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SAYI: !1749 PAZARTEsrnEN 6ZGE GÜNLER.DE VE SABAHLARI ÇIK.AR.. ONUNCU YlL 

Habeş imparatoru İtalya notasını protesto etti. 
Kayseri Bez F abri ası Şehirlere Getirilecek 70 İlkokul Öğretmeni 

YannAçıhyor. İçme Suları. Kıdem Zammı Aldı. 
~oıret Ru ya heyeti dün istanhulda büyük törı nle ~ar

şılan~t. Heyet Ankaraya ~are~et etti. 
k İstanbul, J 4 (Özel) ~ tün şatışında Balkan devle· 
konuk Rus heyeti akşam tlerile b r anlaşma yapacn 

1 
'Prt-sıle Ankaraya gittı ğımız söyl~niyor. 

:r,,lll~at~sr:r~i p:~::~::;1;~ Vari~al genel direktôrl~ü 
llG saat onda yapılacaktır. Anl<ara, 14 (Öze') İz· 

içme su projelerinin ne suretle ~azırlanacağma ~air 
~ir talimatname yapıldı. Sular bu talımatnameye 

göre getirtilecek, 
İçme su projelerinin ne 

1 

iller için getirilec~k içme 
suretle hazırlanacağına dair suyuna ait enstalasyonların 

olan örnel< bugünlerde res proje ve ke~iflerinin hazır 

mi gazetede çıkacaktır. Ôğ· lanması ve bunların incelen 
.. lstanbul, 14 (Özel) - mır defterdarı B. Kenan va-

Su d l d k ı · ı renek esaslarına göre: 2443 llıerbank tarafından Kay ri at gene ire tör ügüne 
•e 1ide- kurulmu~ olan bez atanmı~tır. sayılı kanunla köy, ilçe ve 

mesi bu öğrenek hükümle
rine göre yapılacaktır. 

1 
Suya ihtiyacı olan .uray 

f~b "k rı nsının J 6 eylulde ya y T •• k 
~ılllcak olan açılma töreni u rt t a 1 ur 
~e. davetli bulunan Sovyet 

lı&ya heyeti Çiçerin vapu· K L 1 k 
1 

L 1 d 1 T •h• k ~il ile bugün şehrimize gel aça~çı ' yapan ar ya~a 8 ' au 1 aıaştnma urumu 

lar her ıeyden önce ya kın 
larında bulunan kaynak, 
yeraltı suları. akar sular, 
gölle her. t arkalarında top· 
lanmıt su1ardan içme sula· 
rını a'ace.klardır. Bu suların ,~1er ve büvük törenle kar Ankara, 14 (A .A.) - Ge- ı'zm·,re !\ltlı" 

~ llndılar Rıhtım Türk Hus ç en bir haf ta içinde güm- 9 • mevsime göre harcanmaları 
~~Ytaklarile süslenmif ve rük muhafaza ürgütü biri ö'ü Ankara, !-1 (A.A . ) - Tü- saptanacak ve sıhhi mua-
dı"'•ça. büvük bir (Hoş gel · 20 kaçakçı 855 kilo gümrük rk tarihi kurumu Çan~kka · yene

1
eri yapı\acakt,r. Su 

tılı) levhası asılmıştı. kaçağı üç tüfek 27 gümüş lede, Arıburnu ve Anafarta- araştırmalarında i çme sula-

T1üfün satışında anıaşma mecidiye ss tcaçakcı hay \ ıarda inceıemeterde bu- , rının imkan o•duğu kadar 
ıtanbul 14 <Özel) - Tü· vanı ele geçirı\miştir. lunduktcrn sonra İzmire gitti memha suyu olmasına ve 

İt.aly.a Kabinesi Habeşle U. yuşmıya · ;F:d.~~~
1

~'~;~~.~:~ii\.:~u: 
il ve ilçelerde getirilecek 

lrnk A Ol d gw Ka ar Verdı· suların kimye\İ ve bakteri an m a 1 1 na r . yolejik tahlilleri yaptırılacak 
b ve Sağlık Bakanlığı suların 

uı~eş im~aratoru Avrupa için radyoda ffaiiSızca olarak verdiği bir sörlevde İtalya ~~::~~:;i:ğ'';."0,.j:~~; ;::,:'. 
~l\umJ· ıkt' 'ıtham'art protesto elti. Memle~eti için bir anlaşma istedig· ini söyleoi, ll}nıtken adam başına orta-u lama olarak kabul edılecek 
~ ~enevre, 14 (A A ) u. üzere Mısırın deniz ve 1 şebbüste bulunmasını iste 
~'ar sosvetesi asatnbhşi ha"a emniyetini sağı'ak mekte bazıları da ( u hare· 

suyun s,ııptanması şöyle ola 
caktır 

Nifüsu 5000 e kadar ohm ~ 11 bug i nl<ü toplantıs nda ergesi~re icap eden bütün keti Yunan'istana karşı bir 
h~1 "Yet delegesi hükumeti ihtiyati tetbirlerın bilindiği· tehdit mahiyetinde telakki yerlerde 50 60 litre, nüfusu 

-
32 öğretmenin ayhğı 1600 den 17 50 ye, 33 ö~retmenin 
1750 den 21000, 3 öğretmenin 2000 den·2200 ~uruşa 
2 öğretmeninde ayhğı 2200 den 2500 ze çıkanldt 

İ'imiz ilk okul öğreimen 1 nu okulundan Hadi, 
lerinin bu yılkı lndem liste Necati, Kepsüt kamunun· 
sinin Kültür Bakanlığınca da Akif, Gire.sun kamu · 
onay!an~rarak gönderildiği- nundan İbrahim, Deli)U• 
ni dunku sayımızda yaz- suflar köyünden B. Fikri, 
mışt ık. O b bi . . k 1 

B 1. ursun ey rancı o u un· 
u ısteye göre yetmiş d z-hı- k" . k l .. b an u u, ı ıncı o u -

oğretmen aremin muht~lif d M" dd t S ·h S d · an uve e enı a, ın ır 

derecelerine göre almış ol gı birinci okuldan Hilmi, 
duklara maaşlarından bir ikinci okuldan Naciye Su 
derl'ce yukarıya terfi etmiş · " l k b" . i k ld ş' 1 di sıgır ı ırınc o u an em· 
er

32
r .Ôw . I w b' sellin, Susığırlık ikinci okul-

gretmenrn ay ıgı ın d z h Ö k" k 
altı yüzden bin yedi yüz an ed ra,S d km~ ody a. 

munun an a ı , uan ırma 
elli~e . 33 ~~nesinin de . bin birinci okuldan Hüseyin, 
yedı yuz ellıden S l" ·k· · k ı..ı O .k. b. 3 . d "k" b" e ım, ı ıncı o u ı:ıan g. 
ı ı ıne, tanesı e ı ı ın • 
den, iki bin iki yüze, diğer man, _E~ine, Bandırma Kı,, 
"k' .. w t . 1 • d "k" zıkısa koyunden M Rıfkı, Erdek 
ı ı ogre menm ay ıgı a ı ı k k l d N"h 
b. "k" -· d .k. b' b mer ez o u un an ı at, 
ın ı ı yuz en ı ı ın eş E d k ş h " b k ı r e 1l ın urgaz o u u· 

yüze çıkarılmıştır. d M t' f O ... B" n an us a a ogan, ur 
Kıdem zammı alan bu haniye ikinci okulundan 

öğretmenlerimizin adlarını Neziye, Güzin, Bürhaniye 
aşağıya yazıyoruz, k~ndile- Karaaaaç köyünden Muıta· 
rini kutlularız. fa Naim, Hecep Necip, Ay 

Kepsüt ~kamuııu öğret- valık Gazi okulundan Beh-
menlerinden Sabriye, mer iye, Fatma, Avvalak İstik-
kez Dumlupınar okulundan lal okulundan fahrettin, 
Vecihi, lvrindi okulundan Recep, fazlı, Kadlrto, Edre· 
M Hilmi, Çnypınar köyün mit İsmetpafa okulundan 
den Ali Rıza, Paşa köyünden Zü~eyde, Tuzakçı köyünden 
Abdülh!ly, Yakupköyünc!en Ha~~ kı, Sanköy Hasaobey 
A Nuri. Köseler köyünden köyünden Ômer, Nuri Kaya, 
H . Vasıf, Sus ğırlık Yağcı Balya birinci okulundan Ha 
köyündenŞevket,Handırma bi· lil , Balya Bengiler köyün · 
rfncl okuladan Fıkriye,Susığ den Adil.. 

