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Japonyada muhalif mebuslar bOyOk 
bir ekseriyet teşkil ettiler. HükOmet 

müşkül vaziyete düştü. 
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Misafir Nazır Memle - Alman Hariciye Nazın B a y r a k K a n u n u 
ketimizden Ayrlldı . Mussolini ile Konuştu. T a t b i k i Haz1rhkları .. 

1. lıif EIİıil ıııtıkıtiıizdı gördüiO hDınOkıbuldın 
''k ııınun kıld,klınnı ıöylııiılardir. 

- ---- _,_ ____ _ 
GörOııılar artı Awrupı ıı Balkın ıııılılıri ıtrılmda 
ılıuıtur. lır11ıl llu1~11a dı R111yi ziyırıt ıdıcık. 

Anbn, 4 (AA.) - Irak 
ltartd,e Vnlrl bu ıahah To· 
fOI elrıpreılle lıtaabuldan 
... •leketlne d6nm8ft0r. 

elçlıl Sır Peni Lorea,. ataı 
ekomeralal kolonel Vudı ta· 
rafından ufurlanmııtır. 

Roma, 4 (Rad10) - ltal· larda allkadar oldu'ldara 

Ankara, 4 (A.A.) - Irak 
llartcı,e veziri hudutlara 
.._ t•k ederken Dıııılerl 
"-kanımıza ı 6 n d e r d 111 
... telırafta memleketimizi 
aa,aretıncle ılrdlltl blmG 
laabatdea dolaJI hararetle 
"eeldılr etmıı Ye bu zlJ• · 
'- Tırkı,e ile Irak araaın
~ kardaıhk raoıtalaranı 
telaar1a ettlrmıı olmakla 
lata. aJnca bir 19Ylnç Yer
llııltttr. O.mittir. 

letaabul, 4 (Hu1aıl) -
"-k har1cı,e nasın EkMll nı 
"-cı Elaııl, dan 1&bah ıaat 
9 da TorOI ekıpreılne balla 
....... ı vaıoala memleketine 
'•ek here .. hrlmlzdea 
'ıraı.lfbr. 

llabterem mlMflr, lıtaı 
,.,...... lttanbul Yaltıl OıtOn 

, farka kumandanı, ha· 
erkim. 1astı1a bo,ok 

Bir bando Irak ve lıtlklll 
Marı1arıaı çalmıf, aıker Ye 
pollı kıtala~ı ihtiram reımlnl 
1apmı1tar. 

1a Baıbakanı 8. Mu110linl, 
Almanya Harici)'• Nazıra 
Von Neurathı 1&hah Ye ak· 
ıam ikt defa kabul etmit 
ve ltalJa ile AlmanJanıa 
merkezi Avrupa ve Balkan· 

Japonyada HükQmet 
Müşkül Vaziyete Düştü 

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

0 i y ı t ııciıindı ıu~ılil_ıı~uılır birik ~ir ıtıırirıt 
ıııül ıttilır. HakOııt ııkırl ııkıılırlı ınlııtı. 
Londra, 4 (A A.) - Ja. 

pon1ada 1eal dı1et Hçlmln 
de h6k6met aleyhtara nam
zetler 466 mebuıluktaa 400 
Onl kaaanmıılardar. 

Buna ralmea h0k6metln 
lıtlf a etmlyeceil •e yeni 
meclllln de dalıtılmıyacalı 

bildirilmekte •• aıkerl ma 
kamlaran ıtmdlkl lrablae7e 
parllmento ıle mlcadele 

ılnde mlzaheret etmele 
karar Yerdiil haber Yer · 
mektedlrler. 

lnıiliz • Jı,ın ınlı11111. 
Londra, 4 (A.A ) - Sun. 

da, Tımn ıazeteli lnıılta· 
lerle Japonlar ara11nda teı 
rlld me1&lnln tekrar t~ılll 
için iki de•let ara11nda ,._. 
kında mlsekerelerln beıb1a· 
cafını Jazı,or . 

makamların T Oı:>-1 Tekir~ğında 
ntısı Dün Sona Erdi OllD Mlar ~1~ 'iı •ir •. ~ıy~ıl ~ıtıN1. 
JIJllll iki lıpl•lıil Dr1r~r 11ıil•i. Fıı .. h 

ılrlllılır yıpı~ı. 
Budapeıte, 4 (Rad) o) 

Kral Naibi Amiral Hortınln 
6nlnde, iki 10z sene evel 
T eklrdelında 61~n Macar 
Krala Rakoçinln he,kellnla 
açılma meraılmi 1apılmı1br. 
l'Orklyentn Peıte tef iri 8 
Behiç, be1kele bir çelenk 
ko1muıtur. 

Bu mOnaaebetle Macar 
Hariciye Nazm, TOrklye 

Kôylülerlmlıin gol /aaliyetl 
Oııa lttr kazanın • ka1ma lrelerle temaalarda bulun 

"-aan 99 daire ~ .. &mirleri duktan ıonra • J•ran kaza la· 

elçtıl ıeref ine harlcl1e nez 
aretlnde mlkellef bir ıı,a · 
fet vermlf, 1t.Macar krala 
Rak~J• Tlrklerln lld 18z 
tene evel 1aptaklan bl10k 
yardım tOkranla anılmııbr . .. ltleden eYel Ye itle raaa d6neceklerdır. 

-=------------===---=-=-----===-====-===============-
IOn ra V alt.:!B Ethem 

..:_~•han baıkanlılında iki 

......... b raparak çabımala . 
IOn Yermlflerdlr. 

~ki konırede ka,. 
lak ıılerl, k61 kalkın 

~ att itler lzerlnde 
·~ vertlmlftlr. 

Halkevi Dikiş - Nakış 

Ve Biçki Kursu Açlldı .. 

GEÇEN SENEKi DiKiŞ KVRSUNDAN BlR GôRONOŞ 

Halkevl tarafından Mitatpaıa ilk okulunda ba1anlara 

mabıuı dıkıı, oakıp ve biçki kurau dOo açdmııtar. 
Geçen tene de açalan bu kurtlardan l)'i neticeler alan 

mıı Ye ba1anlar lıttf ade dmlılerdl. K uralaran bu MDe de 

allka ile takip edllecell ılpheılsclir. 

mneleler etrafında konuı 

muftur. 
Belırad, 4 <Radyo) -

lıtefanl Ajan11nın tebllltne 
ıöre, Almanya Mılll Miida 
faa bakanı Mareıal Blum· 
berı, 25 May11ta Romayı 
zl1aret edec Jktlr . 

Bu ıababtanherl Romada 
Bulunan AlmanJ• barlcl1e 
nazıra baron fon Nö1ratan, 
ltal1a deYlet adamlarl1le 
baılıca orta Avrupa meMle· 
ılnl 16rQfecell tahmin edil 
mektedır. 

Bundan baıka, lıpan1a 
meıeleıl ve ltalya ile Alma· 
nJanıD, laııltere ve Fran1&· 
1• kartı takip edecetı ıl· 
ya1et, bu 16rl1meler eme 
ıında mevzubahı olablhr . 

Romadal&I ltal1an •• ec 
nebi mebafll ba .ı1aretc: 

Y alnı• 1eal ll1aıl Yetlka. 
lar akclıae mlncer olacalı 
için defll, a1nl zamanda 
Roma · Berlln mihverinin 
dalma ••ilam Ye itler btr 
halde aldulunu ahter•ce· 
tıad~n ho,ok bir eh•mml· 
yet atfetmektedtr. - .. 

lngiliz 
lııııkili Bıldıin 28 ıı· 

yıııı cıkilıcık ıi? 

B. BALDVIN 
Londra, 4 (Rad10) 

Mançeıter Gardl1aa ıaaete· 
ılne 16rr1 Baldvin bGk6me· 
ti 28 may11a dofru lıllfa 
edecektir. 

Yeni kabinenin Nevıl Çe· 
mberlayn tarafından teılı 
edllecetı l&uvvetle ı6ylen· 
mektedlr. 

