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Dün yeni kabinenin 
lopıant1.sına reislik elti • 

• 
a 

Far. ene b~şb:~k ve iUiiür-e Başvekil 
Saracağ u imybı edi!df 

Ankara, lS (A.A.) - Yeni lcrn 
\'ckıllcrl neyetı bugUn fm:ıt 11 de 
Ba~vekı\lettc Rcie:cillllil ır lıımet lı:ıo. 
ıı..ınUo b:ı)!anığında ilk t\lp .ıntı nı 
) apcuştır. 

Ankara, 18 (A.A.) - İcra Vekille. 
r1 heyeti, bugUn öğleden sonra ~ t 
15 d e Baş\ekll ŞUkrü Saraco~lunun 
lxışkruılığında toplanmıı.ıtır. 

Ankara, ıs (~.A.J - Cilmhurlyet 
Halk Partisi değlı;mez. genel başkanı 
ReialcUmhur sayın !smct loönU, m<'r 
hum Dr. Refik Saydamın irllhnll Uzr. 

8abJbl ve Dmwn Neşriyat lllUdürU 

" hakkı tarık ua 
Basıldığı yer: 

VAKl.r MATBAASI 
&:nbra Oaddest V AKIT Yordo 

! 114 1 

ITEMMDZ IS42J 

S A L 11 

,.;;;~./~~~.~7.{~.r..l 

14 temmuz 1789 
14 temmuz 1942 

Yar.an: SADRI ERTEM 
14 'l'E!DIUZ FraD.51Z tıuihlnlo bir 

takvim {:1lnü olmakta.n z.lyu.. 
de F.nm.laıun hayatında bir dönüm 
lloktıwııdır. JlattA bıı gün dUnyanm 
Yenl b!r ufim seyro baoladığı gUndllr. 
1, ıtemmııı; 1789 aa ~"'ra,nsıı. coşkun. 

ıtapf;aze delllmnlı bir milletti. B:ıstıy' 
in zaptı ne tarlhln bV faslı nllı&yet 
balnq, açdıın btiy1lk hapi9'hanenln 
kapamıcJan genı; bl~ milletin, taze 
pronu g6rlllmU~tU. Solcaklar taze 
blr aeslo f:-1hyor. Halk Uı; renkll coş.. 
kan bir denh halinde ihtiyarlamış 

Fransayı, eski rt\Jlml dalga cblga 
kaplı~ ordıı. 

1789 thtllAll garp Avnıpaııında 1' 
Unatı asırdanberl devam cdoo bllyUk 
tekAmlHllo, bUyllk sotıynl oluııun ycnl 
bir aafhasJydl 1789 dan sonr ba:ılı. 
Y&ıı hayatın adı li'mn83da yeni re. 
Jlındl. Haldlmtte bana yeni devlet 
demek JAzımdır. 'reni devlet ıetAJddat 
.l{fuıeaanstan.beri fikri ile, fel!'lefesl 
Ue, lktlndi platforma ile yeryer h&. 
r.ırlaıımış, v~ yeryer ~nllorlnl ver. 
hllttl. 

llolanclad:ı, tnglltercde yeni devlet 
farctJn cemiyet karpıınıln. ııalMılyet 

kazanması, fert haklnrınm devlet 
-a!Ahiyetlerlnl t:ıhdlt etmesi, devlctln 
otcriteslnln asgari haddine lndlrlL 
lbetıl daTW1mı gUdllyorclıı. Bu tema.. 
:HU ıtekfllendlğl ve devlet kn.drosıın. 
• hizmet kabul cttlğt 7.IUJW1 ha 
ferdiyetçi liberal blr nizam oldu. 

Kemalini buldoğu z.ıım:uı devlet! 
.faydasız sayacak .kadar bUtUn biz. • 
illetlerinden soyda. Ferdin "menfu.:ı.t 
lılasl,, devletin Qmme ket uyuculuğu 
lertııc get.cn yarı mistik bir \'arlılct.1 

Yenl devlet bilhassa tngllteredo 
kerıııını böyle şeldllendlrdl. 

Prans:ının 1780 ihtU:'i1Ue kavu tıL 
tu hayııt bu d~'1ldl. nu Juıyntın 
lekran olıımadı. Gerçi l!'r:ın5aıla da 
lııgııteredc oldağo 5ekllde lnl.:iı;31 
etmek lstl~cn, devlet pllinlannı ln. 
CU~ı·e örn.,,ğlne gVre ayıırlam:ıl• da. 
\"allllıda olan bir sınıf ,·ardı. Nitekim 
l\conteı;ldyö ve blr lus11n ıı.n lklope. 
<llatıer böyle dü1ilnü~ orl ıırll ı. Mon. 
&eakl)önOn Fransa ihtll!Uinde mUes. 
'lr olan flldrlerl Frau .uın. 1n,r:-lltere 
"arı blr llbernl r. jlm Jcurm'.lk es:.. 
'•ı:ıa ~rdı. Fakat Uıtll11 ha 
illaııdut zümrenin arz.usu ile ba.5la. 
ttlat,ıa hl•rabcr ı:assonun temsll 
ettııı ::ı~lıırm, topralt'lız.lann nUfıız.n 
~~nı::ı 1:rı:lnce ycnr (.c\let b:ı.mb:ı.şka 

.ıttatııyet nMı l ·~a ıı .ı:h yeni d ., •. 

.... • D~' •• mı i? ncl sa,Yfada 

rıne lnhlllıl eden Genel ba~kan vckl • 
lı 'ır.e Parti nızamnamc .. ıuln 27 incı 
maddesi mucibince, Bnşvtkil lzmir 
mebusu ŞUkrU Saracoğlunu :.ayin bu 
yı.ınnuşlnrdır. 

Aııl;;t!<rıı, H (Hustısl) - BUyük hlil 
lct Meclisi 3 ağu3tosta toplanacak. 
tır. O glın veya bunu takip eden top. 
ınntıdn ba§vekll Şilltrü Saraçog-ıu 

yeni kabinenin programını okuyacak. 
ıç ve dış siyaset hakkında !"'abat vo. 
rcccktlr. Ba:,vckliin bu nutkuna. bU. 
yUk bir ehemmiyet verilmclttedlr 

Avustralya müdafaa 
Şart;: c~pbeslııdc şiddetli Alman taarnızlarma mukavemet eden Sovyet askerleri 

Nazırı d·yor ki : Bursada Askeri Lise me-
Avustralyaya zunlarına diplomaları verildi 

çıkacak 
d

.. Bur11a 14 ( A.A:.) - Askeri lfoc son ::ımf talebelerine 
UŞman mer:.cuimle JiJ.?loma_ları verilmistir. Gençlerimiz dün A. 

