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[BuAkşaml 
Çlrçllla 
Amerika ıelerı 

Yuan: SADRI ERTEM 

Ç OBÇILtN Amerika seferi gttn 
~wne ellemnılyeU biraz 

lılaM anan bir poUtlk lıAdlae ball.a.l 
alQıor. bagWz bafvekUlnln :tngWz '. 
.... ltUlakmm imzaamdan 11e>nra A. 
Jllertkaya gidı,ı vlUda mihver tara.. 
ı....... bir ı.aaf alAmetl olaraıı: te!Ak· 
111 ediliyor ve mlbver netlr vuıtalan 
~ bu IRU'fJUe tefalrde devam e.. 
~adar. 

llAdllıe7e mllttellkler eepheslnden 
.....,,... .eyahatln bir zaaf eseri 
ııletU, belkt bir ıakım zayıf vaziyet.. 
leıre nllaaye& vermek lçln kat1 karar. 

lar almak, baııubklar yapmak p;re. 
.... sökuekıecllr. 

QD.,,&lba yanm.da bir kurm&;y" he
ıretı ııe v .. ınsw- gltmosl, bu eeya.. 
JaaUa Baeya ile Amerika ve !ngllt.e • 
re ....... ımzelena'll anlofmalarda 
......_ seçen !klncl cephe meeelesl ile 
-. bir surette alAkalıdır. 

SovlJelleıden 
temizledik 

Alman mUf rezeleri körfeze 
kadar indiler 

Berlln, :n (A.A.) - Alman ordula. 
n ba§kumandanlığ'mm tebliği: 

Sivastopol mUatahkem mevtdlnln 
§imal kısmındaki aahl1 kale.11 fiddet_ 
Jl çarpışmalar neticeainde aptodil • 
~ ve Sevemaja k&fezUıln fiJDa1 
bölgesi d~an kıtalarmdan temt. 
IenınlşUr. Burunun ucunda henUz mu 
kavemet etmekte olan dll§maıı lata. 
ıarmm son &rtıkları yokedilmektedlr. 

Muhasara. cepheal.nJn diğer kınme 

lannda hava te§killerinden bQyQk 
yardımlar gören Alman ve Romen 
kıtaları ııırtıarda inadla mlldafaa e
dilen birkaç mU.tahkem mevzii hU 
cumıa almı§lıırdır. Sovyetıerbı 1kr: 
DA; mukabil taarruzu akim k&lmır 
tır. 1 

SJvaatopol Ozerinde ft Doneç'1n 
.... Devamı ı llcl _,.,... 

Heydrihi 
öldürenler 

Bir Çell, lllr Slovak 
ımııı . ~ de esaaeıı aoa nutkunda Al. 

~ kanM1aa Berllne kadaı eö.. Londro., 22 (A.A.) - Berlln, 
HUecetta1 emniyetle ve katlyotle ifa- Heydriıh'l öldüren iki kişinin lalm
• e41,_, llttHıeftk1ere ciSre ÇörçUln }erini resmen bildirme-ktedir. Bun
_,.... UdDd aeptaenln Meta mil - Iar te\'Ocif edilmelerine mukavemet 
1ıılm bir paroaaıclu. ettikleri sırada kurşunla öld4rtllen 

lllltwlkler arumda Çörçllln A. 29 yaşında Çekyatı Jan Kublia ile 
"'-llm,.a sldltl Amerikad• Avrupa Slovakyalı 30 yaşında Posef Gobaytz 
lP-. ~ lıılr onla kadar ebem. 
bd,.em ~. dır. 

&epllatlll ~ 11' eııbd eı

brdddlıa 90IU'&, ortada kalaa .bald.. 

bUer taeriade kona,uak. lhtlmaDer 
t..ıdg_.. mDWealar ytlrUtmek saaı. 
O-oram ld daM 7fJl'lnde olur. 
ÇI~ Amerika •ya.bati lklncl 

Yugosla Kralı 
Piyer Amerikada 

lnepbe ile aWmlı o14otuna göre Ama. l'aşlngton, 22 ( A.A.) - Hava yolu 
:rDowıa sttraUe Anup:1.ya bir Uırsç ile İngiıltereden ayrılan Yugoslav
~ıme.ı ~ birçok hazırlıklara ya kıralı Piyer Vaşingtona gelmiş
Da~ Tardu. Bwalann ıllpheelz en l lir. Kıralın yanında Yugoslavya ha. 
ll!nıl•ımmı aeker1ert &at~ olan riciye nnzırı Ninçiç bulunmakta 
Jllc.nt flloea ft 1ıa tllolan maıaataza 

1 
dır, Kıral çarşambaya kadar müte

ladecıelr deniz '" il.ava lmvnıtlerl41r. oekkiren seyahat edecek Te .onra 
AtlaaUk harbinin ~ bd&r resmi ziyaretlerine ba~lamak fiıere 
~ eden ıtekll ve bu harpte möt.e.. Vaşington,a gidecektir, 

Ekmek kartları 
hakkında 

Vilayetin tebliği 
ktuı.ı Vil&yedncJea: 
1 - T....-. ve lljmtoe .,_ 

ait elmtek kutlan bsalara teni 
olanmqtur. Dajrtma ldltllk def
terleri ~. 8. 190 gtlnllae kadar 
Uonal edilmle olaeak ve ıneüftr 
gönd~n lUbattn birlik l<lare heye
t! reiıtleri, def~rlertyle birlikte 
kaa la§e teflikJe:rlne müracaat 
ederek lcmn.lc\e tablt edl1en ro~
tar Ye aeftle kart &.Um .ı...u 
Wr• aalamıa dıairtacak.ludır. 

Z - Temmuz \"e atast.os ayma 

Japonyanın Sovyet 
elçisi 

MolotoDa girifti 
o 

Sefir yeni bir emre kadar 
Japonyaya dönmiyecek 

Tokyo, 22 ( A.A.) - Asabi gauıte
sinin Moskondan lhıiber aldığını\ 

göre Japonyanın S<r1y.et Rıısyadaki 

büyük elçisi Sato, ctımartesi akşa. 
mı Molotona görüşmüştnr. 

Gazete, yeni bir emre kadar Smo
nun Moskovada ıkalacajını Uhe e_ 
diyor. 

ait karüa.r verilirken mayıs - hıı
zlran aym:ı ııit koçanlar birlikler
ce geri aluıa.ca.ktır, Geri alman ba 
koçanlar bllihıre kaza. iate şeflik
lerine iade edilecektir • 

8 - Ağır işçller, halk dağttına 
birliklerinin \'8.Zlfel.erlne nit tali
matnamede göstczilip 18. 6, 1942 
günkü g&.7..etelerde intişar eden 
\'iffi.yet tcblit;iqcle a.bnnlar~ tavsi
ye edilen mektuplan birliklerine 
müracaat ederek biran e\'\'el alma
lıdırlar. Akcıl takdirde bu husus
taki gecllanlerden hiçbir idari ma
kam mes'ul değildir. 

4 - BOOnnon J'eQDİ dairelerle 
fabrika ve mtie!Jsesat ha Tk dağıt. 

ata blrlilderfnln fieteMrlll üne alt 
~ ile mtlst.akil birer bir
Uk oldaldan kabul edilen leyli o
kul, hastahane, çocuk yunı11, ha. 
pishane gibi te,ekkllller hazırlı -

_. Devamı 2 ncl ııayfııda 

lllderta ufradıklan gemi zayiatı Av- -----'"""'!'---------------------
Mısır 
Tehlikede 

J'Qpaya yapılacak Daraç lflnde Dk 
lııedar olarak nakil n..ıtalan JDeMla, 

lbıl ortaya atn0ttır. 

Bugtlnön en mllhlm llAdbıetl. Oda. 
cıl cıeplıe be, bu cepllenlın kuııılmUl 
lııln 7Gsde yaz l&um olan tik umıur 
da semidir. Gemin.in .Uratle yapılma. 
.. Ye emre .....cıe buhınmuı llzım • 

tır. 
Amel'lkadan Avrapaya ciSnderlle • 

eek uker • .. atı bir lnllyon ola • 
cıatIDa pre, moc1enı techlzatla blıt 

llMertD deniz atm .eferierde btıt ton 
..... edllcllllae gire en apfı bet 
lllllyoa tonluk bir :ftloya Dıtfyaç var. 

*"· 
Duan Amerllmll t.ag'llılannm llllr. 

-.ae laaarlamMI iti bu barbhı mukad 
Clera&ı tiertnae mlleeıilr olabilecek bir 
tllaeardur. 

Ç&l'ÇIJIB lldnd oeplle mHeletılnJn 

'-1.akkukn .-rdanaı ve lıD"t •a ge
... ...elNIDI "° _,....tt.e balda 
........... etmeil oolE lntlmldmdtlr. 

bdael ctıpbeyl anlatma mevzuu 
...... Jtoydaldad I08ra mlltt.eftkle • 
t11t hna• ~kar 1otanu bulmalan da 
~- Çlrolle :refUat fıclea kur -
llııa1 ..,,.U ba vadfey1 ciSftlCllktlr -
lklMıl cıeplle ımeJeıd badclhatılMb 

....... Mr tiz olmakla beraber &1t • 
'llrte t.alıkak laikAnmı bulan bir 
......... allliaktadD'. 

tJty lalnetlerlle prp weldrleda
................ 8Dldllertle yokla • 
~ ,..,._ mtH1:eftlder epey za • 
~lıerl Noneetea Oebelllıtarı~ 
~ Almanyaya bir ll&lıll kordon 
'-ttı Ylleade gettrtmltlerdlr. SallD 
'-lııı.n... ma.ballS vıizlteıalnl gören 

.... Devamı 1 ..cı •Jfaela 

Antigone operasını 
temsil edecek olan 

Devlet Konservatuarı 90 . kişilik ,. 
kadrosiyle bir temmuzda . geliyor 

Sofoklun .AlltigoD fa1mU ..mm 
teman ebnek Uzero fClhrlmlM seı. 
cek olan .Mkara Dnlıet kon8ervatu_ 
varmm bu ayın 2' UDde burada bu
lunacatı bUdinlmlftlr. 
Öğrendlğimlze pe hareket hulr. 

lıkl.arı tamamlanmadrlı için kouer"' 
vatuvar 90 kifilllt k&drollU ile önU_ 

mUzöekl ayın 1 inde ,eJırimlSde bul~ 
nacalttır. Yaln• njt81Sr K&rl Ebert 
bu çarp.mb& gQnU ceıecek, abDe 
vaziyeti ve dekor lf&erl)'le meflUI 
.olacaktır • 

Rlyaaetlcllmhar »UnnonDc Ol'ke.lt
ruı da ayın dördtınde plecektlr. Sa_ 
natklrlar Gllzel Sanatlar akaltiml.t 
binasında veya muhtelit otellerde mı
aafir edlleceklerdlr. 

EminönO halkm bu 1f leln lc&be. 
den tertibiLtı aı.mı;tsr •• 

ruan: BiR MUHARRiR 

T OBRUK'un birdenbire mlh,·e. 
rlD eline ge~ \'O pc.,lndcn, 

ltal.) ıuılann elinde ll(en tngmz taar
nızuna kırk gtliı cJayanu.n .Ba.rdlya.. 
IUD da ~k zapt~ilıneal, Libya 
barblnl .artık mevzii blr 'kö30 kapına. 
'* UVllfl balfndea çıkarını,, bUtiln 

• lluıı.r için fe\'Jml!Ule bir tclıUke hali. 

• • llOJuDnltur. Çlllikil 11ıüau Afrika. 
da lleklzlf.cıl lngtllg e>rdusunun bllytlk 
bir JmlpıJ Tobnıkta esir oldııl,tan baı· 
ka, geri kala.il kısım da y.ıı. lmba edil. 
mı, veJ"• clağılmı:1 bıılUDuyor. 
~ defa lnglllz.ler taarruza geç. 

tlldert zaman bu ordu mevcudunun 
dört ·yU. bln klıtl oldufu ıddla cdıt • 

1 mı,t.1. O tarihte general Romel moka. 
bil taarnıza geçip do J.nglllzlerl geri 
atmea. Çö~ll sekizinci ordu mevcu
dwaon '5 bin klol oldutunu giz.leme. 
dl. Bu ordunun 8 bin kadarı BlrlHha.. 
kem etratmdakl vo Tobnığun zap. 
tından O\'n>lkl ııavaıılarda, 25 bl.ıı kıı.. 

elan da Tobnıkta esir edllmlt oldu· 
tana göre, ~dl, general Romelln 
önöncle lakenderiyeyc kadar mukavc. 

1 
met edeblleoek belU~lı hiçbir kuv. 
vet kahnamııt demektir • 

Antlgon temaillDde rol .ıacu ... 
natkl.rlar ııa tosblt edilmlfttr. Bq 
rolde Kuutıes 1igta OJD&,acakbr. 
Diğer roller de ,ısyıe tnsl ecllımı,tlr: 
lamı ne rolllnde Xellha GftcJen, Kre _ 
on roltlnd• Ağan Hun, Eurydtlce ~ 
IOnde Nermlıı EigUI, Halmen roUlDde 
CUnoye TUkçeı Telreslas rolQnde Ka 

- Cuova )(ada&Cm Saim AlDl&O. 

