
Tflrk - Yanan doatlup 
.Yazanı Necip Asım 

-6 ıneı •Jlfamızda-

Habral&r arumda 
Ustilt Hallt z1ya&.ln lletiralan 

- 4 üııc:ü sayıfamı.zda -

Pe,te ve Trlyesteden manzaralar 

Başvekilimiz bu sabah T riyesteden 
· Peşteye hareket ediyor 

Peştede hazırlanan karşılama merasiminin ~ok parlak 
olacağı anlaşılmaktadır 

lskandin vyal ! 
C!reta Garbo çalışırken stüdyoya 

kimse giremez 
Greta Garbo, çalışırken, 

stüdyoya kendi kumpanyasının 
adamları bile giremez. Daha 
geçenlerde, tanınmış bir kaç 
müsaf irini, dişarda birakamıya· 
cağını söylüycn rejisörüne: Pek 
iJi.. demişti. GeJsioler. Fakat 
onlar girer, ben çıkanın!,, 

Otomobili, stüdyo kopıların· 
dan girerken bu muammalı 
yüzü bir Jabzecik olsun göre
bilmek için bunun iki yanında 
bekliycn yıldızlar vardır. 

Tefrikamızı, bu garip iskan• 
dioavyahnın çok yakın bir dos· 
tu ve mümtaz bir maharrir 
olan RiiJa.P. PaJmbrog yazıyo~. 
yakında başlayacak 1 

Fasılalı ça4şına cere· 
yanı kuvvetleniyor 
Mecll•ln ikinci l"elsl Hasan 

Beyin •tizleri 
Büyük Millet Mec) ;.,ı· c l ..., a ışma za-

manlarında bu seneden ~ı ak ... 
zere bazı değişiklikler ya 1 ~ u 
im 

. pı acag·nu ve 
ş dıye kadar 1 teşriniSaniden itiba· 
ren yeni bütçeyi çı.karrncıya kadar 
fasılasız surette içtimalar yapan Mec· 
ilsin bun~a~ so~ra fası:Jah içtimalar 
yapmasJ ıhtimah l>u1unduğunu evel
ce yazmıştık. 

Büyük Millet Metli~ iltinci reisi 
Trabzon meb'usu Hasan bey bu m(>Se
le hakkında dün bir nıuharrirfo1izc 
demiştir ki: 

- Böyle bir fikir ve cereyan var
dır. MecJisin üç ay çalışıp üç ay ta
til yaparak bu şekilde bir münavebe 
ile çalışması için mevcut bu cereyan 
ancak Meclis açıldıktan sonra tatbik 
mevkiine girebilir. Çünkü bu husus
ta meclisin karar vermesi Iazrmdır. 

Meclis açrhnca bu me...,clenin mev
zuu balısolması çok muhtemeldir. 

benzin yerine taş kömürü yakan bin 
lerce v~ on binlerce k:.ımyon idame 
etmelerinin sebebini arastırttıavı tav " . 

On Japon tayyaresi bir istasyonu 
bombardıman etti 

Bir çok ölen ve yaralanan var 
Havas ajansmrn Pekinden aldığı 

son haberlere göre on Japon tayya... 
resi Pekin - Mukden demir yolu bo
yunda bulunan ve Mançuri hükumeti 

tarafından muvakkat bir surette 
merkez ~tihaz edimiş bulunan Ku~ 
cheou istasyonunu bombardıman e~ 
miştir. Çok zarar vardır. Bir çok 
kim$eler ölmüştür. 

Tokyodan gelen haberlerde ?tfan
çurideki Japon kuvvetleri kumanda
nmm Chillchaou şehrine taarruz e~ 
meğe karar verdiğinden bahsetmekte-
dir. 

Japon kumandanı bu harekete se
l>e.P olarak Chang Lu Li.aııg hükO-

metinin bu şehirde yerleşmiş olması
nın sulh ve sükQnu bozmakta olduğu
nu göstermektedir. 

Vaziyete ha.kim bulunanlar mu ha
ber teeyyüt edecek olursa kabinenin 
derhal istifasına intizar edilebileceği
ni söylemektedir. Çünkü böyle bir ta
arruz Japon kumandanlığının hüku
metten isti7Jın etmeksizin harekette 
bulunduğu ve vaziyetteki vehameti 
arttırdığı manasını tazammun eder. 

Şlddetll bir prot&sto 
Tokyo, 8 (A.A - Japon kabinesi 

Nan~in hükumetine yarın şiddetli bir 
protesto notası verecektir. Japon
ya bu notasında Nankin hükumetini 
Japonlar aleyhinde mürettep hir 
usul dairesinde takip edilen hareketi 
durdurmak için yapılan müracaatı 

is'af hususunda ihmal ~österdiğinden 
dolayı muahaze etmekte ve Çini ~azi
yetteki vahameti arttnmaktan c~I • 
me.k için Cenevrede girişmij olduğ: 

' 
taahhütleri yerine getirmemekle itıi~ 
ham eylemektedir. · , 

Japonyanın Mongollsbin.dİlkl 
tahrlkltı 

' Pekin, 8 (A.A.) - Tclıa.iıg :.. Su. 
- Liyangıll göndermiş · o1d~ğu telg-: 
rafnameler, Japonları :Mmi~lista-· 

nm ıstiklilinl ternin etmek tizere 
memlekette tahrikatta bul.ımmakla 

i~am ey.~emektedir. Mareşal, mil· 
hımmat yüklü olan ve Japon asker
leri tarafından muhazafa. edilen 5 
trenin 2 teşrinievelde Mongo1ista.n 
hududuna vasıl oldugvunu b"ld" k 
ted

. ı ırme -
ır. 

Çin şimendiferleri boyuna diğer 
bir takım mühimmat kafı"Jç.] . ; d h . ~ erın.n 

a a gelmış olduğu rivaye:ler ara.-
sındadır. 

Çin-Japon lhtllAfı veAmerika 
. Vaşington, s (A..A.) _ Hüh.1lmet, 

Çın - Japon ihtilafını mahallinde 
t.etkik ve rapor vermek üzere bir 1'• 
misyon tayin etmiştir. 





-~----~~~~==========~============== 3-VA~IT10Teşrinenel19!1 
--~~ f Glala Ballerlerl 1 Şar~::i~:polis GÜNÜrJ 

., Ş r - - , .. , .. ·~ ·~ ,, 
61 r .. -~ .~ . . ı.:.. "·'·., 

. ..__.... Mr netlee llmr kon110IMlutun- Vezirköprü yol .ve Balkan blrllğl btlro.. Mı•1r poll• 111UdlrU Ru .... ':!~.ra· ... _._ '* .......,, .... da kabul 1'89m!61_~_ maarif faaliyeti Jarı Yıldızda 
- .- d ---- Mmr kralı hazretlerinin .. wı Darülfünun edebiyat fakült.Hln· 

Je k _ ____,,... Mr 1ranraıı. • - V · ._ H · 
Pa.. Ankar•r• gitti 

Bir haftadanberi l)fhriMizde inal• 
nan l\lı ır polis müdürü Jeneral Ru .. 
H l Pap dün ak~:ın1 Ankaraya ritmif 
t ir. 

.._.-- .._ .... -'- -"•I ... • 611- dfl M k ezır.öprU kaymakamı amıt de bulunan Balkan blrli(i bürolan ........... Ba lsaJ'U' ..... PT~- " •-•- n mır oRM-

•
~::_la 1ı11110efllrll9ell • ıeetatnda bir kabul rNmi yapılmıt. bey, birkaç gilndenberi mezu- hugün Yıldız sarayına taşınacaktır. 
~ • ti b · · Hürn bundan so•ra orada <:alışacak· ~r Mr bbak J~nde Ipa peele,DI de YeaJkiJdeki Mmır sefa- nıye e ıe rımıı- tn·. 

