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liükiimet Kamutayda Dün Beyanna;esiıii Okudu. 
ası Hükumet Sıy 

Kamüt"ay lıükUmetin 
sıyasasını onayladı. 
la1ı~akanımız kara yoU3ida olduğu gibi de deniz 
JO 1•rı nakliyatında tarı lenin i ndırılmesine çalışılıyor. 
ta nkaro, 7 {A.A.) - Kamu-
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Dün Kamutayda HükOmetin be
yannamesini okuyan ismet lnönü 
mesine çalışacağın ı ~öylemi

şdir. 

Başbnkonm bryannamesi
ndE'n sonra ~öz alan halipl
er İsmet lnönü h:jk_ 
umotı bugüne kadar 
hnşnrm ış olJuğn büyük i şle
rin değeri üzrırinde bil hassa 
durnrok hunların ismet lnö-lllıtdır. 

Ar:ıkar 
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nü .. hükumetinin yarınki mc. 
lıı_1 j a, (A A ) - Kom eaisı içinde a nıl r.n k en hü-
~&tld S,30 da Abdülhalik yük biror belge olduğunu 
'- anın B ~~"rlığ-ı aşkınlığında to- sôylemişler ve hükli metin 

lalllet l .. zaman Başbakan beyannnmesinde yap.l.ıcnğını 
'~ bük "norıu_ kürsüye geler söyh·diği ökonomık ve ı- tya-
i)kunı Uınetıo b yannnmesini sal işlerin başarı laclığına 

8 IJ§dur. ınıınlarnı tekrarlam ışla rdı r . 
)ıl ~lbııkan hükumet in bu- Başbakan verdıği cevabda 
~etı1~~nte tnk i b ı-tm f'ğ ı ve gö- hukkında gösteril en güzel 
'ııahaıı C ve Dı ş sıyasanın hislerden doluyı te şekkür 
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. .ıırını ç izdı Bu beyan- etmış ve bu ğuze l hısJ e rin 
aınde ök )&p1ı onomık sahadJ mesuisinde kendisine büyuk 

llln8 1tler u· ı nı gerekli bu h.luğu bırer kuvvt:t olocnk lo rını sö 
ze · '-~ş rınde bilhassa dur- ylomişdir. 
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t 1•lı~i glore, kral Borisin 
ett Yu" ~ tınd a top lanon as-
~ ~8 1 -
ı, tıoa ıan nıc ~1iro ı BuL 
~ ~ün0~1 ?ak ı n. komşuluri 
e~ır111 · e etl ı· r ın ı gözden 
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t ,8 hl hu u ar:ıda ordu_ 
'-ıtdil' su at ı l tl.kr ir etti-
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~t atkanı 
eı '11-tzikdr,da bugün vaziyet 
llof ır 

ht Ya, 7 ( 
lı 86lıxı · A,A.) - Askeri 
tJ rı "iy4 e şu r sı dun Kra-
~~'tJ. h/'et i nılc toplanmış vo 
.~ ını ~r 

~tltr· ıno ordu ıçinde Bulgaı Kralı Boris 
IQ 

Y0 t yış tarzına ııid itler i me.şgııl olmuıdur 

Atatürk Yunanistandaki isyan hareketi •. 
-----~------------------....::;.... ______________ ___ 

ile ırak ve Japon Kralları Midilli Adası da Dün Asiler Tara-
!~~~~~~: <~e~~r J~~!~!:ü. fından i~gal edildi! Vaziyet karışık. 

cCmur Boşkon l ı ğına tekrar 
seçilmesinden ötürü müşari

leyh ile Irak Kral ı ve Ja
pon imparatoru arnHında 
tebrik ve teşekkür tel ya
zıla r ı teat i euilmişd ir . -g-

Bakanlar ~ayetinin toplıntışı 
1 Arıkara, 7 (A.A.) - Baka 
1 nlor hey <!ti diin akşanı top 
ionm1ş v~ toplantı geç vak
te kadar sürmüş.tur. 

------· 
Hazin 
Bir yıldönümü. 
Reşid Gallbın hatır ası anı!dı. 

Ankara, 7 (A.A.) - Anka-
ra Ha lkevinde geçen yıl 

ölı>n et1ki Kültür Bakanı· 

Doktor Rrşid Galibin ölümü
nün yıldönümü miinasebeti· 
le bir anış toplantısı yapıl· 

mışdır. 

--· orbonda 
Tür~ inktla~ı ha~km~a ~ir 

konferans verildi. 
Puris, 7 (A .A.) - Anado 

lu njansı hususi muhabiri 
bildiriyor: 

;,orbonda Türk etüd mer
kezi tarnfı ndıın dün <lil in-

k lilbı m ı za dair yeni bir ko
nrerans veril rn is-d ir.O.nleyiciler 
üze ri nıle büyük bir alttlrn 

uyand: rm ışd ı r. 

Tekirdağoa zeriyat 
Tekirdag. 7 (A.A.) llkba

hor z eriyatınn yardım etmek 
üzere Tek ruog yardım san
dığından 16 köy~ 8 bin lirR 
değ.tılm ı şdır. Köylüler sevi· 
nclid'r. Muhtoc ciftcilere bu. 
~day verilecekdir. 

1 HükOmete tarafdar haıb gemileri ısi harb gemilerine hücum için Giıidi. hırıkıt 
etti. Kış ve sis Mıkedonyıda hü~ô11et kuvvetlerinin hareketine mani ılmakdıd11. 

Atine, 7 (A.A.) - Atioa vetlerini bombarduman etmiş. askeri valisi G~neral Petri
diı dün adalet istiyen ve ia
yanı tertibedenlere tahrikat· 
cıların ibret teşkil edecek 
derecede cezalandırılmalarını 
taleb eden kesif bir halk ki· 
tlesinin alkışları araaında 
Atina garnizonunu teftlt et
mişdir. 

Ajansından: dir. Bu asi kuvvetleri ancak 
Bütün Generaller ve mü- 3000 ki,iden ibaretdir ve 

teknid zabitler Hükumet Rei · General Kamenoaun kuman-
f!ine ve Harbiye Bakanına dıııı altındadır. 

telgraflar çekerek isyan ha- j General Kondilis asilere 
re k~tinı t akbih ve hükumet j derhal teslim olmadıkları 
emrıne omdde bulunduklarl· takdirde eUeriode ancak bir 
nı bildırmışlerdır. 

