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Alınan Haberlere Göre, Sancak Ya
kında Türkiyeye ilhak Olunacak· 
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RUS • JAPON İHTİLAFI: HATA YDA SURİYELİ MiLİSLER: 

Sovyet-Mançuko Hu· Yeniden Hadiseler mi 
dud unda bir Hadise .. Çıkarmak İstiyorlar? .. 
Bir Sovyet Ta ııkına Ateş Açan 6 M<ııı

cuko Askeri Sovyet Hııdııd 1\llııhıt-
'> 

fızları Tarafından Y <tkalandıl<ıı·. 
Moıkova , 25 (A.A.) - Man ı 

çuko kıtaahoa aid iki mo 
törlG bir tandal tle Usulu 
nehtrl Qzerfodekt So•yetlere 
ald F eogo vadisine çıkan 

6 Mançuko aıkerl o civar· 
dan ıeçen bir Ruı tankı· 
na ateı açmıılar ve So•
Jet hudut mu hafızlan bu 
alta askeri yakalamafa mu · 
vaffak olmuılardır. 

rtyaaettnde toplanan Japon
ya kabinesi, Ruıyanın ce· 
yabanı tedklk etmtı ve Moı · 

kovadaki Jııpon ıef•rine ye· 
nl talimat vermtıUr . 

Tokyoda bazı nümaytıler 

olmuı ve Ruıya aleyhine 
nutuklar trad edtlmittlr. 

Nümayltçl ler, Ruı ıefa · 

rethanealne taarruz etmek 
lıtem ıılene de, zabıtaca 

Tokyo, 25 (Radyo) -
Baı·vektl Preoı Konoyoouo 1 

menedtlmtılerdır . 

Poltı, nümayiıçtlerden 7 

Bölge Birincilik Maçları Sona Erdi. 

