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Yu.aa: SADRI ERTEM 

Ç OBÇlL kablncıstnde t.emsU e.. 
dilen partUerln ııeflerl mllşte. 

rok blJ' beyıtnıname ile \'Jndsor ~im 
dalresl balkına hitap etmektedirler. 

Vlnaor ııeçtm dalrealne yapılan 

W llJÖNC!aatın INlbebl bu intihap da. 
&e.inde yapılacak mebus •mçlmlnde 
laalkm allkaraeıe mllzah • göster_ 
1De81DI l.temekUr. 

Demeçde muhafazakirlar namına 

Çl'1)llln, teçller namına Atllnln, miL 
b;retcJ liberaller namına sıhh:ıt na:r.ı_ 
rı ICrneat Brovn"m, UberaUer mımına 
havana nazın Slnklerin imzaları ,'&I'_ 
dır. 

Çörçll kovallsyonano bu eeklldc 
laarekete icbar eden sebeb aon 7.a. 
lhanlarda yapılan ae~lmlerde ınllata. 
len namzetlerin ekııcrlyct komnmaaı. 
dır.Bu harp bllnye ltlbarllc İngiltere 
lçtn emsali olmıyaıı bir mahlvet ar. 
t.etmektedlr. lngtltere bin aencıden. 

l.ert teaadllt etmediği bir tecavüzle 
ka111 karoıyadır ve mlld:ıfaa etmek 
lbecburlyetlınde bulunduğ"u 811h3.lar 
)1llnız ko!onller değildir, Blu.n.t in. 
rtllı. anııvat:ınıdır. 

iAŞE MOSTEŞARI l"I·: 
KOORnlNMffON TWflMI K,{T/n/ 

şmmwıza Gm.nıu~R 

Ticaret Vekaleti iaşe müsteşarı 
Şükrü Sökıncnc;iier ile Koordlnas 
yon heyeti umumi kiılibi Hazım 
Atıf Kııyııcnk busnbnhki cksprc le 
şehrimize geJmişlcrdir. 

8 Alman 
ajanını muha
ken ~e etmek 

üzere 
Razveıt as eri bir 
komisyon karda 
Muhakeme 8 temmuzda 

bQ§lıyacak 
Vaşington, 8 (A.A.) - Ruzvelt, 

geı;en hafta tevkif edilen 8 Alman 
baltaıayıcılonnı muhakeme etmek 
Uzerc t.Ali salAhlyetll bir askerl ko _ 
misyon kurmU§lur. 

Bu muhakeme 8 temmuzda Va§lng_ 
toııda ba§lıyacak ve biz.zat h!lklm 
Bld-dtıı taraCından idare olune.ca.khr. 

• 

H reki 
elverişli 
9'~~işiyor 

-o----

ingilizlerden 
2000 den fazla 

esir aldık 
Birçok zırhlı 

makineler 
tallrlp edildi 

Roma, 3 ( A.A.J - 1talynn ordu_ 
lnrı umumi karargahının 766 nu. 
maralı tcbliiji: 

Mihl"f:r kııncflerinin El l\IC'T,Jleyn 
cenııb doğu bölgesinde )apdı.klan 
harekat eh-erişli olarnk gelişmekte 
dir. Düşmanın kuvvetle tahkim edi. 
len me,·zilerlnin işgalinden sonra 
iki binden fn7:la esir alınmış bir 
çok zırhlı makinelerle oıuz lop ele 
geçirilmiş veya tahrib olunmuş
tur. 

Hava kunetlerirui:z dün de toplu 
olarak kara harekcllcrinc işlirok 
elmiş ve hııva savnşlarmdu lıcş 
~ nevnmı ı ncJ aayfoda 

Harbin aruttlğl bu hnswılyet :tn. 
rııterede bıırbln ld:ıre 1 1 Ja olduğu 
ltbl, lngllterenln polltlk sosyal ha • 

)'atında da birtakım ycnlll der vU -
CQda getirdi. İngiltere c .<lılcn mlls. 
~mleke llarplerlnl kovall yanlarla 
l'apard'l. Ve bu harbin neticeleri ln. 
tlllı. orlstopraslııl ve burJ n11.lsrı ttı. 

t'afından rahııt rahat istismar olu • 
llUrdu. Büylecc mtıstcmleke harpleri 
\ogııterede ııınınarı tasfiye drğll, t.alt. 
\1ye ederdi. Der koloni h:ırblnJn so. 
rıunda tngUterede yeni, yeni :ıengln 

atlınreler pe) da olurdu. 

BugUo gelen sanatk.lr ıtalebele.rdeıı bir grup 

Halbuki bu harp, eski lngtllı: gö. 
tileUnU, tn~lllz anlııyı ını altUst etti. 
Cü~kll bu horp blr suııt ı.lhnlyetJ Ue 
lclare edlleınez ve bir sınıfın menfa. 
•tterı için imparatorluk mukaddera 
lt feda e Jllemez. 

llarbln ille gününden ıtlbaren orta. 
)'a attığı hakikat budur. Fakat in . 
CUtPre gibi blltlln Bosyal ve politik 
'etekldıllerl sınıf eıı.ıısınıı ·göre taıı. 
ttın edllml5 w fercllyc~lllk ııhlMd. 
~. •lyaaetlle, iktisadi unsurlı.n lle 
ı-auuv etmı, olan bir memlekette b!r 
CörUıten, bir görüıtc, bir bayat .tar_ 
tıııı1ao diğerine geÇmt•k, hattA har. 
bt11 idaresini tanı.im etmek buhransız 
.. ııuntısız. olamazdı. ÇUııkU yeni z.lh. 
lll)ete göre b~r de\•lct ldııreııl kur • 
~ için yeni bir r1ekll bullllllk lA. 
~l'hdı. 

lngıuı. gelen(:~lno göre amıf eııa. 
~ daya.nan partiler m)betle devlet 
a::reaını Uııtlerlne nlırlar. Hartct bir 
it hke ile <1ıkt3tıkları uınıın kova. 
~Yontar yaparlardı. t'akat bu ko\"ll. 
ltı Yo11ıar dn l\lçblr ııaııı:ın gerçokten 
"'CUlt mlllı tinin tam tetl'!l<l<Ullll bir 

ilane.sm nl!ınl'lz:lı. Hllllds lrovalia. 

DEVLET KONSERVATUVARI 
TALEBELERi BUGUN GELOi 

(Antfgon ı)u temsil edecıık olan 
de\·Jet konservatuarı sanatkClrları bu_ 
gün saat 115,15 te §ehrlmlze gelml§ -
terdir. HaydarpB.§a istasyonunda E
minönü halltevl mUmcssUlcrl ve ga. 
zetecl!er tor:ıfından karııılonan sanat. 
kArlarıı hıııkevl namına buket tak _ 
dlm edilmiştir. 

