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Çek Hükumeti 

Yeni Statükoyu yakında 
Azlıklara Bildirecek .. 

Çekoslovakya; Askerlik Hizmet 
Müddetini Üç Seneye Çıkardı? .. 

lngiltere; Ne Kendisinin, Ne de Fransanın Çek 
Meaeleainde Müdahalede Bulunmasını istemiyor 

Berlın, 9 (A A ) - Çekoı· 
lovak1anın , aakerllk hizmet 
mGddetlnl iıç seneye çıkar 
mak huıuıundakl kararını 
Alman matbuatı , yenl bir 
tahrik eıerl saymaktadır 

Ne•1ork , 9 (Radyo) -
Ünttet Pres ıazeteılnln Praf 
muhabiri yazıyor: 

1 'Çekoılovakyada bır harp 
çıkarta, lnıı ltere mOdahale 
etmlye,ektlr. 

ve gelecek hatta akdedtlme 
ıl mukarrer olan konferans 
ta ne ıtbl meıeleler tedklk 
edtleceftni ıormuıtur. 

Südet Almanları; müzake· 
re edilecek muelelerln ken 
dtlerlnoe herhalde daha ev
vel malt'.im olma11 l azımgel 

dlilnl ve akıl takdirde kon· 
feranta iıttrak etmlyece&de 
rfal bıldlrlyorlar. 

• 

ltalya 
Kabinesinde tadilli 

yapilaca~: 

Hariciye -
Vekili Ankaraya döndü. 

Ankara , 9 (A .A.) - Ha · 
rlcfye Ve1ıtll R Tevfik Rüı
tü Arat dün İ ıtanbuldan An
kara ya dönmOtUir 

Denizlide 
~iddetli bir zelzele o'du. 

Dentztl, 9 (A.A.) - Dün 
akıam kuvvet li ve devamh 
bir zelzele olmuıtur, hasar 
yoktur. 

A A 

Ingiliz Vapurlarının ispanya 
Sularında Maruz Kaldığı Te
cavüz I er Ürerine: 

iNGilTERENiN 
- -----

Kati Ve Şiddetli Karar-
lar Vermesi Bekleniyor 

Londra, 9 (A.A ) - lapan· 
ya sahillerinde lnglllz ge • 
mllerinin bombardıman edil · 
meıl logl ll -ı efkanumu 
mlyeılnde ak ııler uyandır 
mtfhr. 

Gazeteler, hülc umetın bu 
meselede olacağa tedbirlerle 
mefgul bulunmakta ve muh· 
telif mukabeletbllmeaı l ted· 
birleri tlerı ıürmektedlrler. 

Londra, 9 (Radyo) - 1n
glhere llartclye Nazın Lord 
Halıfalu, bugün sayfıJetln· 
den buraya döomüı ve der· 
hal umumi vaziyet etrafın· 

""""'-====--..=======--·=-=====;::Z::====== 
lnıılterenln ıtmdlkl ılyA 

•ett; Franunın , Çekoı1ovak 

Ya rneaeleıfne karıımarnuı 

nı temin etmekten "" Sü 
det Almanlartnıa istedikleri 
nl •ermek için, Çekoılovak 
Yayı idare edenleri kandar 
maktan ibarett tr . 

Mıtln Hodzanın, gelecek 
hafta bidayetinde bOtOn az 
lılda rın liderlerini davet ede 
reis 1en ı statükoyu bltdlre 
ceil ıöylentyor 

Berlin. 9 (Radyo) - Çe· 
koılovakyanın; mecburi as 
kerllk m üddetini tkl ıeneden I 
üç seneye çıkarma11 , Alman ı 

mehat ıltode iyi tesi rler yap 

Japonlar Şecov lstika
metindeRicataBaşladı. 

Lurd Halifa s 
da tedklkat yapma la baıla · 
mııtar. 

Baıvekll Nevtl Çemberlly · 
nan da bu haf ta ıonunda 

aayflyeıtnden gelerek, ka· 
bloeyl fevkalade toplantıya 

çağıracafı ıöyleniyor : 

Aynı aazeteye göre , Sn· 
det Almanların• muhtariyet 
Verilmesi meıeleatnde. H ıt· 

fer de mOliyim gcbünm ek 
tedir. Ancak, Çekoslova kya 

inat ederse, Httler baıka ted 
birlere baıvuracak ve o za . 
rnan Çekoılovakyayı hiçbir 
kuwvet kurtaramıyacakhr. ,, 

mamııtar. 

Maraşal San-Kay-Sa~; ~üyüt askaı i themmi~eti olan 
Kantonu ta~tim edeceğini bildırdi. 

Praj, 9 (Radyo \ - Südet 
Almanları hderi Doktor Hay 
nlaynın vekili doktor (Ho· 
ned), bug(in Baıvekll Mılln 
Hodzaya bir muhtıra vermlt 

Bu mehafıl, Çekoılovak R nrandi 
yanın, böyle bir karar ver Parh, 9 (Hadyo) Ro 

mekle ıulh zamanında bHe madao alınan haberlere aö 

üç yüz b n k ltilık bir ordu re, Mu11olioı kablneıinde 
b eslemek mecburiyetinde ka 

1 bazı tadılit yapılacaktır Bu 

lacafı ve ha lbukı buna muk- cümleden olmak üzere Lond 
tedlr o lamayacağa clhet 1e, 

ra Sefiri Dıoo Grandln in, 
Franaadan muavenet görme 

kabfoeye dahil olmattı ve 
si tabii bulundufu kanaatini 
göıterlyorlar · yerine, Maliye Nazarı Amiral 

Berlln, 9 (Radyo) - Al · Taon Dlrovdelın taylat mu -

( Sonu ikinci ıayfada ) karrerdlr. 

Şanghay, 9 (A.A.) - Çıo 

kuvvetleri Kayfenkl tahliye 
ederek Şencov lıtıkameUo 

de çekılmeğe bat1 ftm1ılard1r. 

Uopeyden hareket ed en 

Japonlar da garba ve ce· 
nuba doiru ilerlemekte 

dirler. 

Londra, 9 - K.&nton, bu. 
gOn tekrar üç defa bombar
dıman edılmtıtır . insan za · 
ylatı hakkında henOz malu 

Vilayetler İdaresi Ka
nununda Değişiklik .. 

lu ır ın 2 3 ünde Ankarifa zer tinya ücı lar ın işti ı ati Vi 1 ayet idareler in da yapı 11 Car değ işi ki i ü a dair hazır la nan 
ilı bir ~ongre toplanaca~. layi~a Meclis ruznamısina ıhndı. 

Zeytinyağ Satışlan 
Tanzim Edilecek .. 