Güç, Bölge Şam
piyonu Oldu. 
~~~~~~~---

idmı ngücü, pazar günü Marmara gümesi birincisi Ban· 
dnıı i~mınıur~u ile yaptığı maçı da 3-4 kazandı. 

1 
kltlYI tevkif etmlttlr . 

Tokyo, 25 (Radyo) - Ja· 
pon hariciye nezareti müı· 
tetarı Oronuı buaün mat 
buat müme11lllerlne beya · 
na tında: 

" - Ruıya ıle 

çıkan ıhutlfın. 

aramızda 

dlp1omul 

yollardan fıtlf ede etmek ıu 
rettle halledilmesini tıtlyo 

ruz Fakat, bu mesele hüı 
nilıuretle netlcelenmn ve 

Ruılar ltıal etmtı oldukları 
tepeleri lahll1e etmezlerse 
lazım aelen tedbirlere mü 
racaat etmek, bizim için za 
rurldir. Zıza .biz, 
nln bamtılyiz ,, 

Demittlr. 

Mançurl 

Şangbay, 25 (Radyo' -
Japon genenllerlnden Ozu, 
Ruı hududlanna ıtderek 

tedkikatta bulunmuı ve mü· 
teaklben; iki muhte lif fırka 
mevzilerini dt-iltlirerek Ruı 
hududlarına yaklaımalan 

için emir almııtır 
Şanghay, ~5 (Radyo) -

Sovyetlerlo; altmıt otokar 
la Manitaya aaker gönder 
mele batladıklara ve Man· 
çurl hududlannda ki.in Tu 
mPn ıehrlne top ve mitral 
yöz yerleıtırdtklerl ıöylent 

Suriyeli milisler iki Türke arıikasdyapmak iste
diler. Fakat Türk neferini görünce firar ettiler. 

hak Olunuyor, Suri
ye Bölünüyor. 

O. N. B .. 13 Temmuz. 
·•Sancaktald T<irk aıkerl 

mehaflli, Sancaiın takriben 
4 ay ıonra T6rkl1eye ilhak 

Sancak parlimentoıu topla · 
nacak, bunu müteakip, da · 

ha ıtmdiden temin oluaan 

Türk e~ıerlyetl ıayealnde il · 

hak reımen kararlaıtmlacak, 
belki de derhal ilhak leh.in· 

olunaca iını bıldtrmlttlr. An· de bir pleb•ıll yapılacak. 
cak bu ilhakın ıekli timdi· tar . 
ltk kati ıurette teabtt olu- Herhalde muhaklıak olan 
namamııtır: Belki evvell ( Sonu lklocl 1&yfada) 

= =--==-===-=-= 

Tiyatro Ve.Sinemalar-
~ 

dan Ahnacak Vergiler .. 

Hııluyda asayişi lemin 
eden Melımelclk . 

Kanunun Tatbik Şekli Finanı 
Bakanlığınca T esbit Edildi. 

Antakya , 25 (A .A. ) - lı 
Ttyatro ve ıloemalardan 

devlet ve belediyelerce alan-
kenderun - Karaağaç yolun· makta olan damga, tayare 
da Suriyeli mlllı aakerlerl ve belediye reılmlerlyle da· 
tarafından Etı Türklerinden ruliceze hlHeılnln miktarına 
lımatl ve kardetlne karıı ve fıtıf • ıuretıoe dafr olan 
bir ıuıkaıd teıebbüıil olmuı 

kanunun tatbik tekil Ftnanı 
lıe de o etnada yolun üzerln-

Bakanhfınca teıblt edtlmtı 
de bir Türk askerinin görün• 
meıl üzerine mlllıln teıeb· tir . Btlet bedelleri üzerinde 
büılerlnl yerine getiremeden yüzde on heıabtyle alınacak 
firar etmltlerdlr Mtltıler reıtm ler 5,7,5,1 O kurutluk 
aranmaktadır biletlerde J kurut, J 2.5, l 5 

( .. Neulıkelb _ W eltbla tt" _ kuruıluk biletlerde 1 ,5 ku · 
Vtyana) gazete.inden: ruı, 20 kurutluklarda 2 ku 

imler ıtmdl olduğu ııbı . re 
De biletlere yeniden bHtm 

lacak ılnema •• tiyatro bl • 
letl pulu olarak 1apı1t1r11a· 

cakhr. Yalnız . lıtanbulda 
biletlere pul yerine ıofuk 

Sancak Türkiveye //- ru1, 25 kuruıtuktarda 2,5, 
...;'=

0
='=· =· ===--====== -==-======J =====-=I 30 kuruıluklarda 3,35 ku · 

ruıluklarda 3,5 ve ilah . ıe · 

damga •urulacakhr. Tiyatro 
ve ılnemalar bilet •berinde 

duhuliye ücretlerini röıte· 

receklerdtr. Reılm duhuliye 
ücretleri üzerinden alanaca. 
tından tiyatro ve ılnemalar 
halktan duhull1e ücretinden 
baıkaca bir para alamayacak 
lar ve bilet üzerinde duhu
liye ücretinden baıka Gcret 
ve reımt ıöıteremt yecekler · 

ltlmangüçlüler 
Gümeler arHındakt b6l· 

le bırıncıhk maçlarında Ba. 
hlceıır btrlnclıl ldmangücQ; f ie ıGmeıl blrlnclll Havran 
dQlanyurdundan ıonra. pa 

~r 1606 yaphfı maçta , 
•rtnara gümeıl blrloclıl 

:•lldırma ldmanyutdunu da 
4 Jenerell b6lıe ıampıyo 

nu oldu. 

Pazar gün6 ıaat 16-30 da 
talcuıılar evvell Bandırma 

lbrahim 
Tahıln K. Salihattin 

ŞilkrQ Salahattln Hüıeyln . 

Hikmet Saim Ahmet Ra· 
mazan Hayri .. 

ldmengtkO: 
Şerif 

Mahmut Oımatı 

Fuat Sabri Halil 
Muıtafa M. Ali Hilmi Ah · 
met Cevat .. 

Hakem Yurddan Ki.mil 
idi Güçlilleıln aya itle oyu · 
na batlandı . 

Takımlar, kuvvet tttbarlle 
hemen hemen birbirlerine 

ldrıaanyurdu aarı · licl•erd, 
•l •onra da ldmangücü kır 
lılı~ı · beyaz ( * ) formala 
'lle •lkıtlar arasında saba -
h çıktı( müsavi idiler. Maç, her iki ar . 

lcla~ok kalabalık ıpor mera· 
Cı llrı •raaında hemtehrlmiz 
d eneral Alt Hıkaıet Ayer -
etıl de bulunuyorlardı 
ta~utad meraıtmdeo ıonra 
•ld 1aılar yerlerini ıöyle 

ı ar. 
8!!'dırma ldmanyurdu: 

f (-) Hu iki takımm da 
<>rmaları yekdlğulnin tama 

"1to 
ıaı aynı olduğundan Gtiç 
ır,ı~~· flalktvl f ormasmı giy. 

"ttUdl 

devrede de battan ıona ka · 
dar çok heyecanla ve ala 
kalı devam etti. 

Tatumlar aol çıkarmak 
için canla baıla çalıııvorlar · 

dı flakem 12 ncl dak ıkada 

evvali Güce, btr dakika 
ıonra da Bandırma ya penaltı 
ceza11 verdi: Bunları Saim 
ve Mahmut gole tahvıl et · 
tiler . V aıl yflt 1· 1 , oyun de· 
vam ediyor 

26 ncı dakikada Bandw 
(Sonu lıLIDCI aa1fada) 

Atatürk 
4' 

ile f ransı Cumhurraisi 
ırasm~ı tıbri~ ıı ıa· 

ıe~~ürlar. 
Ankara, 25 (A. A.) 

Franıız mlllf bayramı 
münaaebettle Atatürk tle 
Fransa Relılcumhuru B. 
Lebrön uuında ıamlml 
ve doıtane tebrik ve le 
ıekkQr teigrafluı tea U 

edtlmiıtlr . 

Maraşalın 
Teftişleri. 

lzmJr, 24 (AA) - Maraıal 
Fevzi Çakmak, dün Çttıme 

1 ye gltmııle · ve aktam tekrar 
lzmlre dönmüılerdlr . 

Maraıal Fevzi Çakmtl., 
bugün de Burnovada bulu 
nan lııe talebe kampını tef 

tlt etmıılerdlr · 

Hayla~a bir ~omba patladı, 
Hayfa, 25 ( A.A ) - - Bu 

gün 1ebze pazarında patlı 

yan '>lr bomba neticesinde 
altı ktıt ölmOt, eHl kiti de 
yaralanmıthr. 

Şehirde umumi bir panik 
vard1r Aıker i lcuvvetler bü
tün ıokaklarda devriye ıez 
mektedtr. 

Fr·ankist 
- -

Tayareler ~ir ıehiri bom
balı~tlır. 

Banelon, 25 (A .A . ) - Reı

mi bir tebhide, Ettr•gma-

dura cephe.inde Franklıtlerln 

Gttadamlyeyl geçmit olduk· 

lan ve tark cephealnde ıekfz 

Franklıt ta yarenin dOıürül · 

d6ğü bildirilmektedir . 

Alikanta. 25 (AA.) - Bu 

sabah bet Frankfıt tayare 

ı ehtre kırk kadar bomba 

atmıı, 25 ev vıkılmıt, bet 
kiti ölmüı ve kırk kiti de 
yaralanmııtır . 

/ngiliz Kralının 
~ 

Sıyıhıtmm siyasi ahem
miyıti. 

Berlin, 25 (A.A ) - lnıı· 

ltz kral · ve kraltçealoln Pa

