. 
tlıdtr. O, btr devrin, g&leoek bir cı
lıaıı görUsUntin, milletler miln:uo~. 
ttııın formUUertnl, ifa.de etm~kteJlr. 
loıan bu baktmdB.n blr bıışlııngıçtır 
'e.k dınTlnl bundu Mnra yaşa.ya. 
caktır. Lozan muahedoııl t.ııtıı..lJU har 
binin blr neticıei!l olmaktan ziyade 
111t11<1Aı harbinin yanı;nda yepyeni bir 
e rdır. Çllnl<ü 1stıkW barainl ;)a. 
lla.nıarın h~taya daşmclerl, zafer Hr. 

h~u olına.lnrr m ımk ln'l i. 

Voronejde vaziyet 
Sovyetler lehinde 
Berlin 2.1 ( A.A.) - Alınan ordu.. 

ları haş kumutanlığının tebliği: 

YıldönDmD yurdda 

Bu l tlklAI harbinin muva.tfaklye. 
tine bir noksanlık teJkli etm~:z;ıll. 
Fakat böyle olmadı. Lo1:an sulhü ta. 
tlkltıJ hıı.rbl yanınıla ayrı bir mer, 
a;nı bir fıbl<le oldu. btlklı\1 ıu.rbl 116 
l'urk milleti askeri dohhını, Lozıuı 
11u11ıu ıır politik ıteh ı._""' IAlut etıtl. 
1 loıu aslrnrllkte. hP.m siyasette zafer 
ltau..onıak tarihin m5ı;; na olarak 
~Jdetı:P'•I h!dlselerd ndlr. 

l\utındığımı:z; gün böylr. bir n ken 
'e !il)ası :r.nfertn ta.rıbe m!ll olduğu 
'1:ıdJr. 

Lo:z;anın ruhu Rdll.,t btuLnıtf'n, yenı 
d<>kao insanlık dayguların•l ,n, Mrrn 
11 1ı1Aı.t ~IAkltl lndon kıymet alm;ı.l<. 
tıı.dır. Louıtıın ruhunıı adalet hls<>I 

hP. leınt5tır. \.'ilnkU galip devleti tem. 
"11 eden genç ktıınandan lıımet lno
ltij dU:ımanlığa nihayet vnlrken kar. 
~· 1Ddaltbln blr ın .. ·s.n ohhtıınıı, o. 
rıııu da bir millet olaral< \ '8'tS."U ık 
lıakltını hslı. bulunduğunu blr ııanlye 
t•I Un ihmal etmedi. Onu kinle. nef. 
retıe, ba.knretlc kar,ıh n-ı1ı. 

l'ürl( mlll~tlııe yapıl mıı.-.ını iate.. 
~ectıtt şeyleri düşmanlara da rev., 
töl'lnedl Bö'·lece adalet hh•-.1 Lom-
tı • ., 

111 rubunda rehber oldu. 
nu ınuahedcde ne kin. ne ndret, 

ite egoizm ldklm oııı.ı . Sadeoo TUrk 
~llıettnın dünva;t, g-drU tarzı ufuk. 
barı kapll\dı, Bu görüş tarzı m.i .. :\vt 

l<lı bir mlllet kurm k ~·e 11'..ltün 
tıı.ııırtıerln musavl haklı bir ~eri. 
f:tııı ıı:n•lyetl otınınını ıı.te.n3kton 

aretu. 1Jcvlotın ntifusu ve haeml 

( n,,. ..,, Sa ~. Sü. 6 do 

1 Gazeteci gözile 
~ Lozan 
1 

''°tan mUuıkerelcrlnl ıraZf)tecı • 
ıratıyı.. ~uıdan 80nona k11.d<ır 
aıı.ıp etmış olan bloı,ım·ıh!lrrlrlml 

•
1 
\ 1nı U 'un vukarıkl ba.,lıfr ta,ı. 
ı.ııı lconfera~!llôlt varın .e,f'fl4eoe. q_ • 

Alman V(' 1 lovak kıt'aları Rostof 
önünde mfü;lehkem köprü başı mc\' 
·dini y:ınnışlnr ve taarru1l:ırınn r1 ... 
vam edert'k şehir yakınlarınn ul:ış. 
mışl:ırdır. Rostor istikıımclinde ge. 
riden yolu kesilen bir ciii~man gu_ 
rupu yok e<lilmişlir. Don nt'hri nlt 
r.ı cenubnnd:ıki demiryolu tesi~lc. 

ri~ le cliişıııan taşıt hareketleri diirı 

~iindiiz ve gece dcvnm eclen Alman 
hava faııliyelinin beşlıcn hedefleri. 
nl teş~il clmi~lir. 

törenle kutlanıyor 

VoroneHn şimal batısında düşm9, 
nın toplu lınlde yaptığı taarruzlar 
ln:ıdlı çarpışmalar sonunda püskür 
tülınüştür. Ru münasebetle bir pi_ 
yede tümenimiz 39 Sov.rct zırl-lı 
tankı tahrip etmiştir. 

Celıhenin merkez ke imi geri-.ln. 
de bir diişın :ı n gurupıımın ) eptı§ı 
münferit! yarma hareketi akim hı.. 

(Devamı Sa. f, Si2. 5 de) 

Loun zaferinin bu{;'Üıı 10 ncu yıl. 
dönümUdUr. Bu münasebetle bugUn 
yurdun her yanında ve §ehrlmlzde 
bu bUyilk zaferin yıldönUmU törenle 
kutlanacaktır. 

Üniversitede, halkevlerindc tören 
yapılacaktrr. Üniveraltedekl töreni 
Rektör Cemil Bilse! açacak, muhte. 
lif hatipler Lozan barışını muhtelll 
bakımlardan tllhlll edeceklerdir, 

Türk Gazeteciler 
heyeti 

Sanayi merkezlerini gezmek 

üzere Berlinden ayrıldı 
(Yaıbt 2 n<'Jde) 

Profesörlerimizin Lozan'a dair ıhf sasları : -
tOZANJN PRENSiPLERi 

Devamlı olmak iddiasında olan 

HER BARIŞIN ŞARTIOIR· 
fakültesi dekanı Sıddık Sami, 

Sanyer halkevi Lozan gl1n0 mU. i 
nııscbetiyle Beyaz parkta bir yUzınc 1 
müsabakaları tertip etmJşUr. Yapı

lacak bu müsabaka1ano birincilerine 
h1?diyeler verilecektir. 

Dlğ'er taraftan bugün Kn: kulul 
plAjmda. da AskUdar halkcvi Uı.ra.fm. 
dan yüzme müsabakaları yapılacak. 
tır. 

Mısır cepbeslnde 

ingilızler 
taarruza 

Almanlar. ı karşı hücuma 

geçtiler 
lngilizler ilerlemekte 

olduklarını, Almanlar iae 

taarruzun püıkijrtüldüğü 

iddiasında 
Ka.blre, 28, (A.A.) -

İngiliz kuvvetleri umumi 
Orta.şark 

ka:-argA. 
hınm 23 temmuz harp tebliği: 

(Detamı Sa. 2, Sii. S de) 
Rektör Cemil Bilıel, Hukuk 

Doçent Yavuz Abadan'ın fikirleri... .. . Ticaret Vekili 
(l:":ızı.,1 S ttncurlc) 1 

••ı j Yarın tayyare ile 

Tetk'k seyahatine, 
1 çıkacak 

Ankara, 23 (.\,A) - Ticaret Ve. 
ktll Doktor Behçet Uz, beraberlerin. 
ere te§kllAtlandırma umum mUdUrll. 
toprak mahsulleri ofisi u.mum mu. 
dUrO, alım şubesi mUdlırU ve husust 
kalem mUdilril olduğu halde, 25 tem. 
muz cumartesi sabahı saat 8 de tay_ 
yare ile Ankaradan Balıkeslre hare. 
ket edecek, Balrkeslr ve civarında 
mahsul ve alım ve:ı:lyetlnl tetkik ede 

(Devamı Sa. !. Sii. 1 de) 

P.A..•.A.. .. P.l\o..TA._ .... -._y.-_-.._,.-. •• ,. .... ....., . .,,, ... .....,. .. ....,._,,,,,, . ....,, ... .....,.~ 
!Coıı ya ve Aksarayd ~: 

~ 

Anknr:ı 28 (A.A) - Milli Şet CUm!ıurrcisl İamet 1n~ııU bu &qa.m ~~ 
taat 18,45 de Konyade r. oto:ır.obille Anknraya. avdet buyurmuıııarclır. ~ 

CilmL.ırrcisl Dik!llf'r.ae Büyilk Millet Meclis! Reisi AbdUlhallk Ren.~ 
ca Başveı.ıı ve Hn:-id ye VcktlleU Vekili ŞUlrrU Sracoğlu, Genelkur. F