Fransa 
itılyı - Rııııyı 10~1-
111111 ıııir ıi ı~iyır? 
Belırat, 4 (A.A.) - DeuY. 

re Fran11z ıazetell Fraa11& 
hiik6metlnta Blkreıte J•P· 
talı proteıto netlcetl Ro 
manJanın ltal1a ile bir mu· 
abede akdetmekten Yazpç· 
tlllnl 1azı1or. 

Tarlı Bayrafının Şekli, Çe
kilme Ve lndiriı Ş e k i l l e r i 
Hakkındaki Proje •. 

BayraiJımız Parti BayraiJı il~ yanyana 
Muhtelif bakanhlclaran de· maa•ln ve ticaret ıemlle· 

leıelerlnden mlrelckep ol - rlJle, reıml, huıuıl aemıle· 
mak lzere Mllll Mldaf aa rla, ınot6r Ye lıtlmle mite. 
BakanlaiJnda tetkll olunan harrlk deniz Ya11talannın 
komlıJon, ba1rak kanunu· kıç 16nderlerlne, Jelkeallle· 
n•ın tatbik .. ıdını ı&ıterlr rln rahda 1elkenlnln ç6rclek 
nizamname proJealnl haz1r yakaıına, kara •aııtalarınm 
lamııtar. Milli varlılımızın bat taraflarına, meJdaalar• 
ıembol6 olan f9refll ha1ra· da huıuıl J•pllmıı ferlere 
fımıza ıayıı ve HYtl ıekll · aıılacakt1r . Ha•• ku••etlert 
lerlnl teıblt eden proje ıu ba,...k kullanmı1acaklar •• 
e1&1ları lhtlYa etmektedir : temııl keJf IJetlnl •J Jılclaa 

TGrk ba1ralı, TlrldJe Cu· ntıltetlert ,a.: IDIDe: alm· 
mhurl1ett temıtl edecektir. mak ıureu,ıe boJa ile J• · 
Tlrk baJralt haaall tekilde pacaklardar. Harp •aaYID, 
alaç ••J• maden41n 'J•pıl· ticaret •mllert,Ie, .._.. •• 
mıı 16nderlere a•lacaktar. haaall pmller •1lr hallacle 

lk• temeli! barr•lma ... 
Mtlll bayramlarda. umu deallea PF•ltakacaklardtr. 

mi tatıl ılnl•lnde reıml da· Şerefi lhlll edecek ,.r1 .. 
lre •• mıe.....ıere ~·· haJrak "9k1•1Jecekur. 
ce~ temıll ba1ratı b81Gk, J 
Jafmurlu zamanlarda •• lllİI UJrlillll 11,İIİI 
1ert bavelarda çekilecek •..a• I' ..... 
temıtl bayralı klç&k ola· ff lıılfl il 11111 
caktar. Tlrk ba1ratı reıml ordu kuYYetlertlMlekl ta· 
dalreleria, mGeueMlerln f8 rende .. blr zabit kamanda· 
ref lı •e ılıterlfll bir 1erlae 11ada llllblı bir dizi • YeJa 
pollı. Jandarma, hudut kara· bir maaıa bulunacaktır. 

kollan, mOıtakil Ye daha Borasan warM çala· 
1ukarı aıkerl karaılhlarcla c:ak, muaılra Y&rM · Milli 
amuda 1akın bir ıekllde bu· Marp ç.laoaktar. Bu emada 
lunacak olan ılnderlere a11 aaker reılml 1ellm alacak, 
lacaktar. Temııl bayr•I• harp, ( Sonu Oçlncl MJfada ) 

. Alman 
Bılırı~ı ~ı zirırıt ıHi. Gızııı~ri laıiltırıyı ıiı 

Ankara, 4 (A.A.) - Ber· 
llnden •erilen bir haberde 
General Glri .. ln ltal1adaa 
Alman1a1a dlnltlnde Yu· 
IOllavJanın Belırad kaa 
ba11aa da ufradatı Ye orada 
1asbk ikametılhında bulu· 
nan YuıoılaYJ• Naibi Prem 
Polu •IJ&ret ettlll bıldlrll-
111ektedır. 

Berltn, 4 (Rad10) - Ge· 
neral G6rlaı Ye zevceıl 1-
talJa HJahatlnden dlnmlt· 
ler •e Kerllne va11I o•m•ı· 
lard1r. 

Avusturya 
ı -

Cıı~ırıiıi Pııtqı ııl~i. 
Belırat,4(A.A.) - Anı· 

turJ• relllcamhuru din 1& • 
bah Peıteye ıelmııttr. Bu zl 
1aret netlcellnde mOhlm bir 
karar ahnmıyacalı llyle 
DiJor. 

~ıtli ~cuı~ri ~ı~nrı 
Belırat, 4 (A.A.) -

Alman p .. telerl lqtlte· 
reJe ıtddetll bkam etmek· 
te •• l..,aa,a •••leelnde 
bat harekeUnl deitlttrmlf 
olmakla mUhasa e1lemek· 
tedlrler. .. 

Küçük 
lıtınt ıı,ııntııııı iıtirl 

l~ICI~ HJll 
Belırad, 4 (Radyo) 

Bu aJın altuaada Belıradda 
toplanacak olan tepti Ki· 
çlk ~Antant toplaabelna it· 
tlrlk edecek olaa RomanJa 
•J•• •e mebaılanndaa •I· 
rekkep he1et Jarın Blkret· 
ten Belırada hareket ede· 
cektlr. He,et dart .. ,. 
levdan iki aJan aaa ..... n 
mllnkbptlr. 



SAYFA: 2 

Canlı Unsurların Fiz -
. volojik Durumu .. 

Canlı mahluklann en kü 
çüklerlnl"? doğru inildikçe, 
öy\e ıekillerle karıılaıırız ki 
bunlar hakkında "Canlı,, ta · 
birini kullanmakta tereddüt 
ederiz. Hayatın sırrını araı
tıran alimler, btr müddet · 
tenberl bu ıahada, yarı can· 
lı orranlzm, yarı da kimye· 
vi unıur olan ve adına vi . 
rüs denilen, yaratıkların en 

eırarl111 ile uiraımaktadır
lar . 

S o n derecede çapratık 

olan bu meseleyi gözden 

eeçirmeye ılriımeden önce 
hayatın ı a r i h bir tarifini 
yapmak fayda111z olmıyacak· 

tır . fakat burada baılıca 

ıüç\ük karıı11ndaylz 1 çünkü 
ne kadar fi lozof varsa he· 
men o kadar hayat tarifi 

vardır . 

Amerikalı f ılezof Santa
yana, hayat ve akıl · isimli 
eıerinde, hayatı, "kah kel! 
diıl deiiıerek kah etrafında 
defitikltkler ha s ı 1 ederek 
temadi eden bir muvaze•e,. 
diye tarif etmlttlr. Luıatlar 
umumiyetle, güçlüğün önün· 
den kaçarlar: "Hayat, canla 

maddelerin huıusl bir ha ı 
ıaııdır ,, Canlı maddeler iıe 
çojalmak, muhitlerini inti 
bak etmek, beslenerek ken· 
dini mu haf aza etmek, neıl · 

clerlni imha ve yeniden im. 
al etmek kabiliyetine malik 

. olmakla tarif ederler. 
fakat öyle maddeler de 

vardır ki umumiyeti'-! ne bü · 

yür., ne de çofalırlar, fakat 
bazı muhitinde, veya bazı 

ııdaların tesiri altında ço · 
talabilir ve büyQyebillrler. 
Bunlar hakkında nasıl bir 
hüküm vermek lcabedecek· 
tir Bunlar canlı mıdırlar, de · 
alimi dirler? Canlı telakki 
edilmek için canlı organiz 
mlerln b ü t ü n haaaalarına 
ıahlp olmaları lcabetmez 
mi? 

