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( Rus Tebliği 

Porkov 
Jitomir 
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istikametinde 
çarpışmalar 

devam ediyor 

Moskovaya 
Yapılan hava 

taarruzu 
akim bırakıldı 

1 ' SMOLENSK (Alman Tebliği 1 
Bir ~ ~ 

Şimalde Cehenneme 
d6ntd0 

Belçika ordlusunon 
dUştUğU ,taziyet 
Rusııarı 
teslime 
Zorlıy<ımadı 

--

Çember 
Daralıyor 

7 Rus 
Fırkası 

imha edildi 

Cenup cephesinde 
ileri hareketi 
devam ediyor 

Lenlogradın bUymı: caM~erlnden blrl 
25 Bu caddeye Çar zamanında c:Çar Aleksandr Newskb caddesi de.nillyordu. thtllAlden sonra < 

Dkteşrin caddesb ismi vermı~ur. Bllytlk mağaza.lar bu cadde üzerinde bulunmaktadır. 

Amerikan gemisi 
Afganisf anda Vişiden bildiriliyor: bombalandığı için 

Almanlar Leningrat Japonya 
Çoğalıyormuş ! kolayca Amerikaya 

lngiltere düşemez! Tarziye 
verdi 

Yanlış hesap Bağdaffan döner! 
- HAmid REFİK -
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[ HER GÜN SIR FlK:R 

Cen:ilmenliği öld ·· rdüler 
~aruk FENiK 

Centilmen, asil adam demektir. 
Bugün, kıbar ve asil adama dünyanı~ her tarafmd8: ~

tilmen adı verilir. Bu bir İngilizce kelınıedır. Fa~t k~!'ldlSı ne 
kadar tngilizse ifade ettiği mana da o der~~ Turk:u~ •. Hem 
de asırlardanberi. Zira insanlık a.lemine W:'' .ınsan tıpının en 
lllükemmel nümunesini Türk milleti vermı~tır. 

Zaman ile mükemmel sporcu,. miik~n:ı~ı .. c:e~t~linen ml· 
nasını almıştır. Spor ve centilmcnhk. lkısı bırıoırını ta.mamlı
Yıın, iki mefhum ... 

Centilmen olup ta sporcu. olmıya~lara. ~eya spo~ ıolup 
~enfümen olmıyanlara pek nadır tesadüf edılır. Veya hıç tesa
düf edilmez. 

Centilmen kelime itibarile, ne kadar ingilizce ise, ifade 
ettiği insarı nthnunesi de o kadar Türktür. 

Centilmenlik, ingilizlerden daha çok evvel Orta Asy~da 
idil Ural boylarında at oynatıp, cirit atan, kahraman Türk 
evıatıarınde mevcuttu. Centilmenlik dün Viyanacla, Romada, 
Pariste at koşturup rakiplerini geçen veya rakiplerine seçilen 
kahraman süvarilerimiz de var. 

Bir de centilmenli1c, bugün, spor olarak yalnız atletizmde 
kaJmıştı. 

Futboldeki centilmenliği bir futbol ayakkabisile tekmefe.. 
Yip attılar- . 

Cüreşt:.e'ki centilmenliği Şike usullerile m~hvett~l«:r· 
Evet bugün, yalnız atletizmde kalan centılmenlığı de, '19 

~k ki, milli takım üniformasını giydirdiğimiz, 100 met~~': 
bi:ze Balkan şampiyonluğu kazandıran ıMuzaffer, altı çıvılı 
'Poyks'lerile ~arçalıyarak yırttı, attı. . . . . 

Kendisinden bir kaç yaş küçük Cezmı, kendısını er mey-
danında geçiyor- . • . . 

Centiknence bir hareket, Cezmıyı tebrm etme1<tır. . 
Fakat atletizme kara bir leke süren Muzaffer, Cezmıye 

'tebrik yerine tokat yaptştmyor, ertesi günü 400 ımetreci Ce
malin Ostünü ba.şrm çiviliJerle parçalıyor. Ayırmıya koşan fut
bolcü ve atlet Melih, ayağına saplaıum çiviler neticesinde bay
gın bir hakfe hastaneye kaldırıhyor. 

Zavaf1ı spor- Zavallı centtlmenlik.-

{ Adliye röportajları 

Gelin, kaynana kavgası 
Kadının çenesi çözülmüştü. 
'Bağırmıya başladı: Gelin, odamı 
her gün süpürecek bir ... Benimle 

kinayeli konuşmayacak iki. •.. 
Mitat PERiN 

Yakın tarihten bir sahife: 12 •---,il Tarihte -Bir Güzel Kadın) 

"Kremli,,. ıeçinliiim ıecele~ H A B B A B E ••. 
BABIL KULESi Habbabe'nin sesi yanık yanık 

gelmeğe başlamışh 
Alman Komünistlerinin en 

Genosin Klara Zetkin 
kıdemlisi 
bağırdı: 

olan Bu sarhoş alayı, gelin almaya gider 
gibi, csircinin kapısına dayandılar 

Yezidin Sari- Yazan--::yıe bağır. 
"-Aranızda bir dakika ihtilal gaşrımak, bir hayata bedel olabilir!., ~~ii/U:: 1 Ensari Bülent 1 _ Halife ö-

l bu sözler duyu- mer bin Abdüli 
Fakat meydam dol..:uanlar arasında bu dilden anlayanların ıurken Şam, hic .. 5 • ziz, hanedan• 

retin 98 inci yı- .. bı·tirmı"ş . . . mensup emtrler çok olduğuna şüphe edilob:Iirdi lı Ramazanını henuz İs d~~ hıçbınnin bu eve girmesine 
. bulunuyordu. Bir yıl soı;ıra · musaade etmemektedir. AKısa b~ sükQn e>ldu. Kal', rüs- v ~· on1:1n tec~belerini g~ır.- lim imparatorluğunda.: bir baş- Şu Ömer bin Abdülaziz men~ 

garsız hır ~mal Ja§ının kan, 1 1 azan : 1 ID.1§ bir lll8a.n ıçın bu muhit bır ka Ramazan hazırlıgı ~aşlar- deburu da ne zaman Halife ol-
sessizliği bir kat daha arttıran Nizamettin Nazif heyecan volkanı idi elbette. ken, Halüe Süleyman bın Ab- muş, ne zaman emirler yağdrr-
te~bel ~r tempo ile ağır ağır . Kulak kes~dim.. _ dlllmelikin öldtiıfil duY:Uldu. mağa başlamıştı? 
yagan bır kac. Sonra, bu dur- nmda . . d. dört . KIAra Zetkin, bir saga baktı, Memlekette bır tetkik seya- Yezid 6yıar.ca gözlerine u ku 
madan yağan kar altında, niba- .. . da. ~ tin~ 1_ hır sola~ bir kere de ~a- hatine çıkmış olan Halife ~~r- yu haram eden bir sev ·nin ;,er 
yet durmuş olan mızıkanm ö- k~~en.! bm bıu~~ la~- sına döndu. Havayı koklar gıbi cidabık ta bol bir öğle yemegın- etiği nihayetsiz bir sab~rzhkla 
nüı;_ıden yavaş yavaş geçen bir ~ışLe . )'.lgı; :ı:ı~~ efti-· bil- b~rnunu uzı~r. S~nra biı:ten- den sonra çadnı:nda şöyle bir u- ve iç acısile bağırmıştı: 
k.~cun. çok yaşlı .bir kadın kür- :.k :ını~h~li . dava!: da bıre başındaki kadife bereyı çı- zanayım dem:ş ve o uzanış son _ Ya dinlemezsem? 
suye Y~ı. lki koluna geçen Y~ us 1 nın . . . kararak b~!111 salladı. Bembe- uzanışı olmuştu. • · . 
iki gencin yardımı ile, minare dunya.n~ h.e:r ta.rafındaki. ışçı-. yaz, kar ~bı beyaz ve çok gür * . - O zaman Enur_ hazretlen, 
boyundaki merdiveni çıktı. l~rle ye~ b;r B?syete, yanı ye.?.1 saçları dagtldı ve yün eldivenli M:ercidabık'tan at çatlatarak bız kullarına,. f ~ma bır ~areket-

