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CUıv.c:.A.:R. TESİDEN 

iDARE EVi: Balıkesir Şahmehmet sokağı dairei ıı 
ı m"ahs~s.a TELGRAF: Balıkesir ııürkdili, TELEFON: 

. 1 Turkdılı ABUNA ŞERAiTi: Seneliği 800, altıaylığı ll 
~ER. GÜN SABAHLARI ÇIK.AR. • 400, uruştur.Nüshası3,geçmişnüshaları25ku~ - • .- ••• ~· • ı.. • 

• 1 ·.. ~ • • • • 

Türk·~- Elen Ticaret Muahedesi • 
ımza Edildi . 

Tiırk • Elen ticaret itilafı Epir 
İktısat Vekilimizle Yunan iktısat nazırı ar

sında birgün eoel Ankarada im~a edildi. 
Ankara görüşmeler in18 iki dost. m~mlekel ar~sındaki li~ari mü~a~eleye mülea ilik 

meseleler samimi bir zıhnıyetle ıeı~ık ve suretı halle baglandı. 
Ankara 11 (AA.)- Türkiye ve Yunan hoyetı nra.sında • ı A h 

birkaç gü~denberi müzakere edilen T~rkiye. Yunan tıcnr~t Si a 
o.nlaşması dün akşam Hariciye Vekdlctınde ımznlnnm ş 'e 

şu tebliğ neşredilmiştir: 
İki dost memleket arasındaki ticari mübade-

lelere müteallık meseleler en samimi bir zihniyet- A k d " " "ld" 
le tetkik edildi. Mahsullerinin aynı olmas~ Yam amarasın 8 goruŞU U. 
iktıs di Lünyelerin biribirine benzemesi ve icabotına tdb~ M. Baldılnin bayanatı . 
bulu:ımak. zaruretinde oldukları halde rejim arnlarındakı Londra, 1 o (A.A.)- Avam 
""'u~b .ı ı · · · · · 'ht" mlı mes..ıiye muhtaç bırak· kamarasında İş"ilerin takrı_'r i 
<u O.ue enın tanzım ışını ı ı ma .. l 

ınıştır. Türk heyeti murahhasası Yunan mal.ısull\tının Turk 69 reye karşı 279 reyle 
piyasasında daha goniş bir yer lıulmas na ımklln vermek 

1 reddedilmiştir. 
v b l ı · T- k 'h tınn mohsfis su- 1 Celse kapanmadan söz e u suretle mübade e erın ur 1 rac'1 .. . ı 
rette azaltmak ile değil fakat Turkıye- nlan M. Baldvin işçilerin 

· Ticareti meselesi 

Meselesi. 
Yuna .1 hükOmetı bu mesela 
için milletler cemiyeti ne mü

racaat etti. 
İstanbul, J J (Muhabiri

mizden) - Atinado.n bildi
riliyor: Epir, Yunanistan -
Arnavutluk darğınlığı ıle. 

vam etmektedir. 
Sel§.rıikte Epirliler mü· 

selldh bir miting için ha· 
zırlanmaktadırlar. Yunanlılar 

Arnnvııtluğun ihda::ı ettiği 
Epir meselesi için Akvam 
Cemiyetine müracant etmiş
lerdir. 

Fransız 
Kabinesi 

Yunnn mahsuldtının Türk piyasasında dnho geniş .. bir. yer takririne şiddetle muarız ol· 
bulmasına imkdo vermek ve bu suretle Tu~kıye - duğunu söylemi~ ve demiş- Yeni kabine ne işler görecek 
Yunan ihracatını tedricen arttırmak suretile rıısyonnlıze e?- tir ki: Parie, 10 (A .A.) - Oahili 
ilaıesini istihdaf etmi~tir. Bu maksntln iki memleketı.n «. - H~küme.ti~ yegdne ~a· 
lktıs t N l f> oğlu Mnhmut Ccldl bey muhtelıf yesı ingıltere ıçın lllzım sıltlh. vaziyet tenevvüre başlamış-

a azır arı esmez ve 11 
.. M Fi d' kk 

amelA 'ht' ll · d i ve tetkik etmişlerdir. Bugün im. I ları tedarık olmuştur. Huktl- tır, . an ın muva at 
ı ı ıma erı erp ş . 1. d b 1 '}Ah .. i · · · f L z ı '-' · t 'h a olunan Türk malı- 1 metın e ın e u unan sı u butçe( en vazgeı;tığını, u1Lat 

a anan anlaşmada ı unanıs ana ı r C • k k 'l hl .. . .. 
suldtının tediye usulleri itibarile birkaç sınıfa ayrılma- fabrıknsı mu ha ~rn sı d a- butçenm knbulunden sonra 
sına lüzum görülmüş ve az ehemmiyetli cırolnra tahsis 1 1rın . az~lt.lmn~ı~ı ıfa<lel ebt.mez. 1 devlet ıslah atını temin tu-

. · · · b' şçılerın tnkrırı esas ı ır an- , 
odılen tiripartıt takas usulile bu sahada yenı hır tat ık l ı k b 1 d'l . l savvurunda olduğunu bıL 

· · · f aşma n u c ı mış o ursa 
şaktı derpış olunmuştur. Dığer tara tan ' lt\h 1 k t dirdiği için radikal sos· 
nı üzde itibarile tam tokasn tnbi 81 • ya~amıyo~ mAm e e . . 
b 

uayyen f Y . . h .. b' ki t . lerın vazıyetlerı ne olur?» valıst grubu M. Herıyonun 
azı sını eşyn ıçın ususı ır rıng esıs . ·. . . . 
l T 

.. k' 'th ı 1 k y n hsulııt M. Baldvın bundan sonra fıkrını kabul ederek ıktı1adi 
o unmuştur . ur ıyeye ı a o unaco u an ma ı İ 'l . 1935 d C 
İcin serb'3st ve sabit ve kontanjonlı ithalııt listeleri ten- ngı ~renın1 ·ı 

1 
.~ h e~ev- kalkınma ve cümhuriyet re-

zim olunmuı.ı ve bu mahsulAtın içinde tarihi üze .. 1 red.o. ekynlcdmıl c 81 ~ • tıcb~- jiminin müdafaası için müs-
,. · I l b retının o ırı ması ıçın ır 

rinden tenzilfit kabul edılmıştır. mzn nnan u . ~n- 1 mukavele imznladığını fakat pet bir eser tnkip oJe-
1 · d'k' ı n münkazi olncoğı 15 bırın- . . cek her hükumete müzııhe-aşmo şım ı ı an oşm~nı . . bunu ıınzalıyanlnrdan hır 
cikdnun<lan itibaren merıyete gırecektır. . çoğunun muka...eleyi tasdik 

Anknrn, 11 (A A.)-Yeni 1 ürk. Yunan .tı.care~ anlaşma~ı etmediklerini ildve etmiştir: 
şekil itibarile bundan evelkilerden evelce tırıpartı olmak ltı- «-Bu meseleyi tekrar Ce-
barile ayrılır. Türkiye ihracntı beş gruba ayrıl~ıştır. nevrede mevzubahe etmcğe 
Birinci grupta canlı hayvanlar ve toze bolıkla.r var kı Yu- çalışacnğız ve ve fıli bir mu-
nanistana vaki ihracatımızın yarısından bır~z. fozlasır~ k:ıvele elde otmeğe karar 
teşkil eder. Binaların yarı bedelleri serbest dovız .?lara vermiş bulunu)oruz. Bu hu
verjlecek ve geriye kalan yarısı için ?'~na~ mah mubo.yı:ı" ı sustu M. Hendersonla muta-
nsında kullanılacak boQo verılecektjr. lkıncı gruba maden bıkız. Bugünkü bütün müşk_ 
kömürü ve tuzlu ve konserve fabrikaları. görmekte hunla- üllero ve ge~·cn. sene~in cesa-
rın bed 11 · · arısı Yunonistanın ocncbı memleketler- ret kırıcı hddıselerıne rıığ-

e erının Y l k b'l 1 ·1 h"k-'\ t' · dek' 1 kl d gösterilecek karşı ığa mu a ı men, ngı tere u um~ ının 
ı a aca arın an · ı 1 · · lh oln k d h C" · t merkez bankasınca tesvıye o una- boş ıca g11yesının su un mu-

