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''Habeşistan haritadan silinemez! 
llilletler Cemiyeti koa•eyİ bagiin toplanıyor 
- -1-~ 1WL1- :ws - ---1-1 -

l'raasa zeClt tedlllrlerla kaldl· 
rd11•asma taraftar delll 

Biitiin devletlerin lngilteregi takiJJ etmeleri muhtemel ••• 

Fakat lngiltere'nin hattı hareketi ne olacak? 

Döviz anlaşması 
on amanlarda hükdmet Fran • 

mlarla Pariate bir döviz anlat-
ması yaptı. Bu anlapnanm 

mabadı harici borçlara ait olup Frar.• 
-. Pranp ile ödenmeıi icap eden tak -
•itlerin )'Ulamı bundan ıonra Tilrk il:· 
r~t malı, diler yamnu ela yine nak
dea frank olarak 8demektir. 

ltatırlardıchr ki Cumuriyet Hilku • 
metl dan. bet yıl evvel bilytik milca • 
delelerle harici borçlanmmn mikclan -ı 
ar y8z milyondan ıekiz milyon altın 
Bra,. indinniıti: Ye bu esaı üzerine yr• 
~ alacaklılarla yeni bir borçlar mu
-~eal JaPılmıttı. Hadclizatinde bu 
:.- De hlilı:Gınetin elde ettffi ne -

lllemleket hesabına unutulmu bir 

=~ t"1dl ediyordu. ÇUrıkll 
-....--. ... ~ Tilrldye lsfn bir ffnanul 

"1IRm dp,receaine va kı·t· 

Gla8f • r•erllall 
Bir Vodvile benziyen maç az 

kalsın berabere bitiyordu 1 

Selli.nik'teki işçi frı.~ .. 



Selinikte umumi bir grev teblikesı 
Şehir askeri idare albna alındı 

Bazı parti liderleri aralarında anla
şırlarsa hükiimet düşecek 

l'r-• zecri tedlllrlerla llaldl· 
nl••uma tualtar detu 

Biitiin tleoletlerin lngilteregi takip etmeleri mulıtemel ... 

ln~iltere oaktinde 
karar oermemiş I 

Fransız Hariciye Vekili lngil~ 
tereye bu kabahati buluyor 
Paıiıl..clO (A.A.) - İ7i malbaatl leiler CemJı9ti ve Jqlltere itin 

alan malı&ıler, B. Flancllnla db la. 1nl1 edlltldleeek bir hant akdine but 
kanlar meclimule dıf alym lıUkm.. leye phpnpır. 
da yaptıj'ı beyanatın iki buçuk saat B. Flandfn, bundan sonra Bottak 
siirdüfilnü kaydediyorlar. larm tahkimi haklnnclald T8rk tale, 

B. Flandln, lnglltereyl Fransa lle bine karfl Fransayı mUsalt bir ha 
birlikte ltaıyaya kaqı mtltferek bir hareket lUihamm lnketmff olan ll6i. 
alyasa. takibine se't'k için yaptlfı py. bepleri anlatnuf ve nihayet idi~ aıw 
retleri izah etmiş ve lngilterenin bu. Ja§ID& miizakereJeriJe aJAkadar o 
nun için ftktinde karar vermemft oL A'falturyamn tekrar aDAlilamnur 
duğmıu teeulfle kaycletmlftlr. • .. ıestaU. ve Ba'lbn. Antantı ko• 

Fransız hfiktlmetl Romaya dalma feransı neticelerinden bahsetmf§tir, 
itidal tavsiye etmlf ft Jtalya11 lllL ' 

"Habeşistan haritadan 
silinemez!" 

imparator milletinin hakkını Cenev:; 
rede müdafaa edeceğini söylüyOP 

KadU., 10 (A.A.) - Neda maL 
buat& yaptıiJ beJanaU.. tee.lrle 
olmakla beraber, mllan oı.u,u 6ir 
mfleadelede de.,.. etla•t78 "••· 
leketin meafaatlerbd Ceannde mtl. 
dafaa etml79 karar .enaff oldulunu 
izahtan aoua tleaatplr Jd: 

•- JlllWler C.....,, ,,,,.,.,,,,.,.,_ 

,._ Mtlık bir 8llrette ballı olan Wr ... 
lu muahedeleri bozan bir dedetlll 
arzuaıı Ue lıarUadan .Ulneına w aL 
linmemelidlr .. 

Nedsb beyanatı JaakkaDlyet 
zayıf ulaslann kuvvetlilere kartı hL 
mayesl 70Junda bir hitabe lle blaek. 
tecılr. 



Ankara m tupl rı 

Maliye teşkilitında mü
him değışik likler 

iki müsteşar muavinliğile bir mali 
tetkik heyeti kurulacakı müessir 
mürakabe usulleri ihdas ediliyor 
~ (B__. .... blrlmlsclea) - idare .... •l•lrlllbe kal.._ hrt heMrı Vekltetl teplllt 'H 'fUlle. dlbalt lnd•mütadlr. 

•iz .. _._. •dakl kana 1'Jlham, lnL 5 - 'CcnGe alltaladem olaa bina 
..... hafta ~mele bmuta1 amumf " kuaa~ "'illeri te•Jls k....,__ ::n•• ikinci defa olarak miluke. lan nlıl " .-.. De latanlnlt. AD. 

Hileeektlr. kara H hmirdt •lıtpWI ltlraa ko. 
LlJ1ha ptea aeae de kamutay • mlayoalan rekhrlala •Htll memur 

... a19tlne na11lmq, fakat nld hallM ıeUrlha• • ...,. slrll•lt 
taı., herine mbüe1'191 bfttrHmfye. " aaeak n lromlqonlarda elyen1 
~ btltp •dlmealae havale edilmiş. leretle latlmdam edilmekte olaalana 

Bt• admenl llyfha Usertnde mlkteaep aldan n bular lwidn .. 
.,ıarca dren incelemoelercln mnra. leretll lrcnalqoalar tetkfll allhlyetl 
lalk6mettn teklif ettltf liyfhada yeni mahfuz tutulmuttur. 
1IUı detf§lklikler yaparak 1111laml ı - Dona , .. lllerllltn• merb11t 
-.. 8n'ketmlt bulunmaktadır mildir H memurlarm maqJan da. 

Enci.menin esbabı maeibe mazba. kartıbtı lılldal rlbf bonadan alınmak. 
turada. 1934 tarihli muaddel kana- la benber tqklllt kad:'olanna lllvesl 
;- neşrbulea tlmdlye kadar Malive m11mdl ıöriilauktedlr. 