Konııervııtuar rnUdürU Orhan Şu _ 
ayp, kendlslle görüşen gazetecilere 
demiştir ki: 

- GQrdUğllmll:z alAkadan son de_ 
rece memnunuz. Çocuklarımızın mu_ 
vaffak olacaklanna şllphesiz nııza_ 

rJle bakıyoruz. Burada Uç temsil ve_ 
receğiz. GUzel sanatlar akademisinin 
seneidevrly~sl mUııasebelile de terUp 
edilecek mUsnmcrede gene (Anti_ 
,gon) u temsil edeceğiz. 

Galatasaray llsesindc misafir edllmlı 
lcrdlr. Orkestra. dıı yann sabah gele. 
cektır. Yarın, Takslın Abidesine çe_ 
lenk konacaktır. 

(Antigon) u 
temsil edecek 
san' atkarlarla 

llfllikaOar 
Y anndan itibaren arkada • 
ıımı.z Kadri Kayabalın dev. 
let konıervatuarı ıanatkar. 
larile yaptığı konuımaları 

iskenderiye-'I 
nin tahliyesi ! 

in~iliz tebliği 

Mukabil 
taarruz 

sonunda 

--0---

Kahlreye dolra 
fazla tren 
kaldırıbyor 

Londra, 3 ( A.A.) - lskenderiye· 
nin lahit) c ini kolayla~lırmak için 
İskenderil e ile Knhirc ara<;ınd:ı 
munzam tren seferleri ihdas eıdi!_ 
miştir. 

Brem en 
Dün gece 
şiddetle 

bombalandı 

Düşman kayıp 
vererek batıya 

çeki itli 
--o--

Mevzilerimiz 
aatlaJD olarak 

ciurayor 
KBJılre, S (A.A.} - Orta§Brk İn. 

gillz kuvvetleri umumt kara.rgAhı 
bıı.vıı. ~ kara tebliği: 

2 temmuz gUnU batıdan gelen dU,. 
man kuvvetleri ElAlemeyndeki mev_ 

Londra, S (Radyo aaat 16.15) - zllerimlze ltarşı umumi bir taarruza 
İngiliz hava lruvvctıcrl <tebliği: İngl. geçın.işlerdlr. Seyyar ve zırhlı kuv • 
11z bombardıman tayyareleri dUn ge_ 1 vetıeruniz dU.,man yan kanadına kar 
ce Almanların en bUyUk deniz 111§8.at şılık bır t.aarruz ye.pmı§l.ar ve dlln 
UssU olan Brcmene ıılddeW bir hll _ alcş:ım geç vaklt nrhlı kuvvcUer a_ 
cum yapmrşlardır. BUyilk miktarda rasında. yapJ.lan bir çarpı§ma.dan 

tayyareler tarafından yapılan bu hU_ aonra. düşman kayıp vermek aureWe 
cum sonunda 13 bombardıman tayya_ batıya doğru çckllml§tlr. Mevz.lleri • 
resJ dönmemi§tlr. Denlznltı tezgaJı _ mlz sağlaın olarak durmaktadır. 
lıırı, fabrikalar bombaıanmıştır, Bu. Çarpl§manm d'!vamınca. ha!tf bom_ 
rası, 25 haziranda. binden fazla 1n _ ba ve av '.lçaklarımız fazla sayıda. 

glllz tayyaresi tarl\fından bombalan. ııe.vaşa lştir!lk etmlıler ve 2.3 gecesi 
mı§tı. İngiliz tayyareleri Hamburgun E!Alemcyn cenup dogıısundakı dllş • 
ötesindıı Şilnesburg ıehrlnl de bom_ ınan topluıu!üa.rmı şiddeti~ bombala.. 
balamışlardrr. Buradan 2 bombıı.rdı_ mışlardır. 

man tayyaresi dönmeml§Ur. W"'Devamı z ncl sayfada 

(ltWh 

Yu.aa: BiR MUHARRiR 
StVASTOPOL 2~ gllnde dllf ttl. 

G~en asnn ortasında, Türk, 
Fransız ve lnglllz hücumlarına bir ee. 
ne dayanmı,tl. Oercı o z:unan taar_ 
ruı: ,·asıtalıırı btcUokU kadar mlL 
kemıncl Jeğildl; fakat müdalaa TMı. 
taları da ayni doreoode geriydi. Ban.. 
dan bl\§ka, o samaııkl taa.rrua yalnız 
karadan değil, denizden de yapıhmf.. 
tı. Buna ratznen bir ~e ka4ar daya_ 
nan Slvaatc>pol bu defa bir aJ bUe 
mukavemet edemeden dilfttl. Mllte_ 
haıısııılar ıtmdl Kerç IUtU.ndea Kal. 
kas kıyılarına blr ihraç mllmkUD oL 
dutu kanaatindedir. ı 

00n tnrııız kaynaklan LelalnınwL 
dan Bo9tofa kaadr bQtön dota4a 
beklenen büyük A1maa taarruaunun 
baı>ladığını ve boyclaa boya bü'811 
cephenin bir yaaarclat laaUal aidatı. 
nı bildirmişlerdi. Alman teblltt bunu 
te)1t etmedltl gibi lıapllder de lııa 
haberin arkasını getırmeclller. Ba aıe. 
nekl doğu taarruzu ıeoee eeaeld pbl 
8000 kllometrellk bir eepbede 'ftl ay. 
Dl zamanda 1111 yapılaoak T 111& Al _ 
IDan plbmm lııa MM pek tanlı el. 
dufunu sanıyoruz. Fakat SIVM&opol 
diltt1lktea 90lll"& dOfu cepbeelade-.. 
ayyen hedeOer gllden taarrus ıııare. 

kcUeıinlıı 'lddetıenmeel beldealr. 