Haberci Ertuğnil llge.n, Htzmetk~r 
Eat Tolga Orkestrayı Ferit Alnar 
idare edecektir. l'oroba§ı Şabap A• 
~ 

İngiliz gazet.eleri hezimetin bUyllk. 
lllğünü ve f'hemml) etini gizlemiyor, 
meenJ.lerln ce'Z&la.odınlma.aını istiyor. 
lar, Deyll llerald, bllkQmetln nikbin 
Yaadlerle halkı P§ırtmış oldutunu 
yazmaktadır. Bu cihan harbinin ba· 
ımdanbcrl ~l.z hUkflınetlnln da.ima 
nlkbbı vaadlorinl hep feoıı haberler 
takip ve tekzip ı.ıttığl lçln, İngiltere.. 
de bük eıfkAn • zaferden ümidini 

Dünlstanbulda iki 
ger sarsınt~sı oldu 

Birkaç giindenbeıi devam eden dikulc, Topknpı, Edirneknpı ,Şişli, 
t.ııcakla.r bu.,"i.in mcvs:min en yük- Mecidiyeköy semtlerine Belleğe n 
seat derecesini bulmu,.<dur. Ilüyükdereye binlerce halk taşımır 

Sıcaklık bugün gölgede 37,3 de- tır. 
receye k:alia.r Çik:mlş, ha:lk serin- Diğer taraftan Mersinden şehri• 
lcmek içiı:. plfıjlıı.ra ko,.cmıuştur. mize gelen haberlere göre Mersin 

Suhunct derecc-;;i güneşte 65 de- ve Adana bölgelerinde üc sfinden -
rdi hrl görülmemiş derecede boluc't 

~; Jıartnclnnberi devam eden mcaklar hüküm sürmektedir. Hani" 
siddcıti sıcaklardan bunalan halk • • ret gölgede 44 derce.eyi bıılm:ıktıı • 
dün t:ılil güntınden fnyclnlanarok dır. Sokaklarda gezmek imki'ınsız 
Boğozıçfne, Jllüjlara, diğer sayfiye. hale ~etmiştir ve hu yüzden Cuku. 
ıere nkın etmiştir. ro,·ada son üc sün içinde 4 ölüm 

Gecen hafta Sirkeli Ha)Tiye Kôp• va.kası ka}•dcdilmişlir. 
rüden Boğaza 2800 bilet verdlAi YER SARSTh"TJSI 
halde, bu hafta Boğaza gidenlerin n&. sa.b:ı.h biri saat 4 ii 6 da-
~ayısı 14.800 ü geçmiştir. Denizyo'!- kika 22 sa.niye geçe merkez ilstü 
ları yakın seCcrlerl de Köprüden ll,ta.ııbuld&"n 160 ki!o:nctrc mesa
geçen haftanın 11 bin Yolcusuna fcde, ha.f'ıf. diğe-rl saat 6 yı 40 
mukabil bu hafta 13 hin yolcu to~ı- dakika 5 saniye geçe merltez Ustu 
mışlır. Sirkeci ve Hnyd:ırpaşa han• Jstcnbuldan 450 kilometre mcsa
Jiyö ıtrenleriııde de yer bulmak im• !ede f.lddetlice olmak ilzere fiti yer 
klınsız denecek derecede kalabalık sanmıtısr olmuş ve bir çok kimsc
vardı Tramvaylar "e otobüsler Ye- ler t:ırafmdan hls&edilmiştir. 

Amerikanın llarbe 
gtrııındenberı 

Pasifikte 
M iittef ik kuvvetler taralın • 

dan 291 Japon ee;m.i 
bahnldı 

Novuork, ~2 ( A.A) - Resmt teb_ 
lifllere dayanan bir listeye söre, 
Birleşik Amerilı:anın harbe girifhı
denberi, müttefik kuvv,aUer tara. 
fından Pasifikle 291 Pı11pon gemisi 
batırılmıştır. 

Bu liste, 1 zırhlı, 4 uçak gemisi, 
18 kruvazör, 26 muhrip, 27 denizal_ 
tı ve 65 ticaret gemisini ihUn 
etmektedir. 

lr.Mmemlf olmakla beraber - ba llOD 

hezimete de pok alnlı'lenml,tir. Şimdi 
lnglllz gazeteleri, Mmr toprakların. 
da general Romel ordıılanm durdu
rabilmek ıçln fe\'kalAcle tedbirler a. 
lnnnaınm btlyorlar. 

Ba fevkalAde tedbirler neler ola • 
blllrf 

En çok Deri sUrillen tedbir, Amerl. 
kan ordusunun ıtlmali Afrlkaya gön. 
llerll~ldlr. HattA tngWz ~ekili· 
nln Vqlngtona bUfııın için gittiği tah. 
mln edillyor. Fakat Amerikan ordu. 
sunun l\lıaıra günderllmcsl, yauldığı 
ve ııöylendlğl kadar kolay bir &eY de. 
fildir. Bllhasaa Tobnık mllwcrln eli. 
ne geçtlktell 80ıllra bu nakliyat Ak -
4enlzclen yapılamaz. Kap yoluyla ve 
Kwldcnlz.den yapılıı.cak ~yat lçfa 
de hem pek unın bir uma.na, taem de 
faz.la miktarda n:ıltllyo gemisine lb. 
tlynç vardır. Daha harbe yeni giren 
Amcrlkaıı ordusu, şimali Afrika çöl. 
ıerlnln 50.60 derecellk ceJıennem ıııca. 
ğmıla sav&flllllğa alıtmıı değl.ldlr. 
Onlar Afrlkaya gelinceye kadar mfh· 
ver ordnlannın Süvene dayanmasın. l 
da.n korkulur. 

Fakat general Romelln Mısır bu _ 

Libyada 
--0-

Miver kuvvetleri 
Libya ile Mısır arasındaki 

hudut istikametinde 

Yeni 
hatlar 
işgal 

ettiler 
--0-

Kapozzo kalesi civarında 
Seydi Azizde 

ıagllfz kanetlerl 
yeniden malları. 
beye tataştalar 

Kahire, n < A.A.J - lngiln ona 
şıı.rk tebliği: 

Seyyar kuTveUerimiz dün JCapm; 
zo kalesinin takriben 12 kilom~ 
şimali g:ırhlsinde Sidi Aziz civann• 
da bir ıdüşman kolu ile temas et. 
mi~ir. 
Düştüğü tahmin edilen Tobruttan 

başka bir haber alınamamıştır. 
lTALYAN TEDLlGl 

Roma, 22 ( A.A.) - ltnlyan ordu• 
l:ın mnumi karargilhının 755 numa• 
ralı tebliği. 

Tobnık bölgesinin işSalini ve te"' 
mizlenmesini tamnml:ı.yan mihve!' 
ntaları 1.ibya ile Mrsır arasındaki 
hudut istikametinde ~·eni hatlar 
işgal etmekle meşguldürler. 

_.. Devamı 2 ncl sayfada 

Romanya barbe 
glrdlftln(en beri 

157563 kişi 
kaybetti duduna vardıktan sonra daha ııe ka. 

dar ileri gltml'k niyetinde oldııfu 
belll değlldlr .. l\llhnr ordusu, hare. Bunların 8000 kaJarı 
kAta devam etmek için uzun bir ha· subayJır 
ı.ırlık devresi geçirmek zorunda ka - Bükreş, 22 (ı\.A.) - Başvekil, 
lırsa, Anglo • Sııksonlarm bUttın kuv. Bolşevi.klerc k~ı Romnnyanın 
,·etıcrlnf tfplayarak ortaprkta zate. Jıarbe gıriçindenbcri Romen ordu
rln anahtannı ıolh,·ere kaptırmamıı· ınınun kayıplarını gösteren bir bil. 
ğa rahşoU\Jarı lli:r.ımgt>Ur. İ"!>lllz p. airiğ ncŞrCt.'niştir. Bu bildirlğc g!S
zetelerl de buııu istiyorlar. O takdir. re, ölü, ynrnlı ve kayıp tutan şöy. 
de ikinci bir cepheden artık bahse • Jedlr: 
dflemlyooeğt gibi Sovyetıere malzeme 1 5998 subay, 2633 yarsubay, ve 
yardımı da esaslı surette sekteye uğ. 148.942 er. 
rıyacakttr. A.imanlann doğuda bOytlk Yaralandıktan sonra tedavi gö. 
taarruza geçmeden evvel \'llrmak Is· rerek iYi olanların sayı&ı ytikarrki 
tedlklrrl hede.tin ele bu oldup otmdl tutann yUzde altmışmı tefkil eıt-
aıılaeılıyor. mektedir, 
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Bir, iki nokta 
Otobü• seferlerinin kaldırıl

dığı nasıl ilan' edilir? 

'l'ramvay ldarud, bazı sebepler 
clolıı.yı iyle Ta.kstm ile Be~lkta.s A· 

ııısmda lsliyen o«ıbUsleri sefcı._ 

den Jmldırclı. SebdJi izah edilmedi
ğine göre, bn idarenin bilceği bir 
lftir diyelim. ldarc otobU terin 
lmlılınldrğmı bugUn gazetelere 
,·ercUği bir i!Anb. blldinnl,, fakat 
bl~k m\Ljtcrllcrln gru:ete okuma. 
uıfmı h1:sıp ctıı•emlstır. 

nunun delili de bu ilfınm gnze. 
telerde çf.•tıı:"l gün lc:ıdm erkek 
bil'!)ok ldınseler Tnl.simdeki oto
lnis <lnm~mdn. dnkilmlarcn bek
lf'mistlr. fıhrc ornda. da tedbir al
mamı" dci;"ll.! Falcnt seyrüsefer le\' 
ha mm UstUne ynpıstmlmrş beyaz 
l:ir Jmğtdm Uzerindcld silik bir 
kar.oıun ka.lemlcı "otobU.cılcr fşJemi
yecektir,, ymısmı ne ~dnıse farket. 
mlıt, ne olrunn.blhni5tlr. Buna ben
ze:r bir itan da Bcyo~Iu Rıı.lıkpıı
zanmb g~üınUze çarptı. Kaldlrı. 
mı isgal eden birkaç baldrçıya ve. 
rilen eez:Wı.nn infaz e<fildlğlni bil
diren beyaz Mf;ıtlardaJ.i Türkçe 
üyu.ılarda. ifade hiç de Tiirkı;e de 
ğildl. Rum ivesiyle yazıhn13a ben
nyonlu •• 

Refımt dclrc Ye rdnrelerin remtl 
mahiyetteki llAnlannm daha der
li toplu ve ithıab hanrla.mnasr 
llzmı dır' diyoruz. Y .K 

Bombardımanlar 
ylzlndea 

Şehi.:rlacleki Alman kadın
ları köylere tlağıtdtlı 

Berlin, .2! ( A.A..) - Abnan ka • 
~ınlan birliği b:ışkanı, Jcadmlardao 
ynz tatillerinden bir kısmının ha -
sat işlerine hasrttmelerini istemiş_ 
tir. Bu Jstck, blftıı:ma İngilh bom· 
lıartlımanlen yüzünden köylere 
8önderlien Alman kadınlanna ya.. 
pılmı:ş bulunmaktadır. 

Şii ide 
Meluiha lehinde bir mitins 

talip edildi 
Sanliaqo, dö Şili, !2 fit~ -

Meksika lclllndcld takdir daysufa
l"ıllı helirtm~ için billiln eol par.ti. 
Jer t<ırMındnn büyilt bir mWng ter
tip edilmiştir. Gayrkııuharipl& JJıO. 
litika ıoın tcrldni, mD:mırie icllplo
malik mOnasel>eflerin h-sflmeslni 
ıistfycn nutuklar söylenmiştir. 

Il.ıdikal, sosyalim ve komfiD1st 
pnrtisı şefleri de 6&.ı almışlard'a. J' bine<le altı rodfbl ve Gç sosya.. 
li.st nazır buluıtllllm ba:kımmdan 
bu hü~ iik loplnnhnın Sili sfyitseti • 
nin istikameti lr7:erill1le nafiz ola_ 
cağı lnlımin ediliyor. 

Papa t.,,anya hariciye 
nazırını kabul eclecek 

Roma. n (A.A.f - f>apıı. 1% mcı 
Pi 23 haziranda saat 11 de 1apaıı.ya 
hariciye DUU'l Serrano Banerl kal>ul 
edecoktlr. 

Llbyada 
_.. Battaratı ı Jncl aaytacJa 

Tobrukta alınan ganimetler hak. 
kında kısaca yapılan ilk tıı.hminleı
den birkaç yQz top, blrokııç yüz mo_ 
ıörlil taşıt, yfiı kadar tanlı:, büyfik 
cephane yiyeoclc ve benzin depola" 
rı nlındığı nnlnşılmaktnclır. 