1 ır.ay Başl<anı ıııarcııaı I! ovzl Çakmak, Vcklllcr, Ctl.mhuriyct Halk Par. li!I 
• si Ger.e: eekn teri, 'al: generaUer ve nskcrt :ve mUlk1 erka.n taratın_~ 

~ ean kal1'ılanmııılardır. ~ 

AKSA.RAYDA ~~ 
Ak!lllra.y, 28 (A.A) - .A.zf.z Milli Şetiml.z Reisl.cllmhur lamel tnlSnu~~ 

aün "Bor,, yolu ile ,ehrlmizl tıereflcndlrml§Jerdlr. MilU Şef yol ilzerlndc ~ 
tıırman ıııterl;)·lc me,,gul ~15~1Ulcrle konuıımu§lar ve k1SylU1erln içten ,_ 
gelen sam~ın11e:ı:nhUrleriyle karııııanmış1ardır. Ak.saraylılar da çokta.n. ~ 
beri hasrrtini çcktıklcr:I ytıce Şefierlnl aralarında gör,ınckten duyduk..l 
lan ııonstı.7 sevine; ve derin §Okran llıts'lerini coşkun bil' şekilde göster. ~4 

mlşlerdlr. f nm..,, ..... c:' O!) ~ i /: ' ... \ .... 
~~~~~Y.~Y.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~:..~ 

Adliye terfi listesi 
Terfih eden hakim ve müddeiumumilerin isimle • 

rini gösterir liste 3 ncü sayfamızdadır. 

Yazan: ZEKi MESUT ALSAN 
D&marlıırmda Türk kanı t&§ryarı gen~ thtfyw, kadın n .-kek her 

\ntııuıdııfm li.endl rubundnn bir parça bulacafı bir eeer •• 
M~mleket Çocuğu, ;)ibde yüz hu ~mlekettn romanıdrr. 

Yarın başlıyor - ,,_, ,,_, --
Heryeri r:ü:ı:el ve t7Önülalıcı Boğa.ziçinin en giizel köfai 

•s• ·.•• "'* ::C.-

Hidiv' in kişili ve korusa 
Henüz: halka a.çdma.mış balunıı.n bu güul köoe, 23 Ağusta Pazar 

güni.: bw.U&t mlisaade lif" yalnız \'a'krt okuyucul:ınna ta.ıı-.ı .. ediliyor. 

lstanballalar 
23 Ağuatoı günü yapılacak gezintiniz §imdiye ka-:.ar 
yapılan p,ezintilerin en parlağı, en neıelisi ve en rahatı 

olacaktır. j 
Cok zengin programrmnt Ye tafsilatı yarınki sa.yımm. 
dcı okuyunuz. 





-a-

P~~~~ı'~ri fa=t :il: D ti.: M =J~~J ! §[ffij@I( lııiiı~~-.:.-..;;;.:;...;.;,_ ... ;;..··--· __ .i. ~;....;.....-............-~ ........... 
laııl.ozan Zaferinin yıldönümü kut- l E K M E K ı. ş ,. H A K K 1 N o A /! ' ' ' L ozan 
;;~'"?itn:E~~J ı· Mı·zı·N BEYANATI ı stanbulun daimi 31llı: bir BilseI muha.rririmirJ bU- VA L pazar yerleri 
2:an nezaketle kar§ılıyamk J..-.>-
§ôyI barışı ha.klanda.ki ihtisaslarını 

· .. e anıattr: . 
Kötü ekmek çıkaran sekiz 

turunun un ları kesildi 

Belediye seyyar satrcı esnafın 

mlkdarı.a.rtyle muhtelit kazalarda 
kurulan da.im! pazarların mtkdarı
nı tesblt ettirmektedir. 

Sebze ve meyva sat.ıcııan gerek 
dUkk!nda ve gerekse pa.zarlardıı. 

mil)~ Lozan barış gUnlinil Türk 
haklı eti her yrl nrtnn bir anlay1ı;la 
kü 0 larak kutla.maktadır. Çün
le ·~barış günü, garp devlet
d~ nıUnasebetimi7.de şerefli bir 
o':ıüın gtinUdiir. Bu bııkımdnn 
cı :ı.n.1ı inıparatorluğiyle aramız
~.20 Yil değil, en a.z 200 yıl vnr-

Şehrin nıuhtelü Semtlerindeki' J~ hU9USUnda itina göstermi- etiket koymak mecburiyetindedir. 
f:rınların elonek i~i et.rafını'lcl be- yen ve mütenebbih olmayan da.ha. Şehrin muhtelit aemtıcrlnde kuru. 
.ic;diy,: müfett.lşlerinln teftişce bu- sekiz fırmnı ibugünden itibaren o- lan pıızarla1'n mtkd:ı.n §Udur: 
lunclukl:uını yarmışt.Ik. l'e•t'ş ne- fıeçe velilmckc olan unlan kesiie. ~yoğlunda 11, Emln6ııUnde 3, 

lc~~Y8.nın ~n bUyUk dev
JJ:n c-rınden löini kurmuş ola.n bu 

0 ı>a.ratorluk, en ... e,·klı gilnl:rin-
1~ ~ :müsaadeler vermişti, ..l:."n 
1 nı.yeuerıe verilen bu müsnnde
~ 'l'ürk nıillctinin hayat 1.\sal"e· 
.tu Yani besi suyunu emen ve ku
dı lan birer kötü imtiyaz olmuşlın'r
e~ ı:~ ~tiy:ızlann hesabı Loznn
ttkı ~~rtildU. Türk ıınillcti ezeli is-

ticeleri etrafında vali ve beledi- C'..f'ktir. KadıköyUnde 2, Fatlhto 11, UskU. 
de reisi Lutfi Km:br dün kendisi- Td't.işJ.erimiz famlam surette 1 darda s, Be~lktaşta ı., EyUpte 2, 
le görüşen bir muharrlT;mlze §U devam edece1ttir. l~lerinde dü- : Bcykozda 3. izahat.i vc.-rmiştir. rilstılik ve hUsulinlyet göstcrmi- ._ ____________ _. 

a'ün! orada isb:ıt etti ve alw. 

"- Fırınlar !.izerlnde teftiıı ve yen fırİnların da müteakip tef't.lıı
mura.kabe te§itiltı.tnnır.ın m~salsi lerde alacağımız neticelere göre 
fasılasız b'r surette devam etmek- lınklnrnıda esaslı ceza kararlan 
tedir. Bu tcftiıılerin toplu netioe- aiacağız. Fena niyetli hareketler 
leri üzerinde diln yeniden me!j~l asla müsama.Jıa. gönniyeccklerdh-. 
oldum. Ekmeğin refa~t ve knli- Kapattkı.n sekiz fil"lllm daimleri 
tc.sirlni temin eden ('53Slr unı:ur şilp şunlardir: 

Hava Gedikli 
Okuluna 

girmek isteyenler 
g Loza~nı prensipleri, m llilik, c
li~enlık, bağmsızlrk '\'e e~ifJiktir. 
<il l>~nsipler, <levıunlı olmnk ıd
l3'~da olan her ban!itll ş.~rtıdır. 
.,~ dün, bu prensipler içi'ı va0aş-

hes'z ıındur. Ç..atanla.n ekmekler Beyoğlu Kalyoncu kulluğundn 
nihayet fırmlnra. verilen un :hali- Andon İpsfü\ki, Beyoğlu Dudular 
tnlarına sikt bir surette bağlıdır. sokağmda Ömer, Gabta Ma.lunudi 

Fırnla.r üzerinde teftiş~erim~ 3e c:ı.ddesinde HUrmet Keçeli, Şiş. 

Hava gedikli okuluna girmek u. 
zere ~ehrimizin orta. okul mezunu 
tnle~lerinden bu yıl 250 mum -
caat olmuŞtUr. Münıcaailar hnva 
kurumu ta.rafmdnn tetkik edil
mektedir. t'°' BugUn bu pircnsiplerlc ayak

a~ı:ı 

tn Lo~nnı Türldye~ini Milli Şefi
h l.ı Büyük Millet Meclie.nde tari-
(Je geçen şu sözlerle nnla.tmışl :ır

vezin. pis)rme ieleri etrnftnda top- H Hürriyeti ebediye caddesinde 
lannuıktadtr. Bu dcla.ki ııcticeler, Yorgi, Eq;enekon l'!Okak Ey'ir 
iki ay cvvdbc nnz..ı.ran dalın iyi. Çay, Üsküdar Haıtim.lyetl milli.ye 
dir. Bununla beraber hnıklıırmıfa caddesinde Hıu::an Fehmi. Ü:skU
crza t.atb.k edllı-n fırınlar el5n do.rda yine aynı c:ıddede Zcy.ı:ıel, 
ı:tikt.ar itibı.ııile f:ızl:ıdtr. Miltead- lcadiye caddesin.de Mcmo.,, 
dit defa ceza aldıldan halde hi ~ -• ""'" , 

Ekmek karnesi çalan 
sabıkalı bir kadın 

tr· 
"11 la n.rice ka.r§ı gayr:tabii knyıt-

lct~an, dahilde devlet için<ı~ dev
b' ifade eden imtiynzlardan beri 

1 ır durum. MUdaiaa hakkı mut-
'~ kaynakları bol, serbest bir 
dit n. Bu \'atanın ndt ''Türkiye-.,, 

Fe vkalade kazançlardan 
• 

vergı alına cak 
Fevkalade kazançlardan alM!'D 

vergi Jı:ıkkında haztrlnnan proje 
Uzeri?dc tüccarlar namına ince
lemeler yapmakta olr.n komite he· 
sapları bi+-imllştir. Yarm ıbir top-

lentr yapılaralc proje Qı:ıerlnde ~ 
rü~lecekt.ir. lmıird~n bu iş için 
bir tüccar grupu ~Zc gele
cektir. 

Bahtiyar adında bir snbıkıılı 
kadın Sultan.alunet civanndo. otu
ran K

0

emalin evinde hi:r:metçiU1t ya
parken, !komşu e'V'den 9 adet ek
mek k:ı.rtı ~. lknçmt§Ur, 

. 

b Bu Tür1cyenin her ferdi bugUn 
lQUnu .bilmektedir ve y.ı:ıe hu Tür
~Xliıı her ferdi milli savaştn dil, 
lll n sıl\'~m da kahra.mam ts-
~t lnönünun oo,umzcla bulun- Ey u·. p c 1. n ayet 

1
• n .1 n m u-t anıdan gü\•en ve gurur duymak-

lldır. 

HrrsIZ kadın, b~dan ba~ka e.r
kndaşt Hayr:iyenin C\ine nı.isaf'ır 
olarak git.mi~, buradan da 8 adet 
kart ça.lmışbr. Nih:ı.yet yakıılRn:ı
rak dUn adliyeye teslim olunmuş. 
tar. 

Bundan başka Mustafa adında 
13 ynşmda lbir çocuk da, Sultan
ahmot civa.rınıda oturan bir arka
da3ma ınmanr citıni~. kendisin
den su isttyerck ~ocuk drşan ~I
kınca yatağr:n.m altmdnki 6 ekmek 
kart.an çalm:rşt.tr. Must!\fa bunlnn 
7 40 ~'la eatmış, pa.?'aları ye
clfkt.en ronra. yakalanm~ttr. 

bı~nnıı9uncuyıldönnmuher- hakemesine başland ı 
'Pliınıze kutlu olsun ! ,. 

ror. Sıddık Saminin iht.isaslan • Bir müddet evvel, EyUpte bir 
t.a lıU:Jtuk fakültesi dekanı profe. cinayet i§lenm!§, Cemil ttdında bi· 
, • 1' Srcldık Sami de dU&Uneolerini ri, Diyarbakll"llan izinli gelerek, 
~0Y1e iznh etti: karısı Gülf2.a.r.ı Mehmet adında bi-

,, risi ile odasında. roltI i~erkcn ya. 
bi - Loz:ı.n gilnUnU hukukçular ka~ ve Mehilıedl bıçakla öl!!_ bayram gi.ınü saydılar. Çünkü dUmıti§, GU1 zan da ağir surette 
~· b:z.'m içi nhakiki bir feliı- , yaralamr~tI. 

kendisini kaybettiğim, eonra .ne 
yaı)tığuu lbilın.e4ii~ eöylcıni§lir. 

Kocasmdan davacı mevkiinde 
l:ulunan Güllza.r ise, hadiseyi bae
ka surete anlatmış, Cemilin Mc~ 
me dl eviıııe 1.ıbü.t davet etti~J, 
rakı içip narh<>§ olduktan sonra 
para ıistediğml, Me-hmet vermeyin 
ce de kendisini vurduğunu eöyle
miştir. 

Muhakeme fahitler için başka 

---0-

F azla Eiyatla k&ı:iUr 
aatanla r 

bir güne bıra'kt':mıştır. 

, etten kurtulma gUnüdür. Kendi Cemilin :muhakemesine diln ikin
~~l~flannnı bir neticesi olun ka- ci ~~ cezalla. :b:ışlanmıştır. Suç
) t~IAsyonlann, yine ltendi aleyh. lu, !kan:mıı dekolte bir halde Meb
~~~ kulbruldığınt, yurtlarındaki metle ra.'kı içerlte-n gördüğü zaman 
tl cıların kendilerine üstün bir --------------------
e.~?'Uında yaşııdtklıı.rmı nsırlarcıı 15 yatındaki kızı evlendiren 1 Şüpheli bir ö lüm 