rlat ziyaretleri eınaaında iki 
devlet ricali araaında ' ıeçen 

g6rütmelerln ılyaai ehem. 
mlyet ve ıumOIOne ıazete 

ler ren it •Üt unlar ta hıtı el . 
mektedlrler. 

kllnde alınacaktır. Bu ret· ( Sonu lklncl ıayf ada ) 

1 ···················································~ 1 ~ Belediye Riyasetinden: i 
! Seçim Hazırhklan Başladı. ! 
: 1 - Belediye ve lntlhap mebuıan kaaunlartle : 
• • : belediyeye verllmtı olan "aztfelert ifa etmek Gzere : 
1 Balıkeılr belediye 11ntr1 içinde aiti aydan fazla ikamet : 
; etmek ıuretlle daimi llıametıih te1lı etmlt o lan her 
! aile için (intihap lula•uzu kartonları) .:.amile birer 
: kayıd tealı edilecektir. 

: 2 - Kartonlar tanzim ediUrke" bütan bemıehrile · • 1 rln hariç kalmamHını temin için kartonların bir örnejl 
: olan bu ıual varakalarından her aileye birer dane • 
! dafıtılmaktadar. ! 
: Sual varakalarını alan alle retılerl bu kartonları : 
: Balıkealr beledlyetl tarafından kabul edilen bet gOn : • içinde bu kiiıdın arkuındakl birinci cedvele aile re · : 

lıl kendi hakkındakt ıuallerln cevabını, ikinci cedvele 1 
• aile efradının, üçüncü cedvele de baıka yerde mea· • • kenı olmayıpta daimi ıurette aile nezdinde oturan· : 

ların hnvtyetlerlnl yazarak eve relecek memur ve : 
• • bekçtlere teıllm edecektir. • • • : J Muvakkat veya mlıaflr ıurettle bulunanlar 1 

: kendi ikametgahlarında yaı:ılacaklarıodan bunlar bu : 
: varakaya yazılm1yacaklardır. ! 
• 
: 4 Belediyenin tayin ve ılao ettiği ıün zarfında i 
: bu •arakayı doldurup memura veya bekçiye teallm : • ~ etmiyenler belediyelere mGtealllk ahkamı cezaiye ka· 1 
• nununa te•flkan cezalandırılacaklardır : • • 
~ Hemıehrllerln, belediye ve aayla• ıeçlmlerlne itti - : • : rak gibt en bilyük haklarının iıtlmali buıuıunun ko- İ 
: layca temini için thtlyar edilen külfeti ıöz önOne 1 
İ alarak bu tıtn tahakkukuna yardım etm~lerlot Balı- 5 
: keıfr belediye relıl rica eder. J 
~ ............................................... . 



SAYFA 2 
• • 

(Baıarftfı birinci sayfada) 
dır. Tiyatro ve sinem uıhtp 
!erinden bilet kullanmad•ğı 

sab t olanlar her oyun dev· 
resi için tly tro ve sinema· 
larda mevcut oturma yer· 
lerfnin her biri için iki lira 
bilet bedeli hesap edilecek 
ve hu bedele göre resım 

tahakkuk etllrl lecek ve beı 
mfalt para c~za11 alınacak-

tır. Bilet kullanıld ğı hrılde 
bazı muı terllere b1id ver 1 
medlği takdirde verllmlyen 
her bilet için on mtııll ceı:a 

hnaca1< ve bu ceu bilet 
haıına beı liradan aıağı 

olamıyacaktır Müıterllere 
alınan duhuliye ücretinin te 
kabül ettiği mevkiden daha 
aoağı bir mevlitin btletl ve
rlldiil taltdhde arndakl far 
kın on mlcll c za almac k · 
tar. Kez btrker .atılan 
btl~t müıterıden rl ahoa 
rak yeniden ı hh a çılıarıl· 
dıfı takdirde bıletln reıml 

on mlılı cezaaly le birlikte 
alınace tar. 

Sinem ve tiyatrolara be
dava kimse glremtyecektır. 

Yalnız inzibat ve kontrolu 
temine memur olanlar ya 
reımi e lbise ile veyahut da 
alakalı makamlar tnrafmdan 

ellerine vesrk verllmto s ıvll 
elb11elf memurlar girebile· 
cekttr Tenzıllı veya bedava 
biletle girenlerden olurduk 
lan rnevkıln ücreti üzerin 
den yüzde on resim ahna 
caktır Umumi seanslsra 
tenzıllı biletle glren halk 
ve talebede oturduğu m Y· 

klln tam bilet üc.reU üze
rinden resim verecektir. Me 
~li 50 kuruıluk bir y re 
10 kuruıluk tcnzllli biletle 
aıren bir talebeden J kuruı 
deill, 5 kuruı reılm alına 

cal<hr. 
inzibat ve kontro1u temi· 

ne memur olanlar tanıdık 

ları ve akrabalarını tiyatro 
ve • 'nemaya bedava veya 
tenzlHf bıletle kabul ettir 
mek için tekltfte bulun mı · 

yac klar ve sinema t ı yatro 
aabıpleri de bu teklıf lert 
kabul etmlyeceklerdtr. Tek-
lifte bulunan memurlar 
hakkında kanuni t kibal 
yap lacaiı ıbl, ıln~ma ve 
tiyatro sahipleri de cezalan · 
dmlacaklardır. 

Sinema ve tiyatro ücret 
lerl belediyelerce tayin olu 
naeaklardır. Tayin olunan 
ltste tiyatro ve elnemnlarm 
görülecek hlr yerine asıla
caktır. Bu listede yazılı üc 
retlerden fazla ücret a1nn· 
-!ardan birinci defnıında 100 
lira, tekerrüfünde 50U lira 
cez ahnac lctır. 

Tahsil olunacak resimler· 
den yüzde 20 ıl damga, 
yüzde 30 zu tay re rcımi 
olarftk hazineye, ,yüzde ylr 
rnısl belediye ht11esı olarak 
belf!dlyelere, geri kalan yüz 
de otuz da darülaceze hine 
ıi olarak darülaceze idare
lerme verilecektir Darülace· 
ze buluomıyan yerlerde da
rülaceze hisseleri belediye 
lere verllecekttr . 

Ne hazin ve n beledi · 
yeler bund o b6yl bu re 
ılmden baıka hiçbir reımt 
tiyatro ve beledıyelerden lı· 
tlyemlyeceklerdlr. Yeni b s 
hrılacak tiyatro ve ıstnema 

pulları varidat hhrelerl '" · 
• rafından pt§ln para ile ıl· 

nema ve tıyntro ahlpl rtne 
verılecektır Bu pullar bas· 
tmhncıya kadar eür arjlı 
damga pulu kull nılocaktır. 

a -
• 

Bu damgll pulıarıda malean 
dıklarına varmam ~ olan yer· 
lerde ref!ımler nakten tahsil 
olunacaktır. Nal,ten tahsil 
olunac k resimler için sine 
mA ve tiyatrolardan üç dört 
gün içinde tıarfedcceklerl 
blletlerln ibrazı isten cek ve 
bu biletler mühürlen<"cek, 
bunun iç n de bir zabıt 

varakası tutulrıcakhr . Yeni 
kanuna göre res m ıahıtllne 
baılırndığı zaman ellerinde 
damg pulu veaalr puller 
y pııtırılmı~ l ıl t bulunan 
lar bu biletleri kullana.mı 

y cekl dır. Bu bıletler el 
!erinden koparılmamıt bir 
ha l d e mıılsand!klanna 

tetılim edilecel. ve 2abıt va· 

rakası mu'kabillnde kendtle· 
rme pul bede lcrf la.de olu 
nacaktır So~ult damgalı bi
letler de ynı iel:tlde m l 
candıklarınc hnncek ve 
f k

0

at soluk damg ficretle· 
rl yQzde beı tenzili ıuretıle 

sahiplerine iade olunacakhr. 
Herhangi bir ıufıtimale 

meydan vermemek üzere 
malsandıklan sinema ve ti · 

yatro sahiplerine ellerindeki 
eski btletlerf on beı gün 
fçlode ibraz etmelerini teb 
lığ edecekler ve on bet gün 
içinde getlrllmtyen biletler 
kabul edllmıyeccktir. On 
be§ gün tonunda getirilen 
biletlerin pul bedelleri yal 
nız Maliye Vekaletinin em 
rlle ödenebilecektir Bıletler

deki belediye ve darülaceze 
pul bedelleri maliyece öden
mlyecektlr. Maliye, bilet sa
hiplerine pul bedeller.inin 
yt kununu gfüleı en bir za 

bıt varnk .. ı;ı verecek ve be
