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lnöalniin Tiirk milletine mesajı 
"Türk milletini . acısından 
dolayı taziyet ederim,, 

ı-Yeni kabineyi Bay Şükrü 
Saracoğlu teşkil etti 

" Hizmet aşıkı vatanseverlerin, 
ellerine verilen emaneti temiz 

teslim ve şerefli bir nihayefle 
etmeleri en aziz emelleridir.,, 

Ankar.a. 10 (A.A.) '- Mllll Şef RclslcUınhur Isrnet lnönU'nUn, Dr, 
Refik Saydam'ın irUhali mUnasebetile, TUrk roilletlne beyanatını aynen 
neşrediyoruz; 

Ankara : 10 Temmuz 1942 _____ , 
Refik Saydam'ın aziz: hatıra<ıma 

Dr. Refik Saydam'ı, millet !hlzmetlnde vücudunun SOi\ takatını 
tükettikten sonra kaybettik. Türk milletini, büyUk bir vı!l.dının 
acısından dolayı yürekten taziyet ederim. Hakikatte hepimiz birlblrl. 
mlzc teseııı vermeğe çalışsak yerindedir. 

Dr. Saydam, yirmi seneye yakındır muhtelif icra vekılllkleri 
yapıyordu. Aldığı blltUr. vazifeleri. nihayetine kadar, genç ve ateşli 
bir vatanseverin heyecanı ve sebatiyle taklbctti. Hizmetlerini tefer· 
rüatlyle saymak gtıçtnr. Fakat Sıhhiye Vekili olarak bu milletin 
bünyesinde canlı ve ebedi eserleri, dalma hürmetle hatırlanacaktır. 

• 

J 

ltelsl<'ümhurumuz ~llUi Şef tnönli Yeni Batt\ ek lllmlz B. Şükrü Saracoğlu 

Ticaret Vekaletine Doktor 
.Behçet Uz, Ziraat Vekaletine de 
Afıon m.:busu Şevk e t Raşit 

Hatipoğlu getirildi 
An.~ara, 9 (A.A.) - RlyasetlcUm. 

?.ur unıuıııi klıUpliğinden tebliğ olun
mııştrn·: 

RelsicUnıhur ismet InönU hlikllme
tln teşklllne Hariciye Yeklli I;-.mlr 
mebusu ŞllkrU Saracoğlu'yu memur 
etmiştir. 

Ankara, 9 (A.A.) - Baş\·ekil ŞUk

rU Saracoğlu yeni icra vekilleri he· 
yetini Çankaya'da ReJsiı~Uınhur'a 

takdim etmiştir. ReislcUmhur icra 
\"eldllerlni ayrı ayrı tebrik etmiş ve 
hepsine nrnvntfaklyet tem nntslnde 
bulunmuştur. 

Ye · i kobine 
Ankara, 9 (A.A.) - Yeni hUk!I_ 

met aşağıda gö-ıterildl~i surette te· 
şckklll etmiştir: 

BaŞ\'ekll: ŞUkrU Saracoğlu, Izmir 

Yeni Ticaret ' 'ek ill Behçet Uz Şüphe yoktur kl hemen dört seneye yaklaşmakta olan Başve
kalet!, siyası vazifelerin en ağın idi. Vaz.lfeyl milletin hayrına ve 
saadetine l!a etmek için gösterdiği temiz ve titiz dikkatle büyUlt 
muvaf!aklyetl, Türk mUletinln kadlrbilen vicdanında dalma. şükran 

yerini muhafaza edecektir 
Milletimiz, iyi bir insan numunesini ve devlet hizmetine bütün 

, Menemencioğ'lu, 

1
- ---, meAbdul5ı'~.'e.· H8.8an 

R. Sayda~'ın cenazesı· ! M~~~~~~~~~~~~: General Ali Rıza mevcudiyellni vakfeden bir vatanseverin millet yolunda. <iJUnciye 
kadar ça.lışmuının müstesna. bir misalini görmUştUr. Bu misal, 
hepimize sevgi, hUrmet ve gıpta telkin etmektedir. 

Dr. Saydam, devlet hizmetinde her tUrlU şahsi ve huı.ust men_ 
faat kaydından uzak olan temiz misallerden biri olaralt da tarihi
mızde dalma yaşıyacaktır. Iradesl ve seciyesi kuvvetli bir arkada· 
şımızdı. Temiz ve doğru bildiği hareketlerde uğraşma hissi zorlu; hiç 
bir menfaat, hiçbir nUfuzdan llrkmlyece'k kadar gözü pekU. Vatan, 
uzun bir çah,ma devrinin kemale erl•tlrdlgi bir evlAdının hlzmet1erln
den çok tstlfade edeceği bir zamanda, ondan mahrum kalmıştır. Acı
mız bü~-Uktür. Rahmetliye hizmet \'C kadirbilir duygular göstermek 
yalnız borcumuz değil, yetişecek nesillere karşı güzel örnek vermek 
için de, mUsbet \'e ciddi vazifemizdir. 

Hizmet fi.şıkı vatanseverlerin, ellerine verilen emaneti temiz ve 
şerefli 'bır nihayeUcı teslim etmeleri en aziz emelleridir. Dr. Saydam, 
üzerindeki \'azrfe emanetlerlnl şerefle teslim etmekte mUmtaz bir 
bahtiyarlığa. ermiştir. Millet Mdlmi bUyUk vatanseveri, T!lrk rnille
tinin hatırasna hilrmetle t evdi ediyoruz 

ism et lıaönü 

Yeni bir ruhun 
hareket noktası 

I 

Yazan: Abmet Emin YALMAN 

O oktoı· Rcfk Saydamın ölil. \ --: ... 
mü nün yurtta uyandırdığı r)'""11111•-1111•-1111••·-u.1111Tz .... a-·ıııııu.ıııı-ıııııı~1111n .. ,._ .... r .... ıııı·1ıı1_.111ı""( ..... 

elem derindir ve u~umidir. Bütün, z Mısır cephesı·n- ( 
millet, ne kadar yüksek vasıflar- ( ( 
da bir kıymetin topraklara karış. ( d A 1 1 ( 
tığını farkedlyor ve bu acı ile ağ- < e ' m an ar < 
lıy;~~at bütün hayatını memleket 'ıgerı· pu··sku··rıu·· !du··<~ 
hizmetine vakfetmiş b•r devlet a- ( , C 
oemının hatırasın• gösterilecek 
saygı, ağlamaktan ve arkasından 
guzeı sözler sarrctmektcn ibaret 0

- Ela lame y n, de < 
lam~z. ( 
~iüm, bizi, hergünku ıtiyat ve Almanlar geri l 

göriişlerlmlzln çemberinden çıka. çekilmek zorunda 
ran, bize rcvknlAde heyecanlar ve· 
ren, yeni ufuklar görebilmemize kaldılar ( 
yol açan bir hAdlscdir. ( 

O\,klor Refik Saydamın ölümii
nün elemini ve heyecanını duyar. 
kcn. bu heyecsndan istifade ede· 
rck kendi kendimize sorııcağımız 
iki sual vardır: Merhumu acaba 
vakitsiz kaybetmedik ml? Yük
sek vasıflarından memleket hcsa. 
hına tam b:r suretle ~stlfade ettik 

ml? 

61 yaş umumi olçiılerle uzur.ca 
b r ömür sayılabilir. Fakat yüksek 
~apta bir devlet adamı için kısa 
bir omürdUr. 

Umumi hayatta idare edici bh· 
rol oyct ynb imek için kırk, elli 
ıe el k olgun tecrübelere ihtiyaç 
vrrdır. J3und9n sonra başlıyan a· 
.neli tatbikat devri yirmi beş, o
tuz Fen" de\''lm cdC'bllrıelldlr ki, 
memleket bin zahmetle yet ştlrdiğı 
miistcsna ve olgun bir dimağdan 
kafi dcrC'ccde verim almış olsun ... 

Bcrl n, 9 (A.A.) _ Tebliğ: 

l\lısırdn yapılan mevzii bir la 
arruz netıceslnde El Alamcyn'ı~ 
cenup bölgesinde düşman gerı plis 
kürtlilmliştlir. 

(De\·amı: Sa. S; .SU~~ ·~I 

: Artunkal, Ma.nisa mebusu, 
1 Dahiliye: Dr. A. Fikri Tll:r.er, Er-

zurum mebusu, 

bu .. yu·· k merası· mle m!!::i~~ye: ŞilkrU Satacoğlu. Izmfr 
Maliye: Fuad Ağralı, Ellizığ me

busu, 

Ankaraya nakledildi 
Nafıa: General Ali Fuad cebeııoy, 

l'tlerhuın 
na,nkll Dr. Refik Saydarn'ın dünldi cena7.e t<irenlnde 

_, İstanbul, dUn, hazin bir giln ya-
şadı. Merhum Başvekil Doktor Re
fik Saydamın cenazesi büyük me. 
rasimle Ankaraya gönderildi. 

Sabahın erken saatinden lllbaren 
halk sokEklara dökülmüştii. Se
nelerce hayatını memleket hizme
t ne vakfetml;;, mcınlckefin büyük 
evlfıdmı kaybetmekten doğan acı. 
lar herkesin yüzünden okunuyor
du. 

Konya mebusu, 
:\laarlf: Hasan Ali YUcal, Izmir 

mebusu. 
lktısat: Sırrı Day, Trabzon me-

busu, 
(Deumı : Sa. S, Sil. '7 ; de) (::) 'i"enl Ziraat Vekili Şevket Hat ipo,lu 

Sükrü Saracoğlunun 
hayati ve şahsiyeti · 

Babasının sanatini soyadı yaparak 
iftiharla bugün aleme ilan eden 
Ödemişli halk çocuğunun 

hayatı tatlı bir· romandır 
Hariciye Vekili ŞükrU Saracoğlu

nun yeni kabineyi teşkile memur 
edilmesi, memlekette umumi bir hoş· 
nullıık uyandırmıştır. 

Dün öğ'leye kadar: cYenl Başvekil 
kim olacak?> suali herkesin dilinde 
dola.şıp dururken, hemen hemen tek 
başına tekrar edllen isim. Saracoğ· 
Junun adıydı. Bu yn.lnız bir tahmin
den ibaret değildi. Herkes Saracoğ. 
ıunu hu mevkie layık görfiyor ve 
:Milli Şerin bu mühim ve çetin vazi
feyi kendisine tevdi etmesini candan 
al'Ztı ve Umit ediyordu. 

Bu umumt se\'l:::i ve allU<anın sebe
bi; Saracoğlunun tam bir halk ço
cuğu olması, vatanı sevmek sanatını 
en doğru ~eklinde . bilmesi, genç ya
şından ba.şlıyarak kendisine verilen 
memleket \'azifelerini iyi bir derece. 

1 

de başarara:t halkın ve şeflerinin gU· 
venını kazanmasıdır. 

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

ŞllkrU Saracoğlunun bugUne kadar 
olan hayatı, muvazene ve ahenkle 

(Devamı ~a. '!, Sü. 2 de) "'=• 
.,.._._.,,,.._........,. ......... ~ 

l Rusyada 
JAlman yarm:. 

hareketi 
Bütün sahalarda 
A' mani ar hareket 

halinde 

Bir Alman piyade 
J alayı yok edildi i 
ı1 Oralde ltarso ıkol çı· JJ 

kmtıııaı Buılar 

tahllfe etti 
Berlin, 9 (A.A.) - Alman ordu

ları bn.şkuma..ndanlığının tebliğinde 

şöyle denilmektedir: 
Şark cephesinin cenup kesiminde 

yapılan yarma hareketi Don'un gar_ 
bindeki Sovyet mUdafaa cephesini 
500 kilometreden fazla bir ge:llşllk 
dahilinde yerinden oynatmıştır. BU-

Sabah erkenden merhumun ai
lesi efradı ve dığcr zevat Bcyoğ. 
lu Zükür hastanesine toplanmış, 

bulur.uyorl'ardı. Saat tam 10 da 
merhum Başvekilimlzin tabulu 
Türk bayraı:ına sarılı olduğu hal
de eller üzerinde hastaneden çıka
rılarak burada beklemekte olan l\lerhumun tabutu hmual trene koouldulda11 eoma (JJcftlm ..... SiL ' de) •§• 

Bugün, İngıhz millet!n"n, men. 
hu bir tnlıhe karşı mukavemetini 
kuran \'C' •'O'Skun bir eı erjl kay

( tlr' '""' ' ı:-11. t, Sli. 1 dr) 
('<f!nıue eller Hlcr lnde arabayo götlirliliıyor 

{Devamı : Sa . 3; Sü. 15 te) (/) 



üç mahrem müşavir 

Şeh 
Haberleri 

• 
ı r 

Kömür tevzi
atına başlandı 

Beyannameler Etibank 
Yazan: Ziya Şakir ve bayiler tarafından 

- ~ - 1 Urban. bu harikulade anot ese· halka Veriliyor 
.r--ıt'h gillere..'< muknr. ?e ett . rini. epeyce güçlükle doldur:-1bH., KOmtir tevzi müeı1sesesi ve bayiler 
- Ben, askc m Sen, benın:: d ve tam tayin edilen ~atte, lo. taı·atı;ndan halka beyaıınanıe te\'zi-

. .:tedig1m toµla doK Qnlarr:ı. ne-: Pa a.teş verd 11tı:ıa dünden itibaren ba.şlanmış~ır. 
re-terde ve ra:ıl k • a • -.ağını. O tarihe kadar. yeryüzünde. bu Heıkes bulunduı;tu sen1ttn komUr 
bf""Q eok iyi bilirim 1 kad r müthış bır top taı·rakııı.sı bayiıne beyannamesini ta!.dik etlir-

Artık, dor kJfa bcr&b r ça.ı-·t- ış tilmem!.§ti- Bu korku .. ç ses, on di~ takdirde körnUt"tinU derhal ala-
yordlı - F Llh. U. han Tu,•k i.ıç kilometre muhite kadar int;şar bilecektir. 
ordusunun ınühend ı Sarıc~. 1\-Iı. I etti. Atılan taş gülle, cehennemi Kömür te\'Zi müe~st~esi rnUdüt·i:i 
:mar 1.ıluslıhıttin. ı. lıkııt:r c;aiarak bır mıl mcs:ıfeye B. Zekeriya dün kendi11i1e görüŞE>n 

Sadrazam Iialil Paşa, ordu ku· ·fırladı. Sert bir toprağa, R. tı ka- hır nıuharririmize yapılmakta. olan 
mandanlarır:cl .ı:ı Zttgnos Paşa ve dem dcrinlığlr,dc saplandt. tevziat hakkınt1Y- aşağ"ıdakı izahatı 
sair'(" gibi fikirle lnden -.:.t f de 1 Fatih, bu tecrübenin ne4: eesin- veı·nli~tiı·: 
edılen zevat da bazan bu çalışma. den. ·on derecede memnun kaldıı. - Te,·ztata b&9tadık. Beyanname. 
/ .. a ı·-ı ak d yoı du · K ler bütün bayı"lere dağıtılmu,ıtır. ı,. .. r ;"'>L r e · · ıymct~i.ıas hüklinıdar baı:;ta Ur 