.. ra er al umurıye • 11 · · cak . k 
1 

·8e mübayaa olunaccık) unan ma - hafozası olduğunu hıçbır 
ve gerı a an yarısı ı .1 k · k 't ·· d k 

arından husu si takas karşılığı olarak kabul edı eco tır . va ı go~ len ulzha 
O .. . 11 • k bilinde hususi takas tutmadık . ) ıı nız su u 

cuncü,grup mallarımız bede erı mu u . um arar ve onu temin <.•dor-
bedelile Yunan ınulı yiyec~k wulları 4 g.Auba gırmek~e.v~ Y. ken ve hiçbir kimseye hücum 

b ı 'yecsk mıı<lelerını ıhtıva 
Urtadnn pastırmaya kodır ıış ır.a yı . . ot nemeklc horabcr, müdafaa 
eden bu guruptan ihracatımızın bedelterı Yunanı~tıın n t:c- mecburiyetinde olduğumuz 

b. l b"ze devrcdeceğı parnya d . l ne ı memleketlerde alncağ'ı o up ı 'h harikultl e bir mırasa sa ıip 
rnukabil Cumuriyet Merkez bankasınca derhal ve 1 racı olduğumuzu kntiyen unutma· 
müte kıp tesviye edilmiş bulunacaktır. malı ve her ne suretle olur-

. _ ı · · mallarımız bulunuyor. l l 'f . 'h l 5 ınci grupta mütobakı uıger 
0 

b yüzde sa o sun >U vuzı eyı ı nıa 
Ve bunlura ait bedelleri yüzde 4 nı k ono,B Co. etmemeliyiz.)) 
25 nın tiripartit yunı Cüınuriyc.t M~r ez b' · y 
'h y an'stıının ecno 1 meın- unan ı rncı müteakıp nakton ve un ı k b'I' yüzde 
lok l . ld • karcı.ılık mu a ı ı ve et re göstermış o ugu .., .. kt' A laş-

ret edeceğini bildirmiştir. 
Bundan sonra M. Heriyo

ya Flandin hükQmetine işti

rak için soldhiyet verdiği 

neticesi çıkarılmaktadır. 
Par is, 10 [A.A.) - M. FJd_ 

ndin matbuata şu beyanatı 

vermiştir: 

\füzakere devam etmekte-
dir. Etrafımda harholdo 
Fransayn ve Ciimuriyete 
hararetle hizmet edecek 
fırka ihtildflarını unutmasını 

bilecek adamlar toplamağa 

muvaffak oldum. bunlor ya. 
lnız şu gayeyi güdecekler
dir. 

Sefalet ve işsizliğe karşı 

mücadele ve iktısaJiyotı ih
ya: m.tliyeyi muhafaza etmek 
ve devleti gençleştirmek ve 
ıslah etmr k. 

Az bir znmao zarfındıı 

35 senesinde serbest döviz olnrak oden.ece ır. n H ' . N 
d Yunnnıstıına muayyen 8rlCIJ8 8Zlrl 1 

rnıyo. bağlı dokuz mektup vı.ır ır. . . 
· "toesıır ctmıyon mn. 

Ve rrürk istihso.l§.t ve sonnyını mu Ankara görüşmeleri hakkında 

teşkiline ~alıştığım ve der
h::ıl işe bn~lıyarak salı günü 
meclislorin önüne çıkacak 
olan hükumeti memleketin 
teveccüh ilo karşılıyacağını 

ümit ederim. ddeler için tarife tenzildtı y pıl~~ı~tır .. 'nde Türk -Yunnn Nazırlar n;ecllsinde izahat verdi. 
Ankara 1 ı (\.A.) - Tutüo \e uzum ışı br-· h İstanbul, J 1 [Muhahirimiz 

çalışma ve' h <laf birliğı hııkkır.d ki müşterek tt: . ıgın ldozı 
~Üccarlnrcn ve bilhossa tüt un ıhraca~ın~~. ~ı~ . ~ ~n den)- Atinııdnn, hildirıliyor: 
ıd.ıre edıl•ıceg·ı ,:;eklinde tdsir edıldıgı ı~.ıt~lmışt r. Atinayn dönen lfoririye 
Y ,. "t'' ne uzum ve Nazır. M. Mııksimo 

hcnpltığınıız tahkikata nnzaran. ~o ~unbuı.nsa'r şeklinde bir Yunon Nazırlar mcc. 
r ınngi bir mnhsuhimüz ı~·ın 1 _ , , . .. 

l .ı. ı d - d l utun lisi içtimaındo Anknreda e uen 'h bnhis o ma ıgı ır. 
. . ı rncı mevzuu . l k b ı müzakerelerle 
tçın nı evzu hahis olan şekli ı.tıeı ve akıcı pıycısa. ~r ıne~- vu .u ~.an . 
fo.ut v t 

1 1 
. • ·y \:J lıuın miısaodelorı ımktlnıle varılmış olıın kurnrlurı ıznh 

e n ep erıne uygun ve P1 • ;.ı • k b' d 
rtıütonns' 1. k tl d' mo ve istikrar trsis etmek ma- ctınış, o meye uzun uza -
k ıp >ır ıyme en ır " 1 ıya malumat vermiştir. 
so.dı nda.n ibu rettir. 

lehistanm i~racatı 
Var~ova, 10 (A.A.) - Te

srinievcl zarfındaki ihracat 
9 ı ,400,000 Zelotiyo ve ithal
ı1t 71,300,000 Zeldtiyo baliA' 
olmuştur Buncı göre ihracat 
fuzlas 20, 100,000 Zelotiıiir. 

Bu Cozlalık EylUIJe 2 milyon 
ı idi. 

Ana vatana hicret 
Memleketimize o~uz bin ~ardeşimiz ~aha geliyor, Kar

deşlerimiz T rakyaya yerleştirilece~lerdir. 
İstanbul , J ı (Muhabirimiz- beş milyon lirn tahsisat ay. 

den) - Trakya valileri Çor rılacaktır. 
luda ikinci mıntaka umumi ========c=== 
müfettişi lbrnhim Tali l;rıyiu Ha r·ıcı·ye 
başkanlığı altında toplanmış 

muhacirler in iskl\nına ayrı. 

lan köyleri tetkik etmiş-
. ler ve güzel bulmuşlar-

dır. Memleketimize otuz bin 
muhacir daha gelmektedir. 
Hükumet kardeşlerimizin 

getirilerek isktlnına büyük 
bir ehemmiyet vermektedir. 
Bu iş için 935 bütçesinde 

Vekillerimizle Sovyet va Yunan 
Nazırları arasında samimi tel

graflar teati edildi. 
Ankara, 11 (A.A.) - So

yet ihtill\linin yıl dönümü 
münasebetile Hariciye Veki. 
limizle Sovyet Hariciye Ko
( Devamı ikinci sayfnda) 

Bulgaristan da Girecek mi? -
Bulgar gazeteleri itilaf ~aktm~a nelır yanyorlar? 
«Le Messager dotbene» in, emesindeki sebepler malüm-

eon günlerde Bulgar propa- dur. Son zamanlarda Bat-
gandasının, Bulgaristanm Bn- vekil M. Kimon Oiorgiefin, 
lknn itilllfı misakına iştir- bir ecnebl gazeteciye söy. 
ake amade olduğuna fakat lPdiği gibi, Bulgaristan hu 
Yunanistanın hu iştirak ale- hususta eski vaziyetini tam
yhine hareket eylediğine in- amen muhnfaza etmektedir. 
unmak için büyük bir faa. llic bir şüphe götürmiyen 
liyetle çalıştığı hakkındaki bu ifade, bu husustaki Bul-
yazıl!lını mevzuu bahseden gar noktai naıarını sarih su-
« La Bulgarie» diyor ki: rette izaha idfidir. Ve bun-