lediyeye mürac a t etmr!erl 
nl söyllyecektlr. 

Ya~u~i bir o ik ser etini 
f da ediyor. 

Mevhur lıomlk Eddl Kan · 
tor aslen Yahudidir ve bu 
gün binlerce lira kazanan 
bir ılnema artisti olmakla 
ırkdaılarıoı unutmuı değıl. 

dfr: 
Avuıtury ve Almanyadan 

koğulıın Y ahuclılere nasıl 

yardım edeceil mOletlerarn· 
11 konferanslarda münakaıa 
olunurken o da ıservetlnln 

büyük bir "ısmını bu uğur· 
da urfa kıırar vernıiotır. 

Bugün ynzı geçirmek üze· 
re ailesi ile beraber Lond 
raya gelmf~ bulunan Eddı 
KRntor evvela kendlS' oraya 
35 bin logilfz lırası koyarak 
bir tane lfıstegl açmııhr Bu 
gün , bu iane hıteel 50 bin 
lnglltz lirasını geçmt§ bulu 
nuyor 

Oığer taraftan, Eddi Kan
tor "tatili" esnasında Lond
rada kazandıklarını da Yahu
dilere to hıls etmtıUr. Artist 
Londra radyosunda 11k sık 

ıöz söylemektedir On dakl 
ka sürerı bu lrnnuıma için 
kendlılnc J 50 İngiliz il ruı 
verllmektedfr Eddi Kantor 
bu parayı almıyor, onu da 
diğer bir iane llıteslne ıer 

maye olarak koyuyor . 
Toplanan bu paralarla Al

manya ve Avuıtury dan kaç· 
mıı olan Yahudilerin çocuk 
ları m rlka veya lnıtltere· 
deki mekteplere verilecek 
ve tahııHeri ikmal ttlrlle 
cekt r 

TOTKDILI 
• 

• 
t 1 

1 o 
(Ba§ tarafı bfrJnct sayfada) 
ma haflarından Hüseyın, 
ıahsi bir akınla takımına 

ikinci golü kaz ndırdı. Az 
sonr da b rıncl 

0

d evre Ban 
darma: 2, Güç: l ıekliode 

bitti 
ikinci devrede maçın he 

yecaoı f evkalıide arttı Oyun· 
cul r d c.lint) or, 8eri akın 

1 rla birbirlerini tehlıkelf 
vaziyetlere so~uyor1ardı. 

5 ncl dakik da GOçlüle · 
rln yaptaiı bir akında Meh· 

met Ali t kımına ikinci e · 

Sa 
Ja 

ra 

• 

r a 
limatna sı 

Dahiliye Vel<aletlnce ha 
zırlnnan sabra jandarma 
hizmeti haklundnlrl talimat· 
name Vekiller Heyetince k a 

bul edilmlttlr. 
Talimatnamenin birinci 

maddesine göre sahra jıın 
darma11, seferberlikte ordu 
cephesi gerisinde ve manev 
rada disfplint temin, dıısğıt 

ma yerlerinde, ambarlarda, 
parklarda, istasyonlar, cad 
deler üzerinde intizamı mu 

hafaza, gldft, geltıl tanzim, 
lutnsından geri kalan, kay

bolanların toplanarak ıevkt, 
bulafık hastalıldara knrıı 

mücadele bakımından veril· 
mfg olan talimata ııöre ve 
diğer bakımlardan ahaliyi 

ıöz altında bulundurmak, 
aalahlyeli olmıyanların tekô. 
lift harbiye yepmolanna ve 
yağmacılığa mani olmak, ıl· 

vil h lkı her türlü tecavüz 
ve yağmaya kartı korumak, 
casusluğa mani olmakla mü· 
kellcftlr. 

Bu ödevleri ne suretle 
yapacağı talimatnamede gös· 
terllmtıtır. 0Jğer bir madde· 
ye göre de talip vukuunda 
sahra jandarmasına yardım 

etmek," orduya mcnıup her 
ferdın vazifesidir. 

1 

ı H tayd Sur·
ye i ı ·sı ·. 
(Baotarafı birinci sayfada) 

bir oey var a, o da Tnrk as· 
kcrlerinln Sencağı bir daha 
terl<et mly~cckleridtr. 

Bundan baıka bıldirlldlğl 

ne göre , Sancnğın ilhakını 
müteakip lıalep de dahil ol 

duğu haldf', bütün Şimali 

Suriye , eıl Surlyeden Y· 

rılac & ktır 

Bu eınada Elcezlre vlla 
yetinin ne olacağı henüz ka 
rarlaşt.rılmnmıottr 

Alevilerle meakün olan 
kıısım ile Lübnamn btrleıtt· 

rllmesloln ve bu suretle Su 
rlyenin geri k&I n kısmının 

ı deol:ıden tıırtıamen ayrılma 

ıının da mevzuubahs oldu
ğu ıöylenmekted •r . Şu hal 
de Franuı da müıteık~el Su· 
riyenln akıbeti ıle alakadar 
olmaktan vazgeçecek ve bu 
suretle, Maverayı Ürdün v~ 
Fıltııtlnden kopma parçalarla 
yeni bir .. r p devleti kur 

mok mümkün ol caktır. 

M ç a-· Biga hapisha
nes ·nden kacan • r 1 • • 

yayı kazandırdı. 

Bandırma, oyuna git -
tikçe hakim olma· 
ğa baoladı. hücumları sık 

laştı, 25 ncl dakikada Bıın 
dırnıa, yine S imin aya~ıle 
J ncü golünü de yeaph 

Fakat .. Oyunun bltmeılne 
bet dakika kala Güç, gali 
btyetl temin etmek için 
hakikaten tam b r varlık ve 
bütün enerjıslnl gösterdi. 

Takım; müdafiler de d hıl 
olmnk üzere hep btrden 

harekete geçtt, Bandırmayı 

sıkı btr çenber altınn aldı. 

Pek ani olan bu harelıet 

Bandırmayı ıaıırttı ve aeme
reı!nl verdi. 

42 net dakikada H ılmi be· 
raberllk, iki dakika ıonra, 

maçın bitmesine birkaç aa · 
niye kala Ahmet de galibi · 
vet golünü yııparak idman · 
gücü moçı 3 4 kazandı . 

~~* 
İdmangücü, 925 senesinde 

letekkül etmf§ ve 13 sene -
den beri tlk defa olarak, bu 
ıene ıamplyonluğu 

mııt1r 

kazan 

Bölge birinci ve ikinci ta
klmlar ıamplyon1uaunu kaza· 
nan Güçlüleri tebrık eder, 
muvaffaklyet1erinln temadi 
sini dl eriz 

Oemiryollannda yolcu na 
liyatı arllyor. 

Aldığımız malümata göre 

Devlet demlryoltarının yolcu 
nak1'ynh her gün bir mıktıır 
artmaktadtr Demlryolları · 

mızda tatbik edilmekte olan 
muhtelif tenzil atlı yolcu tarı. 
f el eri yolcu sa yıaınm artma · 
ıına bir amil olm ktadtr. 
Yapılan tenzilat halkımızm 

yurdu tıtnımasmıı yardım 
etmekte ve fç turist hareke 
tini teovlk elmektedlr. Şark 
hattının devlet demiryolle.rına 
geçmea!ndenberl, bu hatta da 
genlt mik~·aeta yolcu hare 
ketleri olmaktadır 1937 
May11ında Devlet demlryol 
lan hıı.tlarında ıeyaht eden 
yolcu aayuı 1. 761.364 kiti 
den 1938 yılında · ı84 200 
yolcu fazlastyle 1.910.564 
kltldlr. Hulun, temmuz, 
afuıtoa ve eylül aylarınada 
seyahat edenlerin daha faz 

la artmıı olacağına göre 1938 
yılında asgari 20 milyon ki 
ıt seyahat etmektedir. Bu 
yolcu artııına mukabil ya· 
pılan tenzilatlar dolaylslyle 
gelir miktarı çok az artm k 
dır. Yolcu gel iri 1937 yılı 
mayıa ayında 715.054 lira, 
1938 yılında ancak 721.692 

liradır. 

Sm~numm hali~azu hari
tası y pılac~t 

Sındargının 60 hektar meı 
kun ve 30 hektar gayri mea 
kun kısmının halihazır hııri 

t •nm alınmaaı lcararle.,flırıl 

mıo ve bunun için te~ebbns 
lere geçllmtotlr. 

, 
mahkumlar. 
Big4 h piah oeıinden ka · 

çan üç mahkum İvrlndide 
yakıılanmıılardır . Bu m.ah
kürnlllrdon Bıganan Anbar· 
oba köyünden Halil oğlu 

HOııeyfn ftfedfğl bir cfna 
yetten, Yenicenin Pazar kö 
yünden Ahmet oğlu ibra· 
him ıle, Bıaıanm Çmer kö 
yünden llosan oğlu Meh 
met de namusa tecavüz.den 

dolayı ct-zalandırılmıılard1r . 

Mnhlulmlor t e rn muzun 

13 ncü g e c e s 1 hap ıha· 
nen ı o , bulundukları od a 

dö§emelerlnt 11ökerek bodru 
ma lnmlıler, oradan da bir 
deltk açarak kaçmıı\ardır. 

