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Yazan : SADRI ERTEM 
1939 haıiti -.ladığı gtlııdenhc.· 

ri demokrasllerln halka ve dünya.
ya telkin etmek bıtedikleri nıh 
&u<lur: 

··-- 7AJD811 bidm m\ittef\ldD;Ült: 
dir!,, 

K..,.. taraf 9ti.ratle, yıldırım 
harpleri ile ıı... ramanda harbi 
bltll•.d<lerlnl llln etmekten Çe

lfinmedller. Bugiin harp üç yaşını 
a5iJ, fakat İDgUtere, Amerika. 
Rusya gibi miitteftklerl yanında 
zamanı da •ymaktaa vug~cdi. 
]{arın ~her an harbi yıldımn 
~üraUyle bMtumak istiyor. 1ngll
t.erenbı ba harpteki politlkasmın 
bel kemiği "zaman ku.anmak,, tu. 
Bu düııünce Polonya hezimetinde, 
Fransa bo'zgununda, Balkan ~f
hibiyetinde. Afn"ka harbinde, nl 
hayet Slngapunın su'kutunda da 
ayni hüviyetJe ayakta durmakta• 
dır • .Filhakika Slng1!,purun sukutu 
Qarçtıln llOll nutkunda da iüraf 
ettlAt gibi bir •'İngiliz ve impara.. 
torlak hezimeti,, dlr. Şimdiye ka.
dar olan heslmetler doirudan 
doğruya lngillz Ve bnparatorluk 
he7Jmeti değildi. İngiltere ile it 
birliği yapan kuvvetlerin JDailübl. 
yetJydi. Fakat Singapurda yenilen 
kuTio:etler İngiliz \"e imparatorluk 
kuvvetleridir. 

Bu mağlUblyettn :wrsı emlnlz 
ki çok §lddetJe hissolunacaktır. 
Fakat bUtttn ac:;ılara, bütün kor
kunçluituna rağmen lngiltere için 
"zaman kazanmak., davası kay
bolmamıştır. Slngapuron sukutunu 
lnglllzlere, dominyonlara, mütte 
fllılere blkllrm Çörçllln radyoda 
söylediği nu~k ~k acı olm~la 
beraber bu dil bir ~in, bir teslim 
oluıtun ifadesi değildir. Bllaldc.ı 
ba nutukta ilk 'bakqta belki ka, .• 
ranamıyaca1ı bir llaldkat gizlidir. 
Bu hakikat İDgillzJere zunan ka-
7.anmsyı tcnıln edecek psikolojiyi 
ihmal f'tmemektlr 

devam edildi. Hakim Sedat 
Çemralı ve müddeiumumi mu 
avinlerinden Kemal Bora ile 
Refet Ulgenin avukatı Feh
mi Kural ve maznunlar ha • 
zır bulundular. • 

EvvelA maznunlar aleyhine fllllat 
olunan iddianame okundu. Bu iddiana. 
mede ııatııa çıkanlan maarif cemi • 
yeti plyngoaundan ikramiye çıkan 

ve aat:umıyan bUeUerl tanıdıkla11Da 

""' yakmlanna vererek Refet tnge . I 
nln bunlan himaye ettlğl ve bazı j 
blleUeıin numaralarını tahrif .1UretL 

• le tkramlycler aldığı ileri aürUlmekte 1 
ve Zeki Ülgenin de talebe taksitlerini 
Urfada bulunan anesıne göndermek 
ıuretUe zimmetine geçlrdltl iddia edil. 
mektedIT. 

Bundan ııonra tutulan zabıt varaka. 
lannm ve raporlann okunmasına ba'J. 
landı. Muhakeme devam ediyor. 

Söz aıan Refet Olgen ilk defa ola. 

-- l>e"8IDI 1 Del .aylada 
________ ......; ________________________ __ 

Şelıir meclisinde 
bugünkü toplant .. 
Adalarda sokakların 
isimleri değiştiriliyor 

Bu sokaklar, Adaların imarına hizmet 
etmiş kimselerin isimlerile anılacak 
1ııtanbul ıehir mecllai bugUn §Ubat 

ayı lçUmalarmdan • UncU.Unu aktede. 
rek bazı lUzumlu lflert mUZ&kere et. 
mııtır. 

İlk olarak, vilayet ve ıehlr dahillr 
deki bataklık \'eya buna benzer yer 
ıerln kurutulması i§lnC ba§lanma.ı ka. 
rarlqtJnlmf1'lır. 

Bunun için JAzım gelen 150 bin lira. 
lık tahsisat Ankaradan istenml§tlr. Bu 

ıı için hazırlanan proje de yakmda 
bltlr1Jecektir. Bataklıkların kurutul • 
muı için 6 eenelik bir plln yapılmı§ 
ve bu mücadele ııonunda bütün batak. 
Jıklann tamamen kurutuımasma ve 
şehrin bu derdinin k!SkUnden halledil. 
meslne karar verllml§tlr. 

Bundan .IOllr&, Büyükada ve Heybe. 
lfada da bazı sokakların ıaımıerinin 

detiitirWneııl görü§Ulmüı ve bU ao. 
kaklara, Adaların imarına çalıpn ve 
Yefat etmi§ bulunan blrlnl.ıi ismi ko. 
nulnuım kara.rJqtlnlml§tır. 

• Dlter taraftan heap işleri mUdllrlü 
tUne 1939 rnau yılı idare heııapısrmm 
tetkik netıceııinde kabul edilmiftlr· 

Yukarda iki resim görtUUyör ki, Bun. 
tar, mnht.elll iki iklimde yapılan aynı 
hubln lntıbalandll'. Bh1 tlmall Afrl_ 
kacla sıcaklar orfallmda yapılaıı bir 
ıııavqta ı.-ııwertn kullandıj1 bir to. 
po gösteriyor.. öteki, earkta .oluk 
karlar üattlnde Almanlann yaptıtı bir 
lt~şlf bazırlrtmm reunldlr. 