«Bulgar propngandası bu dan dolayı Başvekilin bu sö-
iddia, hakikatin tamamen zlerine burada yeni birşey 

aksidir. Filhakika iki günd. ilaveden içtinap ederiz. 
enberi, Elnn hüktlmetinin Bu- Esasen Le Messıger d' 
lgaristanı misaka iştirake Athenes de bilir ki Bulgar 
ikna i~·in samimi gayretlerde hükumetleri, beynelmilel ma-
bulunduğu malumdur. O za- hiyette bir misaka iştiraki-
mandan beri, ne Başlekil, ne miza mani olan prensip 
Hariciye nazırı bu memlek- meselesini Balkanlarda bir 
etin yakın zamanda misaka yaklaıma gayretine engel 
iştiraki için samimi temen- yapmak istememektedirler. 
nilerini izharda hiç bir fırs· Bu keyfiyeti Bulgar matb. 
atı kaçırmamışlardır. Elen uatına verdiği son beya. 
refikimizin meydana koydu- natında M. Titülesko da 
ğu Bulgaristanın misaka iş- kabul etmiş ve Bulgariıtanın 
tiraki meselesi yeni bir Balkan misnkına ademi iş-
mese!e değildir. Ve minkın tirakinin bu misakı yapanl-
imzasındanberi birçok kere arın Bulgarİl!ltanı Balkanlar-
matbuntta mevzuu bahsolmu- da mesai birliği eserine 
ştur. Bulgar hükfımetinin bilfıil iştirak. ediyor toldkki 
9 . Şubat- 9J3 tarihli beyne- etmelerine mani olmadığını 
lmilel vesikayı imza e(len kaydeylemişti. 

dört memlekete ilt=it=ıa=k==e=t=m=.===( =D=e=v=u=mı ikinci sayfada ] 

