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~ m~a ve Mt ud toplantıl r yapıldı, f ılistin Araplan
na yardım tçin faaliyete geçil~i. 

Kudüı, 25 (Radyo) mı§ ve f ililtlnfn taksimi hRk· 
8ugün Araplarla logillzler kındaki projeyi reddeylemiı 
t\raeınd ıtddetlf çarpıımalar tir .· 
olrnug, Araplardan alta kiti Mmr üleması, Arap i.le 
ôloıüı ve bir lnglllz neferi mine hıt ben bir beyanna 
Yaralanmııtır. me ne retmi~ler ve Fılıttln 

Arap çeteleri , polıı mü Arapl rına maddi ve mane 
~Ürünü öldürmOolerdlr. Hü vi yardımda bulunulmasını 
"Ulllet, Cüneyde örfi idare tav iye eylenıltlE?rdir. 
ilan ve ıehrl ablokn. etmft C=-"==

Ur 

Şam, 25 (Radyo) · Şam 
Glcaı ıı bugün fevkalade bir 
toplantı yapmıılar ve Ftllıtln 
Araplarma yardım için Arap 
devletlerinin umumi bir kon 
Rreye davet edilmesini ka 
rarl fhrmıılardır. 

Kudüs, 25 ( Radyo ) -

lGlkerimde, İngiliz aeker· 
leriyle dolu bir otobüıe 
booıba atalmıı ve bir lngl· 
lız aıülbzımı ölmüıtür . 

Mez r kin köyünde Arap 
larla lngllizler arasındR bu 
eün ııddetll btr çarpıımal r 
0lrnuıtur. 

lnglllz ta)•arel rl, köyü 

aliye naun Vaşington 
dönü or. 

Havr, 25 (Radyo) - Ame 
rlka M lty Nazırı Morgen-
tav, bugün Vaılngtonfl mü · 
tevecclhen buradan hareket 

etmııur. 

ivas-Erzurum 
-....ırı..sıo-; -

Oemiryoru inşaatı ilerliyor. 
Tren Kema~a var~ı. 

Sivas - Erzurum Demiryolu inşaatı 
İlerliyor. Tren Kemaha Vardı .. 
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Bir Ameı ikan yolcu tayaresi düşürüldü. Ka~ton-Han~ov 

emiryolu muattal ~ir hale getirildi. 
Tokyo, 25 (A.A ) - Domel 

ajansı bildiriyor: Japon kı 

taları, Çın orduıunun umu· 
mi karargahı Bankeuyu mu· 

h 11 faza eden Çın müdaf Hı 

nm birinci hattında eınslı 

bir mevzi t~okll eden nok· 
talara hücuma kalkmıılardır 
Bunlar, Yangtse boyunca 
yeni ilerlemenin esaslı he 

defteridir . Japon lutalnrı 

Yanglsentn cenup sahillınde 

M atuçenl almıılar ve bu 
suretle Çin cephesinin dı~er 
mühim bir mevziini teıkll 

eden Julçangı tehdit etmlye 

baılomıılardır. Dıı ha cenup 
ta Puyang gölünün garp ta

htllne varan Japon kolları 

Yangtseden Maçanga giden 

demlryollarına h kim Çuling 
lıtlkıı metinde ilerlemektedir. 

Tokyo, 25 (A.A.)-J pon

ya bahriye nazaretl namına 

ıöz söylemeie ealahiyettar 
bir zat, Yangtıede seyrüse-

fer etmekte olen Japon ge
mllerinln yabancı devletJer 

bulunan iki kadınla iki ço

cuğun ceıedlerl denizden çı· 
karalmııtar . 

Parls, 25 [ Rodyo J Ja

pon askeri tayarelerinln, 

Hankonda ntef ettikleri 
Amerlka yolcu t yareıl 

hldleeel hakkanda alınan 

eon malümata aöre; taya

reyi idare eden God, lehli· 

keyi anlayınca hava aeflne· 
&ini demze indlrmeae mu· 
vaffak olmuı ve fakat, aka· 
binde alçalan Japon tana· 
releri. mitralyözlerle yolcu 

tayareslnl batarıncıya ka
dar ateıe devam etmıılerdlr. 

Yolcuların, mitralyöz kur
ıunlarlyle öldOrüldülı lerl te 
sblt edllmlttlr. 
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Marmara Ve Eğe Bölgelerinde 
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İKtisat Ve~a letinda leşillöl eden tur;zim büı osu 
gem rni~yasda faaliyete geçti. 

lk t ısat Vekil etinde teıek 
hül eden yeni turizm büro 

su yurdda turızmln lnkitafı 

için çok geniş tedktkler yap

maktadır. Turızm bürosu 
tedkik ve f aa llyetlerine, me. 

mlekctlmız için eveln lazım 
olan ıç turizm meselesini 
ha lletmek yolundan baıta · 
mıftır Büro. bu husustaki 
fanhyet proğramanı hazırlar-

ken, memleketi, turizm ba
kımından muhtelıf kmml ra 
ayırmııtar . 

Turizmin lnkltafına en 
müıald olan verler ön plana 

ftlınmı§tır Bu arndo latan 

but ve Bursa gibi en fazla 

izd 
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yaba net çe" t:n ıehlrlerimlr.I 

fhatuı içine alan Marmara 

turizm böleesi, üzerinde ç · 
l ııılacak ilk yurd parçası ola· 

rak ayrılmııtır 

Marmara bölgeıtnden ıoa
ra üzerinde en evvel durula· 
cak turiellk bölge Efe mın· 

takuıdır. Bundan baık An 
kara da turistik bir bölıe ola
rak a y r ı l m ı f t ı r. An · 

kara turiıtlk b ö 1 ı e • l -
nio, Marmara bölgeıtyle ra· 
bıtaeını temin maluadlyle 
Ankara Bolu, Karaköy -

Bur1a ve Bolu - Zonguldak 
yolu yapılacaktır . Ankara 

turistik bölgesi KarabQk de 
mlr fabrikaları ve Zonıul· 
dak kömür havz ıı ııbı ıı· 

nai merkezlerimizi de ihata. 
11 içine nlmaktadır . 

bombardıman et mit ve yak· 
ltıııtır Köylülerden ölenle· 
tin iki yüzden fazla olduğu 
•öylentyor. 

Kudüı, 25 ( Radyo ) -

Arap çeteleri, M11ırdan ge· 
len trene tecavüz etmlıler 
ve yolculau soymuşlıud ı r. 

Ankara, 25 {A .A.) - Si 
vos · Erzurum demlryolu 

tnıaatı Kem aha var mı§ ve 
ilk hen dün merasimle Ke
maha girmiştir. 

' bayrağını kullandığı hakkın· 

da Çtn menbıılarından veri

len haberler1 yalonlamıthr 

dılen ati rakamlara görs ~u senenin ilk yan
i ~ latımız, ıhrac tımız~ n 20 milyon f zla. 

Beşvekület istatl tik umum ılk ltı ay za.rfınd ilhnlata 
müdürlüAü, bu senenin dk ııa~ıuan 6 900.453 liralık 

Büro, b6tün bu bölgele· 
rlo tabii güzellıklerl, ıpor, 

ar kl\blltyetlerl, arkeolojik 

serveti ve münakale ıeraltl 
hakkında eıaela etüdler yap. 

makt dır. Bundan baıka 

yurdun muhte\ıf yerlerinde 

bugün mevcut ol o otellerin 

miktar ve vaziyeti üzerinde 
tedkikler yapılmaktadır. Tu· 
rlzm büroıu memleket için 
de bu §eklldekl nragtırma 

larına devam ederken difer 
tarnftan da en çok turizm 

hareketi olan memleketler 

deki dahili turfzaı otel ve 
turistik vautalar üzerinde 

de etüdler yapmakta ve bir 

çok memleketlerdeki otel 

kanunlarını tedklk etmekte 
dır 

l ld k f 
. , Şanghay, 25 (Radyo -

ongu 8 8808 cemıy ti· Japon ordusu, Yançe nehri 
Ltda clvarmda da ay r ıca 

bır hammal treni durdurul· 
rnuı ve vaAonlardan birinde 

nl•n i. 'ıf k rarı, ıahtllerlnde ıl rl ı yerek, Pu-
U çlyong kasabasını i§g l ey· 

bulunan bir Arap polisi öl· Ankara, 25 (AA.) - Zon 
dürülmüıtür. guldaktakl esnaf cemiyet 
Kudüı, 25 [Radyo] Bu • lerl yaptıkları bir toplı.n 

güo, demiryolu letasyoou el tıda ferden olduğu gibi, 
cemlyet'erln hukmi ıah 

varında büyük bir bomba 
siyetlerinın de Cumhuri-

bulunmuıtur Bomba. pltla· 
?'edan evvel ımhll edılmtıttr. I yet Halk Pa~tls ine bağlan 

"udüs, 25 f Radyo]- Arap çe . mıuıoa ve nızamnl\melerine 
teleıt, Sarafe.t civarında de· 

1 
cemlyetılerln foaliyet ı hasın· 

ıntryolunu eökrnü lerdlr. Bu 1 da Kanıall7.m ve Parti pren· 

Yüzden müne it lat durmut stplerlnln t haltkuk ettirme. 
tur. ği asıl gRye adden bir med · 

Kahire, 25 (Radyo) 1 denin ilavesi ne kerar veril 

Mmr ülemıısı, bugün top la- mftUr. 

