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Hariciye Vekilimiz B. Tevfik Rüştü liras 
Dün Peşteden Bük reşe Hareket Etti. 
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Hariciye Vekilimiz Dün Macar 
Başvekili ile Görüştü. 
Bükreşe Hareket Eden B, Tevfik Rüştü Rras Dedi ki: 

« Tiirkiye Macaristana Karşı Samimi Bir Dostluk Beslemekte
dir. Bu Dostluğun Kökleri Türk Milletinin ta Kalbindedir.·» 

8. ŞUŞNING 
Betgrad, 5 ( Radyo ) -

A vuıturya boovekili Şuınin· 
ge yapılan suikast teıeb· 
büsü muhakemesine devam 
edilmlttlr. 

Suçlular suikastda muvaf
fakiyet gösterdikleri takdir
de taklibi bir hükumete te· 
ıebbüs edeceklerini ıöyle

mişlerdir. 
Almanya Avuıturya ara.· 

unda resmi muh1therelere 
ıebep olmuıtur . 

- --~------

GAZİ İLK OKULU 

Merkez ve Kazalardaki ilk okul son ıınıflarmın ilk tah 

sil bitırme imtihanları dün neticelenmtıttr. 
Şehrimiz okullarında bu imtihana giren talebeye imti

han neticelerini bildiren karneler dağı!ılmııtır. 
Bütünlemeye kalan talebenin tmtıhanları da bir hafta 

sonra yapılacaktır. 

-Alman Hanciye Nazı
r ı n ı n e y a h at ı .. 
Nazı-rın Balka;-şehirlerine Ya
pacağı Seyahata Ehemmiyet 

Atfediliyor. 
Belgrnt, 5 (Rodyo) - Al 

man Hariciye Nazırının Bel · 
grada yapacağı ziyarete eh · 
emmlyet a\fedtlmektedlr 

Bu ıeyahotın Avrupa du 
rumuna büyük faydaaı ola· 

caktır. 
Sof ya, 5 (Radyo) - Al · 

man gaıeteleri Hariciye Na

zmnm Sofyaya vuku bula 

cak 'Ziyaretine makaleler ta 

hılı etmektedirler 

Almanyanın bu ıeyahatla 
umumi yarııa büyük yardı · 

mda bulunacağını yazıyorlar. 

lslanbulun sevinci: 

Atatürk -
Dün istan~ula şeref verdiler 

Reisicumhur Atatürk 
bugün huıuıi trenle ıeh • 
rimlze tepif etmlılerdir. 

Atatürk halkın coıkun 

tezahürat• lle karıılanmıt · 
tır . 

1 

Haliçte 
Bir tersane yapılacak 
Ankara, 5 (A.A.) - fı . 

tanbulda Haliçte btr ılvll 

ter1ane yapılacağı haber 
alınmııtır. 

Ribbentrop 
lıtanbul ıevinç içeri· 

sinde ıenlikler yapmakta 
dır . 

Acele Berline hareket etti. 
Londra, 5 (Radyo) - Al-

~Arnavut 
Krah bir İtalyan ~ontesile 

evleniyor 

manya elçtst Rlbbentrop 
\ tayyare tle Berltne hareket 

etmlttir. Elçi Berltnde bir 
kaç gün kalarak lıpanya
daki ıon durum hakkında 
hükumetin vereceği talimatı 
alacaktır. 

lnııtltere tarafından yapı
lan teklif 1 ere tetgrafla ce · 
vap verllmtıtlr. Cevaplar 
gayri müsait değildir. 
~ 

Kutupda 
Hararet derecesi 3 derece . 
Moıkova, 5 (Radyo) - ~u 

tup ıeyahatına çıkan iltm· 
lerden gelen haberlere göre 
buzlar bir birlerinden ayrıl
maia baılamııtır . 

Buz parçalarında bir çok 
._,,,..,,.__K_R_AL ~-ZOGO _ _ delikler görülmektedir. Bu 

Viyana,15 
1 

(Radyo) - :ı' delikler vaaıtaıile tetkiklerde 
ıvuara.ct. - .t..ıv•n KontHI bulunmaktadır. 
necektir. Bu tvlenme pek u,.. .. ,,.-. . 1 .ı ı. 
yakında resmen ilan edi· Hararet derecesi 'iıtır"da1ı 
lecektır aıağı 3 derecedir. 

M i 11 e t 1 e r C e m i ye ti 
T a k v i y e Edilecek .. 

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

i sp an ya~a Hü~ümet kuvvetleri ~azı cephelerde muaffı-
kıyetler el~e ettiler. Do~çlan~ meselesi devam Edor. 
Londra , 5 (AA.) - ln 1 

gtltere İmparatorluğu kon M f Si r 
fer ansı delegeleri Milletler 
Cemiyetinin muhafazaaı ve 
otoriteılnin cihan ıumüllü 
bir ha le getirilmesi huıuıun· 
da anlaımıılardar . 

Paris, 5 (A.A.) - İıpan· 
yadaki hadiseleri etrafında
ki telgraflar hükümet kuv· 
vetlerinln Guderrova cephe
sinde 24 ktlometre ilerledik 
lerlnl bildirmektedir. 

Almerianm Alman deniz 
kuvvetleri tarafından bom· 
bardımanı dolayisile lıpanya 
hükumeti ademi müdahel 
komitesine verdiği notada 
İspanyol sularında yapılan 

kontroıda yeni hadilelere 
meydan verilmemesi için ali· 
kadar devletlerden teminat 
iltemiıttr . 

Bütün lapanya Doyçlaod 
zırhhsmm bombardımanı me 
ıelesıntn beynelmilel mftkam· 
larca tabkık edilmesini ileri 
aürmektedirler. 

Molanm ölümü ve franko 
Belgrad, 5 (Radyo) - Ge 

neral Molamn ölümü Fran 
ko taraftarları lçin blr dar
ba telakki edilmektedir. 

Başvekili Hıhas Paşa me
rasimle karşllan~ı . 