İsyan hareketini tertib ed · 
enlerin servetlerinin ne su
retle müsadt'!re edileceği ha
kkında bir karar neşredilm
işdır. 

Hölcumet R"iıi Çaldariı 1 
mtı.tbuata beyanatta bulunmuı 
ası1erj temizlemek üzere hü
kumetin ve milli kuvvetle
rin başladıkları mücadelenin 
dünden itibaren ıon ve kati 
safhasına geçd i ğini söylemiş 

vo hük.ılmetin yııJnız süktln 
tesisi değil aynı zamanJn 
kendi şu hıelorının ı.ıdi men . 
! aatlerini temin için siste. 
matik bir tarsda pusu kurA 
mtıltdan çekinmiyenlerden 
memleketi kati suretde te. 
mizlemeğe karar vermi§ ol
duğunu ılAve etmitdir. 

kaç ıahra topu olan asilere 
karşı sğır topcu ateşile ya
pılacak bir taarruza derhu.l 
beşlıyacağını bildirmifdrr. 

Girid ad&1ındaki aai barb 
gemilerine dair hiçbir ha~· 
ket yokdur. Asi donanmanın 
başında olan Amiral Demeı
tihasın General Kamenoaa 
çekdiği bir telsiz telgraf el
de edilmişdjr. Bunda Amiral 
Giriddeki asılerin büyük mü
şküllerle karşılaşdığını biL 
dirmekdedir. 

Venizelos tarafdarlarından 
Papıınastasiyu hükOme\in 
emrine amAde olduf unu bil· 
dirmitdir Zannedildiğine 
göre, maksadı dehilt harbi 
durdurmağa tetebbüs etme
kdir . 

Kan, 6 (A.A.) - Emin bir 
menbadan alındığına göre 
General Plastras ltalyaya geç· 
miştir. Yunanistanu [gece bil. 
mek için bAdisatın~inkit!lfı-

Atine, 6 (A.A.) Mihalıko
pulusun gazetelere verdiRi 
beyanat ıu şekıldedir: 

tayan hareketini çıkaran. 
lar efer ana vatanın bıfrı· 
nda 11çdıkları büyük yaradau 
Laberdar olmuş olıalıraı, 
man&11z hareketlerine maha· 
kkak batlamaılarJı. Bay Ve. 
niıeloeun eıki meaai arkada. 
ıı sifatile dahili mücadeleyi 
durdurmak içiD bütün aiifu. 
sunu istimal~etme1ini kendi
sinden bilvas•ta iıtedim. 

Brendizi, 6 (A.A.} - Yu. 
nanistandaki bAdiaeler dola· 
yiıile bu memleketle olan 
bava ve deniz miilıakalAtı 
dnrmnıdur. Hindi.atan ve 
Avusturya notasını yapan ln
giliz tayareaile Atina ve 
İstanbul postasını yıpan Lit
torla tayyaresi de hareketi. 
ni tehir etmiılerdir . 

Paris, 7 (A.A.) -- Gazete
lirin iıtıhbarına göre, Türk 

Atina, 7 (A.A.) - Kış ve 
ais hüliimtıt kuvvetlerinin 
Mo.kedonyada çevirmit ol · 
duğu asi kuvvetlere taarruza 
geçmesine mani olmuıdur. 

Hük.Ctmet tayareleri Kavala 
ile 8Hre.zdeki asi kuvvetlerinin 
toplandıkları yerltlrİ bomba. 

' nı Bren dizide beklemekdedir. hükumeti makamları Bulga· 
zlarl geçen bet Yuıaın rvap. 
urlarının tranaitlerine devam 
etmelerini menetmitdir. içle
rinden biri Venizeloaun oğ. 
luna aid olan bu vapurlardı 

maden kömürü ve hububat 
vardır . Bu gemilerin &1f 
yunanlılara eıliha ve mühi
mmimat nakletmekle olmal. 
( Devamı ikinci ıayfada l 

rduman etmişdir . 
Hükumetin harb gemileri 

asi ·gemilerine hücum için 
Girid sularına hareket etm. 
mişlerdir . 

Kavala halkının asilere 
karşl iıyan etdikleri bildirili · 
yor. 

Atina, 7 (A.A .) -- Harbiye 
Bakanı General Kondilisden 
gelen telgraf cı göre ş iddetli 
k ışıı rağmen kıta.ot çepheye 
doğru ılerlemekde esliha 
ve mühimmat sevkedilmek
dedir. 

Londra, 6 (A.A.)- Yunan 
arazisi üzerinde uçmanın ya
sak olmasına mebni Impor
ial Akvaya hava nakliye şir
keti Hindistan ve bingapura 
muted postasını yapabilmek 
için Malta, Bingazi ve 1'ob
ruk üzerinden geçmek mü
saadesini ltalyadan almı9dır . 

Atina, 6 (A.A.) - Atina 

Seyhan ve Ceyhan 
-----

Nehirleri taşdı bu havalide bir 
kısım arazi sular altında kaldı. 

Dün tayareler Sereıe 
varmışlar, 20 metreye kadar 
inerek k ı şlaları ve iıtasyo. 
nu bombardıman etmişler
dir. Bugün hnva müsaid ol 
<lu~u takdirıle nsilcrin dnA'· 
ıtılması idn ileri horekete 

Adana, 7 (A.A.) - iki gün tikce knbarıyor. Çayhanda 
· içinde seyhen bir nehre ko· flamidiye bucağındaki halk 

haşlanucnkdır 1 
Atjna, 7 (A.A.) - Asi 

A vurof kravcızörü MiJilli 
önünde demi.demiş Ye kora
ya bahriye askeri çıkarmış 
d ır . Bu askerler şehri işgal 1 
etmişlerdir. 

Atine, 6 (A.A.) - Royter 1 

njansı muhabirinden: 1 

Ültimatom müdc..lati bitmi · 
şdi r. General Kondiliıin ku
mandası altında bulunnn hü· 1 
kftmet kuvvetlerinden 21 ta· 
yare Makedoayadaki aı i ku\•· 

dar inmişdir. Irmak kenarın- orada bulunan huyuğa ~ıka. 
da yedi köy selden zarara rak sı ğınmışlar . Buradan ça-
uğramış arazilerin bir kısmı dır , kaput ve diğer yar-
nı su baımışdır. Ceyhan git· dım vas ıtalarıgönderilmitdir. ===:m ___ _ 

italJıa • Habeş hududunda 

Bitaraf Mıntakal 
İtalya ile Habeşistan nihıyet hu bususdı ıalıııhlır. 