Bir zam""'t tar .-.ılgınca zevklere b ı k • • lerin muntazanr gideceğini tatımirı .. .. an o ma uzere. bu topu döken 
<.ahrı~ olan Ed ı:-·1e sarayı, •imdl t ediyorum. AynC'a bazı bayilerin yol· " "' us a ve amelelerin hep •ol, ayrı 
t a • bl o d kararı:'hı suzluk yapmamalarına d11. dikkat am man s e r r u <J. • ayrı mük;iCatlandırdı ... Ve artık, 

•- cfu O d ~ k edihnektedir. na vo:nı.ıycr r unun u.Ş u· bi.lyük b r faPliyetle. diger büyük 
mand-:ı.nı vo erkanıharbiye reisi. ve küçUk topların süratle dökül· Piyasa kontrolleri 
b zzat (Su :ı.a l\ıiehm .. t) di. Yıldı- mesine başl3ndı. 

rım Beyaııdın ve sefıh oğullarının Silah hazırlıkl•n ar•smcle bu Slklaştlrllacak 
vUzlcrre c ·riyelerf"; ve ıcoilanla. toplardan başka, ki.ıçuk ('&pta Btr kaç gündenbet·i ş;ehrlmizde bu· 
rlıl8. klime rakıslart yaptırdıkları 

uzun demir toplar. f.öş ve ateş fır- lunmakta olan iaı,e mUst~ar;. Şükrti 
sarayın büyuk salonuna, dalrt'" latınak çin uluklu yaylar. siper_ Sôkmenstier, müsteşarlık ihtiyaçlar 
!elıcEnde m~ ıdnrler yayı!mtşt · Bun 1erde kullanılmak için b:r nevi -ve toplama umum müdürü. ticaret 
ıarrn ort ·na da CFatlh) in bız· 

zat )'&ptlğı Sıza harıtaları aı;ıl 
karabinalar. "ÜÇ kişi t.srafından of""tSi umum müdtirU. lstanbul bôlge 

- omuzda 1:1.tdan Argiboz: tüfekleri, ia,e müdürü ilt' birllkte tatanbulun 
gayet müessir Tatar oklı1rı. bliyük ı~e ı"leıri Uzerınde yaptığı tctkik-ı 

FLtih, hergün o ftç mahrem mü~ kıtada kayalar fırlatmak i("in ka- lerl bıtırm~tır. Oğrendtfimlze gore 
virini topluyor. bu haritaların, tapoletler ve mancınıklar da "ar-

1 
B. muste.şar, satışları ~erbeıst bulnn

(izttine kapanıyor, en ince hf"sap: dı. mSMRa rağmen bazı gtda nıaddele· 
müuıkerc v<ı münakaşalarından Bir ac ftan bu l\.azırhklar !>tir_ rinin piyasada gizli etler ve yUklJek 
~on.ra, büyfik ve küçük batarya tttle devam ederken Anadoludan fiyatlarla alınıp ~atıtma.sı ifi ile ali. 
mevzilerini, kalede açılacak gedik· gelen süvari ve pıyade kıtaları da ka ile meı:ıgul olmu' ve bHha.ssa ka
J.eri, bunlarI açmak ıçın lC3P ede ... Rumeli yakasına geçiyorlar. Bi- ra borsAcılann gizti taaliyetıerint ni· 
cek 13fı~ yerlertnt b~yük bır lsa_ zanslılara ııit köy ve kasabaJc.rı hayet verilm~i tçon alınmaRt gereklıt 
betle harıtaya kaydcdıyordu. jşgal <"'dcrek, (toplanma emri) ne tedbirler hakkında al8.kalılara önem. 

Urban, vakit geç4.rm<'den ocak• intizar ediyorlardı. il bı.vsiyelerde lH..1lunmu11tur. Yapıla• 
]urını ve tezgAhlarını haı.ırlamı_ş.. Fatih, cok muntazam bır planla to~antılarda. kararlaştırlan yeni ta· 
Üç ay Zörfında yapabıldiği kalıp. hareket ıed;yordu. Balkan yarını- kip ve kontrol Şektllert yarından ttL 
lara, padişahın lstectllı ı;ekllde adası tizeriade, Bizanslılara yar. baren tatbikine ba.,la.nılacak, piya. 
toplar dökmeye başlamııtı. dım edebilmek için isyanlar ve eada mıllt korunma kanununun hü-

İlk dökLilen top ... o devre göre - ihtilaller çıkarma.~ı Muhtemel o- kümJerine aykırı hareketlerin vukuu-
! na kaU·yen meydan bı.ralulmıyaca.k· 

topçuluğun mehip ve müthiş l an UJlSUrları ı;etlk bir çember ıçi-
bır harıkası oJmuştu. Ve yeryü- ae alıyor, bunlardan sil3hl-a mu. tır. 

Terzilere dikiş 
malzemesi 

ztinde mevcut olan topların en kavemete cesarrt edenleri, derhal 
buyuğti olduğu ıçın, bıı top (ŞAhll kılıçtan lle<'•rtıyordu. 
tesmiye olwımuştu Muhasaradan Vakıa Bi:tans k~lesil\l.rı. bilen 
M>nra bu bUyUk topları gOren Bı- muhasarası başlamamıştı. Fakat 
zıntelıı.r d-a onlarR Ctopların kra . BiLa ~ bır tarafUın (Rumelihlca
lt) manasmı ifade eden (Vas l!k) rı), d ger tnafün da Trakyada, 
adını vttdiler. •• Bu isimler, yaL 1 Arnavutlukta ve ~f()rada vazi~·ete 
nız Bizans muhasarastııa munha- hilkim olan Türk suvarı ve piya. 
flilr kalmadı. Sonraları dökülen bi.i. 1 de kıtalarilc, . kendisine yardım 
yUk toplar, kAm.den ($Ahi) adını edebilmesi muhtemel olan · bütün 

Vaki bazı şikAyetl« tnttine. bun. 
dan M>nra terzilere dtkt, malı.emest 

tevzıatnn Terziler cemiyeti değil. 

nıanifatura tacirlert ithalat birliği 

yapacaktır. Da.,ıtıtma ofisinin Iıtan· 

bul 'ubeRi te~kllA.tını tamamlayıp !a
aliyete geçtikten sonra, dağıtmaya. 

tabı diğer e~ya v-e mtıd.deler gibi. 

tenilık levaznnatt tevziatı da otM 
atdr. 1 d~t muhitler r.den ayrılmış. ıı. 

9 k>dem muhıt..n<le, 3 kadem * 
kutrunda ve 32 k&d m tuh.inde Fatih: gUnler nın saatlerınl, en tarafından yaıwlacaktır. 
olarak halis tunçt n dökulen to... ('Ok çahımaya ha~rediyordu. Hat
'Jtın MA".1zarast, - o devre &Ore • t u~-ku~uz ge-çirdigi saatler bile 
"1dden müthişti.. vaki oluyordu. 

Bu top. 200 ı bre baru• hakk; Bazı sabahlar, erkenden Sadra. 
~ a.tı1acak ve 600 kilo sıklet nde zanı Hiilil Pa~yı getıriyor. Ona. 

bh" ta' mermı f1rl.ata~ktı. ı hıç_ bozulmamış oian y;ıt.-.ğını gt>t;· 
F•tıh bu ilk buyuk topua at.ış terıyor' 

fttrüb.aslnin. saray meydanında - Lala!.. Şu yata~• eorüyor 
yapılmasını emretti s h! .. deki gc-I musun.7 .. B zan.s şehr'ni almasan, 
be kadı11Jarla hastalar• ı korkma u y.a.t.ağa gırmek bile bana. ıstl
malaı:ı ıçin de, topun patlayacnC; rap veriyor... A1lahın inayetile, 
saat ve dakika teı Sı!ar vasıtaslle başladığım bu bilyi.ık l~e muvaf. 
ilitn edi;di. fak oiacagıma eminiın. Ve ;.;ar.a da. 

===============• I 81za.nslıların ığfaline kaprtmama

Amerikada lôstik 
haftaları· 

41 
te,,_ Haziran Ue M Haziran 

;;;;;;}) •~ında mtrikada ( ki 

ta.o.tık toplama. mUcafiel i) 3(1ln11'-

n~ tevsiye eder m. 
Dıyordu 

F dtıhln bu ı-öz!erı. •bf'"pstZ de. 
gdd • Kendisi henüz daha Veliaht 
iken, Hal·I Paşa le araların.ı. bir 
zıdd:yet glrmıstl. Bunu bir türhi 
UAutanııyan hükümdarın, kıtta bir 
emırle Halıl Paşanın kafa~ını k~. 

tlrivermes•. şten bile de&iidi. Fa.-
1 kat Fatih, bu adamıcı babasına. el
rtıi$ oldugu hıımetlerl düşunerek 

ntikam hevesine dü:,memiş.. O. 
(Arkası var) 

Sofra muşambasından 
lüks iskarpin 

Son zamanlarda fazla kazanç hır
sına. kapılan Galatada.lc hazır ayak· 
kabı. mağazalarından bazılarının sa. 
hıpleri. ply•ada. buldukları içi tUylil. 
ilzerleri renkli ve çiçekll kalın cins 
sofra mufAmbalanndan yaptırdıkları 
kadın ilkarpinlerinl lilluı derıden ma
mul diye, hem de çok yüksek fiyat· 
ıarla sattıkları ve blr kaç gtin için· 
de yırtılan bu çUrUk yüzlU ayakka.
btlarla hatkı aldattıkları yapılan şL 

kA.yetlerdet1 anlaşılmış. alA.kah ma· 
k&m)H.r şlklyet edilen ma~a.za.ıar 

hakkında takibata b&fl,amı'!llardır. 

Ansızın ölmüş 
Kü.çt1kpaza.rchı., Sandemir maha.J.le· 

sinde oturan Atı Mehmet, sokakta 
yürürken üzerine birdenbire nü:tU.t 
imıbet ederek dtişmü.ş, kaldırıldıfı 

Cerrah- hutahane!linde ölmU.tUr. 
Ce.'iedi muayene eden Adliye tabibi 
defnine ruha&t. verm'ftir. 

V A l' A N 

Fikirler 
TüRK OKULLARINDA AHLAK 
TESKiLATI NASIL YAP LABILIR 1 

Pikelerin sonu 
mu geliyor? 

B • harpte cemUerl~ na.ll:ll;yat, 

nıalzeme ta.şun& h:1erl çok 

Kbfleı,ti; kar., ıla~ı.Jan tehllktler 
günden güne arttı. Geçen harbln 
deni.t.altı hüC'uınlarına bo &efer tay· 
~arelerin \'e hele kara.la. yakıu .}·er. 
Jerde te--irll pike tayyarelerinin 
taarru:ıları eklendi. KU\-'Vetle hlma
~.-e edllen bü~1ik bir gf'mi kafllesl
M bir ,-f'y& blrka\' denizaltının ya
pa.rafı nlh&şet g«>ne bir ve.}a bir 
ka( geıniyl torı>illcnıekte-n ibaret .. 
Ur. Bu torpHlenıe de her zaman 
geminin bahll&&ını temin etnli,ror, 
ha'"-ara. uğra.yan geınl himaye gemi. 
lerinln .)ardıml.} le veya ~·edeğ~ alın
n18.bi_yle yakayı kurtarıyor. Sonra 
keşfedilir edllmeı: su bombaJa.rty1e 
ııt>':'lne dü']Ülen deniLaltı i.-i'ttiiste ta
arruL.lara hnkiın bulamadan kendi 
paı;a.-,ını kurtarmak gayretine dti
ı;ü~·or. lfalbukl i<:IR i\,·ine tayyareler 
\-l' lıeJe pike tay,vareler karışın<'a 

işin '1ekll değl-,lyor. Kafilenin 'e 

GENÇLİGI MILLf AHLAKLA KUVVETLENDIRltEK )JESELESI - HASTALIGIN DUYULMASI 

BAŞKA, TEDAVİSi BAŞKA! - öt~UTLL AHLAK TERBiYESi VERİLiR ~11? - BiR ZJRAATCİY· 
LE AHLAK TERBİYESİ ÜZErİ IE NELER GÖRÜŞTt:M? - GENÇLIC:.İN AHLAKI KALKINMA. 
Si iÇİN OKULLARDA YAPILMASI GEREKLİ ŞEYLER - AHLAKI TECRÜBE FIRSATLARI -

BiR İLK OKULDAKi PARLAK TECRÜBE - AHLAK TERBİYESİNE DAİR BAZI PRENSİPLER 

y fi. z fi. /'{ : 

lsmayıl Hakkı BALTACIOÖLU 
edaiojt ._x_ıx_·_u_fl_e_u_as_:>r;..d_a __ r_a_a_tç_i_a_r_k_•_d_a_s_ım_ı_z_b_u_n_d_a_n-.-b-e---.,-"--ç-t-in_c_u--v-... .,.k .. a: Geçen ay Be·' p 
itibarını kaybetnıtştir. ı..Pe. 

d.-ıok• 9ÖZÜ btiyağı •pcdan .. ya· 
ni .ukala, b.i.lglçl:k tcıslayıcı» an. 
lamına geliyordu! Sosyolok Emile 
Durkheim pedagojiyi için~ dt.iş.. 

tü&li bu ltibarsızlıktan kurtar
mak ;çın ilmi temeller uzerıPte 

kurmak isteınlşti. Ona aöre bu 
temeller ancak sosyolojinin gös. 
terdikleri olabilirdi. 

Türkiyede ahlB.k probl~mi &il· 
nün en canlı problemlerinden bl· 
ridır. Retsicümhurdan Saylavlara 
ve gazetecilere kadar bütün fi. 
kir ve kültür o.damları bu ah. 
18k probleminden bahsediyorlar, 
gentliğ:n nıilli ahlilk He kuvvet. 
lenmiş olm11sınt istiyoruz. Bu Is. 
tek gerçek bır ihtiyacı anlatmak
tadır. Bund• hiç şüphe yok. An· 
cak bir eks:kligl yahul ı:ayıflıgı 

duymrtk, anlamak g<>rüp !iioy
lemtk başka. bunu gidermek bam 
başka.dır. Çare, tedavi usuıü ne-
d,r'? 

Burad~ size reçete verecek de
gilim. Gerçi genel ve nazari şey_ 

!erden bahsedeceğim. Ancak söY
llyeceğim ve göstereceğim şeyler 
ratiji çok ilgilendirtcektır. Aklı 

başında. biraz da yaratıcı muhay
yilesi olan bir eğitmen veya öğ. 
retmenin bu genel ve nazari pren 
sip ve kurallardan yararl&nma
m.asına tmkiln yoktur. F:krin iyi
ce .-ntaıılması ıçin önce üç va. 
kayı ml~aı veriyorum. 