*'lethdn yalnız lııtanbal ve diier VUlyederde: 
dlrt vlliyeUe teşkllltını takviyl' için ı - Defterdar, mal mfldtlrl, varL 
-.htellf kanunlarla aU.hlyet almıt clat Ye talıatlAt •ildir n pfterbda 
ı..ı•dah kaydedlldikten aoara lnl- dereeelerl )'IUeltll•ekte, bunlara bil
~~-maliye tefkllltınumn kifayet. tiiD maliye aenlalerl. lizerlade mil• 
-.ıae t••u edilerek '61le denlL alr bir mlrakabe YUlfe ve aallhlyeti 
•-.tedlr: veril•lt oalu••ıktadır. 

• • · ,,.,,,.. ....u.- ıerıblmnin 2- Bqtia malldut bul vlllyetler. = dller bitin dairelerin mali lr· de balana tahakkuk Ye tahsil mlfet
..,,,,,:,::::ı DUUea Ue u ,,.bllel ttşlerinln Unnnlan. kontrol memur. 
9lllkii lllllllge tf!ltff h~ffnl.n 6rı.. lllfaaa tahvil olunarak adetleri 
__,, IMl1erıdıı ile lmtdlalıae ,,..,,,,,,, çoialtılmat ve her vlllyette defterdar. 
~'leri flalJG ilet~ w lud'4ı ların emrine en u birer Ye leablu 
,..... ~ ile bnı ınaU,,. lltdrele. pre •lteaddit kontrol memvJan Ye

._,,,,,,,: •enede Mr tflltlflıw a rllenk vlllyetla ..-kes " •ilhak 
fil~ ildilf ci/NU• buraltırtla. kasalanma ıır.r iki ..... llabl birer 
..., ... ... .. ,,..,,,,. 111Mdllt. .., • ., ...................... edecek ·-.•-=: .. ..,. bafk•• N WL. flldl4e kadrelan ...wt edU.lftlr. 
r.ette lc!>ntr ~t "'*"' 6ılr •· 3 - Busln piyade ve atlı olmak U. *"•i olunu temln için defter. zere iki sınıf tan ibaret bulunan tah. 
-~ 

dal, la6ak&-ıık. I l w nm,,_h Qnmre. atblan afne& u7. 
bnıroı nwmıırlcın 11erllıneal ~ - .._,..aJlerl nrtbaek ti le 
.. ftlerifa .. aır;..,·..,.ilJOıllW ~ ;ıt. edDmelerl ..... ...:.. 
~· kılımm ile Ngleee &rıoldl dll•lf&lr • 
._.,,,. iontrol nobanlalını ortadan 
..,,,,__, itibariyle endlmm ,..._ Budu bqka eullltlmallerl bir de. 

reee daha tahdit etmek UzeN •Qk•L 
~ te_.,klllfnl _,. fffhrigfe h6ııl Wlerba ti•di7• kadaı tahsildarlar 

'J'APU VE KADA m tuafındaa tw ._,ıanam llUa 
MtlD'ORl'CO'C JılC ,.. .,.,_......_.._., .. itle ta•· 

9Jlllln Mali y,-.ı.aı tine ı....aı df 01unaa ud; ft ı•ll,te tattunl. 
~ ye -·e -.ı - •lllil•llflu 
"---·· 1ü idare UJJıalli •l•an , _ __.... *'* ...:__..,aaıı 
=~~Wtro .... mtklllrl _,..,.,. .. ...,.. 
~ .......... .,.. .. Mail ~edll.ıtl ıı!M ""7eL 
~;".Yeillett •-t.nıtma tthal mat •••111111," .... _,.... t- .. • ~tı ........ Hll'I 
eı.e "'9 de Maliye acU..entn- ..,_. ...._ ......... ._,_!"'. t.etekktlllln lıall11• hıra. .,... 
~ •1lftfık &lrlllerek lL 5 - Budan bafka • 
~Caa rabnlmıt ve ban için ay. mularia lktldarmblı •btld7le ve. r• lsaa1P1 llylluun Jmır1anmı§br JÜ•t _..... _..,.. ltllarl1le ..... ••en1 de Maliye ı•ctlmen~ memvllkta dmulan eals •la'mJa. 
lltia 1* aektal uzanna 1ft1rak ttmtk. atı ,.,.ıaea1t 'Yari talltbtla aala. -.sar pıaed otu1anil •wnüht Wr .... 
~ Maliye Veklletl teptıa. • olmak lure tuft19lerlae 
f; llitlacJar eUlll m1alaat ye deilf&. st•lli ...... Jılall19 VeWetl. 

lfer=-~ tly1e halla eclllebltlr: ae ~. 
1 - Ma117e Veklletl fflerlain L 1 f OPLA iJetl 99 IOklwh siz lnbe ah. .... ._. ________ __. 

....... ~etmek" 
.... -~· .Jtlerl laal ,.. ................... m... 
~ 

~ lqttle&711Ga~ .. -~ 
.... ..... ...... .._.,, tekHt b8Ge 

,. •laee bhJ eM•n 'f el 

1 tanbul ~ Edirne asfalt 
Bütün 1011ar bitince Avrupa ile Asya ve Afrika 

transit yolu memleketimizden geçecek 
Amı~dano~mobllleturlatıltir• 

memlze pek yarayacak olan latanbul -
Bdlme yolunun, Çekmececlea 8Um1Je 
kadar olan laammm vlllyetin bet .... 
ilk prolrum dahillnde yapıl,,... karar· 
lqauf bulunurkeD, SiliYrid• Llllebur· 
cu• kadar pek tamire mulatlıS lmmı • 
nm da •uaıt olarak 1937 itinde bitiril· 

Pol .. hatterı.a: 

Kapısına su 
döktüğü için 
· Etlora /Caterina9ı 
baıından ıaralatlı 
Cezayir mobk 25 JUDIW'ada otu

ran no yq)armda Eclon. bdm bpı
amm &ıOne BU dökmekten pek ziyade 
lmarak 1Lynl aoka.kta 18 numarada 
oturan Ksteriııa'yı bqml duvara vur
mak IUl'etlle yaralamlltlr. :Edora ve 
Kateıina yakalanarak tahkikata ... 
Jammttır. 

YOLDAN GEÇERKEN - Nuru
oamanlyeden geçmekte olan BD'kal· 
l8rif Klmar Sinan mahalleli dlrfnle
rinden Arif'in bqma cami km'IUD)a
nm tamir eden IPerhad"m eUnclen bir 
tahta parça.il dtqerek yaralamJlbr. 
Ferhat yakalanmJlbP. 