Modern llimler, canlı ve 
cansız unsurların , kimyevi 

bilnyeleri bakımından bir· 

birlerinden farklı olmadığını 
ka bu de müttefiktirler. Ara· 
daki baılaca farkı vücude 
aellren atomlarının ve hüc 
relerinin hendesi ııralanııla · 

rıdar . Böylece, canıız bir ci· 
ılm, prenılp itibariyle, un 
surlarının muayyen bir ıe
kilde yer deflttlrmeılyle ha
yat kazanabilir 

Hilindlği ılbi canlı mah
lük ların büyüklükleri çok 

deiltir. Balinadan baılıya 

rak en ince zarlardan geç

mek haaaaına malik o lan 
virüslere kadar iner. Bu mi· 
kroblar insanda muhtelif ha· 
ıtalıklar meydana getirirler: 
Su çiçeii, kabakulak, çocuk 

kötilrümlüiü ve daha bir 
çok hayvan ve nebat has 
talıkları Hayatın problem 
lerlnl halletmek için ilim, 
itte bu hayvancıkları ve bil
hassa tütün nebatında tah 
ribler yapan mozaik hasta · 
lığının bir virüsünü tetkike 
baılamııtır . Dr. W. J. Robbi· 

nse ıöre, hasta bir tütün 
yaprağından çı"arılan 20 
damla uıarede bu mlkrob. 
ların miktarını yazabilmek 
için 17 rakkamı yanyana 
11ralamak lazımdır . Ve bu 
uıaredekt mikrobların slra-

yet derecesi öylesinedir ki, 
10,000 miıll ıuya karııtırıl~ 

dığı takdirde bile, haıtalıiı 

aıılamak k!bılıyeti zail ol 
mamaktadır. Şimdi halledil· 
meıl rereken asıl meıele, 

tasavvur edılemiyecek dere· 
cede küçük olan bu mikro· 
bların, bu kelimeye umumi 
yetle verdiğimi z manada, 
haynta malik olup olmadık . 

larını tayindir. 
Slantijlk Amerikan dergi. 
sinden . 

l>aha 1932 de, araıtırıcı

lar , mozayik hutalığı mik· 
roblarını kıriıtalize etmeye 
muvaffak olmuılar ve bun· 
laran protein de n il en bir 
kimyevi maddeden mürek 
kep o l duklarını teıblt etmit· 
ler ve bu mikrobu hasta l ık 

yapabilecek bir maya ola· 
rak tarif etmitlerdi Müte 
ha11ısların kanaatince b u 
keıfio ehemmiyeti mikrobu 
keıf eden P ast örün keıf ınden 
daha az değildır . Krıatalize 

edilerek kanın dibınde e\de 
edilen protein hiç ıüpheaız 

cansız bir maddedeydı Fa· 
kat canlı bir ne•icle temas 
haline konulunca , bu prote· 
inden yeniden canlı mikrob 
lar doğmaya baılıyor ve bu . 
n lar a y n ı hastalık yapıcı 

ha11alarlyle yaıamaya baıla 

yorlar. Hayata yeniden do 

fut muclzeıi, bu suretle ta 
hakkuk etmlt oluyordu. 

Rokfeller ~ntitüıOnde ça 
lıımalarına devam eden dok 
tor Stanley, 1935 de hasta 
tütOn yapraklarından kris 

tal halinde protein istihaal 
etmele muYaffak oldujunu 

• e canlı nebatlara enjekte 
edilince, bu maddenin der- 1 

har nıozaylk haıtahğını hu

sule eetlrdliinl ılan ediyor 
du. Dciha ıonra yapılen lec· 
rübeler de bu neticeyi te
yld etti. Canaız madde, bir 
nebata aıılananca derhal ca· 1 
nlanıyordu Proteinin bir bat 
ka ha11ası da vardır ki an 
cak canlılarda görülür: Mu 

h ite intibak etmek. Mozayik 
haatalıjmın ıki ıekli vardır. 
Alelade mozayik ve ı a r ı 

mozayik Fakat bazan ale 
ilde mozayikin kendıliğin 

den ıarı mozllyike tahavvül 
etUfi aörülmektedir 

insanlarda 32 cinı verem 
haatalıfı teablt edilmittir ve 
muhtelif ıekillerin haatahk 
yapıcı mikrobun kimyevi 
bünyesindeki küçük deiitik
Uklerden ılerl ıeldıği anla -
ıılmııtır . Bütün bunlar virü· 
ıün canlı bir madde olduğu 
lehinde delillerdir. Fakat bu 
takdirde ö len virüsün hasta· 
lık yapma hasaasını kayıp 

etmeıl tcabederdi. Fak&t va· 
ziyet aksidir. 

Jıte Rokfeller enıtitüsün· 
de doktor John Howard No 
rthrop , hayat memat araıın 

tdaki bu o r t a merhale-de, 
mikrobları öldürf'n bir pro· 
jein keıfetmlttir . Bu mad 
de bazı mikrobla rla temasa 
getlrildikte, canlı dsim ler 
ıibi çğalmaktadır. 

Görünütle canla olan mık · 

robların, cansız bir madde 
olan proteinden meydana ıe· 
ldiklerl lıbat edilecekmidlr? 

Vlrüılerin hiç bir hayat eae· 
rl 16stermlyen, bununla bir · 
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Polis lsk~n Okul Halk evi 
Enstitüsü ~u yıl f ıaliyetı ı Borcu ılanlar borçlanm na 

geçecektir. sakilde idiyece~ler. 
idıraleri ~ertürlü ~ıllerdın T ımsil ~ılu yeni bir ısı

Ve~ileti hı~ardır ıdecı~lır rin hazuhklınnı baıltrır. 
Ankarada yapılacak poliı 

enıtitüıü hazırlıkları ilerle 

mittir. EıtitünC.n bu yıl fa · 
aliyete geçmeıl için çahııl 

maktadır. Emniyet Umum 
Müdürlüğü yakında mukte· 
dir. zabıta memurlarımız 

arasında buraya alınacak 

talebeleri seçecektir . 
Ayrıca yükıek mektep 

ve lıse mezun larından da 
talip olanlar enstitüye alı 

narak tahsillerini ikmalden 
sonra müteha1111 olarak 

emniyet itlerinde çalııacak 
lardır.l 

Karaağaç 
löyündı iyi ~ir çahsma var 

Bürhanlye, { Huıuıi ) -
Bürhaniyenin Ayvahğa gi-

den ıoıamn Gömece yakan 
kısmında bulunan Karaağaç 
köyü ıon yılların en g6ze 

gör6nür iyı çalıımalarını 

yapan köylerindendir . Bi -
ne vakın nüfuıu vardır . Ça· 
lııkan bir muhtarla değerli 

yardımcıları köylüyü asrın 

icaplarına uyauo btlıt l erden 

faydalandaı ma yolunda her 
vaaıtadan lıtlf ade etmekte 
ve en küçük fırsatı kaçır

mamaktadırlar Şimdi lhtt· 
yaca yetecek güzel bir oku
ma odası yapmıılar ve yeni 

bir de radyo makinesi ala 
rak itletmeie baılamıılar 

dır . 

2510 numaralı lakin ka
nunu hakkında Mahye Ve 

kiletinden vilayetlere bir ta 
mim gönderilmittir. lakin 

kanunu mucibince kendıle 

rine mal verilenlerin borç 

larının ne suretle affedile 
cekleri izah olunan bu ta 
mimde deniliyor kı: 

"25 J O sayılı lakin kanu· 
nunun 39 uncu maddesi (Pe· 

tin verenlerin borçlarını ya
rısı affolunur) denilmekte 
dir 

Yüzde 50 tenzile tabi tu. 
tulacak peılo t~diyenin han· 

at zamanda yapılması icap 
ettıii hakkında kanunda ıa· 

rahat yoktur. Bu itibarla 

mülhakatta bu fıkranın tat 

bikinde tereddüd edildiği va 
ki muhaberelerd~n anlatıl-

mıı•ır . Bu tereddüdün iza · 
lesi için aıajıdakl esasların 

tamimi zaruri görülmüıtür: 

i - 885 sayılı kanun 
mucibince lakin edılenler-

den borçlu kalanların 251 O 
sayılı kanunun neırlnden 

' ıonra ve takandan itibaren 
kendilerine verilen sekiz ıe 

nelik mühlet hitam bulmak 
sızın borçlarını def aten ve 

tamamen ödedıkleri takdir 

de bu aftan istıfade etme

lerı icap eder. 