ı..i- .J' ... lnsilteredeld amele fır- _..:....a• u- -·- 'Yerilmi•Ur. de bulunmakta-
.,... ... ......... uu- ._.. ., Balkan konreransına iştirak edt-•w•• M brarnu bir ~ teklllerde -------------ı dır. Son aylar r•k murahhular 18 teşrinienlde şeh-

Russel paşa Ankarada iki ıün U. 
larak bazı ziyaretler yaptıktan 90ft

ra Mhrimize dönecektir. ı.11 ....-, Pik amlyaQe bir eda fle ( p.. ı ela mulatellf fa· l'imize ıelmiş bulunacaklardır. Ayın 
.... ._.,. .. selen bir fikrin ifade • aliyetleri ile te- d k d h 1 b' · •= 
.ı ,_. mtlmtlndttr. Fakat Lan- on o ·uzun a i zar ır ıçwma yapı-

l\lı rr polis nıUdUrll harekMilMlelt 
e•tl lnglliz •firi Sör Co~ Kladu 
siyaret et.naiftir. .,... ftrflen ba karan izah lçiB tn- 17 yerinden bıçakla ma,Oz eden ve lacak 'e ayın yirmisinde konferansın 

slJterenm, harf$teD rel...-i annolu- varda ta1u1ir edilen ka- birinci celsesi la111et Pa.~a HaıretJe. 
nan propap11dalarla Jtarelrete r~· zalanmazdaa bi- rinin nutuklıırile :ıc;ılarNtır. 
~nı tarzetmemelidlr. Enelki akpm Maçkacla mi- ..ı-ı .... _ ve-ır11a-~ T l nk 
•• ---!f Li L -'-' J •-'- TI919ll - ~ avyare p ya 080 ı-fJ'---.ıı.. bovu ür kilometre.\'i cm9I D r cıra Tm& ... o ......... _ ... , Bu . " 

• .,. IC'n:ıu.. J " E" • b • nıa r. iti· kili 
buJan bir f,aizJer kafilf.fii sokaklarda Maçkacla eaacı re)'ll e71a barla burada yarın çe yor 
cloJqrrken, bunun hakiki sebebini eczahaaeaiae ıeç vakit etki ka· bu 1u

8 
m a 

8111
• Üçllncll kqide tayyare piyan· 

aranıak Jbımdrr. BurUnkU f nailte- yiDbiraderi N11'et ıelmit •• u- koau yarıa DarUlfllnua konferam 
re lT lnd asırdaki lnıntere delildir. ki --ı.&-ı..i • Jecli yerİlltl• daa iati fa de aalonuada çekilecektir. 

ı -'J•- d~1.ııı ...-,- ederek Hım·it Vufrköprü ~ayma· B k deci •--18 incf asırdaki n •• ..:rt ,.... " r. aj'lr ıarette &.plrlalmfbr. kamı kıymedı ıenc· u qi e ea bOyOk i ... a-
19 uııcu asırdaki lngfJtere delildir. Feyai beJ haataaeye kalchnl- beyle g6rlferek lerimtzden Hamit 8. miye 100

1
000 liradır. 

18 inci aann liberalbmi buhar ,.~ _,._ N1tet wa'-alaam..t•r. Vaka· kuuıa ibtiyaçı.n ye faaliyeti 
1 f _ ............ L di _.. ,- .,.. h-L•- da • ttik Bonol•nn .._ .. ,. bbula için 

elektrik ıüratile in« f8 eue~ aeR DID •bebi uJ111lama•ıftar. Za- .. &ıa malimat nca e • bir k•nun lbnndır 
prenliplerinin üstüne abandı n bir blta tahkikat ,.,..ktacllr. Ôirndiiimiae 16re 1ol faali1e- GayrimllbacliDere imblcaklan· 
kedi ribi yavruJannr yedi. tiM ba,&k elıemmilflll!t yererek 

Biyük merkezleşme hareketi Jnslf iki,_..._ n11•..ı ...,_ ı- na mukabil Yerdmekte olan bo-
tere ami.lini rtn11i otu& a .. mıa .H- S.bıkılılardaa ybl kalk Ki· ite baıbJaa lcaza ha faaliJethl nolarm Jkcle Jll luymetint mu· 
.. vereeek bir va:d1ete IOkt& Bin• mil ile arbtlap Recep eneJld iJl ........ ili al•JI bıtlamat· llafau etmesi ipa borea1a ka
.... ı.ı de ayni 1tyrf Wdp etti. Jn- ak ... ka.p etmlfltr, Kamil br. Ba Jllıdea ka11•• ticare- IMal Mlilmeli " fala ..na.. .... i 
ınt.ere aruisi •11lan ybl b~lnu· bıtalda Recebi dok•• yerİllclea tinde ele malaıua bir iakitaf Tar- haklaada Ga,,...Mdiller cemi· 
,an Jor&Jara aJUir. BinaJAr blflk alam-'- y, dar. Yumurta, L-Ll·y ticareti tinha Rldr.. in ta la -
.. ,.a1edarlana elladedir. Dinu11· tellHkeli tuntle yar •-· a• ...._... ye ,."'.._. • caa .... 
aleyh JnsiJ&tnd• Uberallzmln M)'rl rah hHtaae,e yatinlmıt Ki- eok İJİdir. Maarif ifleri tal.il cenp ıelmemiftir. llaamafila 
._ 1tetiee>1 rinde rıtfrdt. mil de tutalllltlfhlr. ...ilde inlritaf etmektedir. K.u Bonolann Bona,. ka&al ecli-

Haddindea fasla titen bir balonun 1 EvHlki ıece aaat 23 te Mal· dYardaki k&ylere bnkollarla lebilmeai için bu kamma iham 
patlamuını tabii flrmelidir. tepede oturaa Mutafa ojlu Ha- telefonla baflanautbr· Alaylı prOlmekt_ed_i_r . ....,_ 

SadrlEtma lit efeacli refiki Bedri ile bera· bilhaua çok iyidir. Birkaç za· Surlfetle ..,. •••l••I 
Erm

....,..._e_n_l_Je-r ..... k_o_m-:'lt:-ee,_,_-:;I• ber Kalm,...da ZinclrlilmJU maadır Çorum Ye AmMY• ta- Slriyeclea aJmu laaberlere 
eacldead• pçerlerlcea çakıcı -raflanncla uaJiti ibWe diret pre iaıiliı lir.- mbtu Ye 