] Almanlar 
Norveç sablllerfnde 
Dört deniz ~alesi 

inşa ediyor 

ge r 
Motörlü 

kuvvetler 
Sovyet kı~aıaı;nın 

içine @iersıııemesıne 
girdiler 
-0--

:v oronejin şimal hatısmCJ.a 
bir Sovyet ıgnıpu seri b~ 

hücumla kuşatıldı 

Berllo U (A.A.) - A!mnn ordaJa.. 
rı ba..5kumandan11ğının tcbllğ-1: 

Doğu cephesinin cenup Jteslmlnde 
Alman taarruz cephesi cenuba doıtru 
bUyUtUlmllştUr. İnatla mUd:ı.taa cd1. 
len dllşmn.n mevzileri ynnlmı§ttr. aö 

.~u tatürk heykelıne bır çelenk koymuşlardır. Bugün An. 
!'ıiıı.Gmemı, bir karaya hareket ede.ceklertlir. 

harp makinesini• 
d6§8ş kadretlyle 
karıııqacalıtır 

Rom mel 
Cepheye mDhim 
kuvveUer surdu 

Kongre tetkikler 
komitesi 

Londra, J4 (A.A.) _ Londradakl MotörlU kıtalarıımz dilşmıını takip 
Norveç hlllmmctlne gelen haberler, ederken hareket. halinde bulunan d~ 
AJmanlann Atlantlk ve kutup mu _ man .krtaıarmm içine dcrlnlcmesinc 
harnbel"ri için llB olarak kullanmak glrm~ler ve geri çekilen h::r sınıttan 
llzere Bergen, •rrondlıjon. Narylk ve ı aU~me.n kollarını venml! lcrdır. Rlcat 
Trom'lÖd- dort deniz k.ılcsı ın,a et. haUnde bulunan dJrnıı.n.ı tı.qı hava 
mektc olduklarını bllJirrn •, Jır. kuv\·ctlerlmız bıro rl.nl t'lklp eden SJdney H (A.A..) - .AYUstralya 

müdafaa .nazırı Ford, dUn aöyledlği 

bir nutukta .Avustralyanm mildafaa 
rÖlU ile iktifa edilmemesi lilzumwıd& 

Hindistanda ---o dalı;ııJar halinde imha f'ıi .;ı hticurnlAr 

Marsilyadan Alman a a 700 da bulunm;.ışln.rdır. Vorııı , ırı ~lm&l 
. • • • Y Y b:ıtısmdn zırhlı te;kıU~~ım· ~ du,man 

ısrarla durmu§tur. 

BIJflk bir meydan 
muare esi 
beldeaylor 

lnglliz sEyasi l§ÇL gıttı 1 kuvvetlcrlnd.):.ı mürekkep IJlr grupa 
\ i')I, 14 (A.A.) - Marsllya. dö , seri bir hU::umln ku,atmı ~ır. 

Nazır §Öyle devam et.mlottr: 
''Avuatralyanın turp ıt~ldla.tı ta.. 

mam olmamaJtla :bc::-aber, !;1le aa.nı. 
yorum ki .A.vustra.lya toprakl&rma. 
çıkacak her dıı,,man, canup yarım 

küresinde §imdiye kadar hlç gdrQ1.. 

meml§ bUyüklllkte bir harp malrtne.. 
.sinin d8ğlly Jtudrctile ka!"§Ilaşaeak • 
tır. Harp tedris ve taUmlcrlnde ta • 
arruz amacı hlçblr vakit gözden •
za k tutuımamı§tir. AvustraJyaDm 
bllyUk işçi kUtıesl de hUırometıe, ta. 
rlblmlzdo hl.çblr .zaman görQlmem~ 

bfr samlmllik iı:inde l§blrliğt yap. 

l'l'C' '°"" 'll!llMilll' ıaıwj il . ~ 

masııu is e ı 

Sen S rle v,arından Alnın::: fabrlkaln. Ccpbcnln ort<ı kc ııu n1 d n uıın 
rı ıstı'\:ı. • · tntı 700 ıo ilik bir lşr,1 m"ull blr Çok h J.ımla pU .un 
ka!llcsı Lr nl hareket etmıştir. • Oe\-:ı.ını 2 ncı t fııcta. 

--o--
Hindistamn tam bir siyasi 
istiklali ancak bununla 

mümkün olacak 

maktadrr.,, 

Kalıirt.. t• (A.A.~ - 1klnmt~1 
cepheye mObim kunctıer sfi~ 
den M~ırın garp ~lünde her da
kika bfiyük btr1mcydan muharebe. 
si beklenebmr. lngiliıı:lcrin son ta. 
nrnu:ao kadar sftr'allc yapşlmıŞtır 
ki bir İtalyan albn};,ı yııtıı~ında u. 
yurken esir tdilmiştir. 

l,,<mdra, 1~ (A..A.) - As'ketl mu· 
~ i)eoyamr 2 nel ~-~ 

\'-<"ona, H (A.A.) - Kongre \et. 
kJkler kOmlteainln ıtokrar toplanarak 
bundıın böyle Hindlste.nda "!ngtılz 

slyı:ı.st kuvvetinin,. kalmıımasınr ia _ 
~·meğe kara.r verdiğini blldlriyor. 
Ba iatek 1.ngiliz kuvveUcrln ln Hin • 
dLatandan ayrdma81 manMma değiL 
dil", fakat dominyon mua.meleslne da. 
hl ta.1'1 tutuımryacak ohm Hiıtdl<rtan 
için tam bir slyMl 1stiklaJ isten • 
mekted1r. 

Yerır~~ rerilmiyeceğinden ekmek 
kartlarınızı kaybetmeyiniz !.' 

Vilayetten tebliğ olun~tur: 
Ekmek lıartl.arını nyl edenlere ,.enflertoln verllrnlyecet! ~nmmır 

I 942 1artlılııde ~ hl\lknmza tebll,ğ cdJ.1mlltl MADEN KÖMÜRÜ TAŞIMA 
OCRETi TESBiT EDiLDi ı,gaı altıadakl 

rransada 
Mektuplarda •evgi ilaJele • 
rile ppheli rakamlar ycuak 

edildi 

Son gtlnlcroo ha g:lbl m~tl&r ten.ıı etmektedir. :Ekln~ ka.rUıı(. 
rını :.r.ıı.yl edenlere hl~lr ımretlo ycnl kaıt ~tnaeo ekmek kaı:İ! 
larmı fJ1 ımıhefna tmeJeri '-atanda&Jara eheınndyeıle 1ıı!r c'falıs hblJğ.;.a~ 
lllLur. 

Beyanname doldurma müddeti 
tahdit edilmiş değil? ' -ı 

Doldaroımuş beyannameler de kısa 
bir zamanda blklmdea dtlşmlyecell 

Pari~. H (.A.A.), .__ l?ari~ rady~ 
su, mektup ve lelgraflamıı her tfir
tü sevgi ifadelerilc şüpheli olııblle
cek. rakkamlann işgal alhnda:ki 
1-ransada sansür tarafından yasak 
edildil(ini l>ildir:miştir. 

Y enli Hüm,u.met 
Sobalar için verilecek kokkömUrll Kömllr almak ~ verilaıı beyan.. ve Mec~iis 

beyannameıcrinl bazı mahalle blrllk. ~lerl ıJoldurmak hema WSmDr 
lcrl tasdik ettiği halde, bazı birlik. aımağı lüzumlu k.ılmU. Bu !>e)'aDDllı. 
ler kendilerine tebligat yapılmadığı.. melerin müddeti, gayrtmuayyendir. · R A NAYl\S\ gcreğlnce yeni te. 
nı ileri sUrerelt tıısdlk etmeml§lerdJr. Herkea istediği vakit, istediği a.tıı araret ocl<kül cd•n bUl.."flınt>tlıı BU. 
Halbuki bu husustaki kanun resmt 1 §Ubeırl.nde.n k&JlUrlmll aJabUeoekttr. yült l'tlUlet ltleclhıl unUndo programı. 
gaz.etede çıktığmdı:.n bUtün birlikle... Doldunılıntı1 beyannamelerin, Jcı:a nı olcumaııı ,.e ond-ın ı;lı!ı.-en reyi aL 
rin kömUr bcyannamelerinl taadJk h1r zaman sonra hUkllmden dtı!J!Dl~- B •• 37 6 mam Uiz.ımdır. Meclis ı:;-el('(l('k uym 
meeburlycUnde olduklan dıln kay • ceğt ve. halkm. kömüratız kalmamur ugun ' fitUııde tı•pb ·-.::..'lktır. Şliltrll Saraç. 
makamlıklara blldlrllml§Ur. için her tedbhin almml§ olduğunun oj;'ln bUknnı~tlnla ittifakla 1\lcdlsln 