1: 

NAHAS PAŞA 

Kahire, !i (A .A. ) - Mon
trö konf eran11nda M111rı te 
mail etmit olan ve Baıvekil 
Nahaa Paıanın riyaseti al-
tında bulunan heyet 
dün sabah lskenderi · 
yeye gelmlttlr. lskenderiye 
de halk heyeti hararetli btr 
surette karıılamııtır. 



SAYFA: 1 

Çocuk Bakımı: 

BOGMACA 

Son ay içinde gerek ıe · 
hir ve gerekse civar köylerde 
bolmaca öksürüğü ziyadeleı· 
mlıttr Boimaca mikrop has· 
tahiıdır. Çocuktan çocuğa ge· 
çerek çoğalır. Mikrobu vü
cuda bojaz ve bademcikler 
vaaataalle girer Sirayet bi
Ji vaııtadır . Ya n 1 kartı 
karııya konuıan, öksüren 
çocuklar birbirine hastalığı 
verirler. Hallalığı alan ço · 
cuk bir hafta, on ınn sonra 
nezle ile ilk alametleri mey· 
dana çıkartır. Fakat ilk 
haf ta içinde ekseriyetle haa 
talık anlatılmaz, nezle tar
zında seyreder. ikinci hafta 
g6ndan güne ıtddetint artt1 
ran, lliçlaran tesirini röıter 
mlyen ökıürnk vaaft nöbet
lerlle mahiyetini meydana 
koyar. Salgıo zamanında bu 
gibi devamlı ökı6rükler 
üzerine ebeveynin dikkatli 
olmatı llzımdır. 

Boğmaca öksürüğü kendi 
haline bırakılırsa lllç tesir 
etmez ve vauti Oç ay ka-

dar devam eder. Bu müd· 

det zarfında bGyilk çocuklar 
haıtalılı ekıerlyetle selim 
ıeçlrirler. Y a l n ı z biraz 
zalflerler. Küçük ve zalf 
çocuklar daha ziyada ıaraı 

hrlar. KilçOklerln ree ihtila

tı bllbaaaa zatfirreelerl cld· 
diyet arzederler KGçük yaı 
takı zattırreeler çok defa 

selim seyrederlerse de bof 
mara zatürreelerl ekseriyetle 
vehamet g6ıtermektedtrler. 

Bofmaca zatürreeılnde bolucu 
ökıOrük zatürre••'• ••dd-•· 
Jenmetfne ve yavı1r~···-- -
- - ... vıaraK akibeıtl fenalat · 
tırır . Bu sebeple 1 4 yaı 

arasındaki çocuk haıtalık

ları içinde en ziyade vefl· 
yat veren bofmaca öluürü
iildür. 

Bof macanın ü ç a y 
kadar olan uzun zamanını 

k11altmak lcln elimizde aıı 
tedaviıt ılbl kıymetli bir 

•aaıta vardır. Bu aıınm 
bofmacah hastalarla temas 
eden kardeılere ve komıu

lara tatbikinde koruyucu 
terlrl de vardır. Bundan lı

Uf ade ederek boğmaca ök

ıürQfü olan çocuklarla te· 
mu edenlere koruyucu bir 
aıı yapmak llzımdır. 

Bu kadar tehlikeli olup 
da yüzda yetmlt · ıekıen 
mileaair ilacı mevcut olan 
bu hattalaf ı teda vlılz bira · 

kıp üç ay ıibl uzun bir 
müddet kGçQk çocuklara 

zatürree tehllkeıine maruz 
bırakmak do§ru deilldir. 

Boimaca yazan ziyade
leıen bir haatelıktar. Sirayet 
en ziyade mekteplerde olur. 

Bu günlerde mektepler 
tatil e d ı 1 m i t iıe de 
sirayet oldukça 'Vaki ol 
muıtur Bu yaz boimacanan 
bugünden daha · fazla bir 
ıiddet ıöıterecejt ıtmdiden 
tahmin edilmektedir. Bu 
tehhke karııımda çocukları -
mızı korumak yolunu bil · 
melidir Bu yaıtakl çocuk
ların en bilyük ihtiyacı ve 
zevki arkadaıtsr. Hasta ol
mayan arkadaı bulmak da 
ebeveynin varifesldlr. Bu 
ıGnlerde 6kıüriklC1 ve nez· 

} AZAN: Çocuk Doktoru 

Memduh Özçam 
leli çocuklardan ıakmmah· 
dır . Çilnkü boğmaca tik 
nezleU devrinde daha ziya· 
de saridir. Şüpheh çocuk 
lara muayene ettirmeli, bot 
maca tahakkuk edene der
hal aıı teda vlılne baılama 
ladır. Ancak bu suretle uzun 
hastalığın maddeli k11alh· 
larak zaifleme tehlikesinden 
kaçılmıı ve zatürreeye tu . 
tulmak ıtbi mühim bir ha
dise bertaraf edilmit olur. 

Sovyet 
Kabilisevk 
Balonları 

Kabili ıevk balonlar, na · 
kil vasıtası haysiyetiyle, pek 
yakanda, Sovyetler Birliğinin 
ıenlt arazııinde büyük bir 

tatbik aaha1t bulunacaktır. 
Çarlık Ruıyasmda kabili-

sevk balon inıaah mevcut 
deilldl; garp ortalarına doğ 

ru İjevık fabrikasında yapı· 
lan tecrübeler de muvaff a 

kıyetll neticeler vermemltti · 
O zamanlar, Rusyade ekse 

rlyetle Franıız mamulatı bir 
kaç balon vardı ki, idare ve 
kablltyetaizltk yüzünden ha 
rap olmuı vaziyette lcJi. 

Sovyetler btrliiinde kabi 
it sevk inkitafı, J93'l ıene· 

sinde baılamııhr. ltksene · 
ler zarfında yabancı mQte 

baaaııların yardımına ihtiyaç 
hlaaedtlmlf lıe de halen Sov· 

yeller birliği kendt balonla 
.,.0 , a-ı..--- hcuc.11 gene 
_;,,,.h ... ııTara vaaıtaılyle in · 

ıa edilmektedtr 

Tamatniyle metalik balon 
lar lntaaı için yapılmakta 

olan tecrübelere büy6k eh
emmiyet verilmekte ve bü 
yiik masraflar edilmektedir. 
Ayrıca, Tıiolkovıkl tipl ha
va gemilerinin yanında, paı 
tutmıyan çelikten balon in 
ıaah da yapılmaktadır. 