)eri nefretle kar- Faik " arkad&fl Niyul IDleriae edea Kara Muatafa çeteli ıe- bir tlrll lttikrar temia e.ıu..e-
tılayor)ar çılranlr HaHdl bı,alda bnnadaa ~ealercle Velirlıaprl maatalraıı· meti 8nri•• Surye laalla " tlc-

ldka hafif aurette yaralamlflardar. Bu aa reçmek iatemif ye derhal carlan inılllı 6ruile it yapma11 
Sal ku~ılat hakkmda tah t eeaada Halit yo•una deYam et· iman teclb' J ._... terketmlf· ler, uki O.muh albn ll•b bftmemiıttr. ~hrfmffdı 9• a ar er netfce11aae ıe· 

lra• enaeake ver Çh' au_... lu mif, fakat biru ilerde belde- rlrlerin hepsi bir k&pde lnatın· lira11nı eaH tutarak allı veriti 
.-ıeden •Medeıtcen '11 satırları melde olan çakıcı Faik tekrar larak imha edilmiıtir· o•unla yapmağa bqlamatlarclır. 
J!M•ktadır: . ffılidi ıol b6tf0nden yaralıyı· Halktaki ,.aliilli(' ve o1'umı ' · 

il.edle.re ~rtı inUaliıuiıi bil· ii~ &it- ~lir. Meeitila 'Zikir .kaWH,eticle •.-.ok JakHktir. Bu Ç••k lllllhkemelerl 
~mımrw:• tenWtd• ,....,_. baıteaealae 1atmlank taharri- a&:L--1_ ~ ~· ftUletialb, fOC'lklena 

..._ ... L .. n. t '•-ıaı helcU10ruı. ·~ lcuada ltirlca.. ~w.- malake----1'- •11-' olmak ise-..- .. - .. a nı......... yat •• tahkikata l:Naflaa-·...... .. " .... ..,. ....... •-
llm41d tt., .... " •Wcmü Tirk~ _,_. 1aa • ....,. •11t1J·~ y..... , .. ,.. bir ....... ••rilltı 
reflEJerhnbla venllt ltandlalen Çek,.... ,.ptalı .. ricada .-, • .,. karar ftrcliti 
bOcltnnekJe fktlfa ediyorwıı. BeJothmda Emin camii apar. ıs Gel•ler, slclenler Ye ita b...ta tetklmta hqla• 

.. Bs, ermeni mill•ti ıu'Uında böy· tımanında Dikra• •• arkacl8fla chta yaıalmaktadır. • tetkikat 
le bir Hl kutt.e buJunabflecek bir Arf8k kavı• etmifler, Dlliraa B8)11k Mfllet MecH111 Reisi vekU· neticesinde haarlaucak olan 
tek ph9ın haJunabflectflne ihtimal çekiçle Arpta batından ajır lertnden Suna meb'u&u Refet bey kaaua IAJila.... Millet mecli-
,.....1yoraz. ıurette y1ralamıftar. dibı Aabradaa -rfmiıe ıelmjştir. aiDia lnlmnzdeld içtima dnre-

BrmenUerin bu ribi kanlı dUşlin· OfoMeM• aarpta .Refet bey bir iki ,Une kadar intfup liH yetiftlrilmulne çahfllacak· 
etJert hakkında ne fikirde oldukları- ..-
na pline.. T6rk vatandatlar kadar Galatada Mala•udiJe *ele- dairtıeiae ıklerek •Wkat yapacak· ...:hr::;:. ===:::;;:=;~:==~-ı 
•rmeaDerln de birle ıui kıuıtJan de.inde .. 147,, numarada malr.m tır. 1 be ....... ._ 1 
... cht Te nefret)~ kartılıclıklı· 1raba tlrlc&d Slleyman otlu Gaai Amtap m•b'u111 Kılı~ AU ~ . 
r1111 llyJemlye ltlzum bile ıörmey!z. HaNna din aaıt 19,30 racldı· bt1 dlln ..., .... ıe Anupaya rftmit- Seflrler _...,.. - Amerika 

ti sefiri Mr Grow ve Amerika atoea Kom· 
.._....._....,.kon,_...... JeriDde .. 180,. numarıh hmut r. muslfali düa ııgWı sefiri Sör C.Orç 
....... ... 1t'usl•n111ız ı•I.,_ bir otomobil prparals IOl kolu· ı--..&.-lu~-LB---P~---..-·1 Klarlu scfaretbaaedc ziyaret ctmiflerdir. 

&anıt .. toplua11 Myıtelmilel ı dd 1aralu••-a Mbebiyet •a ._ idama etroırat ,... Llnl•r'• sla - Dün •bela felür 
JIUla..tolar ••feran1111a •lkh• nrmiftir. Şof6r lc~tır. talaueai ......... PÇerk• paD- ve lllDIJU ta bir sis bplllDlf ve aat 
....._ ı 'Yf tatil• lfdrak toloaaun cewacle &atanan aJtm ona dolfu açıl1D1fUr. Sil JiizUaden Sir· 

...... • .. r 
11 

Bir J811k•alcl tutuld• ter. Hal"" .. , Scyrlseflia vapu_.__ .... ,. 
.... 0.lsll ........ ?\edp AH ft • 2• G tlDi ··- ieffbbh ecl .. • IUIO -ır...., _..._. Rept Saffıt beyler Enelkı ıec:• Mat ~ te • •· ... ~-.,a 111 Jerco ifli1cmemit vı teferler jıdıamını 
pa'ar dal ............ dillleeekler· )atada Şebluvar mahall•ade Ali Beklaf polit ıtarafnadaa ya• kubeunlftlr. Fabt ne limanda ~c ne de 
cltr. 55 numaralı hanede otura• Mi- kalaam11tır. şehirde ıts )ilztlnden bir kaza olmamışhr. 
- - -- - -- ~ .::: . -.:___~ -_ -~ 

Se il Kol om 
- O.rhal otomobile bin ve doğru 

matmaırel Sesile rft. evinden al bu· 
raya ptfr .. 

- Pelcf ef.ndfm. ......... - Ha;ydf.. Ha1dL. Hila burada· 

-1•- .... Çabuk. 

KaP'ft kaaketf ni riydf ,.e fırladı. 
- PJyer, ... ., tleln "'le .. Sen- Kanm, korka. korka "Ordu: Yaa&Jdanndan iri damlalar yu

laıtrJOrdu. Bii>1fk bir ••yret aar
;:.,. kendine hlkim oldu. Pf1er: 

Yal•rı. dedi, buraya 111atmuel 
K.;•P fJe matmuel Nantüy rfrfyor• 

H l·kiıfM de tmlnlm. Za(en 
ıar.. er 
rlrfi1onun, kilit ıorlanrnamı§oo ".•· 
yıı Herhalde dosyayı bafka hf r '• 

.. ıaclur Ba..a.a tUrll bUfta re ko)'nlUfU ' 9""' 

lzü edemfyonı& 
- Pekj amma nenye? 
Tekrar JAboratuTard• ıramata 

baf1ııl•rlar. Odaya yayılan kokudan 
nef• almak kabil olamt)'ordu. Ka 
pnua apk ol•9'DI& rafme•• · thidya 
na .., .. unlı10,.a. 

- Baba, dinle, 1tn eve fit ben de 

r•Hrf-. 
_ R&1f1', ... 1n1e •• antik dosya-

11 Mld.._ 1011ra afdedlim· 
Her tarafı araddar, hiç bir yerdi 

... ,..... M. J)fKriyl: 

den bqb d•ra••• oradı oldafunu - e oldu efendim, bir ~Y mi 
bilen var •r Hlff nr? 