Macaristan da 
Naip seçimi 

Budape#te, 16 ( A.A.) - Bardossi 
saat 12 de mebusan meclisinde 

N11ib Horti'nin bir mektubunu olcu 
muştur. Naib bu mektupta halefin 1 
seçmek hakkını kufümnftldıAını \ ' t: 

naiblik mcvkiine gelirilecek zatı 
tayin etmek işini parlamentoya 
bıraktığını beyan etmektedir. 

Parlıımcnto kanun muclhinc-c 
:reni naibi sekiz gün içinde seçmek 
mecburiyetindedir. Wnümilzdeik 
perşembe gilnil iki meclisin bir 
nraya gclcrc:k :reni naıbi seçecelti 
zannedilmektedir. 

Bir Amerikan 
askeri 

muharriri 
Son 

hadiseler 
dolayısile 

Alman 
bahriyesint 
teşekkür 
edıyor 

Nevyork, 16 (A.A.) - Blnbafı F1el.. 
dlng Eliot, Nevyork Heııald Trlbun 
gazeteainde §Öyle yazıyor: 

Alman zırhlılannm bulunduklan 
pek gözönUnde bir U. olan Breatıen ka 
çırmata muvattak olan ve bu aureUe 
deniz kudr~tl hakkında blse dotnı 

bir fikir veren Almanlara tefekldlr et. 
meliyiz. Almanlar büytlk deıılz deYlet.. 
leline Amlrllklerlnln görllJlerl dotru 
olduğunu llbat etmek zahmeUne kat • 
lanmıılardır. Şimdi artık normal kad. 
roııu içinde yani kA!I miktarda av tay 
yareıeri bazı tarama gemileri, deatro. 
yerler refakatinde blr zirhlmm Pa dö 
Kale ve MIUl§ suları kadar kuvveUe 
tahkim edllmi§ sulara kadar oıııa bile 
gtdece~ri §imdi anlqılllU§tır. Bize 
bunu lııbat etmek pek faydalı olmuı. 
tur. Çünkü onlar bize bizzat kendile • 
rinln propagandaamı yaptıklan bir 
nazariyeyı kabul ettirmek üzere bu • 
ıunuyorlardt. Bu nazariyeyc göre de. 

nıa h&klmlyett gfuılert seçtnif ban 
hlklm!Yeti zamanı gelm~tlr. Amerl -
kan ve 1ngillz mllleUerl bava hlklml. 
yeti nazartye.ınt kabul etmı, ollaydı. 
lar kendi füolanna ltimatlan kalını. 
yacaktı. Fa.kat bu ııayede bereket 
versin ıtmdl daha iyi maUmıat- edi.ıı • 
rniı bulunuyorlar. 

Martaban tehirleri lngiliz 
tayyareleri tarafından 

bombalandı 

lngili7. ba.rp siy~tJnln bu pren
sip nolrtMmı gözöalnde bulun
durdukça şimdiye kadar yapılan 
lnöllz itlraflannı, İngiliz nzete
lorinfıı acı tenkitlerini. parliunen
t.odaki sert münakB§alarm ınfuıit· 
"mı daha iyi anlamak Jnliınkün 

Alman 
Tebliği 

olur. Bu harp bir yandan ına1ze .BerUn. 16 (A.A..) - Alman ordula. 
me, bir yandan ~onomt, bir yan- n baıkumandanlığmın tebliği: 
dan ilim, bir yandan teknik, bir Şark cepheıılnin merkez kealmlnde 
yandan bütün maddi ve manevi çember ıc;lne almml§ olan bir dü§lllan 
kuvvetleıfn ve propagandanın ee- te§kUI yok edUıni§tir. 800 ve •2 top 
ferber edllmlı olduğu muazzam almlDI§tır. Cephenin ba§ka bir kesi • 
Mr mtleadeledlr. Ba mllcadelede mlnde dQ§man yeniden atır zayiata 
insan nılnma nötuz etmek, onu utramı§lır. Dün Sovyet hava kuvvet. 
kendi arzusuna göre harC'ket eder. lertne kllr§ı yapılan mücadelede 46 
n.k ülimeller gösterir bir varlık dU§man tayyarf'.sl tahrip edllml§Ur. 
haline koymak, icabında kar§ı ta• Bizim kayıbanız iki tayyareden lba • 
rafı parçalamak. paniğe uğrat.. rettir. 

Mekteplerde kat'iyen 
tütün içilmiyecek 

mak, teslim obnan icbar etmek lılan3 denlzmde dllfman, hUcum • 
' 'azlfestnf üstün" · alan propagan- bot:larlle yapılan kıııa bir muharebe 
eladır. lnglllz ceml~·ettnln mlitema- ı netlc:.,eslnde bir baraj kıncı geml bir 
ıti he-nmetler knrımımda ayakta kaç tam l8abet kaydetmııtır. Bir ln. 

·-
Maarif Vekilliğinin sıkı tamimi 

Avustralya ve 
Yeni Zelanda 

hakkında 

Beyanatta 
bulundu: 
Avustrallja
nın istikbalı 

~'Japonyaya karş. 
tutacağı hareket 
tarzına bağhdır 

diyor 
Tolqo, 11 (A.A.) - Evvelce Defl'C. 

dilmiş olan nutkunda Avuııtraıya ve 
Yeni Zelandanm vaziyetinden bahlc 
den Tojo bu iki memleketin blrleflJt 
Amerikayı Ye bllytlk Britanyayı hela 
ba katmak aureWe beyhude bir muha 
rebeye girmekten kaçmmal&n l&zım 
geldiğlni llÖyleml§tlr. Avuııtraı~ır 

lııtlkbali Japonyaya kar§ı doğru '" A 
dil bir hareket tarzı ittihaz edip et 
mtyecetfne bağlıdır. 

