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Japonyanın; İngiltere - 'ltalyanın AyrılmasıMillet· 
AmerikaileArasıAçılıyorlerCemiyetiniSarsacakmı 

Uzak Sarktı son hidisıler üzerine hasıl olan vaziyet şöyledir: italyanın milletler cemiyetinden ayrılması ile şu neticelerin hasıl olacağı tahmin ediliyor; 
1- Japonyanın Hareketi ingilterede Asabiyet 1-lt~lyanın lngiltere ile Daha iyi Anlaşabile
Uyandırdı, 2 - Ruzvelt Japon /mparaiorıına ceğı, 2-Almanya Ve Japonyanın Tesiri Altında 
Ağır lttihamlarda Bulundu, 3 m ltalya Cin- Kalacağı,3-HareketininKendiAleyhine Olduğu 

d k. it l l G . r d , t Londra, l 4 (Radyo} - ral mr.clisloe bir takrir ve· yamn Milletler Cemiyetini 
e 1 a yan arı eri ..,,,ağır l. Evenin Standard gazetesi, rek bu hldtıenln, lavıçrenin terketmeıl, Franıız matbu-

Londra, 14 (A.A) - Çin· daha fazla beyanatta bulu ltalyanın Uluılar Soıyete . bttarafhiına halel verip ver- atında da ıüktlnetle karıı-
hler Naoklnt tahliye etmlı- namıyacağım. ı~merlka tle c H p sinden çeklliılnden bahıile mediğinto müzakere edilme laomııtır. Gazeteler, ltalya-
lerdlr. bir makale yazmıt ve bun· ternıu halindeyiz ,, DemiıUr. • • • dan sonra lngilterenln, ltal- ılnl iltemlttfr. nın Lahe'/ adalet divanın-

Uzak Şuktaki tecavfiz Amerika Japonyayı pro lavlçre Federal mecliıl, dan ve Londra ademi m\1-
hidlıelerl lnollterede ve Ame K 1. L 1 • ya ile daha kolay aolaıabl-• teıto etmlttir. amuııy gruuu ıu• ıu·r fQ. leceğlni kaydeylemltUr. bu takriri müzakere için dahele koaalteelnden de çe. 
rlkada fena karııianmııtır · B 1 ı l \1 de h l t 1 t kil ı ı ti d b li azı ngl iz gazete eri Diğer gazeteler, hi~lıeyl r il op anmıı ır . meı ne n zar e e 1 riz, 

Amerika Rellicumhuru Ja- Atnerika ve lngilteren•n lerini müzakere etti yazmakla ıktıfa etmektedir· (Gazet Lozao), yazdıiı diyorlar. 
Pon imparatoruna teeuüf- Uzak Şark ıularıoda bir Ankara, 14 (A.A.) _ Cum. ler. bir makalede, Italyanın çok- Bazı gazeteler de ltalya-
lerioi blldlrmlf ve Amerika deniz nümayifi yapmaları h H lk p Mehaflller ileri Major Al · tanberl Uluslar ıosyetealn. nın, Alman'/• ve Japonva urlyet a artlsi Kamuta'/ ı 
rl'/atetlcumhur dairesinden ihtimalinden babıetmekte - tle, dün bir söylev vermtı den çekilmeli taamlm elti· elinde bir oyuncak haline 

Gurubunun bu günkü top 
Ruzveltln Uzak Şarka karıı dirler. ve İtalyanın siyasetini tld ğinl ve çu-okn. Uluslar ıoı- ldl"I üt l d d l lant11ında kültür itleri hak u ıe " m a eaaın a ır ar. 

detle ayıplamııtır. yelesinin, son zamanlarda Peıte, 14 (Radyo) - Du-
dahili ılyaaet mfilihazalarmı 

nazaraiUbare al mı yarak 

IDünhaııran millt meofaatlar 

dan mülhem olan bir ıiya

•et takip edeceil bildirilmtı
ttr. 

lnılliz hariciye nazırı Eden 

Roma, 14 (A.A.) - ltal
yanlar Çin hizmetinde bu
lunan otuz kadar ltalyan 

aıkeri müıavirlerlle on iki 
hava ekıperinı geri çağırmıı · 
tır. 

Major Attle, diğer devlet- en çok sola temayül eyledi· çenln; ltalyanın Cemiyeti 
lerln asıl bundan sonra mü• 1 ğini feri sürmektedir. akvamdan ayrıhıını bildiren 

kında Manisa mebuıu Refik 
ince tarafından ııeçen Parti 
Gurubu toplaot111nda ıorul- ttehit olmaları lazımıeldiil 

l ll 
- · h Cenevre, 14 •R&dvo) - nutku bütu•n Macar mat muı o an sua er uzeraoe a ni kaydetmtıtir. ' 

1 
' -

tlpler' 
- t ı 

1 
L 1 ltal yanın UI uslar Soıyeteeln · buatında yer bulmuı ve bu 

n mu a ea ve za:-aatı · Breo, 14 (Radyo) lsvlç 
diolenmlf, Maarif Vekili ta• J re Cumhurrelsl B. Mota; deki daimi murahhası Bu huıuıta makaleler neırlne 
rafından verilen cevap ve hal yanın Uluslar Sosyetesi o. vaskopa, bugOn ıeoel ıek· veıile teıkll et mittir. 

Yarı reıml Peıte Lutd: 
avam kamaruında: "Bu ha
dtaenln dddfyetl Ozerlnde 

Tokyo, 14 (AA.) - Ja 
pon baıvekllt Japon hüku 
metinin fimdllu Çın hük(l. 
metl yerine kaim olacak 

beyanat tanlp olunmuştur. den çektltıt dolaylllle Feda reter 8. Avenolu ziyaret 
=======-==-====·=:;==~========~======-=======o=l==== etmit ve İtalyanın ıosyete· 

den çekildiğini reımen bil· 
dJrerek istif asını vermtı, 

dört katibiyle beraber Ce

oevreyl terk eylemlıtlr. 

"Mu11olinlnln kararı Ce

miyeti akvamın zaafını bir 

kere daha büUin çıplaldıflle 
ortaya koymuıtur. Bu nu · 

ayrıca ısrara lüzum yoktur 

Meselenin muhtemel, vahim 

neticeleri dolaylatle bugQn 

yeni bir hükumet teıklli 

için tedbirler aldığ101 söyle
miıttr. 

Fransa Silahlanıyor .. 
-----

Deniz ~uvvetlarini mühim miktarda art111an f ransa 
hava kuvvetlerini de takviye edecek 

Pariı 14 (Radyo) - Me
busan meclisi 2, 175,000 
frangolan bahriye büdceıini 

lastik etmiıtlr. 

nln sarfeylediği gayretleri 
tebarüz ile nutkuna nıhayet 
vermiıtır 

Fransa Hariciye Nazın 
Perağa Hareket Etti.. 

Delbus ~6koslovak devlet adamlarile görüşmelerde bu- ' 
lunacak f ransu-Yugoslav ticaret muahedesi imzalandı 1 

Delboıla Yugoslavya Bat ve 1 
Dıv Bakanı Milan Stoyadi
oovlç aruındclki müzakere · 
)ere bu gün saat 1 O da de 
vam edilmlıtir. 

Belgrad, 14 ( A.A. ) - 1 

Fransız hariciye nazırı 

bu akıam Belgrattan Perağa 
gidecektir. 

llelgrad, 14 (A.A) - Dün 
Belgratta Franıız · Yugoılav 
tfcaret muahedeıı imzalan· 
mııtır. 

Londra, 14 ( Radyo ) -

Efkarı umumiye, İtalyanın 

cemiyeti akvamdan çektl
meıtle meıguldür. Gazeteler 

keyfiyeti sükünetle mltalea 
etmektedirler. 

Suoday Taymiı, ltalyanın 

Roma-BerlJn Tokyo mthve· 

rint ku vvetlendlrmek için 

ıosyeteden çekildiğini yaz· 

maktadır. 

tuk, aynı zamanda ıaflet 
politikası takip eden mtllet· 

lere bir ihtar mahiyetinde · 

dtr.,, Diyor. 

Bahriye Nazırı bu müna
•ebetle bir ıöylev vermlt 
lngtlterentn deniz kuvvet · 
lertnl takviye etmeıtnden 

bahıeylemlf, İtalya ve Al· 
llıanyanın deniz teslihat pro
lramlarını tevsi ettiklerini 
•öylemiıtir 

Pariı, l 4 (A.A) - Me
busan Meclfsi iki milyar 
191 milyon franga baliğ 
olan bahriye büdcesini ıtti -
fakla kabul etmlttir. 