* 

altı ay önce bir başkrı ziraat(;'i ar_ lbJI siktaşta 19 uncu ilk eıku. 
kadaşla bırlikte bana gelm ş ve lun müsaınere :aıonur:da.yız. Ba~ 
ayni ıikayette bulunmu~t\l. Sö- öğretmen Nurettin Alasayar, 0•1 

züo sonunda dtdi ki: ık-, on üç )'tşındckl kı:ı ve o~lan 
- Ne Mrsiniz, Amerikan ko· talebes: r.e benim İnanmak actıı 

Jejler:nde oldugu &ibi, talebem._ pi:ı.e~inıi tcnısil ett-ıiyor. Bu pi_ 
zi gruplara ayırıp başlarına bir ye~ çc.cuklar için ağırdır. F~aka.t 
profesör veya doçent koyup gc- çok n1u\·Affak oldular. Ten1s lde j 
zintiler yaptırsak: bununla iste- Bıriı c· ilasıa rolünü yc1pc.n kı .. ın 
diğimiz ah13ki sonuçları elde c. ağladığını gördüm ve çok se,·in-ı 
debil.r miyiz? diın. Çü_nkll btı agtama ya~am:·k. 

Ziraah;i arkadaşımızın düşün- tar. bütün limldtni k~!'lltikten 501"=. 
cesi dikkate çok deaerdi. Ona ~u rı tekrar yaşEınak ır;:u..ieslri eld.e ı 
cevabı verdim: eden b r lıastanınd· D'?mf'k k 

- Çok iyi bır teşebbUı; üzerin- rol çocuğun ruhund~ uzvi bır 
desiniz. Ancak. yapnıak isted P:·. tepki yapacak derecede tesitH ol 1 
niz :;;ey, gençliğin •hl3ki kalkın- nıu:;tu. 1\1üsamercyi 1.:..eş çoruk 

1 
ması için yapılması 'erekli olan b ı h ı ı d 3' ;..nız a)Ö arına_ i::. .ır <.lTiiŞ ar : 
· _ylerin ancak bir parçasıdır. Au hazır! 1.,,.ı lırı ~-a~"'!'..klı se''6' I 
Arkad&şım, mer;ıkla yüzume ~~~·gı, gH'l.'C! iş bulumu. ferdg;ı, 1 

bakıyordu. Yapılması gereklt o- istlyen tam bir ahlAk tecrübe~ Y
lan bütün ~yleri hep birden o;:-_ di. J9 uncu okul. çocuklarına ah_! 
renmek :stedigl anlaşılı;yordu, !ilk öğüdü verecek yerde ahıilk ı 
Sordum: trcrübeı;i yaptırmıştı. 

- Sizin Enstitü'de spor. nıti- * 

teknelerinin bü.tun 
nıtldııfaa. ceyretlerlne rağnıen tay
) areler hi.icunılarun &aatlerce, bazı 

da g-dıılerce tazeliyorlar. Taarru-ıa 
uğra.)·an kafile.ye lusmen dağılınak, 
kı.,nıeıı de'\·an1h bir tehlikeye J"ÖfUı 
g-ern1t>k ı.oru dü.,üyor. 

'lilttefiklerln '\·e ht'le deniz ıııak_ 

n~·atı kendileri i('ln hayatt bir me
M:le olan tngiltere '" Amerikanın, 
yeni slhiıhlar icat etmek ıc:tn 6efer· 
twor etUklerl bütı.in lliın l·e fen adam
ları, .her şey &r~ında ba,ta bu de· 
nl-ı ka.filelerlnt kurtMrmaga önem 
,·ermektedlrk>r. 

~inıdl JııglJJzlerln pike ta.yyarelt. 
rlne kar,ı te.':tlrU bir sllflh i<'at et
tikler! haber verilmektedir. Bu ... ı. ztk, tiyatro. konferans, çay, cg

lence. yardımlaşma. ~eyahat, dağ 
cılık, f'debiyat kolları, bunları ya 
pan talebe tc .. killeri var mı? 

B u \'Rk<i ve mısallerden ~on· 
Jllhın. ölllın kuşlarına. karı:ı müca-

ra ııh13.k terbiyesinin prcn d~le<te bir dönüm ola<·ağıuı ke,.,tlr· 

Arkadaşım bir şey sczm ;ş &ibi: 
- Hayır..! ded' · 

Sö:lüme devan1 ettln1: 

siplerirc geçelim. Bu prers·pleri n1e-k \C.Ya. iddia. etmek gliçtür, zira 
kısaca yazıyorum! ı '!'illılh hakkında faz.la nıatümat ol. 

1) Ahl3k terbiyesi bir (ikir. madığı gibi nıfr,pet neUceler:I de 
düşünce terbiyesi• dcğll, bir ı• [ il. hf'nüz harp ı,ahalarrnda tecrübe 
teşebbüs ve irode terbiyesi" dir. I edilnıen1ı,t1r. 

- Demek ki sizin müe:->sesede. Ahlıik terbiyesi çocu&un mantı_ Londra rad3osunun blrka~ glln 
de gençlik -her terbiye devremiz. ipna degil bütün şahsiyet'ne. ak. önce kısaca ,·erdlkl ma1üınata gore 
de, her okulumuzda oldugu gibi. tif şahsiyetine hrtap etmet:dtr. bu ,ytni &llıih, husuliııi bir topla h•· 
ahliki tecrübe fırsatlarından yok 2) Ahlak kuraU~rı cemiyet ek>· , -aya fır1a.tııan nnıa.yyen uzunlukta. 
suı bulunuyor. Önce müesı;cseniı· ğumlu kurallardır. Cemiyet h<i. heltzonlu relik bir teldir. Tel, mu· 
dC' bu ortaklama ve soıııyaJ Ra. yatı olmıya11 yerde ahilik yoktur. &).)en mP...alebinl bulunra. ucunda 

B i-r yuksek okulun ld~resm_ yat çevrcler·ni yapınız. H'ç şüp. Çocutu. genci ahlik. JııştırmW:kl bir para.~Ut a~ılınııkta ,.e ;yaıvaş ya· 
de bulunan bir •rk~dae-Ia he etmem kt bu topluluk hayatı .çin önce b·r cemiyet çevresi ya. 'a.-ı di.i':'mf'ğe ba1lamaktadır. Temin 

aramızda şOyle bir görlişnle ol· bir takım vazife ve mesuliyct ratmak gerektir. Bu cemiyet tı. edUdtğlnf" göre, pike yupan tan-•· 
muştu. Arkadaşım diyordu ki: yani ahlcik tecrübelerıne meydan mi, ekonom'k. artistık. olabilir; rt ya. hu felik ya;ylara çarparak 

bırakac~ktır. (De,·amı Sa. 1, Sil. S de) ınah,olacak Yf'"·ahut da inhJh.t ıo. - Talebemızln bazı hallerin. " 
den R.iç de memnun değilim. Bu 

1
_ runda. kalacaktır ki o zaman da 

gençlerin hay•tında k•tıyen di- ~aı-~ 'il A 1 ~ ::i:.'!~:;i1~1 hcılofe K~~·~~:~e-
:::nb:o~~::ı~:~et~~:e:,~~~~: :ıı:~ 9&• ~ ithalat eşyasının 

- Hakkınız var B . h kar hadleri 
- Geçende N · ile görüşüyor. l r m Üte Q S S l S Dlin ögleden evvel ithalat ve !hra-

duk. B'r seri konferans yapmayı cat birliğinde Flyat murakabe umum 
düşündük. Ah13k V4.' kültür ba· e lr muhtekir 480 kurup. sa· 1 bir n1eslek oldutu ortahfa. yayıhrea. müdUrU Sait Sıyda.'nın ba.şkanlığt 
hisleri üzerine bir seri konferans tJlması JH.tım gelen kakao ya. dllen<'llerln 87.aldı~ını görelim derken altında ve madeni eşyalar birıtği ile 
ya~"ltm. Bunlardan bir kıı;~ının 1 ğını ur nıh;Jı fiyatla. atarken yttlf:o.- çoğo.. ldığını göre<:eğiz. J yeni te~ekkUI eden motörlll, motöı.·· 
5,zın tarafınızdan verllmesı çok lannu'i. sı\rASTOPOLOAKJ '\USARE ! .:JUz na.kil vasıtaları btrl ıklerl mensup-
tyi olacak. Ne derıı:iniz? · Sivastoı>0l hakkında. o;ı,hndl anlatı· }arının da iştirakıle fevkalide bır 

1 D
. Panayol Kall'(ellcti'I adındaki bu 

- Faydalı şey er. ıye cevap adsn-11n, kakao yağından bu kadar lanla.r akla durg-unluk vere«k ~y .. toplantı yapılmış~ır. . 
verdi'lll. . lerdir Bir llu<ii amiralinin ~ö\-·Jedig·ı- Bu toplantıda ıthal edılen eşyan.ın yukftek kazanç t.emin ettiğ1ne balu.. · ~ . . . . . .. 

ne göre son ınuha&arada Sl\-·astopol I kar hadleri te.sbit echlmış ve gorü_ Bu bahls üzerinde bir muna. 
kaşaya girişmek istememiştim. 
Çünkü arkadRşıma prens:pleriml 
kabul ettireceğime en1in değildim. 
Kendi şubesinde çok değerli olan 
bu ~rkfdaşım ah1ilk t ·rbiyesinin 
her ~eyden önce fikri ve akli b:r 
terb·ye olduğunu önceden kabul 
etmiş bulunuyordu. Halbukl be. 
nim bu işteki lnanım bambaşka· 
dır. Bu klanın M olduğunu biraz 
a§Agıd.a görecek~inız. 

* Mdı kinci vekayr anlata. 

lt~a kendJ:-lnln dU\-•rd&n 3 at trkar-ı - len lüz.um Uzerine ıçtın1a b~ka bit 
n1ağa. alt'1•k bir adam olduğttna hök- htüne ytt;c.er kUolnk 12.,.000 adet, . 

YR"I on iki hin k- viiz ten bomba 1 güne bu akılmı~tır. 
metmeınek eklen gelmly&r. ~ ..,... ... .r 

o.tılmıı. Sh .... topol chi<!tllkteıı &onra T A K y 'j M 
KARLI MESLEX 1 ~hri görn1e~f' da.,·et edllml~ olan f l 

PoH!ılerin yakaladığı bir dt~njn Anadolu ajllnsunn Berlln ınt.thablri: 18 'l'E~H\-fUZ 1942 
U&tb aranmış. koynunda. bttlanan bir 1 «'l'ttk bir yapı kaJınadığı gtbl ıih il CUltA 
torbada bir ~tbtrttk, btrka.ç aılUn, halktan da e~r yoktur. Bu t&sız ha_ AY 1 - GÜN 191 - Hıı.ır 66 
btr .-,tiril de kllıt pa.ra. (ılkmı,. [ r1ıbe1tln bir kena-rında. ;yalnız bJr ('a,.. RUl\tf 1358 - HAZİRAN 27 

llayır l~fyoruz zanneden ktn1 eif'- mi ve onun mlnare6J, burada bir z.a.- Htcri 1361 - Ceınazlydihir 26 
r.in \-"erdiklerı lıl&dakalar herhalde be.- manlar Mr 'jdlrln ve JnsanJarın bu- VAKİT ZEVALİ EZANİ 
şlblrllK, altın .,ıe kl\flt Ura. obnıya. ı lundukuna deh\.let ediyor» diyor. GÜNEŞ 5,37 8,55 
<'ağına göre, yakaJanan adam hem Da.na kalırea o n1lnare, l.istbne iki ı ÖGLE 13.19 4.36 
Ayasof~·acta dllenııı Fatihte -aka bin ı.e., yüz kamyon yükil bomba İKiNDİ 17.19 8,36 
veren c•inoıt~n d<'A-11, henı de arraf- ya~drrrlan bir Jtehrin kaftraınan<:a. AKŞA~t 20,42 12,00 ş yım: YükHek Ziraat Ens- la-rtn "ıb-,terl3l:>·mı,. Fakat ı,ın asrt mddafaa edlkHf'ne ,eha.det ediyor. YATSI 22.42 2.00 

titü:fti idaresinde bulunan bir zi- 1 kölD ü, di.lencllljin h1l kadar khh Tath~rt İMSAK 3,21 6.39 

tu-. Bu mü<·adelt' Ruı:\-"f'll'in bir nut- ş s 1 lü.tünde bulunuycr. celbediyor. Kendisi Ankaraya ça- Refik Saydam kabinesine Hariciye oaklşrdan ıelen memleket sevgi_ 
kllfo ba.1lamı1 v~ bültln Am~:rlkablar aracog"' unun Belçika ve İsviçrede taksil ğırıhyor. İlk dewede İzmir me- Vekili sıfatile girerek dünya buh- sini, milli şevk ve ima.nı en temiz 
var.ite almata da\-·et edJJmı,ıerdlr. e Mel\Met usta, büyük og:lundaki busu sec;illyor ranının en şiddetli sarsıntıları es. ve saf şeklinde bugüne kttdar mu-
Ruzveıt nutkunda ,unu anlatmı,. meziyetleri förtırıce. bunları inkL Bundan ~onra genç 2~un si. f n~ında Harıciye Vck31eU vaztfesi. hafaza etmeğ b·lmıştlr. 

tir ki ordu bile to-;arruf yolunu ta_ h saf ettirmek içit1 fedakô'.l:rhga kat. yasi hayatı dünya.nın her yeri 'çin ni dinç, metin VE' ar.Jayışlı bır ka· Saraooflu adı 
tarak l:l tık arflyatınr Yli.Lde .)İrmi hayatı ve şa sı·yetı• lanıyor, kendisini Belçikaya hthsi- rekor teşkıl edecek bJt" silratle i- fa He görüyor. 
L-- •er- 1 d 1 KUçtik bir kasabanın küçük bir 
~ 0 

'"'""'"' n e au tmı.,tır. sıvu le gönderiyor. Şükril orada iki se- lerliyor. Mebu:;luk vazifesinden 
rı t rı Saracottımun şabftlycti san'B.tinden o-elen gelirle iki çocu-... r ya ae.ga hadde indlrlhnl<o\ttr. ne kalıyor, umumi harp kopunca ba~ka muhtelit mübadele umumi • 

ı·akat harbi kazanmak İ(,;iıı liı~tlk Cenevre ünıYersıtesıne naktedtyor. kitipliğindc bulunuyor devlet na- Bu kadar süratl. yükselt§ gös- lunu Avrupada. okutan büyük ruh 
lh tı t t kt (Ba';lı 1 ~ide) .,_., 1 l\leh.met usta, Şerife Hanım is· teren bir siyasi hayat içinde se.n. lu babasının hatırasını hiro bir za. 