''il ediyor. O O ... 
1 

liıerine olduğu arsıulu- ni söylemtıtir. i 500 den 500 O e kadar olan 
.. · \ sianbul. 14 {Ôı.el) :ta ı ~t taahhütleri tatbik etme· Roma, t 4 (A.A.) ita yerlerde 6 ·80 litre, nüfusu 

ırlık Göbel Kamunu baş 
öğretmeni M. Emin Hand · Bayrağa 

Saygı! .. 
e k· ı uanların bir torpito muhri lya ve Habeş orduları ara· 50000 den fazla olan yerler· 

ctf ı~ıseden geri ka mıya- b 1 k d sında geniş bir faaliyet ba de SÜ 12.0 litre. Suyunu du· 
1 tıı söylemiştir i i e i i torpltosunun ıli- şladığı, son gelen haberler · 

'1 rumunu ve sıhhi vasıfları· 
~ aşington, 14 (A. A.) - ma demirlemiş olmasından den anlaıılmıştır. Söylt.'ndi 
~!!~"et Amerika dış baka · ötürü Yunan gazeteleri hü· ğine göre, her iki taraf, ka· 
•tıı t l k d 1l talya ıle Habeşistan- kümetin Roma nezdinde te· rtı ı lı mevziler almışlardır. 
t11k =-========================~==== ! ~<lı eliog ı.aktına 1

. riayet D.. d B lk G [ 
\t flıesini i tiyen müraca- or üncü a' an üreş eri 

,.:~,::~~:.~ı;~;~~·;.~·~ı. Türk Güreşçileri Büyük 
'lı eş imparatoru Av 

lla. • . d d L~ K 
l ıçın ra yo a ı·ra M f f k t d :~Ça olarak verdıği uv a a ıye azan ı. 

1,1 'İlylevde İtalya notasm · 
ıtı • 

ı~ ıttıhan1ları pruteEto 
~ 1t Ve memleketinin Ce

ı~ııre~e hak ve adalet uy
\~I bır anlaşma istediğini 

eh.· 
~ ''''§lir . 

ı, ~trı~, 14 (AA) İtal 
~ili abınesi bugün )'aptıgı 
'ı C\ntıda 1talyanm u 'uslar 
~~etesi üyesi alarak kal 
''tı . ~ lı 1 •mkansız bırd kması 

'ita i olan şeraiti gözden 
ltıtı• i 

~ l 1 ~ ve talya-Habeş 

,~~,:sın i 1 t a 1 y a n ı n 
~I &ı g eniş fedakar 
t\td 

ı~I' an ve gayretlerden 
a 

•ıt uyuşma yo lu ile ko 
\t l"tıa.sı kabil oimadığına 

İ\t 
l "ernıi~tir 
{)tıd 

'ıt ra, 14 (A .A.) 
t1 h Raı.etelerinin verdik· 

11
1\bere göre lskendeı i 

~oaan Mehmet Bulgar ağır sı~let ıampiyonunu 3 sa
niy a~e dışan att1. 13 saniye~e de galip geldi. 

İstanbul. 14 (Özel) - alı Hüseyin) Romen. Yu-
Oördüncü Ball<an güreş şa nan - Bulgar, Türk -
mpiyonluğunun birinci turu Romen maçında Ankaralı 
bugün (dün) Tak11imde yap Hüseyin çok Faik olmakla 
ılmışllr Alınan dereceler beraber fırsattan istifade 
şunlardır: edememiş ve 9 

!J(j /(i/Jdu : Romen , Bul dakika 56 saniyede 
gar, Türk (Hüseyin) Yu· tuşla mağlüp olmuştur Yu 

nan Romen 3 dakika ~ sa 
nan Bulgar maçını Yunan 
3 dakika 2 saniye de tuşla 

niye de tuşla T ürk 2 dak galip. 
ika 3 saniye d e tuşla gal.p. 7y Kiloda: Yugoslav _ 

{j] kilodn; Homen Yu 
nan, Türk lYaşar) Bulgar 
'unan sayı hesabile, Ya 
şnr 13 dakika :> 1 saniyede 
tuşta galip 

GU kiloda: Yugoslav Ro· 
men. Bulgar - Yunan. 12 
dakika 13 saniyede tuşla 
Romen 4 dakika 24 saniy-

Bulgar, Türk (Nuri) Ho· 
man. Yugoslav 2 dakika 48 
sani vede tuşla, Nuri sayı 
hesabı ile galip. 
~7 /(i/oda; Bulgar Yu 

tı ,'"nanında demirlemiş 
ttı• ngiliz filo u knmutam ede tuşla Yunan galip. 

l bir - Mı d k 1 d s d d 

goslav, Türk (Koca Mustıı
fa} - Yunan - Yugoslav 6 
dakika fi saniyede tuşla, 
Koca Mustafa, dakika 7 sa . 
niyede ve tuşla galip. 

Afiır Sik/elle: Günün en el· og e yemeğin e 66 i o a alnı e var ı. 
l"ı trı söylevde ansızın 

~.ası nıuhtemel her tür
~dıselere knrıa' koymak 

Fakat kurra ı abct etme 
diği için güreşmedi. 

·;2 kiloda: Türk {Ankar 

önem verilen güreıi bu 
odan" önce Yugoslav - Yu

nan pehlivanları güreıtiler 

nı , harcanma$ını saptıyan 

genel rapor hazırlandıktan 
sonra fçbakanlığa gönderi· 
lecektir. Rapor bir ay için 
de incelenecek ve ona} lan 
dığt takdirde su projelermiıı 
yaptırılmasına başlanacaktır 

Uraylar projelerinin t>k 
siltmeye konmasını kendıle· 
ri yapacaklardır . Bayındır 

lık Bakanlığı su yapısını her 
zaman kontrol edebilecek 
tir. 

Bırakığı verilerek yapı 

lacak içme su estalasyonu 
içın 'tamuğa sığa aid bın 
kığlar hakkındaki kanun ve 
ona bağla öğrPnek dışına 

çıkılmıyacaktır. 

Yugoslav 6 dakika 3 sani · 
yede tuıla galip oldu. ikin 
ci güreşe Türk ağır sıklet 
şampiyonu ile Bulgar ağır-

sıklet şampiyonu çıktı. Ço 
ban Mehmet hasmını 3 :;c 
ninede dışarı attı 13 üçün 
cü saniyede c!e miııder üze 
rinde tuşla g.t1ip oldu 

Buna göre altı güreşe 

giren güreş takımsız beşinde 
yenmiş, birinde yenilmiftir 
Güreşçilerimizin gösterdikle 

ri bu başarı çok alkışlan 

mışdır . 

Üç tur olarak tertip 
edılen güreşlerin ikincısine 

yarın bugün saat 14 devam 

edilacektir. 