• • 

Ayval:kiakl Zeytinya[İ Fabrikalaflnda11 /Jir (löriirıüş 

Haber aldığımJza göre Bu kongreye ze) tın yağ 
lktı1at V eklletf; memleke· ihracat iıkelelerlnde bulu 
Umızde hem zeytınyea H - nan tananmıı zeytinyağ tüc 
htlannı tanzim etmek, ve carları tıttrak edeceklerdir 

heaade yafların karııık .atılma· K.onırede : kıraıık yailarıa 
•ını önlemek için bazı ted · piyasada yer almaması ve 
birler alacakhr. Bu huıuata halkın aldanmama11 için ne 
Vekaletçe tedkıkler yapıl · gibi tedbirler almmaaanın 
lılaktadar. Diğer taraftan 23 laz ım geldtjlne dair zeytin 
haziranda Ankarada zeyt in yai tüccarlarının getirecek· 
tüccarlarından mürekkep lerl raporlar olrnoftcak, ze y · 
b&r konıre yapılmuı da Unyai flatlarınm tanz imi 
kararlaıtırılmııtar. etrafında ıörOtülecek lir. 

Vilayet idareai kanunun 
birinci maddesinin tadili hak· 
kandaki layiha Mecltı ruzna 
mealne alındı. Bu layihada 
maddenin ıu tekilde o l ması 

teklif edtlmektedir : 

"•) Vilayet kurulması veya 
kaldıralmaıı veya vl' iyet 
merkezinin teabiti ve değlı
tirilmeıl Devl~t Şura11nm 
mutaleası alınarak kanun 
ile yapıhr. 

b) Kaza kurulmuı ve kaldı · 

ralmaaı veya bir kazan ı n baıka 

bir vilayete bağlanma11 il 
gllt vllayetl~rln idare heyeti 
ve umumi mechılnla muta · 
lea11 alındıktan ıonra kanun 
ile yapılır 

c) Vılayet adının değlı· 

tlrtlmetl vJliyet idare 
heyeti ve umumi mecllıloln 
ve Devlet Şüraaa ile Kültür 
Bakanlıklarının nıutalealara 

ahnchktan ıonra lcra Vekil-

lerl Heyeti kararile yapılır . 

d) Vtlıiyet aınarl.armın , kaza 
merk~z sınır ve adlarının 

teıb tı ve d cığ i ıtırılmeıi, mü 
h ım me vki ve tabii irıza 

adlarınıo değ ııttrtlmesl nahi 
ye kurulma11 ve kaldmlma 
11 bir köyOo veya nahiyenin 
baıka bir vilayete ve kaza 
ya bağ 'anması veyahut na 
htyelerinln merkez ve 11nır 
laranm teıbitl ve merkezle
rinin değiıtırJlmeıi llgilt vl 
liyetlerln idare h e ve tloe ve 
umumi mecliılerl nlo muta 
leaları alandıktan ıonra Da 
htliye Vekaletinin karara ve 
Cumhurretılntn tasdiki ile 
yapılar. 

e ) Nahiye adları ile 
köy adlarımn de~ııttrllmeal, 

yeniden köy kurulması ve 
kanuni uıuller dalr~ılnde 

kaldırılacak köylerin devlet 
teıktlitı arattndakl köyler 

( Sonu ikinci sayfada ) 

mal olma makla beraber, 
maddi hasarın çok mühim 
olduğu bıldlrllmektedtr . 

Birçok binalar meyanında 
ıehrln elektrik santralı da 

( Sonu ikinci sayfada ) 

Hariciye Hızın 8. Bak 
Estonyaya gidecek. 

B. Bek 
Varıova, 9 (A .A .) - Rea. 

men bıldlrlldlğine ıöre, Ha. 

rlclye Nazarı 8. Bek, Eıtonva 
Haric iye Nazırı Al<elln ge· 

çen ıene Varıovaya yaptı

tı ziyareti iade etmek üz;e· 

re Eıtonya hükumetinin da · 
veli üz~rlne bu ayın ortala• 

randa Revale aıdecekttr. 

İngiliz ılyaai mehafdl, va . 
zlyett' tehlikeli görmektedir. 

Hariciye Nazırı Lord Ha· 
lifalu, lıpanyada baılayan 
bombardımanlarla yakından 

allkafilar olmuıtur. 

lnallterenln; Amerikanın 
cevabını beklemiyerek, İı
paoyaya beynelmilel tetkik 
komite.inin göoderllmealal 
telclif edecejl ıöylenlyor. 

ID1llterenln 1 batırılan ~n· 
glllı. gemilerine mukabil, 
General frankoya ait poı · 

ta vapurlarını mutadere 
edeceii ıöylenlyor. 

Londra, 9 ( A.A.) - Gal 
memleketinin cenubuadalcl 
maden tıçtlerl f.:dera1yoau 
lapan yol Cumhuriyet bükü · 
metl lçto toplanan ianeye 
ftt irak edere< 50,000 lnıtliz 
lıraaı vermiıtır . 

F ederatyonuo icra komı te 

(Sonu üçüncü ıayfada) 

Fransız 
A~deniz fil osu Bayruta geldi. 

Beyrut , 9 (A A.) - fran · 
unın Akdeniz; filoıu .buraya 
gel mııt ı r. Donanma Be1rutta 
bir hafta kalacak ve yeni 
lıma nın açılıt rumtnde bu 
lunacaktır . 

~-

Almanyanın 
NIJ.fusu 

Berlin, 9 (A.A.) - Neueı 

Volk gazetesinin bl)dlrdlfl • 
ne ıöre, Almanya nüfuıu· 

nun yek4nu 73.144.233 ki· 
tiye balfi olmaktad1r. 17 
Ma)'lıta yapılması mukarrer 
umumi tahrfrl n6fuı anıluı 
dolaylılyle 1939 ıeneıiDde' 
yapılacaklar. 
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Vilayetler 
ldareai 
Kanunu 

Japonlar 
Şeçov 
istikametinde 

, 

S EH i R HABER L.E R i ' 1 ,; 
( Baıtarafı birinci 1ayfada ) 
arasından fslmlerlnln çıka
rılmuı köylerin bırleıUrllme· 
si •e ayrılması ve köylerin 
aynı kaza içinde bir nahiye
den baıka bir nahiyeye bağ· 
lanması vilayet idare heyeti 
•e umumi meclislerinin ve 
bir mahalle veya semtin be
lediye 11narlarından ayrıla 

rak mOstakJI köy haline kon· 
mıuı da belediye kanununun 
7 net madde.inde yazılı 

usule riayet edilmek üzere 
vah tarafından görülecek 
lüzum üzerine, belediye mec. 
ltsl, vilayet ldere heyeti ve 
umumi mecllslnln mutaleala
rı alındıktan sonra Dahiliye 
Vekafettnln ta1dtkı ile yapı
lır. 

f) Yukaradakl fıkralarda 
umumi meclislere verilen 
vazife ve salihlyetler umu. 
mi meclisler toplantı halinde 
deitlıe daimi encümenler 
lafından yapılır . 