Roma, 1 (A A.) _ Hebe- milel daimi adalet divanı re· 
şistan ile halyan Somelisi iıi şerefine bir öğle ve Fe
oraeında eon hudut h4diıele- lemenk D1şarı işleri Bakanı ,, .. 
ri üzerine bitaraf bir mınta- ref,ne de bir ak.tam yeme -
ka t1tsis edilmişJir . - ğ'i vermitdir. Ziyaletde bir 

Lshey, 1 (A.A.) - Türki. çok miihim şahıiyetler bu~ 
ye orta elciıi dtin Beynel - luomufdur. 



' 

SAYFA 2 

Bir servet membaı: 

~AVUKCULUK. 
Tavuğun güzeli değıl çok yu-: 
murtlıyanını 

Tc.ıvukı:uluk ve dolu yısiie 
yumurta alıınııat ım ırı ın ne 
kdrlı bir sanat ol lıığunu ve 
bunun icin htır ülkede ta
vukculuğa cak ehemmiyet 
verilmekde bulunduğunu 
hund o önce 1ine bu ga ı:".!te
de çıkan bir yazımılu yaz· 
mışdım. Bir tavuğun değeri 
etinden ziyade yılda verdıği 
yumurta sa vısileı ölçülür. Bu 
ölçü keyf, süı için y~tışdj
rilen tavuklar icin değildır. 
Çünkü bunların kıymeti, 

yalnız Y··t şdiricilerinin me
rııkını gi<lermekden ibaret 
kalır. 

Gerek insan Te ~erek hay
vanca çok bereketli olan 
vjlAyetimızdeki yttrlı tavuk· 
lar yiyecekleri hol olduğu 

huautile köy ve çiftliklerde 
serbest <'larak oçık havada 
ya9adıkları halde her birin· 
den yılda ortalama olarak 
ancak (60) kadar yumurta 
alındığı yapılAn tahkıklerden 

anlatılıoııdır. Bu eıyı ise 
aıdır. Anı artırmalıdır; bu 
nun ıcın çok yumurta 
verdiklerinddn dolayı yalnız 
hackadın ile yabancı ırk
lardan le2orn ve minorka
ları değil baıka yerli ta
vuldarımııı ıılah ederek on. 
lardan çok. yumurtlıyan ta
vuk dahi yetişdirmeğe çalış
malıdır. 

Bu yolda tavuk yetişdir
mek için de eyi at, eyi sığır 

ve koyun yetişdirmek üzere 
gidilen yoldan gitmek ge· 
rekdir. 

Eyi ırkdan bir aygırla 
çiftleşılirilen münasil5 bir 
yerli kısrak ve eyi ırkılan 
bir boğa ile çiftleşdiri!en uygun 
bir in •· k tahıl hHlde rast 
gele her hangi bir fena uy
gurııuz ey~ır veya boğa 

ile çiftlcıenlerdtn duha eyı 

bir yavru ver.fikleri gihi; ke 
ndiler:ne eyi ırkıian dauıızlık 

horoz kutılao münosib tav
uklardan ve dır htt doğrusu 

bunların yumurtularınclan 
dahi adı horozlarla c ı(tleşe
nlere gör~ dııhı eyi civciv
ler ve dolayisile duba çok 
yuınurtl ıyoo tuvuklur meyd_ 
ana g~tırilecPği şüphesizdir. 

Bılinıyorki bir tay ve) a 
huzağ teaAmülü d..rı cesinın 
yarışı bnbuıından g··fıiğı gı

bi, civcıvlerinkinin dahi hor· 
oıa ait bulunur. 

~t ve sığırlarımızı hlah 
için bir yandan münasıb ırk
lardun nygır ve boğalar te
darik edilmekde olıiuğu ği

bi öbür yandun dubi hayvan 
ıslahı balumındıın teşekkül· 
leri fena, bozuk, uygunsuz 
bulunan adi ırklardan aygır 
ve boğ lar enenerek teno~ül 

kuvvetinden mnhrum bırakıl 
makdııdır. Bunun gibi yerli 
adi ırkdao tavukların ıslahi
le çok yumurtl ıyon tavuk 
yetişdirmek için h .. m eyi ırk
tlan dam zhk horoz tedorik 
etmek, h·ımd11 hu gibi horoz
ları, yumurta Vflrımi hekımın

dan en kahiliyetlı tavuklArla 
çifd.-9ılirmek gP.rı•kdir. Bu. 
nun ıçiııd,. çok ~rken yumu
rtaya g ... }en pilıcl .. rle en sü
rekli olarak umurtlı an ve 

yetiştirelım! 
en erken tüylerini döküb kı 
şın eoğııkları g •lmPden yu
murtlımayn başlıyon ve kış 
içinde yumurtlıyun tavukla
rı seçib ayırdıkdan sonra 
husuı<i bir yere koymalı ve 
bunlara, sayılarına göre eyi 
ırkdan damı zlık horoz kutm. 
al ı dır. 

l te bu usül üzere Minor
ka ırkından eyi teş ı:>kkül etmiş 
horzlıırla çiftleşdirilen ve 
bundan önce yılda ancak 
(50 - 60) yumurta veren 
yerli tavuklardan (2 - 3) 
yı l sonra yılda ( 150 - 200) 
yumurta veren ıslah e.lilmiş 

tavuklar meydana getirile
bilmi ·dir. 

Bu ise iZ hir muverrııkı
yet ve dolayisile az bir kAr 
değildir. 

Bundan başka hu usül ü· 
zere yetişdirilen çok yumur
tlayıcı tavuklar yabancı ırk-
dan olanlara göre türlü te_ 
eirlere karşı daha çok daya· 

nırlar. Bu daha çok dayan. 
ma hallerinin bir parçası, 

hf\r ne kadar analarından 

kendilerine vera~etle gelir
sede onu en ziyade yumur 
tadın çıkıb oçık hayata g"PÇ

dikden sonra yetişdirildikle
rı muhit ilo mücadele edA
rek yavaş yavcış kazanırlar. 