Sa rre M ese 1 esi. 
~~~----~~~~ 

Alnan sefirinin İngiltere hüku-
meti nezdinde yaptığı lefebbüs 

Lon<lao, 10 (A.A.) - AL komisyonunun talebi üzeri· 
man mehufili Alman sefiri ne Fransnnın mtisellAh bir 
M. Von Hoescht Sir Jon müdahalede bulunmasının 
Simon nezdinde yapmış ihtimali bulunmadığını, cün-
olduğu teşebbüsün Fransa- kü Almanyanın Sarre top-
nın, Sarrede Plebisitin serbe· raklnrında Nazilerin hertiır· 
st\·e yapılması maksadile lü teşebbüsferine karşı ge-
nlmış olduğu tetebbüslere leceği beyan edilmekte -
karşı bir nevi protesto ma- dir. Şayet bekJenilmiyen 
hiyetinde olmuş olduğunu bir takım esbap dolayıs-
hildirmektedir. lngiliz me- ile hük11met komisyonu ke-
lıa(ıli buna cevap olarak ndi elindeki zabıta kuvveti-
Alman teşebbüsiinün kati- nin asayiş ve inzibatı koru_ 
yen hatırn getirilmemesi mıya ktı.fı olmndığınn kanoat 
ı~.zı~1gelon bi~ ihtimal~. gö- getirirse 1926 uzlaşmo.sı mu· 
ıonunJ.~ tuttugunu so,.; le- cibince Fransa<.lan asker iste-
mektedır. So.rre hüküm ot nıiye ho.k.kı ol caktır. 

' 



SAYFA 2 TUKDILİ 12 lKfNClTEŞ 

1 HALK BiLGiSİ DERLEMELERi Romen 
Balıkesirde Doğum Göreneklerı ka~inesi M. Ti~Dles ~onun 

ve Çocuk. ıcraatmı tasvıp ettı. 

- 10 

Toplzyan: A. OSMAN 

Oyuncul ıı r hir daire halind•3 ve dizleri bükük olarnk 
otururlar EJI,.ri dizleri altındadır ve ellerinde «döngel» 
ta bir edilen bir nesne bulunur. 

Bir ebo intihap odilir. Ebe dairenin ortasında 
oyuncuların ayakları ve kendi dizleri üzerinde oturur. 
(Jöngel) dizler altından gizli olarak elden ele verilerek 
doloştırılıt Muayyen bir istikamet tayin etmesi şart değil
dir. Ebe bu döngeli oyuncuların elinde yakalıyabilirse 
ebelikten kurtularak sıraya girtır ve yakalanan ebe olur, 
LAkin çok sık oturulmuş ve ayaklar birbirine~sıkıca ya
pıştırılmış olduğundan yakalamak biraz müşkül olur. 

Oyun esnasında hep bir ağızdon ve hususi bir ma. 
kam ile: 

- Döngel geldide geçti .. Diye söylt!yiniz. 
/0 - Tura 
Oyuna iştirak eden çocuklar bir daire halinde ve çö- · 

melmek suretile otururlar. İçlerinden biri bir mendilin 
uçlarını bir araya getirdikten soı.rn orta taraftan düğüm 
yapmak suretile meydana getirilerek turayı anlına alır, 
çeketinin altına saklıyarak ve husıısi hir mukabele: 

Yağ' satarım, bal satarım 
Ustam gitti ben satarım 
Dairenin dış tarafından dolaşır ve turayı sflzdirmeden 

çocuklardan birinin arkasına kor. 

Vasıtall oyunlar 

1 - Birdir bir 
Bu oyunu oynamak için evvela bir ebe seçmek ld

z.mdır . Ebe seçmenin müteatıit usulleri vardır. 
1 - Taş tutma: 
Tocuklardan biri bir eline taş alır ve bunu karşısın

daki çocuğa göstererek «fkilikl» dir. Ondan sonra 
ellerini arkasına götürür ve taşı avucu içinde sa· 
klar. Sonra çıkarak o çocuğun önüne ellerini kapalı 
ve üst tarafı yukarı gelmek üzere tutar. Çocuk 
ya doğrudan doğruya, yaht.t: 

- Hanğında, hunğunda, Helvacının kızında.. Diye-
rek onnun biri üstüne durur. Vurduğu elde taş varsa 
kurtulmuş, yoksa ebe olmuş olur. 

- 2 Tekerleme: 

Çocuklar dizilir içlerinden bir şu yolda bir tekerleme 
ile çocukları parmakla işaret ederek sııyar işaret yerleri 
muayyendir, yerleri birer nokta ile gösteriyoruz: 

ine ine üç düme fılfılince kuş dilince horoz öttü tavuk 
tepti, kadın kıza seldm etti alçık morcuk sana dedim Ç'.ık. 

«Çılrn diyen çoı!uk sıradan ayrılır ve tekrar sayılır. 
En sonraya kalan çocuk ebe olur. 

ikinci bir tekerlemede şudur: 
«Bir cam. iki cam, üç cam, dört ccım, b~ş cam, altı cam, 

yedi cam, sekiz cam, tokuz cnm, oncam, birde benim, 
amcam.» 

Bu suretle eyi seçiMikten sonra oyuna başlanır . Ebe 
olan belini bükerek yure doğru eğilir. Diğerleri sıra ile 
atlarlar ve her atlayı~ sayı ve yakıştırmalarla söylenir: 

Birdir bir, yerin dibine gir. 
- İkidir iki, tavuk kaptı tilki. 
- Üçtür üç, alta yapmak çok güç. 
'fura arkaıHna konan çocuk hissedebilirse hemen kal

kar ve turayı kaptığı gibi koyanın arkasmdnn koş9r ve 
yetiştiği yerde sırtına vurur. Hissedemezse turayı koyan 
gelir, turayı alorak arkasınn bırak tığı çocuğun sırtına 

vura vura daironin dı~ tarafından yerine kaılar kovnlor. 
(Dairenin içine girmek ve nrkoya bakmak yasaktır. Bun
ları yapan altı okka yapılır.) 

Romanya Hariciye Nazırı 
M. Titülesko Nazırlar mec i
sinde harici siyaset ve son 
hAdiseler hakkında geniş bir 
izahatta bulunmuştur. Baş
vekil M. Tataresko memle
kete ita ettiği hizmetlerden 
dolayı M. Titüleskoya hüktı· 
metin minnettarlığını bildir· 
miş ve icraatile tamnmon 
mutabık olduğunu söylemiş

tir. Nazırlar Başvekile itli
Cakla iştirak ederek Harici. 
ye Nazırının icraatını tas
vip eylemiştir. 

~· 

Bal~an itilaf~ Konseyinin 
Ankara toplanışı etraf mda 

akisler 
Balkan itilafı Konseyinin 

Ankara müzakelerini mevzuu 
bahseden Mir gazetesi di-
yor ki: 

<ı Ankara Konfdransından 

sonra, Balkan itildfı vaziyeti 
daha ziyade @arahat kespet-
miş bir beynemlilel teşek
kül halini almıştır. Küçük 
itilllfınkin~ benzer bir statü 
kalem o alınmış ve bu istik -
halde Balkan itilAfının ayrı 
bir mevcudiyet şeklinde 
hareket etmef.olini mümkün 
kılmışt ı r. Zaman zaman yap
acağı içtimalarda sozunu 
işittirmeğe fırsat bulacak
tır. Balkon itilAfı ile Küçük 
itildf arasında siyasi bir 
rabıta teznhür eylemektedir 
ki bu da Küçük itilaf devle
tlerinden jkisinin aynı zam 
anda Balkan itilafı azası 
olmalarile kabili izahtır. 
lki itildtın kararları aynı 
siyasetin damgasını taşıya

caktır. Balkan itilAfının ald· 
ığı istikametle M. TitülPsko. 
nun kiyaseti sarihtir. 

Balkan itilafı konseyi An
kara toplanışında, balkan 
devletleri arasında muallA
kta bulunan mesainin dürüst 
bir surete hnlle bağlanması 
hakkınd'l temennilerini izhar 
eylemiştir. Bu karar bizi 
çok sevindirmiştir. Eğer 

1 
Bulgaristan balkan itilafına 
jştirak etmemiş bulunuyorsa 
bu kendisile komşu devletler 
araıında halledilmemiş müte
addit meselelerin bulunması
ndan dolayıdır ki silinmesi 
güç bir çekingenlik doğurm 

aktadır. Bu konCeronıtan so-
nra mevcut manilerin yok 
edilmesine çalışılacağını üm
it ederim. Ve bunu teşebbüs 
Ankara konferansına iştirak 

edenlere nit bulunmaktadır. 

Hariciye Vekilımızle Sovyet ve 
Slovo gıızetesi de diyor ki: 
« Dört Balkan devletle

rinin Adkarnda ukdettiği 
konferttns Kral Aleksandrın 
foci ölümünden sonra kay. Yanan -Harıcıve Nazırları ar

asında telgraflar taati edıldı. 
(Ü t tarafı birinci sayfadu) ye topraklarını terkederkon 
mi seri , arasında tebrik ve Hariciye Vekilimize bir trl 
teşekkür telleri ynp lmı~tır. I yazısı göndermiş ve bunda 
Ayrıca Yuoanistun Hariciye gördüğü hüsnü kabulden 
Nazırı M. Ma aimos 'fürki- dolayı teşekkür etmiştir. 