Diğer taraftan fiyat murakabe ko. blllnınesl faydadan hall değildir. Bir dereceyı• gll\'enlni l.u:mn•ıc:ığınılan l'phe ~il • 
misyonu, dUnltU toplantısında §Chlr tondan fas1& Jdtmür alanlar için key. lcmc7.. 
dahlllnde maden kömUrU nakliye Uc. flyet b&y1e oldufu gibl bir tondan b ld Yeni kabinenin progrnmındıı. b'i. 
rcUerlnl §U suretlo tcsblt etml§Ur. ~ağı k~mllr alacak olan blltçe.st U U hıı.sıı:ı iktisadi me5elelere bllyüi; bir 

Kırruçc;rmeden Bebek • Beşlktaf mahdut vatand~la.r için de böyledir. • yer ayrıbc:ıI;"l hab::.V verlllyor ve t1. 
300, Bcyoğtu 400, Beyazıt • Fener • Yalnız, bu gibiler, kömUrlcrlnl iste. 1 Birkaç gUndenberi şehrimizde şld. caret, rlraat vcldTillı:lerll\dekı 4efi. 
Ha.sltöy 500, Sular • EyUp • KaraL d ikleri znman semtlerindeki bayiler. detti ıııc:ıklar hUkOm sllrmektcdir. i!dlk de bononl:ı izah 00.Ulyor. 
ğaç 600, Bakırk6y 700, Ye§llk6y • den alncakıardır. Bunlann verecek. Bugün sühunet derccest gölgede 37,S l\lPrhnm Rentc S:>ydıı.m timrli.:ıım 
Halkalı 900, 1sUnye • 500, Taraby& teri beyannamelerin mUdJeti, gayr! ya kadar yUkselmlşttr. :son ıınıı.tint> ksdnr mı-mloltetln ve ı". 
650, Yenlınııhalle 'laO, Adalar (deniz muayyendir. 1 Sllhunet gtıııeşto 62,8 derece idL tn.nbulun tn,e dıwıı'ille uı:ra01mıoıh. 
dm!) 875 kUTU§. Bu-•.Lıyatlar, bir ton Blitlln lm!lıırlann teşldl'ıt ve rlrm:ın 
kokkömUrUnUn nakliye Ucretldlr. yokııolln:'.hınd'.l'l ilen ı:rl1i!!in• ınıı. 

Moda, Erenköy llAlı. semtlere ya. Randevucu Madam Atı·na n:ı.n !l:ıbı\c n:ı,\"1' 1:lllmlz d'.\Vonın çU. 
pılacak kokkömUrll nakliyat Ucretl, rill> '<'e yarım teılblrlı>rle dft~ll. kö. 

ton başına §Öyle tP.Sblt edllml§tlr: 16 ~ .. y hapse mahkuA m oldu kflnden h::ıH~ilnı0sl irin ·eni bir mt•. 
Moda 3M, Erenköy 600, Bostan • ~ tod ,.e 7i!ınlyetıo ç:ılr,m'.\~ ln.nrla 

cı 750, Karta.1 • Yakacık 1200, 'Oa • nıyorılu. Ömri.ı vem. etmedi. !':ül.--rll 
kUdar 400, Beylerbeyi • Çengoıköy ~:lrBÇ<•~lıı hUkOm,.tlnln dr ııvnl ı. 

700, Beylwz 900 kuru~. Suç ~:~aftı Katina da 16 ay yataca~ narçla lc:c b:ı.s]adığını gfüter~-ı s:ırlh 
Ancak, Uıtanbulda kokkömllıil yal 1 nretler VBrdır. Yeni lcnbtneyo t;lren 

""' Kuruoo,,.. ve I<ad>köyilndon mi R•ndovuouluk vo genç k<Zlan fuh. l m•ktaydc Zl.ant • el<lll "'"'kot R>slt lbtlboğ. 
yapılır? GazhaneleTden k8mUr nakle. şa tcşvıkten ısuç:tu meııhur randevu. Duru ma bug'ln netlcel<':ı T.' ve la, Alrn:ıny&d:ı ztrn t ve lktloı~t t~'l. 
dllmlyor mu? Aca.ba komlsyon gaz. cu madam Allıııı ve suı; ortağı Ka. her iki rand vueu d::ı. 16 _.r l\Y hap. sil etm•, de~rrll btr l!'att!es atıo.mıul!.'. 
hanelerden nııkU ücretlerini de tea • tınanın muh:ıkcmelerl:ıe altıncı a.sll. ee ve 82 şer lira pıı.nı. cezasına malı. \'ekil o!m:ıdan 1'Jıctı dftrglslnde d.. 
b1t etJıc fena mı olurdu?, - -""\ ıe ceza mahkemestıade_~Jal ~ ~~- ı:aatimhıe ve lktlaadi lıayatımtza cJa. 

t"azan: BiR MUHARRiR 
lr yn.ulığı nmkıılr.lcr, bl"lm b!J ıı. 

tlinda ~·azı yazm ı ;ıı. b:ış!3 IıA-ıımz 
J:ilndcnbqrı üst:llndc ısrnrla dır 11ğu. 

muz bll~cti ıı.tı~t "' te-;"dl ıt HL 
7.urr.e.111 ııayı:ı Il:ıtlbo.,l.ı•n rn ı!.ı ltn.nl 
<>ldu~unu göst rlyor. Akıl ''0 t~jbfr 
için yol birdir. 

l"cnl tlcnret \·rkill r.:: ç~t liz'un 
ne dllsfindüğllnJ bil '11.ı o.-.ıı: rııt<'l.t 

§unu lıiliyor:tt ld 31 ıi h: nlria ~ ra. 
tp:m, kendblnde bü;r\ilc bir trşldlltçı 
.nıho ve kablllyetl..,.olduğuntı la!ıat ot.. 
mlşttr. Ayni ]\~enin u:-u,1nrınl n 
l>'frı oldug.ı ı ı ı;urı- ıı r .l l ı 11.ırın J;ın 
haşkcı tUrl,i dJ r.ım ·J ı.ı~ b.ıtıra ge. 
lemc-z 

l 'enJ hUlcOmctln ıı.tı ..1'1 nı~ ı<·lrlerl 

tıalletmelc ıç·n dın"ll' ı kule •rı n I<. v. 
n:~yaral< bJyil esasi ır 111 iP b ,,1ı. 
311<"8~ muhakkak gib, ır. l':ü;:ıt bu 
hayati me' zuda ŞiikrU !oi.ır.ı.ço·~ıınıun 

ıl.ı , arlcat'_!l 1annuı da ne dU,üa:lilkle. 
rint biraz d:ıba Werra ıtlle "<~Uste 
ol.tın cak tıljkftmP.t proöra:nı:ı..bn 

oğren .. t'eğlz. O r.am!ln~ kncbr yoııl 
l;n?,ıınenln bilhaııa yeni unsurlnn mihı. 
talıbt-1 fnaliyetlerinln esııs'bmıı rı.. 

zırl11mağa t3lışacııhbrJır. II ılrome. 
Mecılh lcl1'Wım mn,1> t blr pi'ta 

,-e pro"ranıln t~li'ını t:nvvene 
ımnı edl..rnr:ıu 
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.. ark cep bes ada fBir, iki nokat 
alonlarınd tN 

Baıit rafı 1 l!ıcf BA)'fnda 
uıU, ve bazı hUcum hazırlıkları aka. 
r ıtıte uğratılmı&ıtır. 