Belgrat, 14 (Radyo) 
' Havas muhabirinden: 

Mılan Stoyadinoviç, Ro· 
ma ıeyahatı hakkında B. 
Delbosa izahat vermlt ve 
bu ıeyahatın ftalya Harici
ye Nazırı Kont Ciaooya bir 
iadeyi ziyaretten ibaret ol
duğunu, yakında , Almanya 
Hariciye Nazırı Voo Nöyra· 
ta iadei ziyaret için de Ber· 

Paris, 14 (Radyo} - hal· 

Nevyork, 14 (Radyo) -

Nevyork Taymls gazeteıi de 

ltalyanın Milletler Cemlye. 

Undan çekilmeılnln krndt 

aleyhine döneceği , çftnkü 

Milletler Cemiyetinin daha 

kuvveti• bir icraat aleti va. 

ztyetine eirmek fırsatı ve
rildiğini yazmaktadır. 

K ı z il a y ı n 60 ıncı Yıl 
Dönümü Kutlulanacak 

Dungerg kravözürünfin 
her husustaki hazırlığının 
lkrnal edilmit bulunduğunu 
•öyljyen Bahriye Nazırı; 24 
ay ıonra aynı tipte iki kro· 
"azore daha sahip olacak
larını beyan eylemi~ ve fs . 
,?!nyada Franıız bahriyesi 

Bahriye Nazırı Camplncht 
halıhazırda dünyayı kaplı· 
yan silah yarııını hatırlat 

mıı ve fngilterenln bu saatte 
inıa halinde 400 bin ton harp 
gemisi bulunduğunu İtalya 
ve Almanyanın kendi genif 
deniz proğramlarınm ikma
lini tesri ettiklerini dolayısile 
Fransanın hava kuvvetlerini 
de takviye etmek lüzumunu 
hiuetUğtni beyan etmiıtir. 

~·•••••••••••••••••• 5•••••••••••••a••••••••••••••• ' '• ' . ! Ulusal Ekonomi ve Arttırma Ku- : 
i rumunun Gençler Arasında Açtığı: i 
' . ! YAZI MUSABAKASI.. ~ 
' . 
= : , Arttırma ve ekonomi korırısu üzerinde en iyi • ' . t yazı yazan gençlerden birinci, ikirıci, üçüncü, dor- : 
t düncü ve btşirıcl gelenlere kıymetli yerli malt hedi : 
t yeler/ verlluektlr. : 
t Yazılarrn gazetemize gönderilmesi ve bir sütunu : ' . : geçmemesi, nesir olması makine ile yazılmış bulun- : 
: rnası ldzundır- Gelen yazıları bugrinden iliharen : 
: neşre başlıyoruz. : 
Ilı • 
1 Gençler ; Bu müıabakada kaleminizi deneyiniz. : J 

..... : 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B. Del bosun Belgrada 
muvualatı harar tll nüma 
ytılere vesile teıkil eylemıı 1 
Fransa Yugoslavya dostlugu · 
nun kuvvetini ve Yugoılav
ların i ransaya karıı olan 
bağlılık larını bir kerre daha 
ortaya koymuştur 

B. Delbos sabahleyin sa
raya giderek defteri mah
ıusu imzaladıktan ıonra ha. 
riciye vekaletinde baıvekil 

U Milan Stoyadinoviçle 
uzun müddet görüımüıtür . 

Sa 1tanat naibi prens Pol 
Fransa hariciye nazırını öğ 
leyin kabul etmiş ve ken· 
d ısiııe beyaz kartal niıam · 

nın büyük salibinl vermiı

tir. 
Prens Pol, B. Delbosu öğ

le yemeğine de ahkoymuı. 

ziyafette valide kraliçe. baş· 
vekil B Stoyadinovlç. ayan 
ve mebusan meclisleri reis
leri, Fransanın Belgrat sefiri 
ve bahriye. harbiye nazırları 
bulunmuşlardır. 

Belgrad, 14 ;.Radyo) -
Fransa Hariciye Nazırı B 

line gideceğini söylemittir. 

a n-Ç k Bu ayın 2 3 ünde yapılıcaköf an merasimin hazırlanın 

M t
L 

1 
~ 

1 
için bir ~ayet tefrik e~il~i. 

Al 
8 uU8 1 3f3Sin 8 an 8Şm8. Bu ayın 23 nde Kızılay Vicdani Ataseven, Emniyet 
Berlln, 14 (A.A .) - Al - Kurumu altmışıncı yılını do\- müdürü Salt Özgür, Avukat 

man Çek matbuatı arıunnda durmaktadır Bu hayırlı ve Sadık Deniz, İlk Tedrisat 

yapılan bir anlaıma ile iki faydalı kurumun yıldönümü Müfettlılerinden Sırrı Oymak, 
memleket dostane matbuat 
münasebetleri idame ede· Türklyenln her tarafında ol · Parti Vilayet idare Heye · 

cekler ve her türlü matbuat duğu gibi ıehrtmizde de la· tinden Hasan Kaptano~lu, 
hücumlarından kaçınacak- yık olduğu tekilde kutlula- Dumlupınar baıöğretment 
lardır. nacaktır . Cevdet Demiray, Gazi oku-

~ Vali 8. Ethem Aykutun lu baıöğretmeni İzzet ~an, 
Tayyare ~azalan riyasetinde teıekkül eden Mithatpaıa baıöir~tmeni 

Varıova, 14 (Radyo) 
İki aııkeri tayyare çarpışmıı 
4 pilot ölmü§lÜr. 

Londra, 14 (Radyo) -
Veymot civarında düıen bir 
İngiliz bombardıman tayya · 
resinin pilotu ile makfniıti 

parçalanmıştır Bu, bir sene 
içinde İogilterede vukuo ge· 
len kazaların 89 uncuıudur . 

bir heyet tarafından buna Raif Erdem .. 

ait proğramm esasları tesbit 
edilmiş ve on kııılik b ir ter
tip heyeti seçilmittir. 

Bu heyet ıu ıekilde teıek -
kül ettirilmiıtir: 

Belediye Retıi 8. . Naci 
Kodanaz, Halke•i H.eisi 8 

Feyzi Sözener, Maarif mü
dürü vekili ve lise ·müdürü 

Kurumun idare heyeti de 
bu tertip heyeti ile birlikte 

çalııarak proğramı teıbit 

edeceklerdir. 

Açık bulunan Kızılay Ku· 
rumu baıkanlığına merkez 

h e y e t i n i n toplantısında~ 
Sıhhat müdürü B. Muhliı .. 
Suner a1rılmı1tar. 



SAYFA:% 

Tarihi Tetkikler: XIV 

Ayvahk Tarihi .. 
Yazan: Kemal Özer 

"Öğretmen,, 

Beni Ayvalık ve Cwarı Hakkında Tn
ri/ıi Tetkikler Yapmağa Ttşvik Eden 
EKREM ÇA VULOURA Armağan. 

Mukaddes Hastane?1 J f {I] 
Emrazı dahiliyeye ve fen . 

nl cer.rahlyeye mahıuı dört 
adet ıanif, havadar v~ gü· 
neılenen 1alonu1 zengin bir 
alit ve edevah cerrahiye kol
lekılyoou ile mücehhez mü· 
kemmel bir eczahao eyi, em· 
razı akliyeye müptela hu· 
laların tecridine mahıuı hüc
releri, nevzatlara mahıuı 

vaıl ve mükemmel bir da
ireyi, eyyamı reımlyede re· 
ımi kabule mahıuı genft bir 
aalonu, müdüriyet yazıhane · 

lerlol, hastahane memurla. 
rına mahıuı bir daireyi, de
po ile matbaliları müıtemil · 

dır . 

Bu haıtahaneye ya1'ın bir 
mıeYldde on adet hücreyi 
m6ftemll bir darüliclze 
vardır. 

(Y.aot Sakelarldt) tarafın 
dan loıa11na baılandıfı hal· 
de natamam kalmıt olan ey· 
tam hane. 

oıı~r taraftan (fıkt. ra per· 
ver uhuvvet cemiyeti} oamlle 
kadınlardan müteıekktl bu
lunan bir cemiyetin darül
meıalllnde menRuca ta ve 
dokumacılıia alt tezgahlar 
veııdr alit ve edevattan 
ibaret ıayanı ehemmiyet 
bir kollekılyon mevcuttur. 

Bunlardan batkA ziraat 
numune babçeıl, (Eolakoı) 
namındaki ıpor kulübünin 
jlmnutikhaneıl, ticaret ku
lilbü, tüccar memurları ku· 
lübü adlarile teıekküller 
vardır. 

Camıatm musakkaf emliti 
Ayvalıktaki Rumların mu

ıakkaf emlaki dükkan ve 
hanelerden ibarettir. 

Bunların bir kıımı maari
fe, bir kıımı da hayırperver 
mieneaata ve diğer bir ta 
ktmı dahl kllfıe ve manas 
tırlara &ittir. 