25 binden fnzl::ı esir alındığı ve 
bunlann nrasuıdn meYkl kumnnd:ı. 
ni ile di~cr beş gennr:ılinbulundu. 
ğu teyit edilmektedir. 

Tayy:ıreler geri çekilmekte olnn 
dü~nn kuvvetlerini şiddetli bir a_ 
leş allına nlmışlrır ve bomba taıır
ru:tlnrı yıı.pmışlnrdır. Alman nvcı. 

hın iki Kürliş dfişümıüşlcrdir, Bin
gnzideki hava l'3tar) alan da üçün• 
cfi bir tayyare~ i diişürm!işlcrdir. 

Bir tnyynttınlz dönmemiştir • 
ALMAN IJAVA KUVVEI~URININ 

/.'AAMl'BT/ 
Dcrlln, .2.2 ( A.A) - D.N.B: nin 

öl}rendiğ:nc göre, Arrikn şimalinde. 
ki Alman s:ıvaş hirllklcrl ~niden 

İngiliz kuvvetlerini dün de kovala
runğa devam etmişlerdir. Sidi Bar
nınl hntısındn lıir d!i.şman hav:a 
limanına taarruz ooilmiıtir. Han ~ 
gnrlardn büyük yo.ngınlar çrlcanJ -
mış ve bir uçak•nvor bataryası Uh
rip olunmuştur. 

Birll Gohi cenup doğtmında Al
mıın snvaş uçakları tesirli bir taar
rmla İngiliz otomobil to.pla.h~lan.. 
nt ve pike uçuşla düşmnn knmyon· 
lannı hedef tutmuşlar ve hücum _ 
Lıırda bulunmu.şl:ırdır. 

Berlin. 22 (A.A.) - Almım 
tebliğinden: ŞimaU A:f.rikada bır 
Ahn.a.n hllcumbotu flloWlQsı 21 
hazlnm gllı:ı.llnüıı. ilk saatlerinde 
'l'obruk Imıanı önilnde kUçtlk bir 
lngll~ birliği ile ~ btiyen 
b1r te:}kilc t.narruz ederek bu t~
kıii ycik etırJ.,ur. Ha.va tan.rruzla
n 11e hasa.ro uğnı.Ulmış olan bir 
devriye sandalı ruu sahil gemisi 
ve 4500 tonlıtk bir nakliye gemisi 
~-~e1" fiç ealıı1 gemi
ıindıe a.mştmna.ıtt yapılmış ve 
m1lrettdbıa.t1Jın l 7f5 kiet 0L'5""ır cdil
m!Ştir. 

Bir .AlmSıı. may.ı:ı taraya filo
tU14sı Tobrutun iç J!manma gir
mek için~ bırajlnmu ~la
nuştır. 

TobrtAwı zaptr için ysprlan ~
pıpmla:r aOJnesmda a.lmsn esir mik 
tan 28 l*ı ~)'i boJIJuııt.ur. Bun
dan llıqam 100 tank Clim.ize geç
miş veya tahTip oıılmouvtur. Ele 
geçirilen top ve ıağir silah nıı"ktarı 
bsk!Jandıa benim doğru bir :rU:am 
~y!emıt* nıi\ımldm dıofild!.r • 

Londra. ~ (A.A.) - Şimdi, Mı
sır badndtmda bulunan İngjliz 
kunetlerl bir Seken teşkil ebneJ. .. 
tedirJer. Bu ü<;&enin tepelt.rI. Hal _ 
faya Sollum, ve Kopuuodar. 

Vaşington, 22 ( A.A). - Libyada 
Alman kuvvetleri Mısır hududuna 
15 kflo111etre mesafede bulunan 
Bardlyaya glmıJ§lcrdir. Tobnık 
kaJeslnfn de düşlüğü lıildirilmcJ. • 
te'dir. 
Şimdi, lngills kuvvetlerinin mü· 

him kısma. l'ılısır hududunda hulun• 
maktadır. Bunlann, mevı:ileri aağ 
lamdır. • -

Vı.ıi, 21 (A.A.) - J.lbyada Rom. 
mel kuvvcıleri Mısır hududuna da
yanmq bulunuyorlar. ~neral Ritc" 

VUAyetla tebUll wnın ugradı#J ağır kayıplardan 
-~taratr 1 l.Dd __.._ sonra ıburada ne eibi bir kuvvet 

O.- •-ıı .. ,,.__ topladığı bilinmemektedir. 
yaeakt\n bordrolan nihayet~. 6. Rommel kuvveUcrlnin bu Her 
~94! gtinUne kaLbr Uanal edip ta- leylşl Süveyş kanalını tehltkcy; 
lını"tnamede gösterllen mercilere dfişfirmfiş oluyor 
gond.c~ karthnru tee!fm !'1· lNGtLtZ KUVVETi.ERi TAKİP 
rr:tl•t-ıvbT. Bu husus!& ,.iki gecık· EDII,1YOR 
m~lcrd<'n mttWvellit mes"a!f1et vt,ı. %t (A.A.) _ Lfbyalia M~ır 
~l-~Jmb daire ve ~Jeroe alt- hududuna d<>lnı Qekilmdcte olıtn 

1
{; _ B •·--•--ı.. hl •k ... İngllb JaıTftflerlnl mfhftlr mrhlı 

azı~ ru .wa.re kunetleri takip etmektectir. 
he)"etlerine ınmmp olunan 82.ala. • 
rm ha işi beniaı5emlyerck laka~ 'Yt,I. 22 ( A.AJ - Londranın sl. 
ku1dddım g6nUmektedir. mı'lr yut mahfillerinde, J.ibyadak.I fena 

Cesa Kanmuman 279 uncu madde- ~n, fqe gQç10ği1nden fleri 
ıd: Devletin veya vUlyet ve nıılıl- gcldllt ~ylenmektedfr. 
)"e ft lmryt"Jerin nl'.'z:\retl altmcla Ba ddftlerf ortaya atım ~ 8e-
bulUD!\D bir bhmett4) maaşh veya mi nc:ıbenblı olmuştur. 
maef9IS &.imi~ mavakbt ,.._ Londra. n (A.A..J - Bnnma. 
'1Jfe gftf'ell]eri memur addetmekte- Tobru1ı: kalesinin dft,ttı~ resmen 
<lir. MiDi ıtoramm. Kammmnm teyit edilmektedir. 
6.ı lndt madc1e91 19e Jrendllerfne RÖYTERIN TEFSiRCiSi 
~ 9Mlhı .. ~ ih- N: DiYOR . 
mal ft eamtfmU eCınek SUTetJ:vle Lorulra, .. 2 ( A.A). - Rl5ytenn 
~ ffl!yenler balrkmda 'l'Urk Öe. askel' teCsircfsl Analls yazıyor: 
21:a 1CAnaniJ1e diler Jauımılarc.la Tobnıkun alındığı hakkınd:ı.Jd 
m..,,_ o1lm cer.alamı Dd kat 0 _ mihver haberinin d<>Wahı#tJU.dan 
lanlr hWmıolaıaaeainn. 'nt ba ka. şüphe lcln scıbep Jl'(lltur. 
nm gilre taftff ol111>Ul memur Knhlreden buna dair teyit edici 
ve mtlstahdemJertn bu kanunun mnJOmnt nlınamnması muhnbenıtın 
tathlk1 do'!e.yJSiyle ~edftderi !nl~. ke«ilme!i glbl bir sebepten ileri 
lardıuı dob.yı haklannda yapılnca.k gelmiş hulunınnsı ınulıtcmeldlr. M • 
ceal taldpll"rdc memurin muha.ke- nmarUı Tobnık ı:ınrnizonu mevcu _ 
matma dafr kanun hükümleri tat- dundan bir kısmının gece Kaleden 
blk Obımty3C&ğm1 tasrih etmek- cıkrnı, ve halen İs'kendcrJyeye d~
tcdlr. · ru ~ol :ıhnaktn bulunmuş olması 

Ba "811iyete göre birlik idare he da mümkündür. • 
yederiain ~ !IUÇlardan Düşman tarnfmd:ın nc.şredilen 
mtttıeftlllt taka"bat resen möddeiu- nıkooılar ihtiyaUa karşılanmnhdlr. 
UllllllllllJI!) yapdacakttr • Her şeye rağmen daha fenayı beJı: • 

İdare heyetJ a:r!lla.rmm bir va. lcmek ve Td>nıiltn elden çıkışını 'l 
tan bottılı o1.n.rnk ~tlcruni' bulun- çok ciddi olduı!unu tasdik etmek tc 
cloldıın h ,-adfcJeri fena. netice- icnbcder. 
ler t,evltt eclehite<".ek h:ırekctler. Gerçekten hu olay tngilizlerl 
den imtina ederek yapmalım tıw. kıymetli ileri bir ü!tlcn mnhnım 
ı;,iye ~ teblfk olvnnr. eltili ıibi binlerce insan v.e mnaz-

IBuAkşaml1 
... ~~~h; 

1 
man tayyarem d:DIQrmUflerdlr. 

Hitler 
Balta aonaada 

aahdı s6yUyecek -- Ba~rafJ ı inci sayfada Garp cephealDin cenup Jı:ı.ııpıınd& 
mlUıLm blr lamn AlmaD kııneU Uı. tahrip tayyarel•riDdeA mUrekkep ı,. 
no Jıarckot.lne karp koymak nzere killer dil§m&D demiryoUaarmı w tak Londra. J! l'A.AJ - mtJeria tıa 
p.rk ooplıesıne glSnderlmemtıtlr. vtye kollarını muvıı!lalayetıe bomba. hafta sonunda bir not1* t6yliyece_ 

tkl.neı oophe "6r.O Avrupanm garp Jamr;,lo:rdır. ~ ~ğrenllmelrtedir. Alman şefi bu 
sahllloı1nde bir kmm Al.man kuvvet. Ccpheııln merkez ke&mlnde dil§ma <lem~imh Rouunel'ln mu"V11ldcat 
lerinl §ark oopheslno scvkedllmek - nın birkaç mukabil taarruzu gerl başarılanndnn bnhscdeceltl ve ~ı
ten racnetmemı,. nynl zıMD&nda l~ pu.sktırtUtmtl§tür. çil • Runclt görüşmelerinin kJ'f • 
altmd:1. bulanan sahalarda da pslko. Sovyet cepbeeinJn ge.riııindc blrçolt metini aznltm:ı!k istiyccc~i tü.Phe. 
lojlk tesirler yapmr,, lstn& mmtakal. Bol§evik çeteleri depolan tabrlp edl1" shdir. ıntıer bu nulku ile, Rus ~ 
1.&rmcıa lmnddımmııl:ua lmkAn 1>1 - mi§tir. ferinin InAs 1ftiA1nl Rh)eme~ 
rakmıJtır. Valkol oepbeslndıe dll§man, t.a'Dkla- Almn.ıı mllletin:hı her g6n arlan 

Bu psikolojik hal, mUstevllyi ba rm himaya!Dıde mUhiin ku-neUe ye_ kaygısmı ~ •e AJman 
mmtakalarda. yeniden karakol kuv - niden taarrus etm~tir. ÇarplflD&lar ordma byıplan tutarına ait olamk 
\'otlerlnl arttırmaya icbar etml3ttr, devam etmektedir. tendtafDden fatenllen heı...-.. 
tktnol cephenin &UZ.O bu kad:ır teslr BcrilD, ıı (AA.) - !Alman ordula• klıcaam&P çalışacaktır. • 
yaparken ken4U!lnln flllEID vliwcle ge- n bafkum~ bir tebllllnde 
tlıilmeıı1 herhalde ehemmiyetmz kal. kaydedildlğiDe gGre, dent.. ~ 
mıyaaaktu. Ç<Jrı;ll 8Uphesb: frnuladı. araziıılnde yapılan flddeUl aokak mu- IDgHlz iş nazın 

Alman 
işçilere 

bir hitabede 
bulundu 

ğt mu:ıhet'ledea. sonra diğer cephe harebelerl net.iceWıd• Alman kıtal& 
sUrprlı.lnl taııa.klnık ettlrmeğe çalı. n Savamaj& körtezinlıı fl.m~ 
~althr, bulunan Slvaatopol malı&UesiDl eT • 

SADRI ERTEM 

ingiliz gazeteleri 
Libqadaki ... 
mağiubiqet . , 

ıçın 

Bir anket yapılnuuı lii:ıumu 
üzerinde urar ediyor 

Londra, n (A.A..), - Totınıkun 
dUşmeaiııi teıtslr eden İngU1s basını, 
ba yenllg1ııln tena beaa.plar wya Jıa. 
taıann nettauı oldu#UJtu bellrtınek.. 
te ve sebcblerin bulunmuı !çlıı de • 
l'iDlqtJı:llmla bir aııJcet. yaprımut lU· 
Qll!lU tızerlııde durmaktadır. 