{'-Orçll parllmentoda fena hab"rlc_ 
rl <'.C&arctle beklemek ltızımgelcll~lnl 

eö~ll'dl. Gelmc,.ındcn k!lrk ıl:ın bıı 

fcına h4ber!eri.n 1'lı11ır:t. alt olaca.tın. 

da ı,ii(lhe yoktur. Gı-ne tnglli.ı: b.1,vıı. 
kilinin beyanatından aııla!jıldrğınu 

söre, Tobruı<tan rlcat eden <lı.L•ıcl 

ordu l'ıfrrsa lletruh önll.nde bU~ illt bir 
lf>av:ışı kal>Jl ctnıl<t. o 1.ııın:ın lnr,lll7. 
kaynaklarının iddia etttı teri g-lbl yrp_ 
ranmadan çckllm?ml~tlr. Biz do böy_ 
le olıl•ıt:.ına yaı:mıştıl<. S"klı.lnı.-1 or. 
dunun M rn lll3truil ö:ı!indc 98\"nŞI 

kııb ıl l'!Jec.e~ı yer,ı~ h"' n~ı t .. •,enJe_ ı 

rlye önlPrln" ço!<llm si tbım,;eldlğtnl 
daha ô gUnlerdP yazan general Ali 
lh.•n Sabite de h!dlselrr tam'.1.-olle 
hak vcrmlı; bulunuyor. Sekh:lnd ordu 
lıaklyeıd, kendl&lnl iyice top!ıımağa 

fırsat bulmadan kabnl eUlğ'I S&VfLI • 
larda bUsbfıttln hırp:ılıınmıııtır. Bıwı . 

dan ııonra ne yapabllt~eğl merakın 

bekleniyor. 
• • 

İng"illz: gıuetl'lf'rl l\lı!!ır h~ıllsel •rl • 
nln 1'ılrklyede tce!l\Ur uyıın!iırdı~mı, 

fa.kat itidali b:n:ma.:lı~ını y.:ı.?:ırorl:t.r. 

lDl!J. Bu hAdl!!eler önünde ÖL TUrk 
unsurunun zerre kadar telll.ş etmedi. 
tine lılç oüphe yolıtur. Henüz atet 
!'Urklyf'nln cenap bud:ıtlarına ~ı.-1 • 
memıotır; ta.kat ltldıtllmltln -wbebl 
&tefin henüz: uzakta olmuı d~ı;rtldlr. 
l'Orluye bu hıırpte &te,ln kenılt bu. 
datlar111& dayandı~mı ilk defa gör. 
mlyeoek. Kendi ku\.-vetlne ve dost. 
laldanaa Sll•enen memleketlmls lcla 
ııyanıklık kad&r ao1'9kka.nlıhk lçla 
hem mW1 bir aecl,ye, hem de ~ 

OF:De\'amı 2 o.el sayfada 

Devlet operasında latanbulda tem. 
ıılller verebllmeıdnl temin ediyoruz . ., 

Devlet koııaervatuarı aanatkarlan ne§red eceğiz. 
................................. ..J 

. •. ~,.. - -

Alman te lifti 

Sivasl opoida 

Son dtışman kıta. 
ıarı da yok edildi 

50 bin esir 
aldık 

Bertin, 3, (A.A.) - Alman Ol'• 

duları baş komutanlığı tebliği: 
Sivnstopolun cenup balısındü! 

Kersonez ynnıu odıısının ucun.da. 
ki son düşman kıl:ıJan da aşağı ya. 
knrı yok edilmiştir. Sivnslopol ka.. 
lesinin zaptı icin 2 temmuza k4ldat 
yapılan muharebelerde 50 binden 
fazln e ir :ılınmış, 21 tank, 303 lOP, 
ve her nevid . n bir çok harp mnı. 
zcmesi iğtinam veya tahrip edilmiş 
lir. Kınm sul:ınnda Alman ve tt.ı.: 
yan hızlı Jıolinrı siltıhlı üç düşman 
<levrh·esi lı:ıtırmış ve kurtulanlıırı 
esir etmiştir. Knfkasyanın Kara de
niz ve Aznk denizi kıyılarında SJ. 

vaş ucaklnrı ve stukalor mülenddit 
limana ve bilJ1assa Novorosi~k -ve 
Anopa limanlanna ve düşman vo. 
pıırlnrına hu usi bir muvnffııkfycı. 
le hücum etmişler, bir m:ıyin ge
misi ile bir kıyı vapuru batırmış.. 
lnrdır. 4 torpido, 7 ticaret vapuru, 
h!r meklep gemisi ve bir yfiıer do 
ka çok ağır isabetler kaydetmişler. 
dir. 
Doğu cephesinin cenup kesimin. 

de Alman ve İtalyan kılnlnrı Sov. 
yrtlcrln müteaddit mc\'ziİ hiicuın_ 
!arını <lüşmonn yfıksl'k ,.e 1"11nlı kn. 
yıpJnr verdirerek püskiirlrnfişler. 
,dir. 

Sovyet teblliJI 
bildiriyor 

SivastopoJda 
sokak muha
rebeleri oluyor 

Harkofun 
ş malır de 

Yeni bir Alman 
taarruza başladı 
Moskova. 3. ( A.A.) - Bu sabah 

ki Sovyet teblllinde denillyor kh 
Geceleyin SoYyet krtalan, Blel. 

gorot, Kursk ve \'olşansk kesimle. 
rinde savaşlar yapmışlardır. Sivil.$. 

_.De\"amı ı ncl sayfada 

Steranı aıansı 
b lldlrlyor : 

Mıh ver 
devietıeri 

Mr S!fln f stık aline 
ve hakimiyetine 

hürmet edecektir 
--<>---

Mihver kuvvetleri Mtııra 
lngiltere aleyhindeki askeri 
r1areketlcrc devam eyleme!:: 

gayesile giriyorlar 

Jtomo, S (A.A.) - Stefanl ajansı 
bildiriyor: 

Mihver dııvletlerl ordularının Mı _ 
mr lopraklarınd:ı znferle ilerledikleri 
şu anda, MIBlr lstlkU!.llne ve hAldml_ 
yeUn.ı hUrme ve bunları temin husu. 