Volkof cebinde yap:laıı temizl1'me 
harekatı esnasmda Sovyet ikinci hU. 
cum ordusu komutanı general vıaa. 
sov saltlandtğı yerde ele geçtrllml§ • 
tir, 

. k d . 1 ıs en erıye- F 6 .k , .. ı . . , kl • a rı a or erın ıt e erı 

deki Fransız v~ bir karı ~m.antar üzerine 
yukselmek ıstıyen bayanlar 

harp gemileri 1 Aynklmbı tlplıırinln mllmk\ln ol • 

1 

du!;'ll kadı:ır az deri ve kösele kull:ı... 

o 
he 

ra barında 
münakaşa 

,, ~ küçük ilanla: kuponu r " ·=- - ,_ 

l 
(611 kuponıt. el,l~nerek gô.:ıılerllecek 

ltı ..-l'lunn ve iş wnne llAnlan En Son 
u .ııuıda parasız n~redlleoektlr. 1. 
ı;ı.'l um g1.1zete1e ı;örWdUğU ıokU:lc 

"J ısına dikkat odllmelldlr, Evlen. 
me tekllll günderen okııyueulann 

r.ın?ı!ıız kalmıık üzere sarih adresle.. 
rınl bildirmeleri 14.z.ımdır. 

--<>-- nılarak yııpılmnsı etrafmb bir t • 1.ondra, 14 ( A.A,) - Don nehri 
b ısında cereyan eden muharebeler 
•ı tgi tl<' şiddctle-nmcktedlr. 

Gece yarısı Moskovnda neşredilen 
Hııs tebl~i cephenin Yoronej kc!. • 
ınınde bir noktndn nüfuz ctmellc 
n.uvarrnk ol:ııı Alman kıtaatı ile 
Hus kuvvetleri arasında ıınud:ıne 

çnrpışm:ılar olduE\unu bildirmekte. 
dlr. l\lerket cephesinde Kantcmf. 
rovkıının 60 kilometre öte~lndc 

Vaşlagton ile Vlşl lnm gnyreUere ı;nhlt oluyoruz. E5. 

d 
.n,,. kiden hamamda giymek için takunye 

aılasın a muı.a e- 1 yapanl:ır olmdl lmdınlam ııltı bhta 

reler OJUU@r ll)'tlkknbı yapıyorlar. Sizin n;nlayn • 
J cnğınız talmnyeııln kayıııtıın yerine 

---o
Amerika, bu gemilerin 

Mart in iğe naklini istemi§? 

Vn11tngton, 1f (A.A.) - Röytcr a. 
jaıısınm güvenilir bir kaynaktan öğ. 
rcndtğlne göre, hariciye nazırlığı 

bugUn Vişldeki Amerlkan bUyUk eL 
çlUğlndcn lsltendcrlycdeki Fransız 

harp gemileri hakkındaki mUzakere. 
lerc dair blr rapor beklemektedir. 
Bundan dolayı, bu hususta pek ya 
kında bir demeç neşredlleceğ1 sanı • 
lıyor. Bu arada, saUl.lıiyeW memur • 
lar Vl§lnin bu harp gemilerinin bir. 
le.,şik Amerikanın hlmayesl aıunda 

bir cenup Atrlkıuıı llm!lmnL\ veyahut 
Mo.rtlnlğe nalcll hakkında Va"ilngton 
tarafından yapılan tekll!I reddettlğt. 
ne dair olan gazete haberleri hakkın. 
da tefsirlerde bulunmak l..stemiyorlar, 

8)'81;-ın fuıtUn\l kapla.yncıı.l{ şekilde 

lrumaştan tasmalar ynpıp ''son mo. 
da., ııynkknbı lmnl ediyorlar,.. Dört 
beş llnıyn satıl:ı.n bu aynkkabılııır 

rağbet g\lrmcdl değil.. 

Elyazarın maksadı bir belediye memur~ 
bulup kazıklandığını anlatmakn11ş 
fak at memur süsü verdi, diye 

mahkemede soluğu aldırmışlar ... 

Evlenme teklifleri: 
• 84. yD.§mdn orta boyıu balık etin. 

de kumral saçlı karakaş ve kara göz. 
ıu oldukça gUzel, ev ı;,ıerlne hakkile 
v!l.kıf bir bayan; 88.55 yaşları arasın 
da ciddi mall vazlyeU dllzglln, e§lnin 
kıymetini bilen bir bayla evlenmek 
istemektedir. (ZUmrUt) rcmtzne mn. 
rac:ıat. Boğuçn şehri dolnylnrındn da 

ridd~lli c:ırpışrn:ılar olmaktadır. 

Lisaııskda Ruslar yeni mevzilere 
cekilınışlcrdlr. 

f.,ondra, 11' ( A.A) - Moskovnda 
neşredHen gece yarısı nus tebliğine 
)llpılnn ekte, Voronej etrnfındn, 
cereyan eden muharebenin vahamet 
kcsbetlği bildirilmektedir. 

Ilııs lopçu ve piyadesi Boğuca 
dol:ıl Jnrınd:ı faik Alm:ın kuvvetleri• 
ne ıığır zayiat vr.rdirın<'kledir. Bir 
kP<;iıııdc :>OO Alman öldürülmllştfir. 
Almnnlıır buraya durmndan yeni 
kuvvetler G"11nnektedirler. 

f,oııdra, 14 ( A.A.) - Dün Moskc. 
\a rııdyosunda bir mfinekldd, \'oro
ncj için çnrpışm:-ları tnsvir etmiş 
Ye Don nehri kıyılarının uçak, 
tank 'e top enkazı ile dolu olduk.. 
lnrını söyl_diktcn sonra Almanla· 
rın burnd;;ı tank kuvvellerinin ücte 
birini kn~ b~llıklcrlnl il:ivc ctıniş

t.r. 
71Ioskova radyo u Almanların ellı•. 

den 5 meskCın ınnlınllln gcrı nlııı

ılı~ını bildirmiş fakat bu yerlerin 
hıııı ~i ke imlerde olduklarını söy. 
l<.'nı<'ınlştlr. 

\lmnnl:ır ha\ ıda hrıkimiyeti ele 
alnı ofla çnlışı~ or fakat muvaffak 
ol ınınorlıır. Hus uçakl:ırı bir Al
ınan haHı nlnnınn )aptıklJrı nkın• 

do fıl Alınan uç:ıih tahrip etmi· • 
Jcrdır. 

loskova, 14 (A.A.) - Tas ajan. 
smm Katinin ceph sinden bugün öğ. 
leden sonra aldığı bir habere göre iki 
noktada Alman lıert hareketi durdu. 
rulmuıı ve Almn.nlnr mUdıı.faada ku.1. 
mak zorunda bırı:ıkılmı,.<rt.ır. 

Londra, 14, A.A. - Moskovn 
r.ı.dyos•ınun bildirdiğine göre, Kıı.. 
lmin cephesi 1de Moskovnnm §imal 
dn•!ı.ısunda'd General Zukov kuv. 
-vctleri, şiddetli bir çnrpTŞma es 
llll'lmia A'"l'l!Ullırı bir <'Ok köyler. 
den atmr.ş1 ıır ve <jOk mühim bir 
münakale yolunu mUtC!lddit nok. 
ta 1ardan k~smi~lel"dir. 