Yakalanan firariler dün Btga 

hap ıshanesl ne ıevk edllmlı · 

ferdir -
Oııame~lep muallimli~ im

lihanlan. 
Ankara, l Huıuei ) 

Orta mektep mualllmlJğl 
için &çılan yazılı rlynzlye, 
türkçe, tarih coğrafya, ftzlk-

klmya ve tabliye tmtthonla · 
noa glrmiı bulunan 450 ye 

yakın ilk tedrisat muaJllm. 
lerlne aıd imtihan evrakman 
tetkiki bltmlttir. Bu fmtl · 

handa muvaffak olanların 

bir lfıteel bazırlanmakttıdır 

Ltste Kültür Bakanının tas 
dikine arzedllt"cek ve kaza· 
nanlare tebltğl\t yapılacak · 

tır. 

Şıfaht 

Terbiye 
caktır. 

imtihanlar Gazi 

Enstitüsünde ola. 
Şif ahi imtihan 

ların yapılacağı gün 
ler btlihere lt:ıblt edilerek 
alakadarlara btldfrılecekllr. 

- ... 
MalOllerin senelik tülün 

ikramiyeleri veriliyor. j 
Aıkeri mlllu1ler tle ıehit 

yetimlerine senelik tütün 
tkramıyelerlnln verilmeelne 
dün batlanmııtır. Tediye 20 
eyüle kadar devam ede· 

0

cektır. 

T a~anca çokmiş. 
Sakarya mahallesinden 

ekmekçi Emin oğlu Faikm 
bu mahalleden ltyas oğlu 
Muıhfaya tabanca teıhlr 

ettiği iddta olunduğuııdan 

talıkikate baolanmııtır . 

Ru~satsll ta~anca, 
Kar oğlan mahallesinden 

Ahmtt oAlu Yueufun ruh 
Htsız olarak bir edet Ka 

radağ tabanca" musadere 

edilmlttlr. "' 

Babasma tabanca çekmiş, 
Sakarya mahallesinden 

18 yaılarıode Ahmet, ser 

hovlukla babası Şahım Ço. 
vuıa tabanca çektlğ ı ve ha 
diıe yeri olan kahvenin cım 
larını lurdığı gôr(\'düiün 
den )'a\talanmııtır 

26 TEMMUZ 1938 

Yeni ders yılı 
hazırlıkları 

başladı. 
Kültür Bakanlığı, önü 

müzdeki ders yılı tçin ha -
zırlıklarına tlmdiden baıla· 

mış bulunmaktadır Bakan 
lık, Lir taraftan bu ıene 

orta mektepİercle ihtiyaca 
göre açılacak ıubeler etra· 
fmda huırlık yaparken dl 

ğer taraftan da orta tedrllllt 
muııllfmJerloe ld kıdem 

terfi tabloıunu, hazırlamak . 

ta, bir vilayetten difer bir 
vilayete naktlierlode ııhhi •e 

tdari ıebepler görülenlere 

ait ltıteyl de hazırlamıy 

baılamıı bulunmaktadır İlk 
tedrlıat muallımlerlntn bir 

vJliyetten dlfer bir vilayete 
verilmeleri hakkındaki mü-

racaatları da peyderpey gel· 
mekte ve tfunlf f"dllerek 
tedkika baılanılmıı bulun· 

rnaktadtr Bakanlık, bu yıl 

öğretmen okullarından me

zun olanların vilayetler em· 
rlne verilmeıi iti etrafında 

da ilk hazırl.kları0t yap
ma tadır. 

Halkevinde 
Konıer. 
Akı m Halkevlode, birkaç 

aünd(ir ıehrimlzde bulunan 

musiki sanatkarı B Hakkı 

Arat, "Feryat,, adındaki Sa· 

zı ıle btr konser vermfttlr. 

Halk ve memleket türkü· 
lerınden mürekkep olan koo· 

aer Halkevlnln hoperlörlerile 
de ya yılmıı, bu suretle kon-

ıerin daha kalabalık bir 
halk kütlealnin taktp etme· 

sine imkan hazırlanmııtır . 

Konaer alaka ile takip 
edilmlı ve ıanatkar takdirle 
kartılanmııtır. 
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Avrupada Beyaz Kadın Ticareti: r-----------, "Ol ı Türkiye Ve ı amaz,, l p Ve et 1 i 
e Se e50 iZ 

e ··iyor .. 
ı ı ''Ol y 11 Yabancı Gazeteler 1 ur,, apan 
.. ;::;:-k-- ~----~ Tayar··ci. 

A ~ 

agı at ışı .. 
Fuhuş Sü 
Yalnız f ransada bir sene içinde yüzlerce kil, beyaz ka

dm ticaretine ~urban gitti. 
Milletler arası kadm bir 

ltğl, bu hafta ln(fllterede 
Edınburgda toplanmııtır 
Toplantıda görüıülen ve üze· 
rfnde fazla duru!nn meıe· 

1eler baıında .. Beyaz esir ,. 
ticareti gelmektedir. 

Btlhf\sH, Franuz kadınla 
rının mümen 1i Madam Leg 
r.a Şalko (fenç kızların feoa 
}'o' a ouıl sürüklendiklerini 
ve nasıl kandırıldıklan hak· 
kmcia bir rcpor olrnmuı ve 
çok dikkate ıayan rakamlar 
vermiıtlr: 

Her ıene dünyada 50 000 
aenç kız gızlı teıekküller 

tarafından kaçırılmakta ve 

baıka memleketlere "vke 
dilerek fubuıa atılmaktadır. 
Yalnız Fransada bir sene 
içinde yüzlerce ~ ız, çok yük· 
ıek para vaadf ile kandml 
mıı ve beyaz ealr ticaretine 
le urban (film1ttlr. 

Madam, Legon Sclko, be
yaz esir tüccerla ~mın naaıl 

Ça l ıştıkları hakkıoda da ma 
lumat vermlıtır. Bu gizli 
teıekkülerin adamları bil· 
hassa fabrikalarda haataha 
nelerde veya diğer it mü· 
esseselerlnde çalıımakladır. 

Buralardaki kızlar bunların 
kapanına düşerek fuhuta sü 
rüklenmektedlr. 

Gazetelerdeki küçük ilan 
lar da bu 11ahada mühim 
rol oynam!lktadır. Her gün 
falanca yerde Lir h ·zmetçl , 

dakulo, katibe aranıyor diye 
Rôrülen ilanların bazılan 

böyle bir tuzalctır . 

1 

yaılı kadınlar 

kullanılmaktadır . 

tarafından 
Soka le ta 

gördükleri genç kızlara: 
Şunu falanca yere götü 

rür müsün? Diye bir mektup 
veriyorlar. · 

Kız mektubu götürdüğü 

yerde tuzağa dütmüttür . Ka 
pı arkasından kapanıyor ve 
ondan sonra bir daha tzl 
bulunmuyor. 

Bu tarzdaki tuzak son bir 
vaka ile meydana çıkmıthr: 
Bir kız, böyle bir mektubu 
götürmek üzere tarif edilen 
yere giderken annesine ha 
ber veriyor. Annui tüpheye 
dü1üyor ve mektubu açıyor. 
O Hman, meselenin maltl · 
yetl Dnlo9ıhyor ve pollıe ha 
ber verıliyor . 

Poliı m~~lubun Qzerinde 
ki adrese gidiyor ve evi ba· 
11yor. O zaman on altı kızın 
kapatıldığı görülüyor. 

Bazı m6e ıeseler tarafın 
dnn yapıllln güzellik. güzel 
ıes , gGzel bacak müaabeka· 
ları gibi vasıtalarla da gt"nÇ 
kızlar fuhuee Aürüklenınekte 
dır . Keodil""rlne barlarda 
artist bulunduğu müjdesi 
ile fazla para teklif edtlt
yor ve uzak memleketlere 
götürüıüyor . 

Mılletler arası kadınla r 
birliği buna kar ı ı alınması 
lazım gelen çareleri teshil 
etmiştir Bunların tatblklnl 
her hükumetten lstlyecek 
tir. 

--... =--'!ll!ı...., • .,.,,..,,._. ..... 

ı Ayakla işliyen 
ı Tayare. 

Genç kızın , kendııtnclen , 
iatenen vt'ıika farla bera bcr 

Uçmak insanların öteden 
beri en büyük emelidir Fa 
kat tayarenln bu günkü te 
rakklyatı bile herkesi tatmin 
edemiyor. Çünkü uçmak 
için büyüle bir makineye ih 
tlyaç var. 

Rönderdlğl re1im onun 
hakkında karar \'eril 
tneıine yarıyor: Beyaz esir 
tüccarı, kızı beğendiği tak
dirde kendisine gayet müaa· 

it feratt göıterlyor ve bol 
l>ara teklif ederek uuk bfr 
Yere ÇRfınyor. 

Oraya giden kızdftn artık 
hllJır yoktur. Kendlei bu 
biralerce kurbandan biri ola · 
tak ortadan kaybolmuıtur. 

Bazan da, bu ıekılde çağ. 
"•lan ve memleketlerinden 
Uıa" Yerlere ıurüklenen kızlar, 