2 :!S 1 O sayılı kanun 
mucib ince lakin olunanlar 

iıkindan itibaren kanunf'n 
ıekiz ıene nihayetine kadar 

bir auna tediye ile mükel· 
lef tutulmadıkları cihetle he· 

ilkte gene hastalık unsuru 

olan protein halind~ krlıta 
llze olmaaı bir hadde kadar · nüz mükellifeyeti k~ndllerl· 
d :r. He halde virüı, can11z ' ne teveccüh etmeluizln bo 
ctıimden ziyade hayata ya 

kın gibi ıörünmektedir. Bu· 
nunla beraber, onu terkibe 

den protein de bir çok ha 
yat haaaalarından h iç b l r 1 
yoktur. 

Stanley bu hadiseyi ıöy · 

le lnh etmittlr : 
"Et ve yumurtayı batıra 

getiren bir tabir olen prote 
inin virüsleri hasıl etmesi 
ve haatalaklara ıebep olma· 
11 yeni ve hayret verici bir 

keılfUr Fakat virüslerin fa 
aliyet ha11aıının bizzat pro· 
telnde mevcud o lduğu da 
ıüphe götürmez. Bizim ve 
rebilece-ğ ımiz tek izah ha 
yatla ölüm arasında . canıız 

maddeltrin canlılara has ba· 
zı vauflaıı haiz olduk ' arı 

bir mütevaaaıt merhale bu 

lunduğudur . " 
Bu müta lea, bakteryolo 

jiıtlerl tatmin etmekten çok 
uzaktır. Onlar, haatalılc hu 
ıule getiren bütün mikrob· 
ları canlı telaki etmektedır· 

ler ve fimdi bu yeni tarifle 

ilimlerin in üzerine istinad 
ett lii temelin yanlıı1ığını ka· 
bul etmek istemiyorlar. Bü 

tün bu proteıto l ara raimen 
kim bilir, belki bir ıün mik· 
roblara karıı mücadeleıin 
de bakteryolojinln yerini 

kimyaya bır.aktıiı da ıörü
lecektir. 

rçlarını tamamen ödedikleri 
bu aftan tıtlf ade etmeleri 
laıımgelir. 

Binaenaleyh bu ıki hal 
haricindeki peıin tediyelerin 

yüzde 50 ten:r.lle tabi tutul · 
maaına imki.ln yoktur ,, 

ilmü~abarlerı yapııtuda
ca~ pullar 

Doğum, ölüm ve evlen· 
me vakaları ilmühaberleri 

ne pu l yapııtmlmaması hak· 
kında 2576 numıualı kanu 

nun üçüncü maddcaı bük· 
münün baz' nüfus idareleri 

tarafından evlenme, boıan 

ma ve yer değiftlrme ilmü· 

haberlerine de tatbık edil 
diil görülmüıtür. Oöhiliye 

Vekaletinden Vıliyetlere gön 1 

dertlen bir tamimde bu hare· 1 

ketin hatalı o 1duau ve nüfus 1 
kanununun 42 ve 43 üncü ! 
maddelerinde ıösterildiği gi 
bi evlenme ve yer deiittir · 

me ilmühaberlerlne beıer. 

boıanma ilmühaberlerine 

ylrmiıer kuruı harç pulu 
yalnız bir deiiıtirme ilmü 

haberlerine de on beter ku 
ruıluk domga pulu yapıttı· 

r ılması lazım aeldtii bıldi

rtlmittlr . 

Bazı okul idarelerince; 
mekteplerdeki uygunsuz ta · 
lebeye Vekalete sormadan 
mecburi tasdikname veril· 

dtfi 1ıörü l mü1tür. Maarif 
Veka1eti bu münasebetle 
alakadarlara verdiği yeni 
bir emirle; mecburi tasdik. 
namelerden behemehal Ve
kaletin haberdar edilmealnl 
ve Vekaletin tasd ı klnden 

sonra vertleblltceğlnl bildir· 
mittir. · 

Ayrıca aıerek bu ıibt tas
dikname ve ıerek kati ih
iıleri için Vekalete ıönde
rtlecek ıon tahkikat evra 
kında talebeDin ailesinin 
umumi vaziyeti , geçim de 
receıl ve ailenin çocukla 
alakau, ıağlık va2iyeU gibi 
huıuai ahvalinden de malu 
mat veril meslni bildirmiıtir. 

Badema V~kalet, talebe 
nin huıuıi aılevl vaziyetini 
aözön6ne alarak ona ıöre 
ihraç kararını tasdik edecek· 
tir 

·Kendir 
Ziraıt1nı vı ·çu•al ıana
yiina ıhımmiyat vırilacık 

Kendir 
ve çuval 

ması için 
mııtır. 

zlraa tinin lnktıaf 
sanaylinln kurul 
tetkiklere baılan-

Bu maksatla büyOk bir 
(kenevir fabrikası ) kurulma 
ıı kararlaıtırılmıı ve bunun 
için en mihait yer olarak 
Kaatamonu ıeçilmiıtfr. 

İktisat Vekili Celal Ba 
yar; yakında yanında mü 
teha11ıı l ar da olduğu hal
de Kaatamonuya aiderek 
bu it için yapılan' tetkikleri 
aözden geçirecektir. 

Fabrikanın tnıutle bera· 
ber; halen bu havaliden on 
milyon kıloyu bulan kenevir 
iıtihsalitı da arttırılacak ve 
timdiki halde bir aile zira 
ati halinde olan kenevlrcili· 
ğe biiyük bir terakki lmkl 
nı verilecektir 

Ayrıca kenevirin modern 
makine lerle toplanmaaı ve 
elyafının soyulması gibi tı · 
ler için de bu ziraat 1e uğ 
raıan köylülere aari ile tler 
verilecek Ur. 

Yeni fabrikanın faa liyete 
bat 1ama11ndan ıonra ticaret
te çok mühim bir ıhtiyaç 
o lan (çuval sanayii) de bü · 
yültülecek ve her sene ha
rice milyonlarca liramızın 
aitmealne ıebe p olan çuval 
ticareti imkan dahilinde 
yurdumuza münhasır kala 
caktır. 

Diğer taraftan Gümrük 
ve inhisarlar Veki.leU halen 
muvakkat muafiyetten fay · 
dalanmak ıurrtile yurdumu · 
za sokulan çuvallardan ah 

nan ıümrük resmini indir · 
miye karar vermiıt ir . 

Vekalet bu suret le mu 
vafiyetten ı ıtif ade ederek 
çuval lar üzerinde yapılan 

sullstimallere mani olacak 
ve yeni tenzllalla muvakkat 
muaf i)'etl kaldıracaktır . 

Halevi temıll kolu, dün · 
yanın sayılı muharrirlerinden 
(STRINBERG) in pek meı· 
hur bir eıerl olan ( Baba ) 
adındaki piyesi sahneye koy · 
mağa karar vermit ve ha· 
zırlıklanna baılamııtır 

Bu eıer için yeni bir de 
kor ve ıtık tertibata yapıla· 
cak , provalara çok ehemmi· 
yet verilecektir. Kuvvet il 
bir hayat felıefesinl tahlil 
ve teırıh eden ~ıerln halkı · 

mız üzerinde büyük bir in 
tiba bırakacaiı ıüpheslzdlr· 

Gönende 
At yanılan ve pehlivan 

aüreılıri yapıldı. 
Gönende Maarif CemlJetl 

ve Tayyare Kurumu menfa· 

atına tertip edilen ıüreı •• 
at koıuları çok allkalı ve 

g6zel olmuı, müsabaka 
lar bu cemiyetlere oldukç• 
varidat temin etmittlr. 

Pazar ııünü sabahleylO 
baılıyan koıulara bir çok 
müsabık hayvanlın lttlrak 
ettırllmit ve bu koıulard• 
derece alan hayvanlara ık 
ramiye verilmiıtır. 

Ayni ıün ötleden ıonr• 
yapılan g6reılere de tanınllllf 
bir çok pehlivanlar Jttlr•~ 
etmlf, çok iddea lı ve heye 
canlı olmuıtur Bu ıüreıleı 
de Tektrdailı Hüseyin peh 

livan baıa kalmııtır. 