_. De\-nmı 2 ocı sayfad~ 
~~~~-<o~~~~-

f r 8D Başvekiline 
ıalkaıt mı yapıldı ? 

Londra, 3. (A.,1.J - lran Bo~ 
\'ekiline karşı bir sııi.kost Japıld._ 
~ını Lonllrada teyit cdtci hiç bir 
haber yoktur. Bu haber en büyük 
Jbıtiptla ta11ılanmalıdır • 



--------

Mahkeme Salonlarında 

hrarh cinayetler 
serisinin liçlinclisO 

' 
Mı,.rdaki lngiliz: kavvetleri 
kumandanının adı nedir? 

MISIRDA lngiliz kuvvelerine 
kumaııda eden lngillr. gene • 

rallnln lldı nedir, nasıl okumalı, na. 
ad aöylemcllylz.T 
Mısırdaki muharebe hararetleıılp 

de generalin ismi sık ınk gepme;)e 

Görmek ve IJ)huti aea1ıı1 ya.kından dlnlenıek için 
ııabırllır.lanryordıı T Şimdi bu bllytlk fırsat ellnlr.4edir. 

Beyoğlu kadım Fatma Jale ölürken, acaba Mustafayı 
hırtarmak maksadıle mi "Ben kandı kendimi vurdum. 

baıılBJIDca değt,lk dcğlşlk okunup 
ı;öylc.ıMllğlnl ~ttıyoruı.. Generalin Is. 
mi ıtJans bürtQtılerlnde, yabnncı ga7.e. 
tclenle ~Y~ yaz.ılıyor: Auohlnlook. 
Fakat tUrkçe oltuyup konuııanlar, yıı.. 
zanlar bunu muhtelif oeklllorde oku. 
:\Orlar ve aöylUyorlar: 

HERKES TAKSiMDE 
Kimssnin kabahati yoktur.,, dedi? 

"Kesik kol, bı3c&k cin::ıyetl,, ile henUz belli dcklldlr. Aııcıık, Maetafa 
bütfın muhııkemeııl mUddetlnoo: 

KRiST AL'a KOŞUYOR 
Yer bolmnk ıı:ın lQtfe<n erken gelJnl.7.. Masalannmı telefonla en-elden tedarik edrblllnlıılz.. Tel: 40099 

"&iarkOy cLııı:ıyetl,.nden sonra ııb.e 

buglln de "Beyoğlu kadını Fatma Ja. 
lenlıı atdlirühnesl" hAdlse.slnln muha. 
~indeki 80ll fhııdım ~e. 

- l'a.tmB Jale beni çok ııeviyor, 

lloknkla rastladığı her uımıı.ıı zorla 
beni evine gotlirüyordu. O ;ece de 
bu ekll<lc götürdü \'e artık kendisi. 
nl lhnuıl ettlglmf, ba§ka kadınlarla 

düşüp knlktı(;lmı ileri 15tlrettk tab811. 
cayı aldı. Evvel! bana atee etti, &on. 
ra da kendisini ka;:ara vurdu? ele. 
mlştlr. 

Klmlııl 03ınlek, kimisi Av lnlek, 
kimisi Avhlnlelr, kimisi Ohlnla.k diyor 

Bunlano hangisi doğru acaba T Bu 
ıruo.lln cıeTSını M kesin verecek kim. 
ııe muhakkak ki bir lnglllzdl.Not.cldıu 
bugün Londnı radyosunu dlnlcdlk. 
Harp tebliğini verirken generıılln Is. 
mini spiker ,öyle okudu: ~eml 

Ohlnlek. 

Her PAZAR ~:;:k~~;~:.~.~~~!~~~~1~,lark Gazinosunda ı 
c~m. 
1"'lıkanü 151nl!erlnl ydığnn iki 

Umycilc, bugün yauıca.ğım cinayet 
lıAcD9elerlndekl esraT perdeleri he • 
nöz UınatnlJe lmldmlam=ı.mııı \'C her 
Uo bMtsede tıı.mrunıle n.ydwlaruı.nın. 

DiKKAT MÜHiM iLAN 
Bay ve bayanlar bilQmum yazlık şapkalarm121 LEZ. PANAMA VE 

ı·asır §Bpkalıı.r:ınızı ı:antalannu: atölyemizde fenol aurette boyanır en eski 
bir şapkanız yepyeni olur 

~. . 
''Kesik kol ,.e ba.cak cln.ıı,yetl,,nde 

1''akat tahklkattM onl.a.,ıtdığına 

göre, hAdlse, blta.kis Mus~fanın kıL 
kançhğı l ilzünden \'Uh-Ü3 celmlfttr. 
Fatma Jale son zamanlarda blr bq. 
kaııı ne dü,llp kalkmaj'a ba,lamı, • 
tır, Mustafa \'aka gece 1 doıluııu bu 

adamla bir masada ı:örmilş. adam 
korkmuıı, Fatmanm ınasasından kal. 
kıp ı;-ltmlş, l\lustafa da ııarho, ol. 
dnldan ııonra ft"atma Jalcniıı C\llne 

Artık tıı~llr. generallnln adını 

muhtelll 5cklllerdc okuyup ya~ryn. 
lım. 

Moda Boyac,·1 Galata Mumhıuıe caddesi 
Hatwıpap ban. No. 2.S 

mavıunla.r, h{ıılA m0$)hQ1 bir adamı ol. 
dilrmek l!IUPODdan nmbıı.keme edil • 
mck1:ec!trler. Adının Ahmet Olduğu 

ıı;öyl6non bu maktulUn nlıfO!I kayıt • 
lan. yeri )"Urdu tesblt edllememl tir. 
tsta.nbult'b da bu namda veya baok.ıı 
btr lıftvtyt't altında lcnyıp hl r &dıım 
da y.oktur. Fııkat ortada blr alnayet 
ki buna kurban gidenin cesedinden 
~~Jmlş iki J.~1 De lld bacak DlC\'CUt. 

"tm. l\1Auıımla1'dan Şcdtetttn maada. 
lllDDl d3 yakalamdıkbrı zaman pyct 
eamimlyetle ttlrofinrı ı.·ar4ır. 

"'Bo.kırköy dnayetı,,nln muhıı.ke • 
, meıııd ise dlin de yazdığ'lmT'r. gibi bu 
blldtsenln cinayetten tıuo:la bir kaza 
oldutııno ol"bw)-a çıknrac&k ekllde 
lnk1tnf etmelttedir. Ort2lda Mehmet 
~Uyl tttıaın eden sadece tabibi adlL 

ı nkı Vl'lrmL' olduğu rapor vardır ki 
•bunun da doğru veya ~'llnl~ olduğu 
Ankara kriminoloji en tltfuıllne gön. 
derilen raporlarla boe kurştın kova • 
nmm ~inden sonTB ımlıışılıı.oa.k • 
tn. 
Şlmdl gelelim Beyoğlu kadmı ırat. 

hl.'\ dalenln öldUrli.lmest meseie6lne. 
Mubakemenln oo,1a.ng-nmıda "" de • 
rnmı sıralarında da y&'UDIŞ o14ukam 
gibi, ~yoğlu merkezi poll& meımor1a. 
