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Vilaye im izin Bir Y ılhk Bahkesir Büyük Günün 
Bayındırhk Faaliyeti.. Sonsuz Sevinci içinde 

~~~~~-----~~~~~-

Kazalar la vilayet ve na~iyef er arasmda yollar Cumhuriyetimizin on dör- lör önQnde bu nutukları ka-
düncü yıldönüm ü münaae la balık bir halk kütlesi din· 

esesh i~ilde yapıldı betile dün bütün resmi ve lemiıttr. 
huıuıi binalar, dükkanlar, Gece Halkevt temıtl kolu 
evler, bayraklarla donahl· tarafından bir temıil veril· 
mııtı. mittir. 

Kolordu önüne, eıki be Müsamerede yüzlerce ki· 
lediye meydanma. Halkevl ti bulunmuıtur. 
önüne birer, Atatürk parkı MERASlM PROGRAMI 
ııa iki, Gazi bulvanna da üç 1 - 29 Birinciteşrin cu· 
zarif sutün dikllmif. ayrıca ma günü bilumum müesse
Parti , Millikuvvetler cadde- satı hususiye kapalı bulu· 
ıloe lıbankası önüne ve onun nacaktır. 
biraz tleriılne manifaturacılar 2 _ Kutlama ve geçit· 
ve Mahfel önüne Kolordu 

resmi Cumhuriyet alanında 
tarafmdan birer tak, yine eıki yapılacaktır.~(Orduevi önün-

1 
belediye alanına bir grafık d Ih 
ıütun yapılmııtır. Gece e i ay ve komutan için 
Hükumet belediye, Parti, bir tribün ve geçit resmine 

Evciler köyü şosası açıldıktan sonra 
lıtuyon. Şehir Kulübü iştirak edemiyecek kadar 
binaları . Hava Kurumu, malul askerlerlelşehit anal-

29 · 10 . 936 far /lıirıden 
29 · ıo · 937 tarihine ka 
dar Baltkesir l'ilriyell Nafı· 
asımrı yol ve yapı f (laliycil: 

A - Yollar: 
1 - Umumi uzunluğu 99 

kilometre olan Balıkesir· Bandır-1 
ma yolunda 73+000 s4+ooo 

kilometreler arasında 8990 1 

metre ıoaamn tamiratı eıaıi 
yeıi ikmal edilmlf, açıklık 
ları tutara 30 metre olan 
ahıap tahliyeli iki ve kargir 
2 köprü tamir edılmiı ve 
açıklıkları yekunu 46 metre 
olan l 1 menfezin tablty~ıi 
değlıtlrllmlf , 2547 000 met · 
re mükap hendek hafriyatı 
yapılmıf, yolun umumi tulü 
üzerinde mütemadi tamir 
itlerine bakılmııtu. 

2 · 4+032 kilometre uz 
unluğunda oluı Sığırcı Ka 
raca bey yolunda t 70 metre 
mükap kırma taı hazırlan 

mıı 31 O metre tulünde ta 
mirah esasiye yapılmııtır . 

3 J 9+So0 kılometre tu 
lündeki Bandırma Erdek, 
3+360 kilometre uzunluğun 
daki Susığırlık M Kemalpa 
ıa . 22+ 000 tulündeki Gün
görmez - Balya yollarında 

mütemadi tamirat postalıuı 
çalııtmlmııtır. 

4 - 43+650 kilometre uz · 
unluğundaki Bandırma Edin 
cik - Gönen yolunda mütema 
di tamirat yapılmııtır 1 

5 ·- Ralıkeı 'r-Edremit·Ak· 
çay yolunun 104 ki lometre 
den ibaret umumi tulü üze 
rinde mütemadi tamirat ile 
birlikte 3900 metre mükap 
ham taş ihzar edılmiş ayr1 · 

ca 1890 metrelik kısmın ta · 
mirah esıuiyeıi yapılmıı , aç· 
ıklık la rı tutarı 147 mftre 
olmak üzere 1 O adet ahıap 
J.ı öprü t amir edilmiş, hen
deklerde 3694 metre mükap 
kaya ve 9 Ü5l metre mükap 
toprak hafriyatı yapılmııltr . 

G - Uzunluğu 45 kilo 
metre olan Ilıca Bürhanlye · 
Ayvaltk yolunda tamlrah 
mütemadiye tıleriy)e birlikte 
60JO metre tulünde, şosanın 
e.a-slı ta miratı yapı1 mış . 595 
metre ı .• ül<ap lcaya, 4170 
metre mükap topralc haf 
rıyatı ve 4170 metre mül<ap 
toprak hafriyatı ve 2103 

metre mükap toprak haf rl 
vatı ve 2 l03 metr mükap 

.. -

7 - Edincik Belkiı yo- 1 

!unda 4+500 ktlometre\ik tu· 
lün muhtelıf yerlerinde 21 QÜ I 
metre mükap taı thzaratı 
yapılmııtır . 1 

Zıraat ve Osman arı~için ikinci bir tribün ya· 

lı bankaları ve dtler bütün pılacaktır.) 
dalre ve müe11est'ler, taklar 3 - Perşembe günü öğ 
ve sütunlar bol ıııkla aydın leyin saat 12,;den itibaren 
latılmııtır . Parti ve Belediye önünde, 

eski belediye meydanında, 
Gece halk geç vakte ka İzmirler mahallesinde birer 

Jar büyük caddeleri doldur 
muıtur Halkevi hoparlörO bando, Halkevi önünde ken· 
vasıtuile mı ili günün) ıldö - di bandosu ve Cumhuriyet 

alanında Kolordu bandosu 
1 nümü münasebet 1le Hat 14 

den 18 ze k11dar muhtelıf çalacaktır. (Halkevi l Hopr
mevzularda Kayabey oku lörleri vasıtasile saat on 

dörtten batıya·'-kadar halk 

8 - BahJ<eıir Sındırgı yo 
lunun 63 ktlometrt>den ıba 1 
r~t tulü umumfıl Üzf'rlndf' 
müt~madi tamirat ııleriyle 

birlikte açık l ıkl!!rı mecmuu 
291 metre olan 5 udet ah· 
f&P köprü tamirleriy le bir· 
Jıkte 63 metre mükap kuru 
duvl\r . 559 metre mül<ap 
kaya, J 8,502 metre mü kip 
toprak hafriyatı ve 12,979 
mükap ariyet imla yapılmıı 
tır 

9 - lvrindi Korucu vo'u 
nun tulü umumisi 46+358 
kilometre olup İvrindiden 
itıbaren 17 kilometrelik kıs 
mının imalata ırnafyesi ılıe 

teıvlyei türabiyesl ikmal edil 
mittir 

10 Tulü umumisi ~3+5o? 
lcılometre olan Balıkesir-Kep· 
ıut · Dursunbey yolunda ıki 

menfez tamir ~dılmif , 14,501 
metre mükap toprak hafri 
ve 136 metre mükap imla 
yapılmııtır. 

J 1 19 + 200 Kilometre 
uzunluğundaki Manyas Ak· 
aakal yolunda ahıap köprü 
tamiratı yapılmııtır. 

12 Sındırgı Akhisar yo· 
lunda 4000 metre teıviyei 
türabiye de 88U mttre mü
kap kaya, 16,626 metrt' mü · 
kap toprak h11frıyah yapıl· 

mııtır 

B Yapı i~lerl: 
Bal ı kesır ve Bürhan ı ye 

hükumet konaklarının te 

lu baıöğretmı ni B. Ce h . l . . .. l l . d 
mil, öğretmen okulundan atıp erının soy ev erı evam-

edecektir. 
Abdü\kddlr, Mahmut, Ab· (Gt:ce Halkevinde Ulusal temsi 
dullah, ılk tedrisat müfett ı rilecektir.) 