Ç~rçilin 
nutkunu 

lngiıiz basın; 
çok ıgi 

karşılıyoı 
Lonclra, 18 (A.A.) - Çörçll tanım. 

dan radyoda 86yienen nutuk b&klrJnde 
Ntyuz Kronikl gazetem diyor ld: 
Alınan haber fenadır. Fakat blıl lıu 

habert halrlkt çehnı81le g&~ 
Harp katı ve nlha1 .IW"ette Wıı\mlee 
dönmeden bizim için daha fena °bk' ... 
kil alablllr. Fakat blzlm emin olaıılıll.. 
lıtımız lAzımgeıen bılr ,ey vardır. :az 
takip ettljimlz gayeye a.dık kalallk 
olU1'8ak ve p.hııan ~ı;blr gayreti 9llr.. 
gemezııek birleolk mWeUer kati 1ılr 
zafere ul&flDak 1ı;bı 11.zımpleın ııetnn 
vuıtalara maliktirler. 

Deyll Telgraf ,öyle yazıyor: 
Memleketimiz mUUJlyetln balmls 

yere herhangi btr kimaeye yükaeltn • 
r:n.lni late:mlyor. lluhakemelertlll w... 
klalara latinat ettirebUenler SIJıCa • 
purun elden gltme81ııl.n bqlıca •'bebl 
hiçbir strateji ve herhangi btr ta!ıt,Je 
WIUlü ile bertaraf edilebilecek •beb • 
l~rden olmadıtmı biliyorlar. Adallm 
müdafaa tertibatı Hlndiçlniye h&ldm 
birinci derecede kuvveW btr u1ı:ımt 
devletten gelebilecek bir taanua Jaır. 
JI dayanabilmek üzere tıasırıanm& -
mııtı. Hlndiçlnlnln vı,ı tarafmdlll 
.Tapontara tCBllml hiyanetıerin en 1ıL 
yt1fUd11r. Burada utramıan bir bcıL 
gun. orada elde edilen bir muw.tta • 
klyet mUleti yekpare bir ktlUe hallDe 
getirerek kuvvetlerlnl daha lyt bir iL 
kilde bir araya ptlrmMlne yardan 
etmelidir. 

DeyU Keyl fÖ)'le diyor: DUnkel"kt,eD 
ııonra mUleUn kaJkmmıyma yardım ._ 

den ve bombardıman lmtthanları eaa.. 
amda maneviyatı yQUek ve Altam 
tutan adam gene Ç&rçlldt. Onun cea. 
reu bize bılr çok mtl§ktll gn1ller se • 
çlrmek lmklmm verdi. O, en karanlık 
gün)erde par'laye.n btr lflk gfbl bl -
l'IUfl'a. 

Sovyet 
tebliği 

'W': Devamı 2 IDcl aaitada l ~ Devama ı .DQl •)'fada 

lılaarlf vekili Hasan Ali Yücel tUtU. 
ntlıı memleket gençliğine fenalıklan • 
nı talebeye anlatılması ve tütün kUl. 
]amlm•ma.aı için okul idarelerinin a.. 

lacaklan tedbirleri i1'Uva eden §U ta. IDI§lır. Ruhla.n kadar vücuU&rmm o 
m!ınl g!Sndermlıtir. kuvvetli ve her t11rlü a&Yafa dayanı 
"- TUtUn alı§kantığı okul gençleri ı olmuı lA.znngelen ve mllletımlzbı ya 

araaıpda dikkaU ~kecek Jwıar aft. ~ ~ J IMt -ı:fllda l / 



Melltepıerde 
aıgara yasak 
~ Baıtarafı l inci say.fada 

rmı olan ı;ençlerim!zi tütun z.ehirinin 
tesirinden kurtarmak yolunda düşün_ 
meye, incelemeler yapmıya, kesin ve 
kfiktcn tedbjrlcr almaya zaruret duy_ 
dult. 

ı - İlk, orta, mcsıekt ve teknik öğ. 
·etim okul ve kurslarilc lise ve öğret. 
nen okulları talebesinin açık veya 
:izli, ı;ncdc Olursa olS\ın sigara içme. 
eri !<esin olıual• menedilmiştir. Ya • 
ağm hiWında hareket edenler okul 
.nzıbat taHmatnamcıcrinln Bigara içen 
'er ve l{eyif verlcı mnddelc!ri kullana."l 
a.r hakkın-la tatbik cdilmeaini Amir 
ıUkümlerine göre Ce7.alamlmlacaklar. 
~ır. 

2 - Birinci maddede yazıli okulla. 
·m ög-rctmrnlerlylc idarecileri, me_ 
mur 'e mliBtaJıdemlerl, dershalıe ve 
!iboratuvarlıırda, koridorlarla bahçe_ 

erde ve genel olarak talebenin bulun. 
lıığu yeı'icrdc s g.\ra içmlyeceklerdir. 
«'cnalığr takip ctmelt ve ortadan kaL 
,ırmal;la. vazifcll olanların bu fena • 
ıkta !Srnclc olmaları terbiyenin birin_ 
'! lmralıd:r. 