rınC!an Must.."\.fa bir gece yansı, gn.. 
tlnodAn bcrabtır döndOğil Fatma. lııle 
ile odsda Jdmse olmn4ığ't baldo obı. 
rurken birdenbire bir lllih sosl lşltlL 
1.1l:fo yukan katta bnhınnn ll"a.t::m3 Jn.. 

nln lcüçUlt kıu ile ]dm.cısı ve arka. 
• 1 ı Ell adlı fffln~ kndm ıı.şağtya koş. 
ı.uı,;lar ve Jl"atma "Jnleyl kanlıır için. 
1 J erde. Mu tafAyı c1tL ~ından 
1ı11nr~ yaralı olarak l.."&pl dibinde 

ı;ormlişlcrdlr. 

MusUıfı.ı. Eliyi tokı.ı.füyarak kaçmak 
l!!trmı1, fnknt hem s111\h ııes\nl, h('J]l 
de lcndımn feryadını duyan bekçiler 
tarafından yakııloılmıştır. Fatına .J&.. 
le de, Mu tara cb Beyoğlu hastane81. 
ne lmldırı:mı~lnna. da ltadın ınmn,, 

olurkrn de: 
- i\!u tafanırı kaba.ha.ti 

Ben kentli lnındlme kazara 
yoktur. 
vunıl • 

l:'ekta Ragıp öNEN 

IBuAkşaml 
_... Ba~tarafı l inci 8Byfl\da 

gtderck yalna kaldıkları bir sırada yonlar ırıırflar nrrııııında bir mlisaa.de. 
,Jalc;)i \'Urmn,tur. Bu arada boituşur. ktrlrk denesi açardı. Bu ınfüınade. 
larkeııı bir ımrşun da kofaıımı ınyr. kli.rhk her Eınıhn ferıı~atl manasına 
rarak ge9IDl~tlr. gelmezdi, bllAkl!I her emıf mevcudl • 

Fakat Muatafanm bu rsrarı karnı. yetini mııha.fam ederek diğerine ta. 
ııında mahkeme, müddeiumuminin de cavttz edtt.ek 'kararlar alm:ı.ktıı.n çe. 
talebi ile bir lnsanm bu ockllde kendi klnlrdi. 
kendisini göbeğinden \'lınıp • \-Uramı. Bo sureti• harbin, fe,·kalAde halle. 
3acağını.n tılibıadllden orulma!lına rln icap ettirdiği sürotll tedbirler a. 
karar ,·crmı,tı. Zira t'ıı.tma .Jalenin lmama:ıdı. Bir ne,,·ı de,·let maldne. 
yarası tam göbeğindeydi. ılıtde l'e~lcllk göze çarpardı. Çiln. 

Dfttıkli eelfiede :l'ıbbmdllden gelen ıcu bu kovallıyonlnr her tarafı mcm. 
cevap okundu. Raporda bu tekilde nun etmek cı.saınna daynmrlardr Fev. 
kf'ndl kendini \'Uran blrÇOk kimselere kalAde :r.amanlardB esa.<ren birbirine 
tesadüf edlldlğl bMlııenln kar.a o. ut olarak kunılmuş olan menfa.at 
lııblleceğ'l ı;fbt, cinayet de ola.cağı ı;-ruplarmı uzlaotınnal• ne kad:ır 
yBT.ılıyordu. Munma d& vekili de bu mümkün olabilirdi T 
mlisatt raponı karaı bir dlyt'Cekleı1 Çörçll 1, bapno. ı;cttiğl gllndenberl 
olmadığmı &Ö)lcdiler, tngllterc de\1et bfinye inin muhtaç 

Son olarak lkJ P.Jılt kalmılJtL Bun. tlduğu yeni mekıuılı.manın n!l.f!ıl 
lıır, bekçi Mehme.t ile llyMh. İki~ de kurulmaaı Jliz.mıgeldlğlnl anlamış bıı. 
gelmemi§lenll. Dekçl Melnnedln .. tifa ıunuyordo. nunun için Çôrçll ilk gün. 
ettiği ve nerede bulundııfıı bMnml • donberl tnglltereda partiler U Ulnde 
yordu. MAbkeme. bmnm e"n'eloo alın. ınım nnl2.§lna formOlli aradı. Ve mev. 
mr, tfadosllo iktifaya kamr ,·erdi, eut partllert hllkCunetf.ndl'l ıuilmklin 
Bekçi bu lfndeslnde 15Öyle dlyorau: olduğu kndıır milli birliğe hedef edı-. 

- Fatma .lalenin arl<adsıtı Pollne bllooek bir unsur haline koymaya ça. 
Eli knrn.kola ko1'1\rak geldi \'e Muıı. h tL Fakat hayat çabuk UcrledlA'I 
taranın dostu .Jaleyi vurduğunu ııöy. hftlde maziden kalan te!!cltkrıner bu 
lodl. nyaa ile bir memur l\lu'.'ltafayı 1·enl hayata lntıtıaıdA hlUI\ gcclkınrk. 
karakola getlrl:iler. Bir &nat kndar tcdlrler. tnglltercde mevcut partile. 
sonra .ıalCJ1 hastaneye gı>tUren ko. rfn bugilnkü rtJnr içinde blrnz da 
miser muavini geldi \ 'C elindeki znbıt mantıezı mahiyetinde kalmı olduk. 
\"llrakıısmı okudu. Bu Fatma .Jale. larını lil<bat odM nı büyük delil tn. 
nin haatanOO.e verdiği ifadesiydi. Ka. gllterede ııon 9e"Çlmlr.rde hııllun par. 
dm "Ben l<endl kendimi vurdum. tllere kartı ~österdlği Uimatlnzlıktır. 
'Mu11tafantn bir al~SJ roktur,, dl. Bu ıtımatsırJık ;lngllteredA doğan 
yordu. Fakat b:ına kalırsa bo · :dert -eni rnhun bir lfadeı;I oldııl','11 lil.lda r 
kadın mahswı BÖylemı,nr. Zira Mm. profetıyonel parttzanl:ın da hep birden 
tıı.fayı çok llCYdl~fnden lstıkbalt.nl dtl. dlloiindü~k bir mP5elcdlr. Dlr drfa 
ı;Unmtışttlr," bo snretle parUzanları.rt f'n b iyuk 

ıtaıyan tebllll 
~ Baotarat. ı inci sayfada 

İngiliz uçağı lahrib C.} !emiştir. 

.Malla ııdasındn Mikal}ha ve Tıı

Venezzia hava olanları şiddeUc 

bombalnnınış ve alanlardaki tesisle 
re her ~·aplaıı bombalıırla müte:ıdd;d 
lam isabeller koydedilınişlir, lıoı· 
yan av uçakları ve Alınan refakat 
layyarclerl ra,·n kıırşılnşınolarındıı 

16 lnı;iliz uçal!ı düşürmüşlerdir. 
Gtinclüz yapılan hava hareketleri 

sonunda Ut>akL-ırınıızıdnn lıe5i liste· 