:va o arının hlr kat da.ha )'tik· ı ti Orada 1914 senesine kadar siyasi mına milletler arası çetin müza_ ""' 
1 "'1 thtl doludur Bu hayat tatlı baş amıııı, minde kuvve 1 bir f&hs1yet ve >ra. 1 dalya ve iktıdar mevkii, hiç bir man unutmamı ... , hor nOrmemi!'-, 

~f> m nf\ YSA,· 'ardır. Bnnun lçiıı t ı •d t tabi" bl hl d ı Tü k iktı:ıadi ve ı,.timei ii:imi:e-r tahsili kerelere iştirak. ediyo_r ve üzerine " 0 "' 
d h k ki ı· t tatlı devam em ş, a e a 1 r deye sa Pı ı ea ı· annesi ti. Y zaman Şükrü Sarac~lunun baozına babasının Sl:i.natini !.llkiır edecek 
~ er ee ~ aı ik olarak kurlik ı ile metıgul oluyor. aldıjı en zor ışlerl azami muvaf· u• "11 

b ük hul · · ' yUkselış geçırını~tir pıne uya:un b r hanımla evleniyor "11 vurmamı-ştır. Tahsil arkadaşları ~u yerde (Saracoğlu) soyadını alarak 
n~~~~i v::a.nı ~r;;," ,-~:~~:Jıı~:--ı!:;;ıd~!~ Yen! Başvekil 1887 se-ne9ınde dc>g· Vatana dörl et·kek evlat yctiştiri- Mektep hayatında zek3sı, cleı-s_ fakıyctle bıtiriyor. AU tekrar ectiyor)ar kı ŞökrU Sa· iftiharla bütün ileme il.ıl.n ctmlcıtir. 
E~kl ıa"tık eritilip ~hrar ~uamele duğuna göre hentiı elit beş yaş-ında· yorlar. Icre al8kasr, taHikati He kendini tlettüz otuz yedi yaşında. iken racoğlunu twngi makamda gör- Şükrü Sara.coğlunun on sekiz se· 
gOrtirıııe yeni ıa.. .. uk kadar i':'<' varar. dır. Odemi,te efelik ana.nelerini en ı Şükrü Saracoglu, en btıyükie. ıı göster;yor ve samimiyeti ve. hoş Maıır.r Vcktı sıf\::ıtile Fethi Bey müşlerse karşılarında tahsil sene. nelik evlilik hayatı lam bir aher:ık 

Dlkkatf' JA.yık olan taraf "ud11r ki iy1 ve temız mlna.slle yaşatan ,fW!Çme r dir. İkincileri olan Hüse)·tn, med_ ne~eslle herke-s·n muhabbet.ıııı .cel- kabinesine &i_riyor, bundan sonra lerindeki neşeli, şakacı, samimi ar içinde geçmiştir. Üç evladı olmuş. 
bu kOra u-,knatı yaıınıak i(in hltblr bir Türk muhitinde doğmuftur. rese tahsili görüyor, fakat d&.h;.ı bcoiyoı-. Türk Talebe Cemıyetının. l\1allye Vekllı oluyor ve Düyunu k&daşı bulmuşlardLr. Lur. Büyük o~lu Aydın, bu !;ene 
kadro yapılmamııt. bir tek mNnur '' eh m. et u "' ta. n 1 n tahsJlini bifrmeden asker oluyor, başında bulunuyor, senelerce za-1 Umunılyr. müzakerelerini büyük Şükrü Saracoglu, halk ruhuyla. liseyi bitirmiştır, mühendis olmAk 
KUflanıln1an1r'J. lM"nLio Katan ..,irkt"t· 1 <; a h 5 1 l e t 1 Çanakkalede şehit oluyor. Üçüncü man lçinde bütün ark..adaşlarile dai. bır nluvaffakıyetle idare ederek, temasını h.iç bir zaman kaybetme· niyetindedir. İkinci oflu Yılmaz 
lf'rin t~ktbl.tından \-ıttaru bir hı1:mt-t Burııda J\.Iehmet ust~ adlı btr kardeş, çiftçiliği sanat tutan Rüi- ma iyi geçiniyor. "1\tecJisien takdirname alıyor. miı, daima koyu bir halk çocuğu Ankarada. liseye aidiyor. Kızı E. 
~eklinde l"ittfafif' edtlml .. tir. Ru ~lr· ı t.araç v 6 r. Herkes ken.dlsın. sev.yor tiJ.dilr ki, Kuvayı Milliye hareke. Tahsilini tamamladıgı zan1an İz· Armerikaya seyahat kalmı~ır. Ha.r ictyeye ıeçti~:i za- vin henüz küçücüktür. 
ketlf'rin Amerikada uç _\uL hin ,.atı-;ı ve sayıyor. B•s· sık 1an onur.la a· tifıde çok yara.rJık gO::;term.~. iki mir işgal altındadır. tlç arkadaşile Btr aralık geç•rdiğı bir rahat. mana kadar her sene mutlaka ta. • Şükrü Saracoğlu, B.ı veJ:.&let va· 
ı~ta.,,·oııu ,.a .. ır ki bunlardan he~ ktl danı)lyor, y(·nı bır işe a'-recek sene evvel vefat etmiştir. En kil. beraber İtalyaya. Of'adan Rodosa sıziJk dolayı!iile kabtne haricinde tilini Ödemiş dağlarında. Gölcük· zifesini çok çetin bir zamanda, çok 
rnuhitt.P bir adedi ıuf',·l:"ut dı·nu·ktlr. adkm onun ellni öpn1ıye ve tav:,ı- çükleri olan HA.mit Avrupada tah- geçiyor, Rodostan Kuşadasın11 at- bulunurken esaslı bir tL·tkik va. teki küçücük evinde geçirir, ora- miışkül me~eJelcr kar~0asında üzcrt. 
lfalk tnıtladığı J4st1A"i buralara \;f'f-. yeterin dlnlemiye koşuyor. Kay. sil görnıüştür ve ·imdi Osmanlı lıyor. Ödemişte bir taraftan çift_ zifesiJe Amerikaya gidiyor, Vaşing da halk arasına karışır, köylü .le ne almış bulunuyor. Fakat öyle 
mı-,. bunlar da ~()4;t.f'rllrn merke-LIE"re~ makam ve dijer memurlar onun Bankasında idare meclisi azasıdır. çilik elnıekle beraber. d:ğer taraf- tonda. devlet reisi He devlet erka- ~atra1'ç oynar, 2'e:ybek oyn-ar, köy. umuyoruz ki z1nde sezrşlerile halk 
f'\ kiyatJa uu·':'gul olmu,tur. dükkAnıoo devanı ediyor ve halk· Ştikrtı Sar&eoğlu ilk ve otta. tan da babaslle bcriber Kuvayı nı ve Nevyorkla ma1i ve iktısadi lünün ziraat işlerine anlayışlı bir ruhunun yolunu bul.ıcak, ferahlı 
•u ,uretJe hrrn zaman, he.ın ftllek, · a teması orada yapıyor ::'tılehmet t.a.hsilfnt Ödemişte, lise tahsHinı İz- ~f\ılilli.ye harek.etine karışıyor. 1\1.eh- aıemin mümebSillerile tanışıyor. aliıka gösterirdi. Halk, karşıların- bir emniyet ve iş beraberliği ha. 

lt~m para ta 11.rruf edilerek liıo,tlk ustada her halde mesleğinin hu- mırde yapıyor, Mülkiyede okuyor. met usta bu hareketlerde şehit o. Amerika hayatını yakından göriJ. da su katrlmamıs bir evlatları bv. vası yaratacak, böylece çok zor iö· 
topJam.a. ı,t Jld haftada ta!namlan. dut1arını aşan bı.r şahsiyet var ve İzmir vilAyeti maiyet memurluğu_ luyor. yor ve orada son derecede iyl bir lundutunu derhal anlarlar, hiç te. rünen işlerin halH kolayla~mış 0_ 
mı hr. Miktarlar henüı !lan edUnıe- bu şahsıyet Ödemiş hay•tının her na tayin ediliyor, blr taraftan da 37 yaşında vekil tesir bırakıyor. reddüt göstermeden genç vekile lacaktır. 
mı,ur, sahasında bir sevgi ve iyilik kay, İzmir lisesi riyaziye mua!Jimliğinde Şukrü Saracotlunun faaliyeti, Avdetinde Adliye Vekalet! va. içlerini açar, dertlerinı d8kerler· Xendlsine candan muvaffakıyet. 

@ERÇ'I!: 11agı diye kendını belırtı)'<M'. lttıhot w: Terakki mektebi müdur· Aı..turkün d•kk>tln ve .ı&kasını z>fesın: .senelerce muhafazo ed•)lC>t· di. Şükrıı Sarac<>ı:lıı, ta ana k;ıy. ler diler!~ 
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Askeri durum 1 

\ tbsU:azBO~ 
Mısır cephesinde: 
~ eneral Aı:ıt·hhııeck zırhlı bir

~ ilklerle llhvcr t'enup cenahı. 
na bir taarroın ı;irlşml tlr. ".\tihH•r 
tebliğlerine gore bn ilk hnrekf!t püı;
klırtUimü tlır. Jngillz orctusunu11 dn
h.ı bltyQk tııa.rrut. hareketlorlne gi

rlşmesJ çok muhtemeldir. -farışll Rommel, C('Phc'e ağlr 
toplar etimıektedir. Bundan ba!!ika 
~foltanın tokrar bombarıhman ecfil
nıe."il Afrika3 a ;yeni se' ki) at ) apıl. 
dı•'hoı gö termektc<llr. Nm-yorkd&n 
«elen haberlerde. vt11 ı Fraıı!lll ının 
\flh, ere yardım ettiği ·uı 1 unu lO• 

il~ le Mi1ı er OTdusuna lı rp malze
ıııesı gönderlldlti hltdlrilınektedlr. 

'.'ltih\ er 1arııf, Rommel ordU5unu ktfla 
UUnanda lrnnetlcndlrmek !Çin her 
çnreye bl!Ş' unnu .. tur. Bu da, Mihver 
ordu unun F.I Alemin bolge!o1nde uzun 
nıüddct dumu~ aeağıruı. kl5Jl bir :ta· 

mnn ı;onra ı kenderhe \e Kahire 1 • 
ttkametlerlnde tekra~ tnan"ul.B girl. 
ı:e<.·cğtne kuv,etıt bir delildlT. lnglllı'. 
ordu.<>tmun 'arlfcsi ağırdır: l11>1rın 

tehlikeden Jrurtanlına ı ancak taıu-· 

ruz 1~ ha!JM"ılabllir. i'ITihHr ordu!ill 
ıtarbe doğru surlildükçc, tehlike bÜS· 
bUtUR atlatılımıı sayılantaz. 

Qoğu cephesinde : 
Don nehri garhlnde me>yılım Mtı· 

harebc91 olanca ~ldd tile denm edl
) nr. Atman ordu u ' oroneç ısın~-a. 

ll'll'tindekl 8"'dlği simdi cenuba doğ
ru genl~letınejte ga~ ret edl3 M. Yal
nız So\"~et mUdnfaa ccpheMırin M10 
kilometreden fazla bir geni likt~ ye
rinden oynatıldığı hakkındaki Alman 
lıtdiası bize m\ibalifalı goriınınekte
ıllr. bebl tffi 

Mırharebe ""°'' henüz l>t>fl Mlı-

..·.-. . 

Tirpi tz 
torpillendi 

Avrupada 
sulh şayia la rı 

Haftanın at 
yan şiarı 

İfk hafta koşular 
horo1'e-fli olacak 

3 ---------

Dr. Refik Saydam'ın m~ntM4! 
• • cenaze merasımı Vişi, rüzgara 

göre 4gidiyor 
Y-: M.. R. M L 

0 nrnl'lc Almanların _,.. l6 l ~-
nldcıı boııılnltı hır. Pdc helll 

Bu gemi Almanların 

en büyük harp 
gemilerindendir 

İngilizle r bu haberleri 
yo l :ml.yorlor 

Tstanbul at yarışlarının birincisi 
onUmtlzdekl pazar gilnll Veli:clcnd 
ko u alanında yapılacaktır. 

Birkaç gUn evvel ıırın ettl~m z 
gibt koşuların programını bu;lhı ve· 
rlvonız: 

ki l..a.uıı e en rlıı.gira ı:-orc si.)'B"et 
kullan rnk gemi) 1 ~ Urühıttl:'e "' 
'akil lmzanmas-a çalışıyor. Alman· 
lıırın Akdeniz diha ını ka~anmak 
iizere olduklarına kani olduğu gün. 
!erde lhmnı df'kl tlrml • Almanvua 
ı,.l'f \erıııl'k, Alman uıferlne ·,;r. 
<lını f'tnıf'k l.ı:t.ım gelecetınl ~'le-

Almanlar, bu haberi 
Jalanlırorlar 

Berin 9 (A.A.)- Tebltğ 

Trıpıtz sınıfınd n bir saffı harp 
gemisinin larp llendl:tme daır Sov
yetler tarafından ileri sürülen d 
dia tamamile asılsızdır Bahis mev~ 
zuu olan gemı ne taarruza ve ne 
de hasara uğramıştır. 

Londra, 9 (A.A.) - Sovyct ge

ce yuısı tebhginde de bildirlld ği 

uzer.e Barantz den•zınde bir Sav. 

yet denizaltısı tarafı dan lkı tor

pil isabet ett>rilen TrıpU.z Alman 

zırht.ısı Alnıanyantn h p olduğu 

en kuv'lietll zırhlılardan bmd•r. De 

nlz yıliıklarınd ot z beş btn to· 

nıla.toluk olduğu bıldlrılen bu zırh. 

)ı g~çektc 4{) biR tonHMo gelmek

kı 't"C ağır s iiıhlarla mücehhez bu· 

ltııımaktadM'. ZW'hlı a~nı zamanda 

kolaylıkla uçui'ulıı.bilen 4 uçak ta 
taşımaktadır Tr~ltz zırhlı ı, İn. 
gıllz füosıu tat"afından Atlanükte 
batlt'ılan Blsmark Almıtn zırhlısı

nm ~r. 

Harp, 1943 de 
bitecek mi? 

Bir ktsım efrodtn 

Amerikodo silôh 
altına alınmasma 

lüzum görülüyor 
V 'ngton, n (A.A.) - Mii .essıl

ler mecti.s! kerl COOUlllen rei i M. 
:May, Btrle.,'llk Amerikanın evli er
keklerle 18 _ Ml ya.11ndakl gençleri 
askere ğırmak tıyaomda eılmadı
fını söylemiş, h rbtn muktentel ota· 
rak 194% de ve nıuhakkırk surette 
19t3 de biteceği tıdımınmdc 'hllkm· 

Alman mrıetı 
oyalanıyor mu? 

Birinci Hosu: 

Ankara, 9 (Radyo Gazetesi) 

Uç ya .nda yerlı yarımkan Irgilu: 
at ve kısraklara R1&hsus, ~.safes 
1200 metre. 

1 ~vlAn, 

2 Tiryakı, 

3 Aear 
4 Mene\ış. 

11\lnd Koşıı: 
Uç ve daha yul\ıu ı vaştaki ~ııfkıın 

Ingtliz at ve kısral<iıu a mahı;us, Me. 
safesi 1600 meh·e 

Londra rad)OSU bulgarca ve ma
carca ne rlyatındş lngllteı e le Al· 
manya arasında sulh yapılııca.ğı şa

yıalımnı yalanlamış ve şöyle demiş. r 
tir: cBu şayialar Alman mılletlnt 
oyalandırmak için bizzat Alnıaıı ma·' 
kamları tıırıı.fından uydurulmu bır 
valandır Ingıltere. Almanya), kııU 
şurette mağlCıp etmek !çın taahhUtte 
bulunmu.~tur. Ingillcre taahhl\tleri
ne sadık kalan bir dcvlcttır ve onun 
taahhlltlerlne sadakatınden şüphe · 
edılcmez. ---o----
Harp teh~~kesine 
karşı s ~ g Jrta 

Sigorta nisb~tl~ ri 
azaltıldı 

ı Umacı. 