KARIKOCA. ARASINDA - l'ener 
c1e Tavcı bey maballelfnde tmant .,. 
Jralnıc1a 8 numaralı evde oturan --. 
De ~ A)'le aruıMa, kavga çık· 
lllJI, Emin Aneyl ..-.ı;ra ile batm· 
dan yaral&mıfbr. 

ANEDE KAVGA - ril 

mlll beldeamektecUr. Yolwı LWebur • 
padan Bcllnaeye kadar oldüça lJl m. mmm tam tamirine dllw ..._,.nn bi-
tirlhqlliaden IOlll'a bqlamc:aktlr. 

Ba suretle memleketimin beJnel • 
milel otomobadliffn lktaaadt fa"'8Jan· 
m temin eclecek mUhlm bir ftlile ba • 
arJaamıt olacaktlr. 

Bu 1oldU--. tmanlMal-. 
" Ankara ile cenup buW-• 
hman Payu .. AaJrara •.~•AIRllllll 

dumusda bulunaa Be,Mıt -
yollar ela ,.,.ı._, A:nap1. 9ıeı 

.. Alrilra ............... "' 
lelııl'lmi ... ~ 

M•Mr .... rl Ta wıa 
.. Yabane1 ve 

Son musabakalara okulları ......... 
bu gece başlanıyor 

Tavla mtlabakanusda 91mt IUD· 
~ karplqmaJarma bqlan
m.Jlb. Bu mU.,blkaJınta tufiye19 
mO•bakaJanta ~cllJii, lldnclJlji, 
ulnyan H pmpiyon Jralımfbr. Bu 
tlçlbıclllagtl lrınnicalrJardim bqka 
J8di mD1ıabıka daha c1erece ve milkl· 
fat vertJeceli için bu H mUsabık ara· 
anıda yapılacak karplapıa1ara ,_ı 

bir tekil verdik. Bu teldi tudur: 
ıt mUaabık tertip ecllJen plln mu- okul direkt&'lerinln ~ 

cebince blribirlerlle ayn ayn kar1J1a- pekterlere t.et1dt etttrmettellr. 
pcaklar ve Jruenanlara tlcer puvan rm hariçteki vulfeleriDe ~ 
verUecetttr. Yenllenlerden bir OJUDda 1erl keDdl1erine bir emirle 
tıç 1&11 farldle JeDl)enleree de birer oaktlr. 
PUftll ftl'llecektlr. Yut OJDPleak 
bir ,edl oyada yenilen eter t-7 
fU'lda 18Dllfıw btr puvan Jrı•nmq 
olacaktır. 

Umumi netlcecle m fazla puvan 
Jrepnan btrinclllll Jrıanacü, diler 
ma.tabllrlarm kuuıdllr1an puvan1ara 
göre derece alacaklarcbr. Puvanlarda 
müsavat olduğu takdirde müaavi pu-





_I i ı a r e t 1 e r 1 
En büyük tehlike 

En büyük tehlil.e: 
- ff«rptir, diyecekler bulu

nabilir. 

ffatp muhakkak bir telalikeılir. 
Fakat bu tehlikeden atlayıp ge

~en intan/ar atqten geçirilmif bir 
Jemir gil,,i kukin ve tehlikelerin 
-'arıuına bir süngü gibi Jikilir
ler. 

En büyiilı tehlilce: 
- lstilaJır, tlenilebüir. 
Ger,i i.tilaya ufnyan yurtlar 

ölümü dadalılan3-la tatm11lar, le
l&Jıeti bir 'qmeılen avu~ Jolum 
.., i,er gibi kana kana İçmiılerılir. 
Bun/,,,. çok tlela bir kar tabakcuı 
alhndan Ç'&lıan yemyqil çayırlar 
wibi ölüm nikabı irinti e hayatı 
aalılarl«r. Tarihin gübreliğinıle 
lıayboltlu •anJılığı zaman tloğan 
milletler ne katlar çoktur. 

En büyük tehlike •ola göre, sağ 
cenaha tlönüf, yani in•anken 
maymun oluıtur. 

Sala 11öre /erdin •onsuz hürİ· 
)'etini in.an acr i1 bir hayattır. 

insanken maymunluğa tlönüf 
bir tehlikedir. Fakat buna sade
ce teltlmiil bakımını/an olanlar 
~ 8Ö%Ü •at/ece bir teıbila yapmıı 
olmalı İçin •öylerler Bana kalır· 
8CI, en büyük tehlike ne harptir; 
ne iatilôılır, ne sağ J ne •ol hare
ketlertiir. Çünkü bütün bu hare
lıetler i,inde insan cevherini mu· 
halaza edebilir. 

Fakat benim bala.etmek i•teıli
~m en büyük tehlike, in•anların 
ın•anlıfı yok eclen1 insanlığı sa· 
-lece hayvanat ilminin bir lculı 
'1aline koyan P•İkolojiılir. 

• • • 
Ad«mia ö~.!- _.J L~ I lı , l'Cll% araınaam ar , 

Y.a~%.cboynuzlar, kıllı cleri, kuyruk 
•Ynlıft ılefilfllr. ı....,..,. ffllnıli'lnr 
cevher halincle tCJfıdıfı "iyi, p, 
ıel, dofra, laalı,, gibi kıymet· 
lerc/ir. Bu kıymetim kaybeden 
6ir eemiyet tehlikelerin tehliken 
a. lıcırıı lıarııya demektir. 

• _. kUIOlt tı M:A YIS 1936 

--------·-========~} .. _6!", 
// ••• Uzaktan . • Yakından . • • il ~natın ... 
Çocuğunu öldürmiye kalkan kadın 

Moskova beynelmilel 
Şatranç müsabakası 

5 Mayısta Moskovada başlamı~ 

olan beynelmilel şatranç müsabakala
rına meşhur dünya şampiyonlarından 
Kapablanka, Lasker, Flor, Liliental 
ve Avusturya şampiyonu Eliskazes 
igtirak etmektedir. Sovyetler Birliği 
tarafından da müsabakalara Botvin 
nik, Kan, Levenfiş, Lagozin ve r..io 
min girmişlerdir. Müsabakaların tcs 
bit edilmiş olan şartlanna göre, her 
oyuncu bütün rakipler;yle ikişer oyun 
oynıyacak ve netice umumi puvan 
tasnifi üzerine meydana çıkacaktır. 

3 kilo tohumdan 1 ton 
buğday 

Bu ilkbaharda Odesa civarında elli 
hektarlık bir araziye, Akademi aza
sından Lisenko'nun başkanl:ğındak i 
Odesa tohumculuk enstitüsü tarafın· 
dan bulunan çok feyizli yeni bir ilk· 
bahar buğdayı tohumu saçılmıştır. 