~· Çekoslovakya
da Askerlik 

m6.do.eti 
(Baıtarafı birinci sayfada) 
man matbuatı, Çekoslovak 
yaya ıtddetle hOcum etmek
te devam ediyor. 

Gazeteler, Sadet Alman . 
farından baıka Slovaklarla 
Macarların da muhtariyet 
istediklerini •e Çekoslovak
yayı idare edenlerin, bu mıL 
letlerln haklarını ister lıte· 
mez vereceklerini ileri ıü 

rüyorlar. 
Londra, 9 (A A) - Çe-

(Baı tarafı birinci sayfada) 
harap olmuıtur. Bu yüzden 
ıehtr ve beyDelmllel mınta 
ka tamamen karanlıkta kal
mıthr. 

Maraıal Şan Kay Şek 
Kantonun tahkim edileceğin• 
blldlrmtıtlr . 

Kanton, 9 (A A.) - Ja 
pon tayarelerl, bu nbah 
Soytuen ve Tuouaa.nı bom · 
bardıman etmıılerdır. Ta· 
yarelerln cevelanı yalnız on 
dakika kadar devaaı etmlı· 
Ur. Tayareler, alt. bomba 
atmıılardır .. Bu bombalar 
pek hafif bazı hasarlara ıe· 
bebtyet vermiıtlr . 

Tokyo, 9 (A A.) - Amiral 
Godo Baıvekıl Konoyeyl zl 
yaret ederek Almaoyaya 
yaptığı ziyaretin lntlbalarmı 
bildlrmlt ve Tokyo · Berlln · 
Roma müsellesinin bütün va· 
11talarla kuvvetleodirl l meıl 
kanaatini izhar etmlıttr . 

Kanton, 9 (AA.) - Bu 
sabah Honan adasına ka· 
dar uzanan Japon ta.yare 
lerlnlo bir akını esna1ında 

bir Amerikan müe11eseıl 
olan Loognan üniversitesine 
alt araziye üç bomba düt 
müıtür . Bombalardan ikisi 
binaları aanarak patlamıı 
tir. 

Bir Çinli kadın ölmüıtür 
Birkaç ecnebi saumtıdan 

hastalaomııtır. 

koılovakya elçlıl Prağda on 
gün kaldıktan sonra Lond 
raya dönmütUir . Prağdan 

gelen haberlere göre, Çek· 
lerle Sudetler araaındakl 

müzakereler muvaffakıyetle 
tlerlemekted•r. 

. " 
Şehrimizin imar işleri: 

Belediyenin Yeni yıl 
Faaliyeti başladı .. 

ilk iş Olarak Anafartalar Caddesi Geniş
letiliyor Eski Belediye Alanındaki Ada

arda Yakında Kaldırılacak •. 
Belediye bütceal bundanblr müddet önce 

tasdikten g~çmtıtı. Bu bütce etrafında yeni yıl 
çalıımalarına baılanılmııtır . 

Bu çalıımalar, bilhassa 938 yılı proğramın 
da yer alan istimlak itleri üzerindedir. 

Açılması kararlaıtınlan Anafartalar cadd .. ı; 
bu yıl içinde, eıkl belediye alanından Halk 
slnema1ına kadar açılacak ve bu cadde 16 
metre gen ltllğlnde olacaktar. 

Parti ve belediye karı111odakl sıradan iıtlm · 

lak ed ılmek ıuretıle geoiıl ~tilecek olan cadde 

yakan bir zamanda muntazam hale sokulacak
tır. Cadde üzerin de bulunan belediyeye alt 

dükkanlar boıaltdarak yıktmlmağa baılanıl 
mııtır. Esuen bu uddede yıktırılması icap 
eden bütün ev ve dükkanlar hakkında menafii 
umumiye kararı alınmııtar. 

Bundan baıka eıkl belediye meydanındaki '' 
"Hacı Ali Kadir adası,. namlle anılan ve 18 
dükkandan ibaret olan kasm•n da lıtimliklne 
beledtyece karar veralmtıtfr. 

Bura11 hak~ında da menafU umumiye kararı 
alınmak için vilayete müracaat olunmuıtur . Anafarlalar Caddesi 

Ticaret odHının da dahil kmmlar müstakbel imar pli.· ne ilave edilen kısımlarda 
bulunduğu on dükkandan nında ve ıehlr haritasında da keza tnıaat devam et· 
müteıekkt l ada da bu yıl eıu teıkil eden yerler ve mektedlr. 
içinde kaldmlacaktır . ana caddelerdir. Yakında, gıda maddeleri. 

Dünden itibaren burada Gentıletllen zahire paza- nlo aatıı mahalli olarak 

M 1 k O k 11 
da bir dükkanın yıktırılma- t b 

e S e U a r 1 n 1 n 
rının mun azam lr pazar tefrik edilen yerin de yapıl · 

11na baılanılmııtır. yerine aokulma11na ald tnıa - masına baılanacaktır. 
Bu suretle belediye alanı at devam etmektedir . Bu yıl içinde ikmal edl 

Mu .. tedavı·ı Sermayesı· mühim miktarda gentıleul- Zahire halinin sundurma lecek olan bütün bu itler 
• • mtı olacaktır. lnıaatı tamamlanmııtır. Ye· belediyemizin verimli ve çok 

Bütün bu tevsi edılecek niden f•tlml1:.k ve pazaryerl· ~~~~~~~~~~~~~~~~0~~a~~~~~~~~v~e;r~lnde faaliyetleridir. 

Müta~aıil sermayelerin ~irleştirilm~sine ve tek elden 
i~aresine aid ~ınun tatbi~ mev~iinı gir~i. 

Kültür Bakanlığına baih 
meılek mekteplerine ayrıl

mıı olan mütedavil ıermaye· 

lerl blrleıtlrerek, bunların 
tek elden tdareıfnl hedef tu · 

tan kanun yürürlüğüne ıtr· 

mittir. 

Kanunun hükümlerine ıö · 
re: 18 Haziran 1927 tarih 
ve 1087 sayıla kanunun bl 

rlncl maddesi mucibince Ay
dın ıaoayl tdadtılyle sanayi 

mektepleri atelyelerl için, 21 
mart 1931 tarih ve 1774 sa . 

yıla kanun mucibince Maarif 
Vekaleti emrinde bulunan 

meılek mektepleri atel 
ye ve aatıı evleri için 

16 mart 1936 tarih ve 2920 
ıayıla kanun mucibince Ma · 

arif Vekllell emrinde bulu. 
nan kız erlik okullara lç•n 

tahılı edilen ve 22 temmuz 
1931 tarih ve 1867 aayıh 

kanunun dlrdQncü maddesi 

mucibince vilayet hususi ıda · 

relerinden sanat mektepleri 

için verilen mOtedavll ıer· 

mayeler blrleıUrllmlttlr. 