Cemıatm araziden ibaret 
emla~i 

Bunlar ekıeriyetle üç bin 
daiıüme baliğ olan zeytin · 
ilklerden ibarettir Bunların 
bin dönümü m•arife ve mü· 
tebakl miktar dahi hastaha
neye ve kfllıe ile manastır

lara aittir. Zikrolunan mü
e11eıata bir takım bahçeler 
ait olduğu gibi Sarımualc 
adasındaki taı ocaklara has
tahanenin maladır. 

Ayvalak: (5500) Haneden 
ibarettir. Tüccarlara ve llln· 
atkirlara ait bini mütecaviz 
mataza mevcuttur . Bunlar· 
dan bet yüzü merkez çar 
ıı11Ada ve mütebaklıt diğer 
üç çarıılarda yani Yukarı, 

Orta, Aıaiı mahallelerdeki 
çarıılardadar. 

Ayvalıkta (22) adet zey
Unyağı fabrikası ve aynı 

(1) Bu haıtahaneye; Ayualık 
Rumlarmca şf yasi bazı es
babtan dolayı ( Mukaddts 
Hastahane) ismi verilmf~!I 

(/Jlıi11errth Jorj Sakkari.) 

miktarda yağ mengenesi ve 
pirina yağlarını çıkaran üç 
f abrlka vardır. 

Bunlardan ba~ka; ( 15) bü· 
yük ve otuz küçük şabun
bane, altı adet un f abrika11, 
bir çoğu buharla müteharrlk 
(80) adet dibağhaoe var
dar. Ayvalık hududuna da 
hil (60,000) dönüm ve Ay 
valıklılara ait olduğu halde 
Ayvalık hududu haricinde 
bulunan diğer (20,0CO) dö 
nüm ki: Ceman (80,000) 
bin dönüm zeytinlikler ay· 
rıca kayda ıayandır. 

(Ayoikola) klllseıi kurbin
de ve memleketin ıimal ve 
ıark cihetinde kain otuzdan 
faz ta bahçeden maada tehir 
içinde ıayanı ehemmiyet bah
çe vardır. 

Memleketin ( 5500 ) ha
nesinde (30,000) nüfus var 
dır . 

Memlekette doktorlar, avu 
katlar gibi serbest ıanat er
babının miktarı çok lıede 

her halde nüfuslll mütenasip 
idi Memlekette (6) eczaha 
ne ve (20) doktor vardı . Avu · 
kat ve serbest mes!ek sahip
lerinin adedi on kiffye baliğ 
oluyordu. Doktorların kaffe
si ve avukatların bir kısmı 

( Atinada milli darülfünun· 
dan mezundurlar.) Bunların 

bir kısmı (Esperia) ve Fran 
aa ve Almanyada tahsilleri · 
ni ikmal için gitmiılerdi. 

lyvaltğm civar mmta~alan 
Yeniçer va huri = Küçük köy 

Ayvahğa mülhak bulunan 
(Y eniçer ve huri yani Küçük 
köy) karyeıl Ayvalağın dört 
kilometre cenubunda kain 

olup ıarf Yunanlı rençberler ve 
çobanlarla meıkun bulu 
nuyordu (Ay Atanaı) n:tmlle 
ıenit ve müzeyyen bir kili
ıeıi vardır. Altı smıftan mü 
rekkep ve üç muallimle yüz 
yirmi talebeyi muhtevi bir 
erkek ilk mektebi, birde 
dört sınıf tan mürekkep ve 
iki muallime ile talebeyi 
muhtevi bir kız ilk mekte -
bi vardar (2) 

( 1821) T arıhındeki isyan. 
da bu köy halkı de isyana 
lttirak etmiıler ve bu suret
le bura11 tahribe uğramııtar . 
ikinci iıyanda yioe bat ka 
ldıran Küçük köy Rumları 
tekrar tedip edllmit ve bu 
auretle bu köy ikinci bir hara 
biyete maruz kalmıştır . Bun· 
dan sonra; ahalisi azar azar 
Ayvalığa nakletmtılerdir (3) 

(2) Bu köyün Ayvalık mtm· 
ltktlinden daha eski ol· 
duğu söyleniyorsa da bu 
yeln tarih ut sureti fskô.nz 
hakkında hakiki bir rnalü 
mat yoktur. Bu köyt; (Ye
niçerv huri) isminin veril 
mtsi esbabı dahi henüz 
malUm değildir . 

(3) Bu köyün Rumlar za· 
manında Yunan korsanla 
rırıa ve ihtllalcilerlne «ya
laklık» ettiği mu/ıak kaktır. 

( Sonu üçüncü sayfada ) 

TUkKVIL ıs BIRlNCI KANUN ~37 ,, 
i ... .. SEHİR HABERLERİ 

•. . '{ . ." '· .... ~ , . - - . ·r . ! . /. - ' . 

Pazartesi Günkü Kanh ~rinde ve Çok isabetli Bir Karar: 

Facia n 1n1 ç yüzü: OdununKilosunaKırk
para Narh Kondu .. Oeli~anh; genç ~ıza evlenme ıe~lif inde bulundu. Ku bunu 

reddedince iş kanlı bir şekilde neıicelendi. 
Aydan su iılertnde va· • 

ztfeıi bulunan Ser met adın · 

da bir gencin tanaıtığı Mü 
berra adında bir kızı Deve
lonca11 civarında tabanca 
ile altı el ateı etmek sure 
retile ağır ıurette yaraladı 

ğ~m dün yazmııtak 

olduğu Müberraya evlenmek 
teklifinde bulunmuı, genç 
kız ise bu teklifi kabul et
memiştir. Bu red cevabı 

gence çok dokunmuı. ıev

dfğl kızın kendisine ko rı• 
soğuk davranması kıskanç 

Jık hislerini körüklemi§tir 
Bunun üzerine Sermet, ta 
bancasım çekerek genç kıza 
ateı etmiştir 

ı Bu Fiattan Fazlaya Odun Sa
tanlar Cezaya Çarptırılacak .• 

Altı mermiden üçü genç 
kızm ıol kol ile karnına, ar
kasına isabet etmittir . 
Vakanın haber verllmeıi 

üzerine nöbetçi müddei umu · 
misi B. Necmettin Yeıil ha. 
dise mahalline giderek tah· 
ktkata baılamııtır. İlk tah
kikat ·dün gece eaat ikiye 
kadar devam etmlıtir . 

Dün suçlu evrakile birlikte 
sorgu hakimliğine verilmiı 

ve tevkif müzekkeresi ke · 
ıllmittlr 

Elde edilen neticeye 
göre Sermet, sevmekte 

Müberranın, gece geç vak 
it hutahaneden 11hhatı hak · 
k ında yaptığımız tahkikatta 
yaralarımn, vahametini mu · 

J hafaza ettiğini öğrendik· 1 

Bir Kardeş KatilininMu-1 
hakemesi Dün Vaplld1. 
Mii:ddeiumumi Katilin 24 Se
neye Mahkum Edilmesini İstedi 

mucibince cezalandmlmasmı 
iıtemiftir. 

Suçlunun vekili avukat B. 
Niyazi Akyürek müdafaa11m 

hazırlamak üzere muhakeme 
ağuc~zada muhakemesine de heyetinden mühlet istemif, 1 

vam edilmittir. Müddeiumumi 

Ağuıtoı ayı içeninde h · 
mail oğlu Süleyman adında 
birili kardetl lbrahiml, har· 
manında tabance tle öldür
müıtü. Süleymanm dün de 

makamını tıgal eden B. Nec
mettin Yetff, duruıma sona 

erdiii için esas hakkında ki 
mütaleasım serdederek suç 
lunun, kardetini kendi ka· 

rm Cemileyi döğmeıinden 
hiddetlenerek öldürdüğünü 

ıöyliyerel~ ceza kanununun 
51 ve 449 uncu maddeleri 

Feci bir 
Boğulma 
Hadisesi 

Son günlerde fazla ve ıü 
rekli yağan yağmurların te 
sirile Manyasın Ôrdekli de-
resi taımış ve bu yüzden 
derede bir boğulma vakası 

olmuıtur. 

Manyastan Bandırmaya 
gitmekte olan Kızıksa kö 
yünden 8 . Hilminin ifçiıi 

Ferhat oğlu Ahmet bu de. 
reden ath araba ile geçer -
ken arabııyi sel ahp götür
müıtür. 

Ahmet hayvanlarla bir 
ilkte boğulmuı olarak bir 
gün sonra ıu kenarmda bu 
lunmuıtur. 

Gönen elektri~ projesi 
Gönen belediye reisi 8 . 

Hakkı Akçalı; Ankaradan 
tasdikten gelen Gönen elek· 
trik projeıi tı·lp ilgilenmek 
üzere dün ıehrtmlze gelmiı 
tir. 

bunun üzerine duruıma 

24 12 937 cuma gününe bı 
rakılmıthr. 

