
lllftyı busturrı'yı ilhaUan 
vaz geçmiş 

Ntııbaıı Her yerde 3 kuruıtur CÜMHURİYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETİRiR 

Yani f rans ız ~abin~s i n ~g en
ziyada işsizl iöa ~hemmiyet ve 

r i l ıne~te~ ir. 

Sahibi ve Baımuharriri 
Müstecablı oğlu Es at Ad il 
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lznik Gölünde Büyük Bir Elektrik Santrah Kurulacak 
Türk - Elen Ticaret Anlaşması İki Başvekil Almanya Avusturya'yı 

Siyasi bir görüşme 
yaptı ilhaktan Vaz Geçmiş 

VİYANA, I 1 < S.Ş.) · -
Roma'dan dönen Macar 
baıvekili M. Goembea Vi· 
yana civarında Semeringde 

Von Papen Böyle Diyor. 

1 

M, Gömböş 
trenden inmişti . Dün Avus 
turya baıvekili Semering'e Viyana'dan bir görünüş 
giderek Macar baıvek11ile 

görüımilıtür. A vuaturya baı

veklhne hariciye nazırı ve 

baı vekil mua vinl refakat 

ediyordu. Macar baıvekill· 
nfn yanında da 21lraat nazı· 
rı ve Macaristan'ın Viyana 
sefiri bulunuyordu Konutma 
tamamen siyaıi olmuıtur . 

VİYANA. 1 ı (S Ş.) 
Macar baıvekllinin Şanföyle 
Şussingle mülakatında Viı 1 

VİYANA, 11 (S Ş.) -
Viyana Anglo Amerikan 
gazeteleri muhabirlerinin 
ziyafetinde beyanatta bulu· 
nan Almanya'nın Viyana 
aeflrl V on Papen ıu ı6zlerl 
aöyledl: 

- Almanya hnkametl 
bütün komıuları sibl Avua 

Şanıöyle Stahrenberı ile 
Hariciye Nazırı M. Bregner 
de hazırdl. 
=== 

elektrikleşme 
-

turya ile de ıu\h içinde ya
ıamak Jıter. Berlln Avoıtur· 
ya'nın Almanya'ya iltihakı 

fikrini terketmlıttr. BiitOn 
iıtedlğl bu memleketle tktı· 
1&dl -ve kiUUlrel milnaaebet

lerlnl aıklaılırmaktan ibaret
tir. Alman hükumeti Yuıoı
lavya topraiına iltica etmiı 
olan Avuıturya Naıyonal 

ıoeyaliıtlerinln akibetlerlle 
allkadar değildir. 

Sar Havza
sında 

Sümer bınklD ikinci _bıı yllhk. plinmd~ elektrik isine Al1111n ııfiri f rınsı'yı f rın-
çok gınıı yar vanlıaktıd1r. 11z turretlırinin ıo,ıın1111 

A~KARA, 11 (S.Ş) -Sü Kömür havzuındakl demir. 
merbank ikinci bet ıenelik yollarımızdan elektlrlkleımeıl 81 hakkındı protesto ıtti 
ıanayl programımızı hazırla- bQUln Anadolu ıehlrlerlnln PARIS l 1 ( ~ Ş ) ' 
mağa baıladı Sallhlyettar elektrikle tenvtrlni temin ' .. · 
mahafil birinci beı yıllık edecek bOyük aantrallar lae Almanyanın Pariı eeflrl ha. 
planın ıki buçuk yılda bltiri bu pllnın ön ıafında bulu· rlclye nazın M. Laval'l zf. 
Jecefl kanaatini teyit etmek- nacaktır. yaret ederek Alman büln\· 
tedir. Jkincl bet yıllık plin Ezcümle lznık gölilnde bil· metinin aar havzaıı hudu
da btlhasaa elektrik itlerine yük elektrik ııantralı yapıl· dunda Franıız kuvvetleri 
çok genit yer verilecektir. maıı düıünOlüyor. toplanması hakkındaki d6 · 

Dünyanın Vaziyeti 
ıüncelerlnl anlatmıı ve bunu 
proteıto etmlf Ur. Londra 
ve Brilkael hariciye nezaret 
1 eri nezdinde de bu yolda 
teıebbnıler yapılmııtır. 

M. Laval Franaa'nın Berfin • 
ıef irini kabul ederek uzun 
mOddet ıöriifmüıtür. Sefir 
Almanya ile F ranaa arasında 
lhtlllflı bütün meseleleri 
anlatmııtır. M. Barthou'nun 
katlindenberl ilk defa bu 
yolda böyük bir mülakat 
oluyor. 



SAYFA 2 

Serbestsütun 

Meslek 
Bir Ii ki e ı· i. 

Adil bey 
Gazetemiz sahip ve 

muharriri Esat Adil 

baı 

bey 

SAVAŞ 

Poliste: 
Dün Martlı mahallesinde 

oturan haneı Ahmet oğlu 
Mustaf anın evinde yapılan 
arama neticesinde 80 adet 
kaçak sigara ve 130 gram 
edel kıyılmış kaçak 

,-Ri!dyo 
- ' 12 2 inci Teırin Pazartesi 

İSTANBUL 

.z. TEŞRİN ti ... 

Artistler arasında 3 saat:2 

Yumurta Ve Türk 
Tiyatrocu tuğu 

- Sanatkarlann provası nasd oluyor. 
Memlekette emniyet ve 

itimadın temin ve muhafa 
zası için birinci derecede 
yapılacak iş halkın meslek 
birliklerinin teşkilidir Bu te· 
ıekküllerjn eski adı olan· es 
naf cemiyetlerindeki esnaf 
kelimesinden bir müşabehet 
dolayısile .her zaman kav· 
galarının şahidi o1duğu~uz 
Avrupa teıekkül'eri manası 
katiyen çıkarılmamalıdır. 
Avrupanm bu ınnıfları biz· 
de de elim neticeler veren 
me~reıe ve mektep ikilikle· 
ri çapakçor ağrı ve Mene
men vakalarını doğuran 
şeyh Sait ıeyh Esat ve kırk 
köy sahipleri olan Diyarbe 
kir beyleri gibi eskilikten 
ve saltanattan gelen imtf· 
yazlı sınıflardır. 

dünkü ekspresle İstanbu ı'a 

gitmiştir. Esat Adil bey İs· 
tanbul'da on gün kadar 
kalacaktır. 

tütün ile 1 2 adet r.di 
! kağıttan kesilmif sigara ka· 

ğıdı bulunarak alınmış ve 
1 hakkında tahkikata baılım· 
mıştır. 

Fransızca ders ı 8,30 PUk 
ile neşeli musiki. 20 konferans 
•Selim Sırrı l:ıey tarafından>. 
20,20 Ajans haberleri. 21,20 

Ajans haberleri. 2 ı, 30 Bedriye 
Rasim haııımın iştirakile radyo 
tango ve dans orkestraları. 

BÜKREŞ , 384 M 
Gündüz neşriyatı. 18 Haber

ler ı 9, J 5 Radyo orkestrası 20 
Üniversite. 20,20 Plak 20,45 

Konferans. 2 ı Kuartet oda 
musikisi. 21 140 Konferans. 21,55 

Taganni. 22,20 Kabara muıiki
si. ·Plak ile>. 22,45 Haberler. 