14 temmuz 

" 
rr ran ızlar 

ıu arip Fransa,, 
adını aldı 

Fransız komandoslan bugün 
Londrada bir geçit 

resmi yaptılar 
• .ondra, 14 (A.A.) - Bugün Fran. 

ganın b~yramıdır. Franaız vatanper. 
vcrlerl h r taro..rta bugUnU kutlaya. 
caklıırdır. Bu mUnascbetle hUr Fran. 
ııız teşekktllU de muharip Frall83. adı. 
nı alacııktır, Bu tabiri Blrllhnldmde. 
kı Fransızların mUd:ı.!aası mnnıuıe • 
betııc Çörçll kullanmış, ~neral dö 
Gol de bunu terviç etmtatlr. 

Amerika cUmhurrels1 Ruzvelt 14 
temmuz müna -beUle bir mesaj neş. 
rederek dcm~tlr ki: "Her demokrasi 
istlyen §a.hrs için b!lyUk blr mana 
ifade eden böyle bir .;1lnde Fransız 
mllletlnln pek yakmda hllrrlyet, mu. 
savat, kardeşlik esaslarına kavuıı • 
masnu cann gönUlden dilerim." 

Loncırn., 14 (A.A.) - Frnnsanm 
bugUn milli gtlnUdUr; Bal!Jt11 ha.pts • 
hanesinin halk tarafmdıın işgal edll.. 
dlğl gUn. !ngllterede bu bayram ge. 
ncral cm Gollln ba§kanlığmda. yapı. 

laeo.ktır. 

Bu bayram mUnuebetllo, yent 
tensi.k edllml!j olan Fratım!: 'koman • 
doo teşkW Londra sokaklarında res. 
migeçit yapacak ve gcnernl Clö Gol 
tarntmdan tett.1§ cdOecoktir. 

Holandada yen\ 
tut.aklar hapsedildi 

Baltalama hareketleri 
devam ederse bunlar kur§U -

na dizilecek 

Mısır cephesinde 
_.. Ba&tarafl l ncl anyfada 

harrlr Analist, diyor ki: "Mısır 
cephesinde her dakika bozıılabill!"' 
cek bir mllvazene vardır. İki taraf 
ta kuvvet toplu)·or. Rommel cenup
ta bir c.evirme hnrl'keti )'at>mak 
niyetindeydi. Şimalde tngilizler!n 
dik.katini cekmek icln ltalynnlnrı 
bırakmıştı. General Oşinlck bunu 
forkederek ilk daıbeyl indirdi. Dün 
Hommel Ellileıneyn mıııtnkasındu 
yeni İngiliz mevzilerini yokl:ımak 
istemiş, foknt teşebbüs neticesiz 
kalmıştır." 

Vi~i, 111 ( A,A.) - Mısır cephe
sinde sene durgunluk hükiiın sür. 
mekledir. Her iki Jnrrıf hlrblrlni 
kollamnkla vakit geçirmektedir. 
lloınmelin Eliilemeyn ve Elkatarn 
nr:ısındn tnorruzn geçeceği sö)len
mektedlr. 

Londra 14 (A.A.) - Sekizinci or. 
dunnn ElAlemeyn mıntnknsınd:ı iş· 

gol ettlAi yeni mevzilere J,nr~ı )n· 
pılnn taarruzun tardmdnn sonra dı. 
rum d~itişnıemiştir. Teşebbüs cl'nn 
mfitıefiklerdeclir, Rö~ ter muhabiri
ne göre Avustralyalılar lınlyaıılnrı 
baskına uljrıılnrak Telüllsa tepesini 
zaptetmişlerdir. Burasını geri ıılnıak 
teşebbüsleri neticesiz kalmıştır. 

Londra, 14 (A.A.) - Annalisli'n 
Mkcrl muharririnden: 
Mısır cephesindeki ılurumıln öl. 

cülU bir istikrar yoktur. İki muhn· 
sını ınrnf son \'C kat'I hnrckcll hn• 
şcrmak için kuvvet toplnmnkt:ıdır. 

Rommel, Eliılemeyıı ile Guatınra 
Münhat nrnzjsl nrasında lmlunnn 
ceup kesimindı:ki lngiliz mevzileri· 
nl kuşatmak için bir çevirme hare. 
keti ynpma8n niyet etıniş ı;ıör!in. 

mckte ve 1ngilizl rin r\lkkat ~öz!inti 
çekmek ve şnşırlm:ık mnksndil 1,• 
şimal kesiminde de ltnlynn kuvve!. 
lerinl kullanmnktadır. 

Hiç şfiphesiz Oşlnlck, nommel'in 
hu oyununun forkına varmış oln· 
cııktır ki, ondan evvel tnarnıza ı;ıcç· 
miş \•e hayli :ığır hir dorbe indir. 
nılşlir. l~iliı h:ıtları 8 kilometre 
ilcrlcmış ve Romnıelin ccnuptaki 
iltrleme teşebbüsü birdenbire du. 
roklamıştır. 

Rommel, İngiliz tnnrruzunun gr. 
nl5 ölçüde bir lınrckel olup olma• 
dığıııı bilmiyordu. Bu takdird~. 
muınasnlıı yollun cfddl tehlikelere 
mııruz bulunan sağ J:nnadı tehdid 
altında kalmış bulunacaktı. 

llommel dfin, lfütlemcyn hallsın· 
da Telelisadaki yeni lngili men:. 
lerlnin sıığlnmlığım denemek icin 
bir taarruz ynpmışsn dn kol:ıylıkl:ı 
püskürtülmüştür. 

Rom!', 14. (A.A.) - İtnlyıuı ordu. 
lan umum1 .karargtınnıın 777 numa. 
rnlı te bllği: 
YıSir cephesinde İtalyan ve Alınan 

mllfrezelerinln taarruzları iyi neti.. 
ccler vermiştir. Birçok esir aımmııı 
ve bu arada bir tabur kumo.ndanı 

<b esir edilml§tlr. 
Hava :to.aliyetl dlln de bUyUk b'1 _ 

çilde olmugtur: Alman avcıları do • 
kuz Spltfire, bizim tayyarelerimiz 
de Llberator tipinde d!Srt mctörlU 
bir tayyare dllşUrmllşlerdlr. 

İııkcndcriye 1' (A.A.) - Marsa • 
Matruha yapılan mUthl§ bombardı • 
man esnasmda donanma ve hava 
kuvveUerinln sUA.hlan arastnda mu. 

Lond~, U (A.A.) - Alman kon. kemmel bir ahenk ve yardım görUJ. 
trouı altındaki Bolandn radyosunun mUJilltr. Sabile yakın bir mes:ı.feden 
bildirdiğine göre AlmanJar dUn bir donanmaya menmıp hatif gemiler 
tok yeni tute.k l:apaet.ml§lerdlr. Ho. limana 700 obUs atmışlar, ayni zs. • 
landadaki nazL kuvvetlerine kuman. manda donıı.nmnya mensup tayyare. 
d:ı. eden Alman hava generallerinden ler 11.manı blr bomba yağmunına tut. 
Krlet.iyansen, baltalama harekeUerl 

1 

nıuşınrdrr. Tahrip i'I bir çeyrek sa. 
devam etti~ takdirde bu tut.akların atte b!Urllmlştir. Gcmllor ve tayya. 
kurşuna dl:z:il~"tni bildirmiştir. reler sııllmcn/11.eloriııe d'5nmllşlerdir, 

Deri ve kösele Oyntln.rmın nlabll • 
dlğlne yükseldiği bir r..ıımandıı. bn ve 
buru:. benzer gayretleri t:ıkdlrle kar. 
ıııladığımızı ıtöylerl•en deri ve kösele 
t::ı.brtkatörlerlnln Anknmyn bir heyet 
yollıımnyn h!Uırlnndtltl:ırı h:ıberlnt 

nlıyonız. Fnbrllmtörler heyeU,' deri 
renklerinin tahclldi etrııfında te.,eb • 
bilsler yupm~k Dzere Ankar dıı bu. 
lunnn lmndurucılar cemiyeti mn • 
me slllerlnln <llleklcrlnl önle:n le 

maks.ııdlle Ankar:ıyn gldeceknrlıı. 