- Hayır.. - Uboratunrda hir kaza.. Bir fr-
- Hiç Mf? ~ boplnaıf. 
- Yalnıı matmaıe1 8811.. Söyl-e s..tı, evde 80trayı kurmakla mtş. 

ntiftfm ya.. Sen Jtuta fken Mzaret pldH.Babuı put.ini oku}or, pn~ 
et'IHll için OH biJdfmiftlm ki.. kızı allkadar edecetinl tahmin .ttlfi 

thtf)'8r ffddetle ayala kalktı: 1erleri yiikMk ... ıe olıiuyordu. 
- Hınnı odur. Kapı çahnır çalınmaz Sesil sıçra· 
Diye batırdı. tir. Babası: 
- Baba r.. - Kim acaba. dedi. j)OSfatı ol-
- Hayır, odur dlyonaM. Her ~Y muın. 

onan altyhfde.. Gizlerini mi bafladrn _ Hayır, bu ... tte .. 

yeksa? Kendi k~ndine Mr f eliket hl81tdi· 
- BalıR, Alda oL yordu, kalktı, ·~· kapırıyı rörUn-
M. EmJJ, oiluaa ıeride bırakarak ee: 

.kapıtrnm bulundafu yere ko'ıaı1tt11. - e var, dedi. 
Kapıcı onu bu hahle ıöriince yerin- - M. Dlitrlyi ılnderdi. Siai- ieti-
den 91~raclr, M. BmfJ : yor. 

_ Danlar !IU makine) i dt dinle. - Bir ~1 ıni otmuı? 
~ - BlJ-'•••aa Bt._ aili i8ti· Kapıcı Davaer ıramof oıu d~u -v-

nı __ 1!/11• 

lçerden babuı Seeile seelndi: 
- Hiç olmaua ~orbanr iç t.e iyt. .. 
Fakat kız, odurna git.mJt, gfyf n. 

.Ct bile bqlamııtı. Dir dakika 
90nra ha11rlanmıftı. Kapıcı: 

- OtHloMI nr mat.mn1el, dedi. 
SNil babasına diniip: 
- Sen beni beldH1e, dec11, yem.. 

ji '1•· 
- Jatenen ben de ltltyim YH• 

ram. 
- Llsumu yok, he• kabil nlunea 

hemen dlnerim. 
indiler Te otomobile bladller. Se

•fl kapıeıya: 
- Beni M. Piyer nai arattı, 
Diye 10rdu. Kapıa: 
- Hayır, dedi, M. Emil. {'.ok ca

nı arkıhnıı siM;ydi. Maamafllı ;yuın
da tla M. Pi1er nrdı. 

Fabrikaya gellace kapıcının ka-
n11: 

- Çabuk olunuz, dedi, siıi yaıı. 
hanede bekliyorlar. 

Sesil kota keta çıktı. Karanlık 
koridorlardan ayak sesleri duyulu
yordu. Kapıyı vurmuına 'htiyac ol
madan, lçerden. reldiğini duya~ Pi. 
.,. kap111 astı "ı 

RuSHI pap dUn bir ntaharrtrfllllo 
ı.e halkın polis ~fl!tı•a yardna et. 
iMSİ ve kadın polisler hakkında 11111-
ları söyleml~tir: 

- Polisin halktan yardım Ye mi· 
zaheret görmedikçe btiyilk bir it p 
remiyeceii buıün kat'iyetle anl&fll• 
mıştır. 

Bu müu.heret bir sabıta nk'ur• 
ı-a.ıucen !Ahit olanlar• •1ilcrima. 
yakalumuını kolayJqtıra:ak bi-
tin maHlmatı eilratl• polfaJere Wl
dinleleri ile olur. Halbuki pıtda 

hallan blytlk bir eberfyetl (kanlrıel) 
dan fevkallde korkar. Ve peltıle yar 
drm etmek defiJ, bOUds ,.ı.lt11k .._ 
,memek için ~reler arar • 

Bazı prk memleketleıWe 'h.._ 
,.nar d~ınek olu kaclmlar ..... JUw 
cim edemiyeeek TUi1e&te4ir. ~ 
&de bir phitHk l~la blle ol• bra-
ko._ ıid• bir huma laalk ..... 
terdilli ka)'betalf auarile ..ur. 

sa Mk1adu b41aa ,.ıil ......... 
tı ,.. ................. .,... .... 
.... \Ye daha &fyade .......... .. 
leri içla ltlzumla ve fayclallllır. 

S.d._ fantaı bir nc.dr otaa ,.... 
mi ilnif.,..b kadıa peliltl4ınlea ...._ 

eetmek latemiJQra& l'akd fe)lria 
bqlıea pdlia :merkezlerinde Ui..ı ... 
rett.e hazır: bulunarak ••l' hanlf Mır 
davet üzerkte erkek polişlere 91J1• 

nitme1inden utanr1at\ tüfar.lı N 
Jfyen kadın polililer her halie um 
po)ialere cart JuJmtt)I muYia ot. 
mı.mr. \ 

Bir tecari& nk'...U Wr ._ 
lıılr erkete ~emiyteeli tafllllti 
bir kadına pek İll sö1H""8tr. 

Kadın polialerden n1•rlll ...._ 
sında da ~ lstfftıule edRft". 

M181rda afyon ,sibl hllaaıl ... 
yuak olan maddeleri sataaJar nı. 
rlni arryan polislere i(erldt ay.,.ı... 
rinbı baluaduiunu .söyllJerek ..,-.. 
elaya ıirmiye bırakmazlar • 

Erkek polılerin cebrea 1§ riı 1 'r 

1ecelderf bu sibl nziyetıer•• liıiıil. 
polisler ~ bUylk it ılrlrler • 

Bu faydalan dUıünerek t~ 

den iki kadm polia celbe&lıb•h • 
polisler ayni zanaanda yerli •• d> 
lardan polia yetiftirmekteiilrler • 

Bir iki 8eH aonn ~ ·1 
vaılfe gören kadın polleler pıfdlda. 
eaktrr. -" 

- Nihayet plebiklbd&, 
Dedi. Gen~ mühendiıia bU ... 

yük bir heyecan resteri10nl& -
hadan: 

- Eter kabalaatli oı..,ar. bplr. 
dı-

Diye dfltUntiyorda. s.dle, •••11 
için tebeMlm etti. Fakat ,...ı. ... 
sinin arkaamdan M. Emil, l'O~ ima 
milthit baklfJarla bakıyordu 

- SizJ, dedi, herhalct. billlM:llJs 
lizına &'elen bir mesele hakkmcJa blR 
mahlmat venneniz için çatırtttm. 

Bu aklerin söyleıtdiii tarz, k-. 
kJn, sofuk idi. ihtiyarın vaziyeti 
bir mflttehlmln karşısındaki hlldmht 
vaziyetine benziyordu. Seell, kork
tu, titrek bir sesle: 

- Efendim, dedi, meeele llffh! 
Ve Piyere dofru bak& l'üM 

ihtiyar cevap nrdi: 

- Sizin hizmetinize ait... HaJil 
bir kaza diyelim,.. oldu. B..ıaa ... 
mes'afsunuz matmazel. 

Seıil' bir elile yazıhan~ye U,... 
dı: 
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Arlette Marchal 
i\leşhur sahne arkada.şları 

Vivian Gibson ve lgo Sym 
ile beraber dün akşam 

• 
lVakıt] ın Tefrikası 

• 
Türkün 
Bankada sekiz sene - Sıcak bir muhit, müfit bir mektep -
Burada c!a bir tahavvUI - Ha~in bir mUdUr - V"apllamı· 
racak bir i'1 - Birikmiş bir necazın taşması - Kapan· 

mış bir hadise - Gençliğin istikbal yolu. 