Kaç senedir sahnede· 
ıiniz? 

- On bir senedir sahne-
deyim. Bu on bir senedir 
halkın bedii zevkini tat-

mecburdur ve ne de takdir 
etmesine bir sebep var_dır· 
Yegane sebep, demek ki JJ>U" 

vaffakıyetimdir. Böyle iken aı 
para alışım ateta izzetinef· 
sime dokundu. Ve ben a'i· 
rılmakta tereddüt etmediııı• 
Sonra ıanat cihetine bak' 

Meslek birlikleri bunlardan 
bam başaka sanat bilgisi işleri
nin m mtazam bir purgramla 
güdülüp el İfçisinin iktidarı 
na, gayretine göre sarf ede -
ceği emeline mukabil hak· 
kını tamamen alabilmesi ve 
bir yandan da sanatın ince
liklerine göre çırak 1 kalfa ve 
usta yetfftlrmek usullerinin 
gösterilmesidir. Bunlar asker 
liğe pek ~benzerler. Nasıl 
askerliğin muhtelif ıuabatı 
ve hızmet müddetleri 
varsa , bu teıekküllerde 
bunlar gibidir. Gaye 
hedef birdir. Gerçi ticaret 
sanayi odaları nizamname 
sine göre halka kendi mes· 
lek birliklerini teıktl etmek 
hakkı bırakılmıı ise 
de, bu kadar müddetten 

beri meslek erba hı kendi 
ve memleketi ihtiyaçlarına 
uygun derneklerini k\1rup 
güdememelerindendolayı itle· 
rinde güçlerinde ve memle· 
ketin emniyet ve itimadın
da büyük aksaklıklar mey 

dana gelmiş olduğundan ka
nuni bir tekilde bir proğramla 
halk ve memleket itlerinin 
tanzimi bu gün gerçekleı . 
~fttfr. Henüz el ftçiliğf ıek· 
lınde olan sanat ve işçili· 
ğimiz için yapılacak olan 
bu kanun Avrupa'lıların 
kine benzer uzun ve 

yüksek maddeleri ve herza ı 
man grev ve kavgaları açan 
gibi değil, uıta yetiştirmek 
için alınacak bir ç1rağın 

Burhaniye'dc bir müsamere 
Havran'dan aldığımız afa· dım maksadile yapılan bu 

ğıdaki mektubu aynen neş \ müsamereye Burhaniye hal
rediyoruz: kından da hiç kimseyi bı-

Havra1l\JD ç a 1 ı f k an 1 rakmamıtlardır. 
g e n ç 1 e r i Cümhuri· Müsamerenin yapıldığı si· 
yet bayramında flavran ya · nema salonuna ancak bu 
tı mektebi menfaatine ver- hasma ne vaziyeti takınan 

dikleri müsamereye halkın gençlerin icrayi tesir ede -
gösterdiği çok yüksek alaka medikleri kaymakam, ağır 
dolayısile bütün civar ka· ceza müddei umumisi ve 
sahaların da bu emri hayra mahkeme heyeti, jandarma 
yardım edeceklerine kanaat kumandam, üç muallim ve 

getirerek bu çalıtma saha- bir kııç hanımla bir avukat 
larını komıu kasabalara da gelebilmitlerdfr. 

BUDAPEŞTE, 550 M . 

flüt konseri. 19 Almanca 
ders t 9,30 farkas çingene or· 
kestrası. 20,30 Müsııhabe, 

21, 15 f,lharmonik orkestra 
konseri. 23.30 haberler . ~3,50 

plak 24:20 Petris çingene or· 

kestrası. 

teımil etmek istemiıler ve bu Kendilerinden bir kardeı 
sebeple evvela Burhaniye 'yi muamelesi beklenen Bur ha- Bize gelen e~ 
ziyaret etmfılerdtr . niye genÇleri sokaklara ve 

Bu maksadı temine çalı. sinemanın kapısına bir ta
ıırken aynı zamanda Burha- kım adamlar koymak sure · 
niye gençleri le daha yakm. tile bu hareketlerini teca -
dan ve candan tanışıp kay- vuzi bir tekle sokmutlardır . 
naımayı kendilerine bir ve· Havran gençleri bu oera· 
cibe bilmitlerdir. Bu yüksek it altında dahi uhdelerine 
emellerle Burhaniye'ye giden düven vazifeyi ifaya çahtır 
Havran gençleri maalesef ken Burhaniye belediyesi 
pek fena mukabelelerle kar- vadinin hilafına elektrikle · 
ıılaımıılardır. Kendilerine rini söndürmüı ve Havran 

Olimpiyat 
1 

Haftanın iç ve dış bütün spor 

1 
hareketlerini re~imlerile beraber 
toplıyan en eyı spor mecmuası

! dır. Sporcuların okuması lazımdır 
Golspor 

' En eyi spor mecmuasıdır. Gü
l zel resimler ve eyi havadisler 
vardır. Sporculara salık veririz. 

yardım etmeleri lazım ge - gençleri programlarını ya- 1 SataŞID TakVlml ı' 
len Burhaniye gençleri on- rım bırakmıya mecbur TEŞRiNİSANİ 
lara kartı tamamile hasma. kalmıılardırr. 12 
ne bir vaziyet almışlar ve Bununla beraber Havran il 1 1 Pazartesi 
kendileri müsamereye gel- gençleri bütün bu ağar 1 Gün doğumu: ı 
medikleri gibi mektep gibi muameleler karımnda ne· ı Zevali 6,46 
yüksek bir emri hayra yar- zahet ve nezaketlerini mu· YIL: l 934Ezani 1,44 1 

hafaza etmi§ler, kendilerini ı ŞABAN 5 1 tahsil derecesi ruh ve beden 
himaye eden kaymakam • : kabiliyeti, çıraklık ve kal. 1 

fahk müddetleri, imtihanla· İsmail Hakkı beye ~-----------
emeklerini takdir eden rı, usta ile kalfa ve ustala-

l müddeii umumi beye rın birbir eri aras ındaki it· 
ve müsamereyi şereflendi 

ler halkın emniyet, itimatla 
ren mahdut zevati muhte · 

gelip i ş yaptırabilmesi için remeye teıekkürler ederek 
levhalarında ehliyetleri de· sahneden çekllmiılerdir 
recesinin yazılması ve diğer Burhaniye jandarma ku-

f abrika ve madenlerim izde mandanlığının gösterdiği 
de çalışan kardeılerimizle dikkat ve basiret Havran
beraber umumi bir mesai lı gençlere bu ağır muamele· 
saati ve böylece emek ve lerin daha şayanı esef 

hukuklarımızı gözeten muh· hadiselere müncer olmama 
tasar bir iş kanunu şimdilik 

bizim için kafidir. 
sını temin etmiştir. 

S>.Jndıkçı oğlu 

sine imkan ve ihtimal ol· 
mıyan bu fena muameleyi 
vicdanı amme hm:urunna 

muhkeme ettirmek için 
muhtelif makamet ve teı · 
k~lata hitaben bir beyan 
name neşretmektedir. 