1 -
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leml§Ur. Sıcaklar, son dere

ce §\ddetlt olduğundan, es 

keıi kıtaat bugün müıkül iıt · 

la devum ed .bllmtıUr. 

Hankov, 25 (Radyo) 
Japon kıtaatı, Kanton Han-

kov demlryaluuu tamamen 

tahrip eımfılerdır. lıtasyon · 

lar ve köprüler kiımilen yı 

kılmıv ~e münakalat dur· 

muıtur. Bu hat, artık 

attal kalmııtır. 

Tokyo, 25 tR dyo) 

pon kuvvetleri Çıode 

mu· 

Ja· 
gar be 

doğru ileri hareketlerine de 

vam ediyorlar 

alh ayma, y ol hazir n ıo 

nuna l ftdar harici ticaret 
istatistik hulfısalarmı n ıret

mittlr Bu senenin ılk ytuı· 
ıma ald lıtatıstikler, şııy nı 

dikkat vaziyetler göatermek

tedfr. 

lstalfıtiğe göre, bu sene · 

nin ilk alta ay1ndn ihracatı 

mız yekünu 55.312.449, tt-
hatahmız yekünu ise 

7 5 584 . 049 lirıılıktır . Hal bu. 
kl geçen senenin ı lk nltı ny · 

ında thracatımız 54 909.221, 
tdhaliıhmız ise 48.008 776 
liralıktı 

Geçen eene ihracatımızın 

f zla olmuma mukabil bu 
sene ıhracatm itholattan 
20 271 .594 liralık nokıan 

oıuou hükumetin cesaretle 

tatbık cttlğı eerbeet ithal re-
jımi netlceıımde bu altı ay

lık devrenin bilhaua beı 

ayı zarfaodn fazla ithalat 

yapılmatından ileri gelmlgtlr. 
Faka t bu fazla ithalat dola ' 

ylııı le ikinci altı yd ıtha 

lii.tın düşük o lacağı ve buna 

t.mke.bil ıhr catın yüksek 

bu l unacl'ğı evvelden he1ap 
edllml§tir Biuaenaleyh ıu 
rakamlar h lçde endlıe veri
ci görü lmemektedir . 

d rı 

ıyo 

Bu tedk&kler bittikten ıoo · 
ra memleketlmlzdekl blitQn 

otellerlo, modern bir hale 
ko11mfl11 ve bilha1111l tlpleı · 

Urllmeıt lft için çahıılacalc 

tır. Bu tedkikler sonunda 

bütün bu itler fçln bir ka · 
nun 1 ylhaııı hazırlanarak 

yüksek meclise sunulacaktır . 

• Ôğrendiğlmtze göre mem· 

r 1 naibi, ıtlerle ~ir li~to 
tezanuratla arşıl n '1. 

erllnde ~üyü 

Şnngha y , 25 lRadyo) -

J pon karargahı, burnden 

Nanklne nakıedllmtıtir 

Honkon, 25 (R dyo) -

Japon askeri tayarelerı, bu. 
Devlet Demnyoll rm~a gelir mi~tar1 diğer senelere ~y~~~, o:~~~"~ck~~:ye::~ 

Berlln, 25 (A.A) - Ma 
car Kral Naibi Amiral Hor 

rl buraya dönmüılerdlr 

Şiddetli yı:ığmur re meo 

ti He Hıtler dün Berltne dön- Amiral Hortl, burada büyük 
müolcrdir. 

H a mburgt 25 ( A.A . ) -

Amlrnl Horu ve B. Hıtler 

ref atındekl zevet ile bir · 

ilkte bu eöbah H lig Ol nd 

dan buraya gelmıo ve yatla 

H mburg lunıınını gezeılt 

lerdtr Bunu müteo.klp res· 

men belediye dairesini zıya 

ret etmiılerd!r. 

Berllnt 25 ( Radyo ) -

Macartııten Kral Neıbı 

Amir l tlorU, Bitlerle bir 

lıkte bugün Hamburgft git 

mitler ve Um n teılsatıuı 

aezdlkten tlODr , k§am Üze· 

tezahür tla karşı! umıthr. 

Berltn, 25 (Radyo) - i!it 

ler, madam Hortlyl büyük 

k ızıl ı llp nfıani le talllf et 

mi§ tir 

raşal Gör ·ng 

İngilt re ~a nazuım er. 
iin., çağH c 

Bcrltn, 25 (Redyo) Fe 
ld Mua§al Görlng·n, yakın 

dıı loglltere hav n zır Sır 
kıojl<!y Vodu llerltnc da vct 

ed ceğl ı6ylerılyor. 

BÜD l 4 yolcu ile llankova 

gitmek üzere, buradan ge· 

nazaran büyü, far~I rla yü~se iyor. ~:,e: :\~1k:1:~;';ert1::~1tb~~:. 
çen ve kumandan Godun 

tdarslnde bulunan bir Arne 

Alakalı makamların teıblt 

ettiği rak mlara göre dev

let idare indeki nııktl vası 

rlka yolcu ta are tne ateı lalarının if hacmi, devamlı 
nçmıılar ve t yareyt denize olarak yükselmektedir. Bu 

arada btlha&1 devlet demir 
düıürmü§l rdlr 

yoll rmın gerek yolcut ge · 
Ta yared bulunan 14 yol- rel v rfdat b lumınden gös 

cu bo~ulmnş ve yalnız ku terdlğı inkişaf, son ylar 
madnn God ile mürettebat· içinde rekor teııkll edecek 
t n tkt kiti kurtulmuıtur. bir ıevlyeye çıkmııtır. 

Japonlı.ır; bu tayarede Avrupa hattı hariç olarak, 

Mareşal Şarıghay Şekin ka devlet demtryollerının h zi· 

yınblraderfnio bulunduğunu 

1 

ran nyında taşıdığı yolcu sa 

h ber aldıklarından tdyare .yıaı, 1.576 227 dır. Bu mik 
ye ateı ettiklerini bildirmişler- tar geçen senenin aynı ayın 
dır Halbuki Maraınlın ka da 1 235 782 tdl 'Arnda ye· 
yınh!r deri, diğer bir tayare nf ıene lehine 946 355 sa· 

ı le burad n geçmi§ ve dün yılık bir fark vardır 
1 lanlwva vasıl oloıuıtur. Bu rhf, bütün t(irlfoler · 

Ôleo yolcular araeırıda d e bil t tiplerinde k ydo· 

dilmfıtır. Umumi tarife v 
mmtal<a tarife erindeki yol 

cu ayısı h ziran 1937 de 
285,289 iken, haziran 938 

68 628 f zlıulyle 357. 917 
olmuıtur . En b rfz rtaı 
banl ıyö kattındadır. Haziran 

1937 de 631 311 olon ban· 
( Sonu lkincl • yfada ) 

ehmet Celik-, 
el Liseıi .• 

Ankara, 25 (A.A.) 
B. Mehmet Çelfkelln 60 bin 

lira snrftle Zonguldaltta yap · 

hrdığı liseye M hmet Çelik· 
el adı verllmt • yeni ta· 

lcbenln k~yıd ve kabulüne 

b el nmııtır. 

rilecek ve yapılacak otelle· 

rln bu ııutlara uyeun olma 

ıın büyük bir dikkat ıarto· 

lunacaktır. Otel itinde temiz· 

lıkle beraber ucuzluğa da 
büyül. bir ehemmiyet verJle-

cekttr . 

Yurdda turızm faaliyetini 
artırmak ve kolaylaıtırmak 

için toplu seyahetlar tertip 

olunacaktır Memleket 
d a h i 1 1 n d e toplu bir 
hal de aeyıı hıı t e el n 

ler fçlo trenlere husuıi va
ğonla r taluhtcek ve yolcu· 

lara, bütün ıey hatlerl müd· 

detıoce gıd cekl ıı )''erlerde 
otel yemek - içmek ve diğer 

mas.afları için tek bılet usu

lö tatbik etltlecektlr. 
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' 1 SEHİR HABERLERİ Yolcu Nakliyatı Artıyor , 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

liyö yolcuıu ıayısı, haziran 
938 de 845. 234 olmuıtur. 