Asri sinemada 
Dün ve Yarının 

Kadını 

isanın bıraktığı cemaat 
Askeri bir teşekkül olarak inkişaf ediyordu 

- 68 - f azan : Halit Ziya 
Filminde fevkal:\d~ mu\·:ı{fak olmuş Fvvl"la, Rehalıit esnaf. ~ani hal 

ve sonderece takdir edılmiştir. ile \"akup Sadığın men~up olduk-
1 

Ayrıca:Paılak \'aryete numaralaruJlave- ları kabile, te.şe1"Wl itibarile aile 
Bnnkada . ekiz senelik bir ömür ge ~eyler le mü~tegil olmryan bir ınüter ten: ismet Paş:ı Hz nin Atina seyahat· eftaıtı arasında nu: ve mülk iştira-

çirdim, bu ~neleri düşünürken e ef l c~min bunda mu:.aff~k ol~asma. i~ !erile Balkan OlimPiyatlan ıdne i..;tinat ediyordu. On! ını bu 
değil bilaki itminan duyarım. Sekiz tımal yoktur, bugun bıle boyle bır 1 ~iı;teıni bırakarak b'.l~ha hir ~iste-
sene muntazam bir i~ aleminde. bütün lamın değil tercemesinden hatta ( mi kabul etmelerint> seheı> yoktu. 
teşkilat manzumesi faaliyet un~uı türkçesini .tesvitten ~~arı aczederim. A t 1 a n t ... k (J07.Cfıis) ün Halosis unvanlı eserine 
lanmn makul Ye muttarit insicamın Bunu belkı o da bılıyor ve bu tek· ı gere :~a taraftar'arınm, imperatoı" 
dan terekküp eden bir muhitte yaşa - lifi beni mahcup etmek yahut mua E.A. D U p ON T' UN ESERi Klodiüs devrinde de muhcelif san'at-
mıt olmakla ameli hayat için bir mek tep tutmak için yapryordu. l\faama- !arla rne~gul oldnk:.m muhaı.:..aı,. 
tep'ten geçmi~ oldum. Burada bana is fih büyük bir hüsnü niyetle ışe baş- .. . . . . . . tır. O halde bunhrm. J..:<L .. . :'holun-
lifade temin eden müşahedelerden baş tadım, bir sahifesini şöyle böyle ter cumlemın ba.kıyesını de ıstedı. d<ıktan sonra l.ıird•·ııi>irc san'at ve 
ka Konyanın en temiz türk kanından cüme ettim, ve alıp ona götürdüm, Artık bir kere başlayınca sonuna milklerini bırakmalarına sebep 
·~elen kava ]ardan ba~lıyarak müdür pek edibane dedim ki: - Bir tı::crübe kadar gitmek tabii idi: - O kadar ki yoktu. Esasen (Amal: rü:.;ül) de de 
'ere kadar bütün memurin ve miistah yapmak i ·tedim. Muvaffak olabile- siz fransızcayı pek iyi, almancayı el bunların ellerile yaptıkları i !erden 
lemini vazife zemininde birle)'tiren bir ceğime hiç ihtimal veremiyorum, bir ke bette ondan daha iyi bildiğiniz haldel başka bir takım icazl,ar tedaviler 
·ıhenk gördüm; fazla olarak yavaş 1 ~e. görs~niz anlarsınız ki. bu ~ühi~ şu fransı~c~ metni kendi lisanınız:\ cak yaptıklan da tekit olunuy.n·. Hatta 
·avaş tee_ üs eden incizaplarımın, merl ışı tecrubeden mahrum bır nıütercı- ledemezsınız. hunların kendi pıop:ı~and:ılarını, 

hutiyetlerimin mukabele görmt>sin - rne bırakmak mahzurdan salim olmıya Sapsan oldu, dudakları titredi. yani Isanın tekrar gelece~ini miij-
den mütevellit bir ıcaklıkla burada bilir. Ben bu püskürmenin hatemei ta!>i:yesi delemck i~ini de bir ,·aridat mem-.. 
b ten yorulmaz, bilakis baş!.:a i ?erin Yüzüme bakmıyarak: - Bırakını1~. ni de verdim: - Madem ki sizin ba- baı olarak kullandıkları sarih bir 
tlorgunluklarmdnn dinlenirdim. Mü· dedi. Bunlar hep biribiri üzerine bi· na verdiğiniz işleri yapamıyorum, bu :-urette anlaşılmaktadır. Çünkü bun
diir Heintze - Haynçe bir alman idi riken püskürme istidatlarıydı. nihayet saatten itibaren istifamı kabul ediniz. tar her kapıyı çalarlar ve iş · ter
ld ırkınm müçtenip vakarını tah'ının o istidat beş on gün sonra zahire çık Cevap vermedL Çıktım, sade ara Jer, kendilerine \'erilen bir dHi par-
cazip zarafetile mezcetmişti, İkinci tı. dan değil, bankadan da çıkarak eve ça. mdan bir ayakkal.:ıı, yahut bir 
müdür Lausoun - Losön • bir İnl?iliz l Bir gün müdür beni çağırdı, as - gittim, refikama hikaye ettim. Onun kumaş parçasından bir elbise, ya. 
kendisine medyun olan hürmet ve mu

1 
lından daha büyük bir defter te,;-kil e- bana bakışını hiçbir zaman unutmrya- hut bir tahta parçasından eve la· 

h3b'beti kendisinin de başkalarına kar den tercemeyi bana gö tererek müs- cağım. Acaba deli miydim? zım olan bir şey yapıyorken prt.1pa
şı ayni hürmet ve muhabbete müra- tehzi hir nazarla: - 19te terceme ha Bankadan istifa etmek, pek Al!.. ganda1an ile de meşgul oluyor ,.e 
caat suretile kazanacağına mutekit ol zır. Ash ile bHaber alınız da hir re Fakat küçük evimizi ney' · lare ede- hane halkını kazanmayı istihdaf edi· 
<1-uğuna aramızda dolaşırken daima fikiniıle beraber mukabele ediniz; de- ceğiz? Ben kendi kendin . Her şey ~orlardr. 
telfıtlufkar te~ümü iJe, teminat ve di. den istifa, bankadan, mc .!~pten, ga- Muharrir (Celus) bu seyyar es-
rirdi . • Bunlardan başka büyüklerin a Aldım, ses çık:ınnıyordum ama zeteden, hatta lzmirden, böyle tstan naftan bahis ve onlaı·ı t.rrif eder. 
.t. ı'Jda cemHekltr ret'ikler, bana ak· çıkacak sesin pek fena olacağına bük bula düşeriz, orada elbette tutunacak Ona göre bu c;eyyar peygamberler, 
.ran olan küçüklerin arasında da uzun mederek mümkün olduğu kadar dudak bir el buluruz; diyordum. Suriye halkına bütün dünyayı s:ır-
s~nele.rd~n .. son.~~ .. kendilerini mütehas- lannıı sıkıyordırm. Gençlik! .. Henüz hayatı, hahaiki saeak büyük felaketin yaklaştığını 
sısane du~n~ugum. dostlar .vardı. Bu Biz zaten haber almıştık ki bu I~ikile bilmiyordum; ve onları acı ders ~öylüyor ve kendilerinin yakın ati
kad~ munıs.. bu k~da~. cazıp. olan bu tercem4!yi elli lira - altın - ntuka!>i • lerle öğrenmeğe de mahal kalroadı. lg.. de semadan inecek oı dularla bera-
ll!uhıtte de bırdenbıre oyle ~ır tahav- tinde bir rum davavekiline yaptır • t b 1 k·bar r .1 1 . mah- her hareket ederek htıkimlik rnt.i-