Dünkü voleybol mıçlan 
İlk okullar araıındakl vo· 

leybol maçına dün de d• 
vam edilmlıtlr. 

Dün Dumlupınar ilk oktJ' 
lu ile Mithatpaıa, Gazi oktJ 
lu ile Ali Şuüri okullatl 

karıılaımııtır . 
Dumlupınar okulu Mlth•'' 

paıa okulunu birinci devr• 
de 3 e karıı J 5, ikinci devr•' 
de 10 a karı• 15 sayı ile 111• 

ilüp etmlttir . 
Ali Şuurl okulu birlıı'1 

devrede aalip vaziyete ıel 
miısede ikinci devrede yı· 
nildlltnden maç bir de•'' 
daha temdit edilmlf, bund' 
da Gazi okulu aalıp ıeldl 
finden oyunu kazanmııtır· 

Maçlar 12 mayıaa kad•' 
' sürecektir . 

Edremittı güras 
Pazar eün6 Edremit td 

manyurdu )'ararına pebll 
van ıiireılerl terltp edılıolf 
tir. 

Bol ikramiyeli olan b: 
güreılerl bir çok tanın.., 
pahlivanların itUrakl,,ı 
temin edildlil ılbt ,, 

retleri görmek (bere ı•1; 
cek kimselerin her tiirHl ',
Uyaçlarını karııhyabıle' 
yer ve tedbir de alanmııtıt 

lir husızhk iddiası , 
Karaoilan mahalleılnd 

keçeci Osman oğlu Arif Jı', 
çeci Ômerin d6kklnıııd;., 
ikt kilo yün çaldılı ıd 
edi ldilinden tahkikata .,.t 
lanmıttır . 
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Oldukça dik bir yokuıtan 
yukarı çıkıyordum . Gün o 
kadar 11caktı ki yanaklarım · 
dan 11zan yaıları silmekte 
rüçlük çekiyordum .. 

Giditlm . Cevadı ziyarete 
idi Ah Cevat.. Adeta bir 
t.ıpz.ıptı. Yerinde durmaz 
koıar. Hoplar, sıçrar Her 
teyl bilir.. Bilmediii birıey 
var. Sljara . Ve ağlama 

rnak .• 
Baıka ne vana bilirdi. 

Yazın bu ııcak gününde 

Kız-
M. f'ıli Kayman 

di Bir aralık fırsatı buldum. 
Cevadım dedim ve yoldaki 
o duyuılarımı döktüm. 

- 4 -
iç çekmfıt i. Derin fakat 

kmt keseceğim dinle de:di. O. 
Bu muhitin en güzel en ze 
ki en ıakrak kızı olduiu 
kadar. 

Herıeyl de en doğru ıö 
ren kızıdır. Ne yaz.ık ki al · 
datılan yine oldu .. 

O .. Aldanacak bir fıktr . 
Bir kalp de taıımıyordu. Al 
danmaz.dı da ... onu bai çeımedekl erik ve 

lctraz ajaçiariyle ıüslü can 
çeken evine ziyarete gidi 
Yordum . • 

Hepimizin akıl erdireme · 
I diil nokta da bu oldu al · 
datıldı .. Iıtikbali mi kö 

eti 
fa· 

•• 
ve 

a 
ç• 

ylO 
ok 
ak 
d• 
ık 

(\ 

- 2 -
Tam yukarı Pazar ilk 

mektebi clvarmdaydim. Saj 
tarafımdaki l\ralıktan huin 
bir ses kulaklarımda yer 

buldu Yorgunluğumu dur
durabilmek ve biraz da. o 
•eıe gönül dökmek heve 
•ıy le ya ys ka?dırımlarda 

du rdum, yüzümden ıızan ıu 
darnlacıklarını kuruluyor 
durn . 

O elem ve keder kayna· 
lırn sesle ağlıyan bir muı· 
t,rlp volkanlar gibi kalpten 

l~len coıkunlukla taıan tel 
•eı' erl beni düıündürüyor· 
du 

SöyledlAI ıa rkı o kadar 
derın manalarla duluydi ki 
dtrılemekten bıkmadım. Be · 
"•ket versin cadde de kim· 
• .. tzdt. Sol tarafımdaki kü 
Ç(llc bir meydandaki yedi 

•ekıı. Y"tlarını gösteren üç 
beı çocuktan batka kimse 

Joktu. 

Ben uHnmadan dinledim. 
li,tta ıu mısraı da ezberle 
"'•kten kendi'lli menedeme· 
dtrn: 

1 

/(fmseye timem şikayet 1 

a.<ilarwı hen Jıallmt • 
1'itruf m mıicrlm gibi bak

tıkça l•tikbalime .. 

- 3 -
O ıusmuıtu ben de o lduk 

Ç\ YÜrümüıt&m . Varacağım 
ttrı içen ev de gelmitli . 

t "'hçlar araıında ki o i.de c: bır köıktü . Kızarmıt erikler 
ır· 111 kendilerine çekiyordu .. 
d•' clt Cevat, Cevat, diye ıes l en· 

\'Ilı. Kapı hemen açıldı . 
b "rı aeyinmit· Kıravatını 
"il, Ç lnaia Yakıt bulamamıı. 

td d:~ik Cevat göründü Az 
bil ı, " 1ıelm~seydin beni bu· 

1f t,"''zdınya ... Dedikten ıon· 
'"" 1tatıı fak at hükmeden bir 

b- it 
1 ~ Cavide, Cavide diye 

..,ıt ''1Ye seslendi. 

ıJ ~ l\hcın gölgesindeyiz. 
.. \ı:•rnofon yorgunluiumu 
I• ·•tıtıu d ı 
I
" "- r u. Tat ı bir dinlen 
P 'deyı-
~ 8 qı •• 

'
1 

)I lrdenbire yoldaı ki can 
ıt Yen 1 1 •trı e em 1 ıea mı-nalı de· 

tırıı farkı. Kulaklarımda 
l adı Fır1&tla sordum 

d; b\a arn bu; ıırada da Cavide 

•Gtı~'tamaz. küçük elindeki 
S1ı. 1 kahvelerle göründü. 
""fıt 'i hakolmuıtu 

"-~ hıe ıramofon tu'turdufu 
'11 lerennGm etmektey-

reldi Ha yar yine her 
ıeyt yerinde. Ona bü 
tün bu muhit emindir. 
Y alnı:r: o kendi kendini ha 
rap edıyo r. 

Şu küçük Cavide onun 
kalbine teselli kaynağıdar . 

Nııs ls, ıevmiı . Sevdığı de 
ıeYer görünmfit . Sonraları 

da kendind~n küçüiü olen 
da ıevd i ğfle ıevlıen olmuı .. 

Bu aıkını ıaklamıı Hali 
da aaklıyor. Eminim ıaklı · 
yacakta . 

Nıhayet onu hafıf bir ateı 
kucaklıyor ıünden ıüne v6· 
cuttan düıüyor. 

Sonra doktor. Ciğerter 

çürük hükmünü veriyor. O 
meıum pençeye kendin. kap 
tırıyor . 

Tevekkeli değil Cevadın 

elem ve kedu dolu bir feryadı 
vardı Ses çok kı11ktı .. Lakin 
clferleri parçalıyordu Yine 
ıramofona daldı. Günün 

ıerinllğinl bekledik ve bera 
berce parka düıtük .. 

- 5-
Sonraları o seı büsbütün 

ıolmuı. O tutuıan mızrap 

ıönmüı, coıan teller ıükut 
elmlı .. 

Bunu bir uzun yalıt kalp 
lerl ağlatan hasta b itap ba 
k ıılar takip etmif. Solmuı, 

sararmıı nihayet külçe vü 
cudunu doymıyan toprak 
bağrına çekmiı .. 

Dün o muh ıtin beni çok 
seven Ziyasından aldığım 

b ir mektnpta bu elemli ö!ü 
mü okuduğum zan.an titri 
yen oldum göz yatı döken 
oldum. 