Aradaki fazlalık 213. 923 
dır. Gtdıı, dönüt bllet\erlnde 
halk ticaret biletlerinde, aile 
biletlerinde, taleb~, çocuk ve 
dlier tenzllli biletlerde, aa· 
keri biletlerde, gezinti ka
tarlarında devamlı hır artıı 
Yardır. 

Yolcu gelirinde haziran 
J 938, haziran 1937 den 77. 
901 lira f azlaalyle 781 380 
dtr. Artıı her çeııt biletler 
üzerindedir. Fakat b1lha11a 
en bariz arttılar, gldlı dönOı 
biletleriyle, talebe, çocuk ve 
dfier tenzllll blletlerdedlr. 

lkı ıenenln haziran ay· 
ları ara11ndakl bu artııların 
nlıbetlerl ıudur: Yolcu ade· 
dindeki artma yüzde 10 54; 
talebedekl fazlalık lıe. mun · 
zam Ocretlerl dikkate alan. 
mazıa yOzde 9.07 dır. 

Bu artıı Avrupa hattlnda 
da göze çarpmaktadır: Ha 
ziran 1937 de yolcu ıaylll 
491. 638 tken, 1938 tn ay· 
nı ayında I0.541 fazlaslyle 
502. 179 zu bulmuıtur. Yo\· 
cu geltri de 70.864 ltraya 
çıkmııtır. Arttı, deYlet de· 
mf ryollarını• dlfer hatların· 
da olduiu glbl bütün ıube· 
ler ve btlet çeııtlerl üzerin· 
dedir. 

Bütün hallarda va limın
lard• gelir artışı: 

Gellr artııı, bllha11a llm· 
anlar ve hatların umumi va
ziyetiyle mütalea edildiği za· 
mao, büyük ve memnun 
edici bir rakam halinde kar 
ıımıza çıkmaktadır: 1937 
baztranında 2 629. 130 lira 
gelir temin eden hatlarımız, 
1938 ıeneıi haziranında 
3.004 77 4 lirayı bulmuıtur. 
Aradaki fark, müsbet olarak 
375.644 dır. 

Bu artıııo 81 .565 ltruı 
yolcu huılatı , 4 820 ıl ba · 
gaj hasılatı, 9.573 lirası ıe 

yrlıerl, 269 O 10 ltrıua ıeyrl · 
hafif 5918 ltra11 türlü ııellr· 
ler, 14.837 ifratı Haydarpa-
fa liman baaılatı, 12102 ll
rA11 fzmit, Sapanca, Sam
ıun, Mersin ve Alaancak lı -
kelelerlnden temin edilen 
fazla hHılathr. 

· Devlet demlryollar idare 
ılndekl bütün ıervtılerln ıe· 
ltrlerlnln devamlı olarak 
arttığını anlatan ıon bir mi· 
aal olarak Trabzon hudut 
kamyon 9e otobüı nakltya . 
tını verelim: Haziran J 938 
de yolculardan temin edtlen 
gelir, 1937 aanealnln aym 
ayından 1541 Ura fazla 
olarak 2701 lira; bagaj gc· 
liri 143 lira fazla olarak 
233; ıeyrlhaflf 1446 llra 
fazla olarak 1601 liraya çık 
mııtır. Artıı bazı k111mlarda 
bir ıene evvelin aynı aynına 
ıöre bire oou dahil bul· 
maktadır. 

Nakil vasıtalarının faali · 
yetinin artııı, hayat ve it 

hacminin yükıeldtflne ve 
genlıledlilne en kuvvetli bir 
mlıal olarak alındığına gö 
re, devlet demlryollarının 

btze •cndlil rakamlar, bu 
itibarla, dikkat deier bir 
mahiyet 16ıtermektedlr. 

Demlryollardiiızın 11tllkçe 

Talebe Kurumu Top- Belediye Meclisi Fev
lantısını Akşam Yaptı. kalade İçtimaını Bitirdi. 

-- ..... - --- -- --- -- -

artan ihtiyaçlarını karııla· 

mak için miktarı ) 6 milyon 
liraya baliğ olan malzeme 
ıiparlılne ald 8 nlunda An
karada btr münakasa açıl
mıı ve muhtelıf firmalarla 
yapılan müzakerelerden ıon· 
ra en müaaid teklıfl yapan 
Alman konıorslyomunu tem-
ıll eden Krupp müe11eaeıfne 
ihale olunmuıtu. 

Bu büyiik slparıı ara11nda 
en ıon ılıtem 90 lokomotif 
100 den fazla yolcu vağo · 
nu, 25 frikor ve flkli vağoo 
ve 1000 den fazla da muh· 
telif Upte yük vağonu bu· 
lunmakta tdt. Bunlardan 
memleketimiz için en mü 
hım ihtiyaçlardan biri olan 
kömür ve maden cevheri 
nakline mflhsuı otomatik 
vağonlarımızdan tik 36 eı 

gelmfıtlr. 

«Balıkesir Yüksek Tahsil Talebe Kurumu)) 

Adını Alan Kurum Merkezinin 
Şehrimize Nakli Kararlaştı. 

istimlak muamelelerinin ikmali için 13 3 8 lirah~ 
münakale yapıld1. Daimi encümene salahiyet verll~i. 

Belediye mecllıl dün de 
aaat 15 de B Nacı Kodana · 
zan riyasetinde toplanarak 

umumlyede de müzakere 
ed•lerek muhteltf faul ve 
madde!erl ile nakit hakkıo· 

Memleketimizde kömür 
aarflyah günden güne art· 
maktadır. Yurd içinde yer 
yer Lurulmuı, kurulmakta 
ve kurulacak olan fabrika · 
Jarımızıo ve her giln çoğa· 
lan vapurlarınıızın kömür 
lhttyacını karıılamak için bu 
vağonların çok muhtm bir 
rol oyoıyacağı tabıidlr. Dev 
let demtryollan ıdareıl bun· 
dan baıka fabrikalarımızın 

muhtaç olduklan teıiaat ve 
ham maddeleri, hu fabrika
lar mamulahnı memleket 
dahilinde nakllnl temin ede· 
bilmek için hal~n senede 

300.000 ton kömür iıtihlak 

etmektedir. Karabükte ku-

rulmakta olan demir ve çe · 
lil< f abrlkalanmız da faali· 

yele g~çtlfi gün bu aa rflya · 
tın bir buçuk miıli artacağı 
tahmin olunmaktadır 

Devlet demlryolları tıte 
bütün bu cihetleri gözöoün· 

de tutarak "z vağonla fazla 
yük nakli, tahmil ve lahit · 
yede ıürat temlnt dolaylslle 
nakltyatı uzuza maletmek· 
için tik it olank 57 ton ıa 
f• hamule alabilecek bu yeni 
gelen vağonlardan ıtparfı et· 
miıtlr. Yeni vağonlar, bil -
hana maden cevheri nakit 
için de çok pratiktir. Hava 
freniyle mücehhez olan bu 
vağonlarda boıaltma ltl çok 
çabuk ve otomatiktir için 
deki 57 ton hamule)'i 6 8 
ıaniye gibi pek kısa bir za 
man içinde tamamen boıalt
maktadır. 

Bu vaionların ehemmiye
tini anlamali: için ıöyle bir 
mukayese yapmak kafidir. 

Yeni ••ionlarla 570 ton 
safi hamüleyi nakledecek 
o!an katar 10 vağondan mü 
rekkeptlr. Eıkl vağonlarla 
aym hamüleyl 28,5 vaionla 
nakletmek kabtldır. Yeni 
katarın boyuuun 120 metre 
olma11na mukabil eaki kata· 
rın boyu 299 metredir. Ye. 
nt katarın ~agonları boıken 

darası 328 ton yeolıl lıe 
228 tondur Yeni vağonlar. 

dan mürekkep bir katar 570 
ton hamuleyl 9 dakikada 
boıaltmaktadır. Halbuki eı
ki vağonlarla aym nılktar 

hamuleyl ancak 228 dnkt . 
kada boıaltmak imkanı var
dır Yeni vajonlar bllhaua 
tahllyr.de vakit kazanmak 
bakımından çok lıUfadelldlr. 

Geçen yıl İıtanbulda ku · 
rulan "Balıkeıir talebe ku 
rumu,, akıam Halkevlnde 
saat 21 de fevkalade bir 
toplantı yapmııtır. 

Kongreyi idare heyetin· 
den H. Ali Cumali açmıı ve 
konııre baıkanhğına B. F ey 
z& Sözeoer, kiUpllklere 
B. Huao AH Türker ve H 
Sa bur Şahin seçllmlılerdır . 

Bu toplanhda latan 
buldakl kurum mer 
kezinin Bahkeılre nakli hu · 
ıusundakl nizamname mad 
deıl görüşülmüı ve "Balıke
sir yüksek tahıil talebe ku 
rumu,, adım alan kurumun 
merkezinin · Bahkeslre nal<ll 
kararla1hr1 l mııtır. 