··ı ld k k" k" b. k .. .. d"t an u un ı um aı e erme • ki . . d ti 
v~ ~ ~ 1 san. 1 ır ış gu~u şe 1 mı~lar. Mukabele iki ırün sürdii, ben- sus zarafeti pek güzel temsil eden fesi ifa edece erını, os arını \'f' 

bır rüz~ar dnrbesıle pencere~ın c:ı.mı l ce bir daha sabit oldu ki bu iş ancak Georges Cartali Jorj Kartali ki ikinci taraftarlarını himaye) r. nıJ-;:t'fal~ 
~,~rl_dr '~ ııııcak odayı buzlu bır hava mütehassıs bir mütercim tarafmdan miidür idi, ta:vassut ederek bu hadise obcaklarını, fakat ba~kalarıum ~-
ıstıla ettı. deruhte olunabilir. Aslını ve teroo- unutuldu. hirlerine ve köylerine ch!imi ateşler 
> iihttiş sıfatile 1stn.nbul mu- mesini alarak mU(ltire gôtüfdilm. V~ d 1 den l'K>nra hayatını anlatı,..l:ırdı. Cehıs 
k~zinden gelen Weber - Yeber ismin .... Bn ını yazısından kaldımuvarak fa bl d ~1 n •en~ d~ bitirdigı· 'ne onra- ün bu tar;ifi m 'Jfınm ~)k • )if1J.rn' aı-· 
d b. Al 'f · · ·· I b" h • r aru mecanın ıında -..·ası-..·an hiristh.·anJara da teta· 

e ır man. vazı ;;ını oy e ır uşu kat sesinde bir istihza ile: - Nasıl? dan vakıf oldum. Bu netice onun ·1.3.b- J • J 

netle ve belkı şahsı Illaksatlarını te - d . du dak" . akul huı;:unet' ı·zah e buk eder. 
. .. . ıye sor . ın ı gayrı m · ~ ı - h f 1 b ı ·1de 

mın edecek oyle hır muhalefetle ifa et _ Pek güzel!.. dedim. Sesinin is d Mesi tara tar annın u se cı 
tf ki her "kı' m~u'du"r r11>k 0 ld'le A b · er. ... ... samaları, bu itikatları taşımaları 

• . ı . ır- ı 1 r, v" u ı- tihza manası o aralık kalkıp bana • • • J "~ 
kıncı farazıye tahakkuk eder2k bu b ka.n özlerinin bir tezyif nazal'ına d ,,e tsanm telkinatı daire~inde hare-
t •t· h d ı · "'d"' a g Bankadan bahse erken kaydet - ket "'tmeleri onların sayısını sürat-' ız ve ırçın a am zmıre mu ur refakat ederek ilbe etti~ _ Sizinkine A . . " 
olarak tayin edildi. O günden itibaren ği ., mek lazımdır kı o zaman bu nevıden Je arttırmıştır. 

benzemıyor, de l mı. · ı d T"' ]<gençler· t ad"f - R 1 · · de zaten teftişatını yaparken h:ıtırşi- müessese er e ur ıne es . u !sanın mensup oldugu e ıaoıt-
1 1.•• · d'IA 1 ~ h"t ld k Feveran kazanının tapa.larını fır- edilemezdi bugün vaziyd berakıs • Jer arasında aAdet rahsmakla, teda-ien 1gıne, ı a7.ar ı5.na şa ı o u • . . . d 1 · d ' :ı • 
ı b d "d · d . ll • !atmak ıçın elın en ge enı ya!>Iyor u. tir. Bunu cümhuriyet idaresinin en bü ,.i etmekle, ög-retmeklc, teselli ver-an a a amın ı aresın e, e .erın- 1 t b ld k .. ··k b. h be 
den defterleri, kağıtları çekerken par s a~ u. : ı:;.u .. ~. mu = .. ;.e yü:k lütuflartndan biri olarak telak- mekle, hatta tehdit etmekle ka1.anı· 
maklan11dan akan iinfi haşinane his ~.~:.ıyet_ın. en 1 ~ mu ım ~u .. mu ur ki etmek lazımdır. Türk gen~liğine lan her şeyi, -kendilerine ait 1 ımumi 
)erinden, bir sual irat ederken g()zle lugune ırtıka edınce kendısını.,kaJ~- necat ve selamet yollarını gösterecek sandığa koymak, ondan sonra her
rinde, sesinde okunan dürüşt mana • d~n, seneler~.' tstaı:ıb~lun rak

1
1:C nesı- olan en güzel, en ınüfit mektep bu. kese ihtiyacına göre tıtıradan tev-

lardan ürperen bütün memurların mınde teneffus etmış iken ~ a huşu iş dershaneleridir. Bugün oraları ziatta bulunmaktı CE:maate il-
dudaklannda hayattan nihoşnut neti fitretini tadil etm~k l~ıu~una bir ko'\-an gibi Türk gençliğinin faali- tihak edenlerin, hiç olmazsa nazari 
bir ifade belirdi. En ziyade hen mü- kail olmıyan bu adama bır Turkun da yetile doluyor. olarak, maslup hükümdarın emri-
!eessirdim, daha doğrusu esasen ö:r marl~nna lüzumundan fa~la bas,ıla~ı O tarihte liinirde bankada ben ne imtisal ederek bu mallanndan, 
le bir manevf izmihlal ve buhran i- yacagına d.e~ vermek ~~ka~ı ç~~m ş münferit bir Türle genciydim, bir müd •nülklerinden, tecerrüt ettiklt-ri Car
rinde idim ki isyan feveranlarrm& m! tı. O çanın ıhtızazı kul fanm a. ırb~- det sonra amcanın müste na zek!sr oğ 1.edilirdi. Bunlara göre ilahi ~al-
:ı ğ lt h r d .. led' • ransızca ır nı olan tapaların nihayet fırlama - u u a ın e gur 1

' d" lu için de burasının amelt bir hayat tanat yer yüzünde teessüs ettiği 
. k"" '"k b' h.d. b b" meseli irat ederek cevap ver ım: - f . 11 ve ·e heı· ı·n .. sına • uçu ır a ıse ~ ep ola ı - D" .. 

1 
k l'k ld ;;.n mektebi olacağını keş ettı, ve evde hu 1.aman, ma armı !ı · ... 

lirdi. Bu sebep beklenmiyen bir yer unyanm en guze ızı mda ıd. 0 u6 
.. susi muallimlerile derslerine devam et nın onun kar~rhğını kat kat fazla!'ile 

~en do<'Tdµ: şeyden fazlasını veremez; e ım. melde beraber Muammeri bir mülazim alacaktr, mesela bir tarlayı feda e-
B:ınkanın İzmir mahkemei tlcare Kaşl;ı.nnı çata~ak, sa~i yerindeTn sıfatile yanıma verdi. ' cien koca bir ölkeye nail olacaktı. 