Yalnız bu usül üzere ta
vuk ıslahında büyük hayvan 

ıslahında olduğu gibi, birkaç 
yıl bekleme't gerekdir. Çün 
kü bu iti yapacak olıo el 
çabukluğu <leğ'il, zamandır. 

Unutmamalıdır ki bugünkü 
lngiliz koşu ntlarilc Rus ve 
Mucar koda. ıahırını yetişdi

rcbilmek içi ı yıllı ırca çalışıl· 

mış ve şübhesiz pek . çok 
Pmeklcr sarfedilmi~d i r . Bu 
ılüşünülür~e tavuklarımızı 
ıslah ıçin (2 - 3) Yıl kad
ar bt'klemı>nin ~özu hihı ol-

moz sanırız . Bu arunıl:ı ça
lı;ıınadon, en.ek vermeden 
nimete knvu~ınak ancak mi· 

raslardan ve pıyangolardan 

rutlanır. Vıldyetımız halkı 

ıse çok zeki ve ve çok çal
ışkandır. S ığ rcılıkla koyun· 
cu !uğu ilerletdıği kadar, tav
ukculuğu d hi ilcrleteceğin. 

de ıı emınım Husu~ile vılAy-

etin türlü ı htıyı:ıc ve işlerın 

de olduğu gibı hayvan ıs· 
lahı ve çoğaltma işine dehi 

çok ehemmiyet veren ve 
ıloloyıaile icablerına der"' 
hal bakan ve bııkdıran çok 
dı>ğerli valimiz bu vildyet
de hulundukca hoyvoncılığın 

bu kolunun dah1 ilerleme
mui kabil değildir. 

Adanada koyun satışı 
Adana, 7 (A .A.) - ~ehri 

rimize gelen Suriyelı tüccar 
lur mühim mikt rJn koyun 
satın almışlar<lır. 

Rusyadı da~ :u isti~rız 
Moskovn. 7 (A.A) - Yüı

milyon ruhlelik ve on sene 
vadeli duhi i b r lstıkroz ak
tine bir karar resmen neş
re\mifdjr. 

T1l1\K DtLl 

· ükumet. 
Sıyasası. 
( Oat tarafı birinci sayfada) 
znrum Kamutay kürsüsüne 
kadınlar ı mıza da söz söyle
me imkllnının verilmiş ol
mamndan dolayı duyduğu 
heyecanı ifade içjn söz ala
cnğını söyliyorok Türk er
kı>ği ile bu kadar her alan. 
da ynnyan el ele çalışan rü
rk kadınının bugün Türk 
hükt1m tıne itimad beyan 
etmt•k şerefmi koşanmış ol
mas ından dolayı duyğu se· 
vici anlatmuğa söz bulama_ 
dığ nı işaret ederek bu gü
zel günlere erişmek saadeti-
ni veren Ataturk'o Türk mi
lletini şükranlarını feda et
mişdjr Reylerin tasnifi ne -
ticesinde ismet İnönü hükQ 
metine 376 reyle itimad edi
Mıği anloşılnı ı şdır. Bu ııetice 
üzerine tekrar kürsüye ge. 
len haşbokan teşekkür Pde 
rek yüce güvenimıze dt> ğerli 
olmak için çok çalışucağ ız 

demişdir. 
---"'D!!.,... __ __ 

Yunan ısyanı 
(Üst tarafı birinci sayfada ) 
aaıodan da şiiphe edilmişdir. 
Gemilerdeki telsiz aletleri 
mühürlenmişdir. 

Anadolu ııjansının notu 
tahkike.tımııa göre Yunan 
bandrasını taşıyan bu beş 
vapur Yunan hükftmetini ta
rııfından vukubolan iltimas 
üzerine muvakkaten alı ko_ 
nulmuşdur. 

Mecmualar 

Karrnca. 
Türk kooperatifcilik cemi· 

yeti tarafından çıkarılan bu 
mecmııenın 9 ıncı ı ıyısı zen· 
gin münderecatla çıkmı şdır. 

içinde Dr. O. ~avranın «kilo. 
pratif alış verişciyi de ye
tişkenleşdiri r» Nusret Namık 
Usgorenio «yapı ooperatifı 
ve köy evlari•, Muzaffer Pı· 
yltncının «Nazilli suluma ko
operatifı», SttlAhaddın Batu
nun «hayvan bakımı» ve di
ğ r yazılurlu Türk köylü 
kadınının güzel bir portresi 
bulunmokd.td ı r. 

Olluyucul ıırımıza tavsiye 
ederiz . 

Oıkü. 
HalkevlPri mecmuası ccOl

küoün» 25 inci sayısı çık
mış<lır. Bu sayısı ile 
ü~·üncü yılına giren «Ül· 
kü» yü hararetle kutlula
rız 

.Qlküınün bu sayısında şu 
ynzılın vard ı r: 

Yeni H ılk~vlerini açma nut· 
ku, l:5met lnönünün llulkevle
ri yıl dönümü nutku NPcıb Ali 
Çıi~~üka, Çek lf'fekkürüne bir 
bakış; flilmi Zıya, Ulusların 
çıraklığı ve tılsım taşı; Beh . 
çet kemdi Çağlar, köy için 
yüksek halk okulları; H. 
Raşıd Ôzmen, Türk mede
nıyet tarihine aid mühim bir 
keşif; Hüseyin Namık, musiki 
nin tarih ve edohiyatı;A Çorlu, 
Arkorumoınuz<la bilginin ye
ri; Ali Sami Buyor, Ankara 
köylerinde bir sıı tetkiki; 
Kerim O.nar ÇJfl. ~.Kuş pa. 
}azı -difteri ; Or. Hamid Os. 
mon, Türkiyede dağ sporu; 
Rıh mi Apıık. ayın politikası; 
Ztt kı Mesud Alsan, Frnnsarla bir 

köy tetkiki; Rıdvan İhsan, 
yaba~ ku~usu ( hikAyo); Ha• · 
miı J Dereli, Atilldnın düğünü; 
Jsmıı jl Hakkı SAzkut, ülkü 
üçüncü yılına girerkPn; Nüe
ret Suymen.. «Ülküyü» 
herkes okumalıdır. 