Nizamnamede yapı\ncak 
tadtlat üzerinde de konuıul ............... - -

Ticaret Odala
rı Teşkilatı bu 
Yıl Kalkıyor. 
Memlekette iktisadi teıkl 

lah yeniden kuran kanun, 
Mecltıin önümüzdeki devre 
içtlmamda müzakere edile· 
cek ve merlyet mf!vkllne 
konac!lkhr Kanun, ticaret 
odalarım lağvederek yerle
rine adet ltlbartle daha az, 
fakat geoit teıkilath iktisat 
odaları kurmaklk beraber 
hükumetin mürakabesl al · 
tında unayl iılerlntn intizam 
ve daha çok lnkiıafını te· 
mln maluadlle sanayi fede
rasyonları ihdas etmekte 
dir. 

--~· ... ·--
Köylerde Gi-
yim Koopera

tifleri Tesis 
Edilecek. 

Hükümetln hayatı ucuz· 
latma prenılblnl tahakkuk 

ettirmek üzere bllbaasft köy
lünün bazı giyim eı yası üze 

rinde yüzde otuzu aıan 

bir tenzilat temini için ted 

birler aldığı malumdur. Bun· 
dan baıka daha cınsla btr 
ucuzluğun temini için de ye

niden bazı tedbirler ahomak · 
tadır. 

Bu meyMnda köylerde, 
köy giyim kooperaliflerf ku 
rulacak, buralardan köylü
nün aldanmadan elbiae, ay
akkabı, ıapka vesair giyim 
thtlyı.çlarmı ucuzca tedarik 
etmeleri temin olunacaktır. 

Köy giyim koopeıaltfleri 

hakkında. yapılmakla olan 
tedkikier haylı ilerlemittfr. 

Yakında Süınerbank ve 
Ziraat Bankası taraf mdl\n 
müıtercken organize ve lda· 
re edilmek ü~ere bu koope
rallflerln teslsıne baılana

caktır . 

mak üıere: 

B B Avukat Tevfik Baıaran, 
Sadık Deniz, Uıe Baıyar. 
direktörü Naci Alev, tale
belerdende Ali Cumalı, Hur 
fit Kangal, Haaan Alı Tür · 
ker, Müçteba ve Davul ıe
çtlmlılerdir. 

Bu heyet buıün aaat 18 
de Halkevlnde ve umumi 
heyet de 2 eylul cuma günü 
akıamı aaat 21 de toplana -
caktır . 

!±& 

ruznamede bulunan tılerin 
müzakeresine devam etmi§tlr 

Relı ekıerlyetin oldu-
ğunu söyltyerek ceJıeyl aç · 
mıı ve eıkl zabıt okunarak 
aynen kabu\ edılmtıtır. 

Bundan ıonra encümen 
lerden gelen evrakın müza· 
l<ereılne geçtlm • ı; münakale 
hakkındaki teklif büdce en· 
cümeni taraf ındao 
kabul edtldtğtnden 

.. 

aynen 
heyeti -

Alibey Nahiyesinde iyi 
Bir imar Çahşması Va~. 

- - -- ---
A~ada güzel bir plaj, ııhtım, par~ re ~ir stad 

vucude getirildi. 

dakl büdce encQment maı· 
bata11 okunmu§ ve büd· 
cede 7338 llranm münakale 
yapılması lttlf akla kabul 
edılmııtlr. 

Ruznamede bulunan dıjer 
maddelerden belediye em· 
lak ve akaratının ciheti aıdl 
yetinin tahılıl ke yffyetfolll 
teablti için d~, mazbatada 
yazılan ıeklller dahıltnde 
daimi encümene aallhtyel 
verilmeli ekıerlyetle kabul 
edtldı. 

Bu münakale sebebıle 
açılmıı olan Anaf artalar 
caddeılnln parke kaldır11D· 
lan ikmal edılecek ve ıı· 
timliki bitmtyen muarne· 
lat da intaç edılmtı olacaktır. 

Ruzoamede müzakere edi
lecek baıka bir madde bu 
luomadığıodan B. Naci Ko 
danaz; fevkalade içtima• 

Ayvalık, (Huıuai) - Ay pılmıı ve kasaba dabtlıne 
vahk ve clvannın bir uy fi- yüzlerce ağaç dıiulmittir . 

yeıl olan Altbey nahiyesinde Feooi ve ~srl bir tarzda 1 

nihayet "..~dı:ın:!~~lrmlıtl" 

I Susığırlılı 
Panayırı 

imar faaliyeti ilerlemekte, umumi bela lnıuına da baı· 
halkın en mühtm ihtiyaçla· lanmıı, adanın en müıaid 

rına cevap veren yeni eıer · yerinde güzel bir plaj vücu· 
ler göze çarpmaktadar. de getlrilmlıtir. 

Kasa.baya ıekiz kilometre Valimizin de takdirlerine 
mesafede bulunan su, çeı mazhar olan, vilayetimizin 
melere verllmtı, ııüzel bir spor muhtelif nahiyelerindeki ça 
kuhibü, park, spor sahası, oku hıma ve gayretlerile tema 
ma odası, bir mezbaha, ka· yüz eden nahtye müdürü I 
ıabanm muhtelif yerlerinde B. Nebil Baran bu faydalı it 1 

üç meydan, dört yüz metre lerln yapılmasında büyük ala -1 

tulünde beton bir rıhtım ya- ka ve gayret göstermektedlr.
1 

~'!'!"!!!!!!!!!!~!!"""'!!!!!!!!'----------~ 

30 Ağustosta · İstihsal Kursla. 
. ~ 

Viliyethniz~en Dumtupma-
ra ~ir ~ayet gidecek. 
30 Ağustoı Zsfer hayra· 

mı bu yıl, dıfer senelere na· 

zarın daha parlak bir ıekll· 

de kutlulanacakhr. 

Bu münasebetle 30 Ağuı · 

tosta Dumlupınarda Haıku 

mandan meydan muh:srebe- I 
ıiniu yıldönümü töreninde 1 

vilayetimizi temsil etmek üze 

re ıehrlmizden vilayet umu 1 

mi mecİiı! adına B. Feyzi 
Sözener, vilayet parti ve 

halkevl adına 8. Haaan 

Kaptanoğlu , belediye meclı 
ıi adına da B. V aaıf lspar· 

talı gidecekler ve vilayet 

adına Meçhul aıker iıbideat 

ne bir çelenk koyacaklardır. 

---~ --
Eve 
Girmek . 
istemiş. 

Sakarya mahallesinden ı\ h 
met oğlu arabacı Salih, ay 
nı mahalleden Ha.ili kııı llay · 
rlyenln zorla evine gırnıek 

lıtedlfi tikayet nlunduiun· 
dau yakalanınıı, hakkımla 

tahkikata baılanmıthr. 

rı Açılıyor. 

Müsta~sillere fenni e~im, 
~akım ve yelistiıme şaıt· 

lan öğretilecek. 
Muhtelif jıtıhnl mmtaka 

lar1nda, bu mmtakalarm lı 

tihsal maddelerine göre 
müstahıll veya amillere icap 
eden fenni malumat veril
mek üzere kurslar nçılmaııı 

takarrur etmlıtlr. Bu cüm 
leden olarak, Tekirdağmda 
ilk ıarapçılak kursunun ha· 
zırlıkları tamamlanmıı ve 
kura ıarap fabrikasındtt llÇıl 
mııtır. Bu feKtldekl ıarap 

çılık kursları, lzmlr. Erdek, 
Bozcaada gibi üzütn ve f&· 

rap mıptakalarında teılı 

edilecektir. 
Hundan baıka, dığer mey. 

va mante.kalumda meyva 
cılık, hububat ınınlakalarm· 
da hububat, pancar rnıota

kalarında pa.ncarc1 11k, pa · 
muk mmtakalarıoda pamuk 
çuluk, pirinç mıntakalaranda 
pirinçcillk kuralan açılf'lcak 

ve müıtahılller bu madde· 
ferin fenni ekim, bAkım ve 
lıtihıal ıartlerı hakkında 

tenvir olnnıu:ak tır 
lgdırJıt da hlr pauıu"çu 

kursu açılmak lzeredir 

Dün Acıldı. 
' Su11jırlık, ıs {Huıuıi) 

Burada her sene kurulmak 
ta olan panayır bu yıl da 
yloe eakt yerinde bueün açıl· 
mııtır. 

Panayıra daha btrgün ön 
ceden umulduğundan fazla 
hayvan gettrilmiı, civar ka· 
za, nahiye ve köylerle Ba 
hkcslrden birçok alıcı ve sa · 
tıcı gel mittir . 