Bazı gazeteler ortaşarklakl ku • 
manda heyetlnde degi~ikJlklcr yapıl. 
muı gerekli olduğunu öne .sUrece.k 
k&da.r nen gftml.şlerdlr, 

Ta7mJıl gazetcaJ, ezcümle GUJllan 
Jazmaktadır: 

lngruzlcrln Şmdlkl va.zlfc3l Romell 
nsmı ve Mmra g6tü~n yorucu yol 
tlzerlnc!o durdurmafa çalı§Illakta 

mQndemlçUr. B ı mUmkUndUr ve haL 
ta. bOyUk fedaktu-trkınr bahasına olsa 
da yap.lmu&ı 10-zımdır. 

Deyll Tel,...r:ı.t ı;ıu:etcsı 115yle dlyor: 
Olaylar orta~rlt ho.roketlerlnde 

vahim hatn.lar yapıldıttmı g6.ster • 
mektrdlr. f{abinl'11ln istenilen tedblr
,_ he kn rad~lddelll olursa ol.sun 
-derhal bunu taın,mlamak zııruretln. 
de bulunulduğunu kabul etnıeaı ica • 
heder, 

lerl teker teker z:a.ptetmek ırııret:l1'e 
düpıanm elinden alml§lardır. 

Blr Alman tUm~ meınııRlP mGl. 
ruıeı.r dUfaWU bozguna atrat&rak 
phrlıı mahalle.terinden geçmek ~ 
tiyle k!Sr!ese kadar Rerleınlglerdlr, 
Yapılan taarruz cepbe8ln1n gerla!Dde 
ku§atıı.aralı: )'OkedllmlfUr. -0--

.Alm&D topguu d1l§man menllılri. "Dalitı ne lıadar 2:ama11 'Hi.t.. 
ne w kale&ertnıe k&rF mtıcadeleye 
de\'am ede~k b&Ta bataryalarmm leri dutelılemekte Jeoam 
ve ağır piyade ıon&hlannın yardnm edeceksiniz., 
ne blroçk isUhkamlan tahrip etmS,. Londr& 2% (A.A.) - Rmyaıun 
tır. All:ll3Jl.lm" t.a.ra.fmdan fBtillsmın 

Muhasara cepheıı!n cenup kesimin• yıldöntım:ll mUneacbe:üylc pazar 
do R-omen kıtaları sırtlarda znptedl- nkeamı ra.d)'O ile 'bir demeç yapan 
len mevzilere kaıııı yıı.pıle.n mukabil 1~ nazm Er.DC6t Bevhı, .Alman i§
taamızt&r1 geri pUakUrtmU§lerdh'. çilere, de.ha ne kadar zaman Hit
Remcnler bundan eon.ra taarnu:a ge lerl deste'demekte de'98D1 odccek-
çerek dtıımamn mtlda!aa terUbatı: 

1 

lrlni somın9 ve buna ne kadar 1l· 
nm içlıı6 dalı& çok aokulınaıta ve ıun mUddet devnnı cdcrlc'l'Se ödi-
1.stı.lıkAmlar ~n.berlnde yeni bir ge- yc~eıkled paluuuno nl~ette yilk
dlk açmal& mınallak olmu.,ıardır. sek ola.oe.ğ'ıru ihtar et.mişl:lr. 
Bu bal taaınıza muva.!faJayeUerle Nazır ezcOmle §Öyle deml§tir: 
devam tçlıı tatennen aarUan temtn ~'Sendjkn a.ıbdaş\a.rınm. olan 
ebnf§tir. aizleıtlc bi~ok konrcranslern işti-
Almaıı muharebe c;nıp1an taamı. rak ettik. Alman çalıeknn amıfı. 

zun cenup kanadında kuvvetle talı nın \lyıeleri olan sizler arzunuzla 
kim edilml§ olan 8D'tlardald m~ Polonyn, Çekoslovakya ve işgal a.ı. 
r~ do#nı llerleıııt,ıerdlr. ıBu harekot... ' t.mdakl ~ memleketlerin sen
lerin de topçulan taratmdan dMtek.. di1r& ~a.daşlannızı lşkence3e 

lenml§Jerdlr, Birkaç kaleyi u.ptedon k.oymnğa. n~ tnt1ra.."< cdiyoreu
.AJman kıt&ları llD'tların tepc&ne nu~? Bu deliliğin memleketlnJız.de 
varmlflar ve arada. hakim bir nokta_ hilkUm sünnesinc dnha ne kadar 
yı ele ~lrmf3lerdlr. Bu taanuz da ıı:aman müsaade edeceksiniz? Size 
lnki§af etmektedir. lıu hltnb1 yapmak belki hiçbır !iıy-

Alman hav& kuvnüeri 21 hulrnn ıln ver.ınlye<:cktir, Böyle plduğu 
da iyi neUcelerle .,. piko muharebe la'kdirde Jıiç olm."\2'.Sa lr.J hitabım 
tayyareelri .kull&nnMıok •uretlyle Si • l:D!ika memleketlenlekf işçi arka. 
n.stopolun cenub\!Dıd& blrkaıt; gUnden da'Jlannızı;n bu wthit davrini tu.. 
beri eaaaen bUyUlt b.Uarıar& uğ'famıo \i,ı'\ ctm~ ve onu d~ateklemenl:a 

-------------•'I olan iatlhkAmlarıı. taarruz elınl§ler. balamntdo..91 üzln için neler dU3Un-

Denl•ze g ı·ren çocuk dir. Liman mabl\llcsı de ciddt hava dil'ldcrütl belirten bir fhte.r obun. 
taarruzlarına uğnunı§t.ır. Bu arada lia:t'bi krwındığlmız vakit kon. 
bir ticaret Ya.puru batırıımı,,. birkaç f(}mns maımsındn ilk yerleri ~gnJ 

Fazla Ml yrıttağrından 3flep ile bir harp gemisine de tam edccel< olıı.nlar hlzimlc çarpıoaıılar 
hastahaneye gitlaken 6ltlü ls&bcUcr kaydcdl.lmtııUr. cfocn;1dır. Hürr!,Yetc karşı koy. 
Dnv~ tnıır .. ~ caddeeinde Hnva mub&rebclerlnde J\.lmaa av. mnğa cıı.J.:o:ınhrla mliieea'\iıl des-

3 nuım3mlı evde 1bmlıtm otlu 10 edan 8 dt\omAD ~ dıı,tll'milr te)diyeulıeırin burada ,eıt. oknıya.. 
yQŞlDChı. F1aBd Akten l:ıagUn deni- lardir. caktır. 
ze glı:tmş ytlsn~ bilmediğinden Heı..inJd. 22 '(A.A.), - BDBGnll -----------
fazla su yutmuatur. Çocuk Haselü Flıı t~nde ~yte ldenDınebedlr: 
has~ ~Wrillihiren )'Ol.da Kareli benahnın enıı> kısmında 
öJmtlştftr, dfaşmaıa ~ıoon fanliyeti mtr 

Bir kamarot vapur taddan daha flıddetll olmuşhn'. lblı_ 
mantaTlannı ~almıf / mamh bir kıl>ea hasırh~ınd•n aon-

63 nmna.ra.lI Şititet:l Hnyreye va- ıra batlanmı:aa bdar ilerleyen bir 
pım.ında Jmm:ı.rot 23 y&§la:nnda d(işman ke:Jlf teşkili dalıtılmı.şlr. 
Baheddlıı vapur can llror.tanuılan· Annm btnahında birf>ac dfışmnn 
nm mnn1arl.a.rmı çalııınktaı:ı suçlu teşkili topçumımın a.teşi~lc dıı~ıtıl. 

olarak A~ Veıiımjşör • ml§tr. 

H ayulı bir niltôh 
Mahmut Hamdi paoa torunu Sa 

dettin Eriılcn klzı Adile Eri.8cn u; 
mWga meşihat mUste§lln Ahmet Cev 
det oğlu Anadolu Ajansı atyaal be§. 
muharriri arkadaşmuz Mehmet Arif 
.Arzrk'm n!kAJılnn, dlln Ankara bele 
diyoalnde yapılml§trr. Törende ajaui 
ailesiyle ınatbiıcı.t umum mUdllrlllğil 

EN SON DAKiKA 
KGçük ilanlar Kupona 

<• ...... *' ili .... ...,.... ............................ 
Oe."AN1ııı ....... ~- .... 
.... lılıldlfl at 1 - ~ 
~ llııabmll ......... Mıw2ed. 
al llUdlımelMI -.,, 

Eolenme telılillmı 
• '2 Y&flDda artık laın' •Jde elini 

Qekm1J. ul1 lD' a1ledm, Dan bWr, 
oldukça dolc1ID IDa&f ahlbi devlell 
memuru btr ~. fakir bir b&)'a?llj\ 
meıımeıc ı.tcDektedlr. Oft!ıelllk DllV 

zuubaa!ıa chlDdlr. (Kehtap) mm.zlne 
maracaat • 40G 

• :J"Bf JI, boy 1,GT, kilo ıtr, a.cJk 
kumral, 78f11 gO:raB. gmer ytbltl, un 
bir an. km; ao _11 )'8llannda. u.c 
ta!Wli, tamm aıııuı.. daru.t. Jıarak• 
ter ahUıt hlr ba)ia "'9Dmek tate. 
mekt.edir. (23. D) J'9mlllm mllra • 
oaat 40S 

• Y&§ ._ • ~M. .no ec anım. 
mavi a&m. t.- •"'11. w w el 
l§lerioe 1Dcemdlltle ~ ... tdr a• 
ne km, yap ..,. ~ lllMaulp, 

azamı 11- tıaımms. tem1s aııwr. cın -
rQst. karakter Jlllldbıl. OMflraD "N cid" 
dl bir ~ mesut bir J9ft laırmnl; 
!.ate~. (8.28 S); remzine mu. 
racna t - 4111 

* 21 JqmdA. Un mezunu, huswıl 
bir lLııec!e 80 nn. ma&fl& ~an, içki 
kuııamnr,.._ ı.ba.smdan oldulıp blo"
yük bir Mrwtıe ah1p gmır. bn _ 
dlslnl l<!are edel:ıDı9celc 1T.'rr ,.aılarm 
da, kız veya dal bir bayanla ~n· 
melc istemektedir. (Bblll113) remzi· 
ne mtıracaat • 40I 

Alclırına: 
Apftda ımddllt .._. 

Cnryucolanmma ' - &dm 
mefıtı:p!An td&ı ' n ı 2 il (lıa111U'. 

1an tııırlo) 1aersan ......_ ~ 
lautaı "~ eaat 11 dell ...,. .wıır... 

lan. 

<B.L.M.O.) (S.T. Yll:nm1. 'Uiulyıı> 
<H. 450) (F. K.). (f. C, K 1 
{LCitfi) (Sevgi) (CU.dlm). (Ş.U,T.) 

(Mehtap) (H. ÔDM!), (M.T.n l 
(Ş.F.) (Nl(.) (B.T. '3) (N.C :: ) 
<HUsnll 13) (GDn 40) (Yedek <l. ••• 
el) (E,Lı.) o( Tekcan) (R.H. l) (C.ıı J 
(T.H.R.Z.) (1!1. Ural) (A.M.) <Ş U.ı 

(8.28.S) (El.O) (M, Nur 389) (S. ::: ı 
{B.VJ (H.B. 88) (Yardım) (42, S.R 1 
(T.A.S.) E .N,S.), (S.T. Yalnn:) 1 r' ı 

(GUleryllz) (candan) '(B.T. 41 

(V. Ö) {Nuran) (.A.,T,A.) (Ar·~.) 

(2'.D.) (Sevtm) (Adl1J'ecl) o(Jıl.Onur) 
(B,B.G.) iŞen) (18 Temiz kız) 

Dilnyan er 111~ 
kinin labrllıat~ 
Japonlar tarahndan 
ifletilmeye btqlandı 

Tokyo, 22 (LA.) - Cıma a'd.asın. 

da Bıındoeng JGntn fabrikası ta. 
me.miyle tamh- edilmiş ''e lşlameAe 
başlamıştır. Bu fabrAa dOnya. Jel• 
nin istihsalinin 7llsde 90 nını tt.mln 
c;tmek suretiyle senede 400 ton 1:1. 
nin yapmak.tadll'. 