Pek yakında, Sovyet ka
biltıevk balonları, Moıkovayf 

memleketin uzak merkezle 
rioe bağlayac& k mftteaddlt 
hava yollaranda kullanılma · 

ğa baı1anacakhr. Haaaatan 
pek yakında Uralan mühim 
endüstri merkezi Sverdlovs 
ku Moıkovaya rapteden ka · 
biliıevk balonlarla iıletılmefe 1 

açılacak tar 
Son ıeneler içinde Sovyet 

kablllsevk balonları, Moıko · 

va - Ktev, Moıkova - Kazan 
ve Moıkova · Arkanjel gibi 
mühim ve biiyük tecrübe ve 
tetkik uçuılara yapmııtır. 

"V - 6 .. kabilisevk balonu 
1 

40 lla 45 saat havada kal· i 
mıı ve gerek balonun gerek j 
mürettebatının mükemmelll· , 
ğlnt tabat eylemlttlr. . 

Sovyet balonculara ara · 
atnda, Pankov, Demin, Po
merantıev, Lianıuzov ve Gu. 
dovantaav vesaire rlbi kabl

llyetlerlnl bir çok mühim 

uçuılarla isbat etmlt müke 
mmel kumandanlar mevcut· 
tur . Bunlaran hepsi, yüksek 
tahıll gCSrmüı ve bu tı için 
yettıtrllmit kabiliyetli genç· 
lerdlr. 

Sovyet kablliaevk balonla · 
rınan bütün kumand1tnları, 

bunların mua vlnlerl ve pi 
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Telsiz 
Muhıkemesi ~aşka bir gü

ne bırakıl~1. 
Bundan dört ıene kadar 

evvel asker kaçalı olan vı. 
cdaniye mahallesinden la· 
mail oğlu lımaill; haıımı Ko 
ca Mehmet zannedereok ya
ralamaktan suçlu Çamurlu · 
lu Kara Haaanın muhake 
meılne devam edtlmittir. 

Kara Hasan Pamukçulu 
bakkal lımaili öldürmekten 
ve dlaer bazı suçları da bu 
lunduğundan muhakemeleri 
nln tevhidine karar verllmlt 
ve dava baıka bir güne bı · 

rakılmııhr. 

Sıo~noı mü~deiumumiliüi 

Balıkesir 
Maarifine hizmet e~en B. 
M. Ali Ayni sehrimizde .. 

Üniversite prof eaörlerin · 
den B. Mehmet Ali Ayni 
ıehrlmize gelmittlr. 

Birkaç gün sonra İzmir 
yolu ile lttanbula dönecek 
olan profesörü Balakeıirhler 
çok yakından tanırlar . 

Çünkü B. Mehmet Ah 
Ayni mutlakıyet devrinin 
en korkunç zamanlıuından 
meırutiyetin ilk devirlerine 
kadar mutaıarrıfhkla Bah 
keıirde bulunmuf, vilayeti 
mlz dahilinde bilhaaaa ma 
arif sahasında iyi itler ve 
eserler meydana getirmtıtlr 

Bu korkunç devirde cehli 
yıkacak yegane kuvvetin 

maarif olduğunu gören B 
Mehmet Al ı Ayni bu husua 

ta büyük emekler ıarf et mit 
lir . O zaman idadi mldürü 

Sındırgı müddeiumumi · 
ıine, mezun bulunan Gördes 
hakiminin itine bakmak üz 
ere aalihtyet verildiği Adli 
ye Vekaletinden sehrimiz 
müddeiumumiliğine blldirll· 

mlıtlr . 

bulunan ve maarif komlı-

1 yonu re!tl bulunan 8. Sah· ---
lotları ekserisi, mühendistir. 
Bunlar, mühendislik tahsil 
lerini bitirdikten sonra, Moı· 

kova civarındaki Pilotaj yü 
kıek mektebine girmekte ve 

buradaki kursları da bitir 
mektedir. Bu yüksek mek-

tebin yanında, ayraca bir 
havacılık mektebi daha var· 

dır ki bu mektep de pilot 
mu•vin\•r' yeti urnrelCleatr. 

0-·ı•·,. naomsevl< balon 
lan ve makfniatleri araımda 

bir çok da kadm vardır. 

Bunlardan Vera Mitieglna, 

balonu yalnız baıma idare 
edebilecek birinci ımıf pilot
tur. 

Son seneler zarfında, mek· 
tep kablllıevk balonlarmdan 
bir çok enteresan tecrübe · 
lerde bulunulmuıtur. Bu ~e · 
crObelerden alanım mühlm 1 
neticeler. kabiliıevk balon ha-

ri Sözen de kendilerlle ça-
lıımak ıureti l e halkımızın 

teberrularına istinat ederek 
maarif yuvalarım meydana 
getirmiılerdir. 

Değerli prof eaörün muta · 
ıarrıflığı ıuaaında ,ehrimlz· 

de vücude getirdljl baılıca 
eserler ıunlardır: 

l - Muta•arrıf evi, bil 
1tha•• ua.Ui- mektebi ol 

muıtur. Şimdi (Doğumevı) 
dır . 2 - - Karaoğlan camii, 

3 - Kayabey camii, 4 -

Kay abey mektebi, 5 -
Hasan Çelebi mektebi, ıim· 
dt Sıhhiye dairesidir. 6 -

Tevfiklye mektebi, timdi 
Vt1ayet Matbaasıdır. 7 -

Mithatpaıa mektebi, 8 -
(Güllü) Namık Kemal mek · 

tebi, 9 - Dairel belediye 
yıktırılan binadır. 

Kendilerine hotıeldinlz 

deriz .. 