· Bu sermayenin ertlk okul 
larına tevzU ve icabında bf· 

rlndeo dllerlne nakli aalA· 
hlyetl Maarif Veklletlne ve. 

rllmlıtfr lıbu tevzi ve nakil 
ler Maliye Vekal~tıyle Dt
vanı Muhasebata bildirilir . 

Mütedavil ıermaye atel · 
yelerl , itlerine ve bu tılerin 
Jnkiıafına göre rnuvakkaten 
memur Jıtthdamıoa lüzum 
gördüiü takdirde doğrudan 

doiruya bu itlerle me11ul 
olmak ü-zere Maliye Vekale
tinin muvaf akattyle Maarif 
VekAletlnce bu okullara ka 

fi miktarda memur tayin 
olunabilir . Bu memurların 
ücretleri o okula ald müteda· 
vll sermaye atelyeılnin umu 
mi ha1ılatından tediye olu
nur. 

Uhdelerine ilave olarak 
mutedavll sermaye muhasip 
Iı;ı veya memurluiu verilen 
okulun maaıh veya ücretli 
memurlarına okul müteda
vil sermaye atelyeılnln umu · 
mi hasılatından ted iye olun· 
mak üzere ayda 10 liradan 
30 liraya kadar ilave ücret 
verlltr. 

Erlik okulları müteda vtl 
sermaye atelyelerlnln mua· 
melltı, idare tarzı ve ılpariı· 
lerden alınacak ücretler bn 
atelyede dapılan ıtparlı itle· 
rinde çahıtıralacak talebeye 
umumi hasılattan verilecek 

Manyas 
Müf tii.lüğii. 

Hoca Mehmet Bırgüvl, 

Manyu müftülütüne tayin 
edilmtı ve vazlf eıl batına 
gltmlıttr. 

Nisanlınma 
B. Mehmet Nuri Şekerci· 

oiluoun kızı bayan Mela
hatla 8 . lbrahlm Cumalının 
ntıanlanma töreni yapılmıı
hr. iki tarafı kutlarız. 

ücretler Maliye ve Kültür 
Bakanlıklannca müıtereken 
tanzim olunacak tallmatoa· 
me ile teıblt olunur. 

Erttk okulları müteda vll 
sermayelerinin sarf ve kabzı, 

muhasebei umumiye kanunu 
ile artırma, ekıtltme ve ıha · 

le kanunu hükümlerinden 
müstesnadır 

Mütedavil ıermayeıi olan 
erlik okullarmda tenmfye 
edt14!cek mebaUğlo Divanı 

Muhasebatça; atelyelerln 
umumi maıufları, ücretler, 
atelye fçln satın alman 
demlrbeı makine, avadanlık 
•e malzemenin tutarları çık · 

tıldan ıonra, bir mali sene
ye atd muamelatının tedklk 
ve tasdiki netleeıtnde ta hak· 
kuk ettlrilecek karı usulüne 
tevfikan malaandıklarana ya 
hrılır . 

Nüfus De eme Yazım 
K a n u n u Mecliste .. 

---------------~---------

Haz trlanan layi~aya göre Oa~iliya Ve~ileti, memle~etta 
nüfus deneme yaıtmlan yaptuabileceklir. 

Dahiliye Vekaletince ha· 

zırlaoan nüfus deneme ya· 

zım kanun lihlyuı Meclise 

gönderllmııtlr Layiha esas

larına göre, memleketin muh 

teHf kısımlarında deneme 

yazımları yaptırmağa Dahi 

llye Vekili mezun olacaktır. 

Valf, kaymakam, nahiye 

müdürleri; okur yazar eıhaı· 

tan münasip gördüklerini bu 

tıte kultanab•leceklerdlr Ya· 

zım ve kontrol memurları 

na vazife ve salahiyetleri 

tle yazım hazırlakları, yazı 

mın sureti lcrl'tını, zabıtla· 

rın ıeklt , bunların neleri lh · 

tlva edeceği ve ne ıuretle 

doldurulacaiı hakkında hü · 

kumete salahiyet ~erdmtı 

tir. 

Yerli ve yabancı mlsaflr, 

herkeı kendlılnl veya ailesi 

fradını, velayet ve veaayet 

ve hizmetinde bulunanlar, 

otelciler, hancılar, panılyon 
cular misafir ve kiracılarını 

resmi ve huıuıi müesaesele 
rln memur, mu.tahdem ve 

tıçilertn ıahıi hallerini haki 
kt surette göstererek zabıt 

lara yazmağa ve yazdırm,.ğa, 
istenilen malumata vermeie 

veya gödermeğe mecLur tu· 
tulacalc lardır. 

Ordu. jandarma, polıı kı · 

ta Ve OJÜeHHelerfnin amir 
veya müdürleri maiyet'erln· 

de bultlnanları yazdırma 

hususunda ayna mükellefiye-

te tabi olacaklardır. 

Makbul mazeretler olmek 
sızan teklıf edilen yazım ve 

kontrol memurluğu vazlf~ıf 
nl l:abul ve lf a etmlyenler 

ve memurların lıtediklerl 

malumatı ~ermlyenler, doğ 

ru olmıyan vesika gösteren· 
ler yazımın yapıldığı yerin 
idare heyeti karartyl~ l O il · 
tadan 50 liraya kadar para 
cezasına çarptırılacaklardır . 

Valimiz , 
Ayvahktan dün avdet etti 

Bıraün önce Ayvalığa gl · 
den Valimiz B Ethem Ay · 
kut dün akıam üzeri avdet 
etm ııtır . Valimiz Ayvalıkta 

ve yo\da uiradıiı Havran, 
Edremit ve Bürhanlyede vl · 
la yet itleri üzerinde ilgilen · 
mtılerdtr . 

B Ethem Aykuta bu ıe· 
yahatlarında Müddeiumumi 
8 Cemil de refakat etmlı 
tir. 

Sehrimiza gelen ispekteı 
Vekalet Genel lspekterle

rlnden B. Kadri ıehrlmlze 

gelmtıtlr 
B. Kadri, lise ve öğretmen 

okullarının imtihanlarında 

hazar bulunmaktadır. 