Muut bir Jofrım 
Beden Terbiyesi Umum KtldUdtıll'll 

nclrfyat mtıdllrll ft uıu. gazetesi 
muharrirlerinden Sa.net OOrtlllln bir 
km ®Iıyaya gelmlfUr. TaTrUya ı • 

tık 90lgUSl.IJld:ı. suçunu inkAr et- Cephenin cenup Jcısınınt:la ild ta. 
mi.,~ de ll.'lk!kmda o.çılan tabkika- raf arasın'd:ı yıprn1ma alc-şi teati 
ta devam olumnaktadır. ediJımişUr. Topçumuz ve ohfL'! a. 
Bir tah.sildaT 3,5 •ene hapse tarlanmıs d~anın cephnne depo-

ileri gelenleri ve gazeteci arkadqla. zun ve aaadetU ~mQrler dller, r.nn;ı 
n hazır bulunmuştur. Ajans umum ve ba.bumı tebrik e4erlz. 

mahkUm oldu l:ınnı hııvaya nçurmuşlnrılır, 
Cephenin fimai kısmında birl<ııç 

GMeıta bleıdeyclinde ta.hslldar - ..... lbmbim 8*er' aıllcleırt için yardım dllfDUUl _.n_. tahrip edihnl~ttr 
tşkilAtmm txıpla.dJl:r pa.ramn 6000 Fiıılbda körfezine bir atun ::rtıP.. 
kÜ8llr' 1irMaıl lht.Meen dmmethıc mat t~ bulanan iki dOş
~tın wç1n ol8ftlk 2 nci ... man tan•rm •htlde bnlnn&n bir 
ğır ~ '9'erilmJı§U. ~ baft Wılikesl lfar.U 111eribe. 

Bugün dewm edea ~ sine .ebep Olmat a de bld>lr 
eommda. 3 eene altı &'1 h&pelne ,._ bonıba atıhnamlfbr. 
bn panmm tir misli olan 12000 Loatbo. J2 <A..A:lı - s.ac: m
ldlaır lin& da .,,..,.,.t ~ ftstopOI. muhwnn '6ddetle de. 
karar vrilmJftir , 'YllD enettedır,, DID ıece DefN<lL 
Balkondan diipn kadın öldü len Rol tebl.lllne .ın Almanlar 

mlldüril lııluvaaUak Menemenctoğlu 

no matbuat umum mlldtlr muavini ZAY:t - Şebelaı .. ısn.s,.t e11zC!a. 
!zzcttin Nı§bn.y iki tarafın oahlUliji_ • nmu kaybettim. Yeallertld aJılcıalnn., 
n1 ;r.p?mflardır. dan MklJcrinlll h1Dantl J'Qktar. 

.A.rka&ıf""mt. saadetler dileriz. Kl'llml OoaJ P.K.B.. Tlll N-. IJH 

Egüpte bir kadı.;,, 
_..,. 

sıhhi imdat otorııobili içinde 
ikiz çocuk dQğurdu -

DO:ıı lıılalt.epede eftnin ba.lkoa.tm ağradlklan -ıır ~ Nlmea Si-
da halı aı.11mr.i.eken baılkomm ~- nstopolda bir JWd• Rus hlillu'Jnı aegası pae Jl,JOptt @.bh!lmd9t ~ !Mbe'le IGID .._. :llQ •k-. 
mıeaiySe 1edl me- ylllmeldiktetı yarmala IDU't'atfalı: ol~ır. Dl- otomolıl11 l9'll4e w bir maıaaıı. MI. D& k&dar beldemiflerdl& 
yere :yuv&rll!llJ8ll 50 Y8fla:nnda lef' !k:MbNeaıle easlı delfıtDdlk JanDı da mw91 JU'dma .,. •"h-0- JCbe Kadri.JıJ ...-,.u ara ; ,,.. 
Sonya lmlcbnldığl Nt1mmıe hasta- yoklar. l1ds w ~ bfır dotQQl il~ bDyGk '*' w-...ıw'Dıle ,.,.,... • 
baDMinde ölmflştilr. 20 bnlntida biten hatt. ~inde C8reJllA etmlltlr. • dan fniamJf w oen•ı=m kl9IP ...,.._ 
------------- Rtl3hıır. 103 .. nare ~eelrine ~ S!Wıtarala cıaddıMlııde ı Uk haU:yta ot.ıeaaılıae '4•110? a. 8ı&D 
uın sa~a mahcrnenitı ~ ~ mukabil 2M Almm tayyaresi tah • amnaralı ft'de oturan Muatata u ,. da da tc* !a&bet ......... QIDlııa r 
hlm bir netlee teşkil etmekte ve b; rlp etm.lflerdlr. mum hamUıe Olaa lranm Şefika p.. tomoblldl bir-"*..-.._,.,. 
do Rommel'e mükemmel bir liman- M°*OTadan ~ ~ ~nı ce ..at ild bugakta ~ w. ~ ...., • ..,. iNi _ _..._ 
dan istifade ~esini mllmktln kıl· Siırastıopol lmerhıdmi tuyik Pddel. ıemn..,ıv. Derhal mbbl imdat otmııo· Btma da lJdDıcıt * _.._ fOllQk .._ 
makta ve gerJ ile olan mOnnkalesi• le de't'lllll ediyor. Bo ffddetll taz • lı01ne te1etm e4llmif ve ı..ta bcPm kip etmlftli. as,ı.e. a ....,_., 
ni büyük ölçüde kolnylnştınnnkta_ yikten dolayı Ruslar, bir keslmdt: ,.ıım otomobile lcıomılaralt Huek1 mUfkm 1* ddıl dolam lıılfUlrtr. 
dır. ana hatlara çekilmde mecbur hl- hastanuine ntr1edf!mM t• •lpn, kapalı otııımobt1ln taafllla tosıl••ll 
Taarnız ezici üstünlükte bilyük mışlardır, Vaziyet hAIA naziktir. Al_ Fakat otomobil 7ola .,,...,,... bk- c:taıı baDt da aı. ....ı hM'-=le -.. 

ıırhlı malzeme iJe yapılmış Ye müs.. manlar ıimal n cenupta R!l'I Is. as ~ fOıför ot.omolıü tolDde doıJıa,. ~ 'Qf't:lceleeı w4 1g1a ._ 

talıkem mevki müd:ıfnan doğuda ve lihUmlarına şiddetle hQcum etme • mun ba§lamak o.ere okluıunu aııl&. w 21( ......,.Derd9 '*-111•111•1'49. 
dış h:ıllnrın birbirine daha yakın ~ehaşlamışlnr<hr, Rllslor, anudantı ymca arabayı hemea JIJGp'9 S..- ~ oooaJLtarda biıtDolaiDe Jaa • 
olduğu cenlW) doğudn delinmiştir. dayanıyorlar. ~ 62 mmıar.aa DJe lta4l'l:,e rcketJm 10'smı olaNk 'r.c. iJda • 

Ba bqandan cesaret illan Rom• M!Jluısanuıın l>aşlnngıemi:lanberi A.nıkeU1ı m annn.e ~ekten bafka daln9 de öırJeaa adlan~ 
mel'in Mwr hududa.na dO#ru )'01~1'" düşmanın u7fah 5 Abnan ?e ! Ro" çare bulamamııt.ır. Ebenln kapım ça.. Bndan 90nra Jobeeanm ba••ne,ıe 
nn devnın e4mesi de mfimkündü.:-, men tüıncnlnclen ihııre(lir. SivMto_ lmmııı ve v~et kendiaM blld1rt1 • göttlrQ1meala.e llmm ~ 
ancak hiiylc olcluğu takdirde Rom pol kllı-fczinin karşısındaki Bus kn. mlottr, Gilrliltüdeo uyanan mahalle bayan Şetllra a1Df ot.cımo1ıme nine 
mel, omnl~cl, itimat ve kuvvetleri' lelr.ri pek kısn hir mrsafedcn Al· halkından hir kıamı da eokağa Ma. gGtUr1!Sm.Oi ve ba 8Ut aet:tcıe bl'Jl. 
hiç cıksilınlyen İngiliz kıtolariyle manlarla topçu düellosu yapmakta• mış otomobilin etratı.nda toplanarak ırmda. babam n btl«bı aUe efradı bll. 
karşıla~ bulunacaktır. dır. hA.dl.senhı mahlyet:lni ıstreı:ıı:nıper n yak JÇ .11ı11p ".mnce bcJCulmuftur. 
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Jahkeme 
Salonlarında 

E /arabalarının 
mucidi(/) 

" Keşfiyal benim ise de, paraları 
Mesrop kıvırmaktadır,, 

;'-11WCla. DHanıD menuu. dava~ı yoktur. DükkAnındn radyodnn •u-
.llllddetamuın!llk daYaya fştlnlk l Bir defa kendisinin lmalAthım~si 

arsibla lddJ-. ıüre. iaıdeWli tun da sigara, tfttUnüııe varıncaya 
"e benbm a.ldıJı elanıhalanm Mes.. kadar her şey saWıııaktadır, lAkln 
l'ohQn bndlalnla mtbaadeıdnl al- lmalltbH~ ~du. 
lrıadan imal etmesiydi. 1ıte böylece kcşriyat ben yap. 

Mesroptan başka Vasll Nında da mş isem d~ paralıır Mesrop ;ile 
bisiri maznondu. Fabl Vulle leh- Vasil kıvırmaAa haşlaıınışlardır. 
lııat yapıı.m.a.., ıelmemlfti. Neticede mnhktme, Parslhln ı.liY 
M:ıznun Mesropı ledJtf Tesancı mahkemeye Jbras ef: 
- Doğrulu )'a. diyordu, bu da. mesini ve Vasilin celbedilme&ine 

~•ya çok hQnt edoonım. Bu Par- karar 'fererek duruşmayı bqka b~:
&ı.lı, ne tüccardır, ne de hn:ılatha. güne bmıktı. 
ite aablbl. üt.nenb size lfiA baş'" 
laııgıcından anlatayım: 
Bendeniı 6 senedenheri t llkliıJ 

enddl!,fnde 22 nmnarnlu dfil&Anih 
lrıflstccir hulunmnktayım. 939 sen•· 
&inde Parslhl dilklnımın kufısm 
daıti kömilrcü Deıleoltlunun yanır. 
da taıııdıın. Orad11 mü~~em idi. 
~c z:ııııan, ki Dccleoğ)a lflAs etm' • 
ti, Pnl"Slh de so-kaıktn kalmış idi. 
~Unun üz rlnc tamamivlc b:ına ıır; 
'- elli. Ytıl\'ardı., yatn~ı. -

Eh, ne kadar ol:5n, buncn senelik 
ltonısıı ~rıyılırız. 

- Sana ne A'Ji9:biHrim, ki Par • 
•ib d-dhn. 
- l>iikkQnın arkıasındnki ardiY<')İ 

bana kira ile \'er! de ıı. 
Zaten burasını., Dedcoğlu kömilr 

•rdiy~,I olarak lm11ınıyordo. 
- J>ckulıl P.arsih, sana ayda 1 O 

liı-rıya kiraya ..rı.rim! dedim. 
Fakııt mevsim ]'Udı. K&ntırcfilllk 

hu menimde hiç .,sbnedf? Tabit 
tiyan etti ve bl\D• tO JM-a delO. 10 
Dara bil• kira vermedi. Da mtıdde\ 
içinde Jı:endlıılnl ben beslemltbndfr. 

Sonram hen ne vakit Anadoluya 
Cit.ıriişşem, ~endi5ini yerime bırak. 
~·~ mecbur kalmışımdır. Bunun 
1"in heynııname ver.miş ve kendisi• 
ili müstah lem, :kılmışımdır. 

Du sırrılarda JjOO adet .elarah sı 
sipıı.riş •lmtŞtını. AnadohuJım gelin 
ee, hu sipariş. ımnnmladmı n Par: 
lfb )Ol vet'dfm. 

- Niçin J'Ol ftl'dlald 
- Her mtislabdeme DUIJ Jel n. 

rııırse ben de ~ylece J'Ol •ernıf
., 'dir. ~ime .relmemlşlir. 
Sonra dtıkHnlftlt kapattım 'fe flc 

" Lölie geçt~tcn sonra açtım. A. 
rıın vellJdn bu dna Ue brşllaştım. 
hotırusu hayret edoonım, hem de 
~ole hayret edoonllQ, 

- Pek/HA sen Parsihln beratını 
Qldı~ı elarabalannı imal ~tmedin 
itti? 

- Ne ı .unasc.' 1 ~ Den Jı:ae sene
lır h ı dukUndn · ya1>9J'llD. Par. 
~İhin imal:ı'l ne i vardıt', ki böyle 
hir iftira llloor. 

HAkJm bundan sonra, Parsibe dö
"et-ek, Mesrobun ifodeshıe karşı ne 
dl)·eoe~ıni tordu. 

l>arsih: 
- Ben elarııbalannı lctia '(!) c1ti 

Alın zaman, ld 27.10.941 dir, O za; 
lltan lkbat VeWetlne m6nıcsat rt• 
•rıı,ımdlr. 

- Peki ba .....ı hir eI.rabası. 
dır? 