Umumiyetle her hektara 100 kılo to· 
hum saçılırken bu yeni tohumdan her 
hektara d.lıcak üç kilo saçılmıştır. Tar 
lalann ve başakların vaziyetine göre, 
Akademi azası Liscnko son günlerde, 
her hekttarın bir ton mahsul verece· 

ğini bildirmiştir. 

Suriye hazinesinde 
maaş ve1ecek pa1a yok! 

{Antakya) da çıkan (Yenigün) ga. 

ltalyanın CJfıtrdHğu ev. Madalyonlar 
ile küçük kızı 

sokaklarır.da serseri gibi dolaştığını 
gören polislerin kendisini yakalayıp 

merkeze götürdüklerini ve kadının 
burada kocasının bir hafiye çetesim• 
mensup olduğu yolunda ifade verdi· 
ğini söylemi§ler. Amele merkeze gi
dip karısının deli olduğunu anlatmış 
ve alıp eve getirmiştir. lki gün aonra 
komşulardan biri İtalyana şu haberi 
vermiştir: 

- Gözünü ac;, karın kU~ük .Jinet'i 
alıp nehir kenarına gitti. Galiba kız
cağızı suya atacak! 

Becceta hemen koşup ikisini de 
nehrin kf'narında bularak eve getir-

zetesine (Şam) dan bildiriliyor: -

"Suriye hükumet hazineılnde me. Çek ve Yugoslav 1 
nwrlann maaılannı verecek kadar • • , 
para yoktur. Bu ıebeple maliye ne_ Devlet reıslerı Belg1ad a 
zareti, nafıaya ve diğer herhangi bir iı gidiyor 

Bedgrat, 10 (A.A.) - B. Titüles· 
ko, Yugoslavya naibi prens Paul ile 
Çekoslovakya reisicumuru B. Benesin 
Rom~ JEra)ı ~J'~ davetini ka
bul etmiş olduklarını ve yakında Bük 
reşe gideceklerini teyit etmektedir. 

B. TitWeeko, trenle Cenevreye ha

- ~~ ..... 

içinde deli 

Pariste deli bir 
anne kUçiik kızı

nı tüyler ürperti· 
ci bir surette ya
ralamıştır. Vak'a 
şudur: 

Amelelikle ge
çinen kırk bir ya
şında ve Eecceta 
adında bir İtalya
nın otuz yedi ya
şında Eliz Monye 
isimli bir kansı, 

bir de beş yaşında 
Jinet denilen hir 
kızcağızı var. Bir 
akşam İtalyan e
vine gelince kim
seyi bulamamış, 

komşularından sor 
muş. Kansının 

çocuğunu kucağı

na alarak şehir 

miştir. Kadın biraz oturduktan sonra 
kocasından bodruma inip kömür çı
karmasını rica etmiştir. İtalyan biraz 
tereddütle inmiş. kömür çıkarırken 

acı acı feryaUar işiterek yukarıya ko~ 
muştur. Birde ne görsün? Küçük kız 
kanlar içınde yerde yatıyor, kadın 
bir elile kızını tutuyor, bir eliyle de 
kaldırdığı baltayı tekrar indirmek 
üzere bulunuyordu. 

Komşuların yardımile kadın tutul· 
muş, vak'a polise haber verilmiştir. 
Yüzünde Uç derin yara açılan, çenesi 
kınlan çocuk şimdi hastahanededir. 

Volga altından petrol 
borusu 

Volganın sol sahilinde bulunan 
Astrakan petrol deposu ile Volganın 
sağ sahilinde kain demiryolu durağı
nı biribirine bağlıyacak olan 16 kilo 
metrelik petrol nakli borusunun fer· 
aiyatma baılanmııtır. Bir kıımu VoJ
ga altından geçecek olan bu borunun 
yerle,Urilmeai ameliyesi bu yıl için· 
de bitecektir. 

~ sarf emrı lmzalamamaktadır. 

Mtweut para menwrların aylıUarını 

ödlyemiyecek bir halde olduğundan 

ROf ta ve t l~ral idaresinqen 22 bi(ı 
lira 6tla~ ı.tenecektir. Bundan bar. 
ka reji ltlarninin hük/UMte vereceği 

tahitln de •üratle ödenmesi ı.ten. 
miştir. Eğer reji ltlareıi bu taksiti ö. 

dcrıe hazine aciz halinden turlu/arak 
ve memur maaşlannı ödiycbilecektir.,, 

reket etmeden evvel, gazetecilere be- -el•d•e•e•tm-iş-o•ld•u•k•lar-ı •n•et.ic•:ee-ln··n-m•e-m

yanatta bulunarak Balkan Antantı nuniyete gayan olduğunu ehemmiyet
ile Küçük Antant konferanslannın le kaydetmiştir. 

I nsanlar bazan ne 11arip hırıl 
ra kapılırlar! Bundan sekiz o 
ay önce Yüksek lıoltlırım cam 
kanlarından birinde Habeıi•tamı 
dair lngilizce bir kitap görmüı o 
liahnı •ormuıtum. 

Dükktin •ahibi derhal kitaba 
baktı. Üzerindeki "Habeıi•tan', 
yazı•ını görünce, zamanın H abeı 
motlaını aklından geçirmrı ola
cak ki, alabildiğine bir liat bi<"• 
rek benden o kitap için bq lira 
i•tetli •• 

Habetlere ait her feyİn fU za. 
manlartla büyük bir kıymeti ola
cağını •anıyordu. 

lıtanbulun atleti üzere kendi
•ine yan liatı verelim. Razı ol· 
matlı. Geçip gittim. 

Aradan bir ay üç ay geçıi. 
Habq harbi b'lflamıı ve o lıitr 
bın bana verecefi. ni•beten lıölıne 
malumatı •altla alır bıralracalı 
hatli•eler alm11 yürümüıtü. 

Yük•ek kalılınmılaki o kitap
çıyı bir tlaha gördüm. 

- Hala aynı liatta ı.rar etli
yor mu.un? 

Diye •ordum. 
Kitabına bir "A%i.z tasviri. ne 

bakar gibi bir daha derin derin 
bakarak: "Bu kitabın kıymetine 
paha biçilmez, Jetli Bu zaman
larda Habq kitabını nerede bula• 
cak•ın?,, 

Hakikatte Habeılere ait kitap 
•on zamanlarda pek mahduttu. 
Habeıi•tana gitmek üzere olan 
ecnebi gazete ve ajan• muhabirle
ri, bu memleket haklnntla bir fi
kir edinmek için her hangi dilde 
olur1a ol.un harıl harıl kitap ara
nıyorlardı. 

Memlelıetimmlen •~•n bir 
~ yabancı muhabirıle bu telQfl 
11örmü1tüm. 