1 erinden B Sırrı Oymak. 
Belediyeden Muemmer Gö iKİNCi GÜN: 
zalan, Liseden' Mustafa, Rıd 4 - 29 Birinciteşrin cu-

ma günü saat 9,30 da hü 
van, Enver, ö~retmenlerdf'n k 
Sabahat, Kıymet tarafından umet konağında ilbay teş-

rifat sırasına göre büyük 
nutuklftr verilmif ve hopar 

==============! salonda hükumet namına 
nağı in§aatı ikmal olunmuş

tur. 
C - Yapılmakta o1a n it· 

ler: 
l - Balıkesir Edremit 

yolunun 75+400- 82+ 400 
kilometreleri aruındaki ta · 
mtratı eııasiye 

2 - Balıkesir Sındırgı il · 
tisak yolunun beton trotu· 
varları . 

3 - Balıkuir Sındırgı 
yolunun Y+ouo kilometre 
ıindeki Çıtnehor köprüsü 

4 - Bandırma Balıkesir 
yolunda 1 O adet menfezin 
betonarme o larak tnı esı 

5 Balıkesir Kepıüt yo-
lunda Simav ve Kılle köp 
rü leri tamira tı . 

6 Balıkesir maliye da · 
ireılnin 9500, Manyu hü 
kiimet konl'~ının 700'l. Bür· 
hanıye hükumet kona ğının 

tebrikatı kabul edeceklerdir. 
Tebrikatı müteakip subay
lar, memurlar, cemiyetler, 
asker, jandarma, polis, mek
tepler, sporcular, izciler ve 
bütün halk Cumhuriyet ala
nında kendilerine ayrılan 

yerleri işgal etmiş buluna
caklardır. (Alay ve lhalkın 
inzibat ve intizamını emni
yet müdürlüğü ile merkez 
komutanlığı temin edecek
tir.) 

Merasim saat 10,30 da 
başlıyacaktır. Bu saate ka
dar da kıtaat, mektepler, 
teşekküller ve herkes yerle-
rini almış bulunacaklardır. 
İlbay yanında Kolordu Ko
mutanı bulunduğu halde 
Cumhuriyet alanında top
lanmış bulunan gurupların 

önünden geçerekhükumet 
namına bayramı kutladıktan 
sonra özel yerine geçince 
askeri bando İstiklal marşını 
çalaca ktır. İstiklal marşın
d:ın so11rn hep bir ağızdan 

... Onuncu yı l marşı söylene
cek ve hu ı d 'ln sonra da 
geçit resmi 1:- aşlıvacaktır. 

GEÇİT RESMİ: 
A - Ordu Askeri ko

mutanın tertibine göre) 
B - Ma!ul subaylar ve 

askerler 
C - İhtiyat subaylar 
D - Polis ve jandarma 
E - İzciler 
F - Mektepler (Kültür 

Vilayetimizde yeniden yapılan yollardan biri daha 
melluı atılmıı ve suba man 8000 lıralık lomıilarr, Ban 

direktörlüğünün tertibine 
göre) 

G - Sporcular 
ltısımları bitiri 1 mi~t lr . dırmdda iman dairesi . Sın -

Ba ıkuırm n uhasebei hu dırgı ve Susığ,rl kta jandar 
H - Cemiyetler 
L - Halk kütlesi 
r\w .,.un' ""'1. J1l\\ 

Eski Ve Yeni Gençlik 
Cumhuriyetin, memlekete en büyük hedlyeıl, yetlı

tirdiği, 17 milyonluk genç ruhlu bir neıtldlr. Saltanatın ka · 
nını ıülük gibi emdlii gençlik; Cumhuriyetin onarıcı ellle 
canlandı. 

Takatsız ve köhne saltanatın yarattığı lnıan da takat· 
ıız, cılız, haatahklı idi. 

Saltanatta; genç ve ihtiyar, 11tma elinde oyuncak, 
karnı fİf, rengi mum aar111, kuru bir dal kadar cansızdı. 

İhmal edilen bir beden üzerinde ihmal edilen kafa ... 
Yen iden ha beniz, bilgiden mahrum, zayıf vQcuda kumanda 
edebilmekten uzak bir kafa ... 

AS1rlarca ne kadar milyonluk Türk zekaıı, tılettlme

yen bir maden halinde, gözleri kamaıtırmaktan mahrum 
kaldı Dünya, uzun asırlar kendine yol gösteren Türkün 
ııığım unuttu . 

Cumhuriyet, bakımsız yurt gibi, unutulmuı bir neıil 

buldu . Fakat, pek kııa bir za mande sıtmanın , veremin 
ylylp, erittiği ııaka, ıarı vücutlar yerine kanla, canlı bir 

neıil yettıtirdl. Kuvvetlenen vücut glbj, dimefa . zekaya da 
yeol bir hayat ve uyanıklık geldi. 

Bütün bu ln111nlara, müıterek duygu, kerıılıldı fevme 
aıısı yapan yine Cumhuriyet oldu. 

Cumhuriyet; maddf'ıi yıpranmıı thtıyerda taze b ir ruh .. 
Gençte yeni ruh, sağlam vücut yarattı. 
İhtiyara, gence müıterek bir mefküre verdi ve bun 

dan Yurduna, Ulusuna, bailı tek kalplı bir kitle doğc!U· 
Butün bu klllpleri iman ve mefl<ure dolu 17 mtl· 

kitle bir "ğızdan: 
- Cumhurlyetci yi1., 

Milliyetclyiz, 
Halkcıyız 

Devletciyiz., 
Layıkız. 

lnkılabcıyız, 
Diye, gür bir ıe~ 1 e , bütün cıh"' a ~ uşı 1 t }l ır ' } or. 

====-- --

de Hava Kurumu binası
nın ve müteakiben de Ba
lıklı, Büyükbostancı gibi 
yakın köy mekteplerinin 
açılma törenleri yapılacak

tır. 

5 - Saat 14 den itibaren 
batıya kadar Halkevi ho
perlördeki hatipleri söylev
lerine devam edeceklerdir. 
Bugün sabahtan akşama 
kadar şehrin her tarafında, 
bilhassa ana caddelerde halk 
kütleleri ve mektepliler ön
lerinde bando ve ellerinde 
bayraklar ve inkılabı anla
tan yazı, resim ve levhalar
la; gece de meşalelerle do· 
laşaca klardır. 

6 - Bugün öğleden son 
ra spor alanında bölge baş
kanlığı tarafından kuvvetli 
eğlenceler, ulusal oyunlar, 
güreşler ve maçlar yapılması 
için gerekJi hazırlıklar ya
pılacak v ebugün, stadyum-

da çok canlı bir surette ya
şatılacaktır. 

7 - 29 Birinciteşrin 937 
Cuma günü akşamı vilayet 
tarafından bir balo verile· 
cek ve Halkevinde de hal 
ka bedava sinema göste
rilecektir. 

8 - Saat 10,30 da Ko
lordunun t esbit edeceği yer
den ( Kanununa göre r top 
atılacaktır. 

9 - İlk top sesini işi 
ten herkes ve nakil vasıta

ları inkılap ve eğemenlik 

uğrunda canlarını verenle
rin yüksek hatıralarına say 
aı olmak üzere bir dakika 

Kernal Den1iray __...,,.,. 

oldukları yerde duracak "e 
saygı ile susacaklardır. , 

10 - Gece bütün resJJ11 

ve hususi daireler, mekteP" 
ler, müesseseler, ticaretha" 
neler, evler, minareler ~ 
nün yüksekliğine uygun bıt 
şekilde aydınlatılacaklard19 

11 - Fener alayı saat 1 
da başlıyacaktır. Askerler 
kolordu bandosile, lise "~ 
öğretmen okulu talebel~:~ 
ve halk, Halkevi bandos•, .. 
ve fenerleri ile eski hükU 

k 0tıJ" 
met meydanına gelere .. , 
dan düzgün bir kafile .h'. 