YUR"rtlAŞ 

dodilecek bir vaka olmak 
üzore bc:ıllrnnlar arası mü_ 
nag~botinin inkişaCınılu mü
him bir merhale tflşkil 

etmoktedi r. 
Ankarada Balkan itilft-

Cında kü~·ük itilAfınkine 
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Müca~elenin neticesi bir 
kaç güne kadar almıyor. 

Ruam mücadelesine devam 
edilmektedir. Şimdiye kadar 
yalnız şehrimizde altı yüz 
on beş hayvan muayene 
edilmiş bunlor arasından 

bir hayvan hastalıklı görü
lerek itldf edilmiş diğer bir 
hayvanın vaziyetinden şüphe 
edilmiş ve müşahede altına 
alınmıştır. Bu hayvanın va
ziyeti kanının tahlilinden 
sonra belti olacaktır. 

Sın~ırğı ~u yıl eyi tütün yeiiştirdı. Tütünlel dei• 
bir f iatf a ahcı bulmaktadu. 

Müslahsıl tütünlerinin değe/bir fiaUa satılmasından memnu! 
Sındırğı, 10 (Muhabirimiz- namına en oz elli beş, 

11 
d~n) - Sın.dırğı nahiye ve ?o~ .~ekse? .beş . kur::~~r 
koylerıle bırlikte bu yıl üç ık1 yuz ellı bın kılo 611 
yüz bin kilo kadar tütün ye- tütün satın alın~ıştı:,. kİ 
tiştirmiştir. Bu tütünler ger- miktur~n kırk bın kusur bir 
· k · · . . losu pıyasaya ndzım 

çı emmıyet ıtıbarıle azdır fa· . b 1 · hisarlet 
kat ke f' ttt k . . vazıyette u unan ın .. 19 Y ıy ça ço ayıdır, idaresi tarafından mub9Y 
değer bir fiatla satılmak 
tadır. edilmiştir. k ~ 

Müstuhsılın elinde ır§~ 
Tütün piyasası burada go- elli bin kilo tütün ka!~1

8ç 
Mücadelenin neticesi bir çen hafta açılmış bu müddet tır. Bunların da şu bı~dell 

kaç güne kadar alınacak- zarfında çok hararetli alış gün içinde tamamen e 
tır. 

Ziraat memurları hakkındı 
bir tamim. 

Ziraat Vekaletinden Viltıy
etimize bir tamim gelmiştir. 
Buna nazaran bundan sonra 
hi~ bir ziraat memuru Vek
dlet emrine alınmıyacak, tec
ziyesi icap edenler kanuni 
şekilde mahkemeye verilec
ektir. 

verış yap ıl mıştır. Geri çıkarılacağı umulmak~ad:~ell 
ve Ndclen şirketlerile ' TiitüncüJer bu vozıye 
diğer bir iki küçük şirket r pek memnundurlar . _,,,./ 

Balkan İtilô.fına BulgarıstanJd 
Gırecekmı 

bulunduğunu hiç bir zaııı:; 
gizlememiştir. Bundan d? .11 

{ Üs.t tarafı birinci sayfada] 1 

Dığer taraftan, Ankara mü-ı 
zakeratı neticesinde neşred-

1 
ilen tebliğde, Balkan bloku 
nun lıu hloka dahil olmıyan 
diğer Balkan memlekoılerile 
olan münasebetlerindeki de
devamh terakkiyi zımnen 
müşahede etmektedir. Bu, 
Ankaradıı bu defa statüsü 
tanzim ve daimi teşkilıHı to_ 
yın olunan Balkon ihlfifına 

1ÇI 
y1 bu gayeye varmak 1-mağJu p edilmesi lAzıınge •· 
güçlüklori saklamıyorll • 
Düşünülen neticeler, anc~. 
kon<lilerini hekliyen h~{:11 
uzlaşma ve sulh işine bU. , 
a]llkado.rlarm huh1sU ~~i 
tle iı:ı.tirak et[lle ı. 

y .. ),.' 

i]e kabildir. Bu 0

1 
c· 

Okuyup yazma ~Hmiyenler 
için kurs. 

1 Hulgaristnnın ademi iştira-
ünün büyüklüğü ve vnr 1:9ı. 
nk gayelerin asaleti her 9~· 
de hir türlü entrika ve ıtı 

8
• 

nvralııru mani olacak dcreCıll 
dedir. Halbuki, Bulgarist~ııer 
bugün Yunanistan ile. ~ığ 9r 
balkan iti)tlfı devletlerı ıle r 

Helkezimiz tarafından oku· 
yup yazma bilmiyenlore bir 
kurs açılmıştır. Kurs Ali 
Şuuri nıc.:ktebinde kayıt ve 
kabul yapılmaktadır. Kursa 
yazılmak istiyenler Ali Şu
uri mektebi başmuallimli

ğine miiracant etmelidirler. 

Katil Kara Hasan 
Bandırma, (Muhabirimiz. 

den) - Kardeşi ile köy bek
çisini öldüren Çepni köyünden 
Knr:ı Hasan hakkındaki ölüm 
kararı temyiz mahkemesi ta

r 1fındnn bo!Ulmuştur. Kara 
Hasanın ağır ceza mahkeme
sinde yeniden mahkemesine 
başlanmıştır. 

benzer statüler kaleme al 
mak ldzım gelmiş vt:ı doimi 
bir kitabet dairesi ile bir 
iktısadi konsey toşkil olun
muştur. Yunan llari<'iye 
N.ızır ı M. Maksioıos umumi 
bir lkılkanlar bıınkası için 
bir rap0r hazırlaınağa ıne· 
ınur edilmiştir. Fakat ac:ıb·ı 
aynı zamanda naker:i kuv_ 
vetlerjn lıum cenkle tiril. 
ınesine de tev~ssül olun 
mamışmıd ır? Romıınycı lla· 
riciye ~ozırı M Tıtülesko 
nıisııfır llariciyo .Nazırla 
rı şerefıne An karada 
vcrjlmi~ olan ziyafette sös
lemiş olduğu nutkun la sul 
hu teşkılatlanıl ırmak ta lazı. 
zımg~ldiğ ıni ve buIJun ise 
sulhu bozmak istiyenlere 
karşı muazzam bir askeri 
kuvvete malik olt1Jak demek 
olduğunu ı:ıoolomiştir. Gazete 
bundan sonra ~1. Tıtiılesko-

nun aynı znmarnln 8alltan
larda konışularlu o'nn mu
allAk mesaili halletmemek 

kının, bu itildfın aktine 
s~ bebiyel veren gayelere vu
sul İçin bir mani teşkil etm
ekte olduğunun resmen iti
rafıdır. Şunu da knydedeJjm 
ki Bükreşto ç kan L'ındepe .. 
ndence Roumaine refıkimiz 
daha geçen gün bu husustu 
şöyle diyor ki: «rlulgaristan, 
şimdiye kadar Cılen balkon 
misakına yaklaşmakta ve 
falihay ı r telakki cdilcbill1cek 
bir uzlaşma siyaseti takıp 
eylemektedir.» 

Ln Bulgarie bundan sonra 
La Messager d' Athene hita
ben, mevzuubahs şekilde 
bir propagJndonın mevcut 
olmadığını tnsrih ettikten 
sonra diyor ki: 

<ı Bolkun cemnntinin bir uz
''l! olmak haysiyeti ilo kendi 
vozifelorirı i müdrik olan Bul
garistan, Balkan yarımada
sı milletlerinin tam bir ittıh
adını vücuJe getirebilmek 
için ne gibi şartlJrn ihtiyaç 

lıizım xeldiğini bildirmis ol 
duğunu işaret etmekte ve 
mumaileyhin Ankaradan dö 
nerkcn Sofyado. Bulgar 1 la
riciyo Nazırını ziyaret ede· 
cı:ıgını ko.ydottiktcn sonrn 
bu ziyaret hakkında da şu· 
nu yazmok~adır: 

<'Bu ziyı.ıret Ankarndn alı
nan kurarlorın mahiyet ve 
,. 1sını kontrol etmoğe fır 

sat verecek vo ayn ı zaman
da yeni siyasi teşekkiillo 

komşuları nrosınd;ıki münn· 
selrnt~n ne gibj bir hava 
irinde iukişof e<lecflğirıi gö· 
storecektir. 

<tSlovo gazetesi)> Balkan 
iıilfıfı k ırşıs nda Bulgııri ta
nın vaziyetini de şu cümle. 
lerle huli\sa eyl<'mektodiı: 

« Bulgaristan, Türkiye ile 
artısındaki dostluk m sakı ·e 
Yugoslavya ile ol on uzloşrno 
siyaseti ile Ralkon itiltlfı si
st<'mine doğru tevccr·iı h eyl
emekle berııber. henüz bu 

asını uçmağa matuf bazı~~ 
opagandulora tevessül et 1~ 
ini söylemek, Bulgcırist~ıı9 
bu misaka muhtemel iştir ııt 
kinin ba zı korkular ıe: ,l 

l d · · · d l · ı itır oy e ığını o ayısı e ef 
etmel.tedır. Acabn Elen r s 

·· 0ce ikimizin hukiki düşU 
0 

burnudur? Her ne olursll 1, 
sun, kendisini temine koştt,. 
ım. Çün~ü Aulgaristanın 1,e 
lnız bir tek em~li vardır ı'°' 
o da itildf ve teşriki [lles b:r 
istinat .eden devamlı 

1111 
sulhun balknnlo.rda k~r1\11 
asına büttin hulılsunıYe :ıl 
çalışmaktır. Bu kadar feD g 
ık ıılf....dıleıı Bulg.ır pr0 P8

1 
andası do, harici siyaset ~ğı 
has•nda icrayi faaliyet ettı e· 

. b . . .. zetll1 
nısp tle u geceyı go 
tmektedir. _--4 

- - 01'' 
misaka c.:tmemiş bulunıll .19 
adır Bulgaristan n bu 111Je(' 