2 HUmahahın. 

3 Şcııkız. 

Uçlınl"tt Koşu: 

Döı t 'e öaha yukan yaştakı :ı.r 

lta11 Arap atıaıına mahs , Me afesı 
1400 metre 

1 Kısmet 

2 KUçUkhllal. 
3 Sevım VIII. 
1 Yllksel, 
5 Tuna. 
6 Tarzan 

llnrıfünl'iı Koşu (Handlka.r) 
Uç ve daha yukar ya,takı Ir.giliz 

ntıaı ına mahsus. Mesafeı>ı 1800 metre 
1 Dandl, srklet 12 
2 Komisarj 67, ' 

Tlrklfe için yfizde 25 ten 3 o21<1emtı 61 
1'1.5 a iDdlr lhli 4 Konca 6-0 

Londra, 9 (A.A.) _ Harp leh- 5 Yavuz 53 
1 kesine karşı sigorta nlsbetl a.zal- ı 6 Alemdar 51. 
tılmışur. Bu, işlerin miilleflkler ıe Rcşhıci Koşu: 
hinde iyileştiğin n allımellerinde~ 1 iki yaşında ~afk ıı I lız tavlıı.rı· 
sayılabilir. Ş.mdi Hindlstana gltm k 
veya oradan gelmek tç.ln yiızde 25 
yerme yalnız yüzde 2.J) ödenmek
tedir. Birleşik kraliyetle Avustral· 
ya veya Cap yolu ile şimal ve ce. 
nup Amerikaya g imek l~·ın yiızde 

25 yerine yüzde 15 odenmektedlr. 
Panama yolu da {lyr nlsb te tabi
dir. Basra körfezıne llındıstan do· 

na ml!.hsus Mesafooi 1000 metr~. 
1 Destegül. 
2 - Pulat. 
3 Varad, 
.( - GUrsoy. 
Mü terek balris: 
Iklli bahis: 2, 3, -t. 5 irıd 'k0$ularda 
Çlfte bahis de 2, 3, 4., 5 Jncl k~ı

}a r üzerindedn-. 

ğu kıyılarile cenup Afrika;> a. batı -------------

Rusyada Alman 

(Ba~ı J lnııide) (/) lu a 11 Kutu~ u hazırlamı11tır. 

lop nrcbasına konuldu Bnndor.un Gönderlieı polis motoru 'li• sıla 
çaldığı matem havasıle cenaze ha. ı;ıle en " kın ha tnhane olan Be-

mf,.tı. • 

Bugiııı işlerin nıanzarru.ı deği~ln

<'e ~ eııldeıı kafJı tutmağa başla mı., 

'e Alınanları o kac'lnr kızt'lırnııstı; 
ki Alnııın İşgal kumandanı bi.itlin 
Framıll) ı 1 gal etmek 'e Vl!ITT1 or· 
tadan kaldırmak tikrJne b;aftar 
kesllııılştlr. Alnuınlor, rlefllKlkra"i 
tıırııfıııın Akdeniz dhetlndeıı ~nu. 
hi rrıınsa\ a lıiıcum etmelerinden 
oradıı bir koprü başı tutmalarından 

korkııınktıulırlar. •:n emin çare~ ı. 

Fı an~ll.\'ı tamam ile ı..gal etmekte 
bulu) orta r. 

ı .. ın al, ııo, 1.- bir bfl.reketm Fron
"17.larııı lıhılerlnl lmantarlR nlf')
hlne çe\lrcceıi'lnl 6()ylü)or, bunu 
Alınanlar da pek hl bltiJ orlar, fa
kat iki belanın Clııh eh\ eni di~ e 
hıı ııu göze almnacn meylediyorlar. 

rransadakl rerc~anla r on \ e 
kati 1 tikometl, herhalde Mı ır l~I 

a)ılınlandıktan sonra atacaktır. 

İ n gilizler Modagaskor
do Moyet odası nı 

isgol ettiler 
Londra, 9 CA A.) - İngiliz kU'li. 

1 'etle ı. 2 temmuzda Madagnsk rın 
batı sim 1 ndc Gomer takım ada
lnı ından Frar sız.lora aıt Mayctte 

1 adasınr ı~g 1 etm şlerd r. Hiç bir 
mukavemet gostcrllmemistir. Her 
Ud t<ırafııı da ka, ıbı ~öklur. 

Yeni kab ine 
reket etti. l ~ oglu h st haneslncb n ceıbcd le 

En önde ınzıbat motosıkıl•tlerı, nöbetç tabtbl Doktor Avni Yah. 
ve bando olduğu halde cernze Sı· y11o~lu sıınt 24,40 dıı ha,.tantn •lez
raselvıler yolunu takip ederek Tnk dine geldlı,: zamon -.on nefcsını 
sim Cümhurıyet meydanına gt'ldl. vermek üzere bulmuştur Buna rağ 

Merasime l~tirak edecek zevat. men. kafur. kafein şırıng ları y -

(Başı 1 tndtlel (::) 
Smbat, ı 'Muavenet: Dr. Hulusi 

Alate.ş, Aydın mebtı5u, 
OUmrllk Inhisarlar': Raif Karade. 

nlz, Trabzon mebusu, 
Ziraat: Şe\·ket Reşit Hatipoğlu 

Afrikaya, Adcne, Hayfaya, İskcıı. 
derıyeyc, Silveyş limanına, Kıza. 

denize, Türkiye ve Kıbrı a gitmek 
için şimdı yiızde 25 yerine yüzde 

kordıplomatık Cumhuriyet meyda.1 pılmı tır On dakıka sonra Be. 
yarma hareketi nında kendiler ne tah s edılen yer yoğlu hastaneııı başlabıbl Doktor 

(Blıı!Jır J ır.Hel ~ leri9i almış bulunuyordu. 1erasl. Fikret Onuralp ve Dahil ye müte-

Afyon mebu u 
Mtinakalbt: Fahri Engin, Stımsur 

·mebusu. 

A!manlar, Fran-
17,50 alınmaktadır. 

t
- . rda A me .ı~rak edecek oıanlQr 3akel a· ~ha ısı Necmettin İzmir! \ e he-
.. ~ y ut dit< kıt.al@.rı hareket tıelindedlr. MoUiı il! 83' • 'kara den z, na' a gener ller . men ak b nd Proı. Dr Tevfık 

askeri umcra biıyük ün formaları Sıığl m gelml ler Vf' yoptıklıırı 
t killerle piyade lnıV\ etlerlrun ilen le yer almış bulunuyor! rdı. I mua;>-enede kalb ve teneffüsun ta. 
müfrezeleri dağınık btr halde geri 

'Jlicaret: BebÇM Uz Deımli me
bu ıı. 

Vetıl kahlnP.de fki tttühinı cJeii iklik 

ri garblndedir. Ru ordtııtU bUyük kıs
rnı ile Don 11eltrl • r.kına atılmış de
~ildlr. Ru merk~ 'e eeonp orduJlN't 
ıtrusında açılmak i tenf'n bü ftk boı;;· 
luk henUz hosıl olm1M11ıllt.ar. Bu iki 
Rııs ordusu, lrtlbl't "e tema ı nıuha
t au ehnektedlrler. Hu.,; 4lrdıısu ite.. 
ııUz Voroneç • t. Oskol anıu111i Jıat
tJnda ınukn\emete tle' m edi.}or. BeJ. 
ki bu ıne,·kllcr Almul r tafottfındaıt 
lı:gal edilmiş olabilir. Fakat bu vazi· 
)et, Ru ordusunun boıııguna YğTa. 
nıadıl:'mı \C Uı;Uhı Alın e taarruz\an 
knnıı ınt'hı rcplıe tııtnrak \C muha
rebe 'ererek <;ekııtUthıl xö tcrıncl<t~ 
dlr. iman !\Dl cenahı henuz ()M(ol 
nehri lizerlnde St. Oskol mev:kiı f'i
' arında bulonituğuna göre. demek bli
~ l\k olc:ıide bir kmıtıtnıa hareketi de 
.} a pılam nıış 'e bllba11sa D n nehri 
S<'nls ı·ephedc şnrlta ı::cçllenıemlştlr. 

. sayı tamamen 
Amerıkan orduları işga~ mi edec3k? 

mu~tur. 
çekilen dii.şmam :vakındım sıkıştır· Başta V li ve Beledıye Re 51 or. memen .durmuş olduğunu 'e ha· 
maktadırlar. Lutf Kırdar olmak ..ızerc, m<>r- kıkı olum alametlerınln mevcud•-

. . humun kız kadeşının oğlu Orhan l yctı.nı tesbrt etm şlerdır. 
Orel'm şımal Ye ımeli garbi bol· 1 K 1 1 h ve Osman Saydam ile kız kardeş n cm ma sus nıudunı HMan 

Yeni k bıne. HıUvııç maddelerinın 

islrhsal tedartk \SC te,·zli ile ~ti\ka1ı 
iki nıulılm vekıUcttc değişi1'likleri 

havı bulunmaktadır Her iki vek~· 
Jete g eth ilen J eni vazıfe 9ahlpler 
en ylik ek olçUlere uygundur. 

gMlnde Alman kıtaları cenup cep· • 1 1 • 
hebınln yilkUnil hafıflctmck için ya. . 1 ' öre Ba vekıl Doktor Rcfık Sa 
· · · · · l ~ri. Orgeneral Fahrcttın Altay Ştıkrlı Ada dan a ınıan malumatn 

pılan düşman taarruzlarını dört gl\n ınerasıme ştlrak etmek uzere An· g ş . Y-

ı\lmun ordu!lunıııı iki hafta zarfın. 
ıll\ \'otsu nehri bo.} una \Rruhllecck
lerlni tahmin ecll'nll"r pek n~le et
ırıl ll'rdlr. Bö.} le bir tahmin, iman 
ordu u Don nehrini geni" oophede me· 
sela Voroncç - O tl'ogosk ara,ında 
sarka geçtikten sonru b<>lkl ileri sü. 
ruleblllr. lln1hukl nıe)dan muhare
besi hruıliz ))on nehrinin garbinde 
ıternnı etınektedir. Bunun lı,;ln Ru • 
lar bu hlı) ilk nehrin sark kıyılarında 
ı.:u, etil bir nıUdafaa hazırlıyabmr

ler. 

başkomutanhğı 
va.nngto!'I 

9 
<AA> u Bu askeri bir zaruret 

r • • - mumıyet-
le iyJ.malömat alan mahfillerde de. olarak görülüyor 

d 
_.. ...n.ı~t" karadan gelen heyet Rl..,·aset'cum dam, takrıben beş ay evvel gün· 

evam cuen .,,~...., " Çttrpışmalardan ' " • d b b '· .... ~ n~ı ü •~u 
1 

hur umumi ktıttbl Kemal Gcdeleç uz una benzer hafi ve ça u.-
soma 0-·· pu.s' rwu Ş erdır. • . Başvekalet Mı.isteşarı Cemal, Harı. geçen ve ylne takrıben btr ay ev-

eıyc VekiUeti Protokol Umum mü· \"Cl &ı?Ce uyurken kuvveth b r nö. 
dür muavini ve mebuslardan Dok- bet daha gcclrmış 'e ondan sonrii 
tor Adnan, Ati ÇcUnkeya, ~vdet ıkl gun istırahat etmış oldugu nn-

1 
Rjev'ln cenup bölgesinde çember 

içine alınan dllşnıan gruplaı ma her 
taraftan 'hücum edılmiş ''C bunlar 

Yeni Tıcaret Vekılinılz Dr. Behçet 
Uz. hmiı beled ye rmsı sıfatile bıi· 

tün halkTI hnzw unda parlak bir K:

raı lmdret göstermış. tızerine a!dığı 
1 lerd gayeleri beı rak b r gözle tes. 
brt etmiş, bunlara mutlaka vamıak 
!çın ne yapmak l!zımsa cesaretle. 
sebatla, bılgt ile yapmı tır. Yanır:e 
luymeUı arkadaşlar l<>plamanm \'e 
onla.n çalışmn vkine ortak etme· 
nin yolunu, sırn ı blldığınl iSPat et· 
nıistır. T~cnret ve ıa~ işterilıe yen 
btr rnlı getırmC.'tl btıkleneb!lır. 

\"ororıeç gnrblnde iman sol cena
hının Don nehrini geçtiği kati olarak 
ınııH'ını degllcllr. Gr,çıııls olsa da bu 
Oon nehrinin a, ıldığınu del.ılet etmez. 
\ ornıııı~ selırl Don nehrinin iki dir. 

sı•ğl ara•ındndrr. 
Gc~·en sene 22 lınzlrandu tıaşhJan 

.\Jnııın taarruzla rıııı dU,Unihıee, bu 
Alınan taınruzu J:'ıh:ünıdc ııek kti~ık 
goriinü\ or Ulr \arma dcgll. bir ku· 
ı:atmıa da ~c ;11, : o1nız bir gedik a~a
bllınek ~in Alınon ordu tı o kadar 
hlı\ ıik tank \(' toyyııre üııtünluğüne 
ragıııcn koç giiııdür uğra ıJor. Ge· 
<:en ""n günde 40 - 50 kilometre 1 
hıl.la llerliyen Alman ordusu bu e.. 
nekı tanrruuln hunun ynr1"1ııı bile 1 
J ÜrlıJ emlJ or. Daha scınrıı, Umıal fl 

ııııı' ıısnln 'c Ru-ı mukau•.mctl J uztin· 
tlı 11 bunun ııuılııenğını uınncdl~ orum. 

llulfı .. a ıııe,daıı ınoha.rcbeslnln bl
rlııı•i ımil:ası İ>on nehri gıırblnde <le· 
\ aın ctıne.kteıUr. lkind ııafba belki 
ılı• Alnı11rı orılıısurıun geniş cephede 
llıııı nelırlnl geçmek teşcbbföılle baş
lı) ocaktır. 

İngiltere sahil 
lerine yapdan 

hücum 
19 bi n tonluk altı 

vapur batır ıl dı 

nildiğıı{c göre, Amcı ika ordusu ge-
nelkurmay reisı General Marshall, 
pek yakınd bUtUn Amerika ordulan 
başkomutanlığtnn tayin edilecek ve 
muavlnlığlne de Amiral Lehady geti
rilecektir. 

Sporcu Galibin 
mezarı için 
Arkadaşlarının yar
dımı devam ediyor 
Vatan, hayırlı btr teşebbüsle 

merhum sporcu Gnlıb'ln meza
rını ynptırmak için, onu seven
lcrtn yardımını temln etmek ü· 
zere b r liste açmış, 3 yi.lnden
bcrl yardımlar devam etmekle 
dır. 3 yün zarfında bu hayırlı 

ıştc his e alan Kıı llb'ln arka
daşlarının listesini ayneın sü
tunlarımıza ycçırlyoruz. Bu 
yardımlar, bundan sonra de de 
vam edecek ve liste her gün 
neşrechlccektlr. Bundan sonra 
arıu edenler lsımlerlni adresle· 
rılc blrlıkte Vatan ıdare mu
durlu~une telefon etmek sure· 
tile kaydettlrebillrler. 