rlne dönmemişlerdir. Knrndenizdr 
harekette buluııan''l\las'' seri hücum 
botlarımız Sh·nslnpol'dun knçnn 
deniz lnşıllnrına lunrruz clıııişlrr 

,.e llnhklnvu 'ko.} ııntla bir Rus hii
cuın bolunu tı:ılınnı-şlardır. 

Al~\IAN ASK:l!:Hl KAY!'ll'AI Li\ •• 
Rl1'"1N \'ERD1Gt J.\U.LfillAT 

Ber!Ln, S (A.A.) - D.N.B. nln as.. 
kcrl kaynaklaroan öğrend.lğlne göre, 
Mısırda yenilen İngiliz kıtalan Elli.. 
lemeyndc kuvvetle tahkim eüilmi§ 
olan mevzilerde ı;on bir mukavemete 
çalışml§lardır. Dll§man Alman ve 1. 
taıyan kıtalarmm ilerlemesini dur • 
durmak için zırhlı teşklllerle ııon U • 
mltslzllkle bir gayret sarretmlştlr. 
Buna rağmen mlhViır kıtalan çar. 
şamb:ı gUnU öğleyin dllşrnan mUdn. 
fao. cephesini Elf\leıneynin batımndnn 
yo.rmıl'lar ve bu geülği şimal, ııımal 
doğu ve cenup doğU lstlkametlorlnde 
genlŞ.letcrek dil§man mevzilerini cc. 
nuptan şimale doğru zaptetmişlerdlr. 

Alman savaş ve pike tayyareleri 
dU~man mo~örlU kuvvetlerine dalga. 
lur halinde taarruz ederek kara kı. 
talarmı destc!tlemı::ıcr :lir. 

Mıhver Mısıra neden . 
gır.yor 

Mustafa bekçinin bu llade!!ine kar. lmnet.ıcrl btTp&l&nmtş nluyor. Sonra 
dum: ~mı,tır. l'I bir ,ey demedi ve muhakeme. dl. da mDstaldl ııamzeUerln harbl 0 ldara lW"' .B<ıt1tarafı 1 inci enyrad.1 

Anc:ı?., bu süz~rl ııırf çok &e\'dlğt t __ .. k ıı.-1 k t ğer bek~l !yasın llllUI emeye çaa•. • Pdf'n hUktlmcU m ·,kııınta sokm'\l:ırı : ııundakl sarih ma sa ıarını resmen 
a8tftf nm hem mesleğini, hem 1~ • ması için ba§ka bir güne bırakıldı. hn.ttA mecliste ıni.ıe8lllr olmaları teyit ederler. , 

tlkbnll:ıl dl\şllnHek mi 8llrfcttlğl, yok ADLtYP: MURABtRl ınümkündür. Bu d harbin ldıtresl Mlhver ku\-votleri Mısırıı, bir dil§. 
~f!a_h_ıı_k_t_k_a_ıı_m_ı_ı_f_a_c1e_e_t_tt_ğl __ h_ltta_b_l~---------------ı hft1nmmdan mühimdir. man memlekete girer gibi cleğll, Mı. 

lngtlte.rede muhtelif partllerh> ııır te>praklarındnn tnglliz~crl tardet. 

vyet tebll@I 
Bııştnrafı 1 inci 8B3'fada 

topol kesiminde 'Rus lkıtalan şclı. 

rin s<>kaklarında cnrpışma~a de. 
vnm etmişlcr<lir. 

"'* . 

Selçuk Sanat 
Enstitüsünde 

defile 

lnglllz tebliği 
_... Baııtarıt1.ı 1 inci sayfada 

Ağır bomba uçaklarımız Tobruk'a 
kar§• geni§ ölçüde bir taarruz yap • 
mışlardır. Orta bomba uçaklarımız 

hareket sabııBl gerilerindeki d\lşma • 
na taarruzlar yapml§l&rdır. 2.3 tem. 
muz gUnU ve gecesi aavaş çevres. 
UstUnde d~man hava faaliyeti faz... 
la olmuştur. 

Kahire, S (A.A.) - Alman taar. 
ruzunun ba§lllllı;ıcmdanberi Mısırda 

müttefik hava taarruzunun ağırlığı 
tıerı;Un artmaktadır. ~=ımba gUnU 
mihver topluluklarına kar§I bUtUn 
gil.n !asılaaız taarruzlar yapılmıştır. 

Salı gecesi, muharebenin yen! saf. 
hası ba§ladığındanber1 devam eden 
bomba uçakları taarruzunun en old. 
detlliıl yapıtmqtrr. 

kahire, 8 (A.AJ - 8 inci ordu 
Ellı.lemeyn bölgesinde dll§mıın kuv • 
\"etlerine arkadan hllcum etmi§Ur. 
Almanlar, ıtal,Yanıar1a birlikte çar. 
pnba gUnU ö~lcden sonra mevzileri. 
mlze kar~ı yeni bir hücuma başla • 
dıkl&rı .sıra.da bUtUn sllAhlanmw 
kullanmak trureU!e anl blr taarruz 
yaptık. 

Şiddetll çarpır:ımalar devam ediyor. 
Eltı.Jemeyn mevzllerl Alnıanlarm bU. 
tUn yarma teŞ(lbbUslerlne rağmen eL 
an kapnh durmaktadır. 

Londra, S ( A.A.) - Röyter ajan. 
sınm aslterl muharriri yazıyor: , 

2 temmuz tarlhll Kahire • t.ebll~ 
clverl!Jll bir tnüba bırakmı§tır Mey. 
dan muharebesinin ilk gUnU pek açık 
olarak 1nı;ihzlerin lehine geçmlşUr. 
Mihverin yeg!ne muva!!aklyetl mu. 
vakltat bir gcdık açmak olmuş, bu 
ı;cdik çabuc~k kapatılmış ve dll§mtın 
geri n tıımı;,tır. 
~bll~dc :.ıısrlh edllmlyonıa da ln. 

gili:ı tank.lannın yeniden av~a ka. 
tılmıı olduf,ıllln şilpbc yoktur. 

Durumun hillAsRsı ııudur: İngiliz. 
!erin Elnlcmcyndcki acele kurdııkları 
mlldafaa hallan Romeı tanklarmın 

lllt hamlesıne dayanmı~t.ır. Bu taar. 
ruz herbalde bllyük ölçUde olnıuştur 
ÇUnkO Romcl vurunca tam vuruyor. 
Muharebe dün de devam etm!ştlr. L 
!eri lnglllz :nt1vzılerine takviyeler 
gclmektcdır. Bu takviyeler lr.t:illz . 
ıere l"lirleen taarnı~a ~ccmek im • 
kAnını temlı, cdcbllC'eektlr. 

Yazlık bir yer 
aramıyor 

I..oodra, S (A. A.) - B. B. C: 
Harkofun şimali §3rlci8i.nde :n• 

ni bir Alınan taarruzu başlamış • 
tır. DUn gece yarısı Moskovada 
neşredilen resmi R~ tebliği.De gö 