Şileden kamilr getirdı motörctl 
Mahmut Taylan 9 ktıruştan muva
zaa suretile Ortaköyde Oskiynn ve 
Raüe !kömür satmıştır. Bu iki kişi 
kömüren olına.dtğt halde kömlirle
ri ıı ikuru.ştan satarken oUnnü
meşlıut yapılarak adliyeye veril
mj§ le'l"dir. 

ı ~c?, hattA. yurtlarında.ki emek- memur Galata.d:ı, Demirciler sokağında 
.. ~ı. ha.k1annt, yabancılara kar-
wlı ~oruynbilınek için onlnnn ada. Bakırköy evlendirme memuru Ofıman oğlu 60 ya.~da Murat diln, 
ttı.n - . . 1 Adil, Fatma adında bir kızın 15 ofa3lnd:ı. ölü ola.ra.k bulunmuştur. 

--0-

lzmirden meyva ve sebu 
geliyor 

L_ ıft_e sıgınmak mecburıyetını e Yapılan m'"''-"en-ı'nde öhnr.C .. up 
"<l~ Tü""·J b trrnpt"~ yı:.şmda olduğunu tevsik e<lcr;:k "°"J ...... " 1 n• er, u ız <W• sene- heli görillerek cesedi morga kal. ~'r~ astı ve temiz Imnlnrını dük- ni.kihmr Jnymış, vuifesini ihDl:ıl 
.ı e~ sayesinde ve Lozanda kurtul- suçundan asliye yedinci ceza mah- dınlmıştrr. 
~u«tr kemesine venlm~tir. --0-

fzmirden ikülliyeUi miktarda çc
kirde-Jcslz yaş tiızU.m gönderilmiş.. 
tir. Fazla miktarda domat.C!I, bP..m
yn, patlıcan da g.~tirilecektir. Bu 
mallar geldikten sonra şelırlınizde 
se-bze ve yaş meyva fiyatıarmm 
daha düşeceği anln.ştbnaktad.'1". 

Unkapanı yolu tn liöyle bir kabustan ölçalmez e
tu~le_:le cruı ve knn pahasına kur
t~t.:gunıuz bugUn ha.kiki bit' bay. 

gilnU değil midir? 
liir g:ı.rp hultul:çusu hukukun 

ve 21.tlet es:ıslanna gözlerini çe- Gazi bulvannm UnkapanJ ile 
virnıelidirler. Devamlı bir bıınfm ı Şehzadeba.şı nra.smdald 165 bin li
l:Utun un.sU!'ları Lozanda mevcut- l'alık mesafesi dlln yllzde 3 nokn'l-
tur.,, nJle müteahhide ihale edilmiştir. 

oıu§ı.uı . 1 d - ·t. ac un, ııısan 3l'Jn oguşu gıoı, 

l Ilarıa vııkua gcldiğ:ni söyledik- Arrkaro, 28 (Vakıt mubııblrln. 
~en. f!onra ''Hu!tuku knru ve ha- den) _ Atntyo Veklletlnln ht.klm 
~tı ka.rşıhğt elde eden bir millet, ve mllddclumumllcr arasında yaptığı 
liı ,!tlYnı.etli knza.ncı ellere kaptır- nakli, tayin ve terfi listesini blldlrL 
ti:ga ıntlsaade etmez, Bir mille- yorum. 
b - hUku!mnu mUdafna '\'e ona 90 LİRAYA TERFİ EDESLER 
h~~lıhktaki iptilasının şıddcti. bu 
r.u t~un kenc'i.slııe mnl ol:luğu 
~l~rle müt:-n:ısiptir.,. diycr. 

1\ı 
1 

nın ihtiva ettiği hukuk dUs. 
, 1t_a.'!'1. l'Urklin k:ı.nı ve hayatı knr-
1~da konulmuştur. 