Ah Muhıtun Hacıi>c)ktr 10-0 oo 
~eki Rıza Sporel 100 00 
Edvard Ohan<.'Syan 10 00 
Kemal Onan 10 oo 
Mıllı Spor magnzası mu. 
haslbi Hamıt 
Tüccar tC'rzı Abdl Or 
Y. Sarafoğlu 
Hikmet Tunçer 

R. Teke 
R. Ergırı 
Mumtaz Kav lc1oğlt1 
O n.k Balıkçlyan 
Hasa-O Kemli Sporel 

5 00 
5 00 

10 00 
5. ()() 
6 00 

10 00 
10 00 
20 00 
10 00 

Yekün 300 00 

Lawal, banaa tahakkak sonradan sıkıştınirrH~tır. Ker.m incedayı, Baş'\iCk{Uet husu. laşılmışt.ır. 
tıi kalem müdiJrü Hasan Şukru ve Ev\ eke aynı tarzda iki ob t ge-etmemeıl için çab f lJOI" Volkof cephcSlnde dUşnıanın bir 

Lotldra, 9 (A.A.) __. Daily Mlror köprUbnşına karşı yaptığı ba~ka ta· daha bir çok tanınmış zevat ,. çırm ş , olmasına ve bu geceki o. 
rak edenler arasında id . beti o um hisslle muteı af ık kalb gazctcslnın öğrendiğine göre, Lava! arruzlar aklnı kalnıuıtır. 

ile Von Abctz arasındaki son görUş· 23 hazirandan 6 temmu1.a kadar 
meler Nazılcrle Vlchy'nln iyi geçin· SovyeUcr 9 O tayyare kaybı:ıtmlşler
memckte olduklarını göstermektedir. diı'. Aynı müddet içinde Almar hava 
Batı AvrupE14'm müdafaasını lemine kmıvctıeri 89 tayyare kayb<:tmlşlcr
memur olan General Von Runstl'd, dır. 

Biıtun resmi dairelerle hususı nahiyesinde ş ddetll bır ağrı \ c 
müesseselerin ve merhumun ıır- bcnlz olukluğu soğuk ter ıle mut
kadaşlarının gondErdlğl yüzlerce tası{ oluşuna ve pek kısa bır zn
celenk le vardı. manda ölumle nettcelenmış <>ima. 

Fransanın tamanılyle işgal edllme91 .:-.toskova, 9 (A.A) - Voronej cep· 
hususunda ısrar etmektediı'. General hesinde btr Alman ply de alayı Sov. 
bunun askeri btr zaruret olduğu id. yet tankları tarafından pu uya dil· 
diasındadır. şifrU\erek yok edılml tir. 

Lavaı. böyle yapılacak bir işgalin, Moskova, 9 (A.A.) Voıone"de 
~ransada ~lmanya aleyhindeki his-" kıtalarımız yf'nl mevzilerinde dU J a-
sıyatı vabımleştlreceğlnl öne sure· k ldd u· t k t şm nın ı:;o ş e ı an • ayyare ve mo· 
ı ek Von Runsted'ln istediğinin tabak- t' IU · d t"an~·zl k or pıyn e .. .. arına mu avc-
kuk etmemesi için mümkün olan lıer t tmekl d' Al 1 d l 
şeyi yapmaktadır. me e .e .ır. man ar evam ı 

lngi liz uçakları 
Almanya üstünde 

Londra, 9 (A.A.) - Hawı Na
zırlığının tebllğl: 

olarak yenı ılıtıyatlar getiriyorlar 
ve vardıkları nehri geçmeğ'e çalışı. 

yorlar. 
Moskova, 9 (A.A) VoroncÇ şclı· 

rinin garblnde şıddctll ve anudanc 
muharebeler olmaktadır. 

En son raporlaı·a goı e Almanlar. 
Don nehı-inden ktllllyctli bir kuvvet 
geçireıncnıişlerdlr. Yalnız nehrin 
şark kotunda bir noktaya çıkarılan 
bir miktar tank ve motörl11 kuvvetin 
imha edildiği bildirilmektedir. 

Cenaze nlayı 'f ksimden hare. 
ketle Be~oğlu, İstik!fıl caddesi, Te 
ijebaı;ı, Ş şhanc, Knraköy yolunu 
takiben sanl tam 12,20 de köprüye 
geld . Buradan yine eller lıstünde 
Denlzyollarının SU\•at vapuruna 
konuldu. Vapur 12.40 da Haydar· 
pnşay yanoştı. Buradan da yine 
ellc-r Ustfuıdc götürülerek hucıusi 
trene konuldu Tren tam saat 13,05 
le Ankaraya hareket etti. 

Cenazeye Vali ve Beledı;>e Reisi 
Doktor Lutfi Kırdar, Bıı vekltlet 
Müsteşarı Başvekalet hususi k -
lem mildiırü. Haricıye Vekiilctl 
Protokol umum müdür muavin . 
Başvektitet y.f!verl rcf~kat cdı)or. 
du. 

Refik Sayd amın vefatı 
hakkındaki doktor 

r aporu 
Ba vekil Doktor Refık Sa)'dam, 

Çarşamba • Perşeıııbc gecesi, bir 
çok bomba uçaklıırı düşmanın mü
him b.r deniz üssü ve denizaltı in
şaat merkezi olan Vilhelmshaven'i 
bombardıman ctmlslerdlr. Av uçak 
larımız da işgal altındaki Fransa. 
da bulunan uçak meydanlarına a· 
kınlar yapmışlardır. 2 Alman bom. 
ba uçagı tahrip edilml!::tır. Bomba 
uçaklarımızdan dördü kayıptır 

Voroneç'ln cenubu garblslnde Al· 
mantar, bUyUk kııvvetlerle ileı ı ha
reketlerine devam etmişlerdir. Rus· 
ıar bu kesimde anudanc mukavcmeL 7 temmuz 1942 salı gtınu ak§Bmı 
!erine devam etmektedirler. Bu ke· ~.emeglnl Ticaret Vekili Mumtaz 
simde son 2 gün içinde Almanlat l Ökmen, İaşe Müsteşarı Şukru Sok 
200 den fazla tank kaybetmişlerdir. mcrsiıer, Başvekalet hususi kalem 

Manş de niz i sahillerin
de topçu düellosu Ruslar Orct kesiminde Staryo'Jkol mudilril H~san Şukr~ Adal, ya~e~ 

çıkıntısını tahliye etmişlerdir l.bdullıih Önh<>n; Tıcaret Veka 
· leti hususi kalem miıdUrü Fazıl 

Vichy. 9 (A.A.) - Ofi'ye göre: Asal ve Val Doktor Lutfl Kırdar. 
Voronej'iı1 cen~bunda Alman zırh· ta birlikte Taksim Belediye gazi. 

1ı kolları Jelansk a vaımıı,ııardır. Di- d dlkt a s"'at 23 30 

sına rıaz.arnn Başvekil Doktor Re· 
flk Saydamın ölümunil intaç den 
hasta1ıgın gayet şıddetli bır An
gor _ ;ectorisD oldu~unda şüphe 
kalm .. dığ•nı bildiren müşterek ra
porumuz tanzim ve takd m kılın

dı. 
(8 7.942) 

Pror Dr. Tevfik Sağı m 
Beyoğlu h stanesı dahlli) e mu. 

tebass1sı Dr. 'ccmcttin iz.mırlı 
Be~ oğlu hnslancs b<lştabıb Dr 

Fıkret Onuralp 
Beyoğlu h star. esi Noöetçi l bibi 

Dr Avni Yuh~ aoğlu. 

Mısır cephesinde 
(B ı ı lnddo) .. ,.,, 

Roma, 9 (AA ) - İtalyan or
duları umumi karal'giıhının 772 ııu 
mcıralı teb!.ğl: 

Yeni Ziraat Vekill Şe11•ket Raş'd 
Habpoğlu, 'Menemende doğmuştur. 
Halkalı, YUks~l{ Ziraat mekteplerlr· 
de okumuş, lzmlr Ziraat mektebinde 
dört sene mualtımlık ettikten sonı ıı. 
Zlrat lktısat tahsili !Çin evvelfı. Fran
saya sonra da Almanyayn gönderildi 
Alınnnyadn tahsilini tamamlıyarak 
Doktor unvanını almıştır. Avrupada'I 
dönliştc YUk,,ek Ziraat EnstıtU U de 
\"azlfe nlmış. ayın zamanda Siyasal 
Bılgller okulu lktısat hocası olmuş. 
tur. Mebus olmazdan evvel Ali mura-
kabe heyeti üzasındandı. Ve mebus 
sıfaUle BUyOk Mıllet MC<'llsine se. 
çildikten sonra, Parti umumi idare 
heyetine aza olmuştur. KendiS'I ı~ 
söyler, iyi yazar \'e arkadaşlan ara· 
s nda kıymetll icra adamı sıfat le 
t.anınını.ştır. 

Her ikı yCJıi vektle çok çeUn olan 
vnzifeleıinde n uvaffakiyet dileriz. 

El Alameyn bölgesınde muvaf
fakıyetli çarpışmalardan sonra Al. =============== 
man ve İtalyan motörlu müfreze· naktan oğrenildlğine göre, bu son 
lcrl düşman unsurlarını kayıplar haftalar lçınde Tunusdan Romme•c 

haftada yuılercc Frnnsız .. skcrl 
vcrd rerck geri çekılmek zorunda 
bırakmı~lar ve bır kaç mühim mcv kamyonu, -y<;dek aliıt ve malzeme 
zil zaptetmı lerdtr ve akar yakıt gor.derilmtştir. Fran 

Kah re. 9 (A.A·) - Nc~redilen sız Aftlkesı şimnhndeki bil tün il· 
bir tebliğde kal dedİldığ ne gore. manların ku!lanılınası Çin Alman. 
7 - 8 temmuz. g"ce ı Alınan mcv. hıra çok büyük kolaylıklar go:ste

zllerlne karşı muv {fakıyetll bir rılmı;ıtıı·. 
taarruz yapılmıştır. Bir miktar top Vı!jl. Kazablanka'dakı Japon kon 
tahrip ed lmış, blr kaç duşmım ol· solosluğunun tekrar açılmasına ve 
dilrlilmUş ve esir ~lınmı tır. Tunusta yenıden, Visı hilkumet' 

Londra. 9 (A.A.) - Dun sabah 
erken saatlerde Mans dcniztnde 
Alman \'<! İng liz uzun menzilli top 
ları arasında şiddetli bir ateş te
ati edilmiştir. infılfıklıır kıyının bu 
bölgesindeki bütun şc+ıirlerl snrs. 
mışsa da hasar ve telefat olduğu 
b ldlrllmemlştlr. İngıliz topçusu 
ayni zamanda işgal altırd.."lki Fran
sa kıyısını da ateş allına almıştır. 