ır .na Aydıncık birinci oku
lundan A. Hamdi, Bandır · 

ma Aydıncık ikinci okulun 
dan Halime; Gönen Bayra· 
mıç köyünden M. Rasirr-, 
Erdek merkez okulundan 
lbrahim Ethem, Erdek llü· 
yükdere koyünden Ali Ke
mal, Edremıt Zeytinli baş 
öğretmeni M, Necati. Susı 

gırlık İldız köyündtn Me
hmet Cahit, Handırma 
Deydin köyünden Bahattin, 

Erdek Marmara kamunu 
oku' undan Mesut , Avun· 
ya lcamunundan Necip, 
Merkez Gazi okulundan 
Şayan, Kamile, lrfan, 

Mer.kez Ali Şuüri okulundan 
Naciye , Sami, Merkez Mit 
hatpaıa okulundan Ferit, 
M. Emin, Şaziye. Merkez 
Namık Kemal okulundan 

Aııım,Hatice,Pakize,Mihriban 
Merkez istiklal okulundan 
Hacer Nebihe Dumlupınar 
dan Hikmet, Altıeylülden 
Nezihe, Biğadıç 

Geçenlerde de yazdık. 
l'lne de ya=ıyoru: .. 

Ulıı~aı i~i sonuçlaudı 
rtncıya kadar da yazm. 
akta devam edcr.c{jiz: 

Şehirde bayra/, asma -
[ia mecbur olan daire ve 
müesseselerin pek coğll

mm lıalô bnyra{ja ldzım 
yelı:n d11emi vermemekle 
olduklarım yörfiyorn:. 

Onun lçi11 /ıer daire, 
Jıcr mtiC'sscse l<ısaca bay
rak asarı /miri rı yerler ~ll 
bir hafla içinde bayrak
loruu dıi:ellmelidir. 

Aksi takdirde bayrak· 
larwı talimnamesine uy
yun şekilde llsmıvanları 
bu lıaftwıw sonunda 
lesbil edecek ve bu stitun 
larcla açı!i" ııu racayı:.. 

Türk Dili 

20 iLK'rESRIN 1935~P AZAR GÜNE 
~a~ rnı nwnıııı·laı·ı, s ı filli "onırol memnr

lan, hu i~le il~ili re~mi oı·uıılaı·, hliyiik~\(' 
ldiçiik i~.varlar, sayını:ı giı·ecPk hiitiiu yurı
da~lar ve ynrrd t oturan yabancılar bir· tek 
;; d t' , J t • y ii ~ ii u > l ii LI i'ı l'I er: 

~E BİH EKSİK, NE BİB F.\ZLA 
Tül'I~ ulu~unıın sa~' ısrnı doğru çıkarmak 
BAŞVEKALET istatistik Umum Müdürlüğü 



öycülük Kalkınması. 
( İznıirdc 1\5~ irıc••l•·rıwlt'rİ ) (*) 

iL 
.. . . . 
' -. Dı·vrın n lıı tıtıın yollarındn )ık n ;ık. )Dtal nıak. 

ıı~nı ık H' b:ı,ıtrmnk g hı lı!'p hıza J!UH·ııen . ,..o
H·} r ıl .. } a ı.ıı ı ııl ıı l.ıı· \llıı.lır. llu <ıkııılar )it ı 

ı,a\lanıın t•z kfı )rıaklıırıı •lıııı 1ı~kıı·ı)or. Bu ka) 
uakt:ın i'U it 1111) •'11 H' 1 Ull UD fl/Ullll t'DlllJl'lllD 

} ıl urı ıı lıı lıııı y ı ı lı:r ) < t" ıı •r ~ ıı)a ıı halt ı ız l~ıılı r. 

Trıı k \n l•l'llt 1 ,spt'k l ıı ı ıı t• k ı ı zru ı r ı lb~yı 

6'e11crnl l<ti:ım /Jirik 

H~lkevi \ Halkevi Ovaköy Panayınna Ne 
Sosyal yardım - hlu bir 

0 TemsilhlÜEdr8mideg:dıce~ Kadar Hayvan Satıldı? 
Ha lkev~~~~~= '!La 1 yar içi;~;·~:p,:::~:vi g~~.~~ Bu panayıra 2 o 6 5 kadar hayvan getiri idi. Bunun ın ÇÖP YERLl:.Rİ VE GÜ 

BRELİKLER: Bütün köylü 
eskiden olduğu gibi çöpünü 
sokağa atmıyor. Gübreleri· 
ni avlusunun bir kenarına 

yıkmay('lr.' Çöpü çöp araba· 
si1e muayyen bir yere, güb
releri de köyün ona ayrılan 
yerine gidiyor. Birçok 1'öy· 

lerde çöp kutuları vardır 1 
Köylü çöpü sokağa değil k u 

tuya götürüp alıyor . Yine 
birçok köylerde sokak sula 

ma arabafarı var. Şehirler 

için ne imrenilecek şey. 

KÔY ECZ"' DOLA.Si: Kö 
ylünün elindeki ufak bir 
yara bakım~ızlıkta.n bazan 
o kadar büyür ki onu gün· 
lerce hutahanede yatırır . 

Bugün köylerde büyük ya · 
raların bile ilk tedavisi ya

p la bilecek kadar her köyde 
bir ecz~ dolabı vardır. 

SAGLIK VE SOYSAL 
KURUMLAR: Köy'erde Ço· 
cuk Esirgeme, Kızılay, içki 

düomanhğı Ta yare Kurum· 
luı kuru 'maya çalatılmakta
dır Bunlardan baıka genç 
ler için spor kulupleri, me 

rakhlar için avcılar vesaire 
kulüpleri kurulmaktadır. 

GEi'\EL AYAK YOLLARI: 
Her köyde sıhhi, temiz tu· 
tulan genel bir ayak yolu 
muhakk~k vardır 

KÖY KANALİZASYONU: 
·Pis sular, halalar meydana 

akmamaktadır. Bir kanalizas
yonla köyün uzaklarına çı 
karıl maktadır 

KÖY EBELERi: Bir kaç 
köy bir ebe tutarak doğum 
tehlikelerini azaltmal<tadır 

Bu yönde daha köy dok· 
toru, asri mezarlıklar, köy 
rober veya . dispanseri var
dır. 

111 Ekonoıoi n Taıım işleri 
TAVUK IST ASYO~LARI 

Köy tavuklarının gerek yu · 

murtaca ve eerekse et itiba 
rıle verimini artırmak için 
köylere tavuk istasyonları 

yapılmııtır. Her iki kabili 
yeU yüksek olan nodeylant 
ve Ligorn cinslerı yetiıtiril

mektedir. Eski cins tavuk
ları yok denecek kadar 
azalmış köyler var. Müsait 
o a n yerlere bir de ördek 
ıstc.l syonu yapılmaktadır. 

fAVŞAN ISfASYONLA · 
Rl; Tavşan, bizde hiç önem 
verilıpte yetiıtirilir hayvan 
değildir Bunlar yüzünden 
yurduna yüz binlerce lira 
giren memleket1er vardır 

İıte bu emt-~i u, kan çok 
hayvanlar köylü ara.sına ya 
yılmakta dır. 

FENNi ARI KOV A~LA 

RI: Eski arı kovanlarile 
alınan balın az olduğu an 

latılmış, yerlerine yeni arı 

kovan'armdan koymaları 

için numuneler yapılmıttır 
BOGA, EŞEK A YGIRJ İS 

TAS Y ONlARI: Pilevend ve 

Monlcfon buğalarıle hay\•an 
nesillerı güzelleıtırilmekte 

hemıverimlcri arttırılmakta 

dır. Kıbrıs tan getiril~n t Jek 
aygırlarile lcöylüye çok para 

getiren hayva~ cinsleri yeti · 
"'flirilmektedlr. 