ktnclılerlnt orada klrnıeıiz , 
bütGn kapıları kapalı bula

~ak •okaklara düttnlye m~c 
Ur oluyorlar Bu dil bılva 

•ıt, onları fuhuıa sürükltyen 
b· ır tuzaktır . 

k lleya~ esir ticaretinin mer· 
k 1tzı bilhassa cenubi Amerl · 

8 
ll.dır . Gafıl avlanan kızl,u 

b oenos Ayres, Berezllya gl 
1 bııılıca cenubi Amerika 

~ehırtertnde toplanıyor ve 
lltad n Avrupaya ıevkedili· 

Yor. 

l d llg lterede ııon zamanlar 
a fuhuıa teıvık vakaldrının 

Çolaldıfı görülmektedir Bu 
"ııd d a nasıl bir tuzak kurul -

Ulunu da evvelce yazmıı 
'•k: 

k l(endtılne imi ıüıü veren 

k:~:nlar genç luzl iı rdan so 
b a Yardım istiyorlar ve 
~rab d d er gl erken onları kan 
"

1Yorlar 
l>ı •r bir 

RomadAn bildirildığlne gö· 
re bir İtalyan makinisti her 
keı için uçnıağı mümkün 
kılabilecek bir keıifte bulun · 
muıtur . Bu makine tayereye 
~enzemekledlr. fakat perva 
nesi motörle değil, plslklet 
gıbl ayak la tılemektedır. 

Tayareyl uçuran p ervane 
olduğuna göre, bunu baıka 
bir vasıta ile döndürünce 
de ml\ksat haeıl olur. İtal 
yan müheodlıinln lcabıoda 

pedal muhtelif makaralar 
dan geçerek pervaneyi dakl 
kada 1400 defa döndi.irmek-
tedtr . 

Tayarenin kanatları isten 
dlği zaman katlanacak ve 
ln1an sırtana alıp taııyab ıle 

cekttr Bu lca tta n bılhaıısa 

muharebelerde aııkt:rlerin 

çok tstlf ade edecekleri dütü 
oülüyor Yakında tecrübeler! 
yapılmağa baılanacakhr. 

1f •••••••e••••~o•••••••• 
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J ur • ı onan Dünyayı dol şan üç taya -- -·--------
Kıymetli evra~ ve pullarm ~ayiler ve noterler taraf m

~an s tılmasma dair bir talimatname hazırland1. 
Dostlug., u. reci gibi Amerıkalı tavareci 

de herkesi hnyrıc lt r bıraktı: 
("Pravda,. Belguıd, 

J 6 7 · 1938) gazetesi "Türk 
Yunan do tluğu Akdeniz 
de su!h ve muvazeneye hi 
dımdır ... Baılıfı altında bir 
makale neırdmektedlr. Bu 
m akaleye ((Öre: 

"Harpten sonra Eie de· 
nlzlnin etrafındaki uzlın ve 
dalma yeıı l mıntıkada yaıı 

yan halkın mühlın b•r \mmı 
Rumlardan mürekkt'p idi. 
Tıcaret ve sanatlar buııla 

rın elinde bulunuyorlardı. 

Rumlnr , Lozan muahedesi 
üzerine Yunısnlıtana çekil· 
mek m~cburtyettnde kelmıı 

lardır . 

Küçük Aıyad,.ld Rumlarm 
Yunanlslrıo topraklarına çe
kılmeJerl büyük bir polıtlk 

hldlıesldlr. Milletler cemiye· 
ti ile Yunanfıtan hiik6nıetl 
ntn verdlil tabıllat sayeıln 

de bun1ar tıkan edllmff ve 
kendılerlne nlıbeten tyl bir 
hayat temtn edilmlttlr. 

Bugünkü İzmir mıntıka· 
s ndan çekti en bu Rumların 
çekilmesindeki polıtık ehem· 
mtyet bu hicret dolaylıt yle 

Eğe denizinde bugün dnhl 
mevcut olAn ıulh temelleri 
nln atılmıı olmasından mün
demiçtir Yüzlerce ıeneden 
beri buıumet halinde yaıa 

mıı olan lkı millet adalar 
ve denlz'er afifi bt rb!rine 
dostluk eli uzatmıılardır . 

Maamafth teslı olunan vazı 
yetin tey ın ve tesd•klne mti· 
tealllk olan muahedf'nin im 
zası için yedi sene 

gelmtıtir. 

lazım 

Makalede bundan sonra 
Türkıye ve YunAnlıtan ara· 
ıında doııtluk teııiılne matuf 
faaliyetler Türk Yunan 
paktı ve bu paktın Roman 
ya ve Yugoslavyaya teımtli 

hakkında luhat verilmt:kte 
ve denilmektedir ki; 

.. .. . Habetlalen harbi ve 
Akdentzde İngiltere tle hal -
ya arasında hasıl o lan an· 
laımezhktan ıcnra hasıl olan 
müphemiyet Türkiye ve Yu 
nanlstanın kıymetini yüL.elt . 
mııtlr. Bunun için Türkiye 
ve Yunaoillan hükümetlerl 
l<arııık btr halde bulunan 
beynelmilel vaziyet içinde 
mevkilerini kuvvetlendlrmi 
ye karar varmlf ve gt>çen 
ıubat. J 930 palttına lahika 
olarak yent bir anlaıma ak 
tedllmtılir . 

Türk Yunan anlaıması 

b lhaua bugün, Akdoizde 
ve Avrupanm çenubi ıarkl 
stode harici poltttka bakı 
mandan yeni bir sistem teıls 
olunduğu ve bu ılltemln 
mevcut emniyetslzliği ve mu· 
vaz.eneslz' ı kler esbabını izale 
etmeıl \e bu suretle Akde 
nlzdekl küçük devletlerin 
hariçteki teılrlerf! karıı da -
ha mukavemet il bir bale ge· 
tıtt lmeıl matlup olduğu bir 
zamanda çok büyük bir 
ehemmiyeti haizdir. 

( "Pravda" Relgrad. 
17 7 1938) sal-tık Fran11z na 
z1rlanodan M. Maurfce Per 
notoun bir makaleıinl oeı 

retmektedlr Bu makalede 
Hatay hakkında Türkiye ıle 

f ranaa ara11ında nkdolunan 
aolaımalar ve Fraoıız Tlrk 

BeJkı Duglas Korrigan 
ismindeki bu tay ' recinin 
muvaffakıyet! daha f .s2la 
hayrete şayandn. Çünkü o, 
herkesin "Olmaz!,, dediği 
bir ıeyl yapmış ve eonunda 
kendisi de hayret etmiştir. 

Hovard Högs dünyayı do. 
lt1ımak ıçın Amerlkadan 
Avrupaya en ıon slll~m btr 
tayGreyle hıueket ederken 
Dug nı Korrlgen sekiz sene· 
lik eski btr tayareylc uçmn 
ğa kalkımıth Tayarenin tel-

ıtzl bile 1· oktu Berkeı, 

kPndifllni bu ar7udan vaz (fe

çlrmeğe ulraımıı, fakat o 
dlnlemfyerek bir ıun, H 

bahleyln erkenden h~valfln. 

mı ıh . 

Erteai ıün tayere t yere 
kondufu nmao Ouglas, 
kendlıını karııhyan yaban 
cılara soruyor: 

L.os Anceloı, değil mi, 
buruı! 

- lfftvır, diyorlar . Buraeı 
Dubltn (lrlanda)! 

Oug1r..s hayr~t edl)'or: 
- B n Loı Anceloııa g.t· 

mek üzere bıuf'ket etmlıttm.' 
fak at her hal fi.,. puslam , 
yanlıı ofecak. Bütün yol 
eınasında da bulutlar üze · 
rinde uçtum, denizi görme 
dım .. 

Los Ancelos diye Dublıne 
gelen laynrecl. bu yo'culuğu 
28 eoatt~ yapmı~tır Y anm· 
da pasaportu da olmadı ğı 

için, kendiılni memleke te 
almakta müıküllt çıkarmıı 

lardır . 

Fakat, tayareclnln hüvi 
yeti anlatılmıı ve kendlılne 

İrlanda da kalma k müaaa 
desi verılmlıtır . 

Duglas Korrlgan aynı ta 
yareyle Amerikaya dö nm~k 

nl yet •nrled lr 

dostluk muahedeai hususun 
da izahat verıldlkten sonra 
de.nıliyor kl: 

"fraoseı Türkiye 
malan dünyanın her tara 

fında taıv i p ile karıılanmı~ 

değtldtrler Bnı devletler 

bu anlaımaları , Türkiye · in 
glltere anlnşmalanm olduğu 

gıbi, meraret ve memnunf 
yehizhkle karıılamııtardır. 

Malürn olduğu üzere Türkt · 
ye · İngiltere anlaomasmın 
muhtevi bulunduğu ma i kı

sımdan boka iki memleket 
aruındakt ticıni münase bet 
lerin teralcklsi ve lngilız ıer· 
mayes nln Türk ekonomi••· 
ne dahil geoit bir ~uretıe 

lttlrak etmesi tçln lazımge· 

len temeller Vft% oluomu~ 

tur. Bu iki anlaımanın mer 
aretlerl mucip olduklnrı 

Fınanı Bakanlığı husuıi 