Maliye 
va yollarının lılemeıinde ge
oit tatbik sahası bulacaktır. 
Bu meyanda. uçuı eına ıında 
karblran alma, yolcu bin· 
dlrme ve saire gibi cidden 
mühim olanlara vardır, t'I · 
lotların ıerbest uçuı tali:nle
rtne de büyük ehemmiyet 
verllmiıtir. Muhtelif büyük· 
lüklerde yuvarlak balonlarla 
yapılan bu uçuılarJa birçok 
pilotlar, dünya rekorlanna 
yakan neticeler almııtır. 

1 Mamurlan ne şekilde tef
liş yapacaklar 

Sovyetler Birliği dahilin
de helium vesaire gibi gaz 
ların da mevcudiyeti, Sovyet 
kabili sevek b"lon endüıtri 
sinin kolayca ve tehlikesiz 
inklıaf ma büyGk yardımda 
bulunmaktadır. 

Sovyetler Birliği maden I 
sulan 

Jeolojik araıhrmalar mer· 
kez EnıtltnıCl, Sovyetler Bir· 
llflndeki maden ıularmın bir 
haritasını vücuda ietirmittir. 
İnkılaptan evvel, Ruı~·ada 
ıtfa hauuı olan 600 tane 
maden ıuyu bulunmakta idi. 
Halbukı bugün ıif alı maden 
ıularınının adedi 4 000 den 
fazlaya çıkmıt bulunmakta
dır. 

Ftnanı Bakanhiı vilayet 
ve kaza merkezlerinde tef· 
tiı yapabilecek memurlar 
hakkında yeni bir karar ft 
tthaz etmiıtir Bu karara 
göre tahsil direktör ve tah
silat ıef ve memurları tab 
sil dairelerlnl ve tahıili.t kon 
trol memurları da mülhak 
kazalar muamelelerini teftlt 
edeceklerdir. Defterdarlar 
mülhak kazaları ve tahsilat 
memuru kadrosu olan yer· 
terde malmüdürleri tahsilat 
datrelerlnf ayrıca tefUt et
miyeceklerdir. Yalna-ı yenı 

tayin edtlmtı defterdarlar 
kendi defterdarlıklıuma bağ 
lı kazaların muamelelelloi 
yakından göri.ip bir fikir ~dl· 

nebllnıek için teftis yapa 
bileceklerdir. 

Hakanlık bu esaslara gö 
defterdarlıklara ıönderllecek 

harclrah tahıllltlarını teıblt 

etmektedir. 

' • • <'!.• ... - _? .· . 

Valimiz 
Bugün Bandırmadan şehri

mize geliyor. 
Bir gün evvel tetkikte bu

lunmak üzere Manyaıa gi· 
den Valimiz B. Ethem Ay · 
kut dün Gönene geçerek tet · 
kiklerine devam ettikte-o ıo· 
ora Bandırmaya dönmüıtür. 

B. Ethem Aykut Rugan 
ıehrlmlze gelecektir. 

-- ... 
19 Mayıs filmi 

Şehrimizde yapılan teza · 

hürata ıöıteren 19 Mayıs 

fılml Halkevinde halka 

akşam da göıterilmiıtlr .Fi
lim alaka ile takip olun

maktadır. 

Bölge 
Lik maçlan 8 gömesi ara

sında yapılacak 
A ve C aümeleri arasın· 

dakt bölge lik maçları geçen 

hafta içiode neticelenmlıttr. 
Bu maçlardan yalnız B gü· 

meıine dahil olan kulüplerin 
maçları kalmııtar. 

Bugün Bandırma ldmanyur· 
du ile Gönen Y enidoAan spor 
kulübü Baodırmıul•. Raud&r· 

ma Uoğan sporla da Edıncik 

İdmanyurdu araımdakl maç

da Edincikte yapılacaktar. 

Bisi~lıt koşulan devam 
adi yor. 

Federasyon tarafından te
rtip edilen bisiklet koıulara-

na bugün de devam edtlece
ı kur. 

Bu ıünkü yarıı Bandırma 
ıosaaı üzerinde ıekıen ki· 
lometrelik mesafe dahilin
de yapılacakhr. 

Dükkandan çalman çiıit 
İki gün evvel ıehrlmlze 

gelerek Jzmirler mahallesin
de yerleıea lımail oğlu Ke 
mal ile Manisalı Selim kızı 
Eminenin çerçici B. lbrahimin 
dükkanından bir paket çivit 
çaldıkları görüldüğünden ya · 
kalanmıılardır . 

Veznedarlann yapacaklart 
mu~ase~a işleri 

Muameleleri az olan bazı 
muhasebelerde veznedarla
rın muhasebe ıı1erlnde ça
lıımak istemedikleri anla · 
ıılmııtır. Vaziyeti inceli yen 
Ftnanı Bakanlığı bu huıuıta 
yeni bir karar almak lüzu 
munu duymuıtur. Bakanla· 
ğın aldığı karara ıöre ge 
nel olarak muhasebe kad 
rolar& dar ve birçok yerler· 
de de veznedarlık vazif eıi 
ziraat bankıuı tarafından 

yapılmakta olmıuı dolayııly 

le itleri az olan veznedar 
lar aıli vazifelerine halel 
gelmemek ıartiyle muhaae 
be muamelelerine yardım 

etttrtleblleceklerdir. 

Kanunu ve telsiz ilatlari 
Telsiz kanun llyihaaı en

cümenlerden geçmtı ve ıon 
ıeklinl almııtır. 

Layihaya göre herhanıl 
neviden olursa olıun tela•~ 
teılaatı (harici antenler ve 
telsiz telefon alıcı cihazları 

dahil) ve yedek aksamı ıa· 
hlpleri devletin ve askeri 
emniyet ve aıayiıtn lıtllzam 
ettiği hallerde ferdi mınta -
kavi veya umumi olmak 
üzere Vekiller Heyeti kara· 
rına istinaden yapılacak ta· 
lep üzerine bunları faaliyet· 
ten kaldarmağa ve1ahut ıe· 

hep zail olduğu zaman tade 
~dilmek üzere alacakları bir 
makbuz mukabtllnde muvak· 
katen bük<imet emrine ver· 
meğe mecburdurlar. Bunla -

rın tesellüm edildlli hal ve 
he1et1nde iadesi muktezi ol· 

up aksi takdirde tazmin edi

lir. 
Naf la Vekaletince kendtle· 

rlne aalihiyet verllmlt olan· 
memurlar, Türkiye dahillnd• 

bulunan Tlrk telsiz teıtıatıo 
teknik ve ııletme cihetlerini 

her zaman tetkik ve kont· 
rol edebilirler. 