14 Yaşmda~i deli~anh 17 
yaşmdaki kızı kaçırd1. 
Merkeze bağh BeyköyGn

den lımail kızı 17 yaılaran 
da Ze lıha adında bir kız 

bu köyden Cemil oilu 14 
yatlarında Hayrettin tara-
fından kaçmlmııhr. 

1 Bi~ı~!:t !~hz.~~.~~~d·~'!!~: 
ram oğlu Rızanın, bir bitik· 
lelin tamiri yüzünden çıkan 
kavgada Umurbey mahalle· 
sinden Salim oğlu Mehmedi 
döidOğünden yakalanmıf, 

tahkikata baılanmııtır. 

~ir~in bir tecavüz. 
Biğadıcın lııklar köyün

den Mustafa oğlu Oıman 

bu köyden Ka11m oğlu Meh· 
met adanda on yaılarında 
bir çocufa tecavüzde bulun-
duiu ıtkayet edlldtflnden 
yalı::alanmııtır . 

'!lliıı---

Ronlgen f ılimleri tontrol 
allma ahn~ı. 

Uzun müddet beklemit ve 
bozulmuı olan rontgen 
flllmlerlnlo aatılmasına ma· 
ni olmak ve ıerek hHtala -
rın, gerekse sıhhat müeue· 
ıeler•ntn müıkül vaıiyette 

kalmamalarını temin etmek 
üzere rontgen flllmlerlnin 
devlet kontrolQ altına alın
ma1ı hakkındaki Vekiller 
Heyeti kararının tatbık•ne 
temmuzda baılanacaktır. 

J - Temmuzdan itibaren, 
yurda girecek ftltmlerln han · 
gl tarihe kadar istimal edi
lebileceği ambalajların üze· 
rlne yazılmıı olacaklar Bu 
nuo kontrolü gümr6klerce 
yapılacaktır Fakat, bir fıll 

min dayanma derecesi ayrı 
bir ihtııu iti olduğundan 

ayrıca Sıhhat Vekaleti mü · 
fetttılerl eczahaneler ve ec· 
za depolariyle filim ihtiyaç · 
larında l6zum ıörd6kçe kon · 
troller yapacaklardır. 

Elde mevcut tarihsiz falım . 
lerln sahiplerinin zarara ui· 
rama malan için Sıhhat Ve 
kaleUnce verllmlt olan üç 
aylak sahf müddeti de bu 
ay nihayetinde depolar, ec 
zahaneler ve filim ihtiyaçla. 
rı elinde 1atılmayıp kalmıı 
•e üzerinde lalfmal müdde 
ti aösterllmemfı ftltmler im
ha edtlıcktlr. 



10 HAZiRAN 1938 rOlllt91Ll 

Çekoslovakya MeselesindeAlman 
ya Nasıl Bir Siyaset Takip Ediyor .. 
Bir Fransız gazetesi ~u mesıle etrafmda şöyle diyor: <<~etoslovakya meselesinde 
tehlike ~üyüktür. f a~ıt Hitler. daima asgari tehlr~e ile ~are ~et et~eğı çıllş1r .» 

YAZAN: kuvvetini ve btlhaasa mane· mahdut kalmayııı, bir umu· 
Ptyer Domlnik vi kuvvetini iyi huaplıya mi patlayıı tıtkdlrtnde, in· 

Şu ıahrları yazdığım sa bilmlt olsaydı Almaoyanın giltere ve Fraosanın elinde 
atte kader her•ÜZ kararını harbe girmesi için pek az ki deniz bakimlyetınln, Ruı· 
vermiı değ ı ldlr. Çekoslovak ihtimal vardı lngillz sulhcu· yanan ve iki Amerikanın 
lnt ıhabatı henüz b itmemlı · luğunun ve Franıız antlml muazzam maddi kaypakla 
hr, ı 2 hazirandan evvel de htartzmlnln onu yanl ıı yola rıoın oyoıyacakları . rolü 
bttmlyecektlr, o zamana ka . aevketmlı oldukları ıüphe •ıaret elmiı olmalıdırlar. 
dar, barutu ateıliyecek b•r götürmez. Uzun harp korkusu 
kıvılcımın 11çramaamdan kor- 1938 May111nda Alman, 
kulablllr. Bununla beraber, garbın tavar değııtırdlflnl 

ıerek Alman idare makam· hla etti; bu müıahade Al 
larınıa , gerekıe garp de- manyada harpcllerin realist 
mokraallerinln yeni bir du lere galebe çalmasına keft 
rumu karıuındayız. lnglltere geldı. 
Rerllnde icap ettcil gibi ko· Üçüncü Rayhın mutlak 
nuımuıtur ve Sır Nevi! Hen hlkimi olan baıvekll Hitler, 
deraonun mutalealarının gözü kapalı tehlikeye ahla 
baıvektl Hıtlerle arkadaıla cak bir adam değıld r B. 
rı tarafından tarhlmıı, aiar Göbbels bir müddet evvel 
mani.it bulunmuı olması bu noktayı hatırlatıyordu 

muhtemeldir. ve B . Göbbelsln hakkı var. 

19 3 5 dan beri har ıey de
ğ ismiştir. 

dır . B. Hıtler asgari tehlikey 
le hareket etmeye çalııır. 

Şhodlye kadar, iki defa bü 
yük bir harekete gi rltmlıth: 

Harp ıonunda Fransanıo 
ayda 450 tayare lota ettlil 
ve o zaman 3000 tayare 
yapacak cihazlara malik 
olduğu ıon zamanlarda ha 
hrlatıldı. Hıtler pekali bilir ki 
Fran11z logıllz bloku aynı 
yarııa yeniden pekala baı· 
lıyabtllrler. Kıu harp fikri· 
nln bazı a1keri dlmajları 
tıgal etmeılne raf men, la 
ponyol ve Çtn harplerlnlo 
uıunluiu gözönündedtr Ha 
kikaten de, alacağı geaııhk 
ttlbartle , bir Avrupa harbi 
öyle karııık bir mahiyet 
alacaktır ki, uza muma im
kan yoktur ve zafer bir. 
kere daha, ayoı zamanda 
büyDk endüıtrl devletleri 