Sessizlik devam ediyordu. b~ B.a_,bıl kulesı yaratmak degıl elleri ile kürsüyü iki kenarın- Şama ula~an haberciler, velialı- te. bulunmak ıçın mezunıyet ver 
Şu fark ile ki, demin boroza.nla- mıydi · .. .. dan kavrayarak avazı çıktığı kıı te, Halifelik makammm bo§al- mış sayıl~caklardır. 
ra bakan gözler, şimdi Babil ku- Y~lı kadın, butun Alman sol dar haykırdı: dığını bildirdikleri -an, hiç şiip- - Yanı? .. 
lesine çıkan ywılı kQ.dma. dikil- teşkılatıan:ıın sıı:yşıs~nı k~z.an: - Ooooh... Çocuklar! Ara- hesiz, Yezid için en büyük bay- - Emir hazretlennı her va-
mişti. mış olan bU:. t~nhı sı??~ ~dı kı, nızda bir dakika yaşamak bir ram olmuştu. Zenperest Emir, srtaya baş vuraı a~k bu eve sok-

Babil kulesi... Alman Komunıst Partısın~n kol dakika ihtilal koklamak.. Bu ağabeysinin ölümünü öğrenince mamağa çalışacagım. 
Kürklü ıpaltolanmn omuzla- lan~ı . kabartı~~r. v_e K~mınt~r- ır.e"k· bütün bir hayata bedel ola gök gürültüsünü andıran kah- _ Ya sizi öldürürsem? 

rında ve kalpakları üstünde bi- n:eA 
1~3:k. ettigı .ıçın dunya ıh- bilir! kahalar atarak, gcyriklerini bas _Emir hazretlerinin hançer 