Burhaniye halkından ve 
gençliğinden bu gelenlerin 
düıman değil, dost, yani 

bizzat kendi kardeşleri 

olduklarını takdir ve ona 
göre haraket etmelerini 
beklerdik. 

min i9İll çalıtıyor ve bu 
sayede hayatımı kazanıyo· 

rum. Kadirtlnas halk on bir 
senedir, alkıf ve takdirle, 
bende çalıt ma zevkini artı· 
rıyor. Bütün arkadaılarım 

da aynı şekilde. Bu sayede 
insan kendinde daha büyük 
çalıt ma arzusunu hissedi
yor. 

- Halide hanım, kum · 
panyanızm atisinden ümit
var mısınız? İki tiyatroya 
ihtiyaç var mıdar? 

_ İki tiyatroya fevkalade 
ihHyaç vardır. Hatta iki de· 
ğil, daha fazla ya da. Bizim 
gayemiz bunu Ankara Şe
hir tiyatrosu olarak kur· 
maktır. Ve bu emelimize 
de muvaffak olacağız sanı · 

rım. Çünkü büyüklerin de. 
ğerli yardımını görüyoruz. 
Ankara'nın bir Şehir tiyat
rosuna ihtiyacı sezllmittir. 
Biz bu ihtiyacı karıılıya-
cağız. 

-Bunu yapbilecek kuvvetı 
kendinizde görüyor musunuz? 

- Tabii k e n d i -

tım. iki tiyatronun çok 
sanatkar yettıtireceğine 
kanidim ve kanilm. Meseli: 
İtte Hadi. iki senedir Da· 
rülbedayide çalııtı - Ancak 
blr

0

ikl temsilde gördük. Bur•· 
da~ ona fazla rol verdik. Ne 
büyük bir istidat sahibi ol· 
duğunu anladık. Orada bir 
çok sanatkarlar hep böyle 
köıede kalmııtır. Çünkü 011· 

lara sıra gelmtyor. 
Çay gelmitti· Ben bun· 

ları dinlerken çayı unutaıUf' 
tum bile. Halide hanım: 

- Çayınız soğumasın, bu' 
yurun. Yfne konuıuruz de' 

di. 
- O halde hantmeferı· 

di çayı içerken on bir sene· 
lik hayatınızda en garlP 
bir vakayı anlatın da, beıti 
gülelim, hem konuımauıı'' 
bir nakarat teıkil ettlrellfll' 
Olmaz mı? 

Burada tatlı bir tebe110' 
mü acı bir düıüniit taklP 

mize güveniyoruz. Güven~ etti. Durdu Genit bit 1~ 
mesek baılar miydik. Sonra çekti. Gözleri hayal ötele' 
bizim heyetimiz çok kuv· rine dalarak hatıra defter' 
vetlidir. Hemen hemen da- lerini açarken dunakları ki' 

rülbedayiin bir parçası pırdıyordu İkinci bir iç çe· 
kopmuf, buraya katılmııtır. kiti i1e bana döndü ve: 
Baıta Rafit Rıza, Hüseyin - Bende garip hadltl 
Kemal, Şaziye, Şayeste, Ha- pek çoktur. Hepsi bir btrl' 
di, Zihni ve ben. Bunlar nin üzerine yığılmıt dur&l' 
ıüphesiz birer kuvvettir. yor. Al ttakllerini eıelemh'e 

- Darülbedayiden ayrılı- yim. Ne olur ne olmaz. ;\it' 

ıınızın sebebini gazetelerde takini: kaldırayım derke~ 
okudum. Fakat bir de sizin diğerleri düımestn. 50111' 

"' d · 't k ı·stı'yo· "Yerden göğe küp dikseler agzımz an ışı me 1 
birbirine bir gitseler en & t• rum. 

- Ben darülbedayiden 

maaıımın azlığından ayrıl· 
dım . Kadın artistler içinde 
- ne yalan söyliyeyim - en 
az turne payı ve maat alan 
bendim. Halbuki ben çok 
çalışıyorum. 

Halk heni takdir ediyor. 
Bu takdir ve sevmeyi bir 
iftihar olarak söyllyebilirim. 

takini bir itseler seyreyle' 
sen gümbürtüyü.» hesabıJl' 
döner. En üstünden bir ti' 

ne alalım. Dedi ve tli~e 
etti. 

1 

m· Edip 

Havran gençliği kendile
rine kartı yabancı bir 
memlekette bile gösterilme- Havran: KENAN ı Beni takdir etmiye halk ne 

- Garip hadiselerden b 
ri , bir çok arkadaıların P' 
rülbedayide maaılarıJ11~ 
azalmasıdır. İsimleri laıııı' 
değil, onlardan içlmiıcl~ 
olanlar da var: Garip del' 

.... 
fi__ 5 ;;; 

IRoman Tefrikamız: 21 ,.,_.~ 
bine saldırdı Buı!. Gözeleri 
kanlanmış.ayakta bir iki da · 
ha sallandt .. Sonra meçhul 
bir istikamete doğru yürüdü 
Şimdi ıssız sahilde kudur. 
muş bir kahka derinden de 
rtne inim inim inliyordu .. 
Sandal sahile yaklaşmıttı .. 

diğl buhranla kıvranıyordu. 1 rından tıpkı yavrusunu se- vardı ki, bunun bir bilt 
Bereket versin ilk günü ven bir anne gibi öptü. Bir olduğuna kimse inananı'1 

derhal celbedilen doktor onul hıçkırık dudaklardan zapte dı.. Hele sahile yaklaıırlıe~ 
' Uykusuz geceler il 

Yazan: HALİL BEDİİ 

Fundalıklarda bir hııırtı ol. 
du .. İkisl de duymamışlarrh .. 
Genç· kız mücadele ediyor- . 
du. 

-Bırakınız Suphi bey.Yap 
tığınız bir cinayettir. Sizden 
nefret ediyorum. Canavar. 
Haydut .. 

Mühendis ~daha ziyade 
yaklaşıyor, kızın elini sıkı· 
yordu. 

- Mei·al. Meral. Seni 

seviyorum . Seviyorum se 

ni. 
- Bırakınız, haykırRca · 

lemiyen bir hırsla genç kı
zın elini o'rndar sıkmıştı ki 
zavallı Meral 

- Ay,ellerim, diye bağırdı. 
Karıı<lan bir sandal sa

hile yz..klaşıyordu .. Cenç kız 
son bir gayretle silkindi .. 
Ayağa kalktı.. Bütün şidde 
tile yüzüne tükürürce sine 
haykırdı .. 

- Alçak. 
Fundalıklar aralandı. 

- Namussuz ... 
Meral başını geriye çevirdi . 

- Nimet. Nimet. Diye 

- Cemil bey, ko§unuz. 
Nimet bayıldı. 