:: - Üniversite.ve yüksek okullarla 
c <'\'amlı veya muvakltat kuralarm ders 
h ne, lliboratuvnr, mütalehane gibi 
d rs verilen veya talebe tarafından 

ders çalıŞ"Ilan yerlcıinde, yataldıane, 

yemekhane, koridor ve umumi istira. 
hat ve teneffüs mahallerinde sigara 
lçilmiyecektlr. Hllftfı hareket, her ku. 
rumun mzıbat talimatnamesine göre 
rezrıya çarpılır. Sigaı-a içen talebeye 
okul blnası ıçlnde ilgll! kummların L 
dareleri tarafından muayyen bir yer 
ayrılabilir. 

4 - Derecesine göre beı: okulda, 
öğretmen ,.e idarecilerimizin muhte • 
lif vesilelerle liltUnUn zararlı ve zehir. 
lcyici trslrl.!ri lı:o kkmda konferanslar 
vcrmc!erlni, telkinler yapmalarını ve 
gen~lerin bu l<ötU alıııkanhktan kurtul 
maları için her \'a&ıtadan istifade edL 
lerek ga)Tet göstt"rilmcsinl bUtUn mes_ 
lekteşlarımdan ehemmiyetle rica ede. 
rim.,. 

BiK ıusmı !ilL~IFLARIN 
BİRLEŞT1RtLME~1 llAKJW'ıı"DA 

Azlık ve yabancı okulların tarebesi 
pek az olan sınıflarının birle§Urilmesl 
dlleğiyle yapılan mUracaaUar üzerine 
maarif vekilliği alı\kadarlara gönder _ 
eliği bi:- te~lğde ortt. ve lisa kısımla • 
rmm birleştirilmesi Ilk kısımların da. 
bazı şartlarla birleştirilmesi için ve • 
killikten mUııaade aımmasını bildir • 
m!şU::-. 

-- -
Halka ucuz fiyatla yiyecek ve 

giyecek tevzii için 

' rınrı;a / '!~~keme Salonlarında 

•luran 8f,; ıı;:.';;~~·cı,~ıa:;, Bin defa da istemem on bin 
Devlet Satış M a
ğazaları açılacak 

,·ardır. lln faaliyeti bir yaııdıan · 
İ.!ıgilterenin maddi Ye reel men- def d I t ' 
faatlcri besliyorsa da; yani lagt a a 1 s e m e m 

1 Uı.ler bu dünyadaki nimetleri tak~ 111 
1 &'m ~den ~irkct.in en büyük hJsse.. 

lerinc sahip olduldannı çok şuur
lu bir surette idl"ak ediyorlar ve 
bu harbi kaybettikleri tıd(dlrde 
!>iitiio hisse senetlerinin ellerin
den çıkacağı, servetin ve refahm 
ı-:Jfll'a ineeeğtni biliyorlarsa da 
harbin ba~ındanberi 1n~ili:r. propa
ı:;anclası In~ltercdeki çözülme lrr
k:inlnrmın önüne geçmeğe dikka 

~'Genç kadın bir yandan ağhyor, bir 
yandan da böyle bağırarak kocasını 

artık isteroiyordu. Fakat. .. 

• Milli korunma kanununun en 
svn ~e-kliyk Jdarc amirlerine ver_ 
d!ği sa1Wıiyeto dayana.hık evlerin 
aramxıa.sı ve tevziat it:lcrinin tan
zimi etrafındaki tatbikata ait mc 
seleler hakkında görii§lllek üzere 
hugün • vilayette, vali ve belediye 
reisi Dr. Liit.fi Kırdarın reisliğin. 
de bil" toplantı yapılmıştır. Top -
lantıda, İstanbul iaşe müdilrii, po
'is müdürü. ticaret müdürii, mu "' 
raka.be bürosu ~efi. kaymakamlar 
ve diğer alikadar daire amirleri 
ha.zır bulunmuştur. 
Diğer taraftan Ankaraclan bil~ 

<lirildiğine göre>, tevziat ofisine 
alt kararnamenin Vekiller Heye _ 
tinco tasdik ediforck bugünlerde 
tatbikata g~çilmesi bek1enmekte
cJfr. 

Hiikfunet t.arsfrndan el konu 
i:ın maddelerin nakil ve tevzi işi 

bu ofis tarafından yapı1acak, bu· 
gün piyasa.da ne-d'teti hissolunan 
her türlü yj.yccek ve giyecek cf
ya, devlet eliyle en ucuz bir şe• 
kilde halka tcv4i olunacaktır. Bu 
maks:ıtla büyük islihlfılt merkezle
rinde kooperatifler ve büyük sa
tı.~ merkezlen kurulmak üzere tet 
!tikler yapılmaktadır. Hnya.t pa _ 
l:alılrğmr önliyccek hir tedbir ola
rak kurulnı:ı.sr düBfuılilen bu dev. 
let mağazaları p'yasn~ ı her ba • 
kınıd:uı. kontrol ve muı a.kahc ede
cek her tiiı 1ü fiat yükselişler'JJlc 

:r.5.ni olacaktır. 

Bu gibi i~lere snrfodilmek Ü7,ere 
'Ticaret Vckft lcti c;>ml'İnc 1 O mil• 
yon lira tahsisi 1ıa.kkmda hazırla. 
nan kararname de. Vekiller bey('
tiııin t.a.~diknıa arzedilınis bulun. 
ma.ktadn-. 

t-e layık bir Şekilde mu\·affak <•·· - İstemem işte istemem. Bin defa 
mu~tur. Bütün hezimetlere rai· da, on bindefa da istemem, istemeeem 
'inen İngilterode hükBmct otori• Hukuk.mahkemelerinin daracık ko. 
tesini muhafazaya muktedir oldu. ridoru ince bir kadın sesi lle çmuyor • 
Münaka.,alar yılm•ı tenkit ha,·a- du. Bağıran, orta boylu, narin vücut. 
.ı-mdan bambaşka bir ha\'B i!:indc ıu, lx!yaz tenli, kırmızı yanaklı ~lr 
~eçti. Acı tenl.itleriıı hedefi daha genç kadındı. Ba§Ulda başörtU, sırtın. 
;~i, daha ~üzeli ya.patıilmcl• gay<'• da da topuklarına kadar uzanan si' • 
ıo;Jıi fakip etti. Du takdire değer y;1h bir iş entarisi vardı. 
bir mm·affa.kıyettir. Etrafını bir hayli kalabalık sarmış. 