kanunlarında yazılı resim ve 
harçların lsUf ıuı için buh 
rılmıf olan pul ve kıymet 
lı kağ tları ba~·ller ve noter 
ler vasıtat1ile sattmlmaeı 

hakkında bir talımatnrıme 
hazulamııtır . Talimatname 
nin lhtl 11a ettiği esaslara gö 
re bayilik yopmaia talip 
kimse bulunmıyan yerlerde 
pul ve kıymetli e\'rak s tıtı 

d efterdarların tenslblle mal 
nndıklan veya belediye 
veznedarlarlle posta ve güm· 
rük memurlarından blrhi 
vuıtasile yaptırılacaktır : B · 
yller gtbi umumi ıurette 

herkcıe satmıyarak mfiote· 
rllerlntn mumelelerlnl lcolay· 
leehrmak üzere pul ıatmak 
htlyen bankalar, anonim 
ıtrketler gibi bilyük müea 
ıe ıelere de baytlık yaptırı 

labllect:ktlr . Herhangi bir 
Yllavf't , k 11 za ve nahiye 
merkulnde b a y l l 1 ğ e 
talip ktmıe hulunmıyao ve 
bayilik yaptırılacak beledi· 
ye, poıta, gümrük memuru 
gibi memurler da bulunmaz· 
sa bay 1 k herhangi bir mıı.

liye memuruna yeptırılabfü .. 
cek tir . Ba yl bul un an yerler 
de memurlara dıı. pul ve 
kıymetli evrak sattırılabtle · 

cektlr. Bu takdirde Mal i.Jte 1 

Vekaletinden müseo de a h 
nacaktır. Ravıler damaa, 
tayare, müdafaa pullıuıle, 

k ira kootratoları , ferağ ve 
intikal tlmühaberlerf, evlen 
me kağıtları satabi'ecekler· 
dir. H rç pulları, hukuk 
mektebi iane pulları ve no 
ter «!Vrakı yalnız n oterlerce 
nttırılacak tır . 

Bunların dııında kalan 
pasaport, nüfuı cüzd nı, ık . 

amet tezkeresi. köy ve tn:zt · 
bat iılerıne ait kağıtlar va 
zıfelerl dolaylılyle bunları 
kullanmağa mecbur olanl" 
r veri l~cek, bayiler tarafın 
d an ıattmlamıyacaktır Aa 
yilcr , noterl~r ve ·sa tıcılar 

kıymetli kağıtları p ıtn pa 
ra ile al6caklar ve bunlar 
malsandıklarından baıka yer 
lerden pul ve kıymetli idi · 
ğıt ala mıyacaklardır Pul 
ve kıymetl a kiğıt setmak 
fznl verilen memurlara 25 
liralık pul ve kıymetli l<a 
ğıt zluımet mukabtlfnde ve 
rllecek ve memurlar her ey 
15 ve 30 zunda bunlara a ıt 

hesabı malsandılclıtrına ve 
receklerdtr. Bu gib i memur· 
lar kefalete tabi değlllene 
ıatııa baıladıkları tarlhtt: o 
itibaren keflllete tabi tutula· 
caklard11. Bayilerle noterle 
re finans Hakanl ığıoca ma 
hatlin icabına göre teıblt 
edilmek f&rtlle yüzde beı 
aatıı aidnh verilecektir. 

Note rlere harç pulları aa 

tııında yüzde on be, verile- . 
cektır. Beyiye memurlara 
yal nı7. ııattıkları dam(fa pu• 
lu bedelinin yüzde ıklsi nlı 

betinde satıı l!idah alacak · 
!ardır Ta limatname baytlık 

yapacaklarda bulunmuı la
zım gelen vasıflarl R bunların 
müracaat tekillerint ayrı hü· 
lcümler h alinde gödermek· 
tedır Ruhaııt tezkereleri vi· 
layet merlcezlerlnde iki, k"· 
za merkezlerinde 1,5 llrıt, 

nahiye o:erkczlerlnde ise 50 
lrnruıluk damga resmine tl· 
bl o1 acaktır Dükkanlarında 

ml!nh81ırnn pul ve kıymetli 
evrak atanlara tercıhan 

ruh;at tezkered v rlltcektır , 

Bayilik yapaJ:akların dnk· 
kAnlarının çarı• ve reıml, 
hususi da.ırelere mümlıün ol 
duiu &cadar yakın olmaaı 

a r a n a c 8ktır. Muıııy 

yen bir dül<ki.n lçın 

verilen ruhıat tnkereılyle 

baıka bir dükkanda baytHl< 
ynpılmıyacak ve trzkere 
bl\~kanoa dt:vlr ve ciro edi
lemiyecektır . Yeniden Layl
llk için m6racaa t edenlerin 
dükkanları civarında baıka 

dükkan bulunup bulunmadı · 

ğı ve dükkanlar arasında 

meaafenln az veya çok olup 
olmadığı araıhrılmıyacaktır . 

RuhHt tezkeresi almadan 
pul ve kıvmetli lıağıt ıatan · 
lardan bulundukl arı mahalle 
göre ruhsat tezkeresi resmi
nin beı tnllll ceza alınacak 

tır Cf'za ilk def aaında on 

lirAdan, tekerrüründe yirmi 
beı liradan aı•ğı olmıyacıık· 

tır. Pul ve kıvmetli t.ağıtları 
fazla edelle satanlardan bl 

rlnci defasında pul ve kıy . 

met il kağıtların heı miıll, 

tekerrüründe on misli ceza 
alınacaktır. Cna ilk defa · 

sındıı, 25 liradan tekerrürü 
halinde 50 liradan az olnu 

yacakhr Fazla bedelle sa 
l ı tl(lrı tekerrür edt>n bayi· 

l"rden ruhsat tezkereleri 
g rl alınacak ve ayrıca hak. 

le.randa ceza kanununa eö 
re taklhat yapılacaktır . Ba 

yillk ruhutiyesl alıpta pul 
ve kıymetli evrak satmıyan-

lar veya bıtvıllkten vaz ge 
çenler veyn dükkanlarını 

kapatanlar ruhsat tczkert-!lnl 
ve aldıkları levhalara gerf 
verecekl ı rdır . Sahibi deirı 

medlkçe o dükkan için bun· 
lara yeniden ruhsat tezkue · 
si verllmiyect>ktlr. 

Pul ve kıymetli kağıt aa · 
tanlar" ve noter?ere Malıyc 
Vekaletince teıbıt edilecek 
yeni nlabetler tebliğ edilin · 
clye kadu azami mtlitar 
olan nhtın yüzde beti nlı 

b t tlnde beyiye aidatı veri 
lccektlr. 

memleketlerde mütterek Fr 
ansız . lnglltz faaliyetinin o 
havalide aynı maksada ma- • 

tuf oıdu~u bilinmektedir Ba ıkesir Askeri Satın 
Franaız İngl'lz plaoı , ya. 1 d 

kın ıarkta ve Akdenbde A ma Komisyonun an: 
mevcud vaziyetin fdamesi Kor merl,ez birliklerinin (20,000) kilo sade yağı kepa· 
huıuıunda teminat teıktl ed· h zarfla ekıtltmeyc konmuf ur . lhaleıl 2 8 938 salt günü 
ecek ola o logiltere, f ranaa, nat J 1 de lcor satın alma komlııyonunda yapılacaktır. 
Türkiye ve Yunanlıtan ara Muvakkat teminatı 1500 liradır . 

ıında müoterek faaliyet vü Taltplerln ihaleden bir saat evveline kadar teklıf mf'lc . 
cude eetirllmeılne matuf tuj>larını komfıyona vcrmelert 
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Bunlar bütün Trly6rlerden, hatta ukl Emtle Ma· ·~~~~~~~~~~~~~ 
rot Trlyörler inden üıtüııdür. Hıçbtr yabBncı madde ';J rcı; 

,,. 

Devlet Demiryollari UçünciJ 
İşletme MüdürlüğündEn: 

Muhammen bedeli ıle bulunduğu yer, mıktar ve vufı 
aıağıda yazılı balut 15 8 938 pazartetl ıünü aaat 10 da 
lrapalı zarf uıul6 ile Balakealrde 3 ncü ltletme binaunda 
ılltan alınacakhr .. 

Bu ite girmek lıtlyenlerln 930 lira muvakkat teminat 
vermeleri ve 2490 numarah kanunun tayin ettfit vee.ka 
lara ve reımt ıazetenln l · 7 Y37 gün ve 3645 numaralı 
nüıhaaında lnttıar elmtı olan talımatname dalreatnde alın 
mıı veılka ve teklıflertnl aynı ıün eaat 9 za kadar komlı 

kaçarmaz, gayet ~ullaıııılı ve Hilamdır. ~ il 
Toptan ve perakent!3 satış yeri: 1 

(< B. N. KAZA~CIYAN » 

Ziraat makineleri evi 14-89 Tünel caddtsl Galata. 

İSTANBUL 
1 Kuruluı tartht: 1889 1 
1 

Telefon: 4 l 888 
Telıraf adruı : KAZANÇt1AN l5TANBUL 