Bir tesadüf faciaya onu 
tam zamanınada iletmişti 

muhakkak feci bir dilmiyen kurtuldu. Ağladı. söylediği sözler .. Onlara "' 
hastalıktan kurtamıştı .. Za Ağladı. Ağladı. sıl kanmııtı · f 

va\lı kız, arkadaıının verdiği Gece, bütün hüznile mar- Ne olur, 0 sarı çıya"\ 
1 f kl tefebbüsünden bir parçıt'1 

ilacı içmiş, birparça süku- maranın sis i u u arını sar- ~ 
net bulmuştu .. Göz kapak mıştı .. Meral dalgın dalgın haberdar olsaydı .. Ah zalf 01 

ları teprar ağırlaşmağa baş- karyolaya baktı .. Bu üç gün canavar. Nimet'i hatır1'0~ 
f d b l 1 b l Karyolaya baktı. Uyuyor ladı. Meral hastasının dalaca- zar ın a aıına ge en eri e • 1~. 

ğını anlamııtı .. Onu Müm- ki ömrünün tonuna kadar Uyu zavallı yavru, ıı ~ 
kün mertebe sarsmamağa unutamıyacaktı.. Artı\< kurtuldun. O, sarı~' 
çalışarak usulcacık yatırdı . Hele o dakikaları hatır- yan, senin en mukaddeş 
Nimet uyumuştu.. Mahzun ladıkça zeman, zeman ür - zinelerini çalamadan yşlf 

- Kendine gel Nimet. mahzun arkadaomın yüzüne periyor, acı acı kıvranıyor- ve sert taılar ara5ıl'I 
Çocuk olma canım. baktı. Zavallı kız. Üç giin du .. Şimdi her şeyi düşü baımı ezdirdi. Bu öksiiı 

- Oh Meral.. Boğuluyo- içinde okadar solmuvtu ki. nüyordu. Nasıl olmuştu da yelim kardeşin intika~, 
rum .. Ölmek daha tatlı Me Yüı·eği sızladı. Yanakların- onun yalanlarına aldanmıştı. gözünün önünde aldı.. ıJ~ 
ral.. dan sıcak, iri demlalar süzül- Hele o yapmaoık hareketler.. sutsun Nimet, mesut5 "~ 

- Nimet, kardaşim . İç dü .. Hayat ne müşkül, ne Bir artist bile bu kadar tabii Artık gül . Eylen.. Se ~ 
şunu. Bir az gııyret. Haydi acıydı. Yaşlı gözlerle beyaz rol yapamazdı Onun: ek, Nimet o kadar zor 

inledi . İki zavallı bir birinin 
yavrucuğum... patiskalar içinde, 0 saf ve "Bu gün Fenerbahçe Meral. bir kerre dahil~' 

ğım. · Meral. elini yastığın ar gölgesiz emelleri henüz bir de yelk~n yarıvları var · Ni - kıza baktı .. Uyuyoreu .. 
Supbi büsbütün iradesini k11cağma atıldılar .. Bir !'an - kasında.n geçirerek onu be. baharına bile doymadan so- met mektup yazıp sizi ça - mıı tülünü örttü Pence~~ 

gaip etmişti. Gi:izü hiç bir dal sahile yaklaşıycrdu. Y c - linden tuttu .. Tıpkı, bir has lan yavrucuğa bakiı Tıpkı ğırsa bir bahane bularak yaklath· Gece olanca fJ 
ıey görmiyordu Gittikçe şid- diği tokadın h fı. la öldürücii ta bakıcı ihtimanıile yavaş. melekler gibi sessiz ve mı- gelmiyeceğtnizi bildiği için nile marmaranın sisli ll 

detlenen tehvetle çıldırtan halinden kurlulamıyan Miıhen yavaş siniı· ilacını içirdi.. şıl mışıl uyuyordu .. Kalktı , böyle bir sürperizi hazırla· larını sarmııtı. Sonra ııe;, 
----~----=------...----.1.-..--~--~------'----'"--........ -------·..__...__ı_.._~---.k..ı....., ., .... ..ıa.ann tduw. ................. -.w.ı~...--ı....nıl'.&c:..LK.uuu_~~.u·.ı.&..-'lah"er 



ınt? Maat kesilmek, azalmak 
ile demektir. Bir insan 
itinde muvaffak o]ama.t, o 
nıüesııesedeq çıkarılar. Fakat 
mesela maatı 85 lira iken 60 
liraya inm~k ne oluyor. 

Bu sırad kapı açıldı. Ve 
birisi: 

- Halide hamm, provaya 
buyurun, sıranız geldi. Dedi 
Halide hanım: 

- Aff edersf niz Müsade 
nizle provaya gideyim. Zan· 
nedersem sualler de bitti 

Bir iki sualim daha 
var. Fakat mani oJmıyayım. 
Buyurun. 

- Ben ııramı ıavuncaya 
kadar siz Hadi beyle konuıu
rıunuz. olmaz mı? Mamafih 
isterseniz siz de provaya bu· 
Jurun. 

Hadi bey: 

- Evet, buyurun birlikte 
gidelim. Arkadatları orada 
bulur ve konuıabilirslniz 

Sanatkarların provalarını 
ıörmek çok eyi olacaktı. 

Amatör provaları ile prof es· 
Yonel pırovaıı arasındaki 
farkı görüp onlardan eyi 
k111mlar edinerek tatbik ede· 
bilirdim. 

Zaten bizim en fazla ca
nımızı sıkan da prova eına

ıında piyesin bütün zevkini / 
kaçıracak kadar ehemmiyetsiz 
Japmamızdfr.Onların ne gibi 
huıuıiyetleri var,dikkat edece· 
kttm. Birlikte kal1'tık Bir 
baıta küçük bir kapı, ote 
lan balkonuna çıkarıyor 
Yanlarında iki pencere var. 
Pencerelerin yanında bir~r 
aıuıamba kapla k •nepe 
Uzanmıı. Kapıyı kapayan 

küçük bir masa. Ortada 

A 
J 

A 
N 

s 
Müsellah 

bir miting 
İSTANBUL, 11 (S.Ş.) -

Selanik'te bulunan timali 
Eptr'Ji Rum'lar müsellah bir 
miting yapmak iltemiılerse 

de hükumet buna müsaade 
etmemiıtlr Vur.an kabinesi 
Arnavutluk't . ki vaziyetle 
meıguldür. 

İki tevkif 
P ARiS, 11 (S Ş .) - Ber

lin Sovyet elçiliğinde çalııan 
iki Alman Berlin hükumetin
ce va1ana ihanet ve casusluk 

lide hanımla Hadi bey or· 
tada rollerini pırova edi
yorlar. Halide hanımın hi
mayei ahlak yerine hıma· 
yel hayvan demesi ve bir 
kahkaha. 

Halide hanım anne, Şazi 
ye hanım kız, Badi bey de 
M111r'lı Atıktır. Şaziye hanı
ma ilanı aı k ediyor. 

Halide hanımın sözü bitti. 
Sıra Raıit Rıza ve Y aıar 
Nezihi beylerin 

- Hanımefendi 
bitti değil mi? 

it iniz 

- Bir müddet için evet. 
Buyurun. 

liemen ayak üstü 
ıon suallerimi de bitiriyo· 
rum. 

-· Türk kızlarında tiyat· 
roya kartı heves var mıdır? 
Bu gençlerden kimleri tak· 
dir edersiniz? 