•Bu mnvaffakıyetleıi elde et- I tı. Kadm erkek, yaşlı genç bir suru 
ınekte Çörçilin şahsi bazı tecrübe meraklı kendisine tur!U tUrlU akıllar 
:eri \'C tatbik" ettiği bazı propa. veriyordu: Kimisi: 
,:;anda. usnllc.ri büyük yardımlarda - ~l kızım, sen daha çocuk sayı. 
bulnndu. lırsm. Şu inadından vazgeç de araya 

Çröçilin usulü nedir? girelim, sizi barI§tıraıım! diyor, ltimi. 

bir gUne bırakmıştı. 

Yanında annesi ve bir komşusu o'. 
duğu halde, koridordan çıkan Zehra 
nedense bir tnrıu çıkıp gitmemış, elrc 
fma bir çok kişiyi toplamıştı. 

Kocası, Ahmet de gH.memlştı. Bu 
hallerinden belli oluyordu Jcı, ilcisi de 
barışmak ve beraberce gitmek istiyor 
!ardı .. Fakat gene ikisi de ınauıırıııı 

kırıp asıl arzula.rIDI belli edemiyor, 
böyle b!ribirlerini artık istcrnediklcı • 
rini bağırıp çağırıyorlardı. 

Zaten hepimiz böyle de~! miyiz? 
Kavga ettiğimiz bir çÔk arkadaşları. 
nuz ile bilAhıre çok :l.<ıtcdlğf miz b-ıl. 

'' inönü '' pul serisi 
Dç ay Sonra çıkıyor 

Çörçllin usulü ''hıkikati s(Jyle- al: 
mekte; ifade etmekte döşmımlan - Adam sen de, Amasyanm barda. 
takaddüm etmek!,, tir. ğı ... ne diye barI§acaksm. Boşanıver 

Harbin başm~beri tatbik ecJj.. gitsin. Ben geçenlerde bizimkinden 
len bu usul İngiliz mllletinc bugü- bo§aruna. kararı aldDn. Ooooh, ne ra. 
ne kadar bir muharebe kazandır- hatim, §imdi .. diye genç kadım bo • 
mamıı;sa. da. yarın kazanılacak bir şanmağa teşvik ediyordu. 

de izzeti nefsimizdeD' biraz olsun fc. 
dakO.rlık yaparak barışmaz, senelerce 
yok yere dargm kalmz.. 

Bir aralık Ahmet, yan\11dakl bir a. 
\'Ukat kAtib!ne, bundan sonra. nasıl 

hareket edeceğini sorarak konup ko. 
nup. Zebranın grupuna kadar yak • 
laşmıştı. Avukat ka.Ublnin anlattıkla. 
rı bir kulağından girip ötekinden 
çıkryordu. Hak!kattc kansının ne ko. 
nu&ıtuğunu işitmek L9Uyordu. 

:\filli Şefimiz İstılC'l lnöııii'nün 
resimleJ'İni tnşıy~ın ve lıılnrı 50 
milyon acl<'l olun ııorınrıl pııl scl'i
mizin yerli firm::ılar arrı<>ında ya
pılan ck~illmcsi soıı:ı ermiş ,.c pul
lar, şartnamesine en uyı:nn ürnl•ği 
veren Ankur:ı'da •·r.iizel S:ııınlln•· 

nıısıınevi" ne ısınurhnmı')lır. 1\: 
ny sonra ilk parti p11ll:ır lı:ızrr oh
<':lk \'C :ıllı ::ıycla h::ısını hinin soııu 
nlımıcaklır. 

General Bomeı 
taarruza geçiyor 
Londra, 16 (A.A.) - Kahlrede ge. 

neraı Romelin yeniden taarruza başla_ 
ması bekleniyor. İngiliz resmi tebliğin 
de Timi • Mekili bölgesinde , mihver ı 
faaliyetinden bahserllmesindcn bu mn_ 
na çıkarılmaktadır. lnglllz ve Avus _ 
tralya tayyareleri, Libya göl•lerinde 
büyük bir muvnf!akiyet ltazanmrşlar_ 
dır. 18 Britanya tayyaresi, kendisi hiç 
zayiata uğra.maksızm 20 mihver tay. , 
yarcslnl tahrip etmiştir. 

' 

harpten de ümidini kestirmemiş ,. Genç kadın ise, hem bir taraftan 
tir. Çör~iJ bir mnJıarebe kayıbmm ağlıyor hem de bir taraftan, baıı ko. 
rnağlübiyetten ba§ka bir ~y ol . ridonın öbür ucundaki kocasına. doA'. 
<ruğnnn büyil1< tecrübelerle öğreı:• ru dönük olduğu halde bilhassa onun 
miş hir adamdır, işitmesi için "o adamı bir daha iste. 
ingil~re henüz harpte mağlfıbi- mem de istemem!., diye bağmnMmda 

Çok yavaş bir halda geçerken y&.§11, 
bl'yaz saçlı bir kadın kolundan yaka. 
ladr.: 

Pulların hazırlrın:nış örııl'klcrini 
gürdiik. Bu örnekler lıiz(', pul ba
sıın s:ınalıııın, az zııınnndu, yurdu
muzda dış piyasaya ihtiy:ıc; •duynr. 
ırııyac:ak kadar ilerlemiş hulurıdu

ğnnn ve gcJccck .icin de büyük u
mutlar be-.!enıeklc lmklı olduğııınu. 
w isbııt etti. 

yetin, mağlôbiyeti kabulle batla· 1 devam ediyordu . - Haydi. gel sizi banştıralrm. Sen 
dıi:'1Da kanidlr. Kocası U%Ull boylu: ayağı lAııtik po. bari yapma, saçından sakalından utan. 