~ken karlarla gitgide buzdan tilalcılen~n ~.Ilı baş~ gururu Ve ba~ka tek kelime söyle- tıra bastıra gülerek: ıer!ni ve kılıçlarını hakir kanla. 
bırer heykele .d?nen komintez:n olarak ~ostez:liyordu ·. metli. Beresi elinde, .gözle1:İ yaş. - Ben . de~e~iş rn_iydim? rımızla lckelememeğe büyük bir 
~~~.~-aslan ı~ın yapıl~ak bır Genosın Kl~ra Zetkın. .. lı. kollarına giren iki. g.encın Y3;r Ben demcmı~ mıydım? dıye hay gayret göstereceeimizi bildirmi-
kürsü~un Babıl kul~~ıne ben- . Hayatım mıtinglerde, numa- dımı ile Babil kulesının merdı- k~ıştı .. ~ olecek ve Habb:ı ~~· ye mecburum. 
zemesınden daha tabu ne ola- yışlerde, mahkemelerde, kavga. venlerini inm.iye ba~ladı. yıne Yezıdın olacaktır. İşte Su- y "d •şt aman O'öbe<Fin 
bilirdi. Ahdi Atik'in bu efsanesi !arda ve hapishanelerde yıprat- Meydanı dolduranlar, başlı- leJ'1!:1~n .. §imdi Merci~a?~~·~dır. den e~~u;m~y~c:k bir çeviklik: 
b~nlerce yıldan BOnra. işte Le- ~ş, Almanyada kapitalizmi de- •an bir el gakırlısrn!l uyarak o- ve olusu?e kcf:n _gıyaırılır~en le hemen Jnlıcına sanlmıştı. Ak 
nıngrad'm bu meydanında, elle vırmek sevdasına tutulmuş olan ~u şiddetle alkışladılar! ~en Yez:d, lbnı ~nanın evıne si !'levtan ı Tam bu sırada İbni 
tutulur bir hakikat halini al- sevdiklerinden bir çoğ;ınun kur F~kat, ne söylediğini ıı:nlaya- H~~~%olı~~·u:!:;~tla~~uk1ar! Mi~aİıın ~vinden de Habba~-
mış bulunuyordu. şunlanarak yahut hapıshaneler- 1 dı Kıa· ra zetkm ıı.1- V k 

1 
b 

1 
k b" . . nin ses·ı ''anık yanık gelmıye N mrUd, B b'l kuleein" yap- ·· ·· 1 · · mamış ar · , e a a a ı tr maıyct ılc "' tırm~k i in bi~ :ı k millet~erden d~ te~e~m edere~ old~k ennı manea. konuş~uşt~ .ve mey~an adeta peşine, gelin almağa gi~ ba~lama.z mı? 

ld - ~rl . çol h 1. de kul gormuş bır kadın kı, 78 ıncl ya- onun konuştugu dıli ve gılıba den bu sarho~ alayı takmı"' gibi _ Çekilin! Çekilin! Dayana• 
a ıgı esı en ame e a ın nda . . d d ·· h t d"li · d lamıyanlar · ·~ · · · ·· ·· d ı lanmak istemi§ değil miydi? şı , dızlenn e ennan, goz- aya ın~n. ı nı e an Şam sokaklarından dört nala ge mıvorum, ~ekılm onum en. 
Eh. Leningrad-m. gar meyda· !erinde fer kalmam!§ olma.sına la dolu ıdı. çerek doğru esircinin kapısma Diye haykırarak atını sür-

•. rağmen kar kış demiyor, dUn- Bununla. beraber Klara Zet- dayanmıştr. I..iıkin Yezid hayal mek istemişti. 
yayı dolaşıyor, gece gündüz de- kin gayet doğru söylemişti: kınkbklannın en büyüklerinden 1 Bu ses, Habbabcnin, sam yeli 
miyor, durmadan çalışıyordu. 1922 ilk te§rininde Leningrad birine de işte o anda uğramıştı. gibi ılık çöl kumları :pUsküre-

lhtiyar kadm anla.tıyordu: J - Hanım valide, bak oğlun 1~ 
- HAldm efendi oğlum, bu- ne diyor. Gelsin evde otursun. 

llı.t ben bir avuç et ~dan Ona gerek ben gerekııe kanm 
htiYtlttnm. Adam ettim. Bas.gö:r: bir ana gibi bakalım, diyor. 
~ltiın. Düifününde. ölüm!ük di- İhtiyar kadın hiddetlenmişti: 

Oniversitede 
top?antı 

0, hem bu meydanda topla- buram buram ihtilal kokuyor- Zi~ İbni Minanm kapısı önüne rek denizi yakan ve yüreği bur· 
ı.anlarm en yaşlLcııydı, hem de du. Fakat bu kokuyu, Komin- vardığı zaman kırk elli hassa I gulıya burgulıyn delen ses, bet
sosyalist hareketlerin en kıdem terne murahhas olarak gelmiş süvarisinin evi sarmış bulundu- baht emiri kendinden geçiriyor
li mücahidi olarak tanınıyordu. olanlann çoğunun alabildiği ~p ğunu görmüştü. Bunların ba- du. Habbabcnin sesini iı.rltince 

Yaşlı kadın, acaba ne söyli- heli idi. şında bulun.an amir, atından i~- iradesi elinden gidiyor, sonsuz 
yecekti? Onun hayatını yaşa- (De,·aını var) mesine vakıt bırakmadan Yczı- yaşamayı hi~ bir mikyas ile öl-

çülemez bir mahrumiyet adde
diyor, sevg"lisine ulaşmaktan 
k.endini meneden bütün sebeple
n yok etmek, bütiin iradeleri 
kırmak. bUtün maniaları aşmak 
istiyordu. 

Ye saklad~ sekiz tan~ .Ma~- - Bakma hil.Jtim efendi oğ-
!tltıdiye altını bile-· Tek ı le, gu- hım. bakma bu laflara, burada 
tı~ ka~ küçük dU§D\iyeyim di- tabil böyle söyliyecek, Suç dedi 
Ye harcettim. ğin allı pullu gelin olsa kimse o-

fi:akim ihtiyar kadmı sa.dede nunla evlenmez. Ben anlamam, 
davet etti: bana nafaka versin. Ben şimdi-
ı. - Hanım w.lide, davanı an- k~ yerimde oturur, bununla geçi-
~t, bunları sormuyorum. nırim. 

- Anlatıyorum ya ev1adtm. ~rkek içini çekerek: 
Ctun eve geleli on se~e ol~u.On - Bakim beyefendi, dedi, a· 
~tledir _ben iyi bir ı;un z: namdır. Ona bakmıyayım da ki 

Ilı. Oğlum evde mı, 0 me bak Ge · · d 
~llki h" b' yok. Sütliman ayım. !sin evım e o-
ltıt. Dai~~i:e ~iti mi, ama~. Al- tursun. Fakat ayn bir yerde iki 
~. gelin sanki o gelin degıl :·· masra.ra nasıl tahammül ederim. 
~1tne inandırırsın. Bir dövmedi- Kimsenin kendisine bir şey yap f kalıyor. Akşamları ben bu~- tığı Yok. O da ağzını biraz tut
().:1 oğluma söyleyince, .ehd neeke sun. Öyle her şeye karışmasın. 
1 ~a Yarını erkek, yanı em İh . 
~~Yorum ki, kan sözile harek~ ti~~ kadın kafasını sallı· 
~1Yor, bu sefer de o üstüme yu- yarak lkıde birde: 
~Yor. Ben çarnaçar daracık .o- - Olmaz.. Olmaz.. Olmaz, 
~ll.rtıa çekiliyorum. Ah! .. Hakim diyordu. 
tt:ndi oğlum ah! .. Bu. gelin bana Nihayet biikim şahitleri sor-
~ ltıazunı niyazmu bıle unuttur H · 1ın· 
~u. Rahat bir gün yok ki. ahir du. cpsı ge 1§lcrdi. Zaten bU-
öttıruınu namazımla piya.zımla tün mahalle oraya topla.nnııştı. 
~ireyim ... Bir iki dostla üç beş Şahitlerin içcriSinde uslu akıllı 

edeyim. bir de ihtiyar Vardı. Hakim cel-
lı~e bu yüzden evden k~ <Devanu aa. c. .a. s ele) 
4 ~h razı olsun, mahallemız
ll eQ. bizim rahmetli efendinin 