1935 lıkteırinlncle logll 
tere aafll a vlanmıı ve 1936 
martınd1t Afrika ve Akde 
nlzde bu hal tekrarlanmıt · 
hr. Malumdur ki o :ı.aman 

birçok Fransız bakanları, 
Hen bölgeli ı11al edıllr edtl 
mez üç sınıf an se· 
ferber ~dil meılnl lıtemtıler · 
dt; memleketi tekrar tıgal 
eden Alman kıtalımoa; Fr 
an11z kıtaları ilerledlil tak 
dlrde gerilemeleri için emir 
'ierilmit olduiu da malum 
dur. Fakat biz tam ıeçlm 

devrealndeydlk, yeni Fran · 
11z ekseriyetinin baıka bir 
kabine fatlyeceil herkesin 

malumuydu, lngtltere de hi· 
li kararını vermlı deilldi. 
Hatta belki Ren meselesin· 
de hakkın Huler tarafında 
oldutunu ve ~iman ıeflnln 

bu hareketinde mazur görü· 
lebıleceğinl bile dütünüyor 

Renin itgalt ve A vullurya· 
nan ı.tılası. Her ikı kaziyede 
de. ıon derece ıhttyatlı dav· 
ranmııtar. Ren meselesinde 
verllmlı olan f'mrl yukarıda 
hatırlattım . Avusturya me· 
aeleıine gt>ltnce, Behteıga· 

den görüımeıinden sonra 
uzun zaman bekledi: Bü 
yük endJte•i Fran1a ve in 
gilterenln protealolarını an· 
cak töze inhisar ettlrecek
lerindeo ve B. Mussolln lnln 

ı olan d~nızlerln hlklmlerine 
gülecektir Ren bö' gt>sinln 
ltgaltne muh1tlefet etmlf ol 
duğu söylenen, İspanyol ma 
ceraaına taraftar olmıyan 

du. 
Fakat 19.#6 marhndan be 

rl vaziyet bnhayh deiltmiı 
Ur lnıtltere ıllihlanma11na 
muazzam servetler tabıia et
IDltttr ve bu 1ahada epey 
ıeclk~lı olmaaıaa rağmen 

ıtmdıden blrhaylt mesafe 
•hnııtır lnglltere ıoğukkan· 
h btr baı tarafından idare 
edıldlğlnl blltr . Ve ispanya 
harbi, Çın bubi, Japon· Al· 
IDan anlaıma11, nihayet Anı 
luı hldlseıi gözlerinin açıl
llla11nı tamamladı . 21 ve 22 
Mayıatakl lnglllz durumu 
bunun netlceıldlr 

Almanya va kuvvet 

kı ınıldamıyacağından 

olmaktı. 

emin 

Çı~osloYıkyı masılısi 
imdi, Çekoslovakya me· 

selesinde, tehlike ıon derece 
daha büyüktür. Çekoslovak· 
ya iattklaltnl müdafaaya ka· 
rar vermfttlr Me~leket üıe 
rlne vaııta11z bir taarruz 
Almanyanın seferberlik ilan 
etmesini icap ett ı rlr, çünkü 
Çekoılovakya; ancak :5.300.000 

ol Alman ve 700 bini Macar 
olan 15 milyona yakın nü 
fu1a sahiptir. Geri kalan 11 
milyon döfüıecektlr 1914 
de biz daha ilk haftalarda 
cepheye 2 milyon 500.000 1 

adam yollamııtık . Bu de- 1 

mektlr ki, 1 1 milyon Çek, 
Slovak ve Rüten, kolaylıkla 
600.000 adam çıkaracak de 
mektlr . Mükemmel bir ıtra · 

tejık vaziyette iyi yerletmlı 
600 000 adamı mağlQp et 
mek için tkı mtılt kuvvete 
ihtiyaç vardır llem Fran1a, 
hem de Polonya tarafından 
kendini müdafaa etmek zo 
runda olan Almanyanın 

ve An1'us eına11nda ihtiyat 
ta vıtyelerinde bulunmuı olan 
alman genelkurmayı, mu 
hakkak ki vaziyetin tktıodi 
ve mali tarafı ve bir de de · 
nlzler meıelealle me11ıul ol · 
muıtur. 

Kısa harp korkusu 
Hem artık harp; cepheyi 

düıman toprağına götürmele 
muvaffak olan mütearrızın 

lehine dettldtr. Heva kuv · 
vetlerl aayealnde vaziyet de 
ğl1mi1tlr. lnglllz ve Fran11z 
tehirleri bombardıman edl 
lebtltr . Fakat Alman ıehtrlerl 
de aynı akıbete uğrayacak 

tır. Bu nokta heaaba katıl
mak IAzımdır Bu huauataki 
Alman nüfuıunun dörtte üçü 
ıehirlerde yatar ve bu fazla 
keaafet tehlikeyi artırır. 

Daha fena11 da var. Tota 
lıter devletler zahiri bir mil · 
:i birlik kurmaya muvaffak 
olmuılardar, fakat herkes 
bilir ki eski aoıyallat, . komü 
nlıt demokrat katohk htıler 
ortadan kalkmıı değildir. 
Rejimlerin gizli dütmanları 
vardır. Bu düımanların kim 
ler olduğunu bilmeden on 
ların ellerine alllh vermek 
vahim bir tehlikedir. 

Bu itibarla en ıcılıp ihti
mal 8 Hıtlerln harp etml 
yeceğldlr. Bahuıuı ki vaziyet 
tahayyül ettiği çıkmamııtar. 1 
Meln Kampfda vazetmtı ol· ı 
duiu prenılplerl hatırlata · 
yım: 

1 - Almanya için hayati 
bir mesafe bulmak ve bunu 
garpta ve cenupta değil, 

ıarkta aramak IQzumu. Al · 
manya için, Romanya llll· 

Afrikada 
Vahşi Hayvan 
Avları. 

Bır hayvan ne kadar çok 
avlanırsa nesli yer yüzünden 
ılllnmek tehllkealnl o kadnr 
çok gösterir. Mesela, beyaz 
ayı bugün Ruıy~da kaybol 
mak üzeredir, buna kartı 
da Sovyet hilkumeU, beyaz 
aymın öldürülmtslni yasak 
etmlttlr. Ru hayvan ancak, 
insan, kendini ona kartı mü· 
daf a mecburly~tlnde kalır

sa öldürülebilecektlr. 
Bugün beyaz ayı gıbt, dl· 

ğer hayvanların da himaye 
edilmesi isteniyor. Çünkü, 
Afrlkftda aslan, kaplan gibi 
hayvanların da neıh ılttikçe 
azalmaktadır Bunların ko 
runmaaı Jçln 
e1a1lara tabi 
nülmüıtOr . 

a vcılığıo bazı 

olması dütü · 

Bunun için, Afrıkada ara 
zlal olan devletler yani 
franH, İngiltere. Belçika, 
ltalya, Portekiz, ispanya · ve 
Afrika hükumetleri Sudan 
Mmr, Cenubi Afrika - ara· 
larmda bir anlaıma 
mıılardır 

Bu ıekllde bir 

imzala 

kanun 
Amerikada senelerce evvel 
tatbik edılm~ğe baılaomıı· 
tır . 

Bu aolaıma hükümlerine 
göre Af rikada ulan, kap 
lan, panter Vt"Hlre gıbl hay· 
vanların avı ancak bazı ay· 
larda yapılacak, bu da mah
dut mikyasta olacaktır. Bazı 

yerler vardır ki, orada hay· 
vao avlamak yasaktır . 