ÖRNEK AHIRLAR: Köy
lünün hayvanı boğazına ba · 
kı.usızlıktan zaif düşer. İşte 
köy lünün can yolda,ı hay 
vanun sağlık la koruya bil
mesi için örnek ahır lar ya

pıl mı~tır . 

KÖY AGAÇLIKLARI VE 
T ,RLALARI: Müsait yerle. 
rdeki yabani ağaçlar aşıla · 

nmakta . ağ~çs ı z yerlere a~a · 
çlar dikılnıekteôır Müşait 

yerler de açılarak kö) e gelir 

getiren tarla ve çayırlar )a· 

pı 1 maktadır. 

KÖY HDA;-\1.ARI: Köylü 

gelir getiren ıeylerden biri de 
meyvalardır. Meyva 1 arın hem 

eyi cinsi hem de çok ürün 
veren cinsten olm ısı ıçın 

köy fidanlıkları yapılmakta 
dır 

ŞEHİTLER ANDACI KO
RULUtU: Köyün müsait bir 
yerine her köylü İstiklal sa· 
vaşında ve büyük savaşta 

ölenleri için bir ağaç dik
mektedir. Bu sayede hem 
köy bir koru kazanmakta 

hem de şehitler yafatılmak 

tadır. 

LONCA VE HAL, MAR· 
ŞELER (Pazar yerleri) : Bu· 
nlar ancak pazar kurulan 

dım komitesi tarafından uray 
dıspanser yapısında bir (bakı· 
evi) açılmııtır . Dokto · 
rların her gün iç in fıkara 

halkı parasız olarak mua 
yene etmeleri temin edil
mi~tir. 

Bu memleket işinde vazi· 
f e alan doktorlarımızın 

adlarını büyük hir aevinç 
duyarak yazıyoruz 

Gör. h:utalıklarına İhsan 
Oskay kulak burun, boğaz 
hastalıklarına B. Kamı! Sesli, 

kadın hastalıklarına B. Ha · 
)it Özel, deri hastalıklarına 
B. Mehmet Ali, iç hastalık . 

larına 8. Raif Demiralp, 
harici ha1tahklarft B. Ali 
Riza Tezel ve B. Sadi Ôza. 
tay bakacaklardır. 

Tür~e suyunun ~ün~lui 
değıştiriliyor. 

Şarm su ihtiyacını gözö. 
nünde tutan urayımız turbe 
suyu yolundaki toprak kü 
nklerin hepisim denıir bo· 
rularla değiştiri lecektir . Bu 

kısımdaki çalışmalar sona. 
ermek üzeredir. 

, A.kın ) piyesini temsil etmişti . k .1 t td 1 .. 
1
. t t unJur 

, Şehrimiz Halkevi temsil 8u8rl Si 1 1, OY U Sa iŞ an memn U • 
kolu da şu günlerde arka · 
da.ılarınm bu ziyaretini ia· 
de etmek üzere Edremide 
gidecekler ve orada (Akıu) 

piyesinin zeyli olan l Öz yurt) 
piyesini temsil f!decek1ercHr. 

[velisi gün vapur oJma~ığı 
içtn istanbula gi~emedi. 

Bandırma. 14 lÔzel ay 
tarımızdan) - İzmir pana 
yırmın son günü olması do 

layısile dü.n İzrnirden fstan
liula gitmek üzere yüzlerce 
yolcu geldi. Fakat vapur bu 
yolcuların hepsıni almadı· 

ğından birçok l olcuf ar İı · 
tanbula gidemediler. 

Ekspres günlerinde de yol· 
cular ara sıra aynı hal kar 

ıtsında kalmakhdırlar. Bu 
nada başlıca sebep vaP.urun 
küçük olması, bunun için 
flrketin böyle günlerde hü 
yük-'vapurlardan birini Han· 
dırma hattına a yırmaaı çok 

yerinde bir hareket olacaktır. 

nvakö)fl•· Jıl'lılıvaıı guıe~ı,.ı·i 

Ayın onunda açılan Ova- ek satılmıttır. ye· 
köy panayırının 13 ünde ka· ı Satılan bütün hay\l&P 

paadığını ve hayvan satışı- ktinu: 

nın oldukça eyi gittiğini (873) dür. ··ıt 
dünkü sayımızda da yaz- Bu satış rakarnJarı ~~ gt' 
mııtık. eriyor ki panayıra bu Y h y 

Dört gün içinde panayır· çen yıldan daha fazla 
11
e11 

da (610) oküz, tosun, ( 425) van gelmiş ve satıı da g::ot· 
inek ve düve. (335) yıldan çok fazla olıflU eli 
erkek manda ( 320 ) Köylümüzün bu yüzd~~ir· 
diti manda, ( 190) malak, ne epeyce para geçrnıfı. r11•· 

b•"' (90) beyR"lr, ( ı 00) eşek. ge Halkımız hayvan dile · 
lmittir ki hepsi (2065) na daha fazla değer "e'

1111
, .. 

hayvandır. ~unlardan (256) leri takdirde gelecek 1;,.ıı" 
_..;;;;====.=== 

köylerde yapılmaktadır . Bu KÖY KONUK YERLERt: 
öküz, ve tosun, ( 177 ı inek da bu satıtın daha hıtf' 

sayede köylü ürününü le Bu eski Türk müesseseleri 
miz yerlerde satmaktadır bugün daha sıhhi yapılarak 

Daha bu yönde köy top- ı yaıatılmaktadır. 

luluğu ziraat makine'eri te - SPOR ALANLARI : Gen -

zgahlar , fabrikalar ve bun- nçlerln gerek futbol ve ge-
ların hangarları, cinsi tohu· relc veleybol vesaire sporla-
mları ve ~ öylünün ürününü ' rı yapmaları için müsait 
J..urmak için genel anbarlar, y~re alan yapılmaktadır. 
köy nalbandı . köy baytara ÇOCUK BAHÇELERi: 
vardır. 

Progrtma göre· hep bun 
lar zaman 1arında yapılacak-

tar. 

ıv Bayındırlık işleri. 
KÖY YOLLARI: İzmfrin 

ana yolları her yeri kıskan

dıracak şekilde olduğu gıbi 
yolları da öyle bütün yol 
larda cıhet levhaları, onar · 

ma barakaları var Köy yo · 
llarının muntazamlığı ıçın 

yalnız ıunu söyliyeceğim; 

bir aylık köy gezimizi oto 
mohillerle yaplık. 

KÖY KALDIRIMLARI: 
Köy vol'arı temiz kaldırım 
lar ıeklınde yl\pılmakta Vt! 

iki tarafına. ağaçlar dikil · 
mektedir 

• Köy çocukları sokaklarda 
1 kumlar arasında değil , ken · 

dileri için yapılmıı bahçele · 
rde salıncaklarda oynama· 

1 

1 
ktadır 

1 KÖY PARKI: Köylü din · 

l 
lenmesini kahvelerde değil, 
gü-zel çiçeklerle bezenmif 

parkında havuz kenarında 
yapmaktadır. 

KÔY GA ZiNOSU: Sevin · 
çle gordüm ki birçok köy· 
\erde kahve yok, olanlar da 
temiz gazino haline ·getiril · 
mektedir. 

KÖY İTFAİYESi: K ö} de 
yangın söndürecek aletler 
ve bir itfaiye havuzu bulu · 
ndurulmaktadır. 