ddes•· linde Anafartalar ca e 
. " Milli kuvvetler caddesı 1' 

Halkevi önünden geçile~~ .. 
yeni hükumet kurağı ö~ll ,1 
de dağılacaktır. Fenera ;;11 
güzergahına tesadüf e di 
Hükumet, Kolordu, Belelt' . .• Il 
ye, Parti ve Halkevı 0~tır· 
rinde tezahürat yapılaca .... 

sO" 
Fener alayı dağıldıktan J'ıl'r' " 
ra gece saat 24 kadar !' 

ti ve Belediye önlerinde ~8 , 
ki belediye meydaoı~yet 
Halkevi önünde Cuınhıır~SJl' 
meydanında bandolar 1<Jer" 
malarına devam edece yıı" 
dir · Ve buralarda halk 

0 

ları yapılacaktır:. 
ÜÇÜNCÜ GUN: ebif'• 
12 Bugün de ~"'ett~ 

vaıı, 
yıne donatılmış . bor 
bulunacak ve Halkevıb tıf1 

·ı a 
parlörleri vastası e. 50yJe"' 
kadar halk hatiplerı 

1 
dit· 

d ceket ıfJ lerine devam e e k:şll 
13 Bugün .. a ıııe'e 

- . ınusa 
Halkevinde yıne e]ıtİI'· 

gösterilec 
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Cumhuriyetimizin 14 üncü Yılında: 

- - -.-- ~ 

Vilayetimizde Kültür, Sağlık, Bayındırhk, Ziraat 
Ve Diğer Sahalarda Başarılan işler. 

r 

Cumhuriyetimizin Yapıcı Eli Yurdun 
Tarafında Refah Yolları Açıyor 

Her ~ı 

V ılayetimizln her tuafmda l 936 - 29 birinci teırinden 1937 birinci tefrine kadar 
Kültür, Ziraat. Baymdırlık, Sağl ık ve diğer işler özer ınde çok verımlı çalışmalar 
mevcuttur. Biz bura da elde edebildiğimiz malumatın en mühimle

rini kısaca yazıyoruz Bır yıl için kasabalardan en uzak lcöy lere kadar yapılan gü 

zel itleri şu satırlarl a a olntabilmen1n ımkansızhğını teslım etmıyor değ 1İ i2 .Clln hurılet 

ideresinin yapıcı ve yaşatıcı eli yurdun her tarafına büyük bir iler lt>me hızı vermek · 
te ve refah yolları açmaktadır , 

Bu satırlar ve e lde etti~ ııniz fotoğraflar vıli.vetımizin bayındırlık h areketlerini toplu 
bir halde gösterebilirse 1 ÜRKDJLf bu ulusa l günde üzerine ıJüşen vazıfes ı ni yapm a ktan 
mf\tevel lit ıonsuz bir bahtivarhk duyacalctır 

~========================~ ~~<·- ~======================~ 

Ayvaltk Kazası m e Çanı o ha Akçapınar 

yolları tamır olunmuıtur, 

Muradiye Köyünde : 900 Bı rl ık merkezi otarak ka -

Metroluk yolla . kazn yolu bul edilecek iki yerde yapı -

laca k okuilsrın pilanları ha· 

zulanmıştır 

üzerindeki köpı ü yeniden 

yapılmıthr, Yo u kazaya ka 

dar bağlanmıştır . 
Nahi YP m erkezi ve köyle· 

Küçük köyde 2500 met · 1 rin suları t.ı hli l ettır ı lmıştır . 

Balya ~azası 
Küllıir işleri: 
Merkeze bağh orhanlar, 

Kayalar. Koca Avoar, Gün 

eri kôylerınde p ılana uygun 
beşer sınıflı okul ı oşaatma 

baılanmış çatı ları tamam -

lanmıtllr . Kaze öğretmenle

ri köy lere gıderek köy kat 

kılmaııı h1'klunda köyleri 

ri tenvır ıçin konferanslar 

Srıyuı V11/imiz B. Etem Aylwt 
vermışler, müsahabeler yap
mışlardır . 

Sağ!ı k işleri: 

Kırk köyün ezza dolabı 

levazunı tamamlanm ı ştır. 

130 fakır ~öylü çocuk 

sünnet ettirilmiıtir . B ı r çok 
kövl ,. rde umumi he'alar 

yaptırılmıttır. 

( Liiifen Çeviriniz ) 

Bel iyemizi Bi Yı l 
İçindek Ç hşmaları 

Şehrin sı~hat ve imar bakımından güzel işler başanldı. 

Orhanlar Nahiyesinde yapılan 
İJk Okul 

ro luk yolun Esas ' ı tamırntı 

tamamlanmıştır. cins tavuk 

kümesi genitletilmıf, köylü
ler e cıns yum u rta dağıtıl -
rnııtır . 

Bağ yüzü köyünd e sazla 
damlar kiremide tebdıl edil 
ırıekted ı r 

Altunova nahiyesine bağ 

la olan kara Ayıt. Bekta f 

dere , Betik dere , Bulut çef 

Altunovada bir avcılar ku· 
lübi yaptuılmııtır . 

Akça ptnar köy üne de te

lefon malzemesi te oıin etti -

ril m lf . ha ttı ikmal olunmuı · 

tur . Bunda n başka b ir çok 

k öylerd e okullar. çeımeler , 

k öy odctlara tamir ettirilmıı 

ku y u ağızlarına bile z&k yap· 

t ır ıl m ıştır . 

Şehrin sıhhat ve imar ba-
kımından temizlik ve gü
zelliğini kendine iş edinen 
belediye, bir sene içinde bir 
çok işler başarmıştır. 

Bu meyanda bilhassa şeh
rin kaldırım ve kanalizasyo 
nuna ehemmiyet verilmiş ve 
bir çok mahallelerin lağım
ları yeniden yaptırıldığı gi
bi, yine bir çok caddelerin 
kaldırımları tamir ettirilmiş 
ve bir kısmına parke döşe
tilmiştir. 

Eski belediye meydanının 
parkeleri yeniden tamir et
tirilmiş , Cumhuriyet meyda
nı biraz daha genişletilerek 
ortasındaki partel ve yan· 1 

larındaki kısımlar düzeltil
miş, buralardaki lağım men- Belediue Reisi B. Naci Kodaml 
fezlerine 8 add sifon yap- (Devamı 11 net sayfada ) 



SAYFA: 4 TÜRK DİLİ 

Sevinçle Kutluladığmız Cumhuri 
Bu Bir Vılltk Zaman lçersinde Güzel VurduriHer 

tü.r, Sağlik, Ziraat, Bayındırhk işlerinde -
Ziraat l~leri: 
Kazaya bağ l ı köylerin 

yüzde sekseni köylt-r tali -

matnamesine göre köy ta r 
lalarını ıkmal etmişlerdir . 

Bu tarlalardan 44502 kilo 

mahsul alınmış ve köy ııan· 

dıklarına ıut kayded lmif

ti. 

Bayındırlık İşleri: 

Yenikavak, Ilıca, Yayla

cık, Semiz köy, Çukurcak, 
Mü tecflp, Hasibler, Gökte 

pe, Kadıköy, Çakallar, köy
lerinde pılaoa uygun birer 

heyet odası inşa ettiril miştir . 

Ko c ıavşar, Mıısl<>ca p . Ça 

katlar, Doğanlar kôvlı.:rinin 

yollctrı tı-svıy~ oiunmuş şo 

sa halıne konulmuttur. 