,
• ··----··-··-~---··----··------··------··--, Ş E H 1 A V M 0 L H A K A T T A· J • 

' -··- -------------------- --------····--"' 
Balva - Çamucıı köyünde bir hadise .. 

Çam ucu köyüne gece yansı baskı~ 
ve en şal iler dün yakalandılar. 
Vahanın bu sureıle tecellısi halkı sevindirdi· 

Balya, 7 (Muhabirimizden) 

Birkaç gün önce Çnmu 
cu köyünde bir vaka olmuş 

ve sekiz şahış tarafından 

üç ev basılarak para ve 
eşya gdsbedilmişdir. 

Kaymakamım ız huy Rifat 

yakırı köylerd~o olduğa 811 

laşılmakdadır . 'l 

Şakiler bgüun ~P~ f.11 ~;r. 
kaza merkezine getırılıı>li 

dir. ,ıı 
Çamucu hAdisesinin bU"" 

ço~ 
rerle tecellisi ha l kımı!• 

Yenal vakayı müteakıb der- sevindirmişdir 
hal tahkikata gırı~miş ve r 
gece gündüz yapJığı tahki. ~, Ha Yalar soguk lidiJO ~ (e 

katı neticesi olarak vake: Cail- Huvnlar çok sogu puıı 
leri yakelanmışdır. Yakayı f ynğmur yağmıktodır. diif 
yapanların sekiz kişi ve bun·I Muvaffak Balya Kaymakamımız termumetre de kadıtr 
)arın dördü laz rli,.;.erlerinin B. Rifad Yenal müadür. ~ 

===::::::::;:===========-~~~==:;;~=====-==-.;;,;..~;:;;;;,.~.;,;;;;;~====:=::::=.,_:Y_,_'""'!:" __ '""""'~-==~b\JlOP 

Edreml.d Muaııı·mıerı· hudı müm~ssıll6rıoın dİ' masında olduğu kafd)~OrıO 
riliyor, ve bu mebo9 8de' 
Türk ulusunu temsil e t• 

Ayvahğı ziyaret etdiler. Ayvahk muallimleri de bayram
da bu ziyareti iade edeceklerdir. 

Ayvalık, 6 Muhabirımiz

den) - Geçen perşembe ak· 
şemı Edremid muallımleri 
Ayvalıga gelmişler ve bura 
muallımleri tarafından kar
şılanmışlardır. Ccuma gü· 
nü akıamı misafırler 
şereflerine bir zi . 
yefet verilmitdir. Zıyafetden 

(ski Ağır Ceza Reisımiz 
Eıki ağır ceza reiıi Bey 

Behcet Sondere ile bay Ka. 
sım Sami bu defa şeh· 
rimize avukatlık yapmıya 
başladıklarını duyduk kırk 

dokuz yıl adliyemizin muh
telıf işlerinde bu meyanda 
dokuz yıl şehrimiz eğır ce. 
zareisliği yopmiş çok deger-

sonra Cümuriyet mektebinde 

geç vakte kadar muhtelif 

suretde eğlenilmil} ve aami
mi bir suretde ayrıhnılmııJır. 

Ayvalık muallimleride 23 
Nisan ziyareti iade 6tmek 

üzere Edremide gidecekler
dir. 

havalar güzel gidiyor 
Havarlar çok mutabavvil 

gitmekdedir.Bir gün evel so-
gok olan hava düo çok gü
zel geçmit adeta bahar ha· 
vnsını andırmışdır. 

li bir hukukcumuz olan Behçet 
Sondere ve arkadaşına avkat
lık itinde muvaffakiyet di. 
leriz. 

Yabancı Gazetelerde ____ , ____ _ 
Bizim için yazılanlar. 

Parisde ç.kan dd suıs Par· yerinde olduğu yazılmakdıı, 
tout» guzet~sınin 9 ıubat ve Ayasoryunın müze olm&11 
935 tarıhli nushısında soy- hakkında da şanlar söylen. 
adı kanununun ehemmiyeti mekdedir: 
meydana çıkarılmakda, ve «Yabancılar Ayasofya mü-
Soyadı alınmadan evel poıta- ze haline getirilmesinden ba-
larda çekilen güçlükler İz- zı f.Jydalar elde etmiş ola
lendirılmekde, ve denilmekd-

caklardır. Bundan birkaç 
edır ki: 

sene evel seyyah rehberleri 
«Mılletine vaktin kıymeti· 

ni ve to!dkkürde tasarrufu arasında çıkan mücadeleler 
anlutmuk iatiyen bir hükQ. yüzünde'? cami hocalarıt en 
metin \:8 bir modern rejimin gayri müsait eaatlar müste
en küıoük idari bir muamele- snu olmak üzere. Ayasofya 
dt>, ve hatta bir mektubun ziyaretlerinin yasak edilme-
suhı bine tl\vJiinde at caoıbo. sıne muvaffak olmuşlardı. 

z mahareti göateriJmesini Bugün artık turizm böyle 
icab etdiren sistemlere niha- hır münasehetsizlığe maruz 
yet vermek istemesinden da- değildir. Bir hiberlaik vak. 
ha tabii bir- şey olur mu? tile AyasofydnlD gazino ha 
Zaten millet ıle hükumeti an· 
lamııkdu gecikmemişdir. Halk, line • getirilmesini teklif 
dnhn doğrusu halkın faal ta- etmişdi. HükQmet bu mese
bakaları yapılan reforumu leyi de bu suretle gayet btt· 
saygılı ve hattA (bu mevzuda eiretkArane bir ıuretde tas-
bir dorane kelımesi fena bir fıye etmişdir.» 

akis yı:ıpmıyocak olısa) din- SoCyndll çıkan« Novodini » 
darane bir Jıkkatla karşıla-

mışdır, derdim. Halk bun. 
dan sonra. gelecek nesillerin 
cümlesile şamil ol.ıcak bir 
sile adının serb ·stce intiha
bı hususunun ne kadar cid
di bir şey olduğunu takdir 
etmişdir. 

gazetesi Ankara hususi mu · 
habirinden aldığı mektubu 
neşrediyor: 

Bu mektubda, Türkiye Bü. 

yük Mıllot Meclisine lüzum 

cekleri yazıldıkdao ,oıı 
deniliyor ki: M'' 