ll.ıı_aktan akrabası birinin yanma 
~ndun. Dur bakayım .. Ha ha 

• 
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Ankara ve lstanbul 
Hukuk Fakültelerinin 

programlan 
birleştiriliyor 

Dil Terim Koordinasyon he
yeti, dün üniversitede toplan
mıştır. Maarif Vekili Ha.san A
li Yücelin riyaset ettiği bu top
lantıda muhtelif fakültelerde 
kullanılan terimler arasında bir 
birlik ve ahenk temini için yeni 
kararlar alınmıştır. 
Diğer tarafta.n Ankara ve İs

tanbul hukuk fakültelerinin t.a
limatnamelerini birlcştirnıek i
çin Rektör Cemil Bilselin riya
setinde bir komisyon kunıJınuş 
ve komisyon dünkü toplantısın f 
da maddeleri birleştirmek ve 
üssü mizan ile asgari sınıf geç-
me numaralarını tesbit etrnek, 
ihtiyari ders cetvelleri &I!'~d~ 
ahenk vücude getirmek gıbı mu 
him meseleler üzerinde rneşıul 
olmuştur. 

1~Uı. oğlunun eni§tesi mi ne .. 
~ liakimin de sabrı tükenmişti. 
li <iına kısa kesmesini ihtar et· 
· bavll.Cı kadın: 

lngiliz tayyareleri 
sahte et ves1kası attl 

Ankarada bir idam Ziirih. 31 <A.A.> _ Die T• ,~caioin 
kararı verildi Bertin muhabirinin hildirdillna ;orıı ta. 

ııı;:- liulasa haJtim efendi oğ
!ııı .. .., davacıyım, ben onu nasıl 
~tı.boya getirdi isem, o da bun
~~tn 8~nra bana bakacak ... Hü
lteı et~n kolu her şeye kadirdir. 
tıı- b hır bakmasın ona çatır ça-

l.{ aktınrıar ... 
~u Üddeaaieyh mevkiinde, me
~ t kıyafetli, mazl\ım ve mah. 
qJ ~~ruşlu, kırk yaşlarında ka 
~ ~r erkek vardı. Başını ye
~ea10gru eğmi§ti. Anlar;ıılan an
~~k~ kar!jılıklı muhakeme ol
da <:J: n utanıyordu. Hakim onu 
~ ınıedi: 

da et~ek memur olduğunu, ay
tli, blıne kırk küsur lir~ geçtiğ·i
~itı.d·u Para ile ancak bır ev ge
l'ısr '!:ebildiğini, bir anası, bir ka 
~er' uç te çocuğu olduğunu, e
bit anası eve gelmeyip başka 
tıar~kr~e oturarak kendisinden 
ita İl a ısterse ne anasının nafa
de e .geçfnemiyeceğini ve ne 
'1nf ~:1Ye kalanla kendisinin c
l'a11, ır ay idare edemiyeccvini, 

li· 1Y.akııa anlattL 
a tun: 

Ankara, 81 (Telefonla) - Bugün Aııka. 
ıı.U' ecza mahkemesi huııdaıı bir nıüd. 

ra it- • • A.ı __ ,. ~ıd-
det evvel kuru yemı~ı. u=ı ı o urıııcl-

kard-•i tbrahinıı öldunnete tqeb. 
ten ve ~ F-L-• . . 
b- mnekten auçlu Omıan "'1Ull tsmı11. 
d~s bir adamı idama mahkiım ctmi~tir. 

--0-

Bir manifaturacı muhtekir 
tevkif edildi 

Sultanhamammdıı manifaturac1'ık 
yapan Stok müessesesi sahibi Kenan 
Araç, fazla fiyatla mani!atura eş:ya.sı 
sattığından, asliye ikinci ceza. mah· 
kemesi tarafından tevkif olunmuş-
tur. 

Balıkpazarında. Tahml• eokağmda 
kahve ticareti yapan SUkyas da ih· 
tlkAr suçundan ayni mahkeme tara
fmdan tevkif edllm1'tlr. 

* Şehir Tiyatrosu artistleri, 
Beşikta§ halkevi sosyal ys.rdmı 
şubesi menfaatine bu ayın 8 in
de Beşikta ta Aile bahçesinde 
bir temsil vereceklerdir. Temsil
OP <D::ı'iıl O\"T'"n!l"flkbr. 

giliz tayyareleri, Mun8ter ,ehri üıttind~ 
dün sabah erkenden 11ıç11rıık taklit at \'tel· 

kalan atmışlardır. 
Bımdaa en« Ahmıaya'nıa diğer -

§ebirlerine atılaa bePİD ve&ilr.aluını lop. 
!ayarak hunwla beıızin almıya ınııvaffak 
olan bir çok kimeeler tomf edibnittir· 

Ziirilı. 31 CA.A.) - Hamburger Tre.nı. 
dtnblatt gazetesine görl'", f 1\giliZ tayyare),.. 
ri Almanya iiurioe elhiec ftllİi:alan da 
atnu:lardrr. Bu &WMllİD yudıi•DA &Öre, 
hu lalıte veeikalan kullınaııJar alır hapia 
ceııa111'a 11e hatta öliiBI ~ına ç.arpıla. 
caklardır. 

BAVA llABBl 
Ilel ........... 

Londra. 31 (A.A.) - tngitiz do
nanrnaınna meınaup tayyareler dUn 
Klel limanında bulunan d~man &'tı· 
milerlni bombardıman etıniflenlir. 

SURIYEDE 
Dögol'tba Datlna 

Şam, 31 (A.A.) - Of!: General 
Dögol, bir nutuk Irat 4Mierek Suriye· 
nın hWdlınranhk ve isUkW f&rllan
nı teebit n eaınimt bir lttU&lan ah
kAmmı t&yln etmek amanınm hu
ın1 etmiş oldu.'t11.,11 cXvi<'ml,ti:-. 

IIZZTI 

lJa suretle paranm en emin bir ~.kilde anıumı~ olacalmnız-

1 - Paranız İyi Bir Faiz Getirecektir. 
2 .. Siz Tasarrufa Alışacaksınız. 
3 .. l'rlilli Miidaf aaga Hizmet Edeceksiniz. 
4 - Paranız Gene Para f{a!acaktır. 

Ne ıaıııan ister~ hqınlT. 11lı.ıh.raa., dara ıeli~ bir t.uarruf bon061nıa dtthal panya kalbebıı~a 
kabildir. Buııun için bir bankaya müracaat ederC"k bono faizinden yüzde yuım fedakirlılı. yapacakaııııı ve 

boooyu i kıınto ettirecek•iniı. 

Kuvvetli Bir r~:aliye de Yurdu Korur, Mi:li rV:üdafaa 
BütÇ3Sİ de Asker Gibi Hujudu Eekler. 

Derhal bir bono alırak paranırı hem hndi lehinize, hem de vatan emrinde ae{erber ediniz. 

3 
6 

12 
p~in fııiıı ı;eririr. 

Ay vad3liler bir senede 

" " " " 
" " " " 

% 
3 

4 ta:z ge~irir. 
5 
6 

,, 
" 

,, 
" 

Yani 100 liralık bir bono için '°' lira verr.('l'k ve huna mukah~I h~ &enl!l l<>nra 1()() lira alaoak11nıt. 
Bonoları b~kaeına devretmek veya \adeı;iodt: bunu. herhangı hır banka~aıı, hanl..a olmryaa yerlerde Mat. 

UJıdılı.larında.n l4hall etnı~k kabildir. Bunun içjn hiç hır muamele ve nıerasun yoJ.:tur. Videeiode puanı;a geri 
almak iateroeıscniı, videei ıclen bonoyu dt:rhal hir batka bono ile deii:tirehilir ~ aradaU faizi bic defa 

Uha MİD alabilirsiıüz. 

DERHAi. BiR BANKAYA TASARRUF .BONOSU ALINIZ. TASARRUF BONOSU ALINIZ. 

Milli Piyango idareahıin J9mi sat!§ ıitelerinde de ta&arruf boıaoları eıwiıtİ9e imideclir. Bonoları banka 
olmıyan yerlerde Mal!andık larında da buluillnıiail. 

..... ...;,.,._____..___ 

Maamafih yeni halife ile ilk 
günden Ç3tışmanm doğru olm.ı
yacağına o.kıl crdirebildi. 

Adamları, bilhassa o çok sev
diği, emniyet ettiği Abu Hasan 
araya girip kendisini sarayına 
dönmeğe kandrrdrklan anda iç 
üzüntUsUnden ve ani hayal kı· 