- Türk kızlarında bu sa
nata kartı f evkalide hevea 
var. Fakat devamlı deiil 
galiba. Çünkü mfiracaat 
edenlerin yekunu ile muvaf· 
fak olmıya çalııanlarm 

SAVAŞ 

R ı ·•••••••'"'•••••••••••••e•••••••••••••••••••••.,.• •••• 
: Savat'ın: : Yazan : 

D A : Küçük : Elem Kızı : Cahide : 
: Hikayesi: : Hulus : 

Zevceme ıordum. gayet ta
bii bir sesle hasta yatıyor 

dedi Ne olmuıtum, bilmi· 
yorum, odasına çılgın gibi 
atıldım. Karanlıktı. Siyah 
gölgeler arasında hasta bir 
hıçkırık titreıti, dağıldı, eri
di. 

y 

o 

Amerrka'n n 
1 

••••••~••••••••••o•••••••••••~•••o•••••••••••••••••ft 
Sorduğunuz bu suale gayeti pencerenin önüne geldi. 

tabii ol rak cevap vereceğim Baba sizi Hasan efendi 
Kenan ey. Ş:.ı p ıes 'z hepsini çağırıyor, dedı .. 

Borcu ne kadar 
VAŞİNGTON, 10 (A.A)

Amerika'nın borcu 25 mil
yar 495 milyon 702 bin 294 

doları bulmuıtur. Amerika 
hiç bir zaman bu kadar 

borca girmemittir. 31 teşrin 
evvel 1919 tarihindeki yir. 

mi bet milyar 478 milyon 

592 bin J J 2 dolar o zaman 
dehıetli bir yekun sayıl· 

ıuçlarile ittiham edilerek tev 
kif edilmlılerdir. ------- Halk beni sahneden 
kovuncaya kadar yılmadan 

ça1ıtacağım Dedi. 
Ben pro,·alarından biz 

amatörlerin provaları için 
ders alacağımı umuvordum. 
Nerde! Profesyonel olmak 
k<'lay mı? Onlar gibi prova 
yapsak, birbirimize gireriz. 
Ve hiç bir eıerde az bile 
olıa muvaffak olamayız. Bf. 
ri kahvaltı ediyor, biri ayak· 
kabı boyatıyor, biri hafif· 
ten bir tark ı tutturmuf, biri 
geziniyor , biri odasında 

oturuyor, bir ikili benimle 
konuıuyor, bir iklıl de or· 
tada provaıını bttirmeğe ça· 
Iıııyor. 

* * * 
Raıit Rıza beye yaklaıa 

rak: 
- Konuıabilir miyiz efen

dim? Diyorum. 
- Hay hay. 

seviyorum. Yalmı. sevgileri· Hasan efendi yazıhanem· 
mi derın bir caz be ile üze· de bana hizmet eden temiz, 
rinde toplıyan •·Elem kızı,, düıüst ahlaklı bir ihtiyar. 
evlat sevgilerimi bir az da- Koıarak bahçeye indiğim 

"Ütüyorum anne. Her ta· 
rafım çok acıyor.Vurma an· 
ne.,, 

ha gölge1iyor. Onu çok, zaman Hasan efendınin ya 
Deli gibi, çılgın gibi sofa

ya koıtum.Aydmhkta yüzü
ne eğıldim" A!,. diye haykır 
dım 

pek çok seviyorum. nanda ayakları çıplak yır 

llayret ettiniz, hak veı i· tık e1bisenin arasında beyaz 
rim. Kendi çocuklarımın teni görünen küçük sevimli 
arasında hüviyetini henüz bir kız buldum . 

Elem kızının yüzü bem· 
beyaz olmuştu . Dudakların· 

da çok bariz ıztırap gölae 
leri uçuyordu. Titreyen el
lerimle kucakladım. Hareke. 

bilmediğim bir mevcudiye· 
tin kalbimi ısıtması, daha 

sonra tercihlerle sevgilerimi 
gölgelemeıi, biliyorum hay. 
retinizi gıcıkladı. Peki bir 
az beni dinleyin. 

Güzel b i r nisan 

sabahı südümü büyük 
bir zevkle içiyordum. Gün· 
lerin mücadelesinden yoru
lan baıımı pencereden gi· 
ren ılık bir rüzgar okıuyor 
du.Bu temiz nisan sabahında 
bulduğum derinlik 1ere kal
bimde yeri boı kafan küçü· 
ğümün hayali kanııyor du
daklarıma zorla getirdiğim 
zehir katreleri 
gibi akıyordu . Biz 

çok bedbin lnıanlarız Kenan 
B. Hayatta karılaıtığımız 

felaketler bizi bedbin ediyor. 
1 

Bu fel&ket'eri Allahın bize 
verdiği diler bir saadetle 
tamir etmek lıtemiyoruz. 

Yine o sabah bedbin bir inıan 
olmuıtum. Önümde uzanan 
dakikalarda lalHmin fırtına· 
larıyla boğuttum, çarpıttım. 

Birdenbire kulaklarımı gev
rek bir ses doldurdu 
Baı ımı sabah renklerinin 
ı n b a h kokularının 
dolduğu pencereden bahçeye 

uzattım. 

Küçük oğlum gülerek 

-Ne haber Has .ın efendi? 
Evvela baıını önüne eğ 

dl. Sustu Gözle· 
rimle gözlerini aradım Bu 
feri kaçmıı solgun bakı§lar· tim onu uyandırdı. Gözlerim 
da derin bir niyaz okudum gözlerine batıp çıktı. Ürktü, 

Beyefendi,diye söze başla· baıını kollarımın arasına sak· 
dı. Kartınızda duran bu kü- ladı. "Baba,, diye inledi.Ona 
çük kız sizin merhametinize bir kelime soramazdım. Su. 
iltica ediyor. Sonra uzun bir a llerim onun yaralı kalbine 
h ikaye anlattı. Yazıcı katibi zehir aıılamaktan baıka bir 
olan babası karıııyle çocu- ıey yapmıyacaktı Görüyer· 
ğunu oldukça iyi geçindiri ıunuzya Kenan bey, ben 
yormuı. Fakat günün birinde hana çok yakın olan el~m 
anneıl bunları yüz üstü bı· 1 kızını çok seviyorum, seve· 
rakarak kaçmıı.Sonunu din ceğim de. 

il yemedim Küçük kıza bir 1 * * * 
adım yaklaıtım . Batını elle- Günler ayları büyük bir 
· ı t t k ld d O acele ile kovaladı Seneler 
rım e u up a ır ım. nun 
elemle gölgelenen koyu ye· ıüratle koştu, koıtu. 