. "h· . fırlamaga hazır bır tehevvurle: - :Ne . tı.·-.ht saltanatın teessi.bü ile haş-tmd-e esası mu ım hır paraya ta - . . Henüz on altı yaşında bır ~ocuk • 
11.k d k k b' d d dıyorsunuz? dedı. d" . t lı'-·acak olan bereket ve nimet de\·. a u e en an ı ır avası var ı, .. . .. .. .. .. . olan Muammerin ken ısıne mun azar J k t 1 k 

Yi! aleyhine mahke~en bir itam sa- . Artık pu:>kürmu~tu?'~ kuçuk ~~r olan müstakbel serveti unutarak san rinde in.,.anlar Ja11etten ur u aca , 
drr olmuştu ld hiç olmazsa ince ya. maıy~t memurunun a_mırıne .~arşı. s~y ki hayatını burada kazanacakmışçası- in~an tarla!'1ını alın teri clök.ereık ek
zı ile otuz büyü!( sahifelik bir cilt lemege mezun olmadıgı o cumleyı hır na sabahtan aqama kadar çırJJınış m~kten kurtulacak, yer yüzü gökyii
teşkil ediyordu. Vazifeme hiç temas kere s~~r~.ukta~.so~ra devam et~e_- ları öyle rikkataver bir manzara idi ıii~ vnran buğday füu~akJarı ..,,e il

para, Hya zahire iht:y:ırları, <lııl· 

!arı ve öksüzleri beslenıeğe kafi 
~\ lmiyordu. Kudü ·tl'ki "azizeler, 
l'oliin zamanıııa kadar heı> fakir 
yaşamışlar, Pol bu fakirler isin ya-
hudilerden, hatta mü~riklerı1en 

iane toplamak mecburiyetinde kal· 
nuştı. 

hanın mensup olduğu Rehabitler 
ce mutat olan bu (iştiraki emval) in 
diğer bir kunetli kökü '\'ardı. Reha
bitlerin bu ailevi i~tiraki emval adeti, 
bu cemaate hari~ten iltihak eden o
nunla ) aşamağa başlıy.m ve hu suret 
le mesihi bir cemaat vücude getiren
lerle kuvvet peyda etmiş ve bunlar 
l. anın ikinci gelişine kadar sım sıkr 
yaşamak mecburiyetini duymu~lar ve 
mesih ordusunu teşkile başlanıışln

dı. 

Dr. Shechter, Kahirede mühim bir 
vesika keşfetmiştL Bu -vesika, Şam
da bir hristiyan cemaatinden bahset
mel<te ve Varus harbi es.nasında da 
buna mümasil bir cemaatin bulundu
ğunu g()l)termektedir. Hu eski cema
at vaftizci Yahyanın taraftarların

dan teşekkül ediyordu. Bunlar Yah
yayı songünlerin (Şeriat sahibi) ve 
Isa tarafından yapılması iste:ıilcn 
muhaceret gibi bir muhacereti yapan· 
lan (Adalet muallimi) sayıyor ,.e 
yabancı bir memlekette ikamet ettik-
leri için (Beni israilin çöle ~ıkmış 
ve ~adır kurmuş) kısmı addediyor-

lardı. 
Me. ihin ikinci zuhurunu !>eklemek 

icin kabilelerinden ayrılan ve başka 
l;ir yerde yerl ..:en adamların büyle 
dfö;:ünmeleri müşterek yaşamaları ,·e 
her husu. ta hiribirlerine yar olmala
n son derece tabii idi. Esasen \'af
tizci Yahya da, ka rdcşler arasında. 
mi.rtekabil yardımı, kat'i ve kutsi hir 
'\'ftdf~ olıırnk t('Jkin etmi ti. onun 
için bunlar bir araya gelerek }emek: 
yiyorlardr. 

Bunların arasmda görülen iç.ti..al<l 
ho.yat. t.-aun na~ınaa topladığı ce
maatin askeri bir kuvvet halinde (C'e 
lil) den Kudü~e yürüyüşü esnasında 
başlamıştı. 

Bu iştiraki hayat, İsa ile arkadaş 
larının mağllıbiyeti ile teşevvüşe uğ. 
ramış, fakat nihayet bulmamıştr. 

Bunların dullara ve ökı::üzlere bakma 
lanndan ve onların maişetini temin 
etmelerinden maksat, Kudüse ve ma. 
bede vuku bulan hücum esnasında 
şehit düşenlerin ailelerin! yoksulluğa. 
maruz bırakmamaktı. Bu şehitler, 
mukaddes harbin kıyl\'etli askerleri 
idiler. 

Rehabitler ara.c;ındaki iştiraki ha
yat, lseviliğin iştiraki ordusunu te
!'ise yardım etmiş ve bu askeri te._.<ı.ek· 
külün inkisafına hizmet eylemişti • 

1!4llnın ölümünden cıtra onun lıaş 
srz kalan arkada.ı:;Iarı bari bir ce'Dliy.?t 

'" 
teşkil ettiler. Bu hafi cemiyet, hari~ 
ci aleme karşı son derece ketunı dav
ranıyordu. Piyer İncilinden anlaşıl
dığına göre, Roma hükumeti bunlar
dan kuşkulanıyor, onların hata ma
bedi yakmak fikrinden \'aZ~eçm(!dik
lerini nazarı dikkate al~rak onlan ta-
kip ediyordu. (Bitmedi) 

etmediği, hususile kanuna. ve m:ıhke ~ek mümkun degıldı.: - Madem ~· ı~ ki ona bakarken kendi kendime vade - züm ba~lan ile dolacai<tJ. 
melerde cari ü IQba her iki lisand:ı l t•.~orsunuz, şe~hede~ Ben },rmı derdim: _Erkek çocuklarım olursa Biitiin bu güzel ve ca1ip vaitlere Darülbedayi Temsilleri 
aşina olmaması pek tabit olau bir dort yaşınd_a bır gencı~, ~ah~em~_ter ben de onları bankadan geçirtteğim. rağmen bu (yahudi - lıiristiyan) ce- Bu~ün aktam saat (STAHBUl BfltıJıYESI 
gence böyle bir iQin verilmesine ta- le, hukuk ıle, kanun ıle hıçbır muııa . . . k 'mk. maat parası m<!bzul. arazi"i ~ok 2J.30da 
biri mahsusile teklifi matayütak de· se te de malı egı m. ç ır . d h f 1 sını zen~ın erı ara ma a amıyor u. ·a· " ~ be "k d - "li Kil ük" b. Talıh bana bu vadımı tutma 

1 
n · 1 · 1 d F ~~~ t~ ~~ 

h • ~d b. ··t · · • nını verdı bundan a a az a 1 t b 1 h b 1 1 Mum SöndU m~kten b~ska rare olmrıdığı hal dl' mü mu asıp, al ela e ır mu crcım1m, . • t t b lda ""n- rn unun a era er >un :ıra ser-
·-:. :ı be d b .• 1 bl . bekl d" B - verdı. Çocuklarım s an u u.... h t t b ··ı d b ' 1 ,. -vok l\omedi 5 tablo diir beni çağırdr, ve kendisine mahsus n en oy e r ış enemez ı. ~ .. . . ·ık es ce e erru er e tııunan a .. 

aı:abi bir hareketle Jm cildi bana ite _iş için elli lira Ucret verdiniz, bana ka hayatına giren Turk gençlerının 1 rld:ildi. Bunlardan birha<'ının i"inı· Yazan: Müsahip· 
·ı b. 1 k · ·· ti · be t da iken bu safın arka.q,ına vatan l B 11 · b k "Jd ı·4de CelAI ı ı rek sadece: _ Tercüme edeceksiniz! .. verı en ır ay ı m~:ıı ucre nın ş sa ın .. . . r . E>ri tesbit ediliyor. e ,ı u şe ı e ... . 

d~di. misli. Zaten bana on mislini de versey çocuklartnm küme ku~e d_ızılP ek a- hıırel<et t>denler. iq,imlerj lrnydoln- H:ılk gecesi ıenzilAtlı \111 
Bir kere 0 hakaretten o diniz yine kadir o1amaidım. Bu bir zim bir ordu, iş, yani m.ılletı_n .n<'.~ıı.t ve nanlardan ibaretti. Fc:l.nt kenrliJe. Altı ya~ından aşa-

kr~a emirden başlıyan infial ihtisas mes.elesidir, o kadar ki.. hayat ordusu te~kil ettıklerını gormek ri için l:i:r.ım olan her •eyi alıkoy ·ı ğı olan çocuklar \\l\\\\\ 
ile gittim, açıp ilk sahife~; Hayretle, galiba biraz yılarak, saadetine erişmış oldum. duldan !'Wnra cemaat~ trllerriik~erd~ t:yatrO)'a kabul c-
okudum. Erbabı bilir ki bu tarzda bana bakıyordu: - O kadar ki .• diye Halit Ziya: Uşşaki.zade bulunan ve kardeşlerm Yerc\ıklcn dilemezler. 