Müddeiurnumiliğin, suçlu
nun cezalandırıl maıını iste
diği 51 inci madde tah 
rik sebebidır 

449 ncu madde rse 24 se 
ne hapis cezasını amir bu
lunmakta dır 

Lokantanın 

1 abaklarını 
Yere Serdi .. 

Kasap Halil oğlu Hasan lo 
kantacı Halil oğ lu Mehmedin 
lokantaınnda içerken masa 
lar üzerinde~i tal a k l arı yere 
fırlatmağa batlamıttır 

Bu arada Hasan lokanta· 
cıya da bir tabak fırlatmıı 
ve batandan yaralamıştır . 

Hasanın yere serdiği, bur· 
dahaı ettiği tabaklar yirmi 
kadardır. 

Hakkmda takıbata bar 
Janmııtar. 

çocuk bisi~let altm~a kaldı 
Biğadıçlı Sabri oğlu lama 

il Doğan bisikletle Cumhu -
riyet mahallesinden geçer· 
ken; i ı letme memurlarından 

Abdülkadirin yedi yaşların
daki çocuğu Yüksele çarpmıı 
tır . Çocuk sağ aya8mdan ya 
ralanarak haıtahaneye gö-
türülm ÜftÜr. 

Suçlu da yakalanmıthr. 

Vi~ayet idare heyeti yap 
tığı toplantıda odun ihtika 

rına mani olmak için fiat 
ların lesbit edilmesi iti üze 

rinde görüımüıtür Neticede 
yaf odunun kilosuna aza 
mi kırk para, kuru odunun 

C. H. P. 
Karasi kamununun yılhk 

toplantısı 
C. H Partisi Karasi ka

munu senelik kongresi dün 
akıam toptanmııtır . Yapılan 
görüımelerden ve btlha11a 
dileklere dair veralen karar
lardan sonra ıeçime geçil· 
mittir 

8. Sabri Koçak, Mehmet 
Keklik, lsmail Oalkuan, 
Cevdet Karaoğlan, İsmail 
Sabri K~ak, Hilmi Yırcalı, 

Abdullah Feyzi Erdener 
ve lımail Safa Kaaapoğlu 
a yrılmıılardır . 

-
B. Cavit Demir 

Mebuılarımızdan B. Cavit 

Demir dün Bürhaniyeden 

ıehrlmlze gelmtıtir 

Halketi Baş~anhüından: 
Halkevleri kurslar ıubesl 

tarafından baylar için Ali 
Şui'ıri ve bayanlar için Mit 

hatpaıa okullarında az bi · 
len ve hiç bilmiyenler için 
Türkçe okuma yazma kura 

lan açı\ftcak ve deulere 
20 12 937 tarihinde bat· 
lanacaktır. 

16 Yatından aıağı olma 
yanların ve bu kuulara de
vam etmek istlyenlerin yu 
kandaki okulların ba~öğret 

menlerine müracaat ederek 
kayıtlarını yaptırmalara la 
zımdır. 

Neşriyat: 

Yeni Adam 
Yeni Adamın 206 ncı aa

yıeı çıktı . Bu ıayıya tlave 
olarak Yeni Adam anıiklo 
pediıi adlı büyük eıerJn 

lkioci formaıı verilmektedir 
Mecmuanın içinde lımail 
Hakkı , Hüıamettin Bozok, 
Hüseyin Avni, Celal Nurı, 

Fikret Mualli, Enver Naci, 
Hakkı Toklu, Necmettin M~ 
to, Tank Onan, H.H Cırıltı 

ve Sermet 
vardır 

imıalı yazılar 

kilosuna da elli paradan narh 
koymuıtur. 

Şehre getirilen bütün 
odunlar bu ftattao daha faz
laya satılamıyacaktır. Aksine 

hareket edenler beledtyece 
cezalandmlacaklardır. 

Ekonomi 
Haftası 

Canlı Geçiyor 
Uluıal Arttırma ve Ekono· 

mt haftası münasebetile Ha· 

lkevl amplifikatörü vaataıile 
ıöylevler verilmekte, arttır-

manın faydalan ve ekono 
mimizio değeri anlatalmak · 
tadar. 

Dün akıam Kayabey bat· 
öğretmeni B Cemil bu ko· 

nu üzerinde bir ıöylel' 

vermittir. 

tialkevi hafta münase · 
betlle bir temsil vermiı, bu 
piyes de hoparlör vaııtasıle 
yayılmıştır. 

Bügün öğleden ıonra ilk 
okullarda arttarma ve eko· 
nomi ile alakadar küçük 
temıtllerden mürekkep kendi 
ara1aranda birer müsamere 
vereceklerdir. 

-
Eğe Giimesi 
Kır koşuları 
Eğe gümesl birinci kır ko· 

ıulara pazar günü atletiıOl 

ajanı Şevkinin idaresiade 
Ayvalıkla Çamhk arasında 
yapılmııtar . 

2000 Metre koıuda Enver 
birinci, [Bürhanlye ldınaD' 
yurdu] . ikinci Mehmet [AY 
valık İdmanyurdu], üçüncii 
Şaban {Ayvalık Akınspor]• 
dördüncü Muz :lffer [Ayl'a· 
lak ldma rı yurdu], beıinci Tab· 
sin [Ayvalık ldmanyurdul· 
altmc ı Rasim [ Ayvalak ld 
manyurdu), yedinci Hüseyiı> 
[Ayvalık Akınspor], ı;ekizlll 

ci Kemal [Ayvalık Akınsporl• 
2000 Metrede 18 puvaola 

Ayvalık Akmıspor. 12 pır 
vanla Ayvalık ldmanyurdu 
kazanmıı· ardır. 

3500 Metre kof uda 
birince Ahmet [Ayvalı1' 
Akınıpor), il<iocl Hasan (AY~ 
valık ldmaoyurduj, üçüııcO 

ur · Mehmet (Ayvalık ldmanY 
du ], dörd üncü Hüseyin .l t\Ju 
vahk Akınspor], betine• 
[Ayvalık Alunspor), aluocı 
Fnık {Ayvalık Akınspor) · r;. 
dinci lbrahim [Ayvalık 15 
manyurdu) t3u koıuda 
puvanla Ayval.k Akuı•P0' 
kazanmııtar ,,...,,,,, 
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Servet 
Ve hugün~ü heyeti içtimaiye 

Servet; bugünkü heyeti 
lçtimalyenin hayat noktala
rım teıkil etmektedir. Bu 
sebepten Jlltamak iıtlyen her 
birlik, her ıeyden önce ıer
veUoi çoğaltmak ve bu turetle 
'istikbalini de emniyet altında 
bulundurmak iıter. Ve bu 
gayenin tahakkuku için ılz 
h, itikir bııı vurmadığı ça 
re ve vaııta kalmadığı gibi; 
bu uğurdaki mücadeleıinin 
dahi seyrinden btr eaniye 
geri kalmama11nı biHOn var· 
lıjı ile temine çabıır . 

İtte pamuk, petrol için 
yapılan gizli harpler ve me· 
vcudlyetlni ilk defa hayretle 
ltittp gördiiğümüz her nevi 
icatlar, bu ıayenin tahakku. 
le una hizmet eden f aallyet 
ve mücadelelerin zaruri bir 
nettceılnden batka hiçbir tey 
deiddirler. 

BugilnOn heyeti içtimaiye· 
ıl refah ve ıaadetınl temin 
iç.,in ber ne baha&ıaa olursa 
olıun ıerveUni çofaltmak ve 
bunun için de yeni yeni ıer 
•et membalarını aramak, 
bulmak ve sahip olmak ga 

Jetini ıOder. itte müatem 
leke ht11i buradan dofar. 
Yalnız bununla da iktifa etml 
Yen heyeti içUmaiye aynı za 
manda endüıtrlye ve btlhaa 
sa harp endütriılne; gayesinin 
lbuvaff akiyete ulaıa bilmeıl 
ve mevcudiyetinin idameıl 

lç ın büyük bir kıymet ve 
ehemmiyet verir. Bugün ak 
allera hayret veren endGat 
ridekl lnkltaf bu ıebepten 
aaeydana gelmtı bulunuyor. 
Almanlar ıuol petrolu ıırf 
bu makıada iıtlnad eden 
çahımalnrı neticesinde bul 
dul ar. 

itle ıervetln bu Aılkir kı · 
Yrnet ve ehemmiyeti anlatıl
dıktan sonra onu çofaltmals 
her içtimai heyetin gayesi 
olacafı gibi bu gayenin ta -

hakkuk una hizmet edecek
ler de gene o heyeti içtima 
iyenin ferdlerl olacaktır . 