Alıcı teılıata ruhsat al· 
malı için mahalli poıta tel· 
graf v,. telefou ıdareıtne ya· 
zile müracaatte bulunulacak· 

tır . Bu ruhsat anten teılıl lal· 
nlnlde ihtiva eder. Memlttkel 

dahilinde ikametleri bir •11 

geçmlyen ecnebi ıe7yablarıP 

otomobille-rinde telsiz telefoP 
alıcı cihazı için ruhsat al111•· 

ğa lüzum yoktur. Reakıtyoll 
devresi anten üzerine tesir 

eden alıcı cihazlaran kulları· 
alması memnudur. 

Parazite karsı 
Bu kanunun meriyete aır · 

diji tarihte mevcut veya b&J 

tarthten ıoara faaliyete ko· 
nulacak gerek doirudan do· 

fruya ve gerek hatlar veya 
mecralar va1ttaıile telıiz alı· 

cılarandan karı•hklar muclP 
lhtizazat neıreden elektrik 

yeya maklna teıiıat sahipleri 
veya ııletenlerl bu karııık 
takları izale ve bu mümkün 
olmadığı takdirde azaltmak 

için icap eden tertibatı al· 
makla mükellef tutulcaklar 

dır. 

Bu kanunun merlyete gir 
dlğl tarihte mevcut bildmutrl 
telsiz tesisata ve cihazlarıP 

sahipleri bir ay içinde ruh· 
salname almağa mecburdur· 
lar. 

AlisuOri otulunda toplıntı 
Dün Alfıudri okulu tara· 

(andan den keılmi münaıe· 
betile bir çay ziyafeti tertf P 
edilmlıttr 

Çayda Kültür DirektörO 
B. Emin Erıun ıle ilk öl 
retim lıpekterlerinden 8 · 
Sırrı Oymak, B. Zeki Ülkeı 
baı öiretmenler bulunmut · 
lardır. 

Toplantı samimi bir hav• 
için deıeçmııur. 
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A rrierikada Dursunbey asliye hukuk 
Hakimliğin~en: 

Bürhaniye icra Dairesinden: 
Kızıklı köyünden Fatma 

vekili Faika borçlu yine Kı 
zıkh köyünden Adalı lımail 
kızı FerJdenin köye Kelebek 
nam çlgler kırı mevkllnde 
hudutları doıyada Tapu ka
ydında muharrer 154 aAaç 
zeytin 43 afaç badem 4 
aAaç armut 4 ağaç ıervi 2 
ağaç yemiı eıcarını ve btr 
parça tarlayi müıtemll ( 1071) \ 
lira kıymetli zeytinlikteki 

1 
3- l hl11eıi ve yine ayni mev 
kide (67) ağaç zeytin eıca · 
rım müıtemil a~açlarının be 1 
heri (650) ıet kuruı kıymet · 

li zeytinlikteki 3 2 hiueıi 

Bürhrrniye İcra daireainde 

ciltle ıabit olmayanların ıa

tıı tutarmın paylatmaaıodan 

hariç bırakılacakları ve art· 
tırma ıartnameleri 2 6 937 
tarihinden itibaren 936 ·519 
dosya numaraaı tle daire· 
mizde herkese açık bulun· 
durulacağı ve eatııın 2280 
ıayıh kanuna göre yapıla · 

cağı ilan olunur, 

13 Bin fabrika meles\ 
grev ilin etti. 

Yungıtovn, 4 (A.A.) - Re· 
Pupllq Steel fabrikasına yi-

Yecek, içecek vermek tetbe
büıünde bulunan iki tayyare, 

ırevciler tarafından atı lan 

boınbaların isabeti üzerine 

Yere lnme~e mecbur olmuılar 
rlır. Pilotlara hiçbir ıey ol · 
nıımııtır. 

Repupllq Steel müdürleri, 
fabrika ameleslne tayyare-

lerle yiyecek, tçecek yetlıtlr· 
tnekten vazgeçeceklerini ve 

bu tıt aörmeğe karadan ça
lııan takımları himaye etme· 

•lnl ıe.hıtadao lıtlyeceklerlnl 
beyan etmiılerdfr. 

Müdürler, zabıtanın bu 
takımları himayeden aciz 

IÖıtermesi takdirinde kum
P•nyanın bu iti bizzat yap· 

inağı üzerine alacaAını ıöy 
lernJttir. 

Grev halinde bulunan ma· 
deni sanayi amel~ıi birliği 
mıntıka direktörü 8. Van 
Btttner, ameleıi grev ilan 

etanit olan üç büyük kum 
Panya 8. Ruzveltln hakim· 

llğini talep etmelerini teklıf 
etrnı1t1r Bu zat grevcilerin 

8. Huzve' tin veya onun ta
rf\fandan tayin edilecek her· 

htngi bir mümeasillin hakim· 
lığını kabul edeceklerini ila-

ve etrnıı ve grev yapan ame· 
le tntktarının 73,000 olduğu 
llu ıöyleml§tl. 

Kiuunusani - Nisan 1937 
harici ticareti 

Sovyetler birliğinin Kilnu 
rıuıanı - 1937 müddeti zar -
fında harıci ticaretinin um 
ll • 
nıı yekunu, geçen senenin 

'Ynı aylarına nazaran 54,2 
milyon fazlaaiyle, 737 ,6 mil 
Yon rubleye varmtı bulun 
Qlaktadır. 

Bu miktarın 335,8 milyon 
ihracat, 456 milyonu da id· 
h,lattan ibarettır. 