CUMURİYET ALANI: Kö. İ 
ANDAÇLAR: Köylü canı 

pahasına elde ettiği Cumu -
riyetine. ona her şeyi veren 
devrimine, bugününü yarat· 
mak için ö len ~ehmetciğine 
andaçlar dıkmektedir . Zen 
gin olan köyler Atatürkün 
büstünü de getirmektedırlu . 

yün müsait yeri açılarak, 

ağJtçlarla süslenerek cumu 

riyel alanı yapılmı~tır Köylü 
ulusal günlerini burada geçi 
rmektedır. 

TELEFONLAR: İ:r.mirin 
her köyü muntazam işliyen 
telefonlar la birbirine bağlı · 

d ı r . ilbay telefon olmıyan 
köye müsafir olmamaktadır. 

KÖY POSTALARI: Bir 
iki köy hir araya gelerek 
bır postacı tulınuttur. H.ıf 

lad..t. iki gün köy ' ünün me· 

ktubu ge lmekte ve giınek 
tedir. Postacı mcl(tup l arı 

1 
imza il e al ı p verdığinden 

m ektupların kayıp olma im· 
kanı yoldur. 

KÖY R \DYOSU: Köylü 
parkında tatlı muııikisile di · 

nlenmektedir . Hem radyo 
sayesin de hüyüklerinin söy 
levlerinı dinlemektedir . 
ELEKTRİK S .\ '\TRALI: 

Durumu E"yi olan köyle r ele-
ktrık d t• getirmektedirler. 
Bu bana Ekonomı Hakanı 
nı n köyleri eleklrikletlirmek 
içın söylediğı aö-zlerin tehak 
kuk etmek le o l duğunu bös· 
terdi . 

KOOPERA 1 IFLER: iık 
zamanlar İzmir köylerinde de 

manası anlaıılamadığından 

KÖY KONAGJ: Ht r kö 
yde l{öy iş ' erini çevirenlere 

güzel bir konak yapılmak · 

tadır. ı fena tatbikata meydan ver-

mittir Bugün gittikçe eyi 
leımel..te~ir. ~ern a )Ui ihtl · 

yacını çok geçmif güzel if· 
!iyen l<0operatifltr var· 

Yalmz köylü mahsulün 

eyi para ettiği devirlerde 
ettıği borçlardan bugün ku
rtulamamaktadır Onların 

borcunu niçin ö ·Hyemediği 

araıtırılıp kolaylıklar göstc· 
ri1eceği yerde ceza olarak 
yüzde on iki faiz alınıyor 

veya derhal malı haczedili
yor. Bu ise köylüyü sarsma ' 
ktadır . lluııa çare bulunsa l 

1 
çok eyi olur. Bu hal haltı 1 

kooperatiflere karşı ısındır · 

mıyor . Vaziyeti eyi . mana· 

sına anlamış ~ öyler bugün 
aynızamanda satıı koope · 
lifleri bi1e açmaktadır . Bayı I 
ndırlanma işlerinde daha ya ·' 
pılacak köy sinema ve pro- 1 

joksi vonu köy bayındırlan · 
ma haritası, pazar kurulan 

köylerde han veya otel aç · 
mak ve köy otomobil ve 
kamyonu vardır 

* .. 1< 

lıte köycülük büroıu bu -
nların itleytşine bakmakta
dır. Bir taraftan da faydalı 
bürosuzlar ç ı kararak köy 
)ere meccanen yollamakta 
özel isteğin köylülere de 
bir kuruş , gibi maliyet 
fiatlarile satmaktadır. 

istiklal savaıında Atatü· 
rke yoldaşlık .t-den General 
Kazım Dirikln . devrinı i~çi 
fiğinde örnek olmasını bil
mişl ir. Bugün daha büvük 
işlerle güze\ Tra l< yam111 et> 

nnel yapmıya gitmiıtir 

Köycülük kalkınma111 İz. 
mirde hızına aldı , Balıkeı- i 

rde h ızlanmak üzere yakın 

yıllarda her ilim izde bu hı 
z ı göreceğime inancım Vf'r. 

Bir ışık gösteren olduk 

tan sonra Tt.irk neler oaıa 
rama z neler . . 

- SON 

İsmail Tuğıul 

ve düve, ( J 38) erkek men yükselect'ği ve hariçten ııc• 
k • 

da 132) dışi manda, (75) vanlarımıza dnha ço 
malak, (35 ) beygir, (35) eı- bulacağımız fÜP~r· 

Yeni parkta 
- -

~ . ~an ~~ğerh taşlar 
Patk haline çevrilmekte 

olan İlyas l ar mezarlığının 
düzelti irken bazı dPğerli 

taşlara rast gelinmektedir. 
Toprak altından tahmin· 

en beı ton ağırlığında bir 
tarafı gayri muntazam bir 
tarafı işlenmiş büyücek bir 
kaya parçası çıkmaıtır Bu 
kaya görünüşte bir merdi· 
ven sütununa benzemekte 
dir. Toprak kazıhrken diğer 
bir taş bulunmuştur . 

Bu taıın üst kısmında gü· 
zel bir işleme ve 
ortasında da ı fı 873) yazısı 
VP. rakamı vardır. 

Bunlardan başka dığer 

bazı sütun başlıkları çıkmak 
ta ve auzinin bazı kısım 
ları bir metre kadar kazıl 
dığı zaman birer santim 
mikaabında, parça laşlar1a 
işlenmiş renkli dö~eme mo 
za yıklar çıkmaktadır , 

Annelere ôgütler. 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel Merkezi; yeni doğan 
çocukların bir yaşına gelin -
ciye kadar nasıl bakılaca
ğını ö~reten "Annelere öğü 
t ,, ün J inci sayısını t e krar 
bashrmııt ır . Bu öğüt er bi 
rer aylık t 2 tane yazıd r. 

Ayrıca. çocukları..; nasıl 
besleneceğini ve mamaları 
nın nasıl hazırlanacağını 

öğreten "Annele re öğüt .. ün 
2 nci sayı sını d tl bastırmı ı · 
tır. 

1 ve 2 sa yılı öğütleri is 
tiy <" nlere Kurum parnaı7. ola· 
rak gön<lerir. Ankarada 
Çocul< Esirgem~ Kurumu 
G enel Merkczı Baıl<anl ğına 
yazı ile aclres bildirmek 
yeter. 

Say lavlar 

Dün Sındırgıdan ~eı~ı·:~r 
Bugün Oursunbeye gıdec~~,. 

ilçelerimizde inceleıfl .,ıı 
ı n s•ı 

de bulunmakta o a sabiti" 

vl~rı~ızdan ba:a:n N0'11ıır 
Gokçul, B. O:;m . Selç&Jlc' 
B. Enver, B. Rahmt . 11dıt' 
8 . M. Cavit dün de Sı .elı 

~ eri " gıya gidip akıam uz 
rımıze dönmüşlerdir · 1ııt1 · .. our 

Saylavlar buguo 

beye gideceklerdir· 

ı d' anı; Smdırgı ve Biğa ıç ~ 
yı rlan haz ı rlıHı~,~·''' 

İlimizdeki panaY dir· 
eklt 

açılması devam etıfl k 5111 

2n eylülde Y"pıtaca yliJI · 
·ı 25 e dırgı panayırı 1 e eııad•' 

de yapılacak o 'an ıırlı"' 
dönüf panayırının hıt 

11 
dll 

B 0 1ar• · 
l .. rı b\şlamııtır . u ibi e11 

Ovaköy panayırı g y11 
~ · dideJ1 , 

olacagı, daha 11111 Jıklııf 
1 haı.ır 

pılmakta o an 
dan anla~ılmaktadır -
Neşriyat 

Siyml bil~~!~1" ı• . 
Sıyasal bilgılcr 1111111 

çıkar dt' 
rafından her ay bilgi 'er . 
k ta olan si vasa1 .., sto8 fll 

-3 .. fı agu I< ' rgisinin ~l unc · ıd çı 
ı · ek• e Or yıııı dolgun oır ş ··r 

. . d prof esO cı· 
mııtır ıçııı e h tıı 

ganizim, Hasan Ta d '
8

kllliırJ1 • 
. . . htilalcı sen ı c,111•' 

nının ı ğtJll ı;. 
Hasan Hef ık Ertu Ü e)'BıJit1 

M ~ . \1 lıf 
sigorta sı , unır - ıah ıı 
arsıulusa 1 h ukukta 

51 
fl 111 

t ·1 Hakkırıı . j ~ı 
verişi , ıunaı 111 ıcıt!· . 