ÇUnkU deri renklerinin taMldl fııb. 

l'.lkaUirler'.lo kArlnrt!la m:ınl olııcnk • 
ınr;}: 

YU.ksek m:ıltamltuın bir kartır ver. 
meden CV\'el de mesele etrn.frndıı. e. 
a:ıııtı incelemeler ynpııeıığı mtıhak. 

knktrr. Yalnız fnbrlkntörlere ıınnıı 

söyllyt>Jlm ı.ı, biz sarılı, ycşilU, mor. 
lu ayııldtnbı glymelt l5temlyoruz; no 
l'CJ!k dl'ğll, hnt~ tnk renk bile bize 
ldlfldlr, 80.40 llrnyıı bir laıl?'ıı,ı mıın • 
tar UZt'rlnde yUlcselmelt l!Jtlye:ı ka. 
drntanmız ve, nyd.:l bir deı;t-,"n 

modayıı uygun giy\nmek lstl)"6D 
mabteldr l<arısı varsa tştUı:ılarrnı 

hnrp onuna s:ı.lcla..'lmlar!.~ 

- Londra barına gltml§, orada 
kendinize beledıye memuru sUsU ve. 
re..'°Ck Kemıı.ı, Şefik ve Şevket admda 
Uç kl§inin bUvlyetinl sormu§SUiluz; 
ha? Ne diyecclt.elnlz? 

- Ne diyeceğim, Yordunuz kim, 
ben, hani nasıl anlatayım. KonU§. 
mamdan bclliylm ki, gnyrlmUslL 
mim, musevtylm. Ne vakit birisine 
memurum diyeceğim, inanacak? M 

- Şimdi böykı bir §CY dedlnlz mi, 
demediniz mi onu söyleyin. L!\.fı u. 
zatmayın. 

- Hah, i§tc ben de bunu anlata • 
caktım. O· gcoc Londra bara gi~
Um. 

-Sarbo,, muydun? 
- Eh biraz. 
- Ne içtin? 
- Bakın doğrusunu s!Syılycylm: 

İki ~ bira, bir viski, Ama, bunlar 
için benden tam 875 kuruş almışlar. 
dır. Knzıldandığımı dU.'.}Une dtl§Une 
kapıdan çıkarlı:en, bu beylere rasUa. 
dım. Birisi alını§ elinde listeyi ba. 
kıyor. Hah dedim, bunların da canı 
yanmr§. 

- Kuzum sız memur musunuz, 
Fabrlk törlıırln dlleklerl, bllyllk1o.. 

rlmlzln sıl{ ııık lş'l:ret cttlltlerı "mtlıt diye bağırdım. Maksadım, eğer me. 
taaarruf,. veclz~:1le taban, tııh:ınıı. mur iseler hani benim de kazıldandx. 
ut bir lstelctlr, Dlrknç fn.örlkıı.WrUn 1 ğımı öbrrcnsinler. Ama, şc! garson 
k4n ıı.mlııcnl• diye r.>"mlckct dışı.na kızmı,gtı : 
bo~-a ıınrnsı olıırnk mllli servetimizi - Bu adıım slzo ne diye hUvlyet 

akıtamnyu! 

Y<'ktn Itngıp ÖNEN 

• n::ıotarntı ı ıncl sııyı.:ııb 

lct fcrdl.n değil cambnın, kUtlentı:ı 

ı:ıandl'tlni Uıroln etıe,M•lr h3.ldmlyet 
~llnl :ı.ldr. Bo aurotle 1780 lhtl!All 
ıısıl bUnye0i ile demokrat falmt n.slıı 

soruyor, No srfatı vnr? diye bunla.n 
fiUedi, haydi bakalım karakolda., 
§imdi de burda .• 

- Hiç ben, Elyazar,ımemunım der. 
aem kimse inanır mı? 

Kendlslne memur sUsD vermekten 
suçlu, Elyaznr b::t.§ııuı. gelenleri an • 
lattıktıuı sonra alnında biriken ter. 
lort .Udi ve derin derin tçlnl çekerek 
yerme oturdu. 

Bundan aonrn oruuUer çattrJldr. Şa. 
lıı.l r Elyaza.no kendilerinden hUvl. 

llberal olmıyıın bir hlivlyeotıe k nıliltl r.at haline glrmlşterdlr. 1789 14 t.em. 

hlssrtH'rdl. 1789 UıtIL'\llnln birbiri Us. J .nmzundB u!ııkbrdn. "insan h::ıkkı,, 
tUne yığılan, znınan z:ım:ı.n kemlhL rUzr;{lrl:ırı esl~ordıı. 

den evvel gelen \'Cyn?ıut dah:ı. son • 19!2 14 temmuzund:ı dlinya şu ta. 
rnkinl lnkAr eden h:ı:nl :lnrl vardır. har çclıreye m:ıllktlr. Ubcrallzm 

1 iB9 ihtll11lnln llwrlnılen lfi3 yıl tasfiye ediliyor. Llbeml dem'.l!."r:ısl 

gC9{1. Şimdi onun t:l.b.:ılta1:ı.rmı, bir • tasfiye b.ııllndoıllr. l\11111 birlik devlet. 
birini tnmamlıyıın, blrblrlol J.nk~r l rl nznml hadl,.rl llo ernperyall:r.min 
eden snfh.ılarını, akıı.n eeld ... n kal.-\n Jmsvnsıoa cılrnll\lc nzmlııl JtörllklU • 
ıortuyu tanımak mUmkUndUr, ''İnıı:ln yorl r. 
hakla,, bugün uıtrlhte gotım'l' bir 1012 de Pnrlsln u!lrondn. gamalı 

ilenin \'estltMı hallnde yntnnktadır. h:ıg dalgolnnmııktruırr. '\'l,şl Fıı:ws:ı.sı 

Hu ,.<' llm Jı>T'J llbcrnl, yarı demoltrnt 1789 l11tll.'\llni tanımıyor, Fmnııa.yı 

bir 7.lhnlyetln eseridir. lmrtarncağmı söyllyen dö Gol bite 
l'cnt dp\·lctln tıoüııcU şekil mitti bııynı.~ndıı. ıstıwroz ın.,ıyM. 1780 

birlik, de\•letı oldu. Mllll blrlllc ıle\•lo.. on dört. temmuzu ile lOU: on dört 
tfn!n t<'zlnl ortaya. ntan meşhur l\lt\IC. tommuım Br1L'ltn1'1.kl fnrlr ynlnu. rn.. 
yaveldlr, llIBkyavellıı nY.n.rı cs:ı<ıl::ı.rr. lınm, ve hltı.1m farkı dr~ildlr. Ulr 
nı ko3 du.(;•tı bu do\•l 0 t "Pr<'n<ı., ndlı devtr, bir tarihin bir anlnyr~. ?Jlr dU.n. 
oscrlndo anlattığı şeklide hlr kudret. ya görlls fnrloltır. Bunun lçln 178!1 
tir, bir haklml3<'tt1r, ds <-,oşan drllkınıh J ~ansa. 191Z de 

nu Uo tip devlet tıulh lçlndn rolle. ı;:ıdcoo su..-;ııyor. 

rint ynpmı;,l:ır, hntU\ Mrlılrltl'i Uo te. SA.DRt ERTEıl 

Halka Kok Kömürü Dağıtımı hakkında lktıscıt 
Vekaletinin tebliği: 

ICömUr satış ve tevzi mUcsse:ıesl ve ştıbelerlncc ve b:.ı mUesse11enln 
senıt bayi ve &j&nları tar,1tından kışlık kımtUr tevzllne ba§lanmı~tır. 