:\vcular, Alid ern rcı, Narlı, 

Turplu, Gökt .. p~. Mederse, 

Hasibler , Semizköy • Kadı 

köy , Hacı Hüseyin. Koyunarı 

Kocapmar, Orhanlar, Deoış · 

mentler, Öreoilç~. Barıı 
köylerıntn yolları da tesvıye 
olunmuştur . 

O köy evin•n üzerindeki ~az 

lar kad ırılarak kiremıde teo 

dil edılmıştır 

Bürhaniye K zası 
f(ültrir işleri: 
İki okuma odası yaptırıl 

mış . iki ılkokuu da bıtırılme · 

sine çalı~ılmaktadır. 
Köy lünün okuma ıhtıv cı 

nı karşılamak üzere Türkdl.i, 
Ülkü, Yurd, gazete ve rrec 
muaları geurilmektedir. Köy 

okur yazarları tarafından ış 
bö lümü yapılarak gönderilen 

kitaplardaki ınkı fibımızı. an
latan yazı ar bülua köylüle· 

re okunmaktadır. 

Sar/lik işleri: 
3 Yeni çam:ışırlık, bir fen· 

ni su deposu, bir su motoru, 
3 umumi h la ve ıliiç dola· 

bı olmıyan uç köye dolap 
yaptırılmıştır. 

Bütün sular tahlil ettıril-

mektedir. 

Ziraat işleri: 
Köy namırıa 35 dönüm 

tarla ektirıl.niş ve 2340 ki

lo zahıre alınmıştır 
Köy namına 280 zeytin 

dıkilmiş, 550 zeytin dikmesi 

aıılanmış. 126 ağaç zeytin 
satın alınm1ş, 28 dönüm tar· 
la açılmış, 25 ağaç armut 

lhca nahiyesinde 
aıılanmıştır 

Bayındırltk işleri: 

Bir konuk odası ikmal 

ettirilmiş, ayrıca üç tanesi 
nin mühim aksamı tamam 

lanmıştır. Hır fenni ahır 

yaptırılmıştır 

70900 mf"tre yoi tesviye 

olunmuştur. 6200 metre mu· 

rabbaı kaldmm yapılmııtır. 
İki meydan açılmıştır. 200 

çmarla, yirmi akasya dikil-
mış, bir beton köprii ioşa 

olunmuotur. 

Smdngı azası 
Köy odalarıodan Osman -

Çinge köyüne yerleştirilen bir Göçmeu ailesi iskandan 
evvel ve iskan edildikten sonra 

ilar, Çelebler, Medarae bo 
ğazı, Şahinkaya, P ürsünler 

köylerinin odaları ikmal 
olunmuştur . 

Menet köy1indeki özan 
suyunun meobaı sıhhı şekle 

konmuştur. 

yapılan müdür evi 
Kargalı suyu menba ına 

giden yollarda gıdip geım~ 

temin olunmuşter. Düverte· 

pe halkının yardımı ile bir 

hükumet konağı tnıaasına 

baş lanmıştır. Kaza ile nahi
ye arasındaki yoHar tama
men yrpılmıştır Köy yolla · 

rının yüzde ıekıeni tamam· 

lanmııtır. 

Sındırgıdan gördes hu . 

du fona kadar olan yolun 

yap ı lınası için faaliyete ge. 

çılmiıtır. 

H; r çok köylerde okullar 

hm•r etlirılmiotir . 

Merkezde gelecek günler . 
dekı ihtıvacıda khrtılayabi

lecek bır p~r ti v e halkevi 

binası yaptırılmııtır. 

[rdek kazası 
26 Köyde ecza dolabı ku· 

rulmuş ve ilaçların kullanı

lış tarzları kuı sta bulunan 
muhtnrlar& rı nlatılmıştır 

Buyıl yapılun Ilıca köyü şosası 
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yetin 14 Üncü Yılı Tamamlandı .. 
Köşesinde Olduğu Gibi Vilaye imizede de Kül
Verimli Çahşmalar Göze Çarpmaktadır .. 

Köylerdeki evler beyaz yekdiğerine ve marmaraya ı 

badana ettirflmiı. üç köyde bağlanmak üzeredir. 
umumi hela yaptırılmış, bir 
çok köylerdeki bataklıklar 
kurutulmuıtur 

iki köy okulunun in~asana 
baılanacaktır. 

Çelikçi köyü adına 1800 

Amerikan çubuğu Yuk:ırt 

yapıcı köyüoede 4 d e kar 

-ııır • il 

Manyas kazası 
l\ıillür f şleri 
Eıen ve yeni köye müt 

terek hır ilkokul yapılma

sına baılanmııtır. 

Hamamlı köyüne yeni bir 
okul yaptırılmııtır. 

Bu yıl yapılan Yenikavak köyü heyet odası 

Paıalimanına 2000 be~ çu 

buğu dikilmiştır 

Muhtelif köylerde ceman 
400 dekar miktarında köy -
tarlası hazırlanmış, bir çok 

dut ağacı dikilmit ve bağ 

yerleri hazırlcıomııtır. 
Merkeze bağlı köyler ara· 

aıoda ve marmara nahiy~sı 

köylerınd~ bır çok yollar 

Ziraat işleri: 

Köv tarlalarından 21950 

kilo buğday, 2800 kilo mısır 

HOO ki lo kaplıca 375UO kilo 

çavdar 6700 kilo kum darı 
.tlınmıştır 

/Jayrndlrlık işleri: 

845 n.~tre köy yolunun 
k~ l d ırımları taınir ettıralmif· 

Diğer bir köy okulu 

eıaslı surette yapılmıf ve 1 tir Şevketiye nahiyesindede ' 
tamir ettirilmiştir . Asmalı, 2450 metre kaldırım yapıl· 

Gün doğdu Çınarlı köyleri mıftır. 

Manyas Haydarköy nüMune evı 

Safjltk işleri: 

Bir köyün yanından geçen 

200 metre mesaf~deki su 

Kepsüı Nahiyesi 
Sıı~/lıf, işleri: 

Ôrf>n l t lıöyünde çeşme yo. 

Savaştepe çamlığına açılan yol 

yolunun ımece asulile mec· 1 luna dört b in künk döşenmek 
rasi değiıtırı hniştı r. 1430~he surehle sıhh ı b ir şekle ko · 

Savaştepenin güzel çamlığından bir görünüş 

lanın Üzerleri kap3lılmış, nulmuşıur. 

sıhhi şekle konmuııur. DPNlmı 01111tl<'ll ."ı'ahij'erle 
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Türk inkılabının Akışı Ve Baş 
''Cunıhuriyet yeni ve sağlam esaslariyle, Türk milletiniemin ve 
ğu k adar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itiba -

'8 Milyon; Tek bi_ı· (TJkü nüıı Etrafınd<ı .. 
Bu ülkü; yakın ve uzak bütün ulusların gıpta ve takdirlerini tophyan Atatürk rejimidir. 

yazan: CEVDET DEMİRAY 
1 ütün yurdda coşl unluk 

içersinde kutlırnan Cumhu· 

riyetimiz bu gün on beşınci 

yı lma girmektedir 

1 4 yıl :la bu genç ve 

kud retli idarenin feyızli ve 

mebwl işlerini birkere da. 

ha idrak etmekle bütün mil· 

let haklı bir gurur ve sevinç 

duymaktadır 

Cumhuriyet idaresinin on 
dördüncü yılda başardığı 

itler, vücude ~elirdığı eser · 

)er diğer geçmış yıllardakı 

kadar olgun ve verinılıdır 

On dördüncü yılı lamam 

lanan Cumhurıyetımizin bir 

millet yaşayışı ıçın çok kı. 