ADLiYE llUHABIRI 

Bir ylldönUmU 
Methar ilkbahar t.eanam )'U 

baıt~larmda Slv:ı.stopol mu. 
harebeltti ııeldinJ aldı. KUçllk bir 
ölçüde içine sıjdt. Si\'astopol m11-
hasanısı belki sona ermek üzere • 
dir. Fakat ba ble önUndeld •· 
vqla.r Alman ordusu itin ıerefti 
olduia War Bnlarl rin de aynı
derec.ofıde lttlbar ile yad edlleeek 
bir asked ..._.lbe t.efldl edeeek
tlr. İki Wal 4a birbirleıiae Jlf* 
dilşm:uılar gı1ıi bJınmanea d6vtit 
Wer,~Ve~ 

~-. Somaf 
SiYHtopol ııaptedlllrse muha

rebe lit.eoek mi! Alman ord•unu 
llarebB adiledileeek r.onsas ma
laarehesi addcdibeleeeh sonsuz mu. 
ltarebeler bekliyor ve netice hie 
g~t17or. :ltt. Alnwaya hesa. 
llma bir JddönlbDI Nyle bir .,._.. 
an gn.t.ermeırt.edlr. 

Balar bir scnellk mah&rehe bl. 
1~ lift Mbrlik Wwmdu 
pek haklı olarak iftihar edebilir· 
lir. Ba9 tıNteliaia de ltedeahll 
rok iyi lırlr ,clmeti ftl'dır. Rejim 
dell111Be91. Ha ukerlnia fltrl .... 
MJlyctinl emtemit, bil&llh daha 
gelltdnait gibidir • 

Çarlarm ldareal altmcla ldeta 
bir din harbi yapan m11jlkler 
6hndi komlintzm dlnfnin ~ claha 
canlı v" hararetli imanlyle yeni 
bir zemberek sahibi olmu!}lardır. 

Ru~lar yalDJZ ba'larma kaJ'lıla
mrya meebur oldnklan Alnıan bam 
lelerine limdt arkMt kesil.._ bir 
sel halinde akan JngHiz ve Amerl. 
kan ya.rdımı laJ'e9in<le sanki blo 
~'lpranmanu~ bir ku\·vetle maka • 
bt'lc ediyorla•, hattı 1'1r tanaa 
ı;eçlyorlar. 

ımıttetikkr ıtek •le tlmit etme· 
mi11 oldaklan bnyle 5ağlam "- 09. 
Un bir doka cephesinin b&Mettlll 
zamandan istifade etmtye çat111. 
)Orlar. 

Daınlı ÖJ"le bir J ~ldcnilmi ki bL 
tiln alakıularlar memnun. Na dire 
llm ha uınur•Ji nıcmn•ınb·et ha tan 
ela ılevam t>dı-r lnfa:ıliah •• 

Hliseyin Cahid l'alçm (Haber) 

2Ja4i"4 $aş4aşa _.. __ .,, 
-~-2~ ~ ,_, ---

K azandığ .. nızı 
harcamayınız 

yoruz, lakat bir müddet ::onra işsiz f~al • ln•an, hayatın bütün lezzetlerinden 
utilade etmelı ifin ~alf.fır. Bu maluatla 
kazanır. Kazandığı zaman da aarletmek 
hakkıdır. F alıat bu hak ayni derecede 
mühim bir rJazile ile lıayıtlıdır. Yarını dü 
fÜlllnek zanıretinJeyiz. Bagün fQlqabili. 

Eskiden dilnyanın çok t: h'Jolunan 
birtakım adamları vardır, h-ırp bu 
adaml:ırı yav~ yavaj unutt.:rJı.. 

Bunlardan blrlsı Me\'lı\na Hazıı.l" 

İmam S:ırknr Sahip ı::.rnnltca Sot' 
A!n Sultan Mullamnı ~.ı Şııh Ağ!l 

mak, hcutalanmak, çall§amamak müm. bandır. Avrupa bu l.1%Jn isimll adanu 
sadece A~a Han adiyle tanır. D.pl:l. 

kün:Jür· Bu düfiince ile vazife b!%c kazan , m:ıt m~cı sı•rin.:ı o'ljJ ,J ka ıar "-
• L 1 marhımelerin ve at yarış• nrun d • 

dığımız paranın imkanına göre bir 

tar aaklamayı emreder. 

moı- ı -
vamlı bir 5r.hsiyetldlr. İ§te bu •ıı • 
hur adam tugUn ner.:ıdedır': H tb.ıı 

b:ı,ladığl vakit Ağa Han ller scnekl 
gibi gUzcl 'bir y:ız geçirmek Uze~ 

Avrup.ıya geJmiştl. lkl::ıftı dUny ı ..._ 

Marceşa~ P t 
va ,ı A[p. Hnnı Bayfi~t>.r..nde yakaladı. 

I J e .;• ~ I O;adan lsvlçreye geçtı. Ve b!r mUd • 
~ ~ det lavlçrede kaldı. 

Bir aralık Yı111r& ~ti. Oğlu gene-
ral All Han Veygandm Suriyedeld 
Fraııaız mıltarekeıılndon sonra bir 
mUddet gent>ral Mltelhavzeri harbe 
devama lkntı. icln yanında kaldı. Fa • 
kat ~neralln Petene iltihakı U.ri 
ne lııgtllzterıe beraber harbe den.ni 
et.ınek üzere Mııura, ba'basmın yanı
na Jıw. Prens AH nkllyle ba~ı • 
nm ya.ptıfı gibi İDgiliz aa.flarmdıa 

harbet.ınek 18tlyordu. F&Jtat lngUtere 
v&k'Uyle babaama bu mQsaadeyl ver 
memlfU, ba eefer de otluna vwmMLL 

1 

göndern Dellil 
h<e<döyeDer 

Fran~u deYlet r.ehl Merepl Pc. 
tcn'e, devlet idar-1ni eline aldı • 
~ındanberi, sevgi n bağlılık eseri 
olmak ilzere, Fransanın her tara • 
rından, hllllA pek Jcfiçük köylerinden 
bile. hediyeler gehnektedir. Hediyı? 
olabilecek delerde yahut mahlytte 
bir şeyleri olımıyanlar da, .sevgili 
mareşaJlerine (ııJıtıat), (uıun 6-
mür), (ınuvaffakıyel) temennllcrl 
sel'delmcktedirler. 

l 15 yıııında. bir kadın, dnlet 
reisine gönderdiili mektupta, "'ne 
olorda, bu kadar yaşadı&ım senele. 
rin, büyüt bir kısmını size hediye 
edebilydlm .Bunu yapamadılıma 
üzOlürken, AJ!abtan, hiç olmazsa, 
sisi de, benim klMfar, usun ömDr11i 
etmesini nl:rn etmekle te1elll bala 
10rum .. diyor. 

Melitebfnöe, imWıanlaıidıa •opJ'"' 
elliği itiyat edinmiş olan bir bzca· 
ıtız da, maretalin, dilrilst ab.IAkln 
lüzumuna dair fradetti~i bir nutuk 
üzerine, devlet relaine mektup ya. 
sıyor 'fe kopyeclllk kusurunu uı
nf ederek, bundu sonra böyle bir 
g(içliile tenea01 dınemeJl, daimıı 
dliril.st ahllldı olmıya azmettiğini 
bildiri)"Or. 

• • • 
Mareşal Petenin, vatandaşlarrn• 

dan aldılı hed'Jyelet' o tadar ('l(ıık _ 
tur, ki bir çokları tarihi kıymetle 
olan "feya ze".ıl. san'at mlllbsulü o • 
lan bo hediyelere mah!Us bir daire 
vtıcoda &ellrllmlflir. Bu, her.halde, 
ileride birt aribl müze olacak. 
Franııız taıihlne kıym~ll bir hıtı• 
ra olarak intikal edec-eklfr. 
Mareşale, iki ay kadar evvel, 

Nansf heJldi)•esi taralmdan gelen 
bir heyet, hürmetlerini arzetmlş •e 
kendialne. kriıtaldan yapılnut bir 
lctlıç hediye et.mittir. 

Ba hhç, Nınsl ,ehrinde bulunan 
A.ristid Kolet fMninde bir aırca 

işleri miitebassısı tarafınıdan yapıl
nuttır. JWıeıa feYblAdeHll, onoıı 
çıocok o~ncaıtına bemeyen J>lr 
f8Y olmaY14ındadır. Kılıç, 400 kilo 
sıl:letlnde, bir krbtal d6 roı kOt 
lesi &zerinde, kabartma olarak o. 
yulmoıttır. Kıhcın dayandılt semin, 
llıerinde 7 yıldıı: parlayan 18 filA
manın kucaklamasiyle t~ et
miştir. Bu bllt\r kütlede, asırlar 

16rmü1 bir meşe ktil!iAQ Gzerlne o; 
turtulrnu,tur. Fransı'I gasetelerlniıı 

hükümlerine g6re, bu kılıç, büyük 
bir' şan'at şaheseridir. 

• •• 
Dikkate cot şayaodır ki, beledi • 

yelerce gönderilen ve resmt mahfe 
yelle bulunan heıd:iyelerln, yüzde 
doksan dokuzunun, kimin tarafın• 
dan göoderildU bilinıncmcklcdir. 
Bunun. mAnuı: Riyasız sevgi 'fC 
balılılıktır. Hep biliyoruz ld, bugün, 
bu gibi bir QOk harekc.Ucr, l\endial. 
ne dikkati celbehnek, iaminin, res. 
minin n~redihn~ini temin etmek, 
bu suretle, ya bir mevki kapmak, 
)•abırt bir menfaat elde etmek. hiç 
delilse, 905yetclerde B(nel kadın • 
lara .kurum salmak ıiçin de Fransız
lar ile, b)ımetll bir lal'Jbl Oler 
sönıderd•tleri uman hile, melııup 
larmcla, adreslerflri ııalrlmıaıktadır: 
Jar. 

Mareşale selen hediyeler, .. Sevin• 
ye,. binasının :iti paTJOnaııu dol • 
durmuştur. nuradn, en yüksek, kıy_ 
metli es~rlerin yanında, p.ek basit, 
meselA, Almanyadn, esirler karn. 
pında bulunan bir asker tararından 
çakı :11e yontulmuş budallı bir hu' 
ton durur.' 

MaNpl, maddi ldeterf oDı:ran 
bir kaçından mAdasını kendisi için .., .... , ....... 

Müjde 
Bu tu&rr\lf devrinde eıkidl, bo-
yam aoldu, renginin modam geot1 

diye ıu,metu 

.. ÇAJITALARINIZl 

Btr Jdlpye abp terketmeJtnb, 
Ate~ lated1fbds NDkte elbl. 
selerlnbıe uygun Dlarak e*1 ÇAN. 
T ALARINlZ1 femd nret.le aıo,ar 

ve J9P19Di yapar. Ayrıca her ttrtil 
tamir ve ıamarlama çanta yapar 

'l'llTalellaldn rengtae ll7U ea all 

sabit tlr1a&lr ollllamtm aacıM •tel 
J'81D)zde temin edelıilllnlıda. 

K&r&kö7 Mwnlwı• oaddlll 
Haaaııpa.p han No. 2, 1 

KODA BOTA.JrV! 

tutmalığı, heps.i de .. sıhhat ve ı1evgi 
müzesi.. ne nrdiği bu hediyelerin 
her'biri geldikleri unum. memnu • 
niyetle seyreder, yine memnuni 
Yctle )'anındakilere g&terir. Batta°; 
bunlardan çok botuna gidenlerden 
bnzılannı, m.lbQe «6Dder.rndden 
evvel, günlerce yanında bulundu • 
rur. Böyle. hususi lıir mazıharlyete 
eren hediyeler itinde, kardinal SU
dar'm tildifinden Meryem ıas'fiM 
Tardır. 

Marqale, !k~yleır'den, yiyecek mad 
delerine aft neler gelmeli BonJaı-
arasında, sepet sepet. seçme sebze. 
ler, meyvalar. IUCUklar, balve ,. • 
raplar vesaire Tardır. Peten, mlıa
fwJeriyle 6lle ymwıtMe «idden. 
bu hediyeJer Bn6ade bh'U dana', 
aonra, heps)ni, hJmQ'emi altlld.ı 
bulllDU 7dlmlel'9- cıot ooe1*la .,_ 
lelere, e&ir aile1erine dalıttınr. 

SeTin:re P8YJODU m\\zeala&t. l)lr 
de, m:ır~alin resimlerinden mtıret. 
kepbir SCJ'8i nrdır. Bonlar da, M
diye gelmiştir. Bnnlnr, ~. 
ipekle iflea.m.if. ~ ~ 
yontulmu.f resimlen mennerclea, 
tunçtan, alç~, tıoıpnıkhm be7lııel. 

Jerdlr. 
• •• 

M..,.ı .Peıtene «elen ..,...,. 
aruınd•, eJelrt~i J>lr ekawıl»fJ 
vardır. Devlet reisi, ıblrk~ detı 

buna 'binerek Vifi'yi dollllDUfbr. 
Otomobile ;binmemesinin seıb&l, 

saltanat IMımaaını ~omeeidi~. 

Daha ook yaya yürür. 
Hedireler arasında, gıuip olanlar 

da ttrdır. Kibrit ç.öpftnden bir 
Eyfel ~i, yirmi ısnntirn uıunlu. 
tunda, buhorla işleyen bir lOılwmG"' 
lif, mukanadan !bir bnedral, kru_ 
nz~rlerden milre1dcep bir donan. 
mayı tenısil eden şc1dller. 