O ıe ıi kulaklarımda bul · 
dum Dudaklarım hafif ha· 
fif kımıl dad ı . Hirfeyler söy · 
it yordum: 

Kimseyt etmem ş l k d yet 
ağlarım ben halime 

Titrerim mücrim gibi bak · 
tıkça lılıkbalime 

·=-· r::J~,..,.m=-""'-""'· 

Hilkat gıriplerinin en aaribı! 1 

Bilmeliyiz ki, inanacak 1 
m11ınız? . Yahut; ıiz.e: 

Bir adam aynı zaman· ' 
da bir elıle yazı yazarken 
diğer elile de ikinci bir ya· 
zı yazar veya dikit diker, 
dersek inaomazıınız, deiil ., 
mı .. 

Fakat böyle bir adarn 
Stdneyde mevcuttur Aynı 

umanda iki it vapabilmek
tedlr 

Bir ellle yemek yerken, 
dlğerlle yazı yazmakta, re· 

ılm yapmaktadır. 

TÔRKDILI SAYFA: J 

Bayrak 
Kanunu 
Tatbiki 
Hazırlıkları 
( Baıtarafı birinci ıayfada ) 
zabit elle ıelam duracaktır 

Küçük harp gemilerinde, 
muavin remil erde muzıka 

ve boraun yokıa silisre de· 
ntlen düdük çalınmak ıure· 
tiyle bayrak çekılecek veya 
indirilecek, ayrıca ıi l ihlı aa 

ker t:ulunmıyacaktır . Poliı, 

jandarma gibi kuvv~t bulu· 
nan resmi dairelerde tören 
tüfekli olanlar vana ordu 
daki usule göre. tüfekıiz 

olanlar aynı meraıimi yapa · 
rak elle selamlamak sure 
tiyle yapacaklardır. 

Mekteplerdeki törende 
mümkün olduğu kadar çok ı 

talebe bu 1unmaaına çalıııla · 

cak ve lıttklal Martı ıöylen· 
mek ıuretiyle yapılacaktır . 

Deniz kuvvetleri dııında ka 
lan resmi huıuli ve ticaret 
gemilerinde tören müretti
bat çıkarılarak elle ıelam· 
ıe:mak ıuretıyJe yapılacak· 
tır Reımi dairelerle, köy th· 
tlyar heyetl .. rinde, yabancı 

memleketlerdeki reınıi ve 
milli binalarda ve ıalr yer
lerdeki tören de bu suretle 
yapılacaktır 

Bayrak ıabahlar ıekizde 

çek1lecek, arub anında ındi 
rılecektir. Temaıl bayraİı ta 
Ul ve bayramlarda, tatil ve 
bayramın baıladıtı aaatte 
çekilecek tatil ve bayramın 
devamı müddetince ıecelt 

gür.düzlü çekrtı kalacaktır. 

Her gün bayrak çeidlmesi , 
en büyük mOlklye memuru· 
nun müaaadestyle olabilece 
ktir. Vapurlar ıeyfrlul müd 
detınce bayraklarını ınaır 

mlyeceklerdir Bayrak hızla 

çekilecek a t~r ağır lndirile 
cektlr . Temıil bayrağının in· 

dirme ve çekme beraberliAi 
için muhitin kolaylıkla du. 
yabtleceii , görebtleceii mü· 
naılb bir yer hükumetçe it• · 
ret mahalli olarak teıbtt 

olunacaktır. Deniz de ile en 
büyük komutanın bulundu· 

ju gemiden verılecek it•· 
retle bayrak çekilip indiri. 

lecektlr. 

Türk ~ayrağma saygı 
Türk bayrafı çekilır ve 

indirilirken hiç ktmse yere 
bakmayacak ve yakında bu· 
lunıınlar yüzlerini bayrağa 

doğru dönerek tören müd· 
delince hareketsiz durarak 

st.ygı ıöatereceklerdır. Tö 
ren esnasında (tren müıtea 
na atlar dahil) bütün kara 
vaııtaları da harekehlz du 
racaklardır. Motörlü ilimli 
ufak deniz vaııtaları, mo· 

törlerinl durdurarak yelken 
itler yelkenlerin i laçka ede· 
rek, kürekhler de kOrekle· 
rini denize müvaz. i bakacak 

bir ıekle koyarak ıayıı ıöı 
tereceklerdlr. 

Bayrak yarı olarak çekl
lemiyecektir. Yas alameti 
olarak çekilecek bayraklar 
la , bunların devam müddeti 
protokolca tesbit olunacak· 
tır . Temsil ve ıüı için kul 
!anılacak Türk bayraiı, yır

tık ıökük, delık , kirli, ıoluk 
ve buruıuk olamıyacaktır. 

Huıuıi alamet ve flama çe· 
kecek resmi datre, reımi ve 
huıuıi mGe11eseler temıll 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 
Bıhkesir Ticaret va •••••••••~•lil•••w.ıntuı•••••ı 

Sanayi Odasından: ·ı A 1 e v K a m ç 1 1 a r 1 = 
Balıkeıir vilayeti merke 1 1 

zinln Şeyhlütful lah mahal· li R O lY.I A N lf 
lesinde (27) numaralı evde it • 
oturan Türkiye Cumhuriyeti • Y !iZ PıN: Muammer Oözalan ili 
tabaaaından olup Kereate 1 Gazetemizde Tefrika Edilen Bu Eser 1 
cııer pazarındakı ( 53 ) nu · • Yakında Kitap Halinde Çıkıyor. • 
rı aralı dükkinı ikametgahı • • 

ticaret• itlıhaz ederek 936 ······~·-······••!t••IBllE•ISOf yılındanberl kereıteci ve \ v • ı f\ t o • A 

tahü tılerile tıttgal ettiklerini 1 ay e a 1m1 
beyan eden Ahmet oğ lu \ 

Oıman Çavuıoğlu ve Ha~kı Encu·· menı·nden· 
Çavuıojlunun ünvanı ticar· • 
eti bu kerrel Osman Ça vuıojlu 

Ye Hakkı Çavuıotlu) olarak 
teıçil edildiil gibi bu ünva· 
nının Jmza ıekillerl de Türk
çe el yllZısty l e (Oıman Ça· 
vuıoğlu, Hakkı Çavuıoilu) 
otarak Ticaret kanununun 
42 inci maddeıine göre Ba· 
lıkeılr ticaret ve aanayl 
Odaıınca 911 ıictl ıayııına 

kaydedildikleri tlln olunur. 

Kıdm ticareti merkezi 
Sinıapur liman ve ıehrl, 

bütün uzak ıarkın kadın ti· 
cııreti rn~rkezi olmuıtur. Bu 
pazarda en ziyade alınıp 

ıatılanlar Çınlt kadın ve kız · 

lardır! 
Kadın ticareti yapanlar , 

f aklr ailelerin çocuklarını 
100-300 frank mukabıllnde 
ıatın almakta, mektebe aön· 

der mekte, İnılliıce öğret 
mekte, piliç besler aibl beı 

leyıp büyütmekte, cazip ıe 
killere ıokmaktadırlar ve 
roora •.. Vaktıle 100 ile 300 
frank araaında aldıkları çı 

plak ye cıhz çocukları lJu 
hamulelerle zenıln Çinlilere 
50 . 100 bin franıa satmak 

tadırlar. 

Aynı adamlar meyhane, 

bar ve lokantalara da kadın 
yettıtlrmektedirler 

Bunlar, evli veya b~klr 

kadınları da fuhta tahrik 
ederek taliplerine ıatı l mak

tadırlar . 

lıın en ıayanı dikkat ci 

heli, bu it üzerine talebin 
arzdan çok fazla olmaaıdır. 

bayrağını ıağa, huıuı1 ala 
met ve flamayı ıola çeke 
ceklerdir . Alamet ve flama· 
lar temsil bayrajından bü 
yük olamıyacaktır. 