nklığmdan Yezid adeta yan ö
lü gibi idi. 

İçinde bir tek ümidi vardı: 
Kız karde§i Fatmanın nasıl 

olsa kocasını kandırıp Haboo
beyi almasına bir müsaade ko
parabileceğini sanıyordu. 

Bet.baht! Bunda ne kadar ya
nıldığını bir jki gün sonra an
lamakta gecikmedi. Ömer bin 
Abdülaziz Halife ohır olmaz ya. 
nma yaklaşılmaz ve 
söz sövlenemez bir a" 
vermiati. Hatta SU1ey'1; 
Abdülmelik'in hayatında ~ aro 
zusunu bir emir gibi yerine ge
tirdiği kansı Fatmayı bile ih
male başlayıvermişti. Yezid Fat 
ma vasıta.sile yeni Halifeden ar
zusuna uvgun bir müsaade ko
paramayınca ömründe ilk defa 
olarak ciddi düşündü: 

- Madem ki Ömer benim is
tediğim şeyi yapmıyor, o halde 
Ömer Halifelik mevkiinde kal
mamalıdır. 

Fakat nasıl? Ne yapmalı? 
Nasıl bir entrika çevirmeli ki 

Önıer bin Abdül§.ziz. Beni ü
nı.eyye imparatorluğunun ba-
emdan yuvarlansın? . 

O güne kadar yalnız içki, yal. 
nız kadınlar, yalnız güzel elbi- l 

' seler, lezzetli yemekler ve yu-
mu§ak yataklar düşünmü§ olan 
kafası, bu suale bir türlü cevap 
bulamıyordu. Ve ömründe ilk 
def& olarak bu düşü™!eyi bir 
başkasına açmaktan çekiniyor
du. Hatta Abu Hasa.na bile .. 

Evet .. Mademki Ömer de, SU 
leyman bin Abdülmelik gibi, 
Şamlılara hulus çakmak ve yal
taklanmak için onu Habbabe
sinden mahrum etmiye karar 
Vermiş bulunuyordu, eh, o da, 
onu saltanatından mahrum edi
verecekti. 

Fakat nasıl? 
Nasıl? 
tr~ . '" 

' ' \ur) 
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En Son Havadis'in zabıta romanı: 30 

GÖRÜN EN KATİL 

Gelin Kaynana 

davası 
Parasız ilanlar Evlenme tehl •. fi 

Bu sütunda iş arama, iş Yaşı 17 • 18 arasında sarışın 
verme, evlenme teklifleri, veya kumra l, güzel bir bayanla. 
ve ticari mahiyeti haiz ol- tanışmak istiyorum. 
mıyan küçük ilanlar para- Bir ibirimizin ka rakterini an· 
sız neşrolunur. !ayıp ilerde kuracağımız yuv17 

-Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik-11 

Polis Laffimer'leri t\ooovkif etti, fakat 
onlar masumdurlar. Hakiki 

(Baıp .....,. S iiaıcüde) 

seyi tatil etti.DaTB.cJ, müddeaa
leyh ve şahitlerle dinleyicileri 
dışan çıkardı. İhtiyar şahidi i
çerde alıkoydu. Bir müddet son 
ra bu şahti drşarıya. çıktr. Da
vacı ile dava olunanı bir kena

J hakkında konuştuktan sonra nı 
.... 4ft! ._y _, ft-! ... -. ... 

81
tjzm,a Ş istiyenler: şanlanmak fikrindeyim. oura· Ba,, ıı1::1&9, .,,.e~e, UT&p, &11V......, caat edeceklerin : tık tahsil şart. 

ra çekti. Kadın yine: 

k t·ı· b 1 k t (• f k I"' - Olmaz, olmaz, diye ayak a 1 1 u ara es ım e me azım direyordu. Diğer şahitler de 

M--tM r __ ı.ı.k Ye BfltOD Ağrılarınızı Derhal Kaer * Türkçe, .almanca, fransızca ~rta ~ahsil de ola~.ilir. Ciddi t~.1' 
.. ,... ..... ._,,.. AIS'&A.U ! ve daktilo bilen bir ecnebi res- lıflerın (yeten) rumuzuna mu· 

tc.tııtDfe ..-.. ı .... alıD&tılllr. TAKUTI.!RINO!N SAllNtNIZ. 'd racaatl I 
tfEI ~"~ot PVU.U l(UTULARt ISRA!n.A ISTEYl1'4IZ sam iş arıyor. Dışarıya gı er. ar . 

müdahale ettiler, yalvardılar 
cıarekson Parry'yl bir dllşUncedlr - Şu tarafa gelir mlslnlz?. mös· yakardılar. Nihayet ihtiyar ka~ 

almıştı: yö .. dedi. dın razı oldu: 
- Moffat isminde bir adam t:am- Bizi kulUbeslnln biraz llerisine doğ - Olur ama, Şartlanm var -·---------------,...----------

yordum: Vaktlle babamın ~kadaşıl ru götUrdtl ve yeni kazılmış bir çu- diyordu. ' 
idi. Rossmere'de bUytlk blr çiftlık iş- kurun önUndc durarak: Şartlarını sordular. Mahke
letlyordu. o zamanlar babanını kira· - DUn zavallı köpeğim ölmU.tU; mede söyliyeceğini bildirdi. Bu 
cıst idl. Fakat harpte bu çittııği de dedi. Onu gommek için bu çukuru n~ticeyi elde edince ihtiyar şa
elden çıkarmıştı. Ondan sonra dıı. bl- kazmıştım. Sora buı:ıı.ya. gömmekten hı.t 1?~hken;ıe salonuna girdi. 
riblrlerini gözden kaybetmişlerdi. vazgeçtim.. Maama.fıh bakm kil ta- Bı: ıkı_ dakika geçtikten sonra, 
Moftat'n haylaz bir oğlu olduğıınu bakasını nrazl sathından birkaç met ~libaşır,. ~an çağırdı. Ha-
da ha.trrlıyorum .. Slz olmıyasmız? re aşağı inince mey<lana çıkıyor.. kim her ikisine: 

Adam gülerek: Heplınlz dlkkaUe kum tabakası .- Demek anlaştınız. Öyle 
- Benlm, dedi. SClmmertovn'lann altından görünen kızıl renkli topra· mı ? 

bir ısminın de Clarekson Parry oldu- ğa. bakıyorduk. Di~e sordu. Erkek cevap ver 
ğu tamnmlle aklımdan çıkmıştı. Af· ClarkSon Parry memnun bir ta.- mek ısterken ihtiyar kadın atıl-
fmızı dilerim sıhhat ve afiyette her· vırla: dr: 
devam olduğunuzu Umit ederim. - T a kendisi, dedi. Her halde a- - Dinle oğlum hakim efendi, 

- Çok iyiyim.. teşekkUr ederim. dıı.nm her taratmda bu kil tabakası dedi, o gelinin bulunduğu eve 
Bu ıssız ve esrnrlı adada, eski bir mevcuttur sanınm. giderim. Giderim ama şu §8.rt-
dosta ra.stıadığımıı. doğrusu çok Moffat : larla. Bak sen de şahit ol. 
memnunum. Moffat size şunu söylı- - Ben de öyle sanıyorun1, dedi. Hakim milşfik bir gülümse-
yeyim ki, ben, şipldıki halde bura- Belki her yerde ayni derinlikte bu- me ile kadına şartlannı .sordu. 
da pohs hafiyeliği yapmakla me-şgu· lunmaz amma. .. her halde her tarafta Kadının çenesi yine çözUldü: 
ıum. sır Gcorge'un katli mesclesınt vardır. Kazılınca, meydana çıkar. _ Gelin, odamı her gün süpü 
tahkik ediyorum. Polıs, tabii olarak Arkadaşım: recek bir ... Benimle kinayeli ki-
Lattımer'lcri tevldf etti. Fakat ben _ Ben bu işten pek anlamam. ~e nayeli konuşmıyacak iki ... Mer-

Devle~ Demiryolll?! 
' 

1/9/941 tnrihinden itib3ren: 
,l - Kendi mes:ıfosıne münhasır olmak ~e Avrupa hattında ve cEnurum • 

hudut hııtları hariç> bütün febeke üıerindeki istasyonlıııın herhnngi birinden en 