l'El Bjelgorod ve Vo~ i~ 
~ mmdnne ~~r 

Bu sene 70 
.talebe mezun 

oldu 

müıtterek bir beyanname n retmefl mek ve yakmşarkı lngillz tahakku. 
gö1~ almı$ olmalan parl.Ur.r nııttınde kundan kurtarmasa. matuf, İngiltere 
bir mr.mleket davıt'lmın m"\'CUt bu • ı aleyhindeki askcıi harckcUere dC'\'am 
lundnjtmm dl'lfllet rtmf'k h:ıkımından eylemek gayesile giriyorlar. Mlh\•cr 
dikkate IAylktır. Hatt.A hlr \ 'lnd!Mlr ı slyascU, :Mısır, Mısırlılarındır, dU11 • 
lnt.ihap dairesine gö.nıJerllcn be,·an • turundan ilham alıyor. Mısır kendi. 
namenin yannkl 1nglllı: m' lll birli. sini Büyük Brltanyaya b:ığlıyan ve 
~nl te~ll Pdecel< tı-k putlnln M&. ı harbin netlcC'lerinc katlanmak zonın. Say.lyc!lııdc !kl Uç ocı~ fazla yeri 

111 11nyahlllriz. Hayat §&rtlıırı tngllte. da bırakan bu kavgalardan kurtul • olup da klrıı.ya vermek ıstlyenlcrin 

rfl~·I !('inden yepyeni merhalelere sil • 
1 
ııırak istı!tl\1 ve M1thılyct!-ı1 sah1fl lstanbul posta kutusu 46 Uyt·ın Rtl. 

rıil<11!meM.edlr. 
1 

milletler manzumesi l!;indekı mevki. I re:ılnc mektupla blld rınelcrl, yerin 
SADRI ERTEM ı ini almağa ıP.yıltlır. bahçeli otması "arttır • 

~. an i1Q ~. Doneç ye.• Setçuk kız aanat enıstitü.<ril mezu. 
tıa Urerinde Ye Hn.ı1rofun 100 ki. bu ola.n taJtıbeye bugün merasimle 
IQmctre ~li şarki.sinde oolun • dl;>lomalan dağıblmlf ve bu mUna. 
~xr. ııebet1'c bir delile tertip edllm.l§tır. 

Gene Dm tebliğine göre Al- :Merasimde örft idare komutanı 
mıml.ann tean-uZa ~ ofduk. Sabit Noyan, lata.nbul mmt&ka ko. 
la.n K'UStk cep'h~e büytik öl. mutanı, maartf mUdUrU, davetliler " 
çi"ıdc tank ım.ıha:rebc!eri vukubuı.• gazeteciler hazır bulunmuJ)ardır. 
muştur. Rus tcbli.ğme naza.m.n Si. 
'W!Stopol şehri dşnda göğtls gf\. Diploma tevzllnden evvel mektebin 
ğüsıc muhal'0beler vuh-ubulınakta - mDdllrü Bclkis Sevengil kısa. bir hl. 
<ilr. tabede bulunmu§. bundan eonra lale. 

Cephenin diğer ke6imlerinde benin hazırlad~ uerler te§hir edil. 
m3ddi ibir deği<:iklik <:>hnamı:ştır. 1 ıni§, elbiseler canlI modellerle g&ıte. 
Beş giln cvvol Klll'Skta başbya.n rllml§tlr .Davetliler hazırlanan bil • 
Ahnnn t:aa.r.r.mı hn.kkmda Londnı. rede lzaz cdllml~lerdlr. Bu sene mek. 
ya yeni haberleT gelmiştir. Mosko. lepten 70 talebe mezun olmu§tur • 
va radyosuna göre Almanlar müt· 

Haliı (!) limon tuzu ıatan

lar yakalandı 

- Beyefendi De ı.ammeteudl bu ııa. 
bala erkenden Gözt.epeye gittiler de. 
GtderkM (küçük bammm çaysu o • 
d&ama ptür) diye tenbih ettfi<'r. 

Penrlıt yataktan kalktı .. 
Arkaama ııabahlığmı aldı. 
- Gör.t~e mi glUller f 
- Evet. 
- Balba.kl artık bu zlyarettere uı. 

mm kalmam!Jtt. 
- Klınblllr, ~mt hanımc.ıflm ~ 

Elbette onLu bttytlırttlr, daha tyt dil. 

eü11Urler. 
Şahika: 

- Bunlar hep arınemln 1 gllzuh • 
lmdaa ilcr1 geliyor. ZaTallı baba.1111 
da bu sJC&\lta Gözt~pcye kadar Bl1 • 
rUkledl. 

- Beyefendi Gözt.epedekl kö3kWı 

kontratını ımubyacakmış. Konu,ıır. 

ken duydum da. 
Şahikanın hlddctt blrde.n ~tt. 

lıış zı:ıy.nta uğmmalarma roğmen 
ıriistshkem hiçbir mem ele S-Cçi. 
n~:ınemişlerclir. Binaenaleyh bu ke. 
Efrodel:i Alman taarruzuna şimdi• 
c1~ akim k:ılm;.<; go~.le balı:ılr.bı • 
lir. Alm:ınlar biraz ilerlemişler, 
F.c durourulmw--)a..r ve geriye 
atılıruşla.rdrr. Almnnların ilk ham. 
lesi kırrlmrc; ve Alman kuman,~:ır.• 
lı n ihtiyat. kuvv"tlcrinl muharc • 
hevc mlrme~e ır.-:cblli" kalmştır. 
!lort gll~ Almanlar J50 tayya. 
• e k Ybet.miş!e:oc&. 

Se.mucı, İaak ve Tonl isimli Uç - Ben d" GöztepcJ'e b ka bir iş 
musovı ecyyar satıcı Aıılt okslliği U. iç.in glttUer ııandım da oaııım sıkıldı. 
montuzu ycrlno 88 tnrlarke.n yakalan. Şahika çayını l~erken ı•e.n·ine r;or 
mışlardtr. du: 

Bunlar, sltoksillğ'I Çcımemeyd& • - Haydi, imdi eôyle bak.alım. 
nında. bakkal Yud:ı.dan bUmcden al. Hün g~ birdrnblre tepemi attırdinl 
dılclaranı SÖylcmı~lcrrtir. ! ,llıı"rlcr 'lUl'l!lrtlıysca.kıım şimdi 'l • 

.M1ld1ctumuın1114 tniık.11'at.& ~la. 1 - S(i_.-lememeğ~ ~~mln f'ttlm ama., 
nuştır. 1117.1 !le\'dlğlrn için ~ine .,;~ liyC<lC~im. 

. 

Mukaddes Uçurum 
·72· Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 

Kllçük hancmcığrm! 817: fenaya çek • 
tınlı.. be.ndm ı&ilphe ettlal.:ı. ırat•at, 

işin io ytWl tııfı.ln anln.dığınn: glbl dr. 
ğll. 

- Haydi, uzatma •• neymiş bakalım 
t1clyle! 

renin anlatlJl&#a ~tadı: 