~ill'ı 1_1~!arm elclcı ed'ldi~ glin. bi
d ıeın bir bavror.ı ve bunları 1fn
b~ ~den Loz:uı fı.bldecıi de, ebedi 

o.k ve isUkJ!il ,semholüdür.,, 

DördUncU derece İstanbul asliye 
hukuk hO.klmllğlne ter!ian o yer as. 
Uye hukuk hll.kimi Cela.l Arslo.no~lu, 
4 Uncu derece El!zığ' atrr ceza mah 
kemesi relsUğlne terfian o yer ağır 
ceza mahkemesi relel İbrahim Özbal, 
1sparta ağır ceza mahkemesi re18. 
Uğlne terfian Teklrdıığr C. mUddel. 
umumi.Si Salih Mu3kara, ' Uncü de. 
rece tzmJr asliye ceza bflkimllğine ter 

l>~ent Y&\'U7 A!ındanm !lan lzmlr asliye ceza hlkiml Halim 
dli Uncclcrl r.ençosman, Edime ceza hA.klmllğlne 

liuı-.• f d ter!•nn temyiz mahkemesi rap6rtör. "c ~U.I[ akUltesi doc:entler.n ~n , 
"tı ~lncsnu Halkevl baskanı Ya- !erinden Abdülkadir Beker, • Uncu 
aı:ı~ Abadan da ihti .. :ıslarmı şöyle derece Amasya ağır ceza reisliğine 

.,ıı.ttı: terfian o yer ağır ceza reisi Ata 1311. 

tıill - 19 uncu YJlı doldurnn L:>za- gill, 4 tlncU derece İstanbul ıuıUye 
!ar }(bilhassa btıglJnkU siyasi şart- hukuk Mklmllğlne ttrfian İstanbul 
teli a.t-ı.xsnıdnld aktti~l ma{ln ve de- asliye hukuk hAklml MUnlr Altıok, 

lit.erınde durme.k istivo:-um. -ıl Uncu derece Burss. hlklmllğlne 
htı l.oıan muahedenamesi birinci ter!lan o yer bflklml Tah.aı.n Ertem, 
ıat\k harpten sonra nktedilen r.n. Trabzon ağır ceza mahkemesi r~ı~ 
v llınıarın hak ve adalet esns•nn ğine Bursa c. mUddelumuınL91 a 
r.: ll'ı\istakı1 miJ!etler hnyslvet ve s!n TUzer. 
le refine en uygun o~n.sı Üibari- 80 LtnAYA TEJtFİ EDENLER 
~~ler alemindeki bUtUn ı:Ie- ı Giresun ceza hlklmllfine terfian 
hj el.ere rağmen c'!c~erini her srtin Mudanya hlldml Cevdet. GUnday, 
~:a~ rlaI1a artrrnrak mufaza ~ı:U- 5 inci derece Tuncell atır ceza mah. 
a r, ~u ~retle milli merıfnaller kemesi retıllfine tertıaıı o yer afrr 
v:;~da hnklki ve haklı b!r mu- ceza mahkemest relai Hamdi Da:ıiı 
tt t~Yi kurabilen yani ı:>dtık~ oğlu, 15 inci derece İltan bul asliye 
ıu ltekle!jtiren bir b3.l'I~!n devam- ceza hAklmllğine terfian o yer asliye 
~~l:ğıtıı, hıı.tti\ el:edi!ı•{ini cnnh bir ceza ha.kimi Kenan Ataergln, Mut h! 
tıı nde i"b:ıt cdvor Yeni bir ni- kl:nllğlne terfian Kemah hA.kimi Alt t:1 davaftiıe ~a.rp;":ı.n mıtletlcr Ann, Van hlklmt\ğlne tertıan Ma. 

qilda t.ecelH eden deği:nıez hak ıatya ceza hakimi Fehmi A.tabay, 

Adliye terfi listesi 
Malatya ceza Mklmllğlne ter!lan mı SalAhaddln Ayanoğlu, J mcı dere. 

Kütahya ceza hG.klml Hilmi Ayık, ce Saimbeyli ha.kimliğine terfian 
5 inci derece Kayseri hukuk hO.klmlL ~ yer hAkiml Muhtar Ak~ener, Ak. 
ğlne terfian o yer hukuk Mklml Hll. seki Mklmllğlne terfian Islahlye hl. 
mı GUltepe, Ak~hlr hukuk btıkimlL kimi !IUseyln Avni üstel, 6 mcı dere. 
ğine terfian Akseki hA.kimi Fuat Ya. cc Bolu kadastro ha.kimliğine tcr!lan 
zıcı, 5 tnci derece Artvin blklmllğlnc o yer kadastro hA.klmi HUsnU TUrel, 
terfian o yer hA.klml Tahir Sen.cer, Karacabey ceza h!'lklmtlğlne terfian 
Aksaray hlklmllğlne terfian Bolvadin Bursa sulh hA.klml SalG.ha.ddin Er. 
ceza ha.kimi ZUhtU Uzman. Tuncell, kıvanç. 6 ıncı derece İstanbul asliye 
c. mUddelumumlllğlne terfian Kay - hukuk ho.kiml!ğlne terfian o yer aalL 
seri c. mUddelumuıntııı Abdülkadir ye hukuk bAklml Ktızım Suda, Antep 
Fevzi Köken, 15 lncl derece ödemi§ ceza hllkimllğlne terfian Ya'l ceza 
r~za htıktmllğlne terfian o yer ceza htı.kiml Besim özek, A-:kara hG.kim. 
hAklml L1ltfl Erkan, GUmU,hane hu. llğlne terfian Ankara 8Ulh hG.klml 
kuk hA.klmllğlne terfian Mersin hu L1lt!i Akadlı, Amasya ceza hı\kimll. 
'luk hft.klml Lfttfl Çaluroğlu, Bursa ğlne terfian Samsun ngır C('za azası 

C. mUddclumumtıiğlne Trabzon C. Safiyettin Yüce, Ankara hft.kiınl!ğinc 
rnüddeiumumtsl Salih Eaat Alperen, terfian Ankara hG.klm muavin! Hlk. 
Ordu ağır ceza mnhkemest relsll!ı'lne met Belbcz, Temyiz mahkemcal ra. 
Çorum agırceza mahkemesi rclsl pörUirlUğUno terfian lzmlr ticaret 
C-Olb.1 Üster, mahkemcsı azası Feyzuılnh Uslu,, 

7i) LİU.AYA TERFl EUKNJ.EU Ordu C. mUddclunıumllığlne torflan 
Çal ceza hAkimllğlne Aydın ceza C, Başrnildde::Umumi muavlnlerlııdon 

Mklml Şevki Ta§cıoğlu, Kırklareli Mehmet Alt SebUk, Van ceza h!lklm. 
ceza hAklmllğlne terfian tatanbul llğine tevfikan Konya azası Fevzi 
sulh ha.kimi Osman Nuri Bilgln, An. Onan, Aydm ceza b!klmllğlne terfi. 
kara t3.kimllğine terfian o yer sulh an lzmlr sulh hA.klml Avni GUnel, 
tıll.klmi lhsan Köknel, Seferihisar hl. Çorum ağır ceza mahkemesi reisli.. 
ldmllfine terftaıı Çorum sulh hı\kl. ğlne Antalya C. müddelumumtai Hak 
mi Suphi Andrç, Altmcı de~ Mlha. kı öztekln, .M:llll korunma kanununa 
hççık lı!kimllğiııe terfian o yer hL giren ceza davalannı görmekle mU. 
kimi Abdullah öztUrk, 6 mcı derece kellef Zonguldak asliye mahkem•sl 
Sinop müddelumumlllğlne terfian hlklmliğine Muş hı\kiml !aman Kl -
o yer mUddeiumumtat Kenan Kutlu, lit. Ankara asliye ceza hA.klmllğlne 
6 mcı derece Elbi.ırtan ceza hA.kim. milli korunma kanununa giren cosa 
ilgine ternıı.n 0 yer ceza hlklınl dııvalannr gtırmckle mükellef Zon -
veyıi Bayar, Et11rne c. mUddelumu. guldak asliye mahkemesi hO.klml Sa! 
mllllJ,ne terfian iatanbul SoriU ha.ki.. fet Ünan, C. Ba, milddeiumuml ınu. 

Bugün "I ... oza.n., zaferinin yıldö
nümtidür. 

Loza.n, bir savaş alanı değildi. 
Orada, J;:ılı9 !:akıntıları yerine, ze
kfı \'e a.kJın 1'tğı parladı. 

"J...oum,. m TUrl< tarihindeki bU
yük ''e e5s!z. yerini nnlıımnk için, 
cağlar içinde siyasi ııh,~ıan göz
den geçinnelc g"'rektir. 

169U dn.n soıırn, Osmanlı saltn
ııatmm 3"11d1z.ı sönmüştü. l\luahe
deler blreı- siynsi pusu, de,·letçe 
ynpılnu~ yağmacılıkh. 

Türkün hakkı, hiç bir zaman ve
rilmez. Daha doğnısu Türkiin yer
yli?..Undc varhğm:ı.. tahammUl edil
mezdi. 

Jfoı;lılar seferi g(ıya bitmlsfl. 
MezM.p artık bir bayrak sayılmı
yoNlu. Fakat siyasi sahada salip 
ordul:ırt, asla kılıçlarını kınlarına 
koymadılar. 