c;.ok 100 kilometrelik lıir kısım dahilinde mektep bulunan diğerir.e ayni J;Ündc 
cidip döııecrk tnlcbeye mııhsus D. O./ 109 Na. lu aylık nbonnman lıırtları tarifesi, 

2 - ::iınni, zirai ve ticari mü~csderin"n daimi İ2c;ilerinin en çok 30 kilomet· 

relik kmm dahilinde yapı:cakları aylık seyahatlerine nıahsus D. D./114 o. lu 

tarife ihda.1; edilmi!tir. 

İııçi kartları eimdilik Kırıkkale \C fıınir ista•yonlarıntlan sımlaca'ktır. 
Mt'2kür tarihten itib:ıren D. D./6 No. hı \C 1/12 1935 wrihli O. D./109 ' o. lu 

tarlfekr liğvedilıni~tir. Fıızla taf!ilüt için İ ıasyonLıra müracw.ı cdilme•i. 
(4974. 650b 

Muhanunen bedeii n~ıda yazılı iki liste mulıt~i~otı kalorifer tesisatı malze. 

mr.si I6.9.9U salı ı;ıınu saat 15 ten iıi baren &1raslle ve .kapalı zarf usulu ile An· 

karada idare binasında l!lltın alınacal"tır. 

Bu i~e gimtf'k i ıiyenlerin liste hizalarına yazılı llllJ\akkat teminat ile kanıı· 
nun tayin ettiği vesikaları ve tel<liflerini ayni giin aııat 14 de kadar komisyon re-

i~liğine vennt'leri lüzııııdır. 
Şıırtnaıııclcri 100 kuru~ Ankara \CI Haydarpaşa veznelerinde 681 ı1-,a,.ktadır. 

onların masum olduğuna kanilm ve ise.. size inanıyorum Moffal. Ş imdi- divenleri inip çıkarken bana nis 
bunu dn ısbat etmek istiyorum. Mu· lik Aiıaruıısnıarladık, ~e.kkUr edo- bet olsun diye türkü söylemiye 
vaffak olab.lmem içL'l de bir tek çn- rlm •. Bize mUkemmeı fikirler verdi- cek üç... Misafirlikte mise.firle
Te var: Hakiki ka.tili bularak teslim nlz. r!n yanında ben konuşurken o 
etmek... B' giderken ç®an k ızd • lafa. kanşmryacak dört. .. Aldığı Lwe No. 

Motrat birkaç dakika. kadar ses ız ar am an. nı, verdiğini. hesabını kitabını 
Jtuhamnıeıı bdel ıllurx:kluı: temirıae 

çrkarma-t .Plposundo.n UstU!!le ne· - Bir şey bulursanız, bana. da ha· bana biklirecek, sorduğum.da öy 
fes çekti. Derin derin düşünceye '\'nl"· ber vermeğl unutmayın, diye bağırı· le <sen karışma> demeyecek 

Nih l yordu. ~ 
mıştı. aye : ,_,q, •• 

- Size şansınız açık olsun, derim. Clnrekson Parry başile <pekU der İhtiyar kadın mahkemeden çı 
dedi. Lattımcr'lcr hanG"I bir suretle gibi bir işaret yaptı ve bizi elilc ya- karken oğlu yanma yaklaştı. E
nı.Udah:ıle etW,lerinl ummuyorum. nına çağırarak balıkçının kulUbe.sl- lini öptü. Kadın yeniden dayana 
sıu, elimden geldiği kadar yardtm ne doğru yttrUmeğe ba.şlndı. madı: 
edeceğime emin olnbllırsinlz. 1U.ESELEY1 BAŞTAN BiR - Sen bu el öpmeyi kanna. 

Peki öyleyse ... Bana navıslcr'den MÜLAHAZA da öğret, dedi. 
bahsettınlz. Sır Alfrcd Broklcbank Mitat PERiN 
!lh-akl çok zengin bir adamdı. Onun Clarekson Parry: 
için blrlmç yüz liranın ıt\kırdısı bile - Bu da ne demek oluf.Or?. diye 
olmazdı. Bu doğru. Amma böyle ol· ~ordu. 

1 

2 

57298,5 
68900 

4114,93 Lira 
4695 > 

Hava gedikli namzetlerine 

(6498) 

Gedikli n:ımzetlerindcn 336 •e 335 doğuır.lulnrdan evraklarını tamamlamı, 
olanlar 2/8/911 cumartesi gunu s:ıat 8 seki.ı de. kunımda bulunmulorı il1'n olunur. 

(6483) 

ıruı.sın:ı. ra.ğmen yine ptoya balık Ro.ymond: 
tedariki mukabilinde adasına bir ba- - Vallahi hiç tahmin ede:ıntyıo-

lıkçı ailesini yerleştirmesine aklım rum. Belki de tıcarct bakanlığının 
ermiyor. Ban:ı. şu Davls'lcrln başka bir tcbllğdlr. Belki de Trinity Hause 
ne işle mcşsul olduğunu söyliyebilir sahil iıntıdadmca, yer yer böyle fe-

Mi 11 i • 
ıya 

mislniz? nerler yakmak için emlr vermiştir. 

Garip bir gUlUşle: Kimblllr'!. 
_ Ben de, dedi, onlaTın btlttln iş· - Hım!! Ne ise. Şimdi kulübeye 

to balık temın etmek o1-j 11ız gtrinız. Kendinizi t&nıttmmz; bU. 
::::::;:~ ~a:a:tındeyim. sır Alfred tUn aile efradının ellerini sıktıktan 
sağ iken hizmeUcrınc mukabil mUt- \'c kUçUk yavrunun da yanağını ok
hiş para alırlardı. Çünkü yarışlard.ı ı,ıadıktan sonra Davis'i alıp buraya 
de\·ıım ederler. BUyUk bahıslcre giri- getirin ve kendisine bu if&l'etlerin 
şirlcr ve sofralarından da şampanya mAnasmı ısorun.. 
eksik olmazdı. Evvellsi gUn de ada.· Reymond derhal kapıyı çaldı. Az 
ya sabahın saat lkisınde kayıklarilc sonra da içeri girel'ek gtıZden kay· 
döndlller. Gözlerimle gördilm. Nere· boldu. Arkadaşımla ben, Davl'8'ln 
den geliyorlardı? Blld.ğım blr şey kulUbcslnln yakmmda yükselen ga
varsa her halde balıktan gelmiyor· rıp şeyi tetkike koyulduk. Aşağı yu
lardı. S<>nra bu sabah ta, yine saat karı iki metre yUkseklığinde bir 111· 

ikı ne üç arasında kaybol:m bir kol· rık dlkllmlş ve bunun tA tepes.lne Uç 
yonumu ararken, onların kulllbesi· köşe şeklinde blr tahta konmuştu. 
nin önünden geçtim. İçeride hAla Bunun her köşesine de çengeller va
uyanmamışl.ardı .. 
Arkadaşrm başw sallıyordu: 

- . Onların harekAtıru nezaret al· 
tına almak ister misiniz? İyice bir 
dUşUniJnUz de bana cevap verlnlz. 

Çoban bu teklifi kabul etti ve: 
- Onları katil vak'nslle bir alAka· 

lan olmakla. itham etmiyorum ... 
Mö::ıy5.. dedi. Böyle bir9ey söylemek 
ıstedlğimi sanmayınız. 

Ganp garip halleri yok değil am· 
ma y ne dUrUst ınsanlara benziyor-
!ar ... 

- Evet anlıyorum. Ya :t.:ltchell 
hakkında ne dUşUnUyorsunuz? · 

'Moffat gWerek: 
- o. dedi. havlar amma ısumaz .. 

Tuhaf adamdır .. Zevk sahib. olduğu· 
nu antyıorum. Şu Alıce Knight var 
ya, amma ne hıırlkult\de Jczdrr. A
lice değıl mi! .. lşte M1tchell de ona 
delı gibi tutkun. Amma galiba kız 
ona yüz vermiyor. 

Clarkson Parry: 

sıta.sile çolt kuvveUi reflektörler V&· 

zolunmuştu. Fakat etrafları, kUçllk 
tahtalarla o şekilde kapatılmıştı ki, 
neşrettikleri aydınlığı ancak deniz, 
tarafından ve ynlnız bir zariye Uze
rindcn görebllmek mUmkUndU. 