P anayar beı gün devam 
edecek ve pazartesi akıamı 
kapanacaktır. 

l ISTANIUL RADYOSU 1 

26 - Ağustos-1938 Cuma 
ÔGLE NEŞRİYATI: 

12. 30: Plakla Türk mu 
alklıl. 12 50: Ha vadlı l 3.05: 
Plakla Türk muılkiıl 13.30: 
Muhtelif plak neıriyah. 14: 
Son. 
AKŞAM NEŞRlY ATI: 

18.30: Piikla d a n ı 

mualklat, J 9 15: Kooferanı: 
Selim Sırr1 Tarcan ( ln · 
sanlar naaıl mesut o'abllir·) 
19.55: Borsa haberleri, 20 
saat ayarı: Grenviç rasatha· 
neat~den naklen. Nezihe Uyar 
ve arkadaıları tarafından 
Türk muaık;sı ve halk f'U · 

kılan 20.43: Ômtır Rıza 
Doirul tarafındftn Arapça 
ıöylev. 21: Saat ayarı: Ott
KESTR A: J - Frederikaen: 
f enlandiV"· 2 - Çaykovlı · 
ky: Valı de flör. 3 - Lin 
ke: L" pötit pupe. 21. 30 
Nıhal Asım ve arkadaıları 

tarafındfto Türk musikisi ve 
halk tarlt.1lara, 22. ) O Vlyo· 
lonsel, piyanoda Alekı Ke
ltci, İataubul kooıervatuvarı 
profu:örlerind~n Muhittin 
Sadak . 22 50: ıon haberlf'r 
Vf! erlt:Iİ aünÜn projramı. 

23 ıaat ayarı: Son. 
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AGAÇ 
"Cau/d,•yt: .. 

J Yaıama tektlierı türlü tür 
Gdür Tabiatın ılneslnde bir 

tekti deiltlırmesıle canlı 
tltahlük haline ıelenler, ya
flJanlar, bu yatama kanun· 
1 •rıoa uyarak mutlaka uğ
'•tacaktır. Btrkere doimuı· 
tur . Muhakkak ö lecektJr. 
Fakat ölmezden evvel birçok 
:ı:aruri itler karı111ndad1r . 

Büyüyecek, kendine ve 
baıkalarına karıalıklı itler 
aörecek, nesil bırakacak ve 
ölecek. Bu kadar basit bir
kaç kelime ıle ıöylenlvcren 
Uzun bidlıeler arasında ln

•anlar da boiufup durmakta· 
dırlar 

Yaıamak için ne büyük 
Uiraımalarla kartı karııya 
YIZ, 

Y llfa ma yı kola ylaıtırma 
Yolunda af aç •e dljer btt · 
kilerin oynadıjı büyük rol 
rrıalnmdur 

Aiaçtan ev yapıyoruz 
Ahçtan ev eıyaaı, ağaçtan 
Pencere perdeal yapıyoruz . 

Bunlar herkesin her ıün eör -
dOjii ve bildiği ıeyler . 

Bu utırları yazarken 
eltrrıdeki kaleme, önümdeki 
lbaıaya bakıyordum da ai· 
açtan daha neler yapıyoruz . 

Btıçok otlllrdan, çiçek 
lerden, dertİere ııf a veren 
il~çlar, buııün dünya kadın 
11iın1n tuvvaletine temel olan 
kolonya, euns ve boyalar 
Yapıyoruz . 

Bahar sabahlarında ftçan 
leylaklar ve yaseminler ka 

dar ruhumuza, gönlümüze 
t•tlılık, tazelik ve gençlik 
•eren ne vardır? 

Bahçel erlmtz.tn , halta oda 
lllrımızın en süz.el süıü çl 
Çektır . 

Sokaklarında: ıeniı bul
varlarında ıemalara yülue 
len ağaçlar bulunmadıkça 
hır t ehir ıüslenmiı ve imar 
edılmit sayılmaz. 

Sevilen kimselere kartı 

en iyi armaianı bir demet 
Çlçek tetktl eder. Nıhayet 

•evdıklerlmlzln e bedi gl<ll 
tindeki en ıon teselliyi bir 
Çiçek buketlnln aenbollze 

ettıftnt de herkes bilir. 

Bütün bunlarla bere ber 
bir de itin biolojtk tarafa 
vardır . 

lık hayat oebatlarda baş 
lamııtır. Ve dığer canlılara 
buaün dahi yaıııma fınatını 
llebatlar verir. Nııastayı mı 
batlar yapar. Havaya bol 
oluüjenl nebatlar verir. 

Ve nebatlar tabiattaki 
birçok cevherleri ha vanan, 

•uyun, güneıln yardımile 

en mükemmel laboratuvar · 
laran y&pamadığı maddeleri 
kenda bünyelerinde toplayıp 
bııe ıuou)orlar. 

Herhangi birini sever gl 
bı bir çiçeği, bir l\ğacı ıev 
ıuek , in anhiın bir borcu· 
ciur. 

Hasan Ali Türker ,. .....••...•........... ,. 
f TÜRKDILI ! 
: P•zarteılnden baıka her : 
: ı&n çıkar. Siyasal razete .. : 
t • 
; Y ılhiı: 800 Kuruı : 
: Altı Aylıfı:400 • : 
: Sayuı : 3 • : 
• c- - 1 1 25 : • unu ıeçm t "' yı ar • • • : kuruıtur. • 
: ADRES: : 
: BALIKESIR TÜRKDILI i 
.......................... 

Bir Sene Evvel Lise Talebesi İken 

Çin Milli Kadın Kahramanı .. ' 

Olan Genç Kız Harp Başlar B2şlamaz Sila
ha Sarıldı Ve Cepheye Koştu .. 

"Çınlllerfn Jan Darkı,, lı · 

m• verilen bir Çinli ıeoç 

kız,· Yang Vey Vıog, dünya 
gençlik kooferan11na ııtırak 

etmek üzere Amerlkaya gi · 
diyor. 

Amerlkaya giderken, Pa 
rlıten geçmıı ve Havrdan 
Normandtye binenk yeni 
dünyaya doiru açılmııtır . 

Franıada Çının bu mılii 

kahramanını . gençlik büyük 

bir tezahüratla karıılamıt 

ve muvaff Akiyetler dlllyerek 

uğurlamııtır. 

Y&ng Vey Vlngln Ameri · 

kada ıörecefl vazife büyük 
tür. Nevyorkta bir çok dev · 
letlerln gençllfl namınR gel
miı olan murahhasların ara-
11nda o da Çin gençliğini 

temıll edecek ve milli lı 

uklalınt muhafaza tçln çar · 

pııan mtlletlnln haklarını ta . 
nıtmaia çalaıncaktır. 

Fakat, Yang Vey Ving, 
memleketinde milli kahra

man üovanına alacak kadar 
hakikatt>n birçok yaralıklar 

1ıöstermtıt1r. 

Çinin asker kadını, aslın· 
' da ıki tanedir. Hunlaran ikin · 

elsi Yao tam inde btr kadın· 
dır ve evlidir. Yao, ilk de · 
fa olarak. 1931 de kocaıu 
He berllber cf'pheye gltmiı 

ve sırtına asker üniforma11 
giyerek heıkea gibi düıma . 

na karıı harp etmtıtlr . 

Fakat Yao, bu gün bir 
kaç çocuk anasıdır ve on 
ları bırakıp cephede har

betmeğe gidememektedir. 

Yalnız askerllll yine bırak . 
mıı değildir. Harbe giden 
erkeklerin kadınlarına, ço 
çuklarına bakmak, onları 
teı dlitlaodarmak, yatdım 
temin etmek glbl vazlf el eri 

üzerine almııttr ve bunları 
bütün lmkinı ile ba ıarma · 
ğa çalıımaktadır. 

Y ang Vey Vlng, ise bir 

genç kızdır. Kendlılol aile 

ve çocuk baiı glbl bazı za 
ruretler baflamadığı içlo 
Amerlkaya da o gitmekte · 

dir . 
Y ang, ıon Çın harbinde 

çok büyük kahramanlıklar 

aöıtermlı. cephelerde haya · 
tanı en büyük tehlikelere 

koyarak çarpıımııtır. 
Çınlı kahraman kız ~3 

ya§mdadır. Geçen sene tam 
bu gün 1 erde yani , 13 ağustosta 
Japonya ıle harp baıladığı 

zaman Yanı henüz lisede 
idi. Fakat, üç gün sonra 

onu cephede .ıördüler . 

Kend•ai macerasını ıöyle 

anlatıyor: 

- Ayın ooüçünde harp 

baılamııtı Ben Şanghayda 

idim Akıam odama kapan 
dım . Dütünüyordum: llarp 
baılamııtı. Maıamın üzerin· 
de kU8plarım duruyordu: 
Liseyi b ıtirdikten ıonra mü· 
hendls olmak ve nafıa •ıle 
rlnde çalıımak lıtlyordum 

lçer&ı.t odadan kardeı1erhnin 
konuımaları, allayıp bllğw 
malan duyuluyordu. Biz do· 
kuz kardttiz, ıeklzlmlz kız, 
birimi:.ı oğlan, alt ka lta an · 

nemle baLam lıonutuyorlar 
Jı .. . 