•Atatürk ve fırkaıı 10 
letin yükıek meof ııatl•' ~· 
göz önünde bulundurars~ ol· 
tanperver Türk kad1ııın9 0~ 
duğu gıhi Türk ırkında01.,i~ 

d . Metı 1 ,,,. 
mıyanlara a yenı ~~f ,. 
kapılarını açmakla tere ··f 
yenilik yolunda iki b:ır , 
atlama daha yapmışler t 

Almanyada, Frankfort ~· 
rinde çıkan «Frankf ıırter b'ı 
itung» gazetesinin 9 f ood 
t 9J5 tarihli ouıb•'~eC 
·Türk .kadınının sayl"" d 

h ~~ııı 
me ve seçilme••İ 8 ~~r 
yazdığt bir makalede, s;Jjil' 
kil lsmet lnönünüo ' .0 ~ k ıeıı 
de çıkan bir ma 8 ~ıed 
mühim bir kısmını 1111 •

1
of 

yor, ve ıunları ilA•e e(lı JD' 

«Bu tözler Türkiye~e ;~ 
ğan yeni bir telAk ıjoııı~i~~ 
deeidir. Ve bu telAJ >f 
kıymeti hakkında Gsrb,rııı" 
rupatını bir düşüoce 6 

0ıd1 
ya haşlamışdır. Bu bll

9 ~r 
KamAl Atutürk buoJ~O giJt' 
müddet evel daha jler• al 
rek arhk erkekle Ol ba 
halde ya9ıyan kadın•" . 41 

tabi aıkeri hisaıeder: •'' 
'j)lr 

ifa etmesi lAzımgeld•A°' ı 
dınlarıo asker o}aıalsr• ~ 

ı modern cemiyetde bir-dir,· 
··rf1Je 1~ mani ve mahzur go si~ 

ai t-öylemişJir. Bjose:ıJııd' 
eğer işidildiği gibi, ıe ~· bler ,, t 
sonra askeri mekte dıO~ 
rb akadimisinio de jı1 J.O'f 
ınn serbest olmasına ,ı11i~ t 
ra hük.Qmeti karar ":04101 1 
bu takdirıle Türk 'f ~ 
. . k k t geııı a'' 
ıçın or u ucu Jı'' 
istikbal ufku açıJırıı§ 
nebilir>>. Jo~~ 

ı.ıe tıl 
Parisde çıkan cJ. 

3 
fıı ı' 

nah> gazetesinin J Jıı f r 
-934 tarihli nüıb88111 bııt".ı 

J1l ıJ ,., 
kao, ve tanınmış . .,,-' 1 
lerden Saı"nt Brice 

1.r" ~ 
'fİJ , 1 

taşıyan bir yazıda 10 ~ 
h ~ıll 11 dınlarına secim 8 bir ı 

rilmesi hokkıoda !oG~~ 
yazıyor, ve yezıoın 

şunları söyliyor: ·ıoıiO ~ 
« Bunun, modettll .1or· 

. ··yleıtl 
zaferı olduğu so o.d''.J 

Dini kılıkların yalnız ma
betlerde kullanılabileceği ha
kkındaki kanucun ne kadar 

iddia ne llereceye ~ sıı-'ıt 
ğrudur? ccThi~~ı '1110ıa 

aruıııda Ruııı Eroıeni Ye Ya.1 ııin mot.eba .. ır 

gösteren ıiyasi ve ökomanik 

schebler kaydedildikden ıo· 
nrn yeni meclisin diğerinden 
farkını 16 müstakil mebus 



TORKD1L1 

Dursunbey ,.ra,rare Ce - • 
miyeti başkanhğından: ' 
Dursunbey Ta~·are ~ubesirw aid olarak top· • 

la nacak olan kurban derileri rıden talımi 11(\Jl 700 
adet koyun, 500 adet keçi, H adet ~a~ır· dPrisi 
h.ayramın 1-2-3-4 cü giir l· rirıde ,,.~ tuzsuz ola-

ı rak tesliuı edilmek şarli le :.. çık artırmaya çıka
! rılmışdır. ,\Juhamnwu bedel ko~' llll tlerisiııiıı adP

Ji 50 kt'Cİuin 46 ~ıi'rı1·rn 466 kuru. ıt nı·. Oeı ilt)-• " . 

Mart 8 

M~hmed ervet 
ÖRME EVİ 

. rin 15-3-935 cuıua güııii ihalesi icra kılrnaca-

. 

~ ğından isteklerin yüzde 7_5 teıuinau mnvakkate 

Baylar, bayanlar; tuhafiye 
ve örn1e eşyanızı iş bankası 
karşısında ORME EV/ nden 
her yeı:den daha ucuz ola -
rak alabilirsiniz! 

~ .
1 

c.tkçalarile miiı·acaatJarı ilan olunur. 
~ 62-3 

.,. 

........... ----
Karacabey Harası 

Müdürlüğünden: 
Ç°f ~a.rada teşekkül eden Merinos yetişLirnıe 
1 lhğı ihtiyacı için on adet yiik arabasile on 
~et koşum ve yirmi beş kısrak topdan ve pe
bakende suretile ve aleni eksiltme suretile mü 
u:~aa edilecekdir. isteklilerin teminallarile bir· 
•it e 16 • nıart - 935 cumartesi günü saat on 

•de Harada bulunnıaları ilAn olunur. 

(55 - 6) 

·~.· ~~~~~~~ 

balıkeaır Doğum ve çocuk 1 
bakımevı 

Balıkesir inhisarlar !J Bağ ve ., eyva ·ıı 
haşıniidii rliiğiinden: 1 Bağ .. :•e n'e~· vFalae! ınnı nnlll,..hlt~lif~~İlllscdeısa!ı I lı i Çakır iııhisarlar nwmuriyeti anharlarmda bu- • , .• ~ " ~ 

Junan idare nıah yaprak tütünlerin Gönen in-
hisarlar anbarlarına nakli 19-2-934 tarihinden ' yopdırmak arzu edenler j 1 

10·3-935 tarihine kadar acık eksiltmeye çıka- ,ı Kuvayi Milliye Caddesinde 
rılnıış olJuğııııdaıı bu müddet zarfında zuhur . Balıkesir Palas Karşısında 
edecek taliplerin ş~raiti anlamak üzere mahalli ı 
inhisarlarile Gönen ve başmüdiiriyetimize mü- 1 lı Berber Şakıre baş vurmaları 
racatları ilan olunur . 4 9-3 1.-=-...;..-====:-~ =- =-_ _ _ _ ..._ __ 

Balıkesir Askeri satın 
alma kornisyonıından: 

Susığırhkda bulunan kıtaat. için 100 ton ~n 
kapah eksiltme ve yirmi ton Bulgur, beş ton 
kuru fasulya, beş ton nohut, beş ton 
Prinç, iki ton K. Üziim, bir ton Zeytin yağı, iki 
buçuk ton Sabun, beş ton Tuz, hflŞ ton 4~azyağı 

açık eksiltme usulile 20 ~fart 935 çarşamba gii· 
mi saat 11 de satın alınacakdır. 