Ve bittnbi, her yerde olılufq 
gibi Hab.,Iere ait lıitaplann /tal-_ 

Hikmet MUnlr 
(Semaı: Sa. 7 S•i.. tJ Zekanın sadece hayr•-ın İMİ-y, · 

0
'1rına vaıta haline lıonulJufu ______________ ..._ ______ .......... ______ ._.. _ _,,.. ____ ..... ________ .... _ ... ._ __ ...,. .... _ ....... __ _ 

~e bütün •osyal kıymetlerin sılrra c 1 
"1di.fi zamanda cemiyet için yüz-
de )'Üz inhilal telalilıai o«rclır. 
lıaf 6aW öbür tehlikeler bir •osye. ·::-::-·:-::-::-::·::-::-::-::-::·:~ 

'enin wene aa.yeteliiini malıalaza ==== 
edere1t lıorlmla rüya görmenclir. 

Sadri Ertem 

I:. .. ıdüste fJaziget 
düzeldi 

1
_ K.ru., 10 Vaziyette sallh hasıl 

0aaıaft1ar. DUn bazı bacli8eler vukaa 
&•lalt iM 4e ehemmfyetaizdir. 
la Dtha llunrdan buraya iki lngiliz 
~ ~lml§tir. 

EMNiYET DIREKTORU 
Vly ANADAN DONDU 

.._::Ya.naya tetkik seyahatine giden 

' Yet direktörü Bay Salih Kılıç 
d&-~ Karol vapurile eehrimbe 
-~Ur. 

~ Ba,. Salih Vlyanadan eonra Peete
llılze 8ttJaoeee de uğramıg oradan tehri

~hnfttir. 
ALMAN SEYYAHLAR 

~erat Fon Ştoyben., vapurile 

3 
ve Bursayı c~rmeğe gelen 

~~ Alınan ıeyyahr dUn KCSıtenceye git 
--,tir. 

TAYYARE PiYANGOSU 
TayYa.re piyangosunun yirmi bi

!!~~p birinci kefidesi bugün U
-...:nnte konferans alonunda çekile-

:.~· BUytık ikramiye otuz bin lira-

llAVA KURuıru KASDCPAŞA KO-
LUNUN BALOSU 

la 'l'tırk Bava kurumunun Kasunpa
ııab.iye kolu dün akşam Kumıpa:n doiruZuncu okulda bir balo tertip 

o~.Balo çok güzel ve eğlenceli 

Çetinere kartı sindensüne emniyeti artan, ya• 
lanbk duyan ve ona sünameie '-tb.,an Sevim, ıenç 
doktordan arkadqlarma heyecanla bahaetmiıti; bir 
ıüa Çetinere plerelr: 

- Yum saı.h plija hizimle Mraber plmez 
miainb? -dedi- arbdatlanm sizi tanmwiı çok isti.. 
yorlar. 

Doktor Çetiner, o sünden eonra hanyotunu Hay. 
yam Klübün önündeki hustMİ kumlukta Vural Gün· 
doidu ailesi Te '"' ailenin do.tlarile birlikte almaktan 
YUl~ti, Vunl Gündoidunan lmmm 119tİne takıl • 
dr, tanamk iatediii münevver ıençliiin anama ka • 

ntb• 
SeYimin eski mektep arkadatlan, onlann akra • 

balan ve arkadqlan ıenç kızlar ve renç erkekler 
aerntile pek ila Anupa tehiri.inde ve eilence için
de yapyabilıneai mümkün iken hayabnı Anadolucla 
ıeçiren Te mahrumiyetten tat duyduiu söylenilen 
•"- fenomen sa:J'l)'Ol'lar, merak ediyorlardı. 

Çetiner, onlann önce teceaaüslerine cevap verdi. 
Gördüler ki ıenç doktor fizik kahiliyetleri itiban1e 
kendilerinden a.-iı olmıyan hir insandır; denizde 
dizlerine kadar plen 1111yun içinde ayakta durduju 
zaman öl~lü t.oyu, senit omuzlan, adaleli lcollarile 
aajlaın Te süzel Mr rieut, renç kız~ sözlerini 
üzeriae çelanitti. Genç erkekler, kendisile konuttuh 
lan ........... size) vücudun üstünde reni, dü$ilace
li Wr Anupa kafası •Iunduiunu ve onunla sılnlmr
dan her yeni menu"'an lnhııedilel>ileceiini anladılar. 

Çetinerin kendiainl lcüçGk ıöriip aaklınn. her. 
kesi aapn n aılmllyan laali, SeTimin aıbdatlannın 
C)mlnla ~k dost olmalanna imkan Tennitti; çiy 
de1ibnblann ukslalıldannı bile sa'&.,.Ja dinliyor, ela • 
nltmaclan itiraz ediyordu; lcu~li mantılı daima 
nazik Te Jcarpamdalcine hüm.etlclr b;" lconupna .... 
linin eercnesi icinde muzaffer oluyordu. 

Doktor Çetiner her sa1-lı Sevimte t.eraber 
klüpten çıkıyor, p11Ja l>eraller Reliyorlar, her cün ye
m ~ .a.a,_, ,_ı admnlar tam,ar. Baalann 

içinde olcumas11U bitirdikten aoara •ensin bir izdi • 
Taç beklemekte olan ve hiç Wr tef yapımyan kızlar 
Te .-kelcler olduiu sibi awkatlık stajı sören, hekim
lik için çabpn, bankada kitip, ticaretbanecle daktilo, 
devlet dairesinde memur pnçler de nrdı. 

Doktor Çetineria ilk Wlııta botuna ridea teJ 
llu ıenç neslin umumiyetle uhhatli obnuı idi. A • 
çık hava, deniz, yiizme, Andal ricutlann renıini 
bakırlatbrnutb. 

kadın, erkek -. ıençlerin hemen hepsi 
mektep sıralarından bqlıyuak eonralan meralı •• 
ıitıide aalrın hastalık haline selen bir spor manisi 
içinde )'atıyorlardı, hiç bir naçı kaçmnryorlar, AT. 
rupa mecınualannı bık.ip ediyorlardı; Uruıun:rm fa•. 

hol meılıurlanaa ait kıymet ve hmusiyetleri, Fransa hi· 
siklet turunda kimin kazanacafııu, Balkan atletizm 
flllllPiyonaıından abnac:ak neticeyi, evlerine •e ken· 
dilerİne ait en yakın it olarak heyecanla münakap "• 
diyorlardı. 

Doktor Çetiner, llu çocuklar için: 
- ilk ıençlik deliliii seçtikten sonra durulurlar, 

o zaman Yalnız spor itiyatlan kalır; ne olsa aailam 
olmak 'bir kazanç ... 