. , nosun a ye en sonr ... • 
ğer bır kol dıı. Borçef e va.rdıktıın son. da otele gelmiş ve yattıktan ve on 
ra cenuba doğru llerlemeğe başlamış· beş daklka uyuduktan sonra kalp 
~~~iı~olçansk hAlı\ Sovyetlerm elin· nahiyesinde gayet şiddetli b r ağrı 

ile uyanmış ve kalemi m hsus mil· 
Kupiansk • Izium kesimindeki Sov- dilril Hasan Şiikrü Ad 1ı çağıra. 

yet lnn:vctıerinc Ckneral Jukof ku. rak kalp nahiyesinde şiddetli bir 
manda etmektedir. ağl'ıdan muz.tarip oldugunu ve CL. 

İngiliz keşif kollıırı ve avcılnrı m<'nfada bulunan Yun .. nistan, Nor· 
cephenin bilha"" .. cenup kes 0mlndc veç ve Hol:ında konsoloslukları ın 
bl\tün gün duşmnm hırpalamışlar. hepsln1 kapatmıstır. 

ÖZÜR DİLl-:Rİ:t; 

BC'ıJın, o (A.A.) - Alman seri 
hucumbotları dlln i glltcre sahil
lerine. dü manın sah ı mudafaası. 
na meydnn okuyarak, cliretlı bir a· 
kın.-.·apmışlardır. Botlar 1ngılız do
n masınn mersup birliklerin refa. 
k tinde giden bır çok orta ve ku
çük tonııjdn gemilerden mürekkep 
b r kafıleye taarruz etmişlerdir. 
H<'psl 19 bin tonluk altı vapur ba
tırılmı§tır. BiıUin Alman botları 
salimen üslcr1nc dorunüotü'· 

'-~------~~~-_) 

Yazılarımızın çokluğu dolayısıle 
bugün de (Saadet ıçin) romanımız. 

la (Gümüş Maske) ıslmli hikaye
yi koyamadık. Okuyuclarımııdan 

ozur dilerı:ı:. 

Nihayet haber alındığına göre rafa telaş ver lmcmesini tenbıh ve 
Svoboda demlryolu kavşağı ile Ostro- fakat biraz sonra bir hC'kım çağı· 
gosk şehri dün gece şiddetli muhare- rılmasını emretmiş ve hekim geL 
belerdcn sonra Alman 1'uvveUeri ta- diğl zaman kullanması lçın, ıçlndc 
ri<fından zaptedılmlştır, kalb t(:davis ~ )JSı'l~n ilAçlar bu. 

dır. Toz. geniş ölçüde hava hare- Kahire. O (A.A.) J Düıı gece 
kôh yapılmasına mfml olmuş ise zarfında batı çölünde çarpışmalar. 
de bomba v av tayyareler' El Da· dak durgunluk devam ctm<'ktcdır 
rıa.. niş mcvdanl, rın mu\ affnkı. General Aucbinleck'I sey,·ar 
yetll taaıı uzlar yapmışlardır. Bu kuvvetleri Rommcl'tn sn~ cennhı
meydanlarda uçu§ halinde bulun.an na saldırmışlardır. Bomba Ye av 
tayyarelere tam ısabetler kaydedil. tayyareleri düşme..n nakil vasrtal&
mtştır. rını tc irlı snret.tc boınba'la.mışlar. 

Nev3!orlı:, 9 (AA.) - İyi bir kay dır. 



BAŞMAKALEDEN 

DEVAM 
(B_,ı 1 incide) 

nağı manzA rasını gôstcr~ n Çörçil . 
67 yaşında bir gençt,r . 

Doktor Refik Saydamın sakin ve 
muntazam blr hayatı, sağlam bir 
vücudu, bol yaşama ve çalışma şev
ki vardı . Böyle b ;r tecrübe ve foa. 
Jiyet kaynağından bu memleket 
hiç olmazsa daha on sene kesif bir 
şekilde istifade i:debilirdi ve cdc
bilmel iydi. 

Neden etmedi'? Çünkü merhum 
Başvekilin üzerinde toplanan yük. 
bir insan vücut ve dimağının uzun 
müddet taşıyamıyacagı kadar ağ•r
dı. 

Memleket, Doktor Refik Sayd•
eın hizmetlerinden elbette pek 
çolt: ist.lade etmiştir, fakat tam bir 
liyakatıa hükU.met reisi mevkiine 
yüksf"ldikten sonra edilen istifade. 
kendisinden beklem!ye hakkımız 

o'. ... ,, bir derecede olmamt$1.ır. 

Bir 1nsa.n, dimağını bir san)ye 
ir n bir makircye kıyas edersek 
şunu d .yebiliriz ki, Doktor Refik 
Saydamın enerjisinin nafi hizme
te ayrılan kısmı her halde daha 
Cazla olabil irdi. 

Acaba neden olamadı? Bir hü
kümet reisi iç · n, Doktor Refik Say. 
dam derecC'sinde vatan sevgisini, 
iyi niyeti, fedak3.r11ğı. tecrübeyi, 
çalışma kudrt: t:ni bir araya getir· 
mek "Ladir ve müstesna bir şey. 

dir. Öyle olduğu h alde bize, hepi. 
mize ait bir er.crjl kaynağından 

neden daha fazla istifade etmenin 
yolunu bulamadık, onu neden da
ha u7-un müddet hayatta muhafaza 
edemed k? 

Bu sualin cevabını bizzat Dok
tc r Relik Saydam vermiştir. l\.ler_ 
hum Ba~vektl, son mühim nutkun· 
da devlet teşkilatının A dan Z ye 
kad r l!'laha muhtEç olduğunu ~n 
açık ve samımı bir lisanla söyle. 
mişt'r . 

A d :!o Z ye kadar ıslaha muh. 
taç olan bir mekanizmanın ağırlı
ğı ise ister istemez başında bulu. 
nanların üzerine yüklenir ve ça_ 
lı5malar1r:ın verlminl, kendllcrinio 
takat'ni ve ömrünü azaltır. 

Nitek im Doktor Refik Saydamın 
ölüınünden sonra gazetelerde çı
kan son sözleri de bunu teyit edL 
yer. Ba$vekll İstaııbula gelmiş, 
günlerce bizıat ôir takım tcferru. 
atla meşgul olmuş, neticede nok
sanlar görmü5, bunları kendis ine 
mahsus hulüs ve samlmiyetlc itiraf 
etmiş ve yine kadrolar çerçevesi 
içinde müracaatir.I münas p gör
düğü bazı tadiller hakkındaki dil. 
ıt G rıC"cIC"rin l ortaya koymu~tur. 

Bir Başvekilin bir şehrin beledi· 
yesind .. bir hafta müddet temaslar 
yapit(lk, teferruat üzerinde uğraş. 
ın~sı ve bizzat bu te(erruata. dair 
kararlar vermesi memleket ölçüs :
le b:r kudret sarfıdır. 

Doktor Refik Saydam, buna ne· 
den ihtiyaç 'örmüştür? Çünkü 
mevcut şartların arzu ve ihtiyaca 
uygun sayılamıyac~ğıra karar ver
miş ve hassas bir vazlie adamı sı. 

fdtil<' 1eırluklarla bizzat çarpışmak 
'.stem '5tlr. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğüaden 
1 - Resim ve ıı:artnamesı n1uclhince 30 adet alttan sttrme araba 

kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 
2 - Sif muhammen bedeli 9000 lira, ~ 7,5 muvakkat teminatı 875 

liradır. Yeril malı olarak teklif edildiği takdirde gümrük resmi ve sair 
masarif nisbetinde bedeli artacağından temlna.t akçesi de bu miktar üze· 
rinden verilecektir. 

3 - Ekslltme l.t / 7 ı 94.2 Sah gUnU saat 11 de Ka.bata.,ta levazım 

şubesindeki merkez ahm komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartname levazım şubesi nde, resin1 umum mlktürlük tütün 

fabrikalar fubesinde her gün görUlebilir. 
5 - MUnakaıııaya girecekler mUhUrlü teklif mektuplarınr kanuni 

vesalkle ~,_ 7,rı güvenme parası veya banka. teminat mektubunu ihtl
\'& edecek olen kapalı zarflarını ihale günü eksiltme saatinden bir saat 
ev,·eline kadar mezkür koınisyon b~kanlıtına makbuz mukabilinde ver· 
melerı ıazımdır. Postada vukua gelecek gecikmeler kabul olunmaz. 

• (6966) 

Devlet Demiryolları işl ;!t :ne 
müdürlüğünden 

umum 

Devlet Demiryolları hareket servi!'li'ıde münhal bu1unan mUfetti' 
mua\'inhklerlne yapılacak mü:)abaka imtihanı ile yüksek tahsil mezun· 
ları a.hnacaktır. 

?1-füsabaka im ti hant Ankarada 251 Tenımuz.- 9!2 c::cumartesi> gUnU 
saat 14 de yapılacaktır. 

Müsabakaya girmek için: 

1 - 35 yaşını geçmiş olmamak, 
2 - Türk olmak, 
3 - Ecnebi ile evli olmamak, 
4 - idare hekimlerince hizmete elverişli olduğu ta~dik edilmı.., bu_ 

lunmak, 
5 - Fiil a.skerlik hizmetini yapmış olmak ve ihtiyatlık celbile ilgisi 

bulunmamak, 
8 - HUsnU halini polL~ten tasdikli ve.-;ika ile tevsik etmek şarttır. 

7 - Fazla tafsilAt almak isteyenler Işletme MildUrlUklcrine müra
caat ederek öğrenebilirler. 

Talipler vesikalarile 20/Tcmmuz/ 912 «pazartesi-. gUnU ak,a.mına ka. 
dar mıntakalarındakl işletme J..IUdUrlUklerlne müracaat etmeleri ilA.n 
olunur. «4760> c.7033> 

Hozat Sa. AJ. Komisyonur:dan: 
ı - A!Jağıda miktar ve muhammen bedelleri ve ilk teminatlarlle 

thale gün ve saatleri yazılı mevad ayrı ayrı 2490 sa.yılı kanunun ka
palı zarf ve açık eksiltme hllkUmleri dalreslnde ihale edileceğinden 

taliplerin mezknr günlerde Hozat satın alma komisyonuna mUra
caatları. 

2 - Taliplerin ihale 5öaatlnden bir saat evveline kadar 
teminatlarile teklif mektuplarını komisyona vermeleri. 

kanuni 

3 - Evsaf ve şartnameler satın alma komisyonunda görUlebJllr. 
c7274> 4. - Postadaki gecikmeler kabul edilmez 

Miktarı Tutarı Teminatı llıale günU 

Sıfır EU 
Koyun eti 
Keçi eti 

8500 2833 05 212 48 
13000 7582 90 568 72 
13000 6282 90 471 22 

Memurin ve Barem kanunları

nın vasat derecede insanları , çalış

mıyanları, tembelleri, açık gözler i 
himaye eden, mezlyetll'erin ve ça_ 
lışanların yolunu ve hızır.ı k esen 
çok zarc.rlı kayıtları ortadan kalk
malıdır. Ölçüler; mez '. yetll, cüretll, 
omuzları memleket hesabına mesu 
liyet taşımıya elverişli tiple c;dam. 
lar yetişmesini ve bunların verim
li. surette çalışma,ır.1 mümkün kı

lacak surette ayar edilmelidir. Ak. 
lını kullanıp b·r Jşln icabı hakkın· 

da d1klkasında karar vermek ve 
bunu tatbik etmek mesuIİyetini a
lab11en, Amlrlerlrc kendilerine 
mah.,.us v;zlfelert yapmak ; mkfıın 

ve fırsatını bırakan adam mükii. 
fat &örmeli; her şeyi soron. işi ve 
memleketi değil, kcr.dl kıymetli 

canını ve rahatını düşür.en Aciz 
tipte adamlarsa umumi hayt tımız

dan yavaş yavaş tem :zlenmelidir. 

Bugün dünya sahnesinde çek kıy 
metli b:r adam peyda. olmuştur: 

27.7.942 pazartesi gUnU açık aksUtme 
27.7.942 > Kapalı zart 
27.7.912 > > > 

Fikirler 
(Başı 2 

fakat yjne de cemiyet 
çin, ahlikidir. 

3) Ahlak terbiyesi 

ncidt-) 

olduğu 1. 

alabilmek 
için çocuğun veya gencin içinde 
bulunduğu ahlilki çevrede akt:f 
bir rol yapmtsı, vazl(e alması ve 
onu yerine ,:etirmesl gert.ktir. 
Vaz ı fe seyredile seyredile değil, 

yqpıla yapıla öğrenilebilir. 

4) Çocuk veya genç adam üze_ 
rlr:e aldığı ödevi hiç bir karşılık 
beklemeden, sırf vazife olarak 
yapmıya alıştırılmalıdır. Bu da 
ödev olan şeyleri sırf ödev olarak 
yapa yapa elde edJebllir. 

5), Yapılan ödev, sonuna ka· 

dar götürülmeli, sonucu elde e

d !melidir. Yarım Caaliyetler ze. 

kfı gib; karakteri de bozar. 

VATAN 

·rürkiye iŞ Bankası 
Küçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye planı 

KEŞIDELER: 2 Şllb& 1, 4 Mayıs, 3 A~loo 
2 Ikiııcll .. rln tarihlerlc:le yapılır 

1942 IKRAMIYELEBI 
1 adet 2000 liralık= 2000,- lira 40 

50 

200 

• 
• 
• 
> 

100 
5V 
2~ 

10 

• 
• 
• 
• 

= 4N>O, ..... 

= 2500, -

= 5000,
= 2000,-

> 
3 > 1000 > = 3000,- > 
2 > 7~0 > = 1~00.- > 
s > 500 > = 1500,- > • 

10 > ~o > = 2500,- > 

Dev1et Demiryolları İlan1arı 

Memur alınacak 
1 - Devlet Dem\ryolları istasyon Rınıfında !!';tihdam l"dllınek UzPre 

mUsabaka ile orta ınektep mezunlarından hareket memur namzedi alı

nacaktır. 
2 - J..ıU.c:o abakı:ı.da kazananlara. 60 lira ücret verilecektir . 
3 - 1--tüs.abaka imtihanı 18/ 7 / 9 ·12 cumartesi gUtıU saat 14. de Hay· 

darpa,a, Ankara, Bal-tkcsir, Kayseri, ı.talatya, Adana, Afyon, Izmir, 
Sirkeci, Erzurlım ve E!'l:ki~ehlr Işletmc merkezlerinde, Sıvaı; cer atölye
~lnde yapılacaktı r. ~tUracaatlar bu ı,,Jetmclcr ve atölye mUdllrlUğü ve 
istasyon ~efliklerince kabul olunur. 

4: - MUsabakaya iştirak ~eraiti şunlardır: 

l - Ti.irk olmak, 
2 Ecnc>bt bir klıTIMe ile cvH olmamak, 
3 - ıs yaşN"ıı bitirmiş ve 30 u geçmemiş olmak •::O yaş d:ıhil > 
·l - Askerliiti yapmış veya askerliğini yapma!Hna. en az bir se
ne zam an kalnuş olmak «emsalleri si!Ah nltında bulunan ve
yrı. celbe tA.bi olanlardan tahsil veya ııhht ııebeplerle ertesi sene· 
ye bırakılanlar lştit'ak edemezler.• 
5 _ AskerliA"ini yapmış ve ihtiyata gcçıTIİ!J olanlar a.ynı dere_ 
eede kazananlara tercih edilecektir. 
6 idare doktorları tarafından yapılacak mııayt>nede sıhhi du· 
rumları Demlryot işlerinde vazife gBrmC'~C elver iş li bulunmak. 

5 - ?ttUracaat i!';tidalarına bağlanacak vesikalar 'unlardır; 
NUrus cUzda.nı, diploma veya tasdikname, askerlik ve:-ıika~ı \'e as· 

kerlik yoklamaları, polisten tasdikli iyi huy k8.~ıdt, ~ içck aşısı kO.ğıdı 

•evli ise evlenme cüzdanı, altı adet vesikalık fotograf 
6 - Daha !azla malQmat almak lstiyenlerin Işlctme J..tlidUrlliklerine 

veya istasyon şefliklerine bizzat mUracaat etmelidirler. 
7 _ Istidalar en son 1-i i7/ D·1.2 gUnil saat 12 ye kadar kil.bul olunur. 

c. '17G9 ~ 4-70~2' 

10.1 ... tro 

( DEMiR ·TOPRAK 
Anonim Şirketi ) 

MÜESSİSLERİ HEYETİNDEN: 
Emvali gayri menkule Uzerino i.krazat '"·e Jpotek muamelatı ile 

her nevi emvali gayri menkule alım ve satımı ve inşa ve işletme ve 
ldareki ile Türkiye Cwnhuriyeti Devleti Istikraz Tahvilleri, lia.
zine Tahvil ve Bonoları ve bilOmum mali, ticari ve zirai işlerle işti_ 

gal eden şirkeUerln esham ve ta.hvilAtınt nlubayaa ve balada. tasrih 
olunan mevzuu ile alAkalı şirkeUeri kurmak ve 100 sene mUddetle 
devam etn1ek üzere beheri 500.- lira kıymetinde ve hi"i.miline mu· 