ö-L·ö--a·y-·4;·ii--a·-----&-~Il---Cô5ID;_A_W_If M---E---~&ınift 

BU AKŞAM 
BÜYÜK GALA 
blvotena 3 No. lu PATHE JURNAL, Mösyö LAVAL ve 

Gaston Leroux'nun meşhur Polls romanından ahnmışbr. 
Mümessilleri: 

Huguette Ex-Duflos ve Ronand Toutaln · 

Yerlerinizi tedarik etmek 
için bugünden Beyoğlu 1656 

No. ya telefon ediniz. 
Sinemada !<onuştu§~nu ilk En sevimli genç artist Konuşan "OSSO filmidir. 

dafa lşıtecekslnız. " 
Mösyö BRiAND BerJln'de - .. i S M E T P A Ş A HaıreUerinln Atlna serahatlerinin tam filml. 







"'° 20.000 
10.000 
25.QGe 
30,()00 
ıo.oeo 
s.ooo 

... t 16,30 
(3076) 

tanbul Evkaf Miidü
nden: ..,.e8 muummla.r 

Lira IWruf Miktan draia 
219 6,26 

OıkDdarcla Sel ata mahalle-. ıc..eaahmet cacLleala 
SelmalUlfa camü.-Jfiain ltenncllti harita 6 artın 26 ADtia 
terlHiDcle bulunan ı.,u mahaUi beher ziratı 35 lira h111ltilf 
219 lira 10 kUl'Uf btdelle Ablmak &zere dlrt hafta mlclcledıl 
illaa •e •lllayecleJj ko111D11fbır. M..,..._ tefriai ...... 
Oll1lllCU cawteai ~I saat on bettedir. Talip olmak iatifealtır 
kıymeti mulaa jllde 7 baçuja nilbetiade pey ak~ 
beraber yma -.kira kaf _...,,. 
biDUJDda Tiri eti malaltllt lra1dllne mlracaatı.i 
illa ...... 

16 52 artm 58 11atim terbiiDde bulmwa Kocıaııtafa. 
papda çıkmaı Çilingirler aokapda attk 4 Nt. 

rkıye Hilaliahmel cenu-



Ba 
Nedir 

Çocuklara mahsus 
HAYAT Kilı .. BI 

raa 

NIN 

• 

Bayat· Kumbarası 

Bugünden itibaren mecbur oluyor. 

- Fırsattan istifade ediniz 
Leyli - Nehari - Kız - Erkek 

Ana, ilk ve Orta kısımlarını havi ve mektepçilik aleminde 
kadar bünnü muvaffakıyeti, ihlas ve ciddiyeti 

dürüst muamelitile tanınmış olan 

Şelnsülmekitip 
Pek muntazam bir heyeti talimiye ile yeni sene tedrisatına 

baılamı,tır.Kayıt muamelesine deYam olunmaktadır.Adres: 
- Beşiktaş Yıldız Tel. Beyoğlu 2282 

-.Aiı Ticaret Mektebi müdürlüğünden 

Ticaret, banka, 
horsa, sigorta 

Akşam kursları 2 Teşrinlsanide başlıyor. 
Mahdut talebe ahnacaktır. 

Kaydolmak ve diğer tartları anlamak için pazartesi, çarşamba 
akıamları saat 6-7,30 Sultanahmette mektebe müracaat 

Türkiye Hilaliahmer 
yetinden: 

. 
cemı-

HilAHahmer cemiyetinin Yenipostana civarında Aksaraylılar 
hanının 3 numaralı aatış büro deposunda mevcut nümune Ye 
tarlnameıi mucehioce tabettireceği yedi n~vide (28,000) cilt 
maktu makbaz için Teşrini evelin on dördüncü çarşamba günü 
tut 14 te icra edilecek aleni münakasaya iıtirak etmek istiyen 
Gatbaalann nOmune ve fartnameyl görmek üzere mezkur Büro 
cıftdOriyetioe mtiracaat etmeleri: (2793) 

•KRAMIYF.Li 

Emniyet Çayını 
Arayınız 

---------------------~--------..................... .. 

Kız 
Ve 

erkek 

• 
istik/Al lisesi 

Jlk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. Bütün sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. 
Her gün müracaat olunabilir. lstiyenlere tarifname gönderilir. 

·ı elefon 22534 lstaobul - Şebzadebaşı 

Ley it 
ve 

nehari 

~-v "'K ITı ~-Kız AMELt HAY AT mektebinde-~ 
'I ~ n=;J 
i l~~~~üH•~~~~ ?u!~1:!~or.~~ala~ ~e~~İı~!e~d:~.:~~!,:~ 

Mis fabrikası mUstahzerab her hamm kabul edilir. Şeraiti anlamak ve kaydolmak için 
Kolonya, l!vanta, esans, dış macunu mektebe müracaat. 

yağsız krem, podra, gliserin ~abunu ve Düvunu umumiye caddesinde. Telefon 2,2731 
briyantin. l\lis müstahzrraunı bir defa 
tecrübe edenler daima ve daima ondan 
(aynlma?.lar. Her yerde bulunur. (1656 

Fransızca ve muhasebe ders• 
leri - Gayet amel! bir tarzda ve eh· 
ven şerlitle. Gılatadı Mehmet Ali Paşa 
hanında 40 N'o. da l\iymis Ef. ye tabri· 
ren müracaat (l 779) 

Klrahk ucuz yazıhaneler -
Üçer ve ikişer odalı daireler ve tek oda
ar. Galata Şevketpaşa hın 14 .No. mü
lacaat (I 777) 

~ ~~ım~~oo 
Kömürcüyan B. Asarından : 

ihtisas muhasebeleri, Banka v. a. 250 
AmeU usulü ddtkri 4 kısım J 50 
Ameli hesabı ticari 120 
Ticart ma!Omat ve bankacılık l 50 
Yeni muhasebe usulü 175 
lkum ilmi 125 
Ameli ve tatbikt kambiyo 50 

Hereke halısı 
Bugünlerde Herekeoin eski 

büyük halılarmdan biri Sandal 
bedesteninde müzayede ile sa
tılacaktır. 

Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
Neşriyat müdürü: A. Sırrı 

V AKIT Matbaası 

----VERESiYE---... 

Tiftik ve Skoç Paltolar 

Muflonlu Krem Trençkotlar 

Fantazi ye Spor Kostümler 

Çocuk kostüm ve paltoları 

Haki ve blö Pardesüler 

lngiliz Kauçuk muşambalar 

Podö Peş Mantolar - Spor Tayorlar 

Kadın erkek örme kazaklar 

Spesial Kostümlüklerden ısmarlama için hususi salon 

Kadm için ısmarlama Manto ve T ayorlar meşhur 
Makasdar M. KARLO tarafından imal olunur. 

Istanl:ul Emin6nU Köprübaşı No. 15-16 KARAKAŞ Elbise ;I il••• mğaazasma bu ilim kesip müracaat ediııi%. ........ ,.. 