"lhl"nn" da Ttirke ynpılnn yar· 
<lnn, d:ıha büylik bir dü5nıanı dur
durmnk iı;incU. 

H<>r yerde ka.rşmı11n. yabancı 
deY1et1er ~ıkıyor, her kmuldanışı
mru, onlar köstekliyordu. "Plev
ne,, de, "Şlpkn" da "Dömeke,, de 
kılhramıı.ndı"ı<. Fakat Avnıpa, bu 
lmhrams.nlrklnm lml'§t takd!.r duy. 
gulan beslemedi. 

813 de muzaffer ordula.nmız A· 
tlnıı varoıılnnna inerlerken, kıya-

3000 Dönüm 
fundalık yandı 

•• •• gunu ,, 
met koptu. Bütün garplılar bir a
ğızdan: 
-Durı 

Dediler, 
Elli bin ~hldin hanlı mezarlıın, 

o t.opraltların kızıl tapulan oldu
ğu h.:ılcle, geri nldılar. Hattu lm
nunla. da. kalınıyarak "Girit,, 'mlzJ 
de elimizden kaptılar. 

Bal'lmn hnrbl bs.şlarlcen, 1\\'nı
pa: 

- Harbin neti~ ne olor!lR ol
t;un, istatüko bozulmayacak 1 

Demişlerdi. GnUp geleceğtmJ:re 
lnımdıkla.n itin, bövle bir siper ha
m'l:ı.yanlar. tı.lih iz1ilt. iç bzgtm. 
lan, frrlmcıhk yüzünden bl7, ye. 
nllince ut:ırun:ıdnn sözlerini yaln
dıtar. 

Hiliil ''e salip Oa\'111111 hnç!rlar ~
ferlerinin tnrlh ,.e medeniyet i!:ln
<le tcmnclisidlr. 

Biitün bunlar, ''Lozan'' a kadnr 
sürdü. Lo'Ln.nda. Jm7.an1Jan rafcr
ledir, ki artık Avrupn, daJa,·ere
H fırıldakl:ırmı ~vlrecek nıcydnn
Jarın kapandıf;'lJlı nn 'nfh. Biz, or:ı. 
ya İnönleri, Dumtupmnrln.r \ ' I.' 30 
Ai,:"llstos tepelerine ba :ılıasa ~ılt
t"'. Bu~ o muhte~em ~nfer ~ü
nilntl en derin say:;~ılnrla selam. 
)arken, s:ığ tın se,-ı;i ile anar ,.e 
~bitlere fatllın!:ır "'Önclerlrlz. 

Hakkı Süha Gezgin 

SPOR 
.... ~~ ~--........... 

Yüzme ıampiyonluk seçme 

Yangına bi:· tarla bekçiai . 
sebep olmu~ j 1 t. su sporları ajantı~'Illdan: 

müsabakaları 

Ev\'elki gün öğleden sonra Beykoz ve !stn.nbul yüzme şa.mpiyonl•ık ec • 
Paoabahçeden 2,5 kilometre uzakta.ık! nıc ınüsa.baknlan 25 ve 26 temmuz 
aıruarda b!lyUk bir fundalık ya.ngmı tarihlerinde Moda yüzme havuzun. 
çıkmıf1U. DOrt kola ayrılarak Tay. ı da )'8.pılac:ıkttr. Mü.sa.baka.hıra cu
yartepe, Hııcm.U çi!t.llği ve GUmU§aU.. marksi gUnü eaat J 4 k!e pazar 
yu mevkllne doğru Uerllyen yangın gUnü 13 de ba.şl.-ına.calttır. 
dlln saat 17,80 da söndUrUlmU§ltlr. 

Altm fiyatlan 11k tahklk.&ttan anlqıldtğma göre ı 
3000 d6nü.m1Uk bir tuııdalrk yauınI§.. 

trr. Yangına mı.ııxr tarlası 'bekçtsi tı. Diln bir altlntn fiyatı 29 lira, 
yas oğlu :Mehmetle kansı l!lm\nenhı ltüll)e altmm ttr grr:ım fiyatı ise 
sebcb olduğu anla§ılm?Ştır. Mehmet.. 408 Jruruştu. 
le kansı, yemek pişirmek 1çln ateş 
yaknuşla.r, etrafa sıçra.yan kıvılcım . 

Jar bu yangına "beb olmqtur. 

Bir kadm zehirlenerek 
öldü 

Amrikada pamuk yalnız 
akeri ihtiyaçlarda 

kullanılacak 
DUn sabtı.lı Çatalca.dan geleıı Şerife Stokholm, 23 (A.A.) - Vafkıgt'OI\ 

ilimli bir kadın, bulunduğu evde dan A.saoeleted Presse haber verll:IL 
zehirlenme aııuml g&ıtermlf ve Ha. ğlne g&re aakert tbUyaçlardan bıı.ş. 
ı&ekl hastanesine katdınlı:ııış. sıı.at 1 ka tıııerde pamuk kullanrlma1JI yasak 
on yedide ınmıı~tur. Şerl!enln lçtiğı cdilm1ııtır. 
ya.ıılış bir fllçtan ze.blrlendiği zamıe. 1,------------
dllmektcdlr . 

Konferans 
'Osl<Uflar halkcvinde 

Bugün saat ıs de Doğancıbr
daki Halkev~ salonunda. Prof. Sup
Jıi Nuri ileri Lozan sulhunun Yıl
dönüm.U mUDSSe!betile yapılacak 
törende muahedenin müzakereler! 
crrasmd:ıki hatrralannı nalı:il ve 
kaeylaı;ılan mtişküllerl izah cif" ' 
bir konUŞ?l".a yapacakltr. 

avlnllğille Kırklareli ceza hlkiml 1 
mln Ulutay, Erzurum hukuk hG.klm 

MIW 
01anlar 
Festivali 
lC..U Afuatoıl 

Biletler llllU 
ftyaogo slfele. 
iyle ~val 

yapılacak ı-zfnolarda aahlmaktadır, 

per tttrltt izahat: na. 

R AŞ i D RIZA 
, 'I1YATBOSU Hailde Plfldn beraber 

l ''BobslW.. 
Vodvil - a - Perde 

11.ğtne Erzincan hukuk hA.kiml lama 
il Hakkı Ulgen. Kemalpap. hlklm. 
llğlne Tuncell eski ceza hlklm\ Bu:- l Yaun: M&bmut Yesari 

hanettln EneraJp, --------------

60 LlRAYA TERF1 EDE!'ı'LER 

Islahlye h!ldmllğlne terfian Ezin. 
bG.ktml 'Milat Tulga, 7 lncl derece Ke 
~an hft.klnıllğine terfian o yer cez 
bG.kiml Bahri Uzunbasanoğlu, 7 in 
cı derece Arapkir hlklmllğlne terf' 
an 0 ye't' M.klmi Fevzi Knntogıu 

Bozkır h~klmllğlne terfian Zsfran . 
bolu ceza hfLklmi Hakkı Hlkme!o6. 
ıu, 7 1ncı derece Zile ceza hakimli. 
ğlne terfian c. yer ceza hlklmt Hulu 
st Alemdar, 7 inci derece İsto.nbul 
sulh hO.kımlı~inc terfian o yer htıkl. 
mı Niyazı HakgUdcn, Kastamonu 

sulh hA.klmllğine terfian o yer sulr 
Mklm\ AlAı?ddln Kırman, 7 lncl dere. 
cc Afyon azahğtna terfian o yer a 
zn!lı Silleymo.n Sabri Çıtaltoğlu, İncı: 

ııu hAklml!ğlne terfian Vczlrköprll ce 
za hG.klmi Hadi Döner, 7 tncl derece 
Ankara sulh htıklmllğlnc terfian o 
yer sulh hO.klml Nezabo.t Göreli, 7 in. 
el derece Bor hukuk ha.kimliğine ter. 

fl~n o yer hukuk htı.klml Ytımnll Ak. 
tar, 

·rnı.,,rrmı rJflr) 

"i._HIBJ : A.'ıUI U::, 

S.tddıtı yer: VAKiT MATBAA!:)! 

Umumf Neşriyatı idare ~den 
Heftlı !ıhmel Se,,engll 

['Bugünkü radyo 

7,80 Program 7,32 VUcudUmUzU ça 
, lıştıralım 7,40 ajana 7,55 Sentonfk 
1 parçalar Pl. 8,20 8,35 Evin aaatt. ' -12,SO Program 12,33 Şarkılar 12,45 
ııjans 13,00 _ 18,30 Şarkrtar progra. 
mının ikinci krsmı. 18,00 Program 
1 S,OS İnce aaz tuıı 18,•0 Karl§lk ha
fif program Pl. 19,00 'konuşma 19,15 
Dans mUzl.ğl Pl. 19,30 Haberler 19. 
415 K'l!'ı.slk Türk mllzlğl 20,15 Radyo 
gazetesi 20,•5 Seg411 makammd:ın 

şarkılar 21,00 Zlraat ta'kvimi 21,10 
Teman 22,00 Radyo sıılon orkestraaı 
22.30 Haberler 22,CiO kap:ııırş. 