Bir aün mühim bir itimi 
til 1ıözlerinde okuduğum görmek için lzmlr'e gidiyor-
minnet Şimdiye kadar çek dum. BulunduAum kompar· 
tiğim ızhraplar beni bu ka-

tımanda yaılıca bir ihtiyar 
dar ıarsmamıı tltretmemltli 
-Peki Hasanefendi,dedim.Bu düıünüyordu. lçtmde bir lh· 
çocuğu evlatlarımdan daha tiyaç kabardı: Tanımak. Ba 

fazlu seveceğime ıüphe et· ıımı onun bulunduğu tarafa 
me. ihtiyar adam ellerime çevirdim.. Nazarlarrmız 
sarıldı. Birini bırakıp birini birleıti gayri ihtiyari hay· 
öptü. kırdım Bu benim aziz doıt· 

"'"'• larımdan Yuıuf beydi. Ko-
Yıldız. ölen küçüğümün nuıtuk epi uzun bir zaman. 

kalbimde oyduğu 

boıluğu çoktan doldurmuı· 
tu.Yaraıının derinliğini daha 
pek küçükken hl11eden 

birkaç iskemle.Kapının mü· 
tenazırı olan duvarın dibin· 

de bir boyacı kutusu. Va 
kıt öfleye yakın: 10 - J J 
•raıı.Gilneı pencerelerden 

içeri girmeye çalıııyor. Sa

kın bu satırları okuyarak 
\lir piy~ı yazmağa batladı
iımı, bunların dekor olduğu· 
nu veyahut provası yapılan 

veya olanların yekünu arasın. 

Kahvaltısını yaptığı ma
sada karııaına geçiyorum. 
Bir taraf tan da prova de 
vam ediyor tabii. İlk sualim 
ağzına attığı yumurtalı lok
ma ile mide yolunu tutuyor. 

- Türk tiyatroculuğu hak. 

- Siz ona ıimdilik yu · 
murta hakkındaki f tkrini 

sorun. Ve bir kahkaha. 

Elem kız hazan munis bir 
ıokulganlıkla kucalıma ge· 

lir, kOçücük parmaklarlle 
yüzümü fiakelerdi. Ben de 
en derJn baba sevgilerimi 
buaelerlme akıtırdım . Sene 

Bir aralık ona Elem kızı
nı sordum. Yüzün6n ince 
hatları küyuk hir ıztırapla 
kırıttı çizalleri derlnleıti, 
manalaıtı .•. 

da büyük bir fark var 
Ben bu yetitenlerden en faz
la Semiha Hanımı takdir 
ediyorum.Sonra amatörler· 
den Cahide hanım gelir. 

- Son sualim Halide ha
nım. Tiyatroya nasıl baıla
dınız, gayeniz? 

Bu ıuallerime cevap vermek 
için bir haylı düıündü ve: 

kında fikriniz? İnkılabın 
Türk tiyatrosuna tesirleri? 

Osdat birdenbire: 
- Aman birader, yumnr· 

ta ile bu sual hiç eyi git 
miyecek. Hazmı zorlaıır. 

Ağır. Böyle ciddi ve ağır 
bir sual için sağlam bir ka -
fa lazım değilmi? Akıam 
sizinle makyaj yaparken ko
nuturuz olmaz mı? 

Ben Şaziye hanımla ko
nuımak üzere kalkıyorum. 

Şaziye hanım Kemal bey 
gibi: 

- Saat birde konuıalım 
diyor. Karı koca hep aynı 
fikirde yürüyorlar. 

Hepsine teıekür ederek 
ayrılıyorum. 

Plyeıln sahne tertibi falan zan· 
iletmeyin. Buraaı sanatkarla. 
rın otelde prova ıalonudur, 

Bır köıede Lebibe Raılt Ri 
za hanım baıını duvara da . 
Jamıı, karımnda süflör 
elindeki kitaba efilmiı, ya· 
hında Enise, Şayeste hanım-
1-r var. Eniıe hanımın kar· 
tısında üstat Raılt Riza bey 
elleri dlzlndF derin derin 
dGıünüyor gibi. Şaziye, Ha-

- Vallahi aktörlüğe nasıl 
baıladım bilmiyorum. Bir 
tesadüf oldu galiba. Gaye. 
me gelince; bura da bir sü
kt'.it ve peıtnden tebe11iimle: 

-O da olur efendim. Na-

1 
ııl isterseniz. 

Burada Y aıar Nezihi bey 
atılıyor. 

Merdivenlerden inerken 
aldığım intibaların ve not 
farın yine zihnen tertibile 
mefR'ulOm. 

Bllıbütün baıka, büıbütDn 
"Yrı bir mecrada acı hatıra
l•rla dolu bir uykusuz gece 
dllha can veriyordu. 

- Nasılım Nimet? .. 
M Bugün biraz eyiyim. 

eral.. Kalkayım mı arlık .. 

Sen bilirsin karde· 
thn, . 

- Saat kaç?. 
Dokuz .. İstersen bah

Çede oturalım .. 
Fena olmaz Meral'ci· 

ilnı .. 

k Genç kız bunu söylfyerek 
aryolasından indi Gözleri 

bır aralık mas nın üstünde 

duran birkaç çiçek yılınına 
•hıu .. 

- Bunları kim 
t.feral.. 

getirdi 

d - Fuat Cemil .. Üç gün· 
llr llluntazaman köıke uğ 

l'JyNr Sıhhatini soruyor . 

t(l .. lnıet manalı dudak bük 

- Maziy~ artık unut Ni· 
met . Şimdi ondan bahıet

Nimet bir parça düıünür menin sırası değil ki ... 

- Öyle 
dar asil ki .. 

amma, o ka· ı 

gibi oldu . Sonra omuzla· Nimet arkadaımın l>oynu-
rını ııilkti. na kolunu doladı .. 

- İhtimal .. Dedi · . · 

1 

- Meral.. O kadar de 
Havuz batında sütlerini içi ğittim kf. Buna emin ol.. 

yorlardı. Nimet bugün tama· Nefret ediyorum ondan. 
men eyileımif, yuzu eski Taliim varmıf. flayatım 
rengini almııtı. · Meral Mü· büsbütün zehirlenmekten 
hendise ait herhangi bir kurtuldu .. 
bahsin açılmamasına elin _ inanayım mı. Nimet~. 
den geldiği kadar gayret Genç kız ciddi idf.. 
ediyordu •• Nimet hallede· - Bütün kalbimle yemin 
mediği bir muammayı öğ ediyorum: inan Meral.. 
renmek için tüpheli sordu. - Peki, o halde anlata-

- Demek Fuat Cemil yım . Dün f uat Cemil ıöz 
sık aık uğradı öyle mi Me arasında k1Saca o vakadan 
ral?.. bahıetmifti ... O gün bir it 

- Evet Nimet. Her ge için Suadiye'ye gitmiı .. Dö· 
liıinde de sana bir büket ge· nüıte size ujramıf. Bulama· 
tfrdi.. vınca be1ki Kızıltoprak'tadırlar 

- O günkü tesadüfe ne demif ~1ühendis'e uğramıt 
denin.. flala ıaııyorum.. Orada da bulamayınca İske 
Fuat Cemil nasıl bizi bul le'ye d ö n ü y o r m u f 
du.. Sana anlattığım gibi bızi 

Meral Mühendu:e a~ 
bahsin açılmasına üzülmüt· otomobilde görmilf. f<'nar 

R. Gökalp 
ez ssas 

kat orada da bizi buluma· 
mıt·· Tam dönecekmtı .. 
Bu ıırada kulafına bir 
ses gelmtı: 

A! Anne Suphi ağa· 

beyim •. Yanında Nimet ab 
lam yok . f uat Cemil bak 
mıt. Bir çocuk dürbünle kar
ııki sahili gözetliyor .. Çocuk· 
tan dürbünü almıı. Bizi 
görmüı ifte bu kadar .. 