Bugünkü heyeti içti -
•atye aer.vetaiz yaıamanm 

hnkinıızhğını vtt böyle bir 
4ilifünceye uplanmanm an
cak bir hayal ve tasavvur· 
dan ibaret olacağını an 

birer birer dikkat ve ihti 
inamla tetkik ettıkten ıonra 
tene birer birer ath; Alagua 
llıo gemiye asla bomba ıok 

lftadığıoı ve geminin hareke 
Unden az evvel gettrdiil 
Paketin içinde akümiilitör · 
lerln ıarjmı tazelemeğe 
lnahıuı aıit ıulfrik bulun· 
dutunu kolaylıkla isbat etti. 

Müdafiler. tayin edilen 
hır zamanda iıtlal gürültü
•Gnün tamamile hlı edildi 
lint ileri ıOrdiiler . Mahke. 
IDe Morro - Caatlein çok 
lftllctarda, temizleme ve 
hflamacla kullamlmak üze 
te, yüklendlii petrolün itti · 
lal ett i ği ni tsbat elti . 

Avukatlar ümUılzlik için· 
de ç11pınıyorlardı Çünkü 
'-Grettebata hlç bir hata 
)'Qklenmedlfi taktirde ıiıor
l'l tirketlerlntn tahütlerlnl 
)'erine ıetlreceklerlnl bili · 
)orlardı. Deniz tarlhlr.te 

$ t 

Bahtları pantolon giydiren 
adam 

Avrupanın meıhur iıli
hatçılarından Franaeıca Nor· 
tiyuega , teyzezadeıioe mu 
azzam Ltr servet bırakmıı· 

tı A!lcak vasiyetinde bir 
ıart varfllı . Teyzezadesi 
Franıeıcanın beslediği kır· 
mızı balıklara pantalon giy · 
dtrecekti. 

Peorıe Francıl Srain 
adındaki enkıantrik te Ame· 
rtka reiılcumhuru intihap 
edilmek gayretiyle tamam 
bin nutuk ıöyl~ mlt. buna 
mukabU intihaplarda bir 
tek bile rey almamıth. Ara
biıtan fıstığı yiyenlerin ebe· 
diyen yaııyacaklarım iddia 
ederdi. Kendiıi 1904 de öl
dü. 

Vellington dükü daima 
barabarinde altı tane saat 
bulundururdu. 

Prusya kralı hiiyük Fre· 
drik hiç yüzünü yıkamazdı 
Sudan nefret ederdi . . Kır· ' 
mızı ve temiz görüııılin di
ye yüzüne kırnazı mürek
kep ıQrmekle maruftu. 

Hazreti isı ilı kınuıan 
adam 

Miıtik yazılariyle methur 
inıillz ti.iri Villtam Blalle, 
filozof Sokrahn kardeıl ol. 
duiunu ve f lazreU laa ile ko 
nuttuiunu iddia ederdi. 

Keman vlrtoözüıü Papa
nlnin, kemanımn telleri eı· 
kiydı . Çalarken koptuğu ta · 
kdirde, kalan tellerle çalmak 
suretiyle aanlltını halka ıöı · 

termek için bu telleri h iç 
değlftlrmek istemezdi 

Meıhur muıanni ( Koruzo) 
dtnleylctler ara11nda para 
ile tutulmut alkıılayıcılar 
olmadıkça katlyyen ıukı 

söylemezdi. 

Corc Klemanıu yatağa 
terlik ve eldivenle girerdi. 

Mfinihte Frltz Babel adın 
da bir adam hasta olma· 
mak için altmıt ıene ya 
taktan dııarı çıkmamıth . 

lngı l tı: rede P\!orge Csher 
ismindeki bır eksantrik de 
tıpkı bir at gibi yatamak 
merakındaydı. Saçmı atın 

yeleılne benziyecek tekilde 
kestirir, ayakkaplarına at 
nalı çaktırır ve saman, ot 
ve yulaf gibi ıeyler yerdi . 

lamıı bulunuyor. Ve bunun 
içindir kl herzaman tedbirli 
olmayı tercih ediyor. 

H. flrmen 

Bulgaristanda 
Nüfus işleri 

Zora gazetesinin "400 bin 
kiti kaybetmıt bulunuyoruz.,, 
Baıhkh yazısına göre ıon 
yirmi yıl zarfında Bulgariı

tanda umumi nüfuıa niıbe 
ten doium ve evlenme hi · 
dlıelerl endiıeyl mucip bir 
tarzda azalmakta ve normal 
nüfus artamı bir tenakuı ar· 
zetmektedir. 

1936 Yıl ı zarfmda yapılan 
nüfuı sayımında Buleriıtanın 

nüfusu altı milyon 212 bin 
440 olar1tk tesbit edılmiıttr. 
Ayni ıene zarfında Bulga rlı· ı 
tanda 48 bin 950 evlenmE; l 
159 bin 146 dofum; 87 bin 
ö 1üm kaydedllmlttlr Yani 
1936 yılı zarfmda nüfuı no· 
rmal bir surette 71 bin 423 
kiti olarak büyQmüıtür. Yu · 
karıki doğum, ölüm ve ev 
lenme vakalarmı bin nüfuı 

üzerine niıbeten heaaplıya

cak olursak aynı ıene zar
fında Bulgarlstanda btn nii 
fusa 7,9 evlenme; 25 ,6 do 
ğum ve 14, 1 ölüm isabet 
etmektedir. Aynı niıhete gö· 
re tabii nüfuı a rbma 11, 5 
dar. 

Bulgariıtanda evlenme va· 
katarının ~n ziyade azaldığı 
yıllar, 1912 den 1917-dahile 
kadar olan harp yıllara · 

dır. En az doğum hidiaeıt 
kaydeden ıeneler de 19) 6 
dan 19 l 8 ·da hıl- yıllarıdır Nü-
fuıun tabıi artma vaziyeti 

TORKDIU 

lu kardesile nişanlınnuı 
Domenik Slnıiç adında 

bir delikanlmın Milinoda 
Maon caddeıinde bir vtlli
ya 11k, sık gıtmeal zabıta

nın nazan dikkatini celbet
mlf ve delikanlı karakola 
davet edil mittir. 

- Sen bu villaya vakitli 
vakitıtz gldiyonun; bunun 
ıebebl nedir? 

- Villada Cım aıllı bir: 
fam dö tambr vardır, o be· 
nim nlıanlımdır . 

Karakol Cınayı da davet 
etmit o da Domenik lle ot· 
ıanh olduğunu ıöylemiıtir 

Pekala senin adm ne-
dtr? 

Ctna Stnıiç 
Tuhaf tey; bu deli

kanlı da Domenlk Sınsiç. 

Ctna ıen nerede doğdun? 
- San Covanada . 
- Domenik sen nerede 

doğdun? 

--- Tuhaf ıey. Ben de 
San Covanada doğdum . 

Zabıta, bu esaı iizerinden 
yürüyünce {Jfna ile Domeni· 
fln kardeı olduklarını mey 
dana çıkarmııtar. 

Bu iki kardeı umumi 
harbin ilk ıene l erinde ba
balarının ve annelerinin 
ölürnü haıebile ökıüz kal 
mıtlar, her biri baıka yer. 
lerde, baıka baıka aileler 
nezdinde büyümüılerdir. 

inanılmaz görünen bu ma 
en ziyade 1913, 1916, 1917 1 cera tamamile doğrudur. 

ve 1918 harp senelerinde 
azalmıthr 

1904 Senesi Bulgariıtanda 
tabıi bir surette nüfus arta 
mı binde 21,2 nlıbetinde ik 
en bu nııbet muhtelif teba 
lüflerle 1926 ıeneai zetrf mda 
20,2 gibi bir netice arzet 
mit ve bundan sonra müte 
madi bir tenakus göstererek 
nihayet I 926 da 1 l ,5 inmiı 
tir . Halbuki 1926 ıeneai zar· 
f rnda Bulgaristan nüfuıu bet 
milyon 814 bin 800 kiti ol 
arak tesbit edılmiıUr. Böyle 
bir nüfuıun senelik rıufuı 

artımı 109 bip 312 kiti iken 
1936 r.erıesinde alta milyon 
212 bin 440 kiıtlık bir nü 
fuıun senelik normal nüfu6 
artımı 71 bin 423 kitldir . 
Her iki ıenenln umum nü · 
fuı mnvcudlan nazarı Uiba 
ra alınacak olursa aradaki 
fark büsbütün büyür ve ha 
kıkaten Zoramn dediği gibi 

" enditeyl mucip " bir hal I 
alır . I 

Bu gazeteye göre 1926 sene 

ai zarfında baılıyan niıbet 

1936 ya kadar mütemadi bir 
yükıeliı arzeheydi bu on yıl 
zarfında normal nüfus arb
mJ 400 bin klısyi bulacaktı. 

Gazete. salahiyettar ve 
mesul makamların evlenme 
doğum ve ıağlık itlerinde 
ciddi tedbirler almalarını ve 

bu itleri ıiaha ciddi ve 
daha iyi bir tarzda organi· 
ze etmelerini lıtemektedir. 