ka ıştirakini ve komşu tır 
letl rlc itılMını kolnyl ıŞ 

11
• 

mnk için C ·nevı o müesse5:9 
in ruhu ve nizamııtı ile .te ti 
teşk ıl od en ınuahedeJerı~ jO 

morııiyı·ti siyasetinin 1ıorıc tP' 
de bir formiil bulmak ıaı~~, 
dır. Erg ç, siyasetin te ~ıJ' 
mühi il milletlerin htık~tı1' 
nu tanınmasına varılacn ,~ 

Balkon milletlerinin an°0t~ ,ı 
menfaatleri nazarı dikk8 11ıl 
ınmvdun vo her balkııO ~·1er 
!etinin l<'rakkisi için ~o• ·u :... 
zım n teşkil eden şercıı l 1119 
onünde tutmudan balknP 

8tıeıl 
itildf ve teşriki mesoİ)'.0."dııO 
olunamnz. Bu birib1r1.

0 
ibl' 

k. . . blf 
çe ınmeksızın ve pıJ' 

riyle muarız vaziy~t~ı~fıtı' 
luıınrnksızın hnlkcın ıtıl3ö!te 
varan yegllno yoldur. oJ1'0~ 
olmadığı tukdmle, b do1'' 
ınilletlGri miirınsebJt 11 }\İll 
<lostluk şüpho ve çe kut· 
gecılıkten lıulı kalnııynca 

~ • • • • • 
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Sürpriz. Vaşington ne düşünüyor? evel ha~vanların adedi ÜÇ JÜZ bin imic! muz tarnlondan çıkarılmnkta 
V t d ı d l' ı • 1 Y olan «Hukuk Gazetesi)) 

. ~~ın?. ?n a~, .. on ı raya (( opo ~ d Loli.trn yozıyor: Bu haydutlur çok tohlikeli · ı bıldırıldıgına goro Londreca, Monçurıde foolıyc lle hulu dirler nın ° tın cı say. e ı do dol-. Mesuttulıır. Seneler grçtL 
~ı halde saadetlerinin üzerin
d 6 ufak bir şüpho bultu 
. alğalanmam • ş ve onlar da
~rna hir ıbirine , hoğlı olarak 
~tılcnışlar . Geçimleri her 

çıfte nu·· . . . l l k d muneı ımtıaa o aca 
er( cede dürüst ve lekesizdi. 
~oğnn ticarot mektebini bi
tırJ ikten Eonra bankaya dolğ
un b' ır maaşla memur olmuştu . 

~undan sonra ılk işi Nihalin 
ızd' ·• ıvacına talip çıkmak oldu. 
Bu mesut i~tek karşısında 

l
ebevoyinleri muvafakat etti· 
er " .. 1 • · vuze hır dernekten son-

~:r as~~~. bir yuvayn çekildi-
. Butun günleri aşkın, saa· 

~etin sıcnk havası içinde geç
tı ... Hayatta en çok korktuk. 
ları işk ence aldotılmnktı .. 
b' Doğnn tam mnnasile dürüst 
kır erkekti. Kumara, içkiye 

b~rşı iptilAsı yoktu . Onun 
Ut" un sevgisi yuvasına yal-

~ız karısına aitti. Nihal de 
h oc~sına karşı aynı hisleri 
l eslıyordu ... Mütekn bil his-
h:l? . yekdiğerine bağlanan 

1 
ıkı gen~: senelerce hayat

~rını lekesiz, bulutsuz bir 
av? i~·inde geçirdiler. 

l ~ır yaz sabahıydı . Doğo.n 
vazıfesino gittikten sonra 
N'h ı al ortalığı toplamıya boş-
ladı. Masanın altında buruş· 
turulmuş bir kAğ ı t gördü. 
Kayıtsızca eğilerc!~ aldı. 

Açtı .. ve Doğanın yazısını 

tanıdı. Okumıyn haşladı. 
~.~u.~ukça lınyrc tinden gözleri 
~uyu yor rengi soluyordu . 
ı 1ektubu fazlaca okuyamadı. 
Yazı çok ncele ve karışık 
yazılmıştı. Zaten (uzla de
Vaıu etmiyo iktidarı kalma
mıştı . Olduğu yere yı· 

dalgalar tatlı hışırtılarla te. 
rennüm ediyordu. Nihayet 
güzelliği, clalğaların tatlı 
mırıltısı , gecenin sezz!zliği 
Nıholin kuburun, toşan ıstı
rabı karşısında sönük ve 
teessürsüz kalıyordu . . Şim
di onn he rşoy korkunç, yn 
bancı gol;yordu .. Dan ı z kor 
kunç vo engin bir su, meh 
tap manasız bir güzellik ... 
HerşeyJen, hayattan, insan· 
lo.rdon nefret ediyordu.. Jn_ 
sanlar vefasız hotg~m, tnbi
nt herşeyo ldyık, Cahit do 
ğıının jhanetı Nıhali kudur
tuyor. Bu hisler genç kııdını <ı 
ruhunu tırmalıyordu. Bazı 
dnkikalurı buhrllnlar.. Ba zı 
dakikaları sessiz ve dolgın 
geçiyordu . Oturduğu yerden 
kalktı . Geç olduğunu hatır
ladı. Eve döndü. Bu yu· 
vcı ona bir dunya kadar 
korkunç geliyordu. İçeriye 
gir,li kapıyı knpomnyı bile 
hatırlama ·iı. Yukarı ç ı ktı 
g}ektiriği yııktı. Odadn bi
rinin hızlı hızlı gozintısiıı 
den çıkan giirültülü sesler 
duyuldu. Sonra ove ağır ve 
d· rin bir sükun çöktü 

** 

! k gun olurak çıkmıştır. 

ynpı ma ta olan deniz konfe- nan altmış bin haydut mev. Uzak C:. :ırkta medeni hay- iç' d b 1 

J 

~ ı ·10 e u unan yazıların 

ransı v. e aponların Mançu - cuttur. Bu rakam Mon•·u 1lutlnr dn mc>vcuttur Ru b I J k d k • nş •on arı şunlardır: 
o a ı, petrol s ı yasaları rido eyi bir nozurla knrşı- hayJutlar, faaliyette hulu-

d I

Ak d k (Kadın corrohlığı , o''lu"me 

ora a a u n uyan ı rmn ı kl d ,, .. k .. 'k' '' l · tadır. - anma a ı r yun ıı ı ı S< ne nnn uangster erın •şidirlcr. sohep olmnk. mezar aç-
evel hayoutlo rın adedi üç Bu haydut a ınıfı ~1onçuridc- makla tıbbi kusur tayini: 
yüz bini bulmuştu. ki. simaların tesirinden doğ lk Pro!cs\)r 8nim Ali) 

Sovyet Huslar Japonları muştur.. (borçlunun mal koçırmosı
1

: 
Çin haydutlarını iı:.tedikl eri lfarbınde, haydutluk. tabii Profesör Mustafa Reşit) , 
gibi kullanmakla ittihom birşııy gı bi görülmektedir. (devlet ş<ırasının bir ka-

rnrı nkkında: Profesör Japonya hükt1rPeti h3ydutla- h 
etmekte ve Uzak Şark demir 
yollarına yopılun hücum 
ve tecovüzler ile bıı iddin· 
yı is put eylemektedirler. 
Diğer tnraCtan .Japon hükfı-

ti dı Sovyct Rusynyı Mnn
çuri hükumeti aley
hinde haydutları kullanmak· 
la ittihom ediyorlar Acaba 
doğru söyliyen kimdir? 

Çin hnytlııtları iki büyük 
kısma oyrılır. Siyasi hııyd-

utlar ve profesyonı· I haydu
tlardır. 

Siyası haydutlor 193 ı ile 

1932 senelerin do Jıı pon ya 

aleyhine hnrbo iştirak ed<ın 1 
Çinin, eski mıkorleriılir. 

Bu askerler, Çinin, Ma Cian

scian kumnndası altında bul-
1 

ra karşı iki siyaset takip et- Chnrles Grozat) , (bHledi-
mektedir Bir taraftan Mon. yelerin kazn hakkı: Os· 
çuride asayişi temin etmek 
için haydutlar ile şiddetli man Nuri), (nofoka tem-

h 
lık olunabilir mi? Galip 

ır mücndolode bulunmnkto 
vo diğer taraftım dahi ken- Bingöl ), ( 1885 ta 
<li siyasetini yürütmek i~·in adliye: Haydar Rifat), 
onların horeketlerino müAa- (hukuk uğrunda müca-
ınnha etmektedir. Uzak Şark dele: Rasih Soit), (ka_ 
demiryolla~:na yapılan hücu- ı nunu ceza vo hapis, usul. 
m ve t t?cnvuzler Japon hiiku- terinin ıslahı: Cevat 
metinin haydutlara gösterdi- Hakkı).. Okuyucularımıza 
ği müsamahanın bir netices_ tavsiye ederiz. 

idir. 
Bu sistemler dolayısile 

\'ladivostok limanı eski kıy
metini kaybetmiş buno muk. 
ahil Japonyanın Şinglundaki 
Dairen liman ı ile Korcanın 

Koyoyo limanı ticarette hü· 
yük ehemmiyet kespetmiştir. 

~ugün bütün Mançurinin, 
ıhracatı bu iki limanın vası· 

Yedi vapurunu kaçıran unuyorlıırdı Japon askerle-

ve on buçuk vapurile dön . 
tıısjle yapılmaktadır. 

Netice itibarile Jnponyanın 
bugünkü hedefi Mançurinin, 
emniy~tini normal bir hale 
getirmektir. Japoulor haydut
lar ile büyük bir mücaJel
de bulunuyorlar. Japonlar 
bu hnydutlnrı zapturapt altı
na aldıkları gün Mançuriyi 
filen elde etmiş olacaklar
dır. 

mok mecburiyetinde kalen ğildir. ri tarnfınden meğlüp edildi-