- Ee. Sonra .. 
Gerisini anlatmııtım. 

Sen de bilirsin. 
Nimet aaabl gülüyordu . 
- Hakikaten artistik bir 

macera. İkimbe de geçmit 
olsun. 

İki kız gülüıtüler .. 
O sırada Şaziment hanım, 

Nazire ve Halide hanımlar 
konuıa konuta yanlarına 
geldiler. 

Şazlment hanım, kızının 

bugünkü halinden memnun. 
du . Onu kucakladı. 

Günlerdenberi ncı bir ha· 
tutan köık, 

ler Elem kızını içli bir 

Dudaklar nda bir hıçkırık 
6ldü ... 

Elem kızı öldü dedi. Ba. 
ıını öniine eldi. 

ıevgl ile bana bafladı,zinctr
ledi. Bir gün müphem his· 
ferin kalbe duyurduğu 

müphem 11zılarla geçen soluk 
bir günün akıamı .. 

Eminin bafnna ıztırap 
dolmuıtu. 

- Kenan bey, dedi, 
onu öldü kabul ediyorum 

bana kızmayın. O da anne-• 
Y azıhanemden yorgun 

bir kafa ile dönüyorum. 
Kapı açıldığı zaman her 
vakitkl stbi benim Elem 
kızımla karıılaımadım. 
!!MJ& == 

len kahkahalarla eski neıe· 
ıini bulur gibi olmuıtu .. 

- Nlğde'den 11k sık rnek· 
tup beklerim Unutma NJmet. 

- Peki Meral senden de 
aynı ıeyi isterim .. 

- Mektupların uzun, mu
f a1&al olsu. lfemen hergün 
ne yaptınıa onları yaz. 

- Peki Meral'clğim •. 
Nimet ııraslle Nazlre,Hali

de ve Şazi ment hanımların 
ellerini öptü. \leral'le ku· 
caklattılar .. İkisi de ağlıyor· 
du . Son kampana çaldı .. 

Tren yavaf yavaı demir 
raylar üzerinden kaymağa 
baıladı . Mendiller sallanı· 
yor, hasretin ilk hüznü kir 
piklerde damlalar halinde 
tltreıiyordu .. Hepsi de meyus 
köıke döndüler. Nazire ha
nım Şaziment hanımı teıel 
li ediyor .. 

O gece hep Nimet'ten ko 
nuıtular . Meral kendısine 
ayrılan odada batı el 1eri 
içinde düıünüyordu.. Şimdi 

sinin piı ıüdüyle zehirlendi. 
Kaçtı, sonra benim ıztırapla 
karııık tee11ürümü görerek 
ilave etti ... 

Hem de ojlumla ... 
EZZLiS& -Rahml'nln Kayaeri'ye gidi
ıtnden bu zamana kadar 
batından neler geçmemlftl •• 
Bir genç kız için bunlara 
tahammül ne mütkül.. Hu
ıusile öksüz ve yetim bir 

kız için. . Şu anda biltün 
acılarını dindirecek, onu te· 

selli edecek bir anneye ne 

kadar f htiyacı vardı . Onun 
dizine yatmak, saçlarını ok

ıata okıata uyumak.. Ah. 
Ne büyük saadet. O bunla· 
rın hepsinden mahrumdu .• 

Şimdi herıeyi hatırlıyor. 
Doğduğu kasabayı, babasını, 

annesini, hatta Gülizar'ı bile •. 

Hıran geldi, gözleri duman

lanır gibi oldu. Bir hıçkırık 
boğazına takıldı. 

- Ah. Anneciğim diye 

inledi .. Kendisini karyolaya 
attı . Uyu~ a kalmıştı. 

. . .. . 
llaydi Meral Dokuz ~~~-~~0~d~a~zo~n~u~n~a~r~k~a~d~a~ı~t~ü~·~· ~A~r~k~a=d=a2ı=ın=ı~t_e_h_d_it~e_d_i_·~~b~ah~çe~'ye giderler ümidile Alay ıClaı ve ı urtıuıarın loıaan ÇlfU°"aa UllP\- -.:uaı~U Cf)'Cl Dlr 
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Beledi)re Reisliğw ııdeıı 
M linhal bulunan helt'diye mr.zha lıa tahsildtır 

ve katipliği için müsabaka imtiham 15 teşrin
sani - 934 tarihint• rastJı~ran perşenıbe günüdür. 
Taliplerin lazım geh~n evrakı mii~hileltırile bir
likte nıezkfır günde saat 15 de lwlfdiyc enciime ·I 

• 
nine müracaatları ilan olunur. 
Balıkesir~E---r~k-e...,...k_O_r_t_a __ 

SAVAŞ 

Sinemasında 
Bu akşamdan itibaren 

2. TEŞRiN 1 ! _. 
m 

BALIKESİR'İN 

= 111ıt~lllA 1rıc ı~ı= 
~i,lll,llflll ~ -
• 

Her hususta emsaline üstündür. Balıkesir'in 

mektebi Müdürlüğündeı1 
... , ...... 

Erzakın cinsi 

Ekmek 
Koyun eti 
Kuzu ,, 
Sığır ,, 
Sade yağı 
Zeytin yaiı 
Mercimek 
Nohut 
Bezelye 
Pirinç 
Peynir 
Kaşar 

Sof an 
Pateteı 

Şeker 
Sabun 
Makarna ve kuıkuı 
İrmik 
Un 
Süt 
Yoturt 
Soda 
Kuru üzüm 
incir 
Zeytin daneıl 
Kuru f asulya 

Asgari 
kilo 

3000 
~00 

500 
400 
200 
80 
so 
ıoo 

80 
200 
7o 
40 

300 
200 
250 
ıoo 

140 
40 
So 

ıoo 
ıoo 

ıoo 
25 
25 
15 

100 

Azami 
kilo 

3500 
350 
600 
500 
250 
100 
100 
120 
100 
250 

80 
50 

350 
250 
280 
120 
180 
50 
70 

120 
120 
120 
3Q 
30 
20 

120 

Mil TON 
! LOSTRACILAR SAHi ı 
l Bu meıhur Fran11z komiği sizi iki ıaat mütema· 1 

ı diyen güldürecektir. 

! 

1 

1 

1 

MILTON dünyanın en zarif, en neıeli ve en se
vimli bir komigtdir. 

Büyük bir ihtlıam ve zenginlik içinde geçen bu 
filimi mutlaka görünüz. 

GÖSTERİLEN AllZUYA BİNAEN İL~~ VETEN 

YILDIZLAR REVÜSÜ 
Ve F oks Jurnal 

Matinaya saat S de başlanacaktır. 

PEK YAKINDA 

MİL YON AVCILARI 
BÜYÜK TÜRK FiLiMi 

bu nefis KARATEPE şarabı herkese 
Zevk, Kuvvet, Sıhhat verir. 

1 

1 

Karatepe Şarabı 

Toptan ve litre ile satış yeri J 
Birinci Noter altındaki mağazada 

e::::z::::::::::::m:::s• .. :--
ıı Maarifçe musaddak ruhsatı 

resmiyeyi ht iz 

ı Kanunuevvelden itibareıı tedrisata baş
lıyor . Kayıt başlamıştır. Şerait çok müsa
ittir Tedrisat üc ve altı aylık olmak üzere 

o • 

iki devredir. Daha fazla malumat edinnıek 
istiyPn hanımların bir defa > url müdüriye-
1 ine m ii racaatları menfaatleri iktızasından
dır. 