1 1 

Etnoğraf ik sergi 
l?ulgar hük6meti flnli.n 

diyada büyük bir dooğraf ya 
ıergiıi açmathr. Sergi Bul 
gar etnoğrafya müzesi mü · 
dürü Hr. V akarelski tara 
fmdan tanzim edilmit ve 
Fınlandiyada büyük bir ilgi 

ile lcartılamrnıtır . Serginin 
açılma töreninde cumhurre· 
iıinin eıt hazır bulunmuı ve 
kendlıine gayet sanatkara· 
ne tılenmlt b1r masa örtiiıü 
ile iki ıerl peçeta hediye 
edilmiıtir . 

0aaaaaaaaaaDaaaa~aaaaaaaaaaa•aaaa~0 m isli görülmemiı bir çabuk 
lukla bir el ın yangını mey 

dana eett rdıl}lni söyliyorlar · 
da. O zaman mahkeme, ge · 

~ ~ 

5ı s. o.s. ~ 
minin enkazını görmüı olan 
eksperleri davet etti Onla
larm tahadetleri Va rd Line 
ku m panya11 içın çok ağar 

ol du . 
Onlar: 

-Atetin, bir ıigara içenin 
dikkatsizliği yüzünden kü· 
tüpbaneden çıktığı zannedi 
liyor. diyorlardı. Alet çok 
çabuk ortahfı kaplamıııa 
bunun sebebi ge mi mQıtah . 
diminin htç bir zaman ater 
le iyi bir ıekllde mQcadele 
etmemelerinden ileri gelmit · 
tir. Eo iptidai tetbirlere ka · 
dar hepsini ihmal ederek 
tktidarsızhklarmı ve ihmal
karlıklarını göstermftlerdlr. 
Hatti yangını söndürmeae 
yarayan, tacrld edici kapı
ları bile kapamalı ihmal 
ıetmlılerdlr. 

D O 
O Yazan: Çeviren ~il 
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Daha f azlaaı; kaptan ast 

larma ıon suratle gitme 
emrini vererek ıkudaraızlı · 
ğmı göatermiıttr. Çünkü bu; 
ateıı artırmıttır. Kumpan 
yamn da meıullyette büyQk 

bir hi11eıi vardır . Kumpan
ya ekonomi dOtünceıiyle, 

felaket zamanında bit bır· 

ite yaramıyan, köhne ma· 
teriyel ile gemiyi tecbiz et 

mittir. Nıbayet, yangının 

ıüratle ilerlemesine sebep 
tudur: kütüphaaenln hava · 

ıını, biiyük ıalonlann hava 
ıı ıtbt, tecdit için, bir nevi 
vantllltör konulmuıtu. Bu · 
nun 1ayeılnde piı hava top
lanıyor ve kaplamaları• ar. 

kaaanda bulunan bir boru 
ile dtıarı atılıyordu . Bu yol
da motörler dehtelli bir ha· 
va ceryam maydana getiri 
yordu. Kütüphanede yanım 
çıktığı zaman alet bu hava 
deltitnden içeriye nakil edil· 

mit ve borular içinde, bO . 
tiln salonlara , tarifi imkan 
11z bir tekilde yayılmıttır. 

Yanıın devam eltili müd 
detce kaptanlardan hiç biri 
bu hava ceryanı ha11l eden 
motörlerin durdurulma11nı 

düıünmemlttlr. 

Müdafiler kaptanın öldü
rüldüfilne lıtinat ediyorlar 
dı ve daha fazla kuvvet 
vermek için Valmottun b• 

SAYFA: 3 

Ayvahk Tarihi 
(Baı tarafı ıkinci sAyfada) 

Ayazment - Altmova (1) 
Aydın vilayetine mülhak 

Bergama kazasına tabi olan 
(Ayazment-Altınova ) ( 4) Ay
vahğın üç saat cenubunda 
kiindJr. 

iki bin ahallıi vardır . Bu· 
nlardan <800) nüfuıu ziraat· 
le me11uldürler . Yunan ce· 

maati (Ayiyen Paraıkevı) 

namında bir büyük ve (Ay
dimitri) ile (Ayyanl) adla-

rında iki küçük kilise idare 
ediyordu. Birde dört aınıf-

dan ve yetmlt tftlebeden 
mürekkt:p bir muhtelit ilk 
mektebi vardı•. 

Bu köyde; (5) ekıeriyetl 

Türkler teıkil ederdi (1821) 

Ayvalık isyanına buradaki 
Rum ahali de itUrak ~tmit
lerdi . 

A ltınovada; gerek mahal · 
len ve gerekıe veıikalara 
miiateniden yaptığmı tetkik 

ler neticeılnde; bu köyün 
muhtelif zamanlara ait geçir · 

dtji muhtelif edvarı tarihiye 
olduğu anlaıılmıttır . 

Bu köyün; vechi tesmiye · 
' sine dair söylenen rivayeti 

tevıik için birhayh uir•t · 
hm Fakat hakiki bir malu . 
mat edinemedim: 

Altınovada Romalılar za · 
manından kalma bir kilise 

olduğu ve bu kilaıeden muhav · 
vel bulunduğu ıöylenen yıkık 

ve kubbeli bir cami ve bu 
1 

camlin bahçesinde birde ku
yu vardır. 

Hırtıtiyanlar vaktile bu 
kuyudan su alırlarmıt - le 

berrüken - o zamAndan
beri buraya (Ayazma) ve 

halen d e ( Ayazma ) adı 

verilmektedir. Bu köye de 
(Ayazment) tesmiye •edildi · 
ğtnln ıebebi bu imit .. 

Altanovanm Osmanlı de 
virlerindeki tarihi durumla 

una ait bazı ' araıtırmalarım 

ı ııralanndıı: 

(Altınovada) Haca Bayram 
VeliJ·e izafe edilen çok es· 
ki bir camiye tesadüf ettim. 

( 4) Allwovanın diğer bir 
ismi de ( Emrııt abat) dtr 

(5) Allınova halen Halı 

kesirin Ayvalık kazasrna 
bağlldtr. 

(3) K. Özer 

kadar çabuk ölmiyecelini 
tasdik eden ıahi tler bulun 
muıtu . İddianın mahiyetini. 
çok kolaylıkla, b ir kimse 
aydınl atabtlırdı . fak a t kap 
tanı muayene ve teda vl et 
mit olan doktor felaket ea
na11nda ölmütlü. Kumpan 
ya biklmleri ıkna için hiç 
bir ıeyden çekinmemlı; Vil· 
mottun bütün akrabalarına 
mahkemeye gelmeleı 1 için 
ıeya hat masraflarını ~er 

mitti. Hunların hepsi de 
doktorun sağlam bir ıibhatl 
olduğuna tahadet etmitlerdi. 
Fakat hakimler Vılmottun 

çok zamandanberi bir kalp 
hastalığından raha taaz oldu · 
iunu iıbat edemeyince mü· 
dafl, tezini kabul ettireme
di . Nıhayet bu cihetin ta · 
mamlle taYzihl için otopıl 

yapılma11na karar verdiler . 
Otopılde doktorlar hiç bir 
zehir allmetl bulamadalar. 

(6) Bu camiln (600 - 700) 
ıenelik bir mazlıi varmıt. 
Camiin cümle kapuMtnun 
üıt aai tarafında iki kOçik 
mustatil ıekllnde tat vardır 
Bu taf dört bölümle ve bu 
bölümler üzerinde dört kita -
beyi ihtiva ediyor. 

Kitabe çok ılrlftlr. Ok· 
unduiu takdirde belki bazı 
tarihi haklkatlar meydana 
çakacaktır ... 

Altınovanın çok eakl bir 
mezarhiı da var Bu me· 
zarlıiın içinde kubbeli ve 
harap bir bina buluamllk
tadır. Bu binanın tatları ve 
tuflaları çok eıkl devirlere 
alt olduğu hi11tnl vermekte
dir. Mezarhktaki taıların ea· 
kilerine teıadilf edemedim. 
Yalnız mezarlıfın ıarlunda . 

ki köıealne raıtlayan dıva
rm içinde ıömillQ kmk bir 
taı ve kitabeıl nazara dik
katımı celbettt. Kitabe tU
dur: 

Etbaki AHahllssamed 
958 

Oımürdq 
8u kitabedeki (Demürdq) 

ismi üzerinde durarak lncelr 
meler yaptım. (Demlrtaı), 

{ Demiirdeı) iıimlerinln all
kalarım aratbrdım . 