Ooğan eve gelince kapıyı Amerıka, hiilün dünya kleri zaman Sovyet Rusvo ~::ara:"~:ukerı ~ı ~~ı.ve~~~;'. ~~~~oz:,~:~z v.>k~:;:~~ori;~ ~~dr~~;,nn llun1!1r1:~J ba::l~;, l:·l~j[~!!l~~!!!!!!.!!!!l~!!!!!!.~!!!~~1~!!!!1811!~·-t.!_ll 
düğü mnnznrn kıırş sındo mileri hari~· olmak üzere, ely ı:; vnı M nç·uri ıle foal ıye· , Ş h S 
hl yretindrn gözleri büyüdü her sınıfınn yüzde yirmi ttc hulunmuktn<lı rlu r. ~ e ır ınemasında [""" 
Nihal önünu yığdığ ı ek- nispetinde indirmC'si lıusıı 1 f ::=.-:: B k ~:;; meklerı' ı 0lnt"rok hamur h" l ı' ne lr ~ı:ıyone l h a yılutluk İse, ____ J U Q şam F-

.. ... u sundoki tckli!indo cl'on o.y- J M · k' 1 \ f;_~ getirmiş onlnrı clındo s ı · ak diremektedir. unçurının en os ı ıir nnn- -='i • !ili! kıyor. Muhtelıl şekıller ve- llu ıeklil«n kruv zörl - nesiui teşkil eder. · .~~~_.: M 1 L T o Nl, ri==s 
rivordu. Doğan golınco ı.1· ,.. • h · l 1 Bu hoyıhıtluk ~Ian~·uri kı-

J ~ rın .nrıç utu mnsınn ge-

k lda d 
tas • nın en uz:ı k ınıııtukalorın-

ımı ma ı. lince lngiliz tic ıret gemi-

ğıldı. 
Gözlerinden yaşlar soğnok 

halinde nkıyordu . • 'ihayet 
beklemediği korkunç akı 
bete uğramıştı. lhonet, 
aldatılmak hem d en çok 
bağlandığı kornsı tarsfıudan .. 

Ve ekmeklerle moşguliye- lerindon hir kısmım'l top da, yani Khingon, Jehol vo 1_ 
le de•·•ın etti. Doğan bu va- taş mnsı ve icnlı nJa kru- Şırki ÇinJ" dof:muştıı, . Mo ~ L t ı s ~ 7;İ yotton birşoy ani mıyordu. vozör h•lıne gclnıcsi itı- den iyeı ın eserleri ve lıiikıl- c_·_' O S 1raC1 a r a h 1 ~ Kıuı sııı a yeıklaşt . borile bu t~klıf İngiliz ve motin oloritoei, bu mıntobı_ 1 J. 

_ No yap.yorsun Amoriknn menfaatine uygun !ara hcniız girnıeıııiştir. Ilı·- =='~ ~:ilimi gösterıleee~t!r·. ııu dünyanın meşhur ~-
Nihal diye bağırd.. düşmek icap eder. ydutluğun yuvası bu mıntn- ~;; zrnf vo ncşel ı , kumığını mutlaka gö ·· .. 'I 

1 k 
'b ' d d B d b k ES.• runuz. 

Bu ses hır çığ ı g ı ı o a a un an aş o Amerika kalorda bulunmaktadır. En - · 
korkunç akieler yaptı. gene l ngiltcro ile on laı kuvvetli olan n<lam, lıu ~ 1 L A V E T F, N li 

Hu suule genç kadın IA- ar cı k don izolt ı gemilı' rini mıntcı.kolardu hükümdar ~ y ıl d ı z l ar R e v Ü s Ü ~-, Bu oucı herşeydcn u ğ•r 
g~liyordu . Keşki ölseydi.. 
Hıc olmazsa kalbini kemiren 
bu nz:ıptan kurtulmuş olur
<lu. Öyle ya gön ıünün azabı, 
o.cısı karşısında hayat mo.na
eız ve kıvmetsiz kalıyordu .. 
Vucudüne_. bir oğırhk ç·ök· 
nıuştü. Başı dönüyor, gözleri 
kararıyordu .. 
Doğan mutadı hilô.lıno. 1 

olcırak bu akşam eve gelme 
mişti. Hu hol Nihalin şüphe 
lerini busbütün bulandırmış
tı. Oturduğu yerd~ doğrul tlU, 
a~ı 2 amaktıın fırloını ~ olan 
gözlerinin yaşını sildi .. 

Biraz hava almıık muksa 
dile sahile inmeğc k' rar 
verdi .. Kalktı merdivenlerden 
ağır ağır indi. Sok 1 ğa çıktı . 
~~rümeğo başladı.. Köşeyi 

0nerken senoleN'O i~· i n le 
ınesut yaşadığı yuvasına 

nnzarlorını çevirdi. İçinde bir 
ocın ın düğiimlendiğini yorul 
~Uğunu hi ı;etti füilo kulbinİ 
nstırıyordu.. 1 lOl ve mah

zun yoluna koyuldu . S:ıhile 
g.clnıj t'. Bir k ) a nın üze. 
rı.ne oturdu .. Nozarlarilı• de
nızin derinliklerine uzundı 
( trnfıa yaz ak~amının l ı kh 
~ı ) 
t.;; vardı Sema berrak YO 

yıldızl ı idi . Ayın parlak 
·~şıkları dr>nİzin üzorin<le da 
•ınık J p ırı ltı 1 rla uz anı yor-
u. Kıyıları yalayan kü~·ük 

kayt ve korkun(' nazarlarile azaltmak ve bu gemileri ,; ı; 
cevap verdi. Karısının uıüp bir miid•fan •ildhı ınnı. olelıilir. Zayıf olan ka- =• f 
hem hali Doğanı ınüşküo bır mamak fıkrindedir. bıleler hu kuvveti hükiim· ~ Ve F O K S J O R N A L ı.; 

d 
·t t i 

1 
. --=~ '.\fotinovo sant 2. 30 da baQlanncoktır- ı' 

v»iyetc sokmuştu. Ac bo . Amerika bundun lıoşka ara ı aa eı er er ve cız · • 
Niholo ne olmu§tu? O hıçbir logilterenin hnrp gcmile_ 1 ye de verirler. -=-~ Pek yakında şey anlamıyordu .. Anlaşılan rinin hacmini az ltmık Üç nsıı evci Çinde hü- f ili 
bir şey varsa o Ja şu ıdı : hu usunda fazla ısı ar et- kümdar haned n ı siilAlesini i!fiffi$..: M • ı A ı J. Uen~~ kadın çıldırmıştı. 

1 
miycceğino de kanidir. 1 tesis eden eski bir hay ~ 1 yon vcı a rl ili Doğanın yuz<l•ğı bir aşk Vaşinglondu lngilteronin dut, Murhuci nıımındn Mun "='E ~ 

mektup değıhli. · Karısına Japon veı ziyetinin ve Ame cen kabilesinin reiıi idi Hn ~ = B ii ,V ii k T C R K F ı' l i li ı· J. 
ynpmok istediği bir sürp - r i konın büyük gcm ı lero • 
riz<len ibaretti . Eğor meklıı- olan ihtiya ı nın oy' k ydutlnr, her ZJm. n Mun. ='l. il'. 
bu N, ha ı "ıh o yoto k •d

0 
r r a nd ğ kn na uı ı v~ rJ ır ~ v çu r i" in mu k ad Je r • 1 • "J • ""- 1 .lliiiiiiiiiilllillliiiiilİiiil\iiiiiiİiiiiiiiiiiİWIDİIİi iiii~iiiiiiiiiiiiiiiliiiiı'ı
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İhlı:l:~ll 
oku5" ydı bu surperiz bir yük hır Amıl olmuvlanlır. H m lllllllllll 
felaketle netıcelcnırdi ~lek- •==~=::::;:=:::::=:::===::::=:=::::= Man~:urido bunlardan ma-
mektup böyle başı.yordu: r ada daha bir tnkım haydut- , - -=-- . ----=, 

Sevgılinı; Doktor lnr movcuttur. Japonlar hu M hr l 
Sann kn'"şacoğıın dakık- gibi hay<lutlura dindar hny- Q re 

s ınemasında 

nlorı dü"ündi.ık.~·e hilsen ne ıı em~ ~ A~ 1 d t '» n. u m~ u nam ım vermekt ·dirler. 
nihayets ı z siirur duyuyoı um. .. 

Bi
ze hı:ıyat, saadet, ref uh ve- Bu hııydutlur tlemiryol-

b
. k d 1'0CU/( ları ile mosgul ol -

ı ren sensin. Sen ır ·u ıe · Y • 
tsin. lıaslalıkları nuilelıassısı. mıyorlnr, ~·ünkü o ka-

Her gün seninle hoşhoş• dor kuvvetli <leğihlirlor. 
olduğum hahlo s ıı ı mulık Muoyenohoncsini po•l h- Bunlar eski sildhlarile 
olmamok ben büshuttin ıne - an <' civarı nda Zemen so- ıı mücehhez olurnk en 
yus odi) or guzel vo cici kağına nakletmiştir. zaif muhallere ansızın 
sevgılım .. ilah... .. ~ _.. hücum ederler ve bul. 

• ihal mektubu burayn seni elde etmek icindir. 1 duklnr ı serveti ı•ebren uhr 
kadar okuyabilmi ti. H lbuki Bugün ayın yirmi sr kizi. 

1
nr . B zı mutaassıp aılam-

devnm ediyordu: iki giin sonra seni elleri- l ~ r hu gı bj tecavüzler 
Sana kavuşmak jçin bir ny mın arasında sıkncnğım ca- karş ı sında bulunılukları za-

heklemok ldzım. Hu müddet nım ruhum porıı. ın:ın buna <' nllahın 
zarfındn bils n seni n ~kadar 
özledim. 

Bütün gayretim, mesaim 

ı l : r czns .» diyor. işte hu sebop-
H:ıtun oğlu t d l on o ny1 bu gibi şekillere 

fiakkı Suha <lindar haydut olunmuştur . 

İt iraz Fır ınalan 
Emil Yanks 

bu bü!~~~~yecan filimini berkesin görmesini taısiya ederiz. 

Y u~osla vya kralı .\leksandr ll azrt~ıleri ve 
~I. _Barlum11ı i>liinıi lf• neticelenen ftlarsilya 
facıasına ve kral hazrt)t lerinin <'eıwr.t• mtıra· 

simine ai t filim gfistt·rilnwktedir. 