Diye dütünüyorclu. 
MünakataJarma dikkat etti, YlltaYJtlannı ıöz -

den r~rd~ biribirlerile olan abbaplık vaziyetlerini 
inceledi: Hayatlannd•ki dinamizm h~una aitti; dü
tüneelerindelü modernizmi l.eiendi. Cinslerin kartı • 
lıkb münasebetlerini kontrol etti: Açık, iki tarafın is
teiine dayanan, kıskançbktan uzak, relecefe ait P· 
rantisi huluDımyan n belki de •nun İçin derİnlefİp 
lcunetlepniyen, ~nü pn eden Wr aevıri 1la ~ 
krzlan '" renç erkekleri nıllla'ut etmeie küi .,.n,..._ 
du. Denizden pktılctan sonra nlaj ıuiaoaundtılô rn
mofondan hoparlörle büyitülüp etrafa yaydan sıcak 
memleketler musikMle aanlani pZİnonun nistinıle 
llerkeain ~zü ön6nde ıalalc mayolarla c!anseden çift. 
ler, aevriyi etlerin 'b:rltirine Y'lr~ll!Mla t.ala~ • 
1ar " ıuı.11111 __ ,......._ -

Dotrusunu isterseniz doktor Çetiner de JirmİD
ci aar İmanımn 1'......ıc Te ı~inmek için kotmalr. 
deiitik zaman " muhitlerde türlü türlü itler yap • 
mak ve çok ça}ıtmak mecburiyetinde •lundalan• 
ıöz önüne retiriyor, yeni imanın tüi •lundaia 
ftr'J'UY0"9 hareket Te sür'at prtlan içinde amn uza. 
dıya romantik 'bir qk ,.....fa nkit llulu.....,._.. 
ima inanıyordu. ( 

Doktor Çetiner, yeni arkadqlanm W ara .. nda 
farlana vardırmadan unmmi bi1ıi bak:nnndan yok
laclılı zaınan onların içinde bir çoldannm Füzuliyl 
tanunaclıldannı ıördi, INr kaç kiti Numk Kemali• 
saçı aakallfta kantmıt 'bir adam olduianu tesadüfe• 
rörmüt olduldan resimlerinden 'biliyorlar, fakat ne 
it yapbfııu hatırlamıyorlardı. içlerinden hiri: .,Belki 
de Hintli 'bir fakirdir; aaçlan heyu olsa idi Taıor'a. 
benziyecekti!n dedi. Temle Fikret admı hilenler var. 
dı; taiftn Galatasaray lisesinin ı.hçesine 'bir büstü 
konulmuttu; arada sırada da ıazetelerde ölümünü11 
yıl dönümünde yapılan toplanblara dair haberler çık-. 
yordu; böyle olmakla benber Tevfik Fikretin adını 
bilenler onun tek bir ımsraım okumut deiillerdiı 
okumak iatiyenler de anlunaınrtlanlı. 

Doktor Çetiner kendi kendisine: 
- Biz rec-mit ,........ çok fenabk ıönrüş hl• 

nu11etiz; mazi ile alakMlllZI tamamen keameliviz; vir
minci asır Türkiyesinin çoeu~ D:van ve Tanzirr.:ıt 
pirlerini bilecek de ne kazanacak! 

Dive aTUndu. Tqor'un adını hilen ıenç kız ona 
umuda dütünnıiittü: 

- Bu rençler •sün için l~Z11D olan kültürle ye • 
tiıtiler. heynel"'"l1el sö1'retleri bilivorlar! 

Diye mmldandı. Şeksoir'den bahsetti: 
- Ha, mektepte tala iken smyrr pleyde o"mt 

Wr piyesini oynamı,tık. Ovunda 'bir eski zarran pre.-. 
si Tardı, delice sözler söylüyordu; kendimizi tutam.o-. 
yıp aülmüttük de lnriliz edebiyab 'hocası adamalalh 
lmmqbl 







'ABONE ŞARTLAR( 
TdJık e &1bk ı "'* Aıbk 

llemJebtlmlscle 
; Yab&DCI ,...._ 

• Poeta blİqlm l 
.~~{ 

TBO 
726 

180 

110 
tOO 180 

180 

Tllrld)'ellfD bet posta merkezinde KUBUN"a &bone yazılu. 

YAZI VE YONETIM YER/: 

Telefon 
2'170 )idare: rr .. lfl.S: 21'11 

T.ısraı adn91: K17111n1 btanbul 
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HUKUKÇULARIMIZA müjde: r-·· .. ~ .. K~·~r ....... ""', lstanbul Belediyesi llinları 
PROPAGANDA 81!11\'lsl ı ______ , ______________ _.I 

btanbul Universitesi kara ve deniz ticareti hukuku Profesörü Dr. 
HIRSCH tarafından yazılan ve kara deniz ticareti hukuku doçenti Dr. GA
LiP tarafından kuvvetli bir kalemle Türkçeye çevrilen 

Ticaret Hukuku'nun 
ikinci cildi cıkmıştır. 

--y**"·" .:::!en M::.::· 
kiruı 

Kapahçarııda Hacı Haıan ıokaiında ı6 No. lu 
dükkan. 30 2,21 

İkinci cilt Ticaret Şirketlerinden bahsetmektedir. Büyük bir emek ve iyi 
bir tetkik ve tahlilin neticesi olan bu kıymettar eseri hukukçularımıza hara
retle tavsiye ederiz. Fiyatı 335, posta ücretile 360 kuruıtur. iki cildi bir 2• 

rada ciltli 600 kurut olup, taşra için 35 kuruı posta ücreti zammolunur. 
Satıı yeri: İstanbul, Ankara caddesi No. 64. 

-.-CiHAN KITAPHANESİDIR-.-

inhisarlar Istanbul baş 
müdürlüğünden: 

Çok mühim 
VAKiT 
Propaganda 
bürosundan 

1 - Propaganda ıerviıimizin ı ... 
tanbulda ve Tilrkiyenin her yönün. 