Kıymetli hediyeler, bir MJond.
kl vitrinlere konulmuştur. Bnnlann 
içinde, kile.ak bir motosiklet var. 
dır ld, Qaer.ine. 10 santimetre - • 
yunda bir ence J>inm~, bir cıpnı 
çakmaltnın bcnıinlyle 100 Jıllcıaur 
relik yolu gidebi1ir. 

Bu kıymetli hediyeler ... m& 
mareşnll, en çok renkli mennerden 
bir kAide fi~rinde btılunan bir 
ınrzıı belenir. Bunu, bir ifel, 40 
senede işlemiş, cilAlamış v eoun • 
mak ettiil saman da fşte11 çetlL 
mlşUr. 

Bunun 116bebi basittir. 1ngı1t re 
Hlndlatanda büyük dini ve elyasl nU
tum olan bu adaml&rm her Ta 'ut 1fL. 
ne yarayacağull bOdtlt 1Cin h.ırpte 

hayatıarmı tahlikeye koyr~ul!ı.:ına 

razı olamaz. Ağa· Han Hint mu 1J 
l\lm&Jılarmın lınnamye m.eı:lıe".l" .; 
inanan bir gn&'bmıun di1ı1 relaldlr. ~ 

mallller Ata Bam dofrudaıı dot\'nl'" 
ya Hasnıtt .All neldhıden •yarlar ,,.. 
kendlaiDe o tokllde htıraıet eC!cl"ler. 
Ata Hama eodıldı 11SU11 amım lıllaar. 
da. ,,. lrand& y&p1mlf*Jr. Bllynk ba 

bam ım.,m ~ .wt.ıuinden olan 
İran Şahı Fetih AU Banm lazmJ aı
ftllltl. Ata Hama babam bir mtlddet 
lnm tahtı berinde bak iddia ebrüf 
" aıaara Boml-.7& pldlmt,tfr, Bom
b&)'dı& ~ - ..-ı.,em aa.ray. 
larm4aD 1ıtrt olan bir 8U'&Yda oturur. 

Ala Ban xmeaer Cemlyetfnde 
memlebt.lnl lıılr çok defalar tem&l 
.tmtfl1- Kezel1k Bınt m...ıeelnl hal 
1etmü Gsen Londrada toplanan yı;. 
varlak maa k.onteıramma ı,tlrak et
mı,tı. 

lMll de Ala Ban 715 y...- glrlşL 
ld Jr;utJamak bere Htndlstana gide 
Cilt ~ t.eruWntn ~ ob.ıracak~ 
adılı: t.baul hqmeUQ efeııdDerlD! 

atırtırtmoa aıtmıa. YD1 eteı' geçenld 
tartıbflnclan bert sayıtıamaımı 'fty& 

llfmazı'•lDNDll"' a mnyon ın~n: 
~ tariacakl&r. 

Dtı.ıl:JUZB: 

, BeleJiyenin nazan 
dikkatine 

Bir olmyucumu:z bilıe ~u ,ik&yet
ıe bulwıdu: 

"Slşll Etfal hastlihanesinfn yanın. 
da bir heıidi:re cqmt!fli nnhr. Bu 
ccş.ıne bir aydanberl akmıYOT'. Yoı
lnrdn ibcnukh.k varmı' denilmekte • 
dfr. 

Ancak, bu ~elden m a1- _.. 
kalar Te bu WaJarın mn,teri&I (). 
lan evler diler bit' ~eden ihll
yııçlarını ttmin edememektedirler. 
Oöntfi, bu di~rr çoşrnmln befmd' 
bulunan memur: 

- Biz.im ı;akalgnmız mtıaf)'en. 

dir. Batlr• aekaya ım Teremeyi7., 
dlyomuış ... 
Beledinmlı n mevwuuıbahi~ ceır 

meyi ıtamir otnıdi Yeya hu çeşme. 
den su alan ııdcalınn lıuşkn hlr 
cctmeden w ılmMJ.nı 1erııin rl• 
melidir. 

- Elıtn.baı ~ 1'8111""9, ı.ı 

1hazı abamular. Ben ba t*se"ıı 
~ad ctmifiaadlr. Jkıısat VekAletin 
dtn ı,te ba d-.ın bentnu iste=. 
trıı ııııdir. Be"t 1.10.941 de tescile., 
~l~işUr. Bunun üzerine Mearo\). 

Mukaddes Uçurum 191den ince g3derlae lnan&ımyonlll. 
Ekremle lılr lıarJ"olada, lılr ,_.... 

ta .......... b1a koyana yatmak. 
- Hayır" bayır" lıQ bir rtııa ol&.. 

cak. Bea lla lı:adar bay&il IU Ada 
ck'ğlllm. Ben 1ıOkak kadını detWm

Dtyerek pkaklarmı oJlııtUrda.. 
~mı yashktan kaldırdı. 

~yerekkrrafelhıl-~eMr.....

~ 
!>erimi ıırtma yazldr m tı 

- 'f'apdaca•• bir iV 7olr. ....,.."': 
Vapar9 ~rdık.. eolmlda kalaııalı 

clııfllls ya tlyJı:o biraz f)flena .• etele 
pdlk, J'&"*-

a,ıl ve ben elerabalan imal el· 
llıeğe ba,Jadtt. Llktn Meırop beni 
...:..:,: •. Te kendisi imr.ıJ;ı•n ... , .. ,~ıi. 

~~:_IO Haberler 19,48 Serbeıt 10 da • 

ı;:: 18,U 'arkı '" tUrkUler 20,US 
10 paeı.t 20,•ll Bir lllUf ISğre. :Joruz 21,GO Ziraat: takvimi · 21,10 

ewrn. be.te ~ tarkılar 21,80 ko. 
-......_ 21,45 Radyo 11elfonl orkeatra. 
~Haberler 22,IW> .kapaDlf. 

lfQfid Ra:a Tiyatroau 
llAumı: l'tŞKIN BICRA.BEJl 

~ Beld .....,ntn Alatar. 
..._,,... _. cece ..at <•.aoJ da 

Bmft OPV'N'OZ 
l(s- - , - Pel'4le 

Ya:raa: &cllıl ll'MI ı,taı..-

Yazan: tSKENDER F. SERTELLi 
'----~--

Beni ya!nıa bırakuuıi Allala 
~ Taılı uykı.mdan b"lll :mahrum 
etmeytnl&l Oh, iMi u:ı kuya llell Mil. 
dlcıl lll8ııettltlm l'fuJdenbul b.aSret 
çekiyordum. \':ı1vıırıı·uo else, beni 
ııyandınn&ym ! 

Ekrem tWJywıclu.. 

Şahika: 'Beni ba tıtlı 
uyanclırmn;,,n !" diye ıt<iylonlrkea, Ek 
nm de yiv&fVIJ ~~ ka4uwa 1107 • 
11una girdi: 
M~rak etm~. ı;l.'kerim .. seni, ydl&r. 

danh..>rt Jıasrl'tlnl çel<tlğin bu tatlı 
uykundan oj.l:>dırnıı_)a~~'llll. Ayni 
nykuya benim lbtı3·ncım var •• •111ba.. 
p uyuyalım ıu yastıkta aalıeh& kır.. 

dar~ uyanıncaya kadar. 

l'.:R'fl'::st SABAH ŞAFAK 
SÖKJCBKEN" 

Beykozua üatibıe et!DIU bulutlar 
dtlftlyor, pfak söküyordu. 

tıwıı bir karyolada uyuyup kalım'· 

tı. 
Dk lacıe IJeblka Jri..... pıldl. 

Cc:ıds;ı• .......... artı. 
Ta~tı.. 

~laıaktı. 
Pmceredeu görünen Beykoz koJO. ........ 
- 0Utp 187l ... neNde)1m t ı 
Sıc&ktM bunalınıı gibiydi. Y.....-. içi taaiı11& benzlyorda. 

o kadar 91C'Alltı ki" 
Btrdealılre ....... lbllr tarafa oe. 

virdi. 
- o ne!': bir erkek bııp .. 
Ekremln t:afmı gördü. 
Titredi .. 
Hayretten ııeredeyse küçllk dlftal 

yutacalrtL 
Şahlka aendi cvlade değildi, Bu•u 

ilk balatta jUllamıı;tı. 
Batızuuu yokladL 
AruavatkOytbatl, oradan otoıuoblle 

blndlklerlnl batırbyabWyor, ondan 
80llrumı bllmlyordo. 

Şalalka buraya ııaad ıetdlttal, Ek. 
remle bir yatakta auıl yaUıtmı dil. 
ılllmek lılle a.tem11.or. ~ ber 

Şimdi laer ,ey bir hakikat eılmafta. 
- Herkes, rUyaaın lıaldbt olma. 

amı Jster. Hayır, ben JıaldkaUn rfty& 
ll&llnde katına.auu lıtlyoram. Ba Mr 
rezalettir. Diyordu. 

Qfeın horul h'.lrul uyuyonba.. 
Ş&blka oda.nın ortaamda ıecedea 

kalma mnsanrn üstüne töyle bir sö• 
attı. • 

Salata t.abağmın içine denllmlt bir 
bira lfllJl'SI .• B:ışı kopnıuı çtrozlar .. 
ez.ilmiş do1Jl3tcsler .. ve blrblrlne karıı 
mııı mezeler. 

Şalılka bwılan göroUkçe beyninin 
r.onkladığını bl118Cdl3 ordu. 

Blrdc.ublre yumruklarmı ıııl.arak: 

- Ekrem bey~ 
Diye haykırmak lıtcdl. 
Bunu yapamadı .. ya,·oŞf:a yataktan 

kalktı.. 

Gardroboa aynası öntlnde clordıı. 
- Amaa ı\llabna, keadlmdea uta.. 

IUJ.Ol'UllL,, 

aldı.. 
SU4ı1b-eye otardo. 

Dltladtl.. 
Bquu asattı. lwyola,.a '9ktL 
Ekttm b&lll uyuyordıL 

Hem ele. ncı 070)'111 ! 
Ekreınla bomltuını odanın lçlntıe 

bir a"'ba &"Urülw.ttnll andmyor4a. 
~lkaam tMaJDmlUO '-ttl.. 
- 'l'Uluek ııeeJe bağırdı: 
- Ekrem llıey •• rica ede~ u.J• • 

hlaa? 
Ekrem Mlledl.. 

Ve gUzlerlnJ araladı: 

- t:yandm mı, şekerim'? 

Şahika feaa halde slnlrlendl: 
- BJca ederim, Ekrem bey.. bu 

kadar l&uball olmıynlım. Bu ne tt2.&· 

Jet? 
Ekrem ~indi .• 
Bafmı J ar.tıktan kaldırdı: 
- Hangi reuıetteııl babsedlyorsun, 

Şalllkacğmı!' güzel c8ze1 yattık •• a. 
yuduk. Ve ıtlmd1 tatlı tatlı uyaoıyo. 

ruz. 
Şahika her fCYI anlarmstı. 
Oturduğu Jskemleye tıa,ını dayadı. 
-Şlmdlae~T 

fülka IUl'pn lılr tavırla t11t:nr1.ı 
gıcırdattı: 

- )ljftt.. IÖJ'le blru qlendlk., ve 
otele geltllk, )'attık: 

8onnt. birden n3ap kalktı: 
- Yatacak yer bu1amadmız mı!' 

Benim yattıtmı Yl\tap n~n l'INIL 
nlzf utannıadmız nuT 

Ekrem 1Uldt1: 
- Vallahi, lnMn 1141\'dlil bir kadı. 

nrn "ret, be rabcr ;,atalım!,. t~kll· 

:ftnl n:ıaıl rcddedt'ıblUrf Zatl"n ba15lm 
yata~nk 3er 3oktu ki.. kartlf'1 gltl 
Jattık_ uyu~'Up kalmışız. B:ınd n nl) 
~ıknr! 

ŞahJluı gltmcfe başl:ı..ılı. 

Eitrt'm ~ata!<tan kalktı: 
- Acclı etmeyin.. Oec.. konuşhı. 

ğumuz !Jl"J lcrl bir d:ıh:ı tekr:uls~-:'· 

lun. Seıı galiba. sahid"'1 .farl<1ca sar 
hOIJ olmu.~un: llele Mr ça.y it de ak 
ıln t.ı§ıaa ı;clslo . 