:E CUMA Cumarte!ll 

- 24 Tcm:n:ı 25 Temmm: 
> 
~ 

1 cı lfıuh 80 Hı~r: 81 

"'-- Recep: 10 1 
ı:coep: n 

• aa..llt<'J • ıt....a u t.nuı. ' ll.1'ö l C..lö J 

.JtıDeflD 

'·" 9.11 '·'6 9.lS 
4otuşr 

Öğle 12.20 05 12.20 t.'6 

lklndl 16.18 8.48 16.16 8.ü 
Altısam 19.85 ız.oo 19.54 U.00 

l'&tal 2U8 l.f>S SU6 ı.n 

lı:ntıak ! .40 '7.0~ %.40 'US 



_,_ VAK 1 T il - , - tHt 

At yarışları 
Uçüncü· haf ta p7ogramı 

Birinci Koşu: 
iki yaşındaki ve kazançları yekunu 1400 lirayı dol duı·mayan yerli safkan lngi. 

liz erkek ve dişi taylara mahsustur. Sıklet: 53 kilo, mesafesi: 1000 metre. 

~ Abn Sahibi! f-\ ·ı l l'\J - 1 ~ 1 
Antrenörü '. ~ 1 

<il ismi Ren~i Babası l Anasl >- ' .;; 
_...~.,....... .... _.....l>t:. _._......_ -

1 
2 
3 

F. Simsaroğlu Ucstcgül 

" •• Pulat 
F. Atlı \ımıd 

1 Voru dişi 
1 1\ır er. 
1 Doru er. 

ı Carrır Blazorny 
Cl::ıud Cap 1 

Cııincs Girl 
'\ommclc 
~oc d'or 

I kinci koşu (Satı§ koşum): 

55ı~ 55 
55 1 

1 

2 j Bayram 

~ 1 F'.' At'ı .• , 

Uç yaşındaki safkan ara p erkek ve dişi Ylylara mahsustur. Sıklet 60 kilo, mesa
fe: 1400 me'Lre. 

1 l. Ayt:ıc B.ılıadır 
2 S. Akol:ın ~ohin 
3 ~I. Ak:ıy Yuman 
4 N. Temizer Ferhat 
5 P. Halını Vecize 

------------------

Al al 
1 f..esdoru er. 
[ ı>oru er, 
I Kır er. 

Doru dişi 

;,ulıcyl5n 

Ceylan 
ı~crruh 

--
J>oruj 

l .\lnlı ~u~c 1 U 1 
.S C\\ 111 an 

l"c'·im 

Cin 

J 11. Aytaç 
3 Zeki 
3 Baha 

3 --
.) !'>. Halim 

ti O 
60 
60 
56 
52.5 

Uçüncü koşu (Conk Bayırı Ko§uıu): 
Oç ve daha· yukarı ya§ta ki yerli yanmknn İngiliz at ve kısraklara ma!ısus. lkra. 

miyesi: 500 lira. Sıklet: 3 yaşındakiler 53 kilo, dört yaşındakiler 60 !~ilo, beş ve 
daha yukarı yaştakiler 62 kilo taşıyaca ldardır. Mesafesi: 1 eoo metre. 

--------.... ------.... ·----------------------~~------------------------------------""!'""----
7 1 l. Nıılcin 1 62 1 1 

2 
3 
4 

H. Özen 
P. Halim 

" .. 
\lccylan 
h ıın 
•. ., ~I 

S. Karnosmnn Tin·aki 

:Al nt 

'

Doru dişi 
J~ır kıs 

Doru er. 

0130 
\linııri 

1 \·ı ce:nskon 

" ,, 

Yerli 
Küh inur 
Mis 
ln::ızlı 

IJ P. Hnllm 58,~ 
J S. Karaosman 51.5 
.3 •• 5..1 

Dördüncü ko§U: (Centilmen KO§uıu): 
Uç ve daha yukarı yaştaki safkan lngiliz at ve kısrak lara mahsus. Sıklet: 3 ya. 

tındakiler 65 kilo, dört ya §ındakiler 70 kilo, beş ve da ha yukarıdaki ya§takiler 75 
kilo taşıyacaklardır. Mesafe si: 2000 metre. 

B1R1NC1S1 

l 1 Snit akson l JJandy 
2 Dr. Seferof Komlsarj 
3 OzdemirAtnıar Ozı'lemir 

--ı 
Uoru at Fnvara 
'\l at Obertas 

Onnix Jl .. 
4 \'on w:ın. 1 t:macı 

gcnhcim 
5 A. Yener Yetiş 

IJar I.e Duc .. 
1 rıı rrif Yağır kı~ 

Beıinci Koıu: 

1 
Cnsllemaine 1 
nasla 
Lıı Bordonier 
Akın 

1 
J.ithia 

SAHtBt 

~ 
1 
u. alakuş 

1 
D. Screror 

4 
A.' Alman 
F. Atlı 

4 1 A. Aynag6z 

1
72 

J 12 

lti6 
64 

162,5 

Uç ve daha yukarı Yattaki safkan İngiliz a\ ve kısraklara mahsı.ıs. Mesafesi: 
1800 metre. 

P. Halim 
2 !<', Simsnro~lu 

3 / .. " 4 A. Atman 
5 A, Aynngöı 61 S. Korno mnn 
7 F. Ellfaltı 

Humahntun 
lluket 
De.met 
GonC1l 
Yeliş 

K . füsex 
Davalacfro 

Doru .lrnı 
1 .. 
Kır kıs 

1 Al kı~ 

,, 

1 \'nğız kıs 
.\l kı~ 

,, 

1 

A!inari 
Sea Serpeni 
Alişah 

1 
Onolx il 
Cnrrir 

1 
Esscx 
Vregaskon 

1
1.ody Tag 
\.Jıines Girl 

ı \'oconia 
~f ıstynguette 

r.it hia 
Brimerol 
Sıberian 

Altıncı Koıu (Handikap): 

4 1 P. Halim l 56,5
5 3 llıı ram 54, 

3 1 .. .• . 54,5 
5 1 A. Abuan j 52,5 
4 , A. Aynagöı: i 50,5 
3 Zeki j 43,5 
. 1 1 S. KnraOAAta:ı 41 

Dört. ve daha yukarı ya§ taki safkan arap at ve kısraklara mahsus. Mesefeıi: 1800 
metre. 

A ı;rsan 
'' ll. Mudi 
3 ı~. \'ural 
4 t. H. Tekçe 
fı M. Turgut 
6 Yzb.~emscddiı 
1 Ş, Kırgiil 
~ 7.. Ayrlemir 

IO N. Temizer 
K. Dtıı"C'tı 

Tomurcuk 
Bora 
Tn!"7.nn 
Tuna 
Sevim \'IJI 
B:ılıtiyar 

K urıış 
K. mm 
Murad 
Ya,·ıız 

Al nt 
l\ ır at 
" ,, 
tt •• 

Kır kıı1 

,. .. 
Al at 
Kır kıı; 

Yağız ot 
Al :ıt 

Ge ndi 
\lceylfın 

Kuruş 

•• • 
Şahan 

Anmış 

Kuru~ 
Hilfılü7.zaman 

---
Turan 

Suodc 
Bulut 
Subeyhi 

,. .. 
Slmri 
Culfa 
l\le)>rure 
Hara güzeli 

---
Ühc:ı:yan 

6 
6 
4 
5 
5 

13 
4 
4 
4 
1 

Bayram 
Davut 
F. Allı 
t Atçı 
Rahıı 
Zeki 
Horvel 
Haır;an 

Cemal 
Tiı<lnın 

ıncı ko,alarda. 

63 
60 

1 
~8 
58 

1 55 
:)4 
53 
52 
:;O 
48 

ikili bahisler : 2, 4, 8, 
Çifte bahisler: 1.2, 3-4, 5·6 ıncı koşular tlzerladedlr 

KİM GENC -· · 'iŞÇi 
G Ö R Ü N M EK i s'T i Y Ô R 

ALINACAK'\ 
Hayrtt ''tricl 
.. bir kt1i/ 

lUILIRA 
ERiYOR 

URINüAKi 
AR 35 İNDE 
EllLIRLER 
uceyrele

rlnden istihraç ve 
tıpkı :;ıhhatll bir 

genç klı clldlnJn ha
yati unsurlarına muşa- ı 

BU TECRUBEYI bih olan yeni ve kıymetıı 
Yap n ız bir hullısa .•. Bütun dun- ı 1 yada • tanınmıt Viyana 

unlversltesl protesönl bir clld mu~
ha.Jsısı tarafından keşt ve buyuk bir ı 
itina ile .seçUmlş gen{' hayvanlardan 
LsUhraç \ 'e •BİOCEL, tabir edllen bu 
hwasa şimdi cUd gıdası olan penbe 1 
rtnktekl Tokalon Kreminde mevcut
tur Her akşam yatmazdan evvel bu 
k.remı lullanınız:. SlZ uyurken clldl· 
n~ bu kıymetli cevheri massederelc 
beslenir. i Her sabah uyandığınızda 
cildlnızın' daha açık, daha taze, DA· 
HA GENC.ı daha}yumuşak olduğunu 
goreccksınız Oünduzleri ıçın de ı be
yaz: renkteki yağsız ı Tokalon Kremi
ni kullanınız •Hu basit ve kolay tarzı ı 
tedavı sayesinde her kadın • 10 ya~ 
gençleşeblllr ve butun genç luzlann 
gıpta nazartle bakacağı şayanı hay
ret bır cıld ve bir teo temin edebilir. 
Tokalan Kremlerinin memnunıyet ve
rlcı semerelerı garantilidir. Abl tak
tırde paranız iade olunu\. 