ğ ılterenin değişen k"Jeler• 
I" filli ı · gibi çok değer 1 ııtrıs11 

. . okor 
taııyan dergıyı 

za salık ~eririz. 
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baıka Avrupa devletleri 
arasında eski Avıturya -

• • 
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Küçük itilaf ve Hazulann nolantısı 
Macaristanın yerini tutup 
onun nüfusunu göstermeğe 
baıladıgı ve 1933 ıubat 
tarihli organizasyon pakh 

••••••••••••••••••••••••• Yol durgulan ve Giresun .. Viyanada çıkan Neues lerek Çekoslovakya , Yugo · 
slavya ve Romanyanın tari
hlerinden etraflıca bahaedil 
mekte, bun ' arın eski Avus 
turya Macaristadan mi lli 
yet problem1eri tevarüs etU· 

kleriui ve içlerindeki milli 
u~surların mücadelelf'rini 

zikrederek dahilde kuvvetle 
ninceye kadar bu üç devle 
tin birbirine dayanmak için 
ittifakla birleımelerinin bir 
zaruret halini almıı olduğu
nu yc.zmaktadır. NihayE"t 
küçük iti lafın esas teıekkül 
gaye~nde bugüne kadar 
muaffak olduğu. mülkiyet· 

!erini mahfuz bu 'undurd· 
ukları ve bu muvaffaki 
yette doktor Benes ve 
1'ıtülesko gibi ricalin takip 
etlik leri isabetli dış siyasa · 
nın amil olduğu kayıt edıl 
dikten sonra küçük itıli.f ın 

esas tetekkülü istihdaf et -
tiği gayesini elde ettikten 

Bayrağa 
Saygı 

Dün aktAm B- Feyzi Sö
zener. Halkevinde, çok mü 
him bir noltlftya temas etti : 
Bayrağa saygı meselesine ... 

Bu konu üzerinde sayısız 
Yazı yazıldı, ve birçok lcon
f eranı verildi .. 

Balıkesir durllğındaki kala 1 
bahğın arasından bin müş · 
külatla sıyrılarak kompart· 
mana yerleştiğim z&.man de
rin bir nefes aldım . Bir ka · 
npana, bir hareket borusu 
ve keskin bir düdük, katarı 
harekete getirdi. 

Mendil ve ıapka\arla uğ 
urlama 1ar ve acı göz ya,ıa. 
rı ... . 

Fakat, nedenıf', hala ba- Kimbilir kaç yolcu ömü 
Yrağa olan borcumuzu. lam rlerinin bir kısmanı bu bel-
rnanaslle ödiyemiyoruz. dede yıprattığı halde, yine 

H. Feyzi sözenerin dedi· azap duyarak ayrılıyor. kim 
Rİ gibi,bayrak b;r ulusun ta bilir kaç yolcu gönlünde 

kendi!!idir. derin bir acı duyarak, ka 
Ulusunun kurtulması için, lbinden bir parçl\ bıraka· 

seve ı:eve caninı veren b ir rak arzu ve emellerini sön-
inııan , nasıl olabilirde, hayra· dürerek buradan ayrılıyor 
ğana k<trşı lakayt kalabilir?. ve yine kimbil ı r kaç yolcu 

yıllarca bekli yenlerine Vatanı için damarlarında- da 
ki kanı, son zerresine kadar 
Vermiye hazır olan bir fert 
bayrağı geçerken neden şa

ulaşabilmek ıçin sabırsızla· 

narak mutlu bir gün ve yo 

lculuk yapıyor. Pka çıkarmıyor, kollarını iki 

Yana indirmiyor. 
O bayrak, dedenin, baba-

nın ve kardaılannın lcıpkızıl 

kanlarını g ô k l e r d e 
dotaıtırırken, ıenden 
gözlerinin tevinçten yaıar 

ttıasını ve gönlünün, kurtulan 
vatanında, alnın açık olarak 
Rezmenm verdıği heycanla 
dolup taımasını istiyor!.. 

Ve maımavi gölderde da· 
lgalanır.ken, senden, kendisi· 
ne saygı bekliyor, 

Hayar kendiıine değil . 

:.enin kendi •ıluıuna . 
Senin kendi vatanına . 

Ve senin bu toprakları 

tanrısal kanlarile çepçe· 
Vre sulamıt olan kardeıleri 
ne .. 

Türk delıkanlısı \' e vata· 
ndaı, lstikli.I martı çalmır
ken nasıl ayağa kalkıyorsak 
bayrağın geçerken de aynı 
saygıyı göster ... 

Çünkü o geçen sensin se
nin ulusunun, ıenin vatam 
nın ta kendisidir· 

Kendisine, vatanına ,uluı llna 
saygi aöstermiyene. bin la 
net ... 