sa olan hır sene zarfmdakı 

eııerlera sayısızdır. 

A:tatürk Türkıyesi; hernirı 

birb•rmi tamamlıyan bu 

eserlerle ıleri ve miiteldimıl 

bir mil et olmak davasını 

en muvaffak şekilde yürüt 

mektedir. 
Ondördüncii yılııı kültür. 

iktisat, sıyaset, 2iraat, milli 

müdafaa, bayındırlıl<, sağlık, 
mali başarılar· ve hizmetler 

bunun en büvük delııuiır . 

Biiyük Şef geçen yıl Hü 

bu seneki çalışmalaruru~rn 

da memfokel ve. mille l işle 
rinde. yeni iyiliklc'r ve ilerle 
meler yapııca!J111a kanlf 111 ,, 

kı~ta bun!Rrıo h tt r b irin in 

fotoit raf veya yazıla rım bu 
da r sütunlara sıralıyamama 

nın irnlian11zlıgı ıle karııla-

I 

Alllfiir/( ,lfo111'rırrıfard:.ı H:ımkcitı 'l':ıllip Ediyorlar. 

Atatürk l:u kısa; fakat çok §•voruz. Heı: Ti.irk yakın ve 

vecız sözif"rinde işaret ettıkleri uuk b ütün u usların gıpta, 

gıbi gerıde bıra.ktığımız14ncü takdır v" hayranlığını toplıyan 

yıl ulusa ile leme l oıları Türk ınkilabının akıtı ve baş 

açtı. döndürücü hızı ıçındeıdır 

l'çers'ındekı' ı'lcr _ , Türk ulusu Büvük Atasının 
kurtardığı, kurduğu, yürüt-8ır yıl 

Atatiirk, Genemi ismet İniit.ıü, B. Ce/lil Bay:ır i"tuzillide 

lar ne k ad a r kısa olıa bir 

" Bütün " o lan Türk u l uıu 
gözile gördüğü, h ı zına ka 

tı ldığ ı ve benlığini m u kad· 

des ülküsü ıçinde erittıği bu 

ileriliğin her parçasmı nok 

sansız olıuak Cumhuriyetin 

14 üncü vılmda bnkere 

d a ha görecek, duyacak ve 

bu ursılmaz ioanile inki-

laba birkere daha sarıla 

caktır 

Büyük Şef, Büyük Millet 
Mecıısının gt!çen yılki topla · 

ntuında verdığı nutuklarında 

bılhassa vapılması gerekli şu 

işler uzerınde durmuşlar ve 

dırektıfler vermişlerdı : 

l Ordumuzu en yeni 

vasıtalarla teçhiz etmeğe ça 

lışıyoruz 

~ - Ha va ordumuza sar· 

folunan hımmet arttırılma 

lıdır. 

3 İş kanununun tatbi-

ki ıçln ıcap eden teşkilat 

kurulma! ı dır 

4 İlk tahsılın umumi 
o ması hedef imızdir. 

5 - Memlekette su si _ 

yasetrni htt~armAk için yeni 

imkanlar aranmalıdar. 

bu yıl açıltm İlk basma /'abrillasrnda. 

yük•Mıllet Meclısin•n beşınc• leme hareketlerı· ,· Bu yıl kurulan bursa 1lf erinos ipliği /<1.brikası. 

de vresini açarlarken 14 ün 

cü yılın b atanlar ve ilerle. Bır yıl iç inde m e m leketin 

meler getireceğine ıu ııöz · 

lerile iıaret buyurmuflardı : 

"Derhal söylemeliyim ki. 

h er cephesinde ya pılan ye -

nilikier, yükselen e serler o 

kadar çoktur ki daha ilk ba-

t üğü ve ıler l ett iği bu y u rt 6 - P e trol ve müıtekah 
parçasında t ek b ir ü lkü. 
tek b •r ga ye iz inded ir. 

Bu g a ye v e ülkü: At a · 
türk rej ı midır . 

Bu fotoğraflar, bu satır-

vergıler i nden gen ~ mikyas 
ta indırmek. 

7 - Küçük kredi mese· 

lesini ehemmiyetle ele al
mak. 
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döndürücü Hızı .. ı 
metin bir istikbal yoluna koydu 
rile, büsbütün yeni bir hayatın 

müjdecisi olmuştur .. ,, 
KAMAL ATATÜK 

8 - Anavatana yenı ka 

vuşan göçmenleri, fyi yetiş · 

tirmt:k ve ııüratle üretmen 

Julmak. 

9 - Telefon iılerıni mem· 

4eket ıçinde bir proğr&.m 

dahilinde genıfletmek 

1 O - Maden ışletme f'n 

düstri çalıfmlllarına devam 

etmek. 

11 Milli paramızın fi 
ilen müst8 kır olanluymetini 

muhafaza 

Cumhurrefııimizın bir yıJ 

<Önceki nutuklarandn verdiği 

huriyetin J 4 üncü yılanı süs

lemektedır 

Uz.ak ve yakın Devletler· 

le olan iyı münaııe -

belimiz güttüğümüz sulh 

atyasetinin aynı muvaffakı

yette beynelmılel havanın 

çok buhranlı zamanlarda 

dahi vürümü§ hulunduğunu 

müşahede edıyoruz. 

Hüyük şefın yıne nutuk 

larında işıuet huvurdukları 

hakikı sahibi Ôztürk olan 

lskenderun-Antakya ve ha· 

Nazilli bmmuı fııbrillctsı. 

bu direktiflerden h e r bırıoın 

ayn ayrı yerıne getirilmiı 

bulunduğu ve hız aldığı ge 

çen yılın faaliyetini gozon· 

ünde bulundurmakla pek 

güzel anlıyoruz. 

etekim İzmit kağıt. Na 

zilli Basma, Irmak Fıl· 

yos hattının açılaşı , 

benzın ve petrol fıatların 

dakı tenzilat. köyde ilk tah 

silin tümullendirılmesi için 

eğitmen kurslaranın arttırıl 

ması, Ordumuzun Trakyada, 

ve Aydın havalisindeki ma · 

oevraları; köy kalkmmaıı 

içio alman esulı tedbirler. 

K.arabükte çelik ve demir 

fabrikasının inıasına başlan 

dalı ve venmlı i§ler Cum

valiııının mukatderatı .. da 

yine 14 ncü yılda Fransa 

ile aramızda doııtluk havası 

ıçınd halledilmış ve o ha -

valıdekı kardeşlerimizin is • 

tiklallerme kavuşmalarına 

ait hakıar temin olunmuş -
tur 

Cumhuriyetin 14 üncü yılı 

itte, bu olgunluk içerisinde 

yüluelmt>kle ve 18 mılyon 

Türk yüriyen, hız alan in

kılabın önünde bugün bu 

mut u günü kutlularken Bü· 
yük Ata11m ve onun değerh 

arkadaşlarının mesai!ıini min· 

netle birdaha anacak ve 

Ulu Şefe olan bağlılığını hay 

maıı; paramızın kıymetini kıracaktır. 

muhafaza etmek için alınan 
-tedbirler .. Daha birçok fay · Cevdet Demiray 

Büyük Şef Tarnfl ndönda Tak ıp Edilen Trak

ya Ve Aydın Ha L1a/Jsindc Vap!lan /Viant. ~' raf ar 

Türk Ordusunun Savaş Kab /,ye tini Bir 
Kere Daha GösternJJşl/r . 