• O O -sa b 

il Dr. lbrahim Oenker ~ 
Balılılı Baatant"SI Dahlllye Mllte.. 
balıılUL Her gUD eaat \15 ten aon.ra 
Beyoğlo - AfacamU, Sakrz.ata<-.ı 1 
caddellJ Çöplük~ IOkak No. ıa ı 

Telefon: '2468 1 

EVLATLIK 1ST1YENLl:RE 
Birisi 2,5 yaşmda kız, birisi 3,5 

yaşında erkek iki evladım vardır. 
l<endim fakir olduğumdan bakama 
clığımdan evlatlık olarak namuslu 
bir aileye vermek ~tiyoru:n. Ar
zu edeni.er e~daki adrese mü. 
raca.at. Tophane Knrab~ ikincide. 
re boya lzsn 9okak No. S/l de 
Bayan Zekiye. 

htaıtbal A81tye Altıncı lltdruk HA. 
klmUflndea: 

941/1464 
lııtanbulda ll'atlh 1ttaPye caddesin. 

de Serdap 110kak No. 30 da mukime 
İkbal Habibe özaydar tarafmdan a... 
çrıan gaiplfk davasmtn yapılmakta 

olan muhakemcslode: 
Dava.er İkbal Habibe öza.ydar, ko.. 

caat Mebmedln bundan yirmi 00,, sc. 
ne evvel kıendislnl terk ve tegayyup 
ettiğini bu mUddct zarfında blr daha 
kendisinden haber alınmadığ'ını be • 
yanla gaipllgina karar verilmesin! 
bıteml§ ve mahkemece de galpUğl ld. 
dia olunan M-ehmedtn hayat V'e me. 
matmdan malO.matı olanların i>ir se. 
ne zarfında mah'kcmeyi haberdar et. 
meler! 1Uzumunun il!nına karar veril 
mir1 ol~uğundan adı va eanı yukarıda 
geçen mllddelyentn kocası Mehmc • 
din hllyat ve mematından maıo.matr 
olanfarın mUddetı mczkı:lr~ ıartm :h 
mahkememizi. haberdar cylemeal l
l!n olunur. 

BÜYUKDERE 
KiBRiT F ABRiKASI 

MODORIYETINDEN: 
Kibrit fabrikam için aşağıda yazıtı §&rUar altında erkek, k&dJJ. 

ve çocuk ~i almacaktrr. 
1 - Tl'kmiı fabrika f§çılerine i§ günleri parasız aıcak ijğle yeme# 

•erilir. 
2 - O'creUer: 

ai Erkek ltçllere: 
Normal me381 saaUan lçlıı erkek ~!tere yaptrntacak lflt 

mah!yetınc gtıre saat bafuıa Ur.,..ı tuıa&hlta CTÜllde 100 kuruştan 1'1~ 
kuruı;a kadar. 

b) liadıu l3ı;Uere: 
Normal meaal saattan için kadm lşçfüıre yaptmlacak lıln aıa 

h1yetinc göre 75 kuruıtan 110 kuru§a kadar. 
c) ız y&!Jından 16 yaşına kada.r olan erk.ek ve kız çocuklars: 
Normal meaat nalları lç!n çocuk IJÇUere saat bası ücreti be• 

sabU-ı ı:;5 kuru§ . 
d) Tahmil ve '.fahllye, avlu l~çllerl: 

Bu kabil işlerde çalı,anl&ra i§ln mahiyetine göre ıao kur\!!· 
tan rtO kurup. kadar. 

e) Fazla ~:.ıt 1\cretlerL 
Koordinaayo;ı HeyeU kararlyle fabrtkanm günde ya 

3 saatlik fa.z!a çaJu.malarm % 80 zammı HA.ve edildikte normaı 
sat ile 100 - 170 kuruşa kada~ ücret alan bir işçiye 150 d 
kuru<;n. kadr..r. 75 - 110 kurup kadar alan bir 1.§çlye 110 
k~ruşa kac!ar, 65 kuruş alan l§çlyc 95 kuruş; 150 - 170 
kadar alan 1'Çlye 220 - 250 kuru~a kadar gündelik verilecekUr. 

3 - Kanunt vergiler 1.§çllere t.lt olmak Uzere ücretler, fabrika da 
bill tallır.atnaml'sinde y · zılı hükümlere glire her 15 günde bir Menlr. 

4 - İ§çller, yat.aaılt yerlerini kendileri temin ederler. 
5 - Talip C'lanları'l BUyllkderede BUyUkdere • Bahçek8y yolu Qzt 

rindekl K.ıbrıt tsbrlkıuıı mUdUriyettne nUtus tezkereleri ve ıııtı totoF 
rafla beraber mUracaat etmeleri UA.n olucur. 

Tesviyeci, tornac,, frezeci 
ah nacak 

Kn>rl't. tmaı eden dairelerde veya fabrlk& tamlt"haııe.ilnde ma.~uıı 

Ye makiniıt muavini olarak çatııımak Uzere blrillci smıt teaviyecl, tor 
r.acı ve fre:ıeclye thtiyaç vardır. Fabrikada yapılacak lmUhan netfct 
8inde ~atereceklerl ehl:yete göre maaş veya saat ba§ı QcreUerl tayl 
edilecektir. Talip olanla~ vesalk!le birlikte BUytlkderedekl Kibrit fal! 
rtka'!T mU•fürlyetfne mllracAatlan ilı\n olunur. 

ı - Proje, keoJ! ve ı~rt.namest mucibince idaremizin An 
fabrlkumda yaptırll.Cağt memur nlerf ln.Jaatı lşS 80.6.94.2 
1>411 sarf usuıııe ihale Olunamadığmdan bu kerre pazarlıkla e 
korun111tur. 

2 - Keşif bedeli '•7,t715,51,, 11.ra % 7,15 muvakkat teminatı 

liradır • 
! - Eks:ı:tme 31 7.942 cuma günU nat 10 da tstanbulda K 

~t"l'ıim şubeµndek! Merkez Alım Komisyonunda yepil.aeaktır. 
' - Proje, ke~il Ye r,artname s5zU geçen §Ubeden ve tzm!r, 

Baş mUdUrlUkl:ır1nden "2Z~ .. kuruıı mukabilinde almablllr. 
:5 - lateklllcrln pazarlık tçln tayin olunan gUıı va saatte ~ 7,6 / 

ve!'me parası ve eartnameuln F. fıkrası muclb!nce Umum MUdUrlUk ır. 
şaat ıubeıslnden alacakları eksiltmeye tııtırak veaikuile bl.rUkte adı 
komiayona m!.lracaatıan. (7~ 

'

iti Avı ARiı Vekaletten azil !J\ft 1 PL ı Beyo~lu Blrlncl ':lloterltğinden: .• .ı.I 
•-=---.---...-..--.....;~,;;;-;;..,;;:.:~:.ıı. ! 4559 aayılı vek!lletnıı.m' ile v;,ı 

! ul M ,_,_ 1• . 1. 1 llm bulunan Tarıa•11,r ca:Ue.ıi stanb • ın ıAAll ırtı.an reıs ı· o 
-· ld - 4,.,., N lı hat ııpartrrnaııında Zehra Altmte 
gınden a.lmtş 0 u::u.:n 1 ~·., ?· a11kcrden geldiğim 22.6.9•2 tartıılıt 
r~is .. c~hadctn~enu :.:ayı ct~ım. ' den iUbaren vekillikten azıetti.fl1 
)'. enısım alncagnndan esk ·sının lltın ederim. 
lıükmU yoktur. (40577) Beyoğlu Hü11Pylnağa mah&lle91 ~ 

Ga.!ata Ks.ramusb.fa okak 4tl / 1 tüt sokak ı numaralı evde ~ 
~o. da Rilstrm Toııı:u. l 'eyman 