M. T. 
~~~~~~~~~~--· 

S1ndu gı Malmüıtüıluğünden: 
Sındırgımn Kurtulut ma· 

halleainde evelce dispanser 
olarak kullanılan hazineye 
ait harap bina (300) J 1ra 

ttıuhammen bedelle 13 Y 935 
tarihinden itibaren 20 gün 

l'raüddetle satılığa çıkarılmış 
hr. İsteklılerin 3-1 O 935 ta
rihine kadar Sıngı Malmü
dürlüğüne müracaatl11rı. 

( 4 - 1 - 100) 

!!Jkaye: 

Bir gün evel terkettiğım 

bet buçuk sene gibi ol 

dukça uzun bir zaman öm

rümü törpülediğim. bin bir 

hataralarını kalbimin derin

liklerine bırakhğım yetil ke-

psülle ayralmanm ac111nı bir 

kez daha t~darak ben de ay 

rılık yolcuları arasındayım , 

İlk olarak Çukurhüseyin 

istasyonunu gaçtlkten sonra 

tabiatın buralardan esirgen 

diği doyulmaz güzellikleri 

arasından ilerliyor ve git~· 

kçe hafif meyillerle yükıe-

liyoruz. Yolumuzda tunt:l 

köpru ve yarma bo1 1uğu 

var Mecburi tevakkuf lev 

hası asılı oldukça büyük ve 

kalpl !re heyecan veren de 

mir köprülere yakla1tığı za· 

man . trenimiz duruyor ve 

oradaki bekçi mührünü tre · 

ndeki inara uzatıyor kağıt 

mühürleniyor, köprüye giri

yoruz. Bir an için "'eyvah,, 

dedim, mukadderatımız bu 

mühürde ise yandık. Kom

partman arkadaılarımdan 

birili bu iş, köprü için bek-

çi tarafından verilen temi · 

nal değil, burada trenin du 
rduğunu berkitmek içindir 

dedi. 

Yol farda dı k kat gözü 'llÜ 

çeken hidiselt-rden birisi de 

köy çocuklarının gazete, 

gazete! Diye bağırarak hat 

boyuna koıuşmalarıdır. 

Bağarı~ baıladıkça pençe 
relerden gazeteler ata'ıyor 

Kiracılar -

Anne ayıp olur. 
- Hayır oğlum. Eğer be

lli seversen koğalım. 
b - Nasıl olur büyük anne 
Orçlarını veriyorlar, bize 

ıaı-arı . yok. ne için koğalam. 
istemem oğlum, onla 

rın Paraı1ını da yüzünü de 
leytanlar görsün 

-- Niçin büyük anne?. 
-Güven hala niçi mi di 

Yorsun. Çocuk'ara, mahalle
~h:de baıtan çıkarmadık. 
ız, kızları da İ<omtnlara da 

'Yartmadık delikanlı bırak-

}'AZAN: 

S. V. Özkan 
madılar, ve o yetiımiyormuf 
gibi mahallemizide birbirine 
kattılar. Bak geçen gere de 
oğul l arı bir gece bekçisini 
ve daha kendısi gibi bırkaç 
kişiyi kandarmış mahallenin 
hatta memlt'ketin en sayın 

gencini bay Ruimi döğmü · 

ıler. 

* .. 
Seı in Lir ııonbahnr akşa . 

mı annem, büyük annem 
oturmu~ yemek yerken bü. 

yük annem tutturdu, illa 

Viener Tagblatt gazetesin 
den: 

ile küçük itilafın daha yü
ksek kudrette bir arsı 

ve aşağıda paylaımak için 
bir mücadele batlıyor. Bu 
görüm yolculara bir eğlence 
oluyor 

İki saatlik bir yolcululc 
tan sonra Giresundayım . Yt-
rmi sene evel çocukluğumun 
on aylık baharanı geçfrdi
ğim bu güzel ve yeıil çev · 
reye eski bir itina göziyle 
baktığım zaman burada ge
çen çucukluk günlerimi ha
hrlatacalc pek ender köte · 
lere tesadüf edebildım. 

Nüshasında yukarıdaki baılık· 

la yazılan bir maka 'ede Kü· 
çük itilaf nazırfarır. ın son 
zamanda yaptıkları toplan 
tadan bahsedilmektedir. 

ulusal cüzütam olmağı ve 
her üç devletin birer ekono· 
mj konseyi telini kararlaı· 

tırdırdıkları yazıldılltan son· 
ra her ne de olıa küçük 

Toplantıra mevzu olan ve 
aralarında Tuna paktı pli

m da bulunan meselelerin 
ehemmiyet ve şumi'ılü itiba· 
riyle bu toplantı mühim sa· 
yılmakla berab~r aynı zama· 

itilafın dıı ticarette ve eke· 
nomik ihtiyaçlarında civar 
larmda komıularına muhtaç 
bulıınduk' arı , diier 

Havai imde yaşattığım 

beyaz toprak örtü'ü evleri
yle karııdan özel bir görü
nüm sunan Gireliun bugün 
sık sık yükselmeğe baılıyen 

modrn binalariyle geniı ve 
ağaçlı a lan larını idıkbai iç
in çok büyük vaatlerde bu
lunuyor 

ı nda bunun bir jubile topla
ntısı olduğu ela zikredilme· 
ktedir. Trianon sulh mua· 
hedesinin hükümlerini 15 
yıl evel Çekoslovak cumuri 
yetinin Yugos1avya ile bir 
ittifak akdettiği ve Lu ak · 

taraftan Tuna havzasında 

ltalya . Avusturya · Macari . 
ris•an arasında akdedilmit 
bir pakt mevcut olduiu her 
iki gurubun birbirine yak
laşmaları ve an'aşmaları 
zaruri o\duğu,bunun için de 
hukuki müsavata ve milli 
şeref ve haysiyet mefhum· 
!arına mütekabilen riayelta 
rtile anlatılabileceği ve bu 
suretle orta A vrupada müt· 
terek bir mesai ha yatı 
yaratalabileceği kaydedilme · 
ktedir. 

Vaktile urayı da mevcut 
olan Giresun bugün köy 
kanuniyle idare edilmekte
dir. 

Burada her yönde yaptı '. 
ğım incelemelerde köy ka . 

1 
nununun tatblkah ve onun ba . 

1 ıarılı sonuçları göze çarpı J 

yor. 1 

Kıymetli ve değerli kamu· 
nbay Bilal Yalçankaya ka 1 
muna geldıği k11a bir zama
nda yorulmak bilmeden ça . 1 
lıtmıı ve köy. kültür sıhhat 
ve baymdırlık itlerine layık 
olduğu önemi vermiı ve 
baıarmııtır. ' 

Yıllarca bakımsız kalan 1 

geni§ bir yeri işgal eden ça

mlık temizlenmiı ve budan
mıı bugün gerek kamun 
halkımn ve gerekse dıttan 
gelen konukların sıhhat 
ye ha va değiıtirme yeri 

olmuı. Burası hiç boş kal · 
mıyan ve mini mini yavru

ların cıvıltalarlyle gurup gu· 
rup gezen ve oturan ayle 
kümc?leriy1e her gün do!up 
boşalan sakin ve milteva 
zi eğlence ve istirahat ma · 
hallidir . 

Burada yapılan temizle 
me ve budama iti bir baş 

langıçlıt. Buraya, ge1ecek 
yıl için bir büfe bir genel 
hela ve içerden geçen ıu 
arkının islah edilerek 
akınta'ar ve şelaleler 
yapılması ve gelecek konu · 
kların her yönden istirihat 
larının temini bayındırlık 
pilanına giren önemli itler 
sarasındadır. Bugün bile ha
vsı ve tabii veziyeti itiba
riyle eti seyrek bulunan ça· 
mlık gelecek yıla Balıkesir 
ilinin modrn bir tenezzüh 
yeri olarak meydana çıka· 

caklır 

Sami Çakan 

koğalım , bu kiracıları kağa . 

lım Ben onun inadmı kır 
mamak kiracımın ıerrinden 
kurktğum için kırmak iııter 
ki o an ' ata yordu. Güven pek 
eyi bilir~in ki i.iç sene evel 
evimize gelen bu kiracılar 

görünüıte gayet namuslu 
dürüst insanlardı . Bugün her 
kesin şeytana benıettikleri 
oğulları Turgut camiden çı· 

kmaz, büyüklerini sayan kü
çüklerini seven, o delikanlı
idi. Biz onlara vereceği P-a 
radan ziyade. doğru'ukları 
için eve almıthk Amma 
bana Hatice mesela demitti 
ahretlik, sen görünüşe alda 

nma bunlar pek eyi ayak· 
kabı değil itle timdi ne mal 