Fırsatı kaçırmayınız? 



SAYFA.: 4 TORKDtLt 

Ha evı Ri d • 
1 a n: 

Halkeviınizin kurslar şubesi tarafından halka 
mahsus serbest. YP nırccani okuma yazma bil
mcvenlerlf' az Lilt-ulerG mahsus olmak iizcre • 
iizerc .Ali ~uuri nektehi ııde ( 15) Tt1şrinisaniden 
itibaren gece dersleri vcrmf'~t> haşlıyacaktır. 

Yurtdaşlarımızın nıf'zklır mektep Başmual
limlifrine müracaat ederek kayıtlarım icra ettir-

~ ~ 

n1eleri ilan olunur. 

Hariçte 
Aımanya Milletler Cemi

yetine guecek mı 
«Doyli Hera1d» gazetesi

nin yazdığına göre, Alman 
hükumeti 1ngiltereye beş ma_ 
ddelik ! İr teklif yapmıştır. 
Teklif şudur: 

ı-Almanya Varsay mua 
hedesinin beşinci kısmından 

kurtulacaktır. Buna sebep 
ı sildhlnrın umumi bir surette 
1 tahdidi gayretlerini akim 

e I
• • ı kalması ve silahların müsa-Z 1 vatı bakımındaki mahut 

:=-;§ 1932 ktlnunuevel beyanna-D •• ŞÜnÜnÜz! ~ :,;•inin baııı hulunmas.-

~- 2- Birinci madde temin 
~ e~ilince, Alm~n . hiıkume~i 
i; ] I l\~ ıllctler Comıyetıne ve sı
~ lahsızlanma konferansına 
k -- 1 avdete t\ma<ie olduğunu bil
r._ _ I diracektir. 
j 3-Eğn Fransa bu tarzı 
;.= 1 kabul ederse, Almanya em
§ niyet misakına iltihakı ciddi ::;'= 
~}, I surette derpiş edecektir. 

•• Amerıkada 
~ı Mebus ve Ayan i azalığı seçımı 
~ Ameriknda mebusan için 

· ~ 
Bina yaptırmak mı istiyorsunuz? ilk defa ti- i 

~ carethaoemize uğruyınız. Binonızın ikmali için bü· ~~ 
~ tün levazım mağazamızda mevcuttur. V.Eff 
f!!fffi~ Demir, hırdavat, cam, cimento, pulluk ve zi- ~ 
§,; nciralAtı bulunduğu gibi yakın zamandan beri ~§ 
f!f!ff~ satmağa başladığımız hor nevi yağlı ve badana ~= 
§ı... boya ve yağlarının temiz ve birinci cinsinden ol. ~.§ 

~ ması müşterimizi memnun etmiştir. ~ı 

yapılan şeçimlerin son ne
ticelerine göre demokrat
lar 320, cumuriyetçiler J06 
azalık kazanmışlardır. Ayan 
seçiminde demokratlar 69 
ve cümhuriyotçiler 25 aza
lık elde etmişlerdir. 33 
hükumette valilik için ya
pılan seçimlerde Demokrat 
lar 24 yerde valilik kazan
m ışlar<iır. 

Seçimin verdiği bu netice 
hakkında beyanatta bulu
nan ayan azasından J 80 

I
~ tadı~er nevi ölçü ve tartı Aletleri de satılmak- J.I 
~ Saraçlar bnşmda bo~1a t' l ırdevntçı 

CC Cumalı Ha • ~_.= 
·•ıııııııw "llJlllll'' :'llllll11': "1111111"" •ııııııw ·•111111111• "1111111"' ·•ıııııııw ''llllllfl': .,.111111"' •11111111.,. 

mııııııınıımımıııııımıııımııııııııııııııııııııııııııııııınıııııı11111ıı1ııııııııııı111111mıı•ımmııırr1 

Boralı demiştir ki: 
« - Cümuriyetçi fırkası 

tensik edildiği takdirde 
artık ölmüştür. Fırka 
müntehiplere demokratların 
tatbik etmekte oldukları şe

ylerden başka birşey vade
dememiştir. Cümuriyet -
çilerin propagandası ka-

, 
Ko ayhk· .. o uyucular1mıza • 

1 

Aşağıya bastığmıız rehber tablo halkımızın lıcır ıiilü ihtiyaçla' 
rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam şartlarla nerede, kiOl' 
lerden karşdıyabileceklr.rini gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz •. Hangi oteli 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? • 

gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız .. 

T'Dl-KO T' AJ• Mehmet Servet örme evi, Kuvayi ınilli· 
.n. rl • ye caddesi numara: 98 

KIRT ASİ YE· Mustaf_a Fehmi. HiiktinH't caddesi postalı3' 
• ne sokagı. ._ 

O T·e L : kaptan zade Oteli .. Kuyayi milliye cadde' 
sinde .. 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... lliikıinıet caddesinde· 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Jliikfırııeı 
caddesinde Ahmet çeşmesi karşısında 

Hukuk evi avukat Tevfik - Eyup Sabri 
Hüklımet caddesi 

G A Z İ N O : Merkez krathanesi: Paşa camii caddesinde· 

B E R B E R : Moda berberi Sabri bey. IJ üktimet caddB' 
sinde .. Darbalı oteli altmda. 

Yeni berber ıbrahim efendı: lliikiıoıcl 
cadrlesi Yıldız Karaathancsi karşısında. 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah ~lehmet sokn~ 
numara 18 

B A K K A L: Bahk pazan bakkaliyesi. Osman Nuri·· 
Paşa camii caddesinde.. Meyhane boğazındfl· 

TERZİ 

Bandırma bakkaliyesi Ahmet Hilmi efendi·· 
Bilfımumiçkilcr, konserve ve ş~ker çeşitleri. 

: Mustafa bey .. Postahane sokağı .No. 4 7 . 
Terzi ve örücü Celalettin bey. Kuva~ı 
nıi 'liye caddesi No. 163 

nunu esasisinin muhafaza-
~•9ı.M~~~~~~~~~ • 

sına istin:t ~t~iştir.Halbuki TUHAFiYE: Yeni çeşit tuh~fiy.e~i Kadri ~ey .. ı\lelll" 
;;,., kanunu e~ası ınsnnların kar- <lar zade .. Ku vayı nııllıve eaddesı No: 48 « nmı doyurmaz.» 1 • · 
1,.-AV KAT , ŞEKERCİ : Ahmet Nuri efendi: Balıkesiriu en eski şeker" 

Balıkesır Doğum ve c, ocuk ~ U cisi. llükt'unet caddesi, postaın ne sokağı nt1" 

Sıhhat ve lçtımı muavenet müdürlüğün~en: 

~ nıara: 24 
bakımevı ~ H. Tevfik - Sadık 

1 l - Vil:i~etin ııu~rkez ve miillıakatı, şehir 1 y~~J;v:;~1N 
1 Ve köyleri ahalisinderı ıııiiracaat eden gebe- Yazıhanesi hükumet caddesin-

lerin tabii ve müşkülatı her nevi doğumlal'ı- de Ahmet çeşmesi karşısında 

nı ve alelumum ka<lın anıelivatlarmı miies- Merkez vo kazalarda her 

1 d " nevi dava kabul ve surat-sese c meccanen yaımr . Çocuk düşürmek 
- v le neticelendirilir. 

1 tehlikesinde bulunanları da kPzulik nıecca- » 
nen vatırarak tedavi f'der· ~ ••=--------· 

2 • __ Süt çocukları ve iki ,vaşırıa kadar o- « , 

lstanbul-lzmir şekercisi M. Re~at. Jliikı)Ul8ı 
caddesinde şehir sineması altında. 

MANİF A TU ~: Tavşanhh Zade Fahri bey. Fantazi uaa" 
nifatura ve kumaş mağzası. Ku vayi milli~e 

•:: · .. ~~. ·•.· 
caddesi numara: 52 J 

~- .~ .. &...(' ._ ...... 
- .:t((· ..... _ .• ,. 
-~, _"J. __. - : . - ,...._ 

1 lan küçük hasta yavruları dahi müessesede 1 1 yatırarak her zaman nıc,•canen tedavi eder. 

1 3 - :-. iit çocukl:.u·ırıııı bakım tarzları hak
kında miistak bel validelf•re ve ge helik esna
sında vukuu nıcllıuz arızalara Rarşı tatbiki 

MERKEZ KIATHANES ı 
~ !azını gelen tedtni ve tetllJirleriıı alınmasını 

ela :'ehclere öğrl·tmek iiznre dersler verilir. 
4 - Cumhnri~Tetirııizin Balıkesire halı 

şeylediği faicleli ve hayırlı miiesseseden 

~ lazımdır. 

~~~ ~ ~~~~ 

Kahveıııizin ve hilfmHım mcşrubatınıızm ıenıizliği 'e miişterilerinıize gösteril .~ıı hiisı~i 
hizmet dolavısile muhterem mlişterileri11ıizden de uördliğiinı ra"h \l iizPriııe ah valin dartıgı 

~ o ~ ~ 

da diişürılilerek diğer biltiruum me~ruhalmıız ~ihi oyunla.·da11 içilec<1k meşrubatın dahi bll 
: 1 ündcn itibaren iiç kuruşa indirildiği iltha ohırıur. 

~IÜSTECİHİ ~I. .\JJ 

, ', .... · ··ı .. . . .-::· .rw::;e ~ ·. -.• ~! ~ . f!!.o... ,..,,,,.~ ........ : . ... ..• · ...... ,.,~m .... ' - . : ...... ~ ., . .• ... . - .. .- .. . . 
• Vilaye Matbaasında Bası mıştır· 