Bu mUn&.scbetıe Mltlt rı:orunma Kanuouna tevfikan neşredilen karar 
vo talimatname hUltllinierl dalreslnde kömUr dn(l'ıtnın !iinln cereyanuıı 

temlı: lçlıı BESğıdaki buırus~arm sayın halkımızın dikkatine an:edllmesi 
faydalı görUlmll§ttır. 

ı - KömUr tcvzll :l§i, İcra Veklllerl Heyetinin 16.1.194.2 tarih ve 
2/18109 numaralı kararnameslle tatb1k vo Reımıı Gıızetenln 18.6.94.2 ta. 
rlhU nUshnsllc r.cşlr ve mc.-rtyet mevkilne konulan S.S sayılı K.oordlnas. 
yon kararına tevfikan tahdit ve tanzim edllmlıı ve tevzi şek.il Resmi Gıı. 
zetl'r:Jn 29.G.942 tarihli clishn•ında n~redllen l.k.tısat VekAleUnln tan. 
matnameslle J>t'rkltllm~Ur. Türkiye kömUr satıı;ı vo tevzi mllesaesest ve 
§Ubelerile semt bayilerlnln ve nj!lnJann ne suretle kömUr satacaklan 
dl\ tkıısat Vektl.letfnco tasdlk edilen kömUr s:ı.tış ve tevzi talimatname. 
&inde tasrlh edllmlştlr. Bı,;. maddede yazılı neşriyat bro.,UT halinde EU 
Bankta, kömnr satış ve tevzi mUesscııesl Batı§ yerlerlle bayilerde tevzi 
edilecektir. 

2 - Kömtır satış ve tevzi mUesscsest olan yerlerde, blı mtıcs!e'Se §'u. 

bekrtnden ve semt bayilerinden kömUr alınması, behemehal bu satııı 
yer.;.crı tarofında.n pa.ram.z verllen beyannamelerin usum dairesinde aile 
re.6lerl tarafından doğru <>1ars.k doldurulmuş ve t.mza edilmiş olmuına 

ve ö:ığıtma hlrllğl teş't11Mı faaliyete geçmtş olo.n yerelrde beyannamele
rin bu blrlikltrc:ıc taadık eoilml§ bu1unmasmrı nıUtevakklftır, Alıcılardan 

hllv!yot varalt:ı8l kömUrU ynkacnklL\n yerln musaddak klra mukavelesi 
ve;e. tapu senedi tstenebillr. 

8 - Kaloı"iferll mahallerde oturanların kömllrleri bina sahip veya 
mUstccirl tar:ıfmd&.n verJlccck l:ıcyıınnamclerle en az Uç taksitte aımır. 

Bu binalardıı oturanlar için aynca kömUr verilmez ve kömllr talebinde 
bulunulamaz, 

4 - Kaıortferslz evleorde oturan aileler, her soba için iki ton ve soba 
aded: ne oıunıa olsun SCI:ede Uç tonu geQmcmek UZero kok tattyob!llrler. 

5 - Yeııı b1r Ull.n u:.rilıine kadar Ankara.da atmo.cak köınUr miktarı 
her ev iı,:ln ceır.an iki tonu geçmtyeceğiııden soro ndedt ve ihUyaı; ne 
oluT&a olsun, mevcut stoklar da dahil htc bir ltlmse bir ve muhtellf yer. 
ı rı'<'n ilk taltsl.t iki tondaı: fazla kok kömUrU alame.z. Diğer takslt ve 
ı.>vzl zamanı aynen 1ld.ıl edllocekUr. 

6 - KömUr dn.ğıuımaemm kolaylaştınlmaın .mıı.kaadllo açılaıı ııcmt 

yet sorduğu lddlo. oıunanlardı. Evv;.
1 

lA Kr.mll çağrıldı: 
- Biz dedi, o gece bara gittik ve 

birer kahve içtik. Çıkııca.ğı:ıııza ya. 
km bl.r de hesap pusulasına. baktık 
ki, borcumuz kahveler 800 er yUz 
kuruştan olmak Uzerc 10 liradan faz. 

la.. -- . ... J_ 
Şefik: 1 
- Haydi, gidip ta.sdlkll listeye ba... 

kalım, dedi, Kalktık, bar mUdUrUntkl 
yanına gitUk. Llsteyl istedik. Bd sı. 
rada bu adam da oraya. geldi vo Şe. 
fike: 

- Listeye ne hnklıı. bakıyorsunuz T 
Siz memur musunuz? HUvlyettnlzl 
gösterin, dedJ, 

Şefik hllvlyetlnl gösterdi. Bu ısıra. 
da oef garson bunun için: 

- Peki, bu sizden ne dlye hUvlyet 
tetiyor, dedi. 

• Yll§ 28, boy 1,71, mUtcnasip §!§. 
manlıkta, buğday tenli, orta tahsi11l. 
dUrUst ahıtı.klı, e~lenmeyl seven. 
terzlllk yapan, asil bir aile kızı; 85. 
45 yagıarmda, namuslu, çalqıme.yı ve 
yuvasını seven, 150 lira kazancı olan 
b1r bayta evlenmek Lstemektedlr. 
(Tallhlm kim) remzine mUra.cııat. 

ff arıyanlar 
• Kocam asker olduğu lc;ID çalı§.. 

mak mecburtyetlDdeylm, Yaııım on 
dokuz, TllrkUm. Bir çok mUcssese • 
terde çalıştım, bonservlalerlm var. 
Silrntll dakUlo blllyarum. Mubıuıebe, 
ve muhabera.t l§lerinde daha fazla 
bilgim var. Tallpl~ (Uthu) remzt..: 
ne mUracaUo.n. 

• Ortamektep mezunu blr genç, 
herho..ııgi b1r otel veya mUesseıede 
25.SO ıtrn ttıB!L§la çal!§m&k i:stemek • 

Şefik sorduı • tedir. Kefil <re göstcrebUlr. Vefa cad. 
Mazr.un: ~ _ _ • 
---Ben belediye memuruyum! dedi 

Bunun Uzerine Şefik bir polls ça • 
ğırttı, adamı alıp ka.rıı.koln gönder • 
dik ve orada adının Elyazar olduğu. 
~u öğrendik. 
Yakalandığmı anlayınca, bize yoL 

da yalvarmış: 
- Belediye memuruyum, dedim, a. 

ma., aslında belediye ltooperatlfLnde 
c;alıgtmı vaktlle demlşU. 

- Peki bu slZe ne diye kendisin! 
memur diye tanıtmı§ oıablllr? Blr 
ldmse ya bir maksat uğrunda veya 
bir menfaat temln etmelc içln böyle 
bir şe:ı.• yapar ha? .. , 

- Orasını bilmiyorum. 
- Demek k1 bunun da hesaptaı: 

canı yanmL2. 
- Belki de. Bir kahvenin 300 

kuru, olduğu yerde., 
Muhalteme Elyazarın lehinde lnkt. 