olduklarım da gördün Eğer 

tin üzerinden bir sene geçi 
nce Romanyanm da buna 
iltihak eylediği ve bu üç 
devlet anlaımasına "Küçük 
itilaf .. adı verildiği, bu üç 
devletin mülga Habsburg 
saltanatının ülkesinde tak -
sime uğrıya.n araziden en 
büyük kazançları elden de
v1etler olduğu. itte bu ka -

• 1 
zançlarının emniyet a tına 
alınması Küçük İytilaf dev. 

!etleri arasındaki ittifakın 

ilk ve asıl gayesini tetkil 
ettiği, bu ittifakm münhası · 

ran Macaristana karıı tevcih 
.edilmif olduğu , Macarillan
da eveli Kayaer Karlin ia
dei saltanat teıebbüslerinin 

ve ondan ş Jnrada daima 
yükseltilen reviziyon talep· 

lerinin s~smamasmın küçük 
itilafça tehlikeli gorüldüğü 
bu aııl sebep haricinde kü 
çük ıtilafın teıekkülünü 
aynca tabii bir lüzum ve 
zarurete dayandığı kaydedi-

Balıkesir Tapu 
Direktörlüğünden: 

Mevkii: 

Hududu: 

Kanhkavak nanıe diğer 

Yıldız Bayırı 

Doğusu Ağabeyoğlu Hafız tarlası Bat111 ve 
Kıblesi lsmaıl Hakkı veresesi tarlası Poyrazı 
Tahtah Mehmet tarlası; 

Cinsi: Tl\rla 

Yukarada evsafı yazı ' ı tarla Mizabey mahallesinden 
Çiftlikli oğlu İsmail Hakkının baba11 hacı Ariften inllka· 
len senetsiz tt1$arrufunda olduğu \e lÜ sene evel vefatıle 
karısı Hatice ve evlatları Muharrem ve Behçere ve Sıddi . 
kaya kaldığı ve bu kere namlarına tesçilini talep etmek

te olduklarından tasarruf keyfiyetleri tahkik edılmek üze· 
re mahalline memur gönderilecektir. Bu yerde bir hak 
ve alaka iddia edenler varsa 1 O gün zarfında tapu idare· 
sine ve ketif günü olan 25 9 935 çarıamba günü mahal· 
!inde ketif memuruna müracaatları ilin olunur. 
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DU 
ıWI Halkevi Bakıevi 
Of bakıevinde aşağıda yazılı günlerde doktor arkadaşlarımız fakir halka bedava 1 ' llMI Soysal yardım komitemiz tarafından eski Uray Dispanseri yapmnda açılan 111 

l™I bakacaklardır. Halkımızın bakıevimize baı vurmalarını dileriz. 

1 

1 

imi H A s T A L 1 K L A R B A K 1 z A M A N 1 u z M A N I N A D 1 ım 
1;:31 Göz: hastalıkları Pazartesi günü saat 15-16 Bay Dr: İhsan Oıkay 10! 
ı,mı Kulak, boğaz. burun 'ı~ı 
lr' hastalıkları. Salı ,. " 15-16 Kamil Sesli il 
ımı Gebelik ve kadın fi , 

l~ I hastahkları. Çarşamba " ,, 15-16 " " Halit Üzel 

~ı Deri ve tenasül IDU 
i;J hastalıkları Perşembe .. ,, 15-16 ,, " Mehmet Ali ıou 
l:Ttl t 6 R n iM :ıo.ı İç hastalıklara Cuma ,, ,., 5-1 " " aif 11emiralp fM 
lml Harici hastalıklar Cuma .. ,. 16-17 ,, " Ali Rıza Tezel lmJ 
ım,ı Harici hastahklar Cumartesi ,, " 16-17 ,, ,, Sadi ôzatay :,mıı 

ın Halkevi Baıkanlığı .,,. 

mı ıDtı 

ımı' ım 
iMi lrMı 
1~~~52~-:=sc ~5i!Si!~!ra~§isaq~~5i!Si!i!!:i!.ii!i!5Sisag~52Si!!ü!Si~!ii!csSZ52Si!IDf I 
onlar bu evde otururlarsa 

ben oturmam. Diye tenbihe , 
başlayınca ağabeğfm işi dü· 
zeltti, ve üç gün sonra ev 
den taşındılar. 

Hüyük annemin gözü yd· 
mııtı eve kiracı almıyordu 

Çünlıü o biliyordu ki bir fen· 

anın yedı mahalleye zararı 

dokunur. Onun İ\' İn kendi· 
sine böyle bir teye yardım 

etmesini istemediği için ki 

racı almıyorduk Aradan üç 

gün geçti . Birgün iş .. oda
mda oturmuı günlük işleri 
gözden geçirirken telefon 

ça1 dı 
Alo, alo . .. 

Buyurun ben Bozkurt 

- Ben Balya, bay Güven 
büyük anneniz hasta acela 
geliniz . 

Otomobilden indiğim za · 
man evden yükselen kadın 
ağlatmalarını duyunca mu 
hakkak bir ölüm havasının 

veyahut onun kadar yakıcı 

bir esenin esmekte olduğumu 

anlayarak seslerin geldiği 

odaya ko~ıuken oğlum hem 
ağlayor ve hem de anlata 

yordu: 

- Baba , büyük annem 
öldü. Dün bay Balyalara 

yeni kiracı gelmiş hoı gel
diğine gittik. Büyük annem 

üç ay evel koğduğumuz ba· 

sdı bacak kiracının bu se· 
fer de bize komıu geldiğini 
görünce birden üstüne f enıo. • 
lık geldi düıtü ve öldü. 

Dütünüyorum. Büyük an· 
nemin ölümüne sebep olan 
ve bütün mahalleyi birbiri
ne katan bay Rasim gibi 
kıymetli bir deliko.nlıyı kah-

bece döğenler; evine kiracı 

elanı kandıranın ıeytana ku. 
rnazhğına ıaşıyor ve bü-

yük annemin ruhunun rah · 
atsız olmamA ıı için onu uz. 
ak mezarlıklardan birine 

gömdürmek ve evi ıahp 

kaçmaktan baıka çare bu· 
lamı yorum. 
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1 Her Tecımenın E.n Buyuk Dılegı: ABDOLKADİR PıNAR : e geçirmek mi istiyorsunuz? 
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Bol ışık, temiz hava ve ince saz .. ı . atış urumunu Arttırmaktır KAH::;llSl~DA . N. 4S : Bahkesirin yegane açık gazinosu: 

• TELEFON'.OH .\~IOEO ': • ._ 
. . :vE sAm 'l'A~llHAT Y . .\Pıı..ınj i C)ı·,ıııt'\'İ ~-,ızııı•,sııduı·. i 

Fakat '··~··-:.••Uoomm•: ... ; ııı Sahibinin Sesi pliıklarmda muhtelif şar· 11 

Satışta Birinci Şart: 

"Reklam,, dır. 
S<t l«ı C<l ğııı ız i\ıl«t l 1111 z ı llt .. ı· lı•ı lflt\ llt' k-' 
l<lııı ~:cliııiz. \ 'e llıı ll<~kl•tııılarıııızı 

( TÜRKDİLi) ııt' \1 t~ı·i11iz. 

TÜRKDILİ 
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Balıkesirin Biricik Gazetesidir. 

Her Yerde Okunur. 
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YAZAN: KlZIM FEYZİ 
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Balıkesirde 

Çepniler 
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Vazan: i. HAKKI f!Kfl ~ 
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75 Kuruş 
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~itapçılarda A-rayınız 

,. · .ılı • kJ/annı zevkle dinlediğiniz S 
. J)()K "l"C ,il i . J. 

;' KAoRı YETKİN , ~ Beşıktaşh Bayan ~ . 
İç h~st.alıkları nıüteha ' S A A O E T ı~ı 

ss.aı Mıllı Kuvvetler cad· 111 
desinde Yeni T ürb iye ec- , .. . _. • • 
zanesi üıündeld muaye- ~o.vledıgı . l lıı~al "'al tulal'ht 1!-_ 
nehanesinde her gün sa i hiiyiik hiı· rağhr. l görmek-~ J. 
bahtan akşama kadar ha· 

1

.

11 

tedir. il 
j d~~:·~~· .. ~"•Y•n• v• ,._ Bu sesi siz de dinleu;niz. ~ 
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f:t1et ~c~ıJ v. 
iç in Lü3 iımlü [~yaları 

~adan llcıl.J 
0

r7f.hrı]J 
izde en eyi Boya ve 

YA.GLARJNİ 

! 

'Burada bula bl1i1.Joru~ 
iz. kOyliı/erde 

' Pullu~ ve ~ enç b er Dü~eniriı 
HEp Bura.dan Atırı~ 
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