_\7. esmer kfığıt iizeriııı: 21 X 32 Slngapul'UD sukutuna rağmen turlu bir auıeleydi. Karısmm her fer. Karın daha çocuk ne yaptığını bilm 
ül~iidc b:ısılnınkln olan ''İ. 'ÖNO " İngiltereyi bir seri 9eket orta- yadından sonra, o da otarafa doğru: yor. 

serimiz pullnrının dcijerlcri, -.mda ayakta tutan sı'Pbudur. - İstemezsen cehenneme kadar yo. Zehra da kadının kolunu yakaladı 
renkleri ve lı:ıskı adellcri nşnğıda- lun var. Sanki ben senj istiyorum, df. - Ne yapıyorsun canını, bırakır 

gitsin. İstemiyorum, kf kendiainl .. söy 
!edim size işte .. 

ki .gibidir.: Sallık Urla ID81ID• ye söyleniyordu. 
10 P. Portak:ıl sarısı 2 milyon(A) -h• Biraz evvel bo§anma mahkemesine 
'.!O P. Açık 3e:ıil ••• 5 milyon (A) SDDDD m ..... Jl8JD811 ginnl!Sler, ik!si de biriblrlerinden bo. 
.. ıo P. Eflfıtun .•. 8 milyon (A): _.. Battarab ı ncl •)'fada ;;.anmak istediklerini sOyJemi§ıerd!. 

1 1\. Zeylın •••• 200 bin ( A) raıt mahkeme huzuruna çıktı#DU, 30 Be~ sene Jiad&r evvel evlenmişler . 
'.! IL Yeşil ..... 5 milyon (,\) senelik hizmet ha.yat.mm takdir w di. Kadın §imdi bile çocul< denecek 
.1 K Vapur dııınanı 3 ınilyon (/\) taltifle g-eçti#ini TUrk inkıllbmm hU. bir y~taydr. En·ı>lleri çok mesut ya. 
4 K Çikolata .• 100 füıı (A) kfunetinin ve partinin a.cız bir hiz _ ı;ıamı,ıar, iki de ı:;ocuk yetlştirmlıtlerdi. 
;:; K. Çini ıhnvisi •. 2 milyon {Al met.kA.n: olarak hizmet ettilini itade Birisi üç, diğ'eri de blr buçuk yt4!m_ 
G K. Türk J,ır .• , • 12 milyon ( A) etti ve maarif cemiyeti reilli bulundu. raydı. 
7 K. Açık ına~j .. 50 bin (A) ğu sırada vaki olan yolauzluklan tyl Aynlmalım için ortaya etlrdtlkleri 

10 K. Iioyıı mavi 1.200 milyon (A) blr tahkik ve tetkike tabl tutulmadı. aebeb de incir çekirdeğini doldurmt . 
12 K Erguvan 100 hin (B) ğr için kendisinin maznun olarak mah yordu: 
1G K. J\oyu yeşil 1 milyon (B)' keme huzuruna çıkanldığmı söyledi. Geçimsizlik .. 
17.5 K Es. kırmızı 2 milyon (B) Cemiyetin her tUrlU et'al ve hareketi. Kadın kocasının evden !azıa kahve. 
20 ,I<. Koyu hırik 75 bin (B) nln bir nizamname ile tesbit edllmiıt de oturdu~u, kumar oynadığını, ço_ 
21i K. Turuncu 4.950 milyon (B) olduğunu ,cemiyetin, idare heyeti bu • <:uklarma bir §eker bile getirmediğini, 

Bira7. yumuşamış olan Ahmedin de 
inadı kabe.rdı: 

- Siz mi buna çocuk diyorsunuz, 
yaşını biliyor musunuz ki... dedi '-e 
hızla kapıya doğru yUrUdU. 

Ya,,II kadın bozulmuııtu. 
- Kaba. ruhlu adam. Ayol hakkın 

varnıt§, ayrıl, bu adamdan da kurtul 
Sen kimlerle evlenmezsin! 

Fakat Ahmet kapıya kadar gıtU": 
halde çıkmamrş, tekrar karumm ö. 
nUnden geçip vezneye dofru yllrUnıü~. 
tü .. 

Bu minval üzere karı koca daha 

Ma'!aıanız, atelyenız, lmalitbane ve 
fabr,kanız için mabtaç oldaftanaz, 
s ;.ıai tamirat, montaı, işletme glbl 
işler.n&zi ve ber nevi o~emobll yedek 

2!1 K. Açık sepya 2 milyon (B) lunduğu, ve bu idare beyeU, azaları. ı arada bir de rakı içtiğin!, bu yüzden 
50 K l\lor . • l.200 milyon (il) nın hürmete şıı.ya.n ve namuslu kimse. sık sık kavgalar ettiklerini ileri sUr. 

100 K. Hıiki .•. 75 Jıin (B) ler olduğunu bunları kontrol ve mu_ 1 mUştü. 
200 K. K sepya . 50 bin <n) rakabesi altında yapılan her tUrlü ic. Erkek ise katiyen bunların varit oL 

raa.tm nizamname esaslarına. göre ya. madığmı, bilAkls kendisinin son za_ 

blr hayli naz ettikten sonra. blraanbi. 
re yıiln~ olarak blrlbirleliııe yaldll§tı. 
ıar ve bir köşeye çekilerek konuımağa 
başladılar. 