- EYet. Karde, gibi u70duk. 8• 
alaydan sonra bir •e .,._ aldıaa 
ba:Jma gelmesini tavsiye eıllrornı •, 
değll mJ!', 
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Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları-Müessesesinden : 
22 ... 6 .. ~42 Tar"1Enden itibaren Yapdacak Tevziahn Kupon Numaraları ile Müracaat Günü ve Mahalleleri ~ıağıda Gösterlnalı O~: j 

1.) Numnrnlnn ilnn cdiJmişolnn kuponlar hamillerinin nüfus ciizdanlarile beraber bildirilen mahallere müracaattan. 
2.) Ayni soyndını taşıyan birkaç nüfus cüzdanının, aile efradından birisi tarafından ibrazın.ia kuponlan mukabilinde l~tlhkakla:nnın verllebileeeii. 
3.) Hentiz ilan edilmemiş olan numaralar için miiteakip ilanlanmızla tevzi günleri bildirileceğinden numaralan ilan edilmiyc-n kupon hlmi11erinin mftncaat etmemeleri. 
4) Tevzi ekiplerimiz taraindan evlerinin ziyaretlerinde evde bulunmayan veya henüz tevzi kuponu almamı~ kimselere nahiyeleri m.ıntakasuıda tevzi kuponu verlleccğhıden bu dıiwfnıa)'ı mti 

:tar e tmeleri rica ''c ilan olunur. , : 

ÜÇÜNCÜ L 1 S T E Müracaat Edilecek Günler: 
22/6/942 23/6/942 ' 

Müracaat olunacak mahal Pazartesi Salı 
_ _ _ __________ K_ u._po_n No_. _ Kupon No. 

S. B. Yerli Mallar Pazarlan Bah 12401- 13900 13901- 15400 
çe.kapı mağazası. 

---------------~ S . B. Yerli lVIalJar Pazarlan Bey 201001.201750 201751-2025 t'l 

24/6/942 
Çarşamba 

Kupon No. 

15401. 18700 

208001-208600 
~lumnğ~s_ı. __________ _ _ ~~-·~----~--~ 

25/6/94! 
Perşembe 

Kuoo:-ı No. 
18701- 20000 

209001.209600 

26{1f/942 
Cuma 

Kupon No. 

38666- 48050 

210001.210600 

29/6/942 
Pazartesi 

Kupon No. 

66500- 68000 

211001-211600 

30/6/942 1/1/942 2/1/9'Z 3/'T/942 
Salı Çarpmba Pe.rfembe Cama 

Kupon No. __ K_u ... po_n_N_o_. ___ K_u_,po'--n_N_o. __ Kupc>_...;.ıı;.;;;;;ıı;...N~o._ 
84500. 86000 86001- 87500 8'7501.101770 101'1'71-103200 

338901-339816 240001-240750 240751-241500 

S. B. Yerli Mallar Pazarlnn Ka. 167001-167700 16770l.16840C) 168401-169100 169101.170600 l.70601-171300 171301-172000 212001.212700 212701-213400 213401-214100 214101-214800 
dıköy mağazası. "-'-----------------s. B. Yerli Mallar Pazarlan Us- 54101- 54700 54701- 55300 55301- 56000 154001.154600 154601-155200 155201-155800 155801-156400 156401-157000 HnOOt.157500 157&01-158000 
kiidar mn~azası. '-------
Burman Sunar ve Süleyman Ü ·- 123001-123330 123331.123660 123661-124000 140824.141050 141051.141375 141376-141700 141701-142000 160001-160300 160301-160600 160601-160900 
ge'!_e Yeni Pos . .Aşirefendi S. 58 - -----
Mustafa Sami Humanazlı Yeni P. 160901-161500 161501.162100 162101-162700 162701.163300 163301-163900 163901-164500 164501-165100 165101-165700 165701-166000 172501-173000 
~şirefendi sokak 20 

Sadi Kap1ancalı Yeni Postahane 173501-173600 • 173601-17371)0 173701-173800 173801-173900 173901-174000 219501-219600 219601.219700 219701-219800 219801.219900 219901-2200G0 
Aşirefendi sokak 48 

Ahmet Ata Köscoğlu Mahmutpa- 221001-221500 221501.222000 222001-222600 222601.223300 223301-224000 284001-284600 284601-285200 285201-285800 285801-286400 286401 287000 
şa bası No. 1951197 

~----~-~~-~-~---~--~-~---~~-~----~~~--~~----------~----~-~~~·----~~~~ 
Ahmet Güvenç Mahmutpaşa başı 254893-255050 255051-255200 255201-255350 255351.255500 255501-255650 2556t 1 255800 255801..256000 287001-287150 287151-287300 287301.287450 
No. 143 

Arµsynn Bnlıkçıoğlu Mahmutpa.. 287451-287750 287751.288050 288051-288350 288351.288650 288651-289()()0 312001-312300 312301-312600 312601-312900 312901-313200 313201..313500 

şabaşıNo_._1_3_0~~~~~-~---~-------~~-------~~---~------~-~---~--~--~~~~~~~-~-~~~~-
Mıgırdıç Baltnyan Mahmutpaşa 220001-220100 220101.220200 220201-220300 220301-220400 220401-220500 2?()501-220600 220601-220700 220701-220800 220801-220900 220901..221000 
başı No. 68 

---------~~ Kndri Özüyılmaz Mahmutpaşa ba 276242-276400 276401.276600 276601-276750 276751..276900 276901-277100 277101...Z77250 277251-277450 277451-277600 277601-277800 277801..278000 

~Do~~ mağaznsı9_1~--~-~~---~·~~~~~~-~------------------~-~~--~~-~---~--~-~------~ 
Leon Gevclyan Mahmutpaşa başı 281001-281165 313501-313650 313651-313800 313801..313950 313951-314100 314101-314250 314251-314400 314401-314550 314551-314700 314701-314850 
No. 134 
Remziye Atalay Kasımpaşa Uzun 188001-188100 188101.188200 188201-188300 188301-188400 188401-188500 188501-188600 188601-188700 18ı»701·188800 188801-188900 188901-189000 
):oı Turşucu sok::k; 6/1 
İhsan ve Hüseyin Özer Hacıkö - 314851-315250 315251-315650 315651·316000 316001-316400 316401-316800 316801-317200 31'1Al..31'1600 317601-318000 318001-318400 31&401..318800 
cck camisi No. 15 
Hüseyin Hilmi ve Süleyman Sır- 318801-319100 319101.319400 319401-319700 319'701..320000 321796-322200 322201-322500 322501-322900 3'.2901-:123300 323301-323650 3236&1..324000 
n Kapalıçarş:ı Aynacılar No. 5 

Mehmet Faruk Kapalçarşı Sip3hi 333501-333600 333601..333700 333701-333818 334001..334100 334101..334200 334201-334300 334301-334400 334401·3~500 Z34501-334600 334801..334709 
sokak No. 20 

~-----~~~----~ 
İbrahim zade Bekir Sultanha - 107004-107500 107501-108000 148718-149350 149351-lSOOOO 280001-280415 294001-294600 294601-295200 295:?01-295800 295801-296400 29640-1-29';1CJO 
~am cnddesi Ece mağazası 
Mehmet Nuri Topbaş Fincancılar 289001-289500 289501.290000 290001-290500 290501..291000 291001-291500 291501-292000 292001.292500 292501-293000 293001-293500 293501.:294000 
caddesi Mahmudiye han 3,4 

_ .,:__ ____ ~~~--~~------~~~~~~~--~-~-----~------~----~~--~~~~~-----
H yri Doğu ve Şeriki Fincancılar 340001-340500 340501-3'1000 341001-341800 341601..342261 178001-176500 176501-177000 177501-178000 178001-178500 178501-179000 179001.lmOO 
caddesi Mahmudiye han 1 
Zeki Zerrin ve ortağı Fincancılar 110000-110200 110201.tt0400 110401-110600 110601-110800 110801-111000 111001-111200 111201.111400 111401-111600 111601-111800 111801-112000 
Yusufynn hnn içinde 8 , 
Sermin mnğazası Sultanhamam 324792-325100 325101..325400 325401-325700 · 325701.326000 

mcydanı ~l~,2~-----~--~------~--~---~------~~-~----. 
Sakir Şatır Sarıyer Sanyer cad- 248001-248200 248201..248400 248401-248600 248601..248800 248801-249006 249001-249200 saatl .249400 

326001-326300 326301-326600 326601-326900 326901-327250 327251-327600 327601.328000 
.. _. ---

249401-249600 249601-249800 249801..250000 
desi 9 - 11 
Burhanettin Baştımar Sanyer 250001-250200 250201...250400 250401-250600 250601-250800 250801-251000 251001-251200 251201-251400 251401.251600 259501-259750 259'7&1.:280000 
~rtaçeşmc caddesi No. 25 
Hüseyin Özsarnç Beşiktaş Orta.. 103201-103300 103301-103400 103401-103500 103M1.104000 241501..241600 241601-241700 241701..241800 241801-241900 241901-242000 242001..242100 
ç0c:m.c caddesi No. 67 
David Enhar Beykoz Fevzip'l~a 348001-348100 348101..348200 348201-348300 348301-348400 348401-348500 348501·:"~600 343601-349700 348701-348800 348801-348900 348901..349000 
caddesi N o. 72 
P ertev Kondu Beykoz Yalıköy 349001-349100 349101..349200 349201-349300 349301..349400 349401..349500 349501-249600 
Cayır caddesi No. 28 
Ahmet Turan Beykoz Fevzipaşa 350001-350100 350101..350200 350201-350300 350301..350400 35.()401-350500 350501-350600 
caddesi No. 38 
Halil Hikmet Ergez Mahmutpaşa 179501-179800 179801.180100 180101-18°'°0 180401-180700 180701.181000 181001-181300 
İr!aniye caddesi No. 16 • 
Cemal oğlu Yaşar Tophane Boğaz 242101-242220 242221-242340 242341-242460 242461.242580 242581-242'100 242'701-242820 
kesen caddesi No. 112 

349601-349700 - 349701-349600 349801-349900 349901.350000 

350601-350700 350701-350800 350801-350900 350901-351000 

181301.181600 181601-181900 181901-182200 182201-182500 

242821-242940 242941-243060 243061-243180 243181.243300 

Abdülvahap Şehremini Saray - 203001-203100 203101..203200 203201-203300 203301-203400 203401-203500 203501-203800 203601..203700 203701-203800 203801-203900 203901..204000 
meydanı caddesi 37 
Fethi Bencr Kasımpaşa Bahriye 184001-184400 184401-184800 184801-185200 185201.185600 185601-186000 186001-186400 186401-186800 186801-187200 187201-187600 187601.188000 
caddesi No. 66 
Tekcoğlu Haygaz Mahmutpaşa 334701-334800 334801-334900 334901-335000 335001..335100 335101-335250 335251-335400 335401-335550 335551.335700 335701-335850 335851-336000 
caddesi No. 109 
Pandcli İlyndis Mahmutpap sa- 330001-330200 330201-330400 330401-330600 330601.330800 330801-331000 331001-331200 331201-331400 331401.331600 331601-331800 331801.332000 
bık Haçopulu han 6 
Muhip Alptekin Eyüp Kalender.. 158001-158100 158101-158200 158201-158300 U8301-158400 158401.158500 158501-158600 158601-158700 158701-158800 158801-158900 15890l-l 59ooo 
hane caddesi No. 78 
Hakkı Sağesen Eyüp Muhlispap 159001-159100 159101-159300 159201-159300 159301.1,9400 159401-159500 159501-159600 159601-159700 159701-159800 159801-159900 15990l-l60000 
cnddesi No. 65/1 
Osman Eren kardeşi Eyüp Mtıb.. 266001-266100 266101..266200 266201-266300 286301-266400 266401-2ee500 266501-268600 266601-266700 266701-266800 266801-266900 266901-267000 

!!_spaşa caddesi No. 65/1 
k d 801 268 1 _,,00 272201-272400 272401-272600 2726( 1 272800 272801-273000 Mehpare Heper ar eşi Zeki He 267001-267200 267201.;267400 261401267800 28"1801-~ 267 - 000 27200 -111-. 

pcr Eyüp Camiikebir No. 60 
E .. ı••IV\ 115601-115700 115701-115800 115801-115900 115901-116000 Kenan Büyükakman yup Rami 115001-115100 115101.115200 115201.115300 115301-115400 115401-115500 115501-1 .,.,.iV 

~ahmudiye caddesi No. 2 

Mehmet Kafadar Eyüp Rami 132998-133100 133101-133200 133201-133300 133301-133400 133401-133500 133501-133600 133601-133700 133701-laasOO 133801-133900 133901-134000 

Mahmudiye caddesi No. 34 

l Çi k K d k~ ~~91111-224700 224701-224800 224801-224900 224901-225000 {avarina r inoğlu a ı oy 224001-224100 224101.224200 224201.224300 224301-22-MOO 224401-224500 224501-224800 11.;..vv 

Pazaryolu No. 152~I'~o~nc=a~gül~··=-::---~-----~~~~~~-~~~~--~-~~~--~--~---~~-::-::::::-::===:--::::::::--= 
S tk Zo 1 B .. ın.ı,. d ç d • •"" 237501-237700 237701 .,~ ll-0 237901.238100 238101-238300 ı ı r u u,,WAa a ınar ca - 173001-173250 173251-173500 236917-237100 237101.237300 237301-237uvv _, 
desi No. 30 