Türkiye Cümtıuriyet Merkez Bankası 18 - 7- 942 vaziyeti 
• • * 

İstanbul mmtaka. liman rcisli
f ind'.!n al.mlş olduğı:m 3380 No. lı 
!:al>ibi bulunüuğum 7 tvnluk Cey. 
;anı balui admd-:ıki ka.yığ nnn aı t 
!n!"'!'3ha fiRhadetnıımesi ni znyi e t 
tim, yen'si:rl alacağL"Yldan e!!ki!'li-

İ!ıtanbul 4 neft 

dan: 9U/ -&506 ,ti 
.: AKTiF P.AStF. , 

Llnı 
K ... : 

Altın: San k!Jogl'&m 
Baıılmot 

'14.616.38.-S 

Ufaklııt 

Dahlldeld Mutıabtr1era 
'lıh1r L1ııun 

Ba.rlı;teld lllllhAblrle.r: 

• • 
• ,• 

• • 
Altm: San K;Iogram 2S.91B.52S 
AJtma tnh\'ill kabil aerbest Dö•. 
DICer d~·lzler ve BorÇlu klllrtng 
bnldyelert • 1 

Harloe TaJl\illorl. 
Denıhte edilen evralıtl ıı&kd!~·e 

ka rştlıgı • • 
Kanunnn &-8 lncl maddelertne 
tevmuın Hazine tara1ındaı. YE.'1-' 

tec11yat • • 

Scacdat <.."llzdıuu: 

ncıu1 seneuer , , 
l!:!lhMO ve TahrtlAt CUzdanı: 

( 
'• l 

Deruhte edller. e\'T&kı nak. 
diyenin karşıırgı esham Ye 

tah\•llat (1Ubıı.J1 kıymetı' > , 
:e Serbest esham \'e tall'l'UQt 

Avansları 

Altın ve dlh-tr Uzer.ne a•an.t 
TnhvJlo.t tızertne avans 

• • 
• • 

Hazı.ı:teye kısa vadeli Avana • , 

Hazl.neye SS~O No. tu kanuna ı;Cre 

a~ıaıı a.ıu:ı k&r§ı.lllW ııva~ 

WMedarlN 
MabWM& 

• • 
• • 
• • 

: M.9~8.9lf,16 

8 .808.107,50 
201.Ul,:?O 111.96U62,8;:> 

1558.2ı8,23 6~.218,.28 

ss.s.ı-ı. 122,81 

-.-
31.1519.1%0,%1 88.168.8.U,l l 

' 

158.7"8.563.-

2·U21. G21.- 131.~G.9t'!,-

S32.:'i8,;.8.ı2,88 S32.S35.342,88 

44 .RSS.81 f),tJS 

10.289.l!lS,45 5,j.122,9:i3,38 

S.09G,Sl 
'j .880. 723,45 

-r-
:?;;G,00(). 000,-

25'7.888.819,16 
4.ö00.000,-
9.816.242,06 

' T~ 
99.'\.071.SM.27 

Sermaye: 
bıt1;rat Ak9C91: 

Ad1 Ye tevkalAde 
Busuat 

l'edavllldt'ld Bankr.ntlar: 

ı •· • .. . 
Deruhte ed.llen enakı nakdiye , 
Ka.nunwı 6-& lrıd maddelerine 
tC\'fl.kan Haz'.ne tarafmdan Y&ld 
tediyat , • 
01!rubıe edilen enakı aalrdJye 
oakıyeal • • 
Ka.rfılığl tamameıı attrn ~larall 

lll•eten tedavW• •azedilen • 1 

f'.eeakont mukabm nAveten ted&. 
vUle vazedilen • • 
Hazln~~ yapıla.r. Lltuı k&T"Jllıkb 

avans mukabili 3902 No. u kanun 
mucibine UA•t'ten tedavüle va. 
zedllen 

A-U::VU\;A .. ı 

rttrlc Ltruı 
AltlD: San Knoıral'l) 

• • 
. . 

3830 No. ıo Kaıuına 13~ tıaı:toeye 

açılan açana mnlmbtll t.evdf ola. 
oıın aJtmlar: 
Saf1 KIJognAm 

DöTiz TaahhQdatı: 
AJtma tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler Ye alacakJJ 
~ bakiyeleri 

Moht.ell.t 

55.GU.930 

• • 

• • 
• • 

-l Temmuz 1938 tarihinden itibaren: !s'konlo hldJl %' < Altın ü:ı:eruie 

9,U2.13J,7:: 
8.000.000,-

158.M8.5G3,-

24.221.621~ 

)34.528.!U.!,-

40.000.000,-

288.300.000,-

t ın.soo.ooo,-

120.202.0.'\'?, 11 
1.23!.l 61,0li 

78.ttı 167 on 

-.-

avans % 3 

Lira 

13.000.000,-

ı~.412.133, 73 
nin hüY.mü yoktur. (40i5S8) 

Oal:ıfa Karam~tafa ı;okak No. 
.Jfl dıı. tı~·a!J Akm. 

~*~ 
B?..ndırma nUfus memurluğun. 

el an aldığını nüfus kağıdmıls. için
de kayıtlı Bandırma a::kcrlik şube. 
ııinı:len :ıldığrm a .. kcrll.lt vesikamı 
zayi ettim. Yen'r.ini alaeağmıdan 

c9kisinin hlikmti yoktur. 

İ<ıta.nbn1 Ankara caddec;i A"İin 
ilmiye kütüphane.;; alhndn 85 :So. 
ıla l\fu<ıtafa oğlu 319 doğumln Hny. 
ri Samur. HO."i!)9) 

• • • 
75~4 num:ıra it ~fal et cüzılan•-

1100 .~'..?0.DU,- mı i".a"i ettim. Yenis.bi cıkaracıı

ğımdan hükmü olımv:ltğı ilan olu
nur. 

121.436.216,ıe . . .. 
Macka ni!fus memurltır-uTırlnn 

aldı~ n"'fıLcı J.ra~nnlıı Rnrbiye 
mektebind~n ald!ğı:m aske rlik tez

'iJ.lZl.lC':'tlO k~reml z.'.l\'i. ('tt:m Yenizinl nl .. C:'l· 

' 
1 i!mıdan e'!k0 c.inin ı .u~onii vokh:r. 

'Rnrftılnq lö;h-!11.nköy ){,,klik ~lcıık 
No. 109 ıln F,ho Deniş o~ln JS!!~ 
ıloğumfu Rami1. (40594 ı 

ı~.5U.89t,ı2 :,. • • 
139,037.178,%3 

995.071.SlH,~'7 
:m-

Aqkeri ~:-hıs ves!kamı ve nUfus. 
Hıb:tnm z1yi ettim. Yenisini ~t • 

kara.C'ağmıdan eskieini!'I hül\cmii vok 
tur. ( 40593) 

Bünyan B~röre köyiınden 

Evvelce Şehzadcb&§ı Molla Ke 
camii. mUezzlnl lko.n hAlen lk:ı~.J 
gn.hr m-cçhul .Salih oğlu Mehmet iV 
rl'ye: 

Dlmltrl papa Yaniye 6 §UbBt sJI 
ve 9 nisan 334 tarihli iki kıta nıod" 
yene sencdllc b:>rcunuz ola.o me~ 
ğın temini içln rehntn paraya çeVT~ 
mcsi yoliyle yaprlan taklp ozerl" 
2280 No. lu kanun mucibince ye~ 
h Oı: ehil vuku! .marl!eUle cs1d .J 
No. lu gayr! menkulUn tama~ 
iki bin 25 • 25 mUkerrcr No. ıu ı-;d 
menkullln ıamamına da 5060 blJl 
met taltdir edllmi§ ve tcbllğe mu~:4! 
103 ihbarının bir ay mUddetHı ili""' 
tcbllğlne k:ırar verllmlşt.1r. 

Bu hususta bir itirazınız van&_~ 
ay içinde 941/ 4506 No. lu dOJlr'_. 
bildlrn:ıenız tcra kanununun 103 ~ 
maddesi m·ıcibtuce tebliği mut<V: 
ihbar makamına ııa.n olunur (4~ 
================~~ 
Yahya oğlu Yahya doğum: 33~ 

Be~:'..ı:tn~ tram\'ay tıknıazı N. J 
:(. :(. .l/o 

940 senes'nde Fatih 56 meı ~ 
okuldan aldığım sahadetna.llltı': 
zayi ctti:n. Yeııisir:i alacağm1~ 
cskislnin hillmıii yokt ur. t' 

Al<saray Kemnlp:ı a caddes!._~~ırı 
dap sokak ~o. 2 cl.e Hasan ~ 
'!'om berk. . . ~ 

Hukuk fakültesinden aıaığııll 
hüviyet cüzdanımı zayi ettim. !! 
m.shıi alacağımdan eskisinin hur 
mil yoI.-tur. 8.>:>o No. ıu ŞükrU af 
lu Saffet Altın. 