O kadar dalmışlar ve öylesine "'ba. 
rışmışıar,,dı ld, bir daha kavga ede • 
cekletlne ihtimal veremezd1Dfz.. ...____ pıldığm:ı ifade ederek mıı.a.rlf cemiye. manlarda evine fazla dU§künlUk göıı. 

ti nizamnamesinin 44 üncU maddesini terdiği halde karısının garip bir sınır Zehranm annesi buna çok aeffndi, Malla 
Bombardmanı 

okudu ve: buhranına tutularak hiç yoktan yere biraz sonra yanlarına yaklaşarak: 
''- Bu madde de gösteriyor ki ce. kavgiLlar çıkardığını ve bu yllzden - Ayol evde tencereyi ocak OstUn. 

parçalarını 
miyet reisi idare heyetinden razla aile hnyatıarmm tadını kaçırdığım, de brraktrk. Yandı, gittl vallahi. Ray. 
salahiyetli bir kimse değildir. Cemi • artık buna tahammUl edemiyerek ay. dl e.rtrk garl yanmı da evde konqur. 

1 Berlin .16 A.A.) - D.N.B. n!n öğren yetin her tür!U hesap işleri, her tUr!ü rıımak istediğini anıatmıştr. sunuz ... diye söylene f:Öylene ilW!fni de 
: ı.liğine göı;e, 15 §Ubatta Malta. adası_ t'ksik ve noksanı her dört ayda bir Davacı kadındı. Neticede mahkeme, önüne katıp, göturdll. 

Artık: 
l mn askeri tesislerini bombalayan Al. bu idare heyeU tarafından tetkik e. şahitle.in telbi ic;in dufU§m&yt başl(a .4.Dı.tYE MUHABtBt man pike tayyareleri, Lulm hava ala. dillr,. dedi. ır.111 ______________ ... _____________ _ 

SAGLAM, UCUZ ve ÇABUK 
yaptıraDileceksiniz 

• için kuruldu Bu lŞ 

Adre6>; itlercan l."cıl\uEu 1Jniwrı;Jte kapısı ka.1'ısmda Fuat pnş:ı. ead. 

ele&! No. UQ Kalıramaıı Barburoa 

nında bulunan tayyarelere isabetler Ve nizamnameden başka ı:ııadıle. 
l:aydetmi§lerdir. İltişer motörlü üç ler okuyarak yapılan her tilrlU tetl<lk 
bomba tayyaresi tahrip edilmiş ve bir ve kontrolün de cemiyet rel!=!ine de~il. 
çok yangınlar çıkarılmıştır. merkez idare heyetine alt olduğunu 

La Vaıettc Yakuundaki bazı llava tekrar etti. Sözlerine devam eden me. 
lmrşı koyma. bataryalan ve fener mcv ı buş: 
zlleri iyi n\lti~lerle bombalanmıştır. "Para. almak, vermek vezneye ya _ 

tırınak hesabı açmak \'C kapamak gi. 

Vefat 
bi işlerin benimle hiç blr• allkaaı yok. 
tur. İleri sürülen bu gibi harelceUerle 
bana iftira edilmektedir ... dedi. 

Refet Ülgen bu fftirıınm neden Ueri 
geldiği hakkında uzun beyanatta bu. 

sin eski mut:nsarrıflarından merhum lunarak siyasi ahvali şüpheli mllli 
Cemal beyin kcrimosi ~ani~~ iş b°':ı_ mticadeleye iştirak etmemiş eaki mu_ 
kası me:nurlarmclan Celal Soylemczın hasebeci Lütfi adlı bir adamın şahsi 

İstanbul çmniyet müdUrlüğU beşin. 
ci şube mtidürU ŞUkrU Saip Borlıanm 
eşi İsmail Hakkı paşa. l1afldcııi ve 1'Ier 

hemşiresi Beyyine Borlınn tedavi eı.lil münaferetinden dolayı bu ithamlara 
mckte olduğu Şişli sağlı!< yurdunda ı maruz bırakıldığını ve .Altın d1f A 

vefat et~ştir. .. . . . ni adlı bir muallimin de gene mek:; 
Oenazesı salı gUnU oğle tizerı ~:şlı tekj ders vaziyatindcn dolayı kendi ~ 

sağlık yurdundan kaldırılarak oğ'le sine muğber olarak, mektepte, kahve. 
naınazı Teav!kiye camisinde kılındıl:;. de, sokakta her ra.~tgeldlği adama· 
t~ sonra Feriköy mezarlğma defne - "- Bakın ben Refet. beyin ~a 
dilecektir. Ke~rli ailesine sabırlar ne l§ler aı;acağtm dJye takibatta bu _ 
ve merhum<'ye Allahbm rahmet diler. ıunduğunu ve bu l!IÖzleri tııiten blrçor. 

şıhitlcrin mevcut bulunduğunu !Öy. 
ledl. 
• Hfı.Jüm bundan sonra, millet mecll.11 
a~a dağıtılmak üzere verilen eoo 
tane piyango biletinln 400 tanesinin 
aynen ,·e ne de bedel<'n cemiyete 15. 
danmcdi/ti!li, bu biletlerin no olduğu. 
nu sordu. 