Hayrak tezyinat için kul· 
lanılabilecektir. Bu takdir · 
de, bayrak ıüı bayrağı ola-
caktır Türk bayrağına, ec 
nebi devletler bandraların4 

benzememek ıartiyle ıüs ba 
yrağı yapabilecek, kullanı 
labilecektır , 

·ı ürk bayrağı, büyüklerin 
ölülerinden baıka hiç bir ye· 
re örtülenılyecek, sarılana 
yacaktır 

Türk bayrağının renk ve 
biçiminde itlenmiı balı ve 
aair etya yapılamıyacak ve 
hiç bir yerde, her ne suret 
le olursa olıun kullanılamı · 
yacaktır. 

Süı için ay ve yıldızın kul· 
lanılmaaı ballnde, ay ve yıl· 
dızın kanun ve nizama uy· 
aun olmasına dikkat edile 
cektir 

Nizamname prejeainde bu
nlardan baıka fon, ıidon, 

fllma ve flandraların ıekll· 
leri, boy, en ve niıbetleri 

ve kullanıı ıekillerl etrafın 
da genlı izahat vardır . 

1 Artırmaya konulan it Haziranın üçünde açılacak 
olan Manyas, dö~üı ve Şamlı panayırlarından ıartnameal 
mucibince alınacak rüsumdur. 

2 - Muhammen bedeli (3350) liradır 
Arttırmctya lttirak etmek iatlyenler bunun yüzde 7,5 

ğu olan (251) lira (25> kuruıu mal&andıiına yatırdıkları 
na dair vezne makbuzu veyahut banka mektubile müra · 
caat edebilir . 

3 - Arttırma 20 may11 937 tarihine raılıyan perıem 
be günü saat (15) de merkezi vılivette teıkil ed~cek En 
cümende yapılacal<tır 

4 - Hariçten Telgraf vevahut mf"ktupla pey kabul 
edilmiyecektır . 

İıteklıler vakti muayyende teıkıl edecek encümende 
bizzat hazır bulunacaklardır 

5 - Şartnameyi aörmek tıtıyenler merkezde Daimi 
Encümen kaleminde; vill vetlerde vı l a~ et makamlarının 

ııöstereceli mahalde ve kazalarda muhaaebel huıuılye 

memurlukların.:la ıörebilirler 

6 Encümende nakden para ve tahvilat kabul edılmez . 

4 - 1 - 153 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Köyü Cinıi Mevkii 
Aktarma Tarla Kar aka ağaç 

" " Doğru ağaç 

Hududu 
Doğu: H. Muıtafa, ha · 
tııı Mehmet eYlitları 

iken timdi Ummahan 
poyrazı yol, cenuben 
kara Ali 
Doğusu H Ali iken 
timdi Şakir batıaı H6-
seyln, poyrazı yol ce 
nuben Kara Mehmet 

oflu iken timdi Ali 

molla 

Bulunduğu yer ve hududu yukarıda yazılı ıki par· 

ça tarlanın birini 329 ıen~sinde madeni 5 liroya kara 
Mehmet ofullarmdan Ali oğlu Haaandan, diğerini de 310 
senesi keza madeni 5 liraya lbit oğulları Ahmet oilu 
Mustafadan haricen satın almak ıuretile Aktarma l<öyün· 
den Mehmet oğlu Şakirin senetsiz ve tıb.asız tasarrufunda 
bulunduğundan bıthiıle namına senet almak ve teıçll et · 
Urmek lıtedlğinden bu tuarruf hakkı tahkik edilmek üz· 
re 16 • 5 937 pazar günü mahalline memur gönderile 
cektlr. İtirazı olanların bu szünler içinde yan ile tapu ılcll 
muhafızlığına veyahut mahalline ıe1ecek memura müra
caat eylemeleri ilin olunur 

ı -sailkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: .. 

VlllyeU Mevkii Cinsi Hududu 
Balıkeılr Şamlı mezarı Tarla Gün doğusu çetml yolu 

ıün batııı koca betik poy 
razı eneç ve taı yatağı 

kıbleıl eneç. 

Dinkçiler mahallesinden hacı pehlivan o~lu Ahmedln 
40 ıene evvel Kasaplar mahallesinden Tüyıüz oilu İımail 
ve kız kardeti Fatmadan haricen satın almak ıurettle ıe 
netalz olarak taıarrufunda iken 333 de olmeılle kar111 
Hat rce evlatları Hüseyin ve Riza ve Kadir ye Nazıl ve 
Hueneyi badehu Rizanında 336 da ölme.ile kardeıler( 
Hü .. eyin ve Kadiri badehu Kadlrinde 337 de ölmeıile 
kardeıl Hüıeyini terketmit olduğundan bahlle namlarına 

teıçll edilmesi iıtenildiğlnden tahkikat )'apmak için 16-
5.937 pazar günü mahalline memur aönderılecektir. Bu 
yer hakkında bunlardan baıka tasarruf veya aalr bır ıu· 

retle hak iddiasında bulunanlar Yarsa bu ıünler içinde 
yazı ile tapu sicil mu haf ızlıtına ve yahut mahalline ıele· 
cek memura mdracaatları ldzumu ilan olunur. 



SAYFA 4 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Köyü Cinsi 
Pamukçu Ev 

Mevkii 
Köyde 

Hududu 
Sağı Abdullah evi , solu 
Şerif kızı Fatma ve kısmen 
Çarıkçalaran Hafize iken 
timdi vereaeden Emine hil· 
sesine ayrılan mahal , ar · 
kaeı Çarıkçı oilu İsmail , 
önü yol. 

Bulunduğu yer ve hududu yukarıda yazılı ev Pamukçu 
köyünden Emir oğlu Mustafadan intikalen kar111 Zahide 
ve evlatları Hatice ve Ali ve Emtneoin 50 senedenberi 
tasarruf ve mülkiyetinde iken Bundan 40 yıl önce a;aıa 
rında rlzalarile yaptıkları taksimde bu evin halen sol hu· 
dudunu teıkil eden kısımdan bir odalı yeri vereaeden Emt 
neye ve yfne köy içinde diğer bir mahaldeki bir göz oda . 
yıda Mezbure Emineye te rk ve tahsis ederek diğer Zahi· 
de ve ~li ve Hatice de ftbu tescili)stenilen kısımda müt· 
terek olarak kalmıılardı. Zahidenin de 3 15 de ölmHile 
evlatları Hatice ve Ali kalmııtır . Bilahilra Alinin de 332 
de ölmesile karı11 Neslıhan ve evlatları Emine ve Zadlye 
ve halaları Hatice kalmıt ve bundan aonra Eminenin de 
ölmesile kocası Mehmet ve: evlatları Halil İbrahim ve 
Mehmet ve Zeliha ya kaldığından bahisle bunlardan Ha · 
tice, hi11eıine intikalen aenet almak istediğinden tasarruf 
hakları tahkik edilmek üzere 16 5 937 pazar günü ma 
halline memur gönderilecektir. 

itirazı olanların bu müddet içinde Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığma veya mahalline!gelecek memura müracaatları 
ilan olunur. 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Mevkii Cins ve nevi 
Köyde Ev 

Köyü 
Büyük 
Boıtancı 

Hududu 
Sağı Muataf a iken halen 
oğlu Hakin solu ve ar· 
kası Zeynel oğlu Snley · 
man iken halen verese
ılnden Halil evleri önü 
yol. 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı ev teırinıanl 
291 tarih ve 6 numarala tapu kaydı mucibince Muıtaf a 
o~lu Abdülbaklnin )ken 50 sene evvel ölümtle karm Ay · 
ıe ve evlatları Muıtafa ve HaUce".ve Habibe ve Emineyi 
badehu Mustafamn da 40 sene evvel ölümile evlatları 
Ramazan ve Hüıeyin ve .... badehu Abdülbaki karıaa Ayıe de 
30 aene ~evvel :..ölmesile : evvelki koca11 ..... Mehmetten olma 
oğlu Ali ile ikinci. kocaaa Abdülbakiden olma evlatları 