7 
Sovyet ihracatının yüzde 

l,3 Ü endüıtriel maddeler 

~Gıde 26, 7 ıi zirai madde -
erdır. ithalatın ise yüzde 

Dursun beyin Boz yokuş 
mahallesinden Nazmi oğlu 
Hüıamettintn haneıine dön· 
meıine dair karısı Emine 
tarafından yapılan ihtar da · 
vuının gıyaben cari muha · 
kemesinde: Kocaaı Hüsamet· 
tinin mahalli ikametinin me
chul bulunduğundan gıyap 

kararının ilanen icrasına 

mahkemece karar veralmiı 
olduğundan bu baptaki mu 
ha kemesinin 28 6 937 Pa · 
zarteıl günü ıaa t 1 O na bı · 
rakılmasına mahkemece ka 
rar verildiği cihetle yapılan 
muameleye bir itirazı vana 
mahkeme gününden evvel 
btldirilmeıi ve yevmü mez
kürde hazır bulunmaaı ve 
akıl takdirde muhakemeye 
ademi kabuluna karar veri 
lerek gıyabında devam olu 
nacağı tebHğ makamına ka· 
olmak üzere ilan olunur. 

l Edremit Huku 
Ha~imliğinden: 

Edremidin Altınoluk na 
htyeıinden Mustafa kızı Ha· 

cer vekili 1 layati Barbaroı 

oğlu tarafından mOddeaalyh 

ayni nfthiyeden olup halen 
ikametkihı meçhul Midillili 

Haınn oğlu iımail aleyhine 
a.çhğı boıanma davasında 

müddeaaleyh lsmatlin 27 · 
5 -937 günü saat onda Ed· 

remil asliye hukuk mahke 
meıinde hazır bulunmaıına 

dair ilanen tebliğat icra edil 
diğl halrle gelmediğinden 

hakkında t.!IY&P karan veri. 
lerek muhakE:me 8 7 937 
perıembe günü saat ona 
bırakılmıı olduğundan müd· 
dea aleyh lsmailin tayin olu 
nan gtinde ınahkemede is· 

batı vücut etmeıi. gelmedifi 
takdiı de muhakemeye kabul 
edılmiyerek muhakemenin 
gıy1tbında de\'am t'dileceği 

gıyap kararı makamına ka 
im olmak üzere ilan olunur. 

92,6 11 endüstriye lüzumul 
etya, yüzde 74, ü de geniı 
istihlak maddeleridir. 

1 ı 7 937 tarihinin pazartesi 
günü saat 14 le açık arttır 
ma ile satılacaktır. Ve bu 
tarihte bu gayri menkullere 
tek İ if olunacak arttırma be· 
delleri muhammen kıymet

lerinin yüzde yetmit b~tini 

bulmazsa arttırmaları onbeı 
gün daha uzatılarak 27·7 937 
tarihinin aalı günü ayni ıa• 
atte dairemizde icra kılına

cafından bu mallar üzerin
de her hangi bir ıuretle hak 
iddiasında bulunanların ev 
rakı müıbltelerile birlikte 
yirmi gün içinde dairemize 
müracaat etmeleri lazımdır . 

Alui halde hakları Tapu si-

Dursunbey sulh hu~uk 
Ha~imliğinden: 

Dursunbeyin Gökçedağ 
nahiyesine bağla Akça alanı 
kebir köy6nün Delik dere 
mevkiinde kain ve ıu ile mü 
teharrlk tek taıh değirme 

ninin Kütahyanm Alayunt 
köyünden Mehmet oğlu Ahmet 
ve Akça alanı kebtr köyünden 
Btnba~ı Hüseyin namlarına 

müıtereken ve münaaafaten 
hakkında ikame olunan da 
vanın cereyan etmekte olan 
muhakemesinde ıenehb. ta· 
sarruf attan bulunan mezkür 
un değirmeninin gerek bina. 
11 ve gerekse anası hakkın 
da baıkaca mülkiyet iddia
sında bulunanların muhake
menin bırakıldığı 5 · 7 937 
tarihine kadar Dursunbey 
ıulh hukuk mahkemesine 
müracaatları ilan olunur. 

Tapu Sicil Muhafızlığından: 
Köy, Mahallesi Mevkii Cinsi 
Halı kesir Saray yolu Tarla 

nam Kumbağlar 

Hududu 
DoAuıu: Ömerçavuı 
batı yol, poyrazı ve 
cenuben poıtacı Ra 
mazan 

Bulundufu yer ve hududu yukarıda yazılı tarla, Dink
çiler mahalleıtnden Tabanlı oğlu Ahmet kızı Fatmanın 

1 atadan int kalen 40 · 50 senedenberi senetsiz tasarruf ve 
ziraatında iken 328 de ölmeıile evlat!arı Ayıe ve Abdül · 
kadır ve İsmail Uakkıya ve bili.hara Ayıenin de 926 da 
ölmesile oğlu Ahmet ve ikinci kocası diğer Abdülkadire 
kaldığından bahiıle aenet almak latediklerinden tasarruf 
hakları tahkik edilmek üzere 16 Haziran 937 pazar günü 
mahalline memur gönderilecektir. itirazı olanların bu 
müddet içinde yazı ile Tapu Sicil Muhafızlığına veya mahalli · 
ne gelecek memura müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Bandırma Ticaret 
Odasından: 

Hu aylar içinde en çok mu -
amele, 148,2 mılyon ruble 
olarak, lngiltere ile yapıl- I 
mııtır. 

Oımanlı Bankıuının aıağıda imzası bulunan Bandırma 
ıubesi Türk lira11 ikrazah ve iskontoları için talep edece· 
ğl faizin en yükıek haddini St"nr.vi yüzde on iki 
olarak teııbtt ettiğini beyan ve tıbu beyannamenin 
bsr ıuretlni de kitelerlne talik eylediğini ödünç para ver 

ktliyor .. 

mit? 

Na11l, naaıl?.! 1.. 
Efendim. 
Tekrar ediniz. Ne de 

Zavallı Zeynep ... 
Sonra? .. 
Haydarpaıaya gelmiıler .. 