~~~~~»ltt~~~~~~ı 
y on retıltllne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler Bahkeıirde 3 ncü tıletme müdürlOiünde l!Jlli••ltlE .. ••l!l!lılf••••••S:I!• 
ve Manlıa lıtasyonunda parasız daiıhlmaktadır. ••• ıçz M u·· J J.) E ·' . =. 
Balaatın bu Muhammen .,... 

Rençberlere Müjde 1 
Kacırılmaz Fırsat ,, 

r 

1 
1 

~:::!:::: K~:~·~~·•I: ~:;'.'Mık::·~ b:~:lı: 1 POSTA OTOBÜSLERi ı· 
Mani•• tı lama 10,000 12400 1 
~:~~~~ •••••• ;~: •• ~~.:~.... ULUS OTEL NOEN 1 c:s~~ • . ·ı • 

• H 1 s A R 1 L 1 c A s 1 111 K A L K A R 1 ~ (EMiL MAROT) MARKALI 1 
. ı.t il 1t BUÖDA Y ÇALKALARI ~ RIGADIÇ HİSAR ILCASI En Kuvvetli it Her eabah otelimizden Buna, Çanakkale, Bandır- li ~ 71 

Kükürtlü ılhcadır· 1 it ma ve Edremtde otobih poıtaları kalkar ve akıam 
1
• ~ SAYIN MÜŞTERlLERIMlZE; ~ · l ları gelir. IJ! Yukarıda re.mini aördüğünüz dOnyanın en meı · ı 

Romatizma ve!alr hastalıklara en birinci dtva- • Poıtalar karıılakhdır Si ~ hur ve maruf Rençberler Ye DeğirmencUerımtz tara-
cltr. Mıişlerilerlmdtn gördüğüm ltveccüllle ılıcamız • fi lzmlr avlzolara için Balıkeılre ujrıyacak ıayın mı. ;; il fından tecrübe edilmtı ve tan1D11>Jf . Türktyede bOy6k 
bu defa daha muntazam bir bale gtılrilmlş v~ • IE aafırlerlmlze her zaman temiz yatak bulundurulur. !I f(t; E .1 'zl 
gelecek hastaların her türlü isliralıatları temin • • Eıkl Dtyunuumumlye oteli namile maruf otelt bu· • it. raibet ve taraftar kazanmıı olan mı Marot ~ 
edilmiştir. Bilhassa otobüs ve araba yolları çok gıi · • • kere • 1 Uluı Otelt,, lımıle açllm Yeni mefruıat, muıam • " marka Buiday Kalbur Makinelerini her sene _olduA_u '11 

zel ve düzgün yapılmıştır. • • ba ve mükemmel konforu haiz, temtzlıtı taeavvurun 11/. gı_bı, bu mevıımde de satmaktayız. Reaımde gordüju· ~ 
' • • fevkinde ve fıatları çok ehvendir. lıtlrahatları temin ı nuz tek parçalı makinenin ikl parçahları da mevcut ı 

l!l Banyo, hamam dahil olduğu halde bir m • edtlen müıterılerım, yol 1orıunluğunu oteltmizde 

1 
olup < 4 , s, 6) numaralıları da yanı her boyu vardır. 

1 d J 1 
* bihakkın dınlendirecektlr. • Hu makineler büyük hasılatlı olup aıalıda aörecejl 

o anıu aece iui ~, iiz kuruştur. ~ uı o ı M·da n ı 
v o - • us le t u r • ı nız veçhi e piyasada mevcut makinelerin en fazla 

MÜST~CIRI: • •• Eıkl Telgraf MiidOrü • , mal çıkaranıdar. Bu makineler mahıul• ( 9 ) k11ma 
Necıp . , Fehmi Aılan aymr Şöyle ki: Bujdayı üçe, Arpayı üçe, Deltceyl 

l!~ii•ltlt · ··~ ' •1? • Sili lf• •IUl~ISIHlt ltlfll JiUllSIHf.•l'.lt•SI• bire, Bakla ve Ot tohumlarını bJre, Ot, Saman ve Tat 

~ K ~= bu ele reçmez fıraaltan tıtıfad~ etmeyi Rençberlerl 'ti 
ES] f 1 ı mlze, Köylülerimize ve Buğday ıılertle meıgul olan· ~ 
===:i~ ~=s. f(i; lara almalarını ve maktoelerlmızl bir defa da maea il 
~j K t • M .,, : l2 dl! zamızda 1ıörmelerlnl tav11ye ederiz. ~ 

cİ 1 r a s 1 y e a g a z a s 1 ~= 1 MAKiNELERiN YAPniı iş MiKTAR!: 1 
~4 ANAFARTALAR CADDESıNDEKİ ~~ ~ No: 4 5 6 
=~ K A O R 1 U Z K U R !~ 1 Saatte yaptığı iş miktarı: 250, 500, 600 1 
'=i!ie ıı= 1 kilo mahsul calkar. ı 
~~ K 1 r t a s i y e M a ğ a z a s l ~~ tıı: !1h t Ve lbrahim ~umalı K d ~ r 
~~ Eski Hükumet caddesinin açJ/ması üzerine bu defa Paşacami caddesinde Baltk· ~= ~ me ar eşe 

~ -- \1; Bal ı ktılr: Çtvicller Çarşısı fi.o: 12 
t=~ hanı altındaki büyük beton mağazaya nakledilmiştir. ~pa. ~ JJemlrcllu Çarşısı No: 63 

. ~~ flradığınız her çeşit klffasiye levazımını en ucuz ve en ıyi şekilde {Kadri Uz- ~~ ~lPit~~~~~ ~ 
T5~ kur Kırtasiyesi Mağazası) nd a bulabilirsiniz. i . Sahibi ve Baımuharrırt : Balıkulr Mebuıu H. KARAN 

i~j~ji~iW~irıiiii~iiOOı~iiiiinıiiJiiITTii~OOi~ııı~~ijiiiWii~ııiirıiıniı~für:iıı~iiii~iiı ııınnıııın:ijiiiii~i~iiruıııooıı~iiiruiimiıi~iW~iiiiii~iillıii~i~iri ~~~:::.~·~~~ y::·~~~~:,.:.u ~ T H~'.~ :.,~ 