HOllıa bltün hayatım, 

mazim ve latıkbaltm gözü · 
mün önünde idi. Fakat uy 
kusuz geçen lkl geceden 
sonra kararımı verdim ve 
ertesi sabah erkenden ev · 
den çıktım, cepheye kot 
tum. O zamandanberl anam, 
babam, kardeılerlm ne oldu 
bilmiyorum. 

O günden beri Y aog Vey 
Vtng anuından, babe11ndan 
haber alftmamııtır. Fakat o 

güodenberi Çinli genç kız 

çok iıler yapmııtır: 

Cepheye gittiği z1tman, 

derhal arka11na aıker elbl 
ıeıl giyiyor ve elJne silah 
alarak çarpıtıyor . Fakat. ku· 
mandan bu genç \uzdan da 
ha fazla lstlf ade edebilece
ğini düıünüyor: Onun, cep
hede bir Japon kurıuou ile 
ölüp gıtmesinden korkuyor 
Ve'! keodiılnl daha büyük 
btr vazifeye n1emur ediyor 

ve: 
- Japonlar ın muhasara 

ettiği bir yerde kalmıı Çin 
kuvvetleri verd1r. Kuman· 
dan bunlara bir mektup 
göndermek istiyor. Hu iti 
hayatını tf'hlikeye koyarak, 
zekasını itleterek en iyi bir 
ırkılde yapacak biri vana 

o da Yan~ Vey Vingttr. 
Genç ıuz, bu İft derhal 

kabul ediyor. Yalnız, bu va 
zlfeyl görm~k fçtn kıyafeti· 

ol değlıtlrm~k lazım Genç 
kız. fakir bir Çıoli kıyafe

tine giriyor. Fakat giderken, 
yanına bir Çın bayrağı alı · 

yor ve onu koynuna ukh 
yarak yola çıkıyor 

Japon hattmın araıından 

ıüphe uyandırmadan geçen 

Yanı Vey Ving, onlardan 
uzaklaıınca, büyük bir se 
vinç içinde koynundan bay· 
rafı çıkarıyor ve açarak, 
Çinlilerin bulunduğu tarafa 
doiru lcoımağa baılıyor, o 
zaman Japonlar kazın arka 

ıından alet açıyorlar, fak al 

Yang Vey Vlog, elinde bay · 
rağı sallayarak ve nıilli ınarı 
lar ıöyliyerek ilerliyor 

Biraz sonra, Çinliler ara· 
ıındad1r. ve onlara, arka · 
daılarından getlrdtil mek
tubu veriyor . Bu sayede de 
muhasara altında o lan Çin 
IHer kurtuluyorlar. 

Bundan ıonra Yanı Vey 
Vingln, daha birçok cephe 
lerde, bir elinde tüfek, bir 
elinde bayrak, Jap<.ın safları 

arasında dolaıtığı görülüyor. 
Japon askerleri aralarına 

bir ateı gibi giren , kendile· 
rine btrçok zareır verdikten 
toora bir kuı glbt uçup 
kaybolan bu Çınlı kızını 
btr türlü tutftmıyorlar . 

Fakat Çın illerce Yanı 

Vey Ving isminde naııl 
btr kahraman vana, Japon· 
lar için de böyle bir düt · 

man vardır 
Nihayet, Japonla r bu ele 

geçmlyen düımaoı, ölü ve· 
ya dlrl teslim edecek kim· 
ıeye on bin lira vadediyor· 

lar. 
Bundan sonra, Yangın ha· 

yatı, cephelerdekinden daha 

f ulııı tehlık~yc 2lrmittlr. 

Çünkü tlmdl geoç kız. dit· 
mantarına karıı 16lılnQ 

gere gere harp etmiyor, giz · 
il düımanlarını arıyarak, 
birçok klmıelerin tuzak la· 
rından , casuıların hilelerin 
den keçınmağa çalıııyor. 

Bunun üzerine Maraıal 
Şaog Kay Şekio kar111 bir 
aün Yang Vey Vlngı ya 
nma çağırıyor: 

-Kızım, diyor, hayatını 
fazla tehlikeye atmflmal111n. 
Vatanın daha çok bekle 
dikleri var senden. Kendlnl 

bile bıle ölüme atma . . 
Çang Kay Şekin karısı da 

cephelerde ve cephe geri 
ıinde orduya yardım etmtı 
ve etmekte olan bir kadın 
dır. 

Şang V ey V ingin ona 
karıı büyük bir hizmeti ver · 
dır. Sözlerini dikkatle ve 
hak vererek dlnltyor. Fı.kat 
içindeki arzu kendisini dal 
ma fiilen orduya hizmete 
ıevk edtyor ve Çinden ay · 

rılmaia . yine Bavan Şang 
Kay Şekln teıvıkt ile, anca 
bugün üzerine aldığı vazife 
ile razı oluyor 

Ç•nln mıllt kııdtn kahra 
manı, Paristen hareketinden 
evvel bulunduğu beysnahn
da ıöyle demııttr~ 

- Dünya gençlik konfe · 
ran11nda Çın gençltğlnln va · 
tanı müdafaa için nuıl ça· 
h§tığına anlatacağım Bıthas · 
sa ıunu ltaret etmek tstlyo 
rum kt, bizim mücadelemiz 
yalnız reemlekctte ıulbu 
muhafaza ve temin f'lmek 
değtldir . 8 t z mücade
leyi, avnt zamanda. bütün. 
dünyada ıulhu korumak 
tçin yııpıyoruz . 

Çin genç\til, vatanıo mü 
dafaau için büyük bir ce
ıarete ıahiptir . Fakat, ıunu 
unutmamak lazım ki, b izim 
yardıma ihtiyacımız var. 
Dünya gençltil bunu teshm 
edecek ve bize yardtma ça · 
lııacakhr . 

"Çın eski ve ananeye 
bağla bir nıemleketur. f ftkat 
bilhassa son senelerde mem· 
lekette çok büy6k asrllctme 

eserleri meydana getiril mit 
tır. 

Çinin tmar ve terakktst 
bundan ıonra daha büyük 
merhalelerle devam edecek· 
tir. 

Y ll ng Vey Ving, Ameri · 
kadan d öndükten sonra 
Çınde bir ıeyahata çıkacak 
ve her tarafta verdiği nu . 
tuklıula, dünya gençlt~fnln 
Çtn hokkında neler düıün· 
düğünü ve ne gibi yardım 
larda bulunacağını anlata 
cakhr. 

--=--'!ll:il~--

~3n-lay-~ekin ecdadı 
Belgratta hayatını Sloven 

ailelerin in ıecerestnl tesbit 
etmeğe vakfeden bir Sloven 
alimi, elde ettiil yeni vesi· 

kalara göre, Maraıal Şan 
Kav Şekln Sloven ırkından 
olduğunu iddia etmektedir .. 
Bu ilime gare Slovanyada 
Şek heceıile biten birçok 
soyadları vardır. 

Bu alimin Savlojada, Na 
zaret ıehrl evrak mahzenin 
ie bulduiu vealkalara göre 
Fransuva ve Marl. Şek Is · 
mlnde bir karı kocanın bir 

oğlu doğar, büyür. Bu d eli· 

kanlı 1610 tarihinde Fran
slıkeu papası olur. Daha 

doiruıu lınas lımtnl aluak 

· Brezilyada Medeniyet 
Girmiyen Yerler Var .. 

Bu mem le~eUeki yerli ~öylerden birinde bir ilim he· 
yeti va~şiler taraf mdan öl~üı üloü. 

Rtyo d6 Janegro, ( Brezıl-
ya) Ağustos Amerika 
yerli köylcrind~n birine ya 
kın bir yerde konaklıyan 

bir tedklk heyeti iki yüz 
kadar Şavant vahtlslnio hücu 

muna uğramıthr. 
Heyeti teıkil eden on dört 

k iti, vahsHerle anlaımaya 

imkan bulamayınca; onları 

korkutmak için havaya ateı 
ctmııler, vahıileri değltmıı
laua da onların attıklar. ze
hirli oklardan bir kıemı ya 

ralanmıı ve ölmüttür 
Bu tedktk heyeti, kitlf 

Vıllı Ürf'llnln riyaseti altında 
gazetect!erle etnoğrafya alim 
lerlnden mürekkeplır. 