Balıkçının kUçUk ku!Ubcsl plajın 
yarubsşınn inşa edilmişti. KumsaJn 
çekllmış bir kayık, güneşte kuruma· 
sı için serilmiş birkaç ağ göze çar· 
pıyor, ve bu kulübede oturanların 

b:ılıkçılıkltı ıştlgal ettiklerine delrilet 
ediyordu. 

Çok geçmeden Raymond görU.ndU. 
Arltasmdan dn saçı sakalı karışmış 

şişman bır adam geliyordu. LAclvert 
jerseydcn bir elbise giymişti. Bunun 
lhtıyar Dnvls olduğunu derhal anla
dım. 

Genç adam onu bize tanıttıktan 

sonra: 
- Açağı yultarı t>c:nim dediğim 

doğru imiş.. dedi. 
Balıkçı da küçUcUk ı;-özlerini trı:e

riın!zde dolaştırarak: 

(Arkas ı var) 
- Belki dah yıı.glı mllŞterl arı· 

yor .. dedı. Knlght'kr de tıpkı slzln 
lgbl gördUklerl ışe tAyık insanlar de- Jandarmalar lokantadan ay-
ğil.. rılllıkbn sonra. M.artenle Fetiş 

Yedinci e 
BİRİNd ~1ş 

7 AGUSTOS 1941 

lkrmü~ 
Adedi 

2 
4 

40 
40 
80 

400 
400 

~iktuı 

Ura 

20.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 
50 

İkramiye 
Tutan 

Lira 

20.000 
20.000 
20.000 
80.000 
40.000 
40.000 
40.000 
20.000 

1Jct e l çEKtıJş __ ~ 
15 EYLÜL 1941 

İkramiye 
Adedi 

3 
5 

40 
80 

120 
800 

1.200 

ikramiye 
Miktarı 

Lira 

25.000 
1 Q.000 
5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 
50 

fkraaüye 
Tutarı 

Ura 

25.000 
30.000 
25.000 
80.000 
80.000 
60.000 
80.000 
60.000 

1 
üçCNCÜ ÇEKİl.İŞ 

7 1 inci TEŞRİN 1941 

Jkrnıııh:
;\dc 

İkramiye 
Miktarı 

Lirıı 

1 30.000 
4 10.000 
6 5.000 

İkramiye 
Tutarı 

Lira 

40 2.000 80.000 
ı .ooo ı 20 .ooo 120 

160 
1.200 
1.200 

500 

4.000 10 40.000 4.000 1 o 40.000 8.000 
50 
10 

60.000 
80.000 

2 320.000 2 160.000 80.000 3 240.000 160.000 

Yekun 480.000 86.249 Yekun 720.000 170.73 1 Yekun 960.000 

Yia Bilette 21,24 Bilet Yuz Bilette 21,56 Bilet 

KA7.ANACAK KAZANACAK 

Toııı bilet 2: Yarım bilet 1 Lira Tım bilet 3: Yarım bilet 1,5 Lira 

Her üç çekilişte sattş hasılatının 

Yüz Dilcue 42,68 Bilet 

KAZANACAK 

Taın bilet 4: Yarım bilet 2 Lira 

60 ı ikramiyedir. 

Bu planın Birinci çeki!işi 7 Ağustosta 

meydanında yapzlacaktır 

Taksim . 

EnSon Havadisin Cinayet ve Macera Tefrikası: 68 

üro işleri veya v.ez~e muame- * 1,68 boyundayım. 19 yaşın· 
tında çalışmak. ıstıyor. dayım. Bu sene liseyi bitirdim· 
Ressam adresıne mektupla Yüksek t ahsile d eva metmek ni 

müracaat. yetindeyim. Tatil miinasebetile 
* Bir üniversite ınüdaviırıi, bir işte çalışmaktayım. Anado· 

T ürkçe ve yahut fransrzca. fi- luluyum. uzun boylu bir bayan· 
zik, kimya dersleri ve orta mek la tanışmak, anlaştığımız t ak· 
tep talebelerine riyaziye ders- dirde nişanlanmak ve bunu mü· 
leri vermektedir. Arzu edenler teakıp 3 sene tahsilden sonra. 
c Oersı. remzine müracaat. evlenmek istiyorum. 

(Kadıköy) rumuzuna milra· 
caat. * ikmale kalan lise ve orta 

okul talebelerile, hariçten lise 
bitirme imtihanlarına g irecek
lere gayet uygun şartlarla, ma
tematik ve fizik dersleri veril
mekt edir. 

Gazet ede matematik rümuzu 
na müracaat. 

* Ticaretle nıeşgullirn, krmse 
s izim. On yaşında Türk veya 
Arnavut bir erkek çocuk istiyo
rum. Kendisini bir ticaret a.da. 
mı o!arak yetistirecek ve evlat
lık alacağım. Eminönünde Na
fıa hanında 12 numarada A. Y. 

* Eski ve yeni harfleri okur, 
yazarım. Her iş yapabilirim. 
Tophane, Kılıcalipaşa Berberle
ri sokağında 5 numaralı kahve
ds!<i Kemalettin Yalcın ustaya 
'§n <l.!J aıuaµllN uuos mql{q>[U 
müracaat. 

* 28 y~mda, boy 1,68, kara 
kaşlı, ela gözlü, iyi ahlak sahih: 
bir gencim. Ayda elime 70 Ura 
geçer. Ev kadını, temiz aileye 
mensup iyi ahlıiklı bir kız veya 
kadın1a evlenmek istiyorum. Sa 
nşm veya kumral olmasını ter· 
cih ederim. S. A. rümuzuna mil 
racaat. 

* Kırk yaşındayım. Muhalif 
bir rüzgar ile yıkılan yuvamı ye 
niden kurmak istiyorum. Aylıle 
kazancım 80 liradrr. Memurunt· 
Rakı, sigara içmem, zevki sefa· 
yı çok severim. Güler yilzlü, es· 
mer, 32 yaşlarında br ev kadını 
olabilecek bayanla tanışmak is· 
tiyorum. (En Son Havadis) de 
A. C. K. rümuzile. 

* Yaşım otuz beş, kilom 96, 
boyum 1,90, endamlı ve güze· * Emekli zabitim, mektep ta- lim. Bir resmi dairenin fen me· 

!ebelerine hanelerine olsun ri- murluğunda çalışıyorum. Mas· 
yaziye dersi verilir. Şerait uy- şım.1~ liradı. Aradığım bayan• 
gundur. Arzu edenlerin E. rü- aynı tipte olm~dır. Yaşmm 35· 

.. 40 arasında, guzel olması mat· 
muzuna muracaatları. luptur. 87 Tercan rümuzuns. 

* 19 yaşındayım, lise bitirme müracaat. 
imtihanında bir dersten bütün- * Aylık kazancım 140 liradır· 
lemem vardır. Ailevi vaziyeti- Otuz yaşmdaymı. Uzun boylu· 
min müsaadesizliği dolayısile yum. 25 ilii ao yaş arasında, şen 
resmi veya hususi bir müesse- uzunca boylu orta tahsilli bil' 
de ehven bir ücretle çalışmak bayanla evlenmek istiyoruııı· 
istiyorum. lstiyenlerin K. 8 • rü- Fotoğraf gönden1irse maJıreıtl 
muzuna müracaatlarını dilerim. olarak iade ederim. Galata pos· 

* Orta okul mezunuyum. Dak ta kutusu No. 1141 A. Ş. 
tilo bilirim. Yazıhane işlerinden * Orta yaştayım. Bir evitıl 
anlarım. ~ .fransızc!lm _yardır var. 50 60 yaş arasında bir baY 
Her hangı bır hususı muessese l l ' k ·st· c·adi 
ve yahut yazıhanede bir iş ara- a ey cn~e 1 ıyorum. . l • 
maktayım. Ta liplerin En Son teklif!erın En ~on .. Havadıs g~, 
Havadis (S. M.) rumuzuna mü- d~t~l ınd~ <Ma.vı:> r umuzuna bı 
racaatları. ın mesı. 

* Lise mezunu bir Türle gen
ci avukat yanında ve yazıhane

lerde çalışmak için iş aramak
tadır. En Son Havadiste (Cem
dağ) rümuzuna. müracaat edil
mesi. 

Gelen cevaplar: 
(A. G. K.) ve (Aile) rümuz

larına gelen mektuplan matba