Bayan ıaate bakmıf.. Ftk· 
ret hazır. Otomobil. 

1'0RKDiL1NlN MiLLi ROMANI No: 3 Y.-!ZAN: Halil Bedi Flral 
taayonun büyük merdivenin
den ona ıeılenmlıler .. Şö(er· 

le pazarlık etmiıler. 

Fikret mi? .. 
Evet .. Evet .... 
Peki Sonra .. 
Hazır otomobil varken 

- Nuıl, buldunuz mu?. 
- Evet .. 
- Kimin otomobilı? . 

k ._ Şöfer Şevket Sürerin, 
b 'Phımbafa ıekliode mavi 

0
h, nurnaraeı 3403. 
- Evet . Sonra? 

tılc. - Müıterl defterine bak. 
G ·• Sabahtanberl dört bay, 
"ç bayan, Qç çift, bayan 
t ~ bay, da muhtelif yerle· 
~ 6 

i türüp, getlrmtı t,; Y arırn ıaat evvel ne· 
eymıı .. 

bır Gentı beyaz ıapkalı 
bayanla, kurıuni renk 

etbiseli bir bayı Karacaah 
mete götürüp getlrmiı. 

Nereye bırakmıı?. 
- Haydarpaıa garına. · 

- Ekıpre11e mi, banliyö· 
ye mı? 

Bilmiyorum .. 
- Yolcular hakkında ufak 

bir malümat alabildiniz mi?. 
Pek basit 
Ne gibi? 
Şöf er Hıı,aan Sürer 

Boıtancıdan bir müıterlyi 

istasyona getlrruiı. Dönlyor
muı, o sırada, ı~niı beyaz 
ıapkalı bayanla bayı lı· 

- Sebep. Takıi değil mi 
bu?!.. 

-- Evet. Fakat, töfer 
o n l a r ı Karacaahm~tle 

bıraktıktan ıonra, caddede 
yirmi dakika bekliyecekmiı .. 
ŞMer onları Karacaah 

mele götürmüı Dönütte iki
ılntn de yüzü pek yaıh 
imlı .. Bir aralık bayan .. Er· 
keğe: 

Zavallı Zeynep demit .. 
Müddeiumumi birden lr· 

Modaya gideltm. Btllyorıun 
ya: Edlrneye giderken dok· 
tora utramadıkta Nezahatten 
bir sürü lif itittlk.. Er · 
kek ıaate bakmıı Olmaz 
demiı: Onlara bir mektupla 
herıeyi anlatırız... Şimdi 

vaktimiz müıait değil: 

Dem it ve töf erin parasını 
telaıla verirken bir kartvl
ait 11lak yere dütmüt.. Bay 
yerden alarak yırtmıt.. Ka
ıeye atmıı ... 

Müddeiumumi heyecanla: 
- Kartviziti buldunuz, 

eklediniz mı?. 

Bandırma Ticaret 
Odasından: 

Ö~ünç para verme beyannamesi: 
2279 No: lı kanunun 2 inci maddeıl mucibince tanzim 

edilmiı Beyannamemizdtr. 
A) Bankamız Şubeıi 18 Haziran. 1933 günlemecinden 

itibaren ikraza tında yüzde on ikiye kadar faiz ve kom is· 
yon tahsil edecektir. 

R) Umumi bir müe11eae olan Bankamızın aleni bir su· 
rette cereyan eden muamelatı icra vekilleri heyetince tas
dik edllmlı ve ılcilll ticarette teıcil ve ilan edilmlt olan 
eıaa mukaveleıi ahklmlle bu mukavele dairesinde tanzim 
kılınmıı ve ıubelerce mabehüttatblk bulunan talimatna
melere merbut matbu formüllerde münderiç ahkam dal 
resinde cereyan etmekte olduğundan bunların alelmüfre· 
dat ıerattlnl tadat etmeie lüzum görülmemiıtir. 

Ancak ötedenberi hariçte ve memleket dahilindeki bil
umum bankalarca tatbik edilmekte olan ve devamı tat· 
bikinde Hanka ve Bankacılık noktasından bayati zaruret 
olduğu derkar bulunan bazı Banka taamüllerl müıteriden 
onun lehine ıkrazat muamelittle müterafik olarak yapıl· 

makta olan baza maddi hidematın tazammun ettiği maaa
rifi yine müteriye ödetmeği amir bulunmaktadır ki: Ban
kamız bu nevi ıı.yrt hizmet mukabili ücretleri yukarıaa ya· 
zılı had ile mukayyet olmaksızın ve fakat müıteri nam 
ve hesabına yapılan hakiki masarif miktarını hiç bir veç· 
hile geçmemek ıuretlle tahsilde devam edecektir. Mevzu
bahis Banka taamülletl mucibince vaki olacak zururi mük
tesebatımız ile Bankacılık mutezuı yapılan hizmetler mu
kabili tahıilatımızın belli baılıları ıuolardır: 

1 - Müıterl hesabına yapılen bütün hakiki ve ayrıca 
hizmet mukabili masraflar ezcümle ılgorta, ardiye, mu
hammtn, muhafaza ücreti, bekçi ücreti, gibi maaarafların 
müıteriden ayrıca tahsil olunması. 

2 - Heıabı caride faizin ticaret kanunu ahkamı dai· 
resinde her üç ayda bir aesülmale kalbedilmeal, 

3 - Banka muamelatında Lu muameleler ne kadar 
az lmtidat ederse ehin bir liradan Bfllğı komiıyon tahıil 

edılmemeal, 

4 - Horçluları ıubemizln mütemekkin bulunduiu ma
halden batka yerde sakin bulunan ıenedatı tüccarlyenln 
iftira muamelatında bu muamelattan müıtakil olarak nakli 

nukut ücreti alınması, 

5 - On Beı gilnden aıağı faiz heup edilmemeıl, 
C) Kanunun neffinden evvel akdedilmtı olup müddet

leri itibarile kanunun meriyetinden sonraya da ıamil olan 
lkrazat · mukavelelerinde tayin olunan faizlerin bu muka
vele müddetlerinin hitamına kadar birincisi üzeranden tah· 
ıil etmek hakkımız mahfuzdur. Mahaza Bankamız bu fa· 
izlerden ancak kabiliyeti tahıiliyeıl olanlar üzerinden bu 
hakiki istimal edecektir. 