Heyet Berezilyanın Ame 
rikanm eıki yerlileriyle mes· 

kun olan yerleri tedkık et 

mekle meıaulc!ürler. 
Heyet kayıklerı içinde RI· 

yo das Morty nehrinde bir 
müddet ilerledikten sonra 
bir Şa vante llöyüoe tesadüf 
etmtıler ve uhıle çıkmıılar· 
dır . Hura cl a , yüksek otların 

arıısına glzlenmit olan Vbh· 
ıtlcrln ini hücumuna uira 
mıılardır. V ıı hı ıler, heyeti 
ı.ehirli oklsra ve alevli ok· 
lara lutmu§lardı r. Heyet 
azaları , miltearnzlıuı göre
medilderl için keodtlerini 
müdafaa edc:mi yorlardı. He 
yet azalarının geliffgüzel 
ateı etmelerinden koı kan 
vahııler dağı l mışlıusa da on 
!arın aaldırd ıkları hl ilöpek 
ler h eyeti kayıklarına sığın 
maia mecbur etmlıtir. 

Heyet arasında bulunan 

alta yeril rehber ölmüıtür. 

Heyet azalarından dördü 

yaralanmı~tı r Mütebaki k11-
mı ile, güç halle ca olarını 
kurtarabllmiılerdfr . 

Şavantlar, Amerikanın ar
tık nesli tükenmiş olan yer · 
itlerinden hayatta kalmıı ı 

olan ıon kııım vahıtlerdir. 

Hu vaıllerin sakin olduk· 
ları mıntakaya buııüne ka 
dar kimsenin gi rdiği 1§ uı. 

memlıtir. Buralardaki Altın 
madenleri ve mavi elmaılar 
herkesi oraya celp etmekte 
lae de ıtdenlerln sat? kurtul 
dukları görülmemli!tir . V a h · 
ıtler buralarını keıfetmeye 

teıehbüa eden tedklk heyet 
lerlol de datma imha etm lı · 

lerdtr. 
Bu vah§ller ıı.rıuana Hipo 

lit ve Jan ilminde iki Fran 
sız. mlsyonarl gtrebılmlt l'e 

Bororo hoıindekl kabilenin 
üçte birini hıristi yan yap

mııhr. Bunlara 1atd bütün 
bilinen f P.ylerde popazların 

verdikleri melumattan iba

rettir. 
Bu malümata .ıöre Şavan 

talar arasıoda Bororolarla 
Karacala r en müterakki vah· 
tilerdir . Bunlar m11ır eker
ler samandan örme eıya 

Cizvit tarikatloe girer. 
fgnu Şek l 620 ıeoesiode 

misyoner olarak Çine gider . 
Çinde tlk seneleri sakin bir 

hayat geçirir . Sonra Çin za 

dealnından birlnlo kkzına 
lt•k olur Konfüçlyüı dinini 
kabul eder, Çinde parlar . 
Çın tnıparatoruouo b"tmü 
fi. vlrl olur. 

vücude eetirlrler ve kulü · 

beler tnıa ederler. 
Şavantlar lrl cüuell, peh · 

livan yapıla iosaolardır . Hun· 
lar medeni insanları yanla· 
raoa yeklaıtırmıırnakta dal· 
ma zeka ııöıtermfşlerdlr 

Uuolar yakın zamanlara 
kadAr,ancakAra.ıunya neh · 
rlni takip ederek tedkikat 
yapmnya çıkan bazı heyet 
lert ö ldürmekten batk• ve· 
silelerle kendilerinden bah· 
ıetttrmemiılerdır. 

Bu va httler ahcllk 1932 
aeneaioden ıonra faaliyete 
geçmişler ve medeni insan 
larla meıtur yerlere tecavü· 
ze baılamıılardır. 

V •hı ilerin bu teca vüzlerl 
sıruında llıpollt ve Jan lı· 

mindekı iki papa~a Fükı 

ve Sastlou lımindekt tkl mls· 
yoner daha iltihak etmlf, 
bunlar hep beraber Mor 
nehrinin kenar.nda yerleı 

mtılerdlr. 

Dört papaz, ormanda aç· 
hkları yerlere pirlnç, teker 
kemııı, fuulya ekmltler ve 
araaara nehir 1ahillerlnl ted 
kik etmekle vakit geçlrmlt 
lerdtr 

Bu tedkikat 11ra11nda clört 
papaz. nehir boyunce ine 
ine bir yerde ıahtle bağlı 
lptldsi nilara tesadüf etmft 
lcr ve izleri ta kJp ederek 
yeni sönclürülrnüt bir ateıln 
bulunduğu yrre gelmlıler· 

dtr; fakat ldmıeye tesadüf 
etmemlılerdlr. 

Pepa:ılııır burada slvrlıl 

nekterın vücudlarında açtık · 

ları yaraların t~sirtle kala· 

mamıılar yerlerine avdete 
mecbur olmuılardır . 

Papazlara refakat eden 
mühtedi Pelegrlno hasta
landığı için Soslloti onu re
riye götürmeğe mecbur ol· 
unca Papaa Fülu yanında 

bulunan bir yerli ile yaloız 

kalrnıt bir örümct>ffn 111r
ması üzerine kenı zeh!rlen· 
mit ve dört ay hayatla me· 
mat araaıoda yaıamııtır. 

Papaz Soaılotı, 19? 4 l'ğuı 
toıunda avdet etmlt ve ya · 
nında getirdiği dört arkada
ıile Füluü tedaviye utramıı 
ve nihayet kurtarmaya mu 

vaffalc olmuııur. 

Papazlar, bundan ıonra 

uzun uzadıya araıtırmalara 

baılamıılar , nihayet yerltle · 
rl bulmaya muvaffak ol· 
muılaraa da tedbirsizce onla. 
rın arasına girmeye cesaret 
ettıkleri için hücuma maruz 
kalmıılardır . 

Arkadaılara erteai aabah 
F ükı ile .;,osllotlnln çıplak 

cesetlerini nehir kenarında 
bulmuılardır. Her lklılnln 

batı ezılmlt bulunuyordu. 
Bu iki p•pazın arkadaı~ 

lan iki mezar kazmıılar ve 
onları gömmüılerdlr. ... 

• 
Orelll 1937 seneılnde de 

bir tedklk ıeyabahna teıeb
üı et mit Şn vantlarıo taarruz. 

ları ka1111nda reri dönmeye 
mecbur kalmııta. 

Orelltnln bu def akı t•ıeb 
büıü hı~, böyle feliketll bir 

n etice ile n ·hayetlenmlt bu· 
lunuyor. 
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Avrupada at yarıılruındao 
sonra tazı yarııı gelir B.ı. 

ha1tıa lngılızler tazı yarışma 
çok dOtkündürler Ve bu 
en seri koıan köpek.er ara

ımdakl müsl\baka halkı at 
yarıoları kadar belkı daha 

fazla alakadar eder 
Tazı yarııla ı Amerlkada 

da çok merakla takip edl 
lir. Fakat Amerlkahlcr yrnı 
§ey icad etmekten bir n o 

geri kalmazlar. liugün de 

baıka bir hayvan yaraoı çı 

kardılar: Yılan yarııı . 
Bundan evvel rogtlterede 

kaplumbağa yanşını ortayo 

çıkarmıılardı. Fakat, bu ya 

vaı hByvanların yarıoı kim 
se1 ı heyec na getirmediği 

tçln ra~bet görmemle, az za · 
manda vaz geçilmfftir. 

Yılan yarıoı fae öyle de 

ğtldlr. Bu ıojuk, fakat ay 
m zamanda vahtı bir güzel 

lik taııyan h yvanlann ıü 

zülüşü insana o kadar ra 
rlp bir zevk vermektedir 
ki, kendilerinin tehlikeden 
uzak olduğunu bilen seyır 

eller, bu yarııı korkmad n ve 

büyük bir bir heyecanla ta
kip etmektedirler. 

İlk yılan müsabakası, 
Amerlkada Arkanııuta ya 

pılmıo ve yıuııa 47 bo yı
lanı lştırak elmlvtır. Evve· 

la yılanı r, datre şeklındekı 
büyük 111ıhaom ortasına top 
lanmıı ve orada uyuıuk btr 
halde baralulmııtır. Hundan 
sonra yılanlar, bırer elektrik 

cerey uı il harek~t~ getlrtl
mtıtır 

Cereyanın teslrile, uyuıuk 

halden uyanan yıl nlcır muh

telif lstıkametletde koomıya 

baılayorlar Fakat, saha bir 

Şefıka Gülen adlı mühü 

rümü bı) bcttim Yeniaıni 

alacağımdan eakısının hük· 
mü olmadığı 1 an olunur 

Batakeaır Muıtafakkı ma · 
hallesınden Şef ika Gülen 

hıte doğru bır lstıkamet alı· 

yor ve aahanın k narına tik 
olarak gelen yılan bırfncıllğl 
kazanıyor ... 