Un içiıı muvakkat teminat altı yiiz yetmiş beş 
lira diğer t'rzaklar için dört yüz seksen dört lira 
yı•tnıiş beş kuruş gazyağı için yüz bir lira on 
kuruşdnr. 

Bahkesir Belediye 
Başkanhğ•ndan: 

1 - 934 senesi tanzifat ve teııvirat 'lergi· 
sile tente, siper \'e Utvha resimlerini ödemek 
için son taksit miiddeti nıart ayıdır. 

2 - Ta~lin ve Han edilmiş olan bu son ta .. 
ksil miirldeti olan mart ayı icinde öde -• • 
miyen mükelleff ere borçlarının mikdarına göre 
yüzde on zam edilerek tahsili emval kanununa 
tefi.kan ve belediye kanunun 112 ci nıaddesine 
dayanarak tahsil edilecekdir. . 

3 - Yukarıda yazıh vergi ' 'e ı·esinllerden 
baka~·ası olan borçlulara bu kere yazıh ihtar 
kağıtları imza mukabilinde birer birer dağıtılnuş 

Eksiltme Ualıkesirdc Kolordu karargahı civa- olduğu için kağll.da ~azılı kanuni müddeti içinde 
l - Vih\yetin merkez ve mülhakatı, şehir rındaki Kolordu artırma ve eksiltme komisyo· ödemeyenlerin haklarında tahsili em,·al kaııun-

;e .lôyleri ahalisinden müracaat eden gebe- ~ nunda ~apılacakdır. 1~.teklile~ şartnanıeleri gfir- una dayanarak bakayası dahi tahsil edilecekdir. 
erın tabii ve nıüşkülatı her nevi doğumları- " mek uzere her gun ış zamanında ve 1 (57 - 5) 

111 
•e alelumum kadın anıeliyatlarıııı mües-11 pazarlığa girtıceklerin ek~iltme günü belli saat· V ildyef 
~e meccanen yapar • Çocuk düşürmek 1 den evvel muvakkat teııııııatlarıııa aid makbuz-
rıehlıkesinde buıu~anıarı da kezalik mecca- ı ıarile birtıkde komisyona ~~ımeıeri. 51 - 4 Defte rd<t r lığı odan 

" Yatırarak tedavi eder-

K b H Cinsi Me 1kii Sabık icarı 

l~ 2 ·-.. Süt çocukları ve iki yaşına kadar o- araca ey arası DükkAn Kargirlerde 75 Lira 
._,. k "I. d Mağaza Şah Mehmet soka~ı 22 « 
\'at uçul\. hasta yavruları dahi müessese e M •• d ·· ı ·· ... •• d DükkAn Meyhane boğazı 50 « 
.. ırarak her zaman meccanen tedavi eder U Ur Ugun en Yukarıda evsafı yazılı ~a~1ri menkuller 31-5-

kın 3- ~üt çocuklarının bakın1 tarzları hak
sın:a nıustak bel validelere ve gebelik esı~a: 1 
ı~ a vukuu melhuz arızalara karşı tathıkı 
daıırn gelen te<la "i ve tedbirlerin ahnn~a.sını 

Sebelere ö"retmek üzere dersler verılır. 

eyı4 ::. Cumhuriyetimizin Bahkesire bah
'lıurdıgı faidt>li ve hayırlı n1iiesseseden 
l'-'»ı •terem halkımızın isti fadeve koşmaları 
q~ nıdır. ·· 

~~ tj~d ~~~~~~~~ ~ 
erı b' 

~))'•hı_ ıri geçmiş zaman j maziıine uygun bir istikbal 
Gtk k rının 14 üncü asırda temin etmek istiyorlarsa, her 

'-od ldınların .. .. t 
ıkı, ın ortu a91. §eyden evel ulusal duygula-

)•t l rından b b' l 1 trı111 h 8 11 o an rın canlanması itine girmit 
P, atırlatıyor . 

ti- "'et, ter LL • olmakla çok doğru hır hare-,,e e.:d ek · 
deıı.·ı'"'dttden b ~erı~a ma- ketde bulunmuılardır. 
ı. '51 dj Of .:a bır şey . . 
"tı,. r. TGrki•e . d Bu ııde aıle aaalorıoın Ol q'" ta J ıunam ar-
~'' \lok lll~mlamıları gerek oynıyacağı rol de çok büyük. 
~· tıe Kli.ıel bir eter var- dür. Bunun ioin onlara da 
~ '~ Türk idare adam• Büyük Millet Mecliıinde yer 

•kt\l•riuı •on11D ayrllmıtclar. 

936 senesi uihavetiııe kudar15 aylık icarı J 4-
Harada teşekkül edeu~merinos yeticlşirme çi- 3- 935 perşemh~ günü saat on be&te defterdar-

fliği ilıti~acı için on heş atlet yiik arabasile ora hkta ihalesi icra edile(•t\klir. Talipler yevmii 
beş takını koşum ve otuz baş kısrak ıopdau 'e mezkfırda defterdarhğa fazla mahimat almak is
parakent. ~ sure~ile ue a~eni. eksih?1e ust~lile. m.ü-I ti yenler milli emhik dairesine nıüracatları. 
bayaa edılecekdır. fsteklılerın tenunatlarıle hırlı- 72 _ 4 
krle 20- ~lart .. 935 çarşanba güuii saat oıı al-
tıda Harada bulunmaları ilan olunur. 