lsiiklliline kaııuş:m şirin Anta.kyllflun bir (!Öriiniiş 



J TORKDILl 29 BiRiNCi TEŞRiN 1937 

T:' Şehrimiz Halkevinin Bir Yıllık 
Halkevimiz Bütün Şubelerindeki Verimli Çalışmasile Halka 

Ve Gençliğe Bir Okul Vazifesini Görmektedir 
Dil, Tarih Edebiyat Şubtsi: 

Bu ıube bir yıl içinde 1 2 
hitabe ve söylev ile, 56 
konferans tertip etmiştir . 

Bu kooferaoılar 49,925 va· 
taodaı tarafmdan dinlenmlt· 
tir . Hoparlörlerle de ayrıca 
blr çok vatandaıın latif ad esi 
temin olunmuttur. 

19 Mayaa bayramı 11övl~v-

t5 inanma, 16 tekerleme 
ayrıca toplanmıştır. 

Türk büyüklerıoin gilole· 
rini yflpmllk. bunlara ait 
toplantılar tertip etmek ve 
konferanılar vermek, tarihi 
arattırmalarda bulunmak ta
rih çahımaları arasmdadır. 

Çağıç, Bifadıçın Baba -
köy, Kepıüt, Bevlcöy, 

Bu yılki kosliıııli balocfon bir vörıumş 
leri bir broıür halinde top'u Mahmudiy~, Konalcpınar, 

olarak çıkarılm11tır. Pamukcu, Kirazpmar, Ilıca, 
Dil itleri üzerinde Türk- İnkaya. Manvaı Erktli, 

dili Kurumunun verdlğı di · Ôrenlı, Yeniköy. Erdek, 
rektlHer dahilinde çalışm"k · Avdıncık, Hisarköy, Alanköy 
tadu. Yer. dağ, mevki, köy ve Gönende yapılan gezi 
adları derlemesln:: devam lerde kıvmet lı yazıh taılar 
olunmaktadır bu unarak Hl'llkf'vi müzesnei 

Kcırslar şıi'>esinirı uçildıf/ı 
Bu yıl 25 ı 5 Atnl"'r sözü 

derlenmıtlir . unun 845 ti 

Halkevi mecmuası ıle neı 

redilmııtir. 100 Haık şa·lcı"ı 
nota la rtle bir ilkte bır k ı ıq> 

halinde basımlmıı~ır. 156 Hıt 
mece, 60 rııasal, 25 k ..>şıun, 

derıham lrrden difier biri 
na ki o l unmu~tur. 

Balıkesırin oo vedınct ve 
on sekizınci asırlardaki içti. 
mni hayatını tetkik eden bir 
kitap çıkarılmıttır 

Edehıyat geceleri tertip 
t:dılerek büyük Türk edip 

lerinin eserleri okuomuı, 

hayatları aolatılmıfhr. 

Sergi ve Mıiıe Şubesi: 

iyi çalıımalsr sonunda 
Bahkulrln küçük mikyasta 
bir müzesi kurulmuıtur. Elde 
edilen bütün eseıler burada 
toplanmak tadar. Oldukca 
mütenevvi bir para kollelcıl

yonu da yapılmııtır Ru t10 · 

du 40, Almancanın lıe 23 
tür . 

Dikiş Kursları: 
Yine; Mithatpaıa okulun· 

da, her ıenekl gibi Biçki 
ve Dıkit kursları açılmııhr. 

Yalnız, bu dersi verecek 
eleman bulunamadıfındaa 

birçok müracaatlara rai-
men 42 talebe kayl ve ka-

O'wmcı yazma bilmeyenlert açılan kurs 
be tarafmdan açılan reıim bul edilmlıtir. Bu kurs me-
serglıi alaka ile gezilmiıtır. ıaiılnt bir ıergi halinde de 

Kurslar Şubesi: teıhlr etmlıtlr . 
Türkçe Kursları: Nakış Kursu: 

Erkeklere açılan Türkçe Bu kursa 20 kiti devam 
kurslanna 184 kiti yaZ1lmıı- etmlıttr. 
br. Zehirli Gazlar Kursu: 

Bayanlardan da bu kurs Bu kura evveli öfret · 
lara 71 kiti devam etmlttir. menler~. sonra memurlara 

Yuk.rnlıur iıiu fjl11in dokuduyu işler 
Dil K11rslun: ve Jığer ınüe~s~s~lere aıt ol 

Fransızca , İngilizce ve Al 
manca dr-rshanelf".d açılmıt; 

Fran11zca kurslarına 52 kışi 
devam etmftlir 

lngilbce kursunun mevcu· 

mak olmak üzere on devre 
devam etmitlir. Pütün dev· 
relere ittirak ederılttrin mev· 
cudu 4 '24 kitldir . 

Ar Şubt'si fauliyell : 
1 - '"H <' lk Türküleri Cu 
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Faaliyetine Toplu bir bakış 
rubu,. namı altındaki teıek
kül l 4 konsn vermiştir. Bun 

dan maada 18 kifiye de ke 
mao dersi gösteri l mtıtır . 

2 - İ l kokul öğretmen'e 
rlnden bu şubeoJn açtığı kur . 

en ba§ta düşünmek lazım

dır Senelerdenberi halkm 
gıttıkç~ ortan sevgi ve ala 

kası gözönünde tutulursa 
T~msil Ko,unun memleketin 
kültür ve 11011yal baln 

Tarilı şıibesinin ge:ilerİ!llÜ ln l J, fİ ı csu/e,· 
sa da 24 öğretmen devam mından oyna:iığı rol 
etmiştir. kola)c t anlaşılır Üynıyan 

3 _ Yine bu şubenin gençler arasında cidden mu 

teıebbüsü ile " Müstakil Reı vaffak olan is.ıdatlar mev 

ıam ve Heykeitraılar Birliği,. 

tarafından bir sergi açılmıı -
tır Bu sergiyi 14.28Z kiti 
ziyaret etmiştir. 

4 - Müzik kolunun ban· 
do noksanları 

lbıftır . 

tamamlan-

/Ur rser dcı/ıa 
Tı•msil Kolu: 

Şehrımi7.dı> çalışması ıle 
&a.de muhitım zrfe değıl, he· 

ttlen bütün me ,ıelıe•te ala 
ka. •le takip edilen Halkevı 
~ll diğer bir kolu da T email 

<>ludur . 

Balıkesir Halkevıni diğer 
li8.lkevf Prı meyanında ön saf 
ta y- _ b 
I Uruten ütün şnbe ça-

cultur 

Bu kol geçen Cumhuriyet 
bayramındanberi bir yıl 
zarfında 34 temsil vermiı 
ve bu temsillere l 6,992 yurd- j 
daş ge'm ş Ur . 

Ta rilı şıibesl 11i11 ge:i/ ı:rincie /ı11 l dtJy u ,, sc rl a 

1'cırilı ~·ıbesialn ge:ilerirııle b ,/ f11ıj11 • s rl! r 

~lrtıaları arasında, hiç fiİp ı 
e&ltdır ki Gösteril Kolunu flalkcvimi:irı le.msil, Sttıırnıa, köy odcısı ve köy !Je:isi fcıallyetlainden yöıtılllişler. 
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Cumhuriyetin 14 üncü Yılında 
Y apllan .Vilayetimiz İşleri 

f B;ış fanıfı .) inci salıif'ede J 
Ecza dolap arı ya plırı l . 

mıştır. 

Ziraat işlal : 

Yabani ağaçl ar e şı l anmıı· 

hr. Köy tarlalarından alınan 

mahsüller köy h"'yet lerince 
muhafaza edilm1- ktedir. 