Bu suretle tahıil edil~cek yüzde on ikiden faiz 
ve komtıyonlardan 18. Hazirao. l 933 günlemectnden iti· 
baren ka!Jıınla muayyen idarei huıuslye payı tahıll edil
dikçe ayrılacaktır. 

Adapazarı 

Türk Ticaret Hankaaı 
Bandırma Şubeıt ------

me itleri hakkındaki 2279 numralı ve 12 Haziran 1933 
tarihli kanunun 2 inci, 3 üncü ve 16 ıncı maddelerine tev

fikan arz eyler. 
Oımanh Bankaıı Bandarma Şubeai 

Evet .. 
Ne yazıyod .. 
Bir parça .. ıı noksan. 

·Fakat ıu kelimeler yazılı 
"Liıeıl Riyaziye Ôjretmeni 
Fikret ... 

- Bravo .. Aferin .. Teıek 
kür ederim .. . 

Genç müddeıumuml bir 
çocuk gibi ıeviniyor Doktor 
henüz gelmemlt . Bir ıiğara 
yakarak tekrar telefon ba· 
tına geçiyor: 

-· Alo. Alo. 
- Buyurunuz . 
- Ben CumhYriyet müd · 

delumumlai 
- Ben Kültür Y ardirek 

törü Avni . 
- Lütfen lııeler riyaziye, 

öğretmenlerinin liıteıloe ba
karmıaınız. 

_ Bir dakika müıaade. 

bulduraylm . 
Müddeiumumi ıabıraızlık· 

la bekliyor. lkl dakika ıon · 
cevap veriliyor: 

- Ltıte hazır . Ktmt ara· 
dınız? 

- Bay Fıluet adında 

bir öğretmen var mı? . 
- Evet. Sakarya liıesi 

Riyaziye Ôaretmeni bav Fık· 
retti. 

Fakat onu latanbulda bu· 
lamı yaca kımız 

-- Sebep?!. 

- lki üç ıün evvel [ A. N.} 
vilayeti orta okul direk 
törlüaüne tayin edilmlıtir .. 

- Peki bayım. Tetekkür 

ederim .. 

Müddeiumumi telefonu 
kapıyor.. Katları çatılmıı, 

yüzü kırıtmıı, dudakları 

büzülmüı.. Kendi kendine 
ıöyleniyor. 

- Hayret. Muamma. Yan 
ltıhk. Hakikat ... 

O ssrada doktor içeri 
giriyor .. 

Ne haber evlat? .. 
- Bulduk Doktor .. 
- Kadının lfadeıl doğru 

mu? .. 
- EYet.. Yalnız bir da· 

klka müsaade. Diyor. Tekrar 
makineye ynklaııyor: 

- SÜRÜYOR -
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Kepıüt erlerinin senelik yihtlacı olan 12,000 kilo 
sığır eti açık eksiltmeye konmuıtur. f:.kstlmesi 8 6· 
937 salı ıaat 11 dedir. Muhammen bedeli 3000 liradır. 
Muvakkat temloah 225 liradır. lıtekhlerln ıartnameslni 
görmek üzere her gün ve adı geçen gün ve saatte temi· 
natlarile kolordu satan alma lwmlıyonu baıkanlığma mü 
racantlara. 4 1.184 

alıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kor merkez hirliklerinln ıenelik ihtiyacı için 20000 ki· 
lo taze fasulyası_ 14 Haziran - 937 Pazarteıi günü ıaat 
15 de açık ekslitme ıuretile ihale edilect·kttr. Muhammen 
bedeli 1400 liradır. Muvakkat teminatı 100 lira 50 kurur 
tur. lıteklılerin ıartnameıini görmek üzere her gün ve adı 
geçen gün ve ıantte de teminatlarile kolordu satan alma 
komisyonu baıkanlığına müracattları. 4- 1-193 

Balı esir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kor merkez birliklerinin senelik ihtiyacı için 11500 kilo 
kuru ıotan 14 - Haziran 937 Pazartesi günü ıeat 16 da 
açık eksiltme suretile ihale edilecektir. Muhammen bedeli 
460 liradır. Muvakkat teminatı 34 lira 5ü kuruıtur latek· 
ltlerln ıartnameainl görmek üzere her gün ve adı geçen 
gün ve saatte teminatlarlle Kor ıahn alma komlayonu bat· 
kanlığına müracaatları 

4 - 1 - 194 

Balıkesir inhisarlar 
Baş Müdürlüğünden: 

Mayıı 938 gayesine kadar muteber olmak üzere Ban· 
dırma ıehir dahlli ve Bandırma Manyas ve Bandırma -
Gönen arasında yapılacak idare nakliyatı ıartnameılne 

tevfikan 1 · 6 937 den itibaren 20 gün müddetle açık ek 
ıiltmlye konulmuıtur. Taliplerin ıartnameyl görmek üzere 
Baımüd6rlüiümüze ve Bandırma müdürlüğüne ve ekıiltmlye 
tıtlrak edeceklerinde yüzde 7,5 teminatı muvakkatelerile 
birlikte 27 6-937 gününe müsadif pazartesi günü ıaat 15 
te Bandırma İnhisarlar Müdurlüğünde müteıekkil komlıyo· 
na müracaatları l'an olunur. 3 1 - l 98 
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Santim .. 
Yerli Sert 3 75 4 
Yumu§ak 4 25 4 5 

Anadolu Sert 6 25 6 ·5 
" Yumuıak 6 6 

Mııar 3 125 3 375 
.L\rpa 2 2 25 
Çavdar 4 4 
Siıam 14 15 
Afyon 1 l 5 12 
Nohut 4 5 5 
Kumdan 2 25 
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İyesi ve Baıyazmanı: Balıkesir saylavı H. KARAN 
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