75 - 2 

Bahkesir Belediye 
Başkanhğından: 

Okcukara mahallesinden 9-7 6 nıetre nıurah· 
baında yol artığı bir yer satılmak iizere 5 - 3 
.935 giinl~mecine kadar açık arı<iıı·mağn çıkarıl· 
mışdır. isteklerin 1 7-3-935 pazar günü .. aat on 
altıda belediye ye gelmeleri ilan olunur. 

(60-4) 

Mu hammın Bedeli 
Lira K. 

Gök köy ci. Tnrla . 4 dölüm 50 O 
« bağçe 1 « 15 O 
(( (( l (( 15 o 
« Değirmen ocağı O 50 O 

Yukarıda e''safı vt) miktarları )azıh gayri 
menkuller teruliken satılmak üzere 27 - 2 - 935 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle müzayede
ye çıkarılnnştır. isteklilerin 14-3-935 günü sa
at on heşde defterdarlık makamına fazla malö-
mat almak istiyenlerde ınilli emlak dairesiue 
müracaatları. 

73 - 4 



IA.YPA: 4 

Yurdda 
~u ~af da ne kadar kaçakcıhk 

ııknı o!~u? 
Ankara,7(A.A.)- Son yedi 

gin içinde muhüf,z tetkil4tı 
t.arafındao ikı ölü, iki yaralı 
43 kaçekcı ıle 1166 gümrük 
•e inhi:ıur kuç. ğ • 68587 
d~fLttr ıigttra klğıdı, 15~99 
çıi.malt tu91 ıkı tabanca ık.i 

ka,U tia,van ele geçiril
mitdir. 

r--
0 ok tor 
Memduh Ahmet 

ÇOCUK 
haıtalıklan mütehassısı. 

Mutty.,nehoneıını poetüh-
ane civarında Zemeo ao
ltağana oaklttlmışur. .. _ 

r· ., 

AVUKAT 1 
H. Tevfik - Sadık 

DAVA V E.KILl 
YL:SL:F KENAN 

Yazıhanesi hükumet caddesin
de Ahmet çe~mesi karşısında 

~er.kez ve kazılarda her 
nevi dava kabut ve sural-

11 le neticelendirilir. 

TtM. DU.1 

esi po. ıaha-

: Balıkesirpalas - Kuvayi milliye caddesi 
kaptan zade Oteli .. Kuv~yi ıuilJiye cadde
siud~ .. 

A V U K A T: Emin Vedat bey ... Hükumet caddesinde. 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hiiktinıet 
cadde~iu<le Ahmet çeşmesi k.arşısında 

BE R BE R : Yeni berber ıbrahim Dural: llükıimeı 
caddesi Yıldız Karaathanesi karşısınd 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah Mehmet· sokağı 
numara 18 

BAK K A L: Balak pazan bakkaliyesi. Osman Nuri .. 
Paşa camii caddesiııde.. !leyltaue l•oğazmda .. 

: Mustafa bey .. Postahane sokağı 't· 4 7 TERZİ . 
ŞEKER CJ : Ahmet Nuri efendi: Ralık.esirin en eski ş•~ker

cisi. Hükt)met caddesi, postalıt •ne sokağı nu 
nıara: 24 

MANİF A TU :Tavşanhh Zade Fahri bey. Funtazi ma-
nifaıuru v~ kumaş 111a~zası. Ku.v.avi millive 

caddt~si numara: 52 · · · 
HIRDA v A T· cur:naıı Hasan - Yapı v~ ı·euc;p ı•r diizeııi, 

• d.-uıır l11rua,al, hoya, cam, ciınelo vt•saıre·. 
Sur~t;lar haşı. · • 1 .. -

Edremid T ayare Cemiyetinden: 
f: , lı·eruicl laı.ası kurhan deı·ilı·ri ve har~akları ~iiııii sa l ( ı 6) darı sonra Eurenıi<l şubesinde 

uıüzayidcy~ Ji.arılwıfdır ibal~ 11 .. 935 warı - yapılacağı il~u olunur. 

Gedil 

Saf Değ- mis z 
Linyit Maden Kömürfı 

Otlun gibi yazdan tedarik etmek ~e hoftolarctı ~: 
zo.r yerlorınd~ odun aramak zahmet inden kurtul0 l re 
sunuz Her vakıt evinizo, Jaır:enize velhasıl her 1;.10 
istedığiniz rnikturdu kömür getirtebilirsiniz. 1 . -:ti' 
kömür 3 kilo oduna mundıldır. "D ·ğirmisoz f,l:ol· 
maden ömürleri her sobada ve ocaklıırda,,, M" 
lunılnbılir. Hararet derecesi pİJ asodnk j kömürler d6 

yüksekdir. Toplu ve pro ente olnrnk mcığozıı 01'' " 8 .. tki 
en ucuz Cıutl satış yapılma~dndır. Askeri, mu . 08 
hususi taahhütlerde bulunulur ve günü güııil 
temin .eJilır. 

. ,·il 
Yalnız tiearethnnemizdc Değirmi az ı"ııt. 

maden kömürü 14e 
Ancn tecrübe neticeyi anlatacokdır. Hor b

8
10{ 

bir kl,re tecrübe etmckliğiniz siz'.l büyük tcı59' ıer 
tPmİn edecekdir. 0dhıı fuzl:ı tnf ilat olınok istiyeıı 
mnğoz mızı uğrnyıb öğrenebilırler. 

Balıkesir çiviciler çnrşısındn l)efJlir~,i 
hırdovnt, dlatı ziroiye ve inşaat moJze~e 
ticrırothanesi Cumalı Abdurrohmon sıı 1 

flhmet flu/üsi ~ 

~~~ S7~~ ~~~ 
Doktor operaf61 ~ 

SADtöZATAf 
J<[tıf 

lç 11e sal!jın hastallklar Ccrralıi Jıastalı 
mute/wssısı 11111/elıassısı 

'

'A'fA J • ı · · •w-· d k' un''eıJI, 
1 r.cza11esı )ılışıgın e 1 m '· .1 ~· 

evimle hastalarım her· ~iin ngtedr.n ~ oflr' 
~ bul ve teda' i ederler. 

~~~~~1 .,"" ~~~~ 1 
Ha ım ) eri VILA YET ~I:\ TW \.~~ 