Baytndırltk işleri: 

Kepıüt Keçi dere yolu 

lanmıştır. bu l<öyler araıan

da 1 4 kılometreyi müteca -
viz yol yapılmııhr, 194 de· 

kar köy tarlaıı hazırlan -

ruı~tır. 

Konakpmar nahiyesi 
Kültür işleri; 
Bereketli ve Akça köyün· 

rle ikı okul lnş~ ettirilmek· 
yapılmıı, kum döşen:n• ştir tedır 

Yarıdıkta1t sonm bu yıl teJu-;ır yapıl;ın merl?eı Mit{I/ Ptışa Okulu 

Bundan başka nahivP m .. rkt'ztoe 

Servetler Recep ltöy:Tekke; ı 
Saraç köv yollarının tesv ı ye

leri yapıldığı g ı h ı muhtelif 
köylerde gerek yekdığerıle 

gerekse Kepsütle bir birleri
ne bağlanmııtn 

Eşeler, Şermetler ve Ser 

vet köylerıne b1t~r köy 

odası y"pı l ma ~ta dır 

lfoyrnd:rlık işleri: 
Hiıkümet bahçesı arkaıı · 

na b ır oümune babçesı ha 
zul ırnmaktadır . 

N11hıye merkezi ile köyler ve 
nahiye ile vilayet merkezi ve 

tiava§lepe arasanda )l üzlerce 
kilon etrelik yolun tesviyesi 
yapılmııtır 

/:ıraal işleri 
Köy sa ndıkları hesabına 

Avcılar köyü şosası açıldıktan sonra 

Merhametler köyüne te · 

lefoo hllllı çek lmiıtar . 
Külltir işleri: 
Mahmudıve. Osmaniye 

köyleri arasında heı ıınıflı 

bir ilk okul ioıaın hazırlık 

larına baılanmııtır . 

lrrindi Nahiyesi 
22 köy yolu bırbirine bağ 

Ö2 ııdet muhtelif yabani 

mevva ağacı aıılanmıthr. 

Dııbudak köyünde :W dö · 

nüm.Güzel Dede köyünde12 

dönüm Taı köyünde Sdönüm 
köv tarlas: yenidenaçılmııttr. 

Sağlık işleri: 

Köy belaları 11hht ıekle 
konulmuı, köylerde lcabe -

Şehrimiz Halkevinin Bir yıllık 
Faaliyetine Toplu bir bakış 

Üıttarafı dokuzuncu sayfada 

Köycülük Şribesi 

1) Son altı ayda mu 
tah&111 arkadaşlarla köylere 

gidilmıı ve bedava kövlüler 
muayene ve tedavi edilmif 

Muhtaçlarının ı laçlara evi· 
mizce temin edilmiştir Hu 

hastalar iç:nden bazılara do· 

ğum evine ve bazıları da 
haıtahaneye kaldırılmıştır. 

Köylülere bu zıyaretlerde zt · 
rai, sıhh i. öğütler verılmış 

tir. Bu ziyaretlerdf" köy ev 

leri görüomü~ ve sıhhi ol 
mıyan bu evlerin sıhhat üz 
erinde yap"cağı fena tesir le 
tin önüne (;?eçmek ve ıslahı 

yolluma gl dehılm~sı için ıkaz 

edilmışlerdır. Bu işlerimızd~ 

mütehassıs arkadaşlarımızın 

yardım l arından ıstıfade ~u 

retiyle köy ışlerind~ çalışma 

ğı gl\ ye eden bu şubemız 

köylülerimızın sahhi, b edeni, 

mekte ve köylünün fayda

lanmalarına gidilmektedir. 

3) Merkez köylerinden 

·seçilerek diğer köylere nu

mune olmak üzere yeni plan-

lardan istifade edilmek üze

re teşebbüslere glriıtlmiştir. 

4) - K.öylüyü ıehire de

ğil köye bağlamak için top · 

rak zevkini artırmak emeli· 
le hafta içinde ıehire geldik-

lerinde evimiz salonunda bu 

hususlara dair lcooft"raoslar 

verilmektedir. Bununla bera

ber ortalak bir köydede mey· 

va fidonlıkları tesis edilmek 

ıç ı o şımdiden köylüye bunlar 

hakkmda sık sık konferans.. 

ve ö~ütler varilmektedir: lı
te bu sekilde köylüyü heves

lendırmel< yollarında yürün

mektedır. i aveten hayvancı-

Balıkesir Halkevi 

tktiaadi , Vf' zırai in 
kııaf ve şehirla ile kövlü 

arasında kuşılıi<lı sevgi t~se · 

niH duygularının kuvvet len 

mesine ve kövlünün refa hına 

temine kafi bulundu2una 

kani o1duğunu &<öv kanunu 

tle ev talimAtnıtmemizı bu 
yolda kendisine r~hber edi · 

nerek çalı~maktadır. 

2) Evimiz sinemasını 

seyyar bir hale getirdik. E~"· 

sen pazartesi akıamları köy 

lüye tahıiı edilen o gece de 

sarf köylüye ıioema gösteri 

livor, Ve köylüye z irai içti · 

mai kalkınma ve buna ma 

ıil faydalı kouferaoılar ver· 

den sahhi tetbirler ahnmıı 

•e iki köye umumi beli 

yaptıralmııtır 

lık ve fenni kümeslt"r ta

vukçuluk ve islah edilmif 

cins tavuklardan çoğaltılmak 

suretiyle her köyde umumi· 

leıtırme ve bu suretle de 
fa vdalı olmak ~eklinde köy

lüyü tenvir etmek ve bu 

yo ıda hevesini artmlmak 

tadır . 

Okuma işleri: 

Okuma odasmda bir sene 
zarfında 50700 yurddac muh 

telif eıerl1'r okumuıtur. Ga

zete ve mecmualardan fay 
dalanmııtar · 

Köylüler arasında da okuma 

zevkini yapmak için bir de 

seyyar kütüphane teıkd olun · 

muıtur kütüphane kolu o-

kuma tktlyacıoa her y6o

den cevap vermektedir . 
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Beleniyemizin Bir Yıl 
içindeki Çalışmaları 

Üst tarafı :J ncii sayfada ) j 
ralmıştır. Vasıf Çınar cad-

ğine ve tanzimine ehemmi
yet verilmiştir. Yeniden 
16,000 metre murabbalık 
bir saha tanzim ve park 
haline getirilmiştir. 

indeki küçük parkın du· 
arları geri çekilerek yeni
en yapbnlmış ve buradaki 
Ocak bahçesi Atatürk par
ltıa nakletti riJmiştir. 
. Gazi bulvarı methali ge

letilerek parke döşetilmiş 
e sdadyom önündeki par
·~er yeniden tanzim edil
~tir. 

Tenis ve spor sahası için 
8 bin metre murabbaı yol 
tesviyesi ve 5600 metre 
murabbaı miktarında şosa 
ve 6000 metre kordon ta· 
mamlanmıştır. Elektirik di
rekleri tezyit olunmuştur. 
Gazino ikmal edilmiş ve 

Atatürk parkına bir bakış 
t.fuu kuvvetler c:ıdde- park bu gazino ile bir kat 
deki ağaçlar çıkarılarak daha süslenmiştir. Parkta 
lerine yaz, kış yeşilliğini yapılacak yüzme havuzunun 

inşaatı ilerlemektedir. 
afaza eden ağaçlar dik- Parkta nadide çiçeklerin 
llliş, Akıncılar caddesine muhafazası için bir (Ser) 
'ıien ağaç gars olunmuş vücude getirilmiş ve 2000 
tin üst k ı s mı ndaki saksı alınarak çiçeklerin 
lığa c ı va r orman- muhafazası temin edilmiştir. 