Habibe ve Emineyi badehu Abd:' lbaki kızı Haticenin de 
330 da ölümile :evlatları Halil ve Mustafa ve1ı.._ Azlz ve 
Emlne~ve Ayte ve Medine ve kendinden evvel ölen kızı 
Fatmanın evlatları Necibe ve Emine ve Naciyeyi ve ba· 
dehu Abdülbaki kızı Haticenin oğlu Muıtafa da 334 te 
ölü mile karısı Ayte ve Ayteden olma oğlu Halil ve!' ilk 
karm Emineden olma evlatları Ethem ve lsmail ve Yu · 

TCRK.DlLl 

Bahkesir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

No: Ctnsl Mevkii Teminata 
) Sebze bahçesi Mektep Sokağı 20 00 

2 " " " .. 20 ou 
3 ,, .. Bayramyeri arahğı 38 00 
4 Yedi parça araa Yalı caddesi 30 00 

13 Tarla Murat baym ) 00 
Erdek kazaaanda Evkafa aU olup yukarıda yazılı gayri 

menkul peıln para: ile temhken ıataıı 15 gün m6ddetle 
artırmaya çıkarılmııtar. ihalesi l 8-5-937 ıalı günü saat 
15 de Erdek belediye dairesinde yapılacaktır. lateklt olan· 

·ların muayyen gün ve saatte müracaatları ilan olunur. 
161 - ı - 4 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Köyü Cinai Hududu 
Aktarma Samanhkfahur ve ·. Sağı Macarların Süleym

müıtemllah_~havı_:: .. an: aolu Mahmut oğlu la · 
iki odalı"'ev. mr.il arkası" öoü yol 

Hudud velbulunduğu yer yukarıda yazılı ev hacı lb· 
rahim kızları Ommfihan ve: Anentn atadan~ tntikalen mül
kiyeti erinde iken bunlardan Aytentn 327 de ölümlle kı· 
zı Fat~a ve kardetl Ommühana badehu Ommühanıoda 327 
de ölmeılle~evlatları:Mustafa_ ve Aneye badehu Ayıe_,kı· 
zı Fatmada!337 de ölmeaile ~.evlatları Habibe ve lbrahime 
kaldığandan bahisle namlaraoa teıçtl edtlmesi tatenildiğtn 
den tahkikat yapmak için 15 5 937 cumartesi günü ma · 
halline memur gönderilecektir. Bu ev hakkında bunlardan 
baıka tasarruf ve ya sair bir suretle hak tddiaaanda bulu
nanlar varsa bu günler lçinde .. yazı:ue_Balıkealr Tapu Si· 
cll Muhaf ızlığma Ye yahut mahalline gelecek memura mü 
racaatları lüzumu ilan olunur. 

S MAYIS ~&1 

Gönen Belediye 
Riyasetinden: 

1 - Gönen kaaabaaınm halt hazır haritaları Nafta Ve
kaletinin matbu fenni ıartoameleri dalrealnde yaptırıla
caklar. 

2 • Haritalara yaptırılacak ıaha ( 150) hektarı meakiin 
(50) hektarı gayri meskun olmak üzere (200) hektardır. 

3 - Muhammen bedel meakiin yerlerin hektarı (18) 
lira 1rayrl meskun yerlerin hektarı ( 13) Jiradar . 

4 • Açık münakaıa ile ihale 15 mayıs 1937 tarihine 
müsadlf Cumarteal günü saat 18 de Belediye enc0mf'nl 
huzurunda yapılacaklar. 4 - 1 - J 54 

Orman Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 2500 liradan ibaret muhtelif ilatı 

teraimiye, hendeatye ve levazımı sairenin orman tıletme· 

s nde mübayaalara karargir olmuıtur . Mübayaa olunacak 
eıya 15 gün müddetle ve 27 4 937 tarihinden 12- 5 937 
tarihine müsadtf çarıamba g6nü saat l 5 de thalel katiye· 
lert tcra kılınacaktır . Mübayaa olunacak etyııı ile ıartoa -
melerl hakkında fazla tafsilat almak ,latiyen taliplerin bu 
müddet zarfında orman direktörlüğüne müracaatları ilan 
olunur. 4 - ) - J49 

Vilayet Daimi 
• 

Encümeninden: 
1 - Balıkesir Vilayet merkezinde tnıa edlltcek doğum 

evi için lüzumu olan malzemeden ıartnamelerlode evsafı 

yazıla Demir, Çimento ve tufla 20 · Mayıa · 937 tarihine 
rastlayan perıembe günü saat 15 de ihalesi yapılmak Qze· 
re 15 gün müddeti~ açık arthrmıya konulmuıtur. 

2 - Ahnacak malzeme miktarı: 
40 ton demir; tonu J 60 liradır 6400, muvakkat temi• 

nat 480 liradır . 

100 ton terba içinde çimento; tonu 28 
lira: muvakkat teminatı 2 J O liradır . 

100000 tuğla bini alta liradan 600 lira: 
mlo.ıtı 45 ltradar 

liradan 2800 

muvakkat te-

auf ve Halil.Jbrahlm ve:Fatma ve!Emloeyt;ve Abdülbaki 
kızı Haticenln_ oğlu Muatafamn oğlu Ayteden olma Halt 
lin de 335 le bekar olarak .. ölmeıile ana11 Ayteyi badehu 
Ha ticenin k121 Medine de 929 da ölerek kocaaı,,.R:ın ve ev 

1 3 - Bu ite alt aartname ve evrak ıunlardar: 
li.tları ama il . vei..Mehmet ve Haaeneyi ve badehu~ Muata - A Eksiltme ıartnamaal 
fanın oğlu Hüıeyinin de 931 de ölümile kar111 Ayte ve 
ana baba bir kardeıt Ramazanı badehu Ramazanın da B Mukavelename ıureU 
934 de C>lümile karaaı Sıdıka ve evlatlara Necibe ve Emı- C Huıuıi ıartna me 
ne ve Naciye ve Fatmayı terketmit ve bu vereseden Ab K Keılf evrakı 
dülbaki kızı Hatice tarihten 40 senel bu eveekl hleaeslnl lıtiyenler bu evrakı ve ıartnamelerl Vtl&yet Oatıol 
20 madeni lirat bedel., mukabilinde kardeıi Abdülbaki oğlu Encümeninde ve Nafıa dairesinde görebilirler. 
Muatafaya ve]yine~bunlardan Muıtafa oğlu Hüseyin de 4 - Eksiltme her nevi malzemeye ait ayrı, ayrı ek
bu : evdeki• hi11esioi 800 ltra bedel mukabilinde 930 tari . slltme ıartnamesi üzerinde ve Daimi Encümen huzurund• 

hinde karm~Ayteye sattağından ve bunlardan tahbt inli- yapılacaklar . 
kal olan bu vereseden Ramazan kızları Emine ve Naciye 5 - Ekıiltmeye girebilmek için haiz olduğu malze · 
ve Fatma ve Hüıeyin karıaı Ane namlarına tescil mua · menin hlzaamda yazılı ve keıtf bedelinin yüzde 7,5 j&.I 
melesi yapılması lat~nildtğlnden:: tahkıkat yapmak için olan muvakkat teminatın malıandıaına yatmlmıı olduğuıı• 
16 5 937 pazar günü mahalline memur gönderilectktlr. dair makbuz veyahut banka mektubunu yukarda ya:ııh 

Bu yer hakkında bunlardan baıka bir hak iddiasında ihale tarihine kadar Encümene ibraz etmeai lazımdır. 
bulunanlar vana bugünler içinde yazı i!e Tapu Sicil Mu Encümende para ve tahvilat kabul edilmez. 
hafızlığına veyahu("mahalline gelecek memura müracaat- ________________ 4 __ ı - 159 ./ 

ları ilan olunur. #~rb~~~~~~~~~~~' 
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Santim 
Yerli Sert 4 75 5 
Yumuıak 5 25 5 50 

Yumutak Sert 
Dıtardan 6 25 7 25 

Santim Santim ~ ~ 
Mmr 3 815 3 90 it. Ba ft kesirin Biricik Gazetesidir J 
Arpa 4 4 25 fit Her Yerde Okunur· ~ 
Çavdar 4 4 it.. J 
Siaam 14 15 ·~"~ ~~~~~~!~~~~ 
Afyon 11 5 12 
Nohut 4 5 5 
Kumdarı 2 2 5 
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