harrer 1000 hisseye munkasem cem'an 500.000.- lira sermayeli 

(DEMiR-TOPRAK ANONiM ŞiRKETi) 
adı i!P bir Anonim Şirketı teşkil ile 20 ·5 ·942 tarih ve 4577 sayılı 

ve."ika ile mezuniyet istihsal edilmiş olduğu ve bu .şirketin hasılatı 

~aflyeslnden <;(. 15 ı ihtiyat akçesi tefrik edildikten sonra, bakiyenin 
ı;;, 30 unun J\.teclisl ldare 3.zalirile mUdUrlere ve şirkette çalıı,anlara 

ve r ~ 10 inin de hlsııedarlara muhassas bulundutll ve Tesis Umumi 
He-yetinin !-iermayeı şirketin tamamının taahhüt ve '1 23 inin tediye· 
si nden Ronra 10 gUn zarrnıda gazetelerle usulcn yapılacak iltnda 
gösterilecek gUn ve saatte Istanbul, Bahçekapı, Taş hanın 3. ncU 
katı nda. toplanacağı ve bu içtimada sermayenin 18.akal nısfı temsil 
edilmedikye müzakerelere başlanamıyaeağı ve her hisse sahibinin bir 
reye sahip ve ancak bir şahsın his~e miktarı ne olursa olsun azami 
10 reye malik olacağı ve kararlarin mevcut hissedarların çoğunluği 
le verileceA'i ve sermayei şirkete iştirak arzusunda olanların 15/ 7 
1042 tarihli çarşanıba gUnUnden itibaren 20;'7/ 1942 tarihli pazartesi 
gUnli akşamına kadar Istanbulda., Aşırefendi caddesinde 35 numarada 
Tiirkiyc Imar Bankasına mUracaatla 2 nüsha iştirak taahhütnamesi_ 
ni usulü dairesinde tanzim ve imza ve taahhütlerinin ','~ 2~ mikla· 
rındaki bedelini de derhal peşinen ödemeleri lüzumunu mUbeyyln işbu 
hulasa, mu~addak .,irket e8as mukavelenamenin 8, 9, 11 ve Ticaret 
kanununun 281, 283, 287 ve 288. nei maddeleri hUkUmlerine tevflkanJ 
ilan olunur. 

" Maliye Vekaletinden : 
Jı.'fally nıeslek mektebi yatakhanesi için yaptırılacak 60 adet 

elbi~e dolabı 2t90 numaralı kanunun 41 inci maddesinin C fıkrası mw:i· 
bince açık eltsiltmeye konulmuştur. 

2 - 1\tuhammen bedeli 54.00 liradır. 

3 - Jıtuvakkat teminatı 405 liradır. 

4 - Şartname ve resimleri levazım mUdürlilğünde görnlebillr . 
rı - Eksiltme 13 . Temmuz . 942 Pazartesi günü saat 14 de levazım 

mUdUrlUğUnde mUteşekkil eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

Istekliler!n 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 Uncu maddelerinde yazılı 

belgelerle muvakkat teminat makbuz veya banka kefale..t mektubile bir-
likte tı yin olunan gUn ve saatte komisyona gelmeleri. (4653 • 6961) 

Müfettiş Alınacak 
Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi 

Merkezinden: 
kuruınumuz teşkillitında ~alışmak üzere mevcuda HA.ve olarak 'blr 

müfettiş alınacaktır. 

Isteklilerln yüksek tahsilli olması, yaşı 40 dan yukarı olme..ma.:ıı:ı, 

id::ı.rc ve hesap işıerlndc tecrübe ve behresi olmakla beraber konferans· 
Jıırda kuvvetli söz söylemek istidadı ve çocuk dA.vasile te~kllAtı.nda 

a.l<lka!lı bulunn1ası gereklldir. Isteklilerln dilekçe ve referanslarlle Ku· 
rum umumt n1~rkezine mUracaatları. <7350• 

Hozat Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Aşağıda miktar ve muhammen bedelleri ve tik temlnatlarlle 

ihale gün ve saatleri yazılı mcvad ayrı ayrı 2490 sayılı kanunun ka· 
palı zarf ve açık eksiltn1e hUkUmlerl daire.sinde ihale edileceğinden 

taıtplerln mezkf.ır gUnlerde Hozat satın alma koml.syonuna mUra
caatıarı. 

2 - Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar kanunl 
tcınlnatıarı teklif mektuplarını komisyona vermeleri. 

3 - Evsaf ve şartnameler satın nJma komisyonunda görUleblllr. 
4 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez. c7275:. 

Cinsi 

Sığır eti 
Koyun eti 
Keçi eti 

l\11ktarı Tutaı'ı Tenılnatı lhale günU 
K.l. Gr. LI. Ku. LI. Ku. 

17000 5666 10 124 95 
26000 15165 80 1137 43 
26000 12565 80 942 4.3 

27.7.942 pazartesı gUnti kapalı zarf 
> 
> 

• 
> 

> 
> 

• 
> 

Meı humu belki de vaktinden cv
\·el k~ybetm : mize sebep olı>n bu 
Ret hiid i ~e. ye :.:. i bir ruhla, yeni u
sullerle :ş görmiye başlamamız t. 
çln b"r hareket noktası olmalıdır. 

Nesiller vc:.r ki bu memleketin 
n1ü: evvcrlcrl; yazılarında, hususi 
d~rtıcşmclerindc hep ayni dertten 
şikfı.yet ederler. İdari haye.tımız bo
zuktu~·· çünkü 

1
içir:de bulunanlar, 

ınesulıyet kabul edlp aklın ve 
~in icabını düşünüp tedbir almı. 
~·orlar, sırf k.end :lerinl düşünüp 

mesuliyeltcn kaçıyorlar. Dakike. 
sında harekete geçmer:ln mesuli· 
~ ·c tl ni kabul edecek ve yurt ve 
h c ikı bu sayede terakkiye ve fe
rahlığa ka,·uşturacak y~rde 11r.eme 
ıazım ! ıı diyorlar ve ters iht"malle. 
rln gerçckle~mes inden çıkab;lecek 
n1esuliyeti amirlerine atmıya çalı
~ıycrlar. 

Her üzerire aldıgı işle h arikalar, 
mucizeler yaratan, sakin zaman_ 
tarda yüksek n1ezıyetlerinden do
layı kısırların ve 3.clzlerin ·düşman. 
tığını çeken,yi.iksek v~zifelerden u. 
za!: tutulan, !akQt kara gün gelip 
cahnre. den'.z kur:nay başkanlığı l· 
lflvesıle Amerika donanmasının u. 
mt:!Tl kumandc:nhğına ;retlrilen A. 
lTilrai King ... 

6) Yalnız kendi için ve kendi 
kendir-e çalıştıran okulların bu
günkü hali ahiAki karakterin yu
ğurulmasına engeldir. Okullar bi_ 
rer kovuk hal: nden çıkıp birer 
cem'yet halir.e gelmelidir. 

7) Okulun cemiyet bakımından 

tekrar elden geçirilmesi zamanı

mızın en büyük pedagoji devası
dır. 

ümhuriye Merkez Bankası 
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Kurul~ n gid : şin · ıtyat ve görc
ı.cklcrl o Ştk ldcdir ki amir mcv. 
kiinde bulunar lar, kendi ~ klını ve 
~ör~ü~ünü kuUann1ıyan adan1a, va
z.fes · nı y .. pamıyan, mühim işler a
ra!'t r. da kendilerini lzaç eden aciz 
bır m ~ hlük gôzüyle bckmıyorlar. 

llcr '<'Y ·n kendil erine sc:>rulmasın. 

ia:ı. çok yazık ki. insan hai l mem· 
1un olarak mesuli.yett Ye salfıhiyetJ 
şahısl ı rı U.zerlr. de topluyorlar. Bu 
'. :' d aı ,. Is~ :retlş ınek imkanı bulun
madrgı iç·n ı:anı~n am~li isr~fa ve 
hrr ş y lhnliıle uğruyor. vaklt va. 

t' r nıc-= P le . ..ln üzerine düşülüp 
r, rp .n:11a SC'1:1'ndc çahşı'tyor. fıt

J<at lliğer h ... rok o;Jcr st<'r ist-:-. 
mez ~"'<' , .c f . a :r p . lıyo:. i\1emle. 
ketin c c ha 1kın cia çalışmalc: rın

ci n elde Oılca \·erim son derece. 
de az oluyor VP karşımı7.a çıka~ 

fır~atlıırdan ü.l:fade in1kfh11 bulun. 
ıııuyor. 

B•ı 'o.mi r. vazi(c 
p.._!afmtı:; bir halde 
rika. donarmasının 

• ohram~>:. ?, :a. 
b11.'uP&Q Am~
başına geçtiği 

zaman şu yevmi emri r.eşretm:ş_ 

tir: 

8) Bugünün mektebi infiradi 

mektep değ 1, içtimaı mekteptir., K8'a: 

i. H. Baltacrotlu Altın: Safi Kilogron1 

Banknot 

A K T l F 

BORSA Ufaklık 

9 TE~IMUZ 19U Dahildeki :'\tuhabirler: 

72,606,213 

.. - ...... , .... 

1 Sterlin 5,24 
100 Dolar 130. 70 

Türk Lira~ı ········ - ······ ···················· · ..... 

11Bir amirin kendisinden aşağı o
lanlara vereceği emirlerde yalnız 

ne yapmak lAzım geleceği söyler:e. 
cek, ·r.asıl yapmc. k ıazım geleceğ ı 
vazife !iôah'binin takdirine ve kara. 
rına bırakılacaktır. Kendi vazife 
sahası hakkında karar vermek me· 

100 Pezeta 12,9375 Hariçteki Muhabirler: ' 
100 lsv·çrc franıı 30,365 
100 j <veç krcnu 31,16 

J-\ltın: Safi Kllogran1 23.019.523 
Altına tahvili kabil serbest dövızler 

suliyetin i alamıyan v~ kendi bl. ~ 
caklar · ıe yürüycmlyen tdamlara ESHAl\1 ve TAHVİLAT Diğer dövizler ve Borçlu klirlng 

iht'.y,,.cımız yoktur. Bu yol tutul. ', 7 l 2 933 Türk borcu bakiyeleri 
mazsa kendıne g_üve~ p mcsuliyet tranı Il 23 6 .. 1 lla:ıine To.ll\lllerl: 
a~an ı ns(.n tlpı hıç b r zaman ye. 1 İkranıiye:: r; 5 933 Erga. ' a Deruhte cdi. evrakı nakdiye karşılLS-1 
t.şmez. . n l A. B. C. 22 C.J Kanunun 6·8 incı maddcterlne tev!i-

Amiral Kıng ~skidt:!ı1 yazılıp çi., Anadolu Dem ryolu I ve II • 52,50 kan hazine tarafından viki tedıy.t.t 
zılep ~ayısız ln 'Jm. tnamele~l tep- Merkez Bank• , 0 

1 . • 1 s l r"ı2.5 
t4'n yakt :rmış ve şu söz erı sby c. Ta:ıf" yc hr linde İstanbul Senedat Cüzdanı: 

mişt:r: Rıh!tm, Dok h'oı;se seretl-::ri ıt,81 Ticarı Senetler 
- Bur~da dadılık etmiye::.ğ<z. 'fa.~fye hal:ı.~c.~ İstanbul 

.Kendini bi!en ve mesullyet la5.ya ı Su Türk A. ş. 
anamlarla iş birliği yapacağıı:. On. 
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ı,r kend Jerlne düşeni b:zzat diişü· -•••• 
nüp yapmazsa biz ker.di işim:zı ih- r DOKTOR ·-·· 
nı · J edip ontarın işlni y~pnHy3 ı;·. 

ri~miş oh.:ruz. O zaman da şuutsu ·~ 

bir çırpınma içinde asıl gayeler 

1 yok olur.~ 

:\Iemleketln nıuke.dderaltrda mc 

CR FANi~ 
CJJ ,.e ZUhrev1 J'rlilte-ha.ssısı 

Beyo~lu Suterazı S<lkak No. :> 
NJ apıa.rt:man 2 ci kat Tel 13734 

suliycl Çilanlardan b r çoCu, b~gün [--------------
değerli Doktor Refık Sayd~mın ta-

.&;hnm \e Tah,·IJ:it CUı.da.nı: 

(Deruhte edilen evrakı nakdl· 

A- (yenin karşılığı esham ve tah· 

(vila.t (ltib-.ırl kıymetle) ..... . 

B - Serbest c.shan1 \·e tahvilat ... 

J\\·ano;;lar: 

Altın ve döviz üzerine a\'ans 
Tahvil< t üzerine avans ................. . 
Hazineye k!sa. vadeli avans ........... . 

Hazineye 3850 No. lu Kanuna göre 
açılan altın karşıhğ"ı avans ... .. , , .. 

Hissedarlar: 

Llra. 

102.126.116.s:; 
6.666.588. · . 

212.221.37 

567.321.31 

33.611.722.87 

-.-
61.759.312.96 

158,748,063,-

• 
23, 790,220,-

333.170.812.88 

41.833.819 93 

10.289.143.4:; 

3,121.22 
7.908.723..t.) 

-,-

250,000,000,-Bu gıdışl ters:ne çev rmek zan- ze açılmış mezarı başında topla. 
nedıldığindcn _çok kol3ydır. Bu 1 nacaklardıı-. İdari hayaİımızrn şıd. 
memleket kendıne guve en ve me. detle muhtaç olduğu ir.kıl8bı yap
sulıyct ta şım · ktan korkmıyan a. nııy umumi hay&ta yeni bir ruh, 
dam tıplni d.; ma büylik o.çüdc> o~ .Yeni ölçüler, yeni usuller sokmı:ı:a 

RAŞIT RIZA TiYATROSU 
Hailde J'i,kln beraber 

Harbiye BelvU bahçesi alaturka 
kısmında bu gece 

SAÇLARINDAN UTA.~ ~fulıtetlf: ..................... .. ................................•................................ 

!arak yefştirn1iştlr. N~ zaman ve bu vesile ile karar verilecek olur- =============== 
hangi ı::Rhada scrbe~t çah,ma im. ça merhum Başvekilin hatıra.sına 
J.r"-· , i1m ""'"'" me\•cut ı::art _ ve en büyük ve en hakiki saygı t:ös. 
\ "'~ıl .. ,a." ""le beklen•bılccegln. ter ilmiş olacaktır. 
dco k.t kat iyi vcr'm alınmı~tır. Ahmet Eınin YALMAN 

Salıibl ve N.,nyat MUdUrO 
AJm>ei Emin YALMAN 

Vat.an Nefriyat Türk Ltd. Ştl. 

Vatan M.a-
YekQn 

1"""'""""'Lı= .. """"
1 p A s / F Lira 

109.003'256.22 

[;67.321.jl 

95.401.035.83 

134.9:;8.343,-

333. li0.812.88 

:55.122.963.38 

2öi.911.8H.67 

4,500,000,-
0.703.549.43 

1.000.614.126.92 1 

Sern1a,re: .............................................. . 

lhtlyat Alu:e~l: 

Adi ve fevkalade 
1-Iususi 

Trda,·ütdekl Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakr nakdiye 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfi
kan hazine tarafından vA.ki tedlyat 

Deruhte edllen evrakı nakdiye ba· 
kiyesi ........ ............ . 
Karşıılğı tamamen altın olarak 
ilA.veten tedavüle \'azedilen ........ . 

Rcc.!:ikont mukabili ilAveten tedavüle 

vazedilen .............................................. . 
Hazineye yapılan altın karştlığı a· 
van!; mukabili 3902 No. lı kanun mu
cibince ll8.veten tedavüle vazedilen 

l\le,·duat: 

TUrk Lira$ı 

Altın: Safi Kilogram 877,422 

38.)0 Xo. h kanuna göre hazineye 
a.«:ılan a\'ans mukablll te,·dı olunan 
altın l ar: 

Sa!it Kilogram 

Dö\·Jz Taalıhüdah: 

55.~ 11,930 

Altına tahvili kabil dövizler ........ . 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri ......... ...........................•........... 

.............. ... 
9,412.135.73 
6,000,000.- -

158,748,563,-

1 23,790,220,-

134,9j8,3!3,-

40,000,000,-

288,500,000,-

138.500.000.-

123.153.34(.97 

1,234,164.05 

78,124,167,90 

-.-
25.892.024.59 

l\lu1ıtelif: ..................... ................ , ............ ·-····· ··················-········· 

YekQn 

l Temmuz 1338 tariblnden itibaren 

hkonto baddJ % 4 Altnı üzerine A vanfl ~ 3 

Lira 

15,000,000,-

15,{12J135, 73 

601.958.313.-

121.387.509.02 

18,121,161,9n 

25.8!12.021.59 

139.869.946.68 

J.000.644.126.92 