Atatürk parkma 
tı getirilen 1100 çam 
1 

ilave edilmiştir. Hal
bitişiğindeki evler ta 
:tı . istimlak edilerek 
~~kı bahçe genişletil-

~lcketin en büyük sıh
~ ıuru olan Çay deresi 
ıı~syonunun 1000 kü-

~telik kısmı yaptırıl-
' ere ihale edilmiş ve 
ıtri11deki ahşap köp-
larnir ettirilmiştir. 
ttlrk parkının güzelli-

doğru uzanan yol 
Tesis edilen fidanlık tan j 

10-1) bin fidan elde edilmiştir. 
Şehirde 634 yere lağım 
bacası açtırılarak Muhtelif 
mahallelerin 1360 metre 
tulünde yeniden lağım yap 
ttırılmıştır. 

Ayrıca Yeşilli caddesi 
lağımı da (210) metre ola
rak yeniden yaptırılmıştır. 
Şehrin umumi helaları iılah 
ettirilmiş ve biri Atatürk 
parkında biri İzmirler ma
hallesinde olmak üzere iki 
umumi hela yaptırılmıştır. 

14cÜ Yılda Vilayet işleri 
----ıı>t~ ............ __ 

Bu güzel işler Cumhuriyet idaremizin f ıyizli bir1r 
ısıri olarık yükselmıktıdir. · 

ViJAyetimizin kaza, nahi 
ye ve köylerinde bu yıl 

içinde yapılan e!erleri diğer 
sahifelerimizde yazdık. 

Bıı güzel işler Cumhuri
yet idaremizin feyızli birer 
eseri olaralc yükselmektedır 

O ıütunlarımızın haricinde 
kalan diğer bayındırlık ve 
kalkınma ışlerini buraya ay
rıca sıralıyoruz 

Bu işlerın başarılmasında 

Valimiz B Ethem Aykutun 
değerli mı>Raisinı ve diğer 

idare arl.ndllşları111n faalıye
tini bu verimli işler önünde 
takdirle k ın şılarluın diğer 

muhtelif işleri de yazıyoruz: 

Bandtrmada bir bal ı khane 

ve Parti binası, Ayvül ığ ı n 

Alibey nahiyesinde bir mez
baha, bir stadyom, bir oku. 
ma ocias ı, bir spor kulübü 
binası, 3 meydan, bir cum
huriyet alanı, bir park: ya · 
pılmış ve yedi kilometredrn 
nahiye merkezine su getiril 
mişlir . 

Edremitte belediye t .;ra
fındafl iki yol açılmış ve 
ağaçlandırılın ıştı r. 

Zeytinli köyünde muaz -
zam bir ilkokul, fJavranda 
bir elektrik ı-antralı inşa 
edilmiştir. 8ındırgıdn bır 

Cumhuriytıt olanı açılmış, 
Ye buraya dik ilen anıta Ata -
türkün lunctan yarım büs
tü konmuştur. 

İçme suyunun mecra ve 
deposu fenni şekle konul
muş, C H. Partisi tarafın 

Jan bir Halk:evi binası in
şa edilmiş. ayrıca hir de 6 
odalı to m tt>ŞPkküllu jandor· 
ma dairesi ile elektri k R&D· 

tırıılı binasının da inşasına 

başlanmıştır. Balyada bir 

1 
Cumhuriyet alanı 

anıt yaptırılmıştır. 

ve bir 

Merkeze bağlı Durak na
hiyesinde 3 köy odaaının 

inşasına başlanmıştır. 

197 Köy tarlası açılmıt; 
4020 lidau dikilmiş, 4580 
ağaç aşılanmış, 620 kilomet
re yol ve 6 çeşme, 123 helA. · 
600 kilometre .kaldırım ya -
pılmı,, 36 ahır evlerden ay
rılmıt ve J 4, 700 fidan dikil
mittir. 

Kazaların ve nabiyeleriı 
plinlın da yapıhyar. 

Valimiz B. Ethem Ay -
kudun önemle meşgul bulun _ 
doğu işler arasında 

kazalarla birlikte bilhae· 
sa , nahiyelerin ve ~üyük 
köylerin plAnlarının yapıl
maıı bulunmaktadır . Bu yıl 

içinde kazaların pek: ~oğu
ı un; nahiyelerle köylerden 
de bir kısmının mahalli plia· 
ları tamamlanmıştır . Öni
mtizdeki yıl bunlar da bite
cektır. Ayvalık ve Edremit 

plAnları yapılmaktedır.Susıgı r

Jık Sındırgı, Dursunbey kaza
larının nııhiyelerile birlikle 
plA.nların yakın yapılmasına 

zamanda başlanacaktır. Sa
rı köy nahiye merkezini• 
planı müteahhidine inale 
olunmuştur Bandırmanın 

Edincik. Sığırcı n» hiyeJeri 
pilA.nları da keza önünüzde· 
ki bi bitirilmi~ olacaktır. 

Srndırgıda yapılan yollar 
Sındırgı - Akhisar mlln

taznm bir yol ile yekdiğeri
ne bağlanmış yine Sındırgı 
v., Gölcük: kaza merkeıjle 
Ouvertepa arasındaki yollar 
da esaslı şekilde yapılmıştır . 

Susurluk Muradiye köyü ilkokul• 



Milii şuur ,milli birlik 
Cumhuriyet yeni ve sağ

lam esaslariyle, Türk mil
letini emin ve metin bir is
tikbal yoluna koyduğu ka· 
dar asıl fikirltırde ve ruhlar
da yarattığı güvenlik itiba
riyle, büMbüt~n yeni bir ha
yatın müjılecisi olmuştur. 

Seneler geçtikçf>, milli idael 
verimli, güvenle çalışmada, 

ilerleme hevensinde, milli 
birlik ve milli ira~ şeklin· 
de, daha iyi gözl ıre çarp. 
maktadır. Bu bizim için çok 
önemlidir. Çünkü biz esasen 
mıll1 mevcudiyetin temelini 
milli şuurda ve milli birlik. 
te görmekteyiz 

Halk it~ hükümet arasın
daki yakınlık ve beraber 
çalışma 'gayreti, ay r ı c a, 
memnuniyeti mucip bir 
saviyeuedir. Bu hususta Par_ 
timizin feyizli önderliğ'ini 
ehemmiyetle kaydetmek is
terim. 

hfori veya ekonomik: ted
birlerın tutbiki ve tatbik ne
ticelerinin ıyı anla:;;ılması 

ıç·ın, h •Ikın ktikı1mete yar · 
ılım etmek hevesi. iftıhar 

olunacıık bir tezahürdür. 

Bu ruhi vaziyet, Ttirk mil
letini ilerletmek ve Türk 
vatanını imar etmek ı{:ın 

çok verinı)i ve çok esaslı bir 
amildır. 

Devleti ve hii lu1 meti ken . 
dı malı ve koruyucusu tanı
mak , bir millP.t İ\·in büyük 
nimı:ıt ve mazhariyettir. Türk 
ıuillP.tı bu nııtıeı~ ye cunı hu
riyette vnrmı~ ve her sene 
bunun urtan semoreleı;inj 

görmüş vu göstermiştir. Mil
letimizin. maddi ve manevi 
huzurunn, her.ş eydPn fazla 
tı hemmiyet verışimızin. no 

1 

kudı:ır yerinde olduğu unla
şı lıyor 

ı11ATÜRK 

Halkevimizin muhtelif şubelerinin faaliyetlerine toplu bir bakış .. 

.. -
qıf· 

Bugün bütün Türkiye ulusal bayramını büyük bir coşkunluk içinde kutlayaca~ 

Atatürk parkından diğea bir görünüş 
Terakya ve Aydm manevralarına iştirak eden taP 

11''1 
kl''
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