Bu ıuretle, Afrikadakl aza· 
metil hayvanların. hayat · 

ları inaanlar taraf andan ko· 
runarak, kıymetleri artmıı 
oluyor. Buna mukabil, avcı 
hikayeleri azalacak d~mek-
tir. 

Fakat, acaba hayvanlar da, 
loaanların· onları dütündük 
lerinl ıözöoünde tutarak
onlar da böyle blr mütareke 
yapacaklar mı? 

mak lüzumu. 
Bunun için dıyordu, B Hlt

ler, Almanyanın lnaıltere ve 
halyanın müttef ık ve dostu 
olması lazımdır . Bu itibarla 
daha önce f ranıanın ezllnıe · 
ılni taaarlıyordu. 

Fakat Frao~a bu oyuna 
kapılmamııtar . lnglltere Fran · 
tanın müttefikidir ve halya 
lnglltereye yakıolaımaktadır. 
Yarın l~panya harbi biter 
bitmez, belki bir f ran11z hal 
yan yakın 1 aımaaana ıahıt 
olacafız . Demek ki 8. Hlt 
ler yarın bugünden daha 
ihtiyatlı davranacakhr. Ger
çi Alman genltlemeılnl ta 
kibe çahıacak, tehdit ede· 
cek, kıtalar tahııt ede 

ingiliz Vapurlarının maruz 
Kaldığı 1 ecavüzler 

(Baıtarafı birinci sayfada) 
si bundan maada bir karar 
sureti kabul ederek açık ıe · 

birlerin mütemadiyen bom 
bardımanıoı protesto etmek 
üzere Japon etya11na boy 
kotaj yapılmasını bütün ln 
alhz maden ameleslnden ta
lep etmiıtır 

Bu karar ıuretln l n birer 
nüshası baıvekil ile harici · 
ye nazarına gönderilecektir. 

Parla. 9 (Radyo) - Ha· 
vu Ajanl!nın Teruelden al· 
d ı ğı habere göre, Alyokaaa 
ıehri , halkte.n ve askeri 
kuvvetlerden tabliye edılmlt · 

tir. Bu ıehrln, Franklatler 
tarafından zaptedllmek Qze 
re olduğu sövlenlyor 

Parla, 9 (Radyo) - Fran
klttlerle Cumhuriyetçiler ar 

a1anda baılı:van kanlı mu 
hart-be , b6tün ştddetl\e de
vam etmektedir. 

franklatler, dündenberl on 
dört kilometre ilerlediklerini 
iddia ediyorlar 

Garlçya Dalniyonun ku 
mandasındaki lnt11atm. Kaa
tellona yirmi dört kilometre 
yaklaıtığı ve diğer bazı kuv
vetlerin de, Alkaoatayı zap· 
tettlklerf söyleniyor 

Franklıtler, Sağondaya 

gid~n demlryolunu da ele 
geçirdik ferini btldlrlyorlar. 

Cumhuriyetçilerin rıeıret 
t ı klerl reımi bir tebliide, 
düımanın tayarel~rln bom 
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bardımamodan istifade ede · 
rek taarruza geçtiğl ve cum 
hurlyetçl f ıpanya ordusunun, 

tatlhkamlardan çıkarak düt 
mania kahramanca çarpıt 

makta olduğu_nu ve Fran 
klatlerhı kullandıkları tank 
lardan bir çoğunun imha 

edi ldiği . yüz kilometre im 

Udadıodakt büyük cephede 

kanlı mubarebel~r cereyan 
etmekte olduğu bildirilmek· 
tedir 

Nevyork, Y (A.A ) - Nev 
york Tayml11 gu•teal Çtnde 
ve lıp anyada açık ıehlrlerfn 

tay.ueler tarafından bom 
bardıman edılmealoln Ame· 

rtkada uyandtrmıı olduğu 

nefret ve ıstikrahı kaydet 
mektedir . 

Bu gazete b1lha11a diyor 
kı : 

"Bu nefret ve iattluahm 
ı ıtı kbalde hedef farkı göt 

termekıl:dn hava bombar
dımanları yapılmasının önü . 

ne geçmek makıadl 1e bü 
tün medeni hükumetleri in· 

unlyet namına ve bizzat 
kendi ıehirlerının emniyeti 
için blrlf'tmeğe aevketmeğe 

muhakkak• ıurette kafidir. 

logllterenln lapan yadaki 
bombardımanlar hakkında 
tahkikat lcruı makaadile 
bitaraf milletlerin müıahlt
ler göndermelerine matuf 
olan teklıfl aynı hareketin 
Çınde de icra edl 1 memeıl 

takdirinde abes ve fayda1ız 
btrıey olur. Zaruri olan 

bhşey vana o da Ame· 
rlka, lnglltere, Franıa ve 
hatta dtier devletler tara
fından her nerede olursa ol. 
aun açık ıeh lrlerin bombar 
dtman edl\mealne mani ol 
mak maksadıle kati bir ha

rekete ıeçllmeıidlr ------
Balıkesir Tapu Sicil 

Muhafızlığından: 
Mevktt: Cina ve nevi: 

Maıatlık nam Bağ yeri iken ha· 
Ballıca bağlan len tarla 

Maballeıl : 

Anafartalar 
Hududu: 
DoğuauPaoof· 

lu Lütfullah 
iken timdi Mu· 
alllm mektebi 
lltlmlak edilen 
mahal, batı11 

Kabaklılı Nezir, 
poyrazı boz hali, 
kıblesi yol. 

Yukarıda bulunduğu yazıla yer bal yeri iken halen tar
lanın ıeoehfz olarak mutasarrıfı Anafartalar maballeılnd~n 
Şdıroğlu lsmailan ecdadından lntlkalen mali iken 1330 
ıeneılnde ölmeslle karuı Hclv~a ile kendlıinden evvel ölen 
kardeıt Nazlfenin kızları Hatice ~e Zekiye ile keza ke•di · 

' ılnden evvel ö1en dl fer kard,.tl f atmanın kızı Haticeyi in 
tıkal suretlle ve bunlardan baı"a varisi olmadığından ba· 
hisle namlarına te1cıli lltenllen bu yerde baıkaaının bir 
hak talebi varsa 19 6 938 tarthlne müsadlf pazar günü 
mahallınde tahkikat yapılmak üzere memur gönderilecek· .. 
tir Bu yerde bir hak ve zilllyetl iddiasında bulunanlar var· 

cek, fakın . eğer en küçük 
bir akhaellme mallkıe, lfl, 
ne buıün, ne yarın, harbe 
kadar götürmlyecekUr. ÇOn 
kü kuvvetler muvazene1I 
kendi lehine deitldır ve ol- ı 
mıyacaktır 

ıa bu günler içinde yazı tle tapu alctl muhafızlıiına ve· 
yahut mahalline ıelecek memura mGracaatları tlin olu-
nur. 