Mahallen ltlttlllme naza· 
r.&a: Dikili kazasının Çanda· 
rala köyüne batla (Oemür· 
det) iıminde bir köy vumıt. 
Bu taım bu köyden (Dem· 
iirdeı) adındaki bir zata ait 
olmak ihtimali de yok de
fildir, dedim. Fakat tatıa 

tarihi, yazılarının durumu 
ve bılhaaıa bu köyün aza · 
mi (100 - 150 ) ıenelik 

olma11 bu ihtimali çürüttü. 
Yine Altınovada metrük 

ve bir arsa halinde bulunan 
küçük bir mezarlıkta, açık· 
ta bulunan bir mezar taıı 

buldum. FotoArafmı aldım, 

kitabesini yazdım. Kitabe 
ıudur: 

1: Elmerbum Velmatfur 
Mevlana Ali 

2: Çelebi Mehmet Etfehlr 
Bahir Kadı 

3: Nukilet mln darOlfanl 
eddarülbeka 

4: Sene f ı ,ehri ...t.ml
evvel 

5: Tıs'emle ve tiı'e ıel&.fn 

(6) Bu camii daha evvel 
bana Bay Ekrem dt taı1sl 
ye etmişti. 

Muhakeme eınaaında yol 
cularla gemicilerin dinlenmesi 
feliketin en ufak tefrrOatana 
kadar herteyi ortaya çıkar · 

dı. Evve li Vard·Ltne mah
kum o luyordu. Alagua ve 
Roıersin phadetlerl kum· 
panyayi mahvedici bir darbe 

iodirmiıti - Davadan e•vel 
bu dramın akt6rü (ize
rlne anket açan mahkeme; 
Roıenden gizlt bir ıurette, 
Maçkeyln hattı hareketi 
hakkında malumat istedi. 
Y alancdıfan ince ıanatına 
yabancı, dofru ve namuılu 

btr adam olan Roıera bir 
çok esrarı oldufu ıibi an
lattı. 

Muhakeme eına11nda ya
pılan ihbarlar Qzerine mOd
delumuml, Varmı Abbott ve 
V ard·Line kumpanyaıınm 
ikinci müdilır6 aleyhine, ka· 
nunen lıtentlen korunma 

- SONU VAR-
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Açık T eşek~ur 
lkı senedenberl gerek İs

tanbul ve gerek lzmirde 

müracaat ettiğim müteaddit 

doktorlar derdime bir 

çare bulamayıp takdir ey
lemeyi bekluken son i tica 

olarak hatırıma gelen kıy. 

metli hemıehrimiz latan. 

bulda Alemdar sıhhat evi 
müessis ve müdürü B. Ka 

drlye müracaatım üzerine 
prefesör B. M. Kemal Ôke 

tarafından teıhıs ve ame· 

llyatı yapılan ve tekrar ha 
yata kavuıan ıerlklm Şap 

kacı B. Alı Barıı namına 

gerek M. Kemale gerek Or 

han ve B. Bedri ile bilumum 
hastahane müstahteminlne 

aleni teıekkürlerlml bildiri
rim. 

Elbise ve Şapkacı 
Yahya Şen 

İçenlnde London Mlnlster 
Terzi Akademlılnln ve Parlı 

La Düvez Akademisinin hu
susi mektupları ve biçki kro. 
kileri bulunan bir para 
cüzdanı ve n\ifuı tezkerem 

,-----------, 1 DOKTOR RHMET 1 1 f/KKO YU/'llu 1 
1 ÇOCUk HEklMI 1 
1 . 1 ı ~ Bankasıyanm-

1 daki muayenehane· I 
ı sinde her gün saat ı 
1 15-18) e kadar has· I 1 falarını kabul eder. ı 
~-----------~ ,. ...................... .. 
! TÜRKDİLI ! 
: Pazartesinden baıka her : 
• • • ıün çıkar. Siyasal gazete .. • • • : Yıllıiı: 800 Kuruı : 
: Altı Ayhfı:400 : 
• 3 • • Say111: .. • • • : Günü geçmit ıayılar 25 : 
• • • kuruıtur. • • • : ADRES: : 
: BALIKESiR TÜRKDIL1 : 

~ ................ ·~····~ 
6-12 937 gecesi kaybolmuı · 
tur. 

Bunların ataiıdakl adrese 
getlrlldlil veya gönderlldıil 

takdirde memnun bırakıla

cakları vaid ile ilin olunur. 

Adres - Balıkesir Yeıtlll 

lpek sokak No: 11 
Terzi Muharrem 

Avni Ekmekçloflu 

Belediye 
Riyasetinden: 

Odunun havayici zarurlyeden olduiuna 2-11 · 9~7 tulh 
ve 847 numara ile idare heyetince karar vertlmit ve yat 
odunun beher kilosuna bir kuruı. kuru odunun beher ki· 
losuna elli para azami flat tayini belediye encümeninin 
8 12-637 tarihli toplantmnda kararlatttr11mııtır. 

:;;ehre getfrlJecek odunların yukarıda teıbıt edilen aza· 
mi fiata göre ve kilo ile aatııının mecburi bulunduiu. ak
ıi hareket edenler hakkında umuru belediyeye müteallik 
ahkamı cezaiye kanununa teYfikan takibat yapılacaiı ilin 
olunur. 

Bahkesir T apU Sicil 
Muhafızhğından: 

Mevkii Cinsi 
Uncukm Okkıran Tarla 

Hotaılar 
Doğusu bayır, batı11 yol, 
poyrazı Gökçe oğlu Is· 
mali tarlası 

Hudut ve bulunduiu yer yukarda yazılı tarla 40 - 50 
senedenberl küçük İbrahim oflu Hüseylnln atasından in· 
tikalen malt iken 328 de ölmestle evlatları Muhsi11e ve 
lbrahlme m\inhaıır oldufurıdan bahsile tapuya bağlanma11 
istenmekte olduğundan bunlardan baıka bu yer için mül · 
klyet iddiasında bulunanlar varsa 10 gün zarfmda vesaiki 
taaarrufiye ve buna benzer ellerinde vesika varsa birlikte 
tapu ıicll muhafızlığına ve 24 12 937 gününe müsadıf cu · 
ma günü mahalline müracaatları lüzumu ilin olunur. 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Köyü 
Hotatlar 

Mevkii 
Bayram 

deresi 

Ctnıi 

Tarla 
Hududu 
Doğusu kıımen Ber· 

ber oğlu lamail tar · 
laıı ve kısmen boz· 
hali, batııı pO) raz1 
ve kıblesi bozhali 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarla 30 · 40 
senedenberi Hüseyin oğlu Yusufun taıarruf ve ziraatında 
iken 334 de ölümlle veraseti karısı Azize ve evlatları 
Fahrettln ve Nazmiye Jijer evladı Sakineye münhasır ol
duğundan bahslle nam!arma tesçifen tapuya bağlanmasını 
fatemektedirler. 

Bunlardan baıka bu yer hakkmda mülkiyet iddlaıanda 
bu1unanlar varsa 1 O gün zarfında vesaiki müıbıtelerile 
tapu sicil muhafızlığına ve 24- 12 937 cuma günü mahal · 
liqe ıtd~cek memura mliracaatlan lüzumu ilin olunur. 

Vilayet Daimi 
Encüme~inden: 

1 - Ilıca - Bürhanlye - Ayvalık yolunun 99 + 00 
99 + 940 ncı kilometreleri arasında Bürhaniye kasabası 
içinde yaptırılacak 235 metre tulündeki parke kaldırım 
lntaatının açık eksiltmesine istekli çıkmadığından 19 12·937 
tarihine raelıyan pazartesi günü saat 15 de ihalesi yapıl· 
mak üzere eksiltme müddeti 10 gün uzatılmıttır. 

2 - Bu itin ketlf bedeli 7935 lira J 2 kurut, muvak-
kat teminata 596 lira 50 kuruıtur. 

3 - Bu ite alt evrak ıunlardır: 
A Eksiltme ıartnamesl 
B Fenni ıartname 
C Keııf cetveli ve teferrQah 
Ç Mukavele örneil 
D - Nafıa tıleri ıeraltt umumlyeal 
lsUyenler bu evrakı Vilayet Daimi Encümen kalemin

de veya Nafıa müdürl\iğünde görebilirler. 
4 - ihale hiikômet datrestnde teıekkül edecek Vtli· 

yet Daimi Encümeninde yapılacağından isteklilerin muay
yen vaktinde keıtf bedelinin yüzde 7,5 iu olan miktarı 

yukarda yazılı muvakkat teminatını mal sandıiına yatır· 

dıfına dair makbuz veya banka mektubu ile ve bu gibi 
ıılerle uiraıtılına dair Bahkeıir Nafıa müdOrlOIOnden alı
nan vesika tle beraber müracaat etmeleri ilan olunur. 