Seyırcller koıu sahasının 

etrafında rahat rahat otur 
mu§, yılanları heyecan iç•n 

de takip etmektedirler. Bu 
lrJ, korkunç ve soğuk hay. 

vanlar, kıvrıl kıvrıla üzer· 
lerine doğru gelirken hepsi 
heyecan içindedirler. Fakat, 

ıaha yerden iki metre yük 
seklıkte bir telle çevrilidir. 
Yılanlarm bunu nımalanna 
ıınk6.o yuktur. 

lık yılan yarııının gördü 
ğü rağbet ve ondan sonra 

halkın gfüterdtğl memnun!· 
yet üz rıoe bu yarıılorın 

Amerikanın birçok şehlrlt· 

rJnde tekrarına karar vrrıl· 
mittir. Şımdl yarışlar için 
boa yılRoları aramakla meı· 
gul olanlu vardır . 

Dığer taraftan, yine Ame 

rlkada kurbnğa yarııı da 

moda olmak üzeredir Bu 
koıu daha doğrusu sıçrayııa 

tlk defa ol rak Sıtl ıehrinde 
yııpılmıftır. Bu müsabakayı 

ortayıs olan şehlrın valısıd r. 

Vali, kendhlnın çok iyi ye· 
tıştırilmi§ bir lrnrbağıısı ol· 

duğunu, bundan daha fazla 

sıçrıyacak olan kurbeğaya 
on bın dolll r vereceğini llan 

etmiştir Müaabal<aya bir çok 

kimseler lttlrak etmlf, fokat 
kimse on bin doları alııml\ 

mıtlır 

Sır çok ç ftlık sahipleri 
tlmdldcn koıu için kurb ğa 

yetiştlrmeğe batlamıtlardır. 

---------------------------------

Mahallesi: 'Ctncı: 
Oınkçller Ev 

( 1 : 
Hududu: 

Sağı Güllü mel<t bi nv.uııu, so· 

lu Çıvfcloğlu Ahmet veresesi, 

arkası yine Çivlcloğlu Ahmet 
vereıt hanesi, önü yol. 

Hudut ve bulundugu yer yukarıda yazılı evin yerini 

315 ıeoeslnde gayri mallı m bir bedelle Dınkçıler mah ile· 
sinden Must fo oğ u Abdutlahıo evinin avlusundan satın 

nlarnk kendi pareaı ve leva:zimile ev ıno etmek auretlle 

Türüdü oğlu Mehmedln mezkür tarıhten beri ııenetı z mül 
ktytttlnd ıkf"n 325 scnesınde Tiirüdü oğlu Mf>hm t de ma 

deni bin kuruı bcd ile Oruçgazi m hRI esinden Knlburoğ· 

lu Y kup oğlu B rb r Hal 1 1 rahime haricen satmıo ve 

elyc>vm Berber Halt İbrah min mülkiyetındc olduğur d n 

~·hisle n mm tesçll edltrnesl letentldlğlnden tnhkıMat yap · 
mal. için 5 9 938 gür.Ü n- ahal'lnc memur gönderilecektir 

Tasarruf ıdd•aıımda bulun lnın bu günler fçınde yazı tle 

Vi ayet Tapu Sicil Muhafızlığın" VC}ahu ••• ahalime ge.e· 

cek memura müracaat) rı lüzumu J,fın olunur. 

TORKDILI 

Gönen inhisarlarına atd yaprak tütün anbarmın mevcut 
proje ve oartnamesl mucıblnce ve (634) Jıra (90) kuruı 

muhammen keoıf bedeliyle yaphrılacak tamiri JS.8 938 
tarihinden IUhnren 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuı· 
tur. 

lıteklılcrln 29 8 938 tarihine müsodtf pazart~ıl günü 
ıaat 15 ve kadar Balıke!tr-Handırma Gönen tohısarlarına 
müracaatları. 4 1 - 281 

Balık '.\si 
ı. 

Nafia 
iidürliiğ ·· ıden: 

l - Bandırma lıman dairesi ikmali inıaah açık ek 
slltmeye konulmuıtur. 

2 lıın bedeli keıfı J 500 liradır. 
3 - Bu ite ald evrak: 
A Projeler. 

B - f ü\t bordrosu, meenha cetveli, hulasa cetveli. 
C Fenni ve huıusi ıartname. 
O - Nafıa yapı itleri fenni ve umumi ıartnamesl. 
E - Bayındırlık itleri genel fartnsmeel 

Olup tstlyenler bu evrakı her gün 6alıkeıir N f ıa Mü 
lüğüod görebılırler. 

4 - Eksiltme 15 - eylül • 938 perıembe günü saat 

15 de Bandarma hükümet konağında kaymakamlık oda 
sında kurulu nafıa komlıyonu hu'turunda yapılacahtır. 

5 - lsteklılerln bu işe ald 1 12 lıra 50 kuruvluk mu 
vakkat teminatı Bandırma mal sandığına yatırdıklarına 
dair makbuz veya bu miktarda ıayanı kabul bnnka mek 

tubu ile aıgari bet bin liralık iti bır defada yaptığına dair 
vesalkln Balıkesir Naf ııı Müdürlüğünden lastikli suretini 

ve ticaret odası vuık ıını h mil olarak eksiltme komis-

yonuna müracaatları ilin olur. 4 - 1 284 

·ye ~ ııı.ı lıtıı·i)re ~ 
,.. '...4i .,, • <tn.k<ısııı .aıı: ı ~ 

Depomuzda mevcut cinsleri aıağıda yazılı Buğdaylar ~ 
27 ·8 938 cumartesi günü ıoat 11 de banlrnmız binasında 

!6 A~USTOS 1938 
Q 4& 

o Geç 
8 • • 
1 1 1 • 

• 
l 1 j )" ) • r-

uğ( '•Y ;<ı k•ı ar . 
Harman zamanı gelmiş olduğundan her recçberl, 

köylüyü, değlrm nclyi ve zehıreclyl düvündürt n ı,, 

bır buğday çalka maklne&ı f'.llma1'.tır. Fakat İstenbul· 
dan B.mbalajlı almrık, m kınentn ne olduğunu bilme· 

mektlr. 

Biz, Balıkeıılrde ayağınızda masrafsız ve açık ola· 

rak bu mcıhur olnn ( EMiL MAROT ) fabrlkumın 
buğday çalka makinelerini bu sene de İstanbul flatm. 

dan yüzde yirmi ve yirmi beı nokııınılc ve ehven 
açık arttırma ile sahlacaktu. Buğdaylara her gün ambarda 

görmek mümkündür. Taliplerin mczlıuı santte bankamıza 
gelmeleri ılan olunur. 

Kilo 
t> 171 
7264 

Mahlut 
Yumuıak 

Sert mahlut 

4, 5, Ö Nu-n ralıları, tek Ye= iki 
de mevcuttur 

parçalı cinsleri 1 
fiatla Hhlmaktayız. 

Mahsulatı 9 kı ma ayırır, katiyen yabancı madde 
29159 

934 Rert 

1 k . , ~,,p 1 • t~s r ( 

• fız 
Nahiyesi: Köyü: Mevkii: 

jKayapa Osman Snnpınar Adatepeııl 

köy nemalan 

3-1 292 
.., . • CI 

..... 
ıgıı 
Cfnıı: 

Tarla 

• 1: ( 

Hududu: 
Doğusu ve 

kıblesi '16· 
rüdü oğlu 
H. H lll ba 
tm il Alt 
oflu Ah 
met, poy 

razı yol 
lludud ve bulunduğu )er yukarıda yazılı tarlayı 330 

yılmd Ömer oğlu Me netten satın almak suretli!: İsmail 
oğlu Memet Afacanın senetsiz mali olduğundan bahl81e na
mına tesçll edtlmesl 1 teıılldtğ:nden tflhktka.t yapmak için 

5 · 9 938 de mnhallınc memur göndcrılecektlr. Hu yer 

hakkındn bundan l:-aşhı bır hak lddlumda bulunanl~r 

varsa bu günler ıçlnde yazı 11c vilayet tapu ılcıl muhafız 

lığına veyahut mah il ne gelecek memura müracf\otları 
lüzumu ilAn olunur. 

\' 

~ 
1 
~ 
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~ 
1 
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bırakmaz. 

Y ~dek parçal r.oı derhal ticaret hanemizden teda· 
rik edebilirsiniz 

Bedeli fçın de ayrıca kolayhk gö&tertlır. 

MAKiNELERİN YAPTIGI iŞ MlKl ARI: 

o: 4 5 6 
Santtt~ yaptığı iş ıııiktarı: 250, 500, 600 ~ 

kilo mah. ul calkar. 
~ 

!fhmet Vt> İbrahim Cunıa/J Kardeşler 

Bul, kesir: Çiviciler Çarşısı ı\ o: 12 
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Sahibi ve B'\§Dluharrirı: Balıkesfr Mebusu H. KARAN 

Çıkarım Genel Dırektöıü: FUAT BI 'AL 

Balılieıh 