1 
de olduğu ıibi Avrupanın belli bat
h merkezlerinde de iyi tutulmut 
gündelik, haftalık, on bet günlük, 

I• aylık neıir vaaıtalarile bağlanıp var-
Hükmü mayıs 936 tonunda bit ecek olan içki ıatıcıhğı tezkerele- dır. latiyenlere reklim ıeklini bilroe 

rinin yenilenme muameleıi Beyoğl u dahilindeki sabcılar için 936 ma- muz hazırlar ve bunlann uygun prtlarla neırini temin eder. 
yıı ıs ili 22, Ye lıtanbul ile diğer mıntakalardaki ıatıcılar için de z - latanbul belediyesi sının l . 
ayıu &JUi 22 ili 30 tarihi aruında yapılacaktır. 936 haziranının bi- çinde her tilrlil afiı. tabcli ve her 
rinci -''-üne kadar tezkerelerı"nı· y ·ı · k k. nl b türlü elektrikli ve elektriksiz ıek· •- enı emıyere iç ı ıata ar akkın- llm vasıtalan büromuzun elindedir; 

Fatihte Kirmaıti mahallesinde Ha fızpqa cad· 
desinde 6/ 8 üıtünde bir odalı dükkin. 
Fatihte Çarwanba mahalle ve ıokağında Cedit 
Abdürrahmen efendi medreıeıi "Bir iki No. lu 
odalar hariçtir.,, 
Cağaloğlunda Hadım Hasan paıa medreaeıinin 
2 No. lu oduı. 
Vefada Molla Hüı~ev mahall~ıinin Taı tekne 

• sokağında 31 No. lu Kihye Mehmet efendi 
mektebi. 
Galatada Fermeneciler ıokaiında 16/ı63 No. lıı 
dükkin. 
Köprünün Eminönü mahalleıinde Haliç cihetin. 
deki ıiıe. 

60 4,50 .. 

200 15 

24 1,80 

ıs 1,20 

324 24,30 

480 38 

Yukarıda semti senelik muha.m men kiruı ve muvakkat teminatı 
yazılı olan mahaller 937 veya 938 - 939 ıeneai mayııı tonuna ka• 
dar ayn ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuıtur. da kanuni icapların tatbik edileceğini ve mıntakaları dahilindeki satı· bütün müesaeıeler, bankalar ve ti· 

cılann eski teaereleri Ye birer fo toğrafla zamanında müracaat ede- caret evleri bu gibi yayım ve rek · 
rek Jeni temerelerini almaları ilin olunur. (2277) Ilın vaartalanndan faydalanmak is· 

tedikleri halde bize haber vermeli· 
SATILIK ARSALAR • dider. Hiç bir kartıbk aranmadan 

• Şartnameleri levazım müdürlüiünde ıörülür. Artbrmaya ıirmeJC 
iıtiyenler hizalarında ıöıterilen muvakkat teminat makbuz vefa 
mektubile beraber 21 mayıı 936 perıembe günü saat ıs de daimi 

Eyilpıultan, tallın Bey mahallesi, Dr. Mebm et Atı• • , her tUrlU izahat verilir; iatenine 
Jruıclddı No. ı g 8 araa beheri 7 50 

81" _ mUtehasaıa memurlarmuz yerlerine 

8 l 
• kadar gelir. 

fiil murabbaı. efJ ıge mütehassısı 1 3 - Propaganda bUromu.ı ken-
:Mlracaat: NtKOLt, Koaka, Hasan LKöprübqı Eminönü han Tel: 21915 1 di poıta kutulan vaaıtaaile cevaplı 

pap karakolu karımnda aktar.(P.S.142) - ıwmm : ilinlar kabul eder. 

Kad~ 

Ferillı67 

Beyofha 

Ta.im 

Tabim 

Lıımpaf& 

-------------- i 4 - Propaganda ıerviaimiz Av· ayılı cliikkinm tamamı. 200 j' rupanı.ı her tarafından memleketi-
mize ve memleketimizden Avrupa-

: Kurtulut mahallesi Fırın tokalı eaki 20 7e- nm her yanma karplıklı çalıJır, ha-
ni 20 ayılı ev tamamı. 300 ber alma teıkilltı kurmqtur. Ti • 

ı Karabat mahalleai Balat caddesi eski 821 82 caret itleri üzerine her tUrlU istih
baratı ehven ücret brpbp temin 

mükerrer yeni 84, 86 ta yılı hanenin ı /5 pa· eder. 
JI• 700 5 - Propaıanda aerviafmb her tt1P 

: Siinmı mahalleei Kızılcık 80kaiı .a 57 lll kllıe, afif, tabell resimlerini ter-
• 78 54 tip " umdm -.ttirm•il • .Weritll yenı ayılı metre murabbaı 97 deıi- fiatlarla üzerine aıu.. 

metre ananın tamamı 109 94 6 ..ı. Propaganda aervisimbln elin-
: Cafer ala mahallesi Dıvardibi ıokaiı ea- deki neıir vaaıtalarmda açtığı ldl-

ki 4 8 8 • 55 57 ) · 3/ 16 375 çUlc illn ıUtunlanndan istifade edi-' , , yenı . aayı ı evın payı. niz. Bu i1lıı1ar yok bahaama yapı-
: Birinci kıımı Çoban Ye Tabakhane toka- Iac:ak ve itçi arayanlarla itçi l1lnlan 

fmda 36/ 7 eeki 34 yeni aydı ı433 metre meccanen neıredilccektir. 
murabbaı 50 deıimetre arsanın tamamı. 1149 20 Ev, apartıman, mağua, dflkkln 

ahın ve aatnnlan veya bun1arm ki-
: Kitip Kumı mahalleıi Değirmen ıokaiı 13 ralanma11 gıöi ihtiyaçlara ait, fakat 

.W ıs yeni 42 metre murabbaı arsa tamamı. ıos ticari mahiyette olmiyan ilinlarla 
: ikinci ku~ mahallesi Çifte cevizler ıokaı"ı l§Çi arayanlarm, it iltiyenlerin, otomobil, radyo ve uire almak veya 

eaki 84 sayılı 166 metre murabbaı 82 deıi· ı satmak iltiyenlerin i1lnlan kOçilk f-
metre arsanın tamamı. 83 41 tanlar laamma girebilir. 

: ikinci kıımı Hanımoğlu sokağı 4 eski 10 7 - Evinin ön veya caddeden g8 -

yeni sayılı 341 metre murabbaı arsanın ta. rünilr yan duvarına, dilkklnmm ü-zerine muayyen mUddetlerle ~Uk-
mamı. ıo23 kinlarmm vitmlerine, cazinolann, 

ı Birinci kııım mahalleıi Kağıthane caddesi 
eıki 81 81 mükerrer ıayılı 347 metre mu
rabbaı 71 deıimetre arsanın tamamı. 

ı İkinci kııım mahallesi Çifte cevizler tokağı 
eaki 6 sayılı 84 metre murabbaı arsanın ta
mamı. 

ı Kurtuluf mahalleıi Değirmen ıokaiı eski 
27 ıayılı 252 metre murabbaı 23 deaimetre 
arsanın 6/ 7 payı. 

: Büyük Piyale Dereboyu caddeıi eıki 4 ye
ni 22 numaralı 94 metre murabbaı 80 deıi· 
metre aı,anın tamamı. 