F ' ~ Belediye Dispanseirnde 1 :ı 

ADRES: BallkeFlir Sala.hattin mnhol
lesi İtfaiye gıırajı civarında No. 32 

Refika lfkif 

Mektebimiz panıiyonunun Mayıı 935 gayeıine kadar 
ihtiyacı olan 26 kalemden ibaret erzak ve saireıinin iha
leleri 21-1 1-934 çar§omba günü saat 14 te yapılmak üze· 

re L J 1·934 tarihinden itibaren aleni münakasaya çıkarıl
mııtır. Şartnameler her gün mektepte görülebilir. Talip
lerin ihale günü mektepte müteıekkil mübayaa komisyo
nuna yüzde ( 1 ,5 nispetinde temlna.tlarile ) müracaat 

eylemeleri ilan olunur. 

MAHFEL 

M ene Günleri ı 
1
cz:::z:z::::z::zzzz:zzzz: 

uay ••••-••~ ••.--~-.-.••ı 
CUMARTESİ GÜNLERİ 1 

• JtaM,ı-111-'f<l,t- ~ç.in: 1 
Sinemasında 
11 f ~inci teırin pazar akşammdan itibaren 

İhtiras Fırtınalar1 

ÖğledP-rısonr2 saat 14den 16 ya kadar dahili 
hastalıklar nnıayeuesi (Doktor Ahmet 

Emin bey) 
PAZAR GÜNLERİ: 

1 Mevsimlik ve kı~ ık Pli soıı moda nıanı.oluk, 
ropluk, yünlü kumaşlar ve f'aııile bazenleri
miz gelmiştir. 

Öğleden sonra saat 15 den 16 ya kadar 
kulak, burun, boğaz hastalıkları muaye- il &ı:-~"1 fi,{e,ı:, t/ç.in 

PAZARTESİ GÜNLERİ: En lüks paltoluk pardiisiiliik ve askeri ka-
nesi (Doktor ~Jelımet Kamil bey) i 
Öğledeu evvel saat J O dan 12 ye kadaı· I putluklar güzel de~enlcrd yerli ye fngiliz 

Baı Artiıt EMİL JANING S dahili hastalıklar muayeııesi (Doktor Ah- · • elbiselik kun1aşlarımız me\Ctıllur. 
Bu büyük ve lıeyecaııh Filimi herkesin met Enıin bey) 1 M 1. 'f · · · ı.. • J f 

görnıesini tavsiye ederiz. SALI GÜNLERİ: IE Un terem müşteri ertmllln uH ue 3 mazamıza 
AYRICA Öğleden evvel saat 1 Ü darı 12 )Te k3dar • teşrifleri kafidir. 
Yugoslavya Kralı Aleksaııdr'ııı ve Fran~a dahili hastalıklar muayenesi (Doktor Ah- I} 

hariciye nazırı Bartu'nun Marsilya'da katlini met Emin bey) 1 • T1j lSANfLJLJf ZADıE f'AHRİ 
gösteren ve bütün dünya) ı tce~sürlf>re boğan 1 ÇA~Ş.\llBA GÜNLEB İ: ! i} " 

~ filim gösterilnıekLeclil·. Hcl' lıtılde görünüz... . ı OÇdeckn soura saat 15 d .. n 16 ya kadaı· ~ • Fantazi Manifatura Ve 
- . - - ~ 

. . - w t ıı ı r1a1ırn ımsı:ııı~ıar ıınıa~·pııesi (n11kıor ııa - , 11 Kumaş Mazası 
•••••••••••••••·•••••••••• •-- "' 1 san Raif hP..Y ı . \ !il 
İ Göz hekimi i Kohinor diş PERŞEMBE GU!' LERJ: ! lj Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 1. 
: ı : macunu I! ~~ 
: Or' ıhsan Ahmet : Diş /eri beyaz I ali r, . Ö~ledt• ıı so ıı ra . saa ı 15 deıı 1 ti ya ka da ı: 1 . ll:İİlıi!lil!i!lilli8U!ltıli~~!tllf!!t!~ 
i Memlf-ket hastahane- i etlerini kuvvetlen- 1 ı cildiyf\. ve lw vhye ha~tahklnrı muayr.nf)~J 1 ~ - - ı ""::.- - ~_,...,._....-. --~ , 
! si göz hastalı~ları i dirir . j (Doktor Mehmet Ali he~·) 1 1 DOKTOR l Dr. M. Ali 
~ ıııiitelıassısı ! ller verde ara,ınız • .. I ~·\ s. J'M'.ı Nf1_·ır1 H· A'·T_· [ : \l .. nıl .. keı ha,ıalıa- 1 

: Hastalarmı her gün ıa- : • . _ ._-::.:.. • H J k • J) • 1• .... • d ~ Hl 1 fi: 1 f it'~ İ t•ilt. fr't'rıgi. lıd-
: at 3 den sonra Kuvaimil- : ·····•••H•HHHH• ... ,. il ~ evı .t.CIS ıgın en ' 
: liye caddesinde 159 nu : ! Yoksu//aı·ı yediren, ; Halk.evimiz k\I rslar ~u h~~i t arafındml halka GÖZ HSTALIKLARI 11 !' O~() J ... luğıı lıa~ta lık la rı 
• maralı muayenehanesJn- • • ' " MÜTEHASSISI l' 1 ıı. utelıa~SJ~J. 
: de kabul eder. i i geydiren ve herma- i mahsus Sf\ı·hest ve meccani okuma yazma hilme- ~ 
............ ~···:· ........ : nada gözeten Ynk- : yenler<ı, az hilenlerc mahsus olwak tizert"' Ali ~u- Meyhane boğazı No. 65 it .. H~stalarını s~at üçte 

Zıyı : Ti 3· / · : · · · ( ) T · · l · ·ı . h · ı b · •tt' r d hukumet caddesınde mu· : su11ar ır iğıne seve : urı mP ktebı rıoP 1 5 eşrıı ısa rıa en ıı ı wren gece 

1 
Malıye ta sı şu esı 1 ı sa ın e 'il h . d k b 1 ~e Tatbik mühürümii zayi • d d' · "' d l . 'l .... } I kt • 1 hergün saat 13- 17 e kadar 1 ayene aneaın e a u 

•• seve yar ım e ınız. •e; ers Cl'l vr.rJ mt\.~B >aŞ anara Jr. hasta l arını kabul eder. 1 tedavi ed~r. _ ~ ettim. Yenisini kazdıracağım- • ~-
dan eskisinin hükmü olma • v k 11 G .. t : , Yurlaşlarımızın nu~zk\ır nıeklep liaş Muaallim- ... • ıo su arı oze me ____ - - -
dığmd!~t~~:r!%·ve • : Birliği : liğine ıni.iracaat etlererek kayıtlarını icra ~ltir- Neşriyat müdü~ ESAT ADIL 

-------- il-•~•- --: -