§n! ediyordu, Dl~cr dlnlenen Şevket 
de aynı şeyleri anlattıktan sonra, 
mtıhlteme, Ş~fl k'ln çağrılması için 
duruşmayı bn.şkn bir güne bıraktL 

El.yazar, dı:prı çıktığı zamanı Şev. 
ket ile Ka.mllln yanına. glttl ve: 

- Stzl de kazıklamışlar, benl de: 
dedi, hanı siz eğer memur Leenlz, öğ. 
reneylm de ben de mıı,tel'td olayım 
diye sizin hUvlyetlnlzi sordum. Ama, 
tçerlde hes:ı.bı pnhah bulduğuma kı. 
Z!l"l §ef garson ne yaptı, yaptı başı. 
ma bu işleri aı;lı, Barlm, Biz 1§1 gü. 
r'lltUyc gctlrmeseydlnlz. Ne oldu. 
sızın de paralar gitti, benlm de .. 

ADUYE l\IUJlABIRt 

Amerikan bahriyesinin 
12 günlük kayıbı 212 kişi 
\'aşi11ntorı t'I (.4.A.) - D:ılıriye 

nozırlığının lıildirdi~lne göre, 18 
IJ:ı1.lr.ındnn 30 Hazirana kadır ı;ıc
ccn miiclclet znrfında, Amerika:ı 
lı:ılıri)rsinin k:ıyıhları 49 ÖIİİ, 7 
:rnrıılı ve 212 k:ı) ıbtır 

desi, Molla Şematrtıt.IJı sokak lS numa. 
r.ıda Fethi Yılmaza müracaat. 

• Mtıllye muhasebesinde çalı§mı' 

muhabere ve mu~ıı.sebc işlerinden an. 
lıyan, sert daktilo yazan ve eski yazı 
bilen bir ikUaat fa.kWtesl talabost 
çalışmak l..stemektedl.r, lE.Y. 140J 
remzine müracaat. T'/ 
Aldınnız: 
Aptıds remlslert JU!l1 otan o • 

kuyucularımızm namlarma selen 
mektuplan ldarcb&nemhden (pasar. 
lan bArJç) bergtbl .ababta.n ölleye 
kadar ve saat l'2 dea 110nra aldırma
lıın. 

(A.M.) (A.T.A.) {B.L,M,C.) (B.V.)' 
(Deniz) (E. Ura) o(E.O.) (E.L.) 
(F.N.S.) (Gar) '(HUıınU 18) (H,B. 
888) (Hulya) (H.Önsal) {H,t50) 
(Kaymak) (LQttı) (M.T,R) CM. Nur) 
(Memduha) (Mehtap) (M. A, K.) 

lN.N.) (N.C.K.) (Nelll) (Sami) 
(S.R, 42) <S.T.l (S,R.) (Sevgi) 
(Ş,C.K.) (Ş.U.) (Ş.F.) (Temtzkalp) 
(18 Temtzkız) (T.R.R.Z.) (Tekcan) 
(T.A.S.) (Y,B.) (Yedek Denizci 

Acele satılık hane 
Be, odalı kAgir lı>erblnde terko!I. 

lrnyıı ve elektrik vardır. lkl ocb bl. 
rıncı katta, iki ot'Ja ikinci katta ve 
bir oda da.raÇl\da her katta belA var. 
dır. Gayet u<'uz 2000 liraya aatıhktrr. 

Beyoğlu: &\lnxa~ eacldesl 
Ath E!ms aokak 19 Numara.da 
eııhlbtne ml'l:ııcant, 

AÇIK TEŞEKKtlU 
.\llcme mensup iki kişinin ovn 

P~·rı iki ehemmi) etli amcliyetınr 

dn büyük muvnffnki)·etle bnşnrnn ..,.e 
en kısa z:ıınnnda iztlraps:z oflyrl
lcrini inde surctilc yüksek hezakRI" 
!arını gÖ!ıiercn snyın Profeı;l5r Fuııd 
Felıim Cncul,iye sonsuz şükranlıır

ımı sunarun. 
Koroenaal 

C. Cahil Toydemir 

tıayl!crlnln yukardnkl hUkıl:mlcr dairesinde tevzı edecek\eri körnUr 100 
kllC'dan n9ağı ve bir tondan yukarı olamo.z. lstanbulda bu miktar azacnJ 
lltt tondur. Bu bayilerin danı tevziatı aoağıda ye(ilnct maddedeki cezai 
mlleyyldclrre tAbld!r. Gerclt bu baytlcrden ve gerekse kömllr aauo ..,.o 
l<ıvzl mUesscsMılnden verilen ktımUrlcrln yckOnu her hangJ bir auretıe 

be. .:.net maddede yazılı avmıtı mlktarıan geçtiği kontrol neticesinde aoıo 
la~ıldığı takrJroe alanlar hakkmda cezat takibat yapılır. 

'l' - K&nUr aatış ve tevzi mUessesealnin 1zn1 oımak.aıznı hlı,:bl.r kJtıV 

se aldığı köroUrU beyannamesinde yazılı tatlhJLk maballl harlclno ve nlQ 
bir yere blçbJr surette nakredemJyeeeğl gtbl bulunduğu yerde dahi b8P 
kasma devir, temlik ve h1t.e edemez. KömUrUnU herhangi bir ırureUe de\19 
retreek mechurlycttndc kolanlar kömUr satı§ ve tevzi mneaaeseallıln y9' 
Zilr muvafakaUnt almnğa mecburdur. Beyaonamealnde baJdk.1 TaZJyet! 
~östermlyen V<'yahut ki aldığı kömnrn ne auretle olursa ol.sun bal~ 
mahı.lle nakU veya d1l.l'er1ne devredenler hakkında MllU Korunma ııı.aJlı' 
keta('.'3lnoe meşhut suçlar bUkllmlert dairesinde takibat yapılır, • 

8 - K!SmUr satı§ ve tevzl mUeBBesesl ve vubelerlnln depolarmdaJl 
yapı1acak kok kömtırll satı§ fiatJ ti:k.t.ı mlıl. alıcı Ta.aı.taaına t..ıııı' 
tener tonu: ,F' ı; ~SIJ.ı;/ 

.Ankara ve bmJrde 26,50 ı 

lstanouldıı. 2U50 Uraön". 

Semt bayl!ertnln munzam mn.8raflarlle birlikte teııblt wı tatbllt ed" 
len tfaUan satış ycrlerlnde al!lllı bulunacaktır. 

9 - Kok kömllrU Mtı~ yerlerinde tartılıp te.sllm edilir. Toz mııtıed 
%IS ı geçemez. Herhangi ecnebi madde, ıru katılamaz. 

10 - Df-polardan ve aatı§ yerlerinden eatııan ve teellm edilen ıcllıl 
mUrlere alt her tnrlll şlkll.yetler EU Banka 'Ye kömDr sat~ ve teni zııi>ı' 
esı:~ea1ne ve §Ubeleriııe, Be!edlyelcro ve icabında tktısat Veklletlne Tef' 
mahalli mlllklye tl.ınlrlerlne yapıımalldır. 

11 - KömUr satış ve tevzi mUeaseııe.sl fllbesl bulunmıyal) yerterd
9 

yukardıı.k1 esaslara mUtenazır olara~ gereken tedbirler en bUyU.k ıntılıcl' 
ye amırt tarafından alınır. 

12 - mırnur sa~larmm intizamını bozacak her turlu yolsu:aıu1'181'"' 
dan knçmılruıı.m saym hallnmızın yUksek menfaatleri icabı olduğU ~öıô' 
nUnde tutuln:-11.k kara.rnnme w talimatname hUkUmlerlne dikkat ve rt:; 
yet edilmesi ve bunu ihlAl eden her ha.dlsenin alA.kau mercilere bildir 
mest rica olunur, 

ll! - Bu tebliğ sureUcri kömUr satl§ yerlerinde alıcıln.ra 
verilecektir. (7098) 

' para 