: Orta kuyu ıokaiı eaki 51, 53 sayılı 80 met
re murabbaı ana tamamı. 

: ltüyükpangaltı mahallesi Dolapdere cadde
ai eaki 276 - 276 mükerrer sayılı arsanın 

1/ 2 payı. 
: Pangaltı mahal1eıi Dolapdere caddeıi es

ki 252, 256 sayılı arıa tamamı. 
: Sürunı mahalleıi ince kat ıokaiı eaki 

19, 21, 23 yeni 29. 31, 33 aayılı (156 metre 
murabbaı 28 desimetre) ana tamamı. 

1564 70 

168 

648 62 

37 92 

80 

40 

85 

berber dilkkinlannm iç •eya dış 
duvarlanna afiı ve illrı kabul et
mek utiyenler veya b(Syle yerlerde 
ilin yapmak iatiyenlere propa~anda 
ıerviıimiz deWette bulunur. 

8 - Propaganda ıerviıimlz dGn
yanm her dilinde, her IDCllefe ait 
her tilrlU yerli ve Avrupa kitapla
nnı ıizlere temin eder ve gönderir. 

V AKIT Propaganda ıerviainin 
yapmak iıtedili bu hisnietlerden fe. 
tifade edini%. Bir telefon, bir kart, 
bir mektup, bir haber, bir ziyare
tinizle bu itlerinizde nıuvaff ak ol
mak sizleri bekliyor. 

Mektuplara 6 kurufluk cevap pu. 
lu konulmalıdır. 
Adres: f ata:ıbul Ankara caddesi 
VAKiT Yurd1A Propaganda servisi J 
Telefon: 24370 : 
Tel~raf : VAKiT lstanbPl. İ ........ ·-·--·-·---------.. -.......... . 

Dahiliye lliitehGUQı 

Dr. Hafız Cemal 

encümende bulunmalıdır. (1) (2472) 

Senelik muhammen kirası 150 lira olan T aluim Surp Aıop ma• 
hallesinde 430 metre murabbaı ar ıa 937 veya 938 - 939 aenelerl 
mayııı ıonuna kadar kiraya veril mele üzere açık artbrmaya konul• 
muıtur. Şartnanıeıi leT&ZDD müdürlüiünde ıörülür. Arttırma7a 
girmek iıtiyenler ı125 kunqluk muvakkat teminat makbm Yefll 
mektubile beraber 21 mayıı 936 pertembe ıünü saat 15 de "'imi 
encümende bulunmalıdır. (8.) (2489) 

Kadıköy Vaklflar Dlrekt8rlUIU lllnlar1 

Kıymeti Mun.llkat 
muhammineıi teminatı 
Lira K. Lira K. 
254 25 19 7 

448 70 33 65 

138 66 10 40 

240 90 ıs 

86 ı4 6 46 

883 99 66 30 

No. u D. No.11 · 

Lira K. 
E. 35 
Y. 34 

E. 73 
Y. 24 

2 

.. Y.· 14 

E. 3-5 
Y. ı 

1135 

ı532 

831 

667 

ı481 

ı377 

f' 

Çenıelkly{lnde 
dınm tokaluıtla 
lanm l/2hia91i. 

Kal-

Anadolu kavaiında 
Umur yerin•• Patlı
cancı f ınmdemelde 
manıf kireç ocaiı " 
müttemilltnun 11/240 
hu.e.i. 

KadıldS7üncle Zühtl 
pv.f& mahalleainde eaı. 
dat caddeeinde Klp
rülü boıtanm 45/ 1440 
hi .... i. 

Anadoluhiaannda Gak 
ıu caddeıinde kaflk· 
hane &J'l&IJDID 1/3 
bİNeli. 

Kandillide Mezarlık 
tokaimda Tqlı tarla 
Demekle maruf tarla· 
Din 4581ı440 hİIM9İ. 

Kandillide Kiliae toka• 
imda evin 4/ 5 hia-

seai. 

Yukarıda bulunduldarı yerlerle numaralan Ye cinsleri ve kiyrnet

leri ve teminat miktarlan yazılı hiNeli vakıf yerler 3ı ıün müd· 

detle açık arttırmaya konulmuwtur. 
ihaleleri 25-5-936 paurteıi ıünü saat 15 de Kadılröyünde 

Kumlukda belediye arkaımda Vakıflar Müdürlüiünde yapılacaktır. 
lıteklilerin müracaatlan. (2224) 

: ikinci kıımı Rum kilisesi sokağı eski 61 ıa· 
yılı 24ı metre murabbaı 33 desimetre arıa
nm tamamı. 

raıardan ba~ka günlerde öfleden 

sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar ta. 
390 70 tanbulda Dlvanyolunda {16') numa Jstanbul Gümrükleri Sahf iıleri MüdürlüXn9:nden ı 

ralı hususi kabinesinde hutalarını 5 .. 
kabul @der. Sah, cumartesi gflnleri M. K. N. Aiırlıiı Deleri Etyanın cimi 

482 66 !18bah "9 1/2 . ır· •atlerl hakiki fı· K. G. L. K. 
karaya maluıutur Herkesin haltnt 5525 625 S25.00 ı85.00 : ikinci kıımı mahalleıi Çifte cevizler sokağı 

eaki 30 mükerrer saydı 146 metre murab-
baı 60 desimetre arsa tamamı. 439 80 

Yakan~ yazılı mallar 22 - 5 - 936 cuma ıünü saat 14 de 
pefİn para ve açık arttırma ile satılacaktır. Satıt bedeline iatikrazı 

5522 622 832.00 ıSS.16 
cöre muamele olunur.Muayenehane"' 
ev teleron: 22.19R. Kışlık telefon :21044 5514 614 1827.00 3197.00 

5274 322 3015.00 452.25 

Mektep defteri. 
Mektup kilıdı. 
Binek otomobil. 
Adi pamuk. 

dalıllt tahvili ve % de bet faizli hazine tahvilleri de kabul olı!n 'r. 
·~~~ 01.

0 
de yedı" buçuk pey ak~_.J • k Sahibi: ASIM US - VA KIT Matbaas• 

l9.mmftll" , , ~- erıni va ti muayyeninden evvel 

Yukarıda yazılı eıya 15 - 5 - 936 G. saat ı4 de aallf ..tonun
da ihaleleri yapılacaktır. lıteklilerin yüzde yedi buçuk pey ü~lerl
ni yatmp makbuz ve sair eyrakile muayyen 1aatte Komİl7ona ıeJ. 

aiabt ~qonuna yatırmalan. (F) (2454) Nqriyat Direkt.artl: Refik A. SnenıU meleri ilin olunur. (2452) 