a mızdan aldırınız. 

TAKViM 
l ACUSTOS 941 

CUll.A. 
.AY: 8 - GÜ.'i: 213 - Hızır: 38 
RUMİ: 1357 - TEMA/UZ: 19 
HiCRi: 1360 - RECEP: 7 

V AKIT ZEV ALI EZANI 

GÜNEŞ: 
ÖGLE: 
İKİ~Dİ : 
AKŞA~: 
YAT;:,I : 
İ~SAK: 

5,.56 
13.20 
17,15 
20,26 
22,16 
3,54 

9,JO 
4,54 
8,19 

12,00 
1,49 
7,28 

RAŞİT RIZA TİYATROSU 
Bu akşam Suadiye Şenyoldtı 

BİR .~ŞIK LAZI\l 
Komedi 3 perde 

Yarın Üşını Taksim Altıntepede 
ASiLZADELER 
KOMEDİ 3 J>"..rdo 

Halük Pi~liin birlikte 

===================~ 
Filın Reji6Örii 
JIEDAT ÜRF/ 
Y a:r. te.ınsilleri 

l Ağru;tl)6 cııma Ü$küdar, BeyJl"fOilıı 
4 Ağustos Pazarte•i Biiyükada Aile 

Bahçt'!inde 
KAN!! 

Komedi Dramatik 3 perde 
BOBSTİL ŞAİR Komedi 1 patle 

2 Ağustos Cumartf';!Iİ Kısıklıda 
YAL.VIZ "f VSAN 
Piyes 3 Perde 

PARA DELİSİ • Komedi. 2 prrtle 
3 A;u~tos Paıar Beyl~heyinde 

BiR DOKTORUN ÖDEJll 

BNION BAVADll 
İLAN FİYATLARI 

Ba;lık maktu olarak 
1 inci u yfa aantiıni 
2 > 
3 > 
4 > 

> 
> 

> 
> 

> > 
ABO.\'E ŞARTLAR! 

Türkiye 
ü;irı 

Kr. 

~nelı"k 
Altı aylık 

Üç aylık 
Aylık 

1000 
550 
275 
100 

Sahip ~ lJ~muluırriri: 
l\lZAMETTİN NAZiF 

}\"t!§ri,-aı Dircktörü:
ŞÜKRÜ SARACOCLU 

r'atan Matbaası 

J:t>f#I ---;; 
i1' 
~ 

1S 
~ 

11ıst» 
jçJtl 
~r· 
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- Nerede buldular cesedi? · ıHiç Marten öyle beş on paı1l i: 
- Uzakta değil, şurada lo- çin ada.m öldürür mü? O ıe~. 

kantanm yanında : gin, itibarlı adamın biri .. > dedi 
Loran Şarj, başını kaldırdı, ço lcr. ,, 

Doğru. Bu ıı.dadn kibar dUşkün- kuşkulanmıya ba§_ladı.la~. Yü
lerinln sığmdı~ı bir yer oldu artık.. reklerinc kor_Jm gırmı~tı . Ma
Faknt Knlght bana benzemez. o te- dam Marten ıse ehemmıyet ver -
ve~k .ıe kadrine boyun Coeceklerdcn miyor: .. KANLI 
de., .c..r. Baş aor ı tutmuş bir ayı - ÖldürUrken gor cn olrna-
gibi, bihün gun homJrdanxr, dJrur. dıktan sonra neden korkuyor- - 9 _ 

cıarlaon Parrı gWmeğe başla- sunuz? HAYDUTLAR Çeviren : 

cuğun gösterdiği tarafa baktı: Müddeiumumi. esasen ~e'e 
Piyerbili gördü. Lokantanın cut dosyaya, Şarjın ifadesiJll 0 .• 

bacasından simsiyah bir duman ekliyerek, Piyerbildckilerin te~t 
_ Katil herifler, cezalarını yükseliyordu. Yumruklarını sı- kifi hakkında jandarmaya e11

1 

bu ldular mı acaba? karak haykırdı : verdi. 11• 
cıı : Marten cevap verdi: YAKALANIYOR 

Evet .. pekı, ~e-d~. sı3rrUtkş~~
1 

- ö
1
ylc ama, bizden şüphe- Dilcnd Şarj'. . ikirdyılLodırkmety- .'v!. S. Çananoğl!ı 

sonra sızınle bir ua.ııa ı; · leniyor ar. danda gözükmuyo ~- ..• ~na. r 
ş.mdlkt t-.alde birkaç z yarct d:ıha - Şüphe şüphe ... Boş lıif bu. da bulunduğu gece ışıttigı ~- ,__....._ __ 
yapmamız l!zım .. Ha... Ayrılmadan Şüphe ile adama. ceza verilir ğuk seslerden ~or~muş, ~endı- ta ba.Şlanmıştı. 
s:.ze blr şey da.ha sorayım. DUn ak- mi? Ağız arıyor Jandarmalar. sini uyuyor gibı gost.ermış, sa- Jakarın, verdiği malfı!l:at ~a. 
şam sır Georgc'un cesecunın yanınd:ı. Fetiş dedi ki: bahlcyin de, Piyflrbılden kaç- Şarjın kileri teyit etti~i ıç~.n, .!n-
pis bır mendil bulundu Mendılde kı· _ Ne de olsa ihtiyatlı olmak mrştı. cclcmelere daha. genış olçudc 
zıtımtı-ak. kılll bir toprak lekeleri lazım ... Dikkatli hareket edelim. İşittiği feryatları, korkusun- devam ediliyordu. 
vardı. Buğtln öğleden sonrn epeyce Bu işe şimdilik nihayet vere- dan hükumete haber vermemek Şarj iki yıl, Piyerbile uğramak 
araşurdım r.mma. adada bu toprağın lim. Şüphe uyandıracak şeyleri le beraber, ra.stgeldiği yerde an- şöyle dursun, o civardan bile 
cinsine be:ızer bir toprağa r Uama- ortadan kaldıralım. B odrumu !atmaktan geri durmamıştı. geçmedi, b2şka. taraflardan kıs
dım. Burııdn killi toprak nerede bu- temizliyelim. Martenle arkadaşları hakkında- met aramıyn gitti. Fakat niha
ıunur. söyler mi5!IllZ ': Bunun üzerine hareket e geç- ki şüpheler, rivayetler biraz da, yet, yine yolu, Piycrbil tarafına 

ııortnt düşünceli dilşünc~l arka- tiler. lcap eden t edbirleri aldı- Şarj'ın boş boğazlığmdan ileri düştü. Yolda giderken, hep ge
daşıma bıı.'ktı .. sonra birden yUzUndc lnr. Lokantaya gelenlere do- gelmiş, hatta, hükflmetin kula- çirdiği müthiş gece hatırına ge-
bir ciddiyet ifadesi uyı:ındı: kunmadıhr. ğma giderek el altından takiba- liyor; 

Dlyor Ye vaktile doğrudan - Artık adalet yerini bulma- Bir sabah iki kafadar lok~. 
doğruya hükumet e ha ber ver- lı! tanın önünde ot ururlarken! .... 11; 
rnediği için, kendi kendine küf- Sonra çocuğu elinden tuta- zaktan bir kaç kişinin gcl<lı~e· 
rediyordu. rak: gördüler. Marten endişe ile . 

Yolda küçük bir çocuğa rast - _ Benimle P."el yavrum, dedi. tişin yüzüne bakar ak sordu · 
ladr. Bir erkek yavruydu bu .. Babanın intikamını alacağız. - Gördün mü? 
Rengi solukt u , titriyordu. Sor - Müddeiumumiye iki sene ev- - Evet ... Bir kaç atlı .. 
du: vel, lokantada işittiği feryatları - Ne olabilir? ıı ı"· 

- Buralarda yalnız başına ne yalvarma. seslerini anlattı. Ço- - Ne olacak ? Ja ndnrmal 
dolaşıyorsun? Senin kimsen cuğun babasının muhakkak lo- - F ena! 
yok m u ? kantactlar tarafından öldürülüp - Neden? . f 

- Yok!.. yola bırakıldığını söyledi ve: - Bunlar bizim için gelıY'0 
- Ne oldu? - Ben, dedi, bütün bu işit- lar. 
- Bir kış günü seyahate çrk- tiklerimi herkese bağıra bağıra - Neden anladm? . ·ııı" 

tr, artık eve dönmedi. Karlar i- söyledim. Fakat inanan olmadı. - ! çimde fena bir hıS " 
çinde buldular. Öldürmüşler... Hnt t.8. bir çoğu bana güldüler. Korkuyorum. ) 
Ann~m de biraz sonra öldü. ve cMutlaka rüya ~örmüşsün. (Arkası .at 
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