Bıhkesir mıhkamı hıkitipliğindın: 
Açık artırma ile paraya 

çevrilecek ıayrl menkuliin 
ne olduiu ev, bulunduiu me· 

vkl, mahalle, sokaiı ve nu 
maraaı Selmlye M. Bailar 

sokaiıada sağı mubatir Ki· 
mil kahvehanesi ve kısmen 

avcı Halli ve Hasan •e Ya
kup haneleri solu Recep kı
zı ve Ahmet vereselerl, Şev
ki ve İbrahim haneleri önii 
Baflar sökafı ile mahdut 

Taktir olunan kıymet 

1250 .. lira 

Artırmanın yapılacaiı yer 
gün saat 5 . 1 - 938 Çar
ıamba günü saat 15 de mu· 
hakeme kaleminde 

lıbu gayri menkulün art 

ırma ıartnamesi 5 .12·937 ta . 
rlhinden itibaren mahkeme 
kaleminde herkesin görebil· 

mesl için açıktır. llioda ya
zılı olanlardan fazla mal~mat 

almak latlylnler ııbu ıartna
me ve 9 dosya numaraalle 
müracaat etmelidir, 

Artırmaya lttlrak için yu
karda yazılan kıymetin y(lz · 

de 7 ,5._ nlsbetlnıJe pey veya 
millt bir banlcanm teminat 

mektubu 
tir . 

tevdi edilecek-

İpotek sahibi olacaklarla 
diğer alakadarların• ve lrti · 

fak hakkı Hhlplerlnln gay· 
rl menkul üzerindeki hak-

larmı huıuıile faiz ve mas 
rafa dair olan iddialarını 

lf bu ilin tarihinden itibaren 

20 gün içinde evrakı müı · 
bitelerlle birlikte memuriy-

kul ile temin edllmiı alac 

aklarının mecmuundan faz 
laya çıkmazsa en çok artı-

ranın taabhndn baki kalm

ak Qzere artırma 15 gün 

daha temdtd ve 15 inci gü · 
nü aynı saatte yapılacak 

arbrmada bedeli satıı isti· 
yenin alacağına rüchani ol-

an dlier Alacakhların o ga· 
yrl menkul ile tewnln edil · 

mıı alacakları mecmuundan 

fazlaya çıkmak tarUle en 

çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edile-

mezse ihale yapılamaz ve 
aatıt talebi düter. 

Gayri menkul kendilloe 
ihale edilen kimse derhal 

veya verilen malQmat için · 
de parayı vermezıe ihale 

kararı fesholunur ve kendi

sinden evel en yüksek teklifde 
bulunan:kımse arzetmlı ol· 
dufu bedelle almağa razı 

oluna ona, razı olmazsa ve 
ya bulunmazsa hemen on 

beı gün ~müddetle arhrmıya 

çıkarıhp en çok arbrana 
ihale edilJr. iki .J ihale ara· 

ımdaki fark ve geçen gün · 
ler için yüzde 5 den hesap 

olunacak faiz ve dlier za· 

rarlar ayrıca hükme 

kalmaksızın alıcıdan 

olunur. 

hacet 

tahsil 

Gayrimenkulün yukarda 
gösterilen 5-1-938 tarihin · 

de mahkeme kalemi oda
sında itbu ilin ve gösterilen 

arhrma ıartname dairesinde 

etimize bildirmeleri icabe· satılacağı ilin olunur. 

der Akıi halde hakları ta · ~··• •• •• •••••• •• •• •••• ••"' 

pu ılclllile sabit olmadıkça =: F o T o = ••• 
satıı bedelinin yapılmasın· 

dan hariç kalırlar. Gösteri • • 

ıen anode artırmaya •ttirak i AMATÖR i 
edenler artırma ıartnamesi :.· y l l M ı z u· l K [ N :. 
ni okumut ve lüzumlu ma · R 

• • ltlmat almıı ve bunları tıı.- ı = : 
mamen kabul etmit ad ve : S E R 1 : 
itibar olunurlar. Tayin edilen: VE~TEMİZ İŞ i 
zamanda gayri menkul üç dke ! AMATÖR lŞLERtlTlNA ! 
fa bağrıldıktan sonra en.ço : iLE YAPILIR. : 
arhrana ihale edilir . Ancak : : 
artırma bedeli muhammen 

kıymetin yüzde 75 ini bu). 
maz veya ıatıı .. isti yenin al 

cağına rüchani olan _ diğer 

alacakhlar bulunup da be 
del bunların o ıayri men · 

: AMATÖRLERE: FOTOGRAF : • • 
: MAKİNESİ VERiLİR. : • • • • • ADRES: • • • : lsltısyon Caddesi. Ba - : 
1 lıkeslr Palas Karşısında : 
• • 1 .......................... . 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Bahkeslr idarel hususiye akaratından eski Hükü· 
met caddesinde ve eskt sıhhiye dairesi ittisalinde temll· 
ken satılığa çıkarılan ve muhammen bedeli 1000 lira elan 
kahvehane için istekli çıkmadıiından 30-12-937 tarllline 
rashyan perıembe günü saat 15 ıe kadar bir ay zarfında 
pazarlıkla verilecektir. 

2 - İhale Hükumet dairesinde teıekkül edecek Vtla · 
yet Daimi Encümeni tarafından yapılacağından lstekltle
rln Enc6menin toplantı gOnü olan pazarteıt ve perıembe 

günleri saat 15 de EocQmene m6racaatları illn olunur. 
4 - 1 - 554 

Vilayet Dami 
Encümeninden: 

1 - Manyftl kazası merkezinde müceddeten yapıla· 
cak ve ketlf bedeli 2130 lıra 05 kurut olan af at lstasyo 
nunun ekılltmeaine istekli çıkmadıiından 27· l 2·937 tarl· 
hine rashyan pazartesi günü naat 15 ıe kadar btr &J 

zarfında pazarhkla verilecektir. 
2 - Bu ite alt evrak ıunlardır: 

Hususi tartname 
Keıtf cetvel ve tefenuatı 
Projeler 
Ekılltme ıartnamesl 

Mukavele örneil 
lıtiyenler bu evrekı villyet dimt enciimen kaleminde 

veya Nafıa mOdOrlQfiinde görebilirler 
3 ·- ihale h\ikümet dairesinde tetekkiil edecek vtllyet 

daimi encOmenl tarafmdan yapılacağından lstekhler en· 
cGmentn toplantı ıün6 olan pazartesi ve perıembe ıOnlerl 
saat on beıte encQmene müracaat edebılirlar . 

4 - Bu •ıe girebilmek için bu gibi ıılerle ufraıtıtına 
dair Balıkesir Nafia müdürlüğünde vesika almak llzımdır. 

4-1-543 

Bar:ldırma Ticaret Ve 
Sanayi Odasından: 

Bandırma Şehit Süleyman Bey caddesinde 55 numa
ralı ve Bandırma Ucaret odasına ait iki kat klrıtr bina 
2490 ıayıh arhrma ve eksiltme kanununa tevflkall 
t5 gün müddetle ve 1500 ltra bedeli muhammen ile açık 
arhrma surettle satılıia çıkarılmıttır. Tall,lerin tartname"' 
yi görmek üzere ihale ıünü olan 24 12 937 cuma ıOn6 
saat 15 den evvel Bandırma ticaret odasına mOracaatları 

ilin olunur. 
4-1-560 

Defterdarlıktan: 
Mevkii 
Camlı bedestanda 

lbrahimbey Yeıll· 
lı sokak Sabnisar 
mahallesi. 

Ctnıl Bir senelik bedeli icarı 
fevkani dükkan 12 lira 

Yukarıda evsafı yazılı hazineye alt bulunan dokklll 
27-11 937 tarihinden itibaren bir ay pazarhia konulmuı · 
tur. Taliplerin pazarlığın yapılacağı 27 12-937 tarihin• 
müsadıf pazartesi günü saat on bette defterdarlıkta mil · 
teıekkil komtıyona ve fazla malümat istlyenlerlnden mtlll 
emlak müdürlüğüne müracaatları. 4-1 546 _.. 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Belkts - Bandırma ve Belklı - Edinclk yolunuo 
muhtelif kilometrelerindeki tamirata esaıiyenln ekalltOJ• 
müddeti temdit edildiği halde lateklisl çıkmadığındaO 
ıO . 1 938 tarihine rıulıyan pazartesi gQnü saat 15 ıe k•· 
dar bir ay zarfında pazarlıkla verilecektir. 

2 Belkıs - Bandırma yolununun keıif bedeli ı 585 
lira ve Belkb - Edtncik yolunun keıif bedeli 1 126 liradır · 

3 - Bu ite aitkeıif varakaaı ve evrakı ıalreyi gör111ek 
tsliyenler her gün Encümen kaleminde görebilirler. l 

4 - Pazarlıkla ihale Hükumet dairesinde müteıekki 
Vilayet Daimi Encümeni ter af andan yapılaca tından iıtek· 
liierln Encümenin toplantı günü olan pazartesi ve perıeOI" 
be günleri saat 15 de Encümene müracaat etmeleri tlao 
olunur. 

4 - t - - 563 ~ 
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İyesi ve Katyazmanı: Balıkesir ıaylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Direlctörü: FUAT BİL'Al 

Basımyeri : il Basamevi ---