Refet Ülgen l<endi.slne verilen ve 
dağıtılan biletlerin 600 değil 200 tane 
olduğunu, Meclis defterlerinde de bu 
şel\"lt.le l<ayıtıarı mevcut olduğunu ve 
kendisinda lıiı;bir bilet kalmadığııu 

uzun uzadıya izah ederek: 

ile sabah ·öğle ve ak,a "- Eğer bende bilet ka1m1' olsaydı, 
bunların ccmzyct d«>flcrlerindc görül • 
mcfü l112rmgelird!. Dört ayda bir bu 
her<apları tetkik eden cemiyet idare 
heyctlni.ıı de bu yo!!'lu:ılu~ bulup orta 
yn 'koyması icap ederdl. 938 yılından. 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman di~lerinizi fırçalayınız. 
M .. _. ·~· • ' • ' t':;Jl;I',. .... • • • , '. ·. 4 .,ı ı_.,ı., • "\'•'"ı:··~ .: . ~ ·.ı\_""~" 'ıf:i1,f'!._,.. •• ·' ,~ : • . 11.l,. 

' ' • • • •' ' ' ('" '.':t .. ,.... • • ,ı ' .. 11.~).1"4 ._ .. ,... • ,\:.J. • ı~ 1., -, •• 

rtle ciddl huarlara uğratJlmı§tır. A • 
danın hava meydaıılarma kaı)ı yapı • 
lan tayyare hUcumlan eanesıııda ilç 
lngiUz bombardıman tayyaresi yerde 
tahrlp edilmiş ve bir benzin dlpoeun. 
da yangttı <'tkanlmqtir. 

Malta tızerinde ve Sirenalk1ıı pr_ 
kınd& yapılan hava muharebelerinde 
Alman av tayyareleri hiçbir kayb& 
uğramadan 115 İngiliz tayyaresı dU • 
şllrmU~lerdir. 

Sovye t tebllll 

'Mrl bu tezatlar n"oicn acaba çıkma. 
mı§tır. BütUn bu ifadem bu meselede 
bana iftira edildiğini açıkça göster • 
mektedir. Bu da gösteriyor ki ben 
mecl:s azaımıa da#ıtmak Uzcre 600 de\· 
fil 200 bilet aldım. Elimde bulunan 
makimzla da bunu isbat gayet kolay. 
dır. Makbuzlar da. ~ki muhuebect 
Lütfi ile diğer cemiyet idare heyetl 
azasınnı imza.cır vardır. Buyurun tet. 
kik cdi.niz, dedi. HAklm bundan sonra 
2000 llra ve 500 Jlrıı tkrnmlye kazanan 
biletlerin ı.ıatıımadığt halda satılmı;; 
gibi gösterilerek bu biletler Uz~rlnda 
tahrifat yaprlôığı ve bu biletleri ta • Moekova, 16 (A.A.) - Sovyet gece 
nıdıklara ve akrabalara satıldığt hak. , yarısı tebliği: 
lunduki iddialara ne cevap vereceğini 1 Ui §Ubat gUnU kuvwUerlm!z, ta&r • 
sormu~. P..cfet Ül!fCD de bu iddiaları 

1

1 ruZlanna devam etıı!i§lerdlr. Dtlfm&ll 
kabul etmlycrek bir iftira, ve aynı cephanin muhtelit ke.ımlerine ihtiyat 
sebcblcrden dolayı uydurulmuş bir ya ı kuvvetleri sevkebni§lerd1r. Almuııar, 
Janrlan ibarettir dedi. karşılık taarruzlar yapml§lanıa da. 

Bundan sonra maarjl cemiyeti eski ı,endlleri için ağır zayiatla pUsktlrtQL 
vemedar ve mutemedi Zeki OJgenin t mü~lerdlr. 14 şubatta hava avqla. 
sorgu.!luna başlandı. HA!cim Zeld hak. ı rında yedi Alman tayyaresı dllfOrW • 

ıonda ileri sül'Ulen tnhsil bedeli olarak 1 mü~ttır. Biz beş tayyare kayıı.ttik. ııs 
alınan 600 liranın nasıl olup da ailesi. şubatta Moekova clvarmd& ayrica Uç 
ne gönderildiğini sordu. Zeki Ulgen Alman tayyarest daha dtJ§ürUlmtl§tttr . 
muhtelif sebeblcrle cemiyetten 0 va. • 1 MOl!lkova, 16 (A.A.) - "Kml Yıl. 
lrlt ı::;OQ lira alacaklı bul\mduğ~nu bu İ clız,. gazete!rlnln yazdığı bir makalede 
paı·ayı ailesine göndermek suretlle f Rustarm birçok bölgelerde AJmanlarm 
emniyeti auuiatimal etmemiş olduğµnu yapmı:ı oldultlıı.n mllittabkeııı hatlara 
ve bu meseleden arkadqlarına haber vardtklannı ve bu hatlardan b&zılan. 
verruğir.I söyledi. nın yıı.nlmış olduğunu b!ldirmi§tlr • 

-----o Btt gazete, HiUerhı generallerinin 

Alman tebllll 
-- Baf}farafı 1 inci sayfada 

gili:ı: hUcumbotu muhtemel olarak ba. 
tırrlmıı;.trr. 

Şimali A!nkada Alman • ttaıya.n 
kuv\'l:Uerinin mevzil ileri harekeUerl 

ilkbahar taarruzu tçin hııZ??'~ ol • 
dukıan istinat noktalarının parriıa.kla 
rı arasında kaymaktadır, demektedir. 

LENINGR.4.DA 115 Km. KALDI 
lUosl;;o\-a 16 (A.A.) - Şimal cephe. 

sine mUhim miktarda takviye krtalnrr 
gelmJşUr. Sovyet kıtaatı Lenlngrda 

muwıiiakiyetii neticeler vermJ§tlr. 115 kilometre mesatcdedlrlcr. C<>phe • 
Malta a.d:ısında askerl tesisler ne nin bu bölgesinde Almanların mUtcııd. 

ValC"tta. limanı rthtımlan Alman mu. dit hatıan yanlnu&tır. Sovyet orıru ı 

harebe tayyare teskillerinin bombala. gedikleri genişletmekle meşguldür. 

- . -- ... - -