Bununla beraber son aün· 
lerde lnıılterenio - ve Fran 
•anın - vaziyeti ne kadar 
enerjık olursa olauo, Praf 
hGl&umettnln cesaret ve ao · 
lukkanlılıfına, B. Mu11olı 
nln bllhaaaa Polonyanın ıh 

tlyatlı hareketine, bir yan 
dan Ruayanın . öte yandan 
A1nerlkanan ıiikutu ihtiyar 
et1nekle beraber hadtaelerl 
Yakından takip etm~lerlne 
'•imen, korkunç akıbetler · 
den korkulabtllrdı . 

umumi bir ıeferberlık yap 

matı icap eder. Fakat B 
Httler bu noktada düıün· 
müttür: Acaba Almanyanın 
umumi bir ıeferberltk ilin 
etmesi 11rf lhrlyat tedbiri 
olarak Franıanıo ve ardı-

11ra ltalya, Polonya, Roman 
ya, Yuıoılavya ve Ruayanın 
aynı yoldan y6rümelerlnl ve 
logtlterenin mecburi askerlik 
hizmetini kurma11na intaç 
etmlyecek m idir? Diğer bir 
tabirle Avusturya.Sırp kav
ga11oın orta ya çıkardıiı va· 
zlyet tekcrriir etmlyecek mt. 
dtr? 

kametinde Tuna boyunca 
tnmek, veya Baltık devlet· 
lerlne doğru çıkmak, yahut 
da dofruca Po1onyaya gir· 
mek lüzumu. Bunlar J 915 
ili 1918 in üç htlkametidtr. 
Bunların atıl hedefi Rusya 1 

nın kalbglhına girmek Uk 1 

ranyanın buidayını, BakQnun 

Balıkesir Hususi Muhasebe 
Müdürlüğünden: 

Prensip itibariyle Alman 
•ncak kuvvete hürmet eder 
1914 de, lnaılterenln moda 
hale edeceflnl bilmiı ve 
huıuılyle f ra~aamn hakiki ı 

Aıkeri müıavirlerl ona, 
Çek Alman kavıa11nın 

petrolunu elde etmek. 
2 Almanya lçln bu 

manevra esnaaında Ruıya 

taraf ıadan arkadan vurulma 

Arazi veralal: Bına verıııı: Yol •eralal: 

Birinci taksit atuıtoa Birinci takılt temmuz Rtrlncl takılt temmuz 

ikinci ,, klnUnıanl İkinci te1rlo1anl ikinci " Teırln11nl 
938 Mali yılı arazi . bina ve yol verıllertnln takıit ayları yukarıya çıkarılmııtır . MQ 

kelleflerln takılt aylarında verallertnl ödemeleri ilin olunur. 1 - 3 
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1L1 C A - - DEMIRVOLU 
15 Haziran 1938 Tarihinden 15 Eylül 1938 Tarihine Kadar Tatbik Edilecek 

Olan Yazlık Seyir Ve Hareket Tarifesi: 

Tren numaralan: 

ILICA Hareket 
AKÇAY 

" ZEYTiNLi .. 
EDREMİT ,, 
HAVRAN 

" 
PALAMUT Muvaaalet 

Tren numaralan: 

PALAMUT Hareket 
HAVRAN .. 
EDRIMlT .. 
ZEYTiNLİ .. 
AKÇA.Y 

" 
ILICA Mu•aealet 

1 I"' 1 (~ l\ 1) 1\ N : .. ~ ;. . . ' . 

52 54 8. 1. 56 10 B. 3. 

8,06 ı o - I l ,36 12,12 

8,30 ıü . 09 1 ı ,51 12,21 

8,44 12,0l 

7.- 9,03 10, 15 12,18 
7,24 g,24 10,36 12,42 
7,48 13,-

.· . , -. ·'. ~: 
~ ~ . ( ... . 

--- -- ------------
51 

17,5 
7, ı 5 
7,51 
8, -

53 

8,-
8,30 
9,06 
9,25 
9,42 
9,51 

55 

9,30 
9,51 

57 

I0,54 
1 l ,18 
11,37 
ı t ,57 
12,06 

B. 2. 

ı l . ıs 
ı J ,24 

58 

14,51 
15,06 
15, 18 
15,39 
16,-

11 

t 3, 15 
13,3~ 

l 4, -
14, l 5 
14,30 
14,39 

ı• ı\ LAM UDA 
60 62 64 66 68 

17,21 18,45 
16,- 18,15 19,30 20,30 21 ,30 
16, 12 18,27 19,43 20,43 21 ,43 
16,36 18,48 20, - 21. - 22,-
16,57 19,09 

.1 I~ 1 (~ 1\ Y A 
59 61 63 81 

---~ 

10,09 
16,09 17,09 19, 18 J0,39 
16,36 17,36 19,42 11 , 15 
16,55 17,55 19,58 
17,0!) 18,06 20,12 1 ı ,33 
17,JS 18,30 

OİKK .. \T: l - 80, 8 J, ~2 , l 3. 85 Numaralı Lrenler ih1i~aı·i yiik trmılr.ri olup hn Trculcı·c yolcu kahul •'dilnwz. 

80 

g,57 

10,30 
il ,-
1 t ,21 

83 

1 l ,· 
l 1,42 
12.21 

12,5 t 

82 

10,45 

'1,18 
ı 1,51 
l 2, 12 

85 

12, 18 
12,5 I 
13,18 

13,48 

2 - 68 ~unıaralı tı·enin Edı·<·mit - Ak<:ay kısııı ı 66 v•~ 68 nnmarah trenler pazar :riihlPı'iıw nH•h:-ıu~ ilıtiyaı·i yolru lreııleri olup hu 
trenlerin yapıldığı giiu 64 numaralı tr e rı olmıyacaktı r. İŞLETME MÜDORLüôO 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: · 

MHkez Birlikleri için ( 10,000 ) ktlo taze kabak ile 
( 2000 ) kilo taze ıoğan ekıtltmeye konmuıtur . lhelul 
13-6-938 pazarteıl günü saat 10 da Bah~eıir aakeri sa· 
tın a lma komfıyoounda yapılacaktır Muvakkat teminatı 

kabağın 22,5 lira ve ıoğanm 4 ,5 ltradır . Şartname l!omig

yonda her gün görülebilir. Tallplerln muayyen gün v~ Aa 

atte komlıyona müracaatları . 

4 - l - 155 