- O gece siz Ekrem Beyin yanm. 

dan ı;ıkıp ooanıza gfttıktoo aonra 
ben de su ,çmek için 4rşanya çıkmıt
tırn. Ekrem Bt-y kapı aralığından ba 
liıyordu. Beni görünoo: "Pervin, bl • 
rnz hu raya gel!" dildi. Bir ıey l&tlye 
~k sandım. Mlııanrımıuıı •• gltm,.mek 
nlur mu, küçük bannncığmı~ Gittim 
içeriye girer girmez beni kolumdan 
!;d•tl: "Otur §uraya.. ııcolnle blra:ı 

konu acağım :" dedi. Birdenbire kork 
tum •• gözleri dönm!l Jiblydl_. bana 
Nltaşacek ır.anı2ım. }laJbuld f'llnl etı • 
mn dej(dirmPdl. 

- Pı>kl ç~buk ııö3 le.. ne konu:tto 
ııtınlnll'I~ 

- Bana: ''Krı., Allna babılt vere. 

ceğlm. Bana, lM>r&eağıro oeylere dof. 
ru ce\·ap \erir mis.in:" dedi. Elime 
be, llrahl< banknot sıkı~tır4ı. 

- Ey, ne ıı.ordu aana f 
- l5te anlatıyorum, kilçllk hanım. 

ctğım: "&-n, bu ailenin her ııu-rmt 

blliraln, Penfo! Bı-n eğer ılzln ktt~ilk 
ha.'lrmla evlenecek olurum, annest 
baba!lı memnun kalrr mı denln'l" 
dcdL 

- Sen ne ce\·ap verdin f 
- Ona: ''Ncc:-IA. hanımla e\llr-nmek. 

kın vazgeçtiniz mi:•• dedim, 
B&na: ''Şimdi &r itt1nya111 dı-ğll, kflr 

dün3 asıdır. llllllJ:'l!ll daha zengtnııe o 
nu alırım. Hı&ydi, doğrusunu 95yle 
hl.na: Şahlkamn baba.sının n~I var, 
nesi yok1'" drdl. Blrdf'nblre lt&'jrdtın. 

Ulr fiCY ıınlıyama.dım. 
- Bunda ~ıracak ne varf Se.t 

nr~ imiz \'IH, neyimiz ~·ok a blllrııln: 

Hrıuıinl birer birer anlataydtn. 
- Aulat:nağıı mecbur oldum, kU • 

l'tik hanımcı.ı;rm? Hem, bir lDHDJn 

Bay ve Bayanlara 

Müjde 
Bu t.ua.rrut devrin.de eslr:1dl. tıo. 

yam aoldU. renglnln modası geçU 
diye keymetll 

.mL ÇANT ALA.RINIZ1 
Bir köoeye atrp tarketmeytnız.. 

Atelyemiz latediginl.z renkte elbl. 

selerlnize uygun olarak eski ÇAN. 
T ALARINIZl fcmıl .suretle DOyar 
ve yepyeni yapar. Aynca tıer türlU 
tamir ve 18Dlarlama çanta yapar 

Tuvaletlnlıdn rengine ayar ea alt 
bit tırnak ctlAlarUUZ1 ancak aıeı 

remiz.de temin edeblliralıı1&. 

Keraköy Mumhane cad4uı 
RBMnpaoa tın.ıı No. '!. " 

Hindistanda 
Yeni bir kon-

seq seçildi 
Müdafaa nazırbl•· 

ne nrazbaa 
tayin edildi 

General Vavel de konseye 
askeri aza seçildi 

Londra, S ( A . .A.) - l>un gece 
Yeni Delhide neşredilen bir t<"hlif:. 
Hind rniislüınanlıırından Firuz ba
nın, yeni tcşkıl edilen konseyde 
ınOdafaa nıızırlı/iınn tııyln tdılcli#i 
ııi hild irmeklcdir. firuz hıın, Hin : 
di!;lanın eski ol.ndra si~asl mumcs 
siliycli. 

General Va, el, askeri lmrckiıt~a 
cslahiyellerini muhafaza eımckte. 
dir. 

11indislun, Pisifık koııscylnıı iki 
ınüml'~si/ gönderecektir. 

Loncırn, S (A.A.) - Hindletan 
kral naibi, ıcrıı. komıteslndc yapıldığı 
resmen iılln ccl.ll'n dPğişlkltklerin 

kayda değer noktası başkumandan 

ı;encral \ .. a velin askeri aı:J. se~ilm~ 
olm:ısıdır. 

Konseydeki yeni Hlndll aza erasm. 
ıh mlldafaa qzası olarak snçilcn 
Noor da bulunmnktadır. Noon, evvel. 
ce mUda!aa koordlnaııyon dairesinin 
ııa!Ahiyetıcrlnc dahli bulunan vazife. 
leri ve harbiye ve 8h·ıl mUdaba .na. 
zırJtklarının lclerıne dahil bultınıru • 
)'an, Hlndlııtamn mfldafaaeına mllte. 
!!.ilik ı1aha 'Ja§ka vaz;lfelerle m•Jvaz • 
taflır. 

Yeni neıııt, 3 (A .• ) - Kral naıbl. 
konseyinde yapıldığı llf\n edl\"n veni 
değlşlklıklcrdrn maksat. konse}1 Hın. 
d!.,tnndaki nerp faaliyetinin idaresi 
llçn daha. iyi bir vasıta hall:ıe getir. 
mektır. 

malı mnıktl ııak1anır mı T Ben Miyle. 
mt'llcydlm, ~kalarmdan eorup 61 • 
rcneoektl. 

- Dotru. Ne dedln bakayım T 
- Olanı eöyledlm: Gör.tepede bir 

köfklerl, ~rııbaşmda bir tarak~ 
bana, Yemı, lskcleııtnde dört dDkk&DI 
Cihangirde bir apartmanı var, dedldL 

- l"a bu k6fktl unuttun mof 
- Bqnu MSylemeJe llhnm görme • 

dlm. ÇUnkU Ekrem Bey, Vedad Be1 
zamanmda da evlmlze gidip gelirdi. 
Bu köııktın mzln mıumız oldnğuDIS 
JMkAli bilirdi. 
Bunları dtnledlkten aonra ne cledlf 
- "Çok AIA •• ~ok t"ok g1lzıel. Epe1-

oe geliri \'Bnnıı. NecldAn birkaç. roı-. 
iJ fazl:.a mallan varmtel" dML 

- Sonra ne yaptıııı 
- Bct banknotu aldım .• r1ktmL O 

da ll6Vlnçie ,·at.ağma glrdL 
Şahika dU,t1nmefe bıı§ladı. 
Perrin ellerlnl uğu~toraralr: 
- Eğrr sözlerimde yalan, d~ 

varsa Allah iki ~ödlmü kör eWll" 
küçük ha.nıt!K'ıkfml dedi. Bundan .,_. 
ka aram11..da bir ıcy geçmedi. ffaJl!I: 
- Haydi git. S'kın bu konu .. tııldl'• 
rımır.dan lrlm l'YC bulı~ııtm . il ı:d 
yarın buraya da.mad olar"'' gelirin•· 

' {DcvtUıll ' I 


