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Türk Dili Evi Ba/Jkesir ~ 
1 Yıllığı: 800, altıaylığı 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş 

CUl\a:AR TESİDEN ÖZGE VE ER. GÜNLERD E 
ÇIK.AR.. ji Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. ,j 
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Bahkesir Halkı Atatürk'e ve onun yurdu yükselten kurumu Cümuri-
yet Halk Fırkasına itimadını bugün coşğun bir surette gösterecektir. 

ikinci Müntehib Seçimi İran-Irak ihtilafı İkinci 
Secme 

' Secimi. 
' ıyasol bakımdan ~o ver-

imli aylarda yaşıyoruz Yu
rdun her yönünde kadın, er
kek milyonlar yeni saylav 
seçimi işi içinde bulunuyor. 
Bunun için son günlerde y • 
rdun her yönunde sıyn ol 
k:ıynaşmnlar o\moktoılır. 

Bolıke ir ılım z, ıkincı e 
ı,·on ec~·imine bugun b .)ı 
•or. Biıttin Bulık sirlıl•·r sı 
ya ti pHlilr nı kull ırı.ır k 
kırını ı~\tıl ıluyınoıl.ın ~öy· 
lı) ebiliriı Bu se~·inıin g 1 ~·crı 
tıeçınıl(lrdcn bi.i vıı k hir hoş 
kolığı var: 

8u scı,·im koclınlorım z Jo 
gireceklerdir Cümuriyetin 
güzel bir belgesi olarak, 
(levrimin güzel bir verimi ol
arok hu sene kadınlarımız da 
seçecekler ve seçilecekler-

dır 
Onun için bugün se~:im 

snndıklarının boşlorı her kur· 
undan başkn hır görüniışlu 
olocoklardır. Evt t her ltur· 
undan başka. D.· hn çok de 
ğerli. dah' (.'ok deyimlı. Çok 
değı l bir ) uz yıl n <iortlP 
hirı kndar ofü·o yurıl f'n o~

ır ıslıbdnl lın\'nsı ı~·ıı Jlyd . 
Me rutiv< t iı-" lıız<' kenJı oz 
guri~mtlııı L r turlu ı\ neuıı k 

Mıll ıv nı (rır~ ıtın ) ' ·r ııw.Jı 
PJrlİ k ı\ ~ ılor ıçııı ı .. 
g çen yıllı.ır gerı;ı·i-.lı n 
Hurriyet Musarmt - Adale/ 
istiyen ulusu nn< ak lizuyor
dıı . l lus ndına ortada do 
nen yaldızlı sözlerden boşkn 
hiç bir iş yap lmıyor. Devletın 
~·ünik sıyosal, sosydl yapısı 
:urnrecilık yüziıoden b•ıluo 
bütı.in htrpalonıyordu 

Hcpim z bilıriz ki butun 
bunlardan otürü en son bı· 
çak kemiğe dayondı. Ve Turk 
kenJi arı adını guı:lııkl · 
kurlardı Oz bc>yliğini ~ti~· 
lukl.., elin.., ald•. 

Buglin ortık yurJda bi.ıttln 
bir birlik ve hutiın hir he

r::ı.berlik v ırdır. Ne biribir 
lerinc yan hakan zümreler, 
ınırtor ne biri diğerine dı 
bıleyon partiler nrtık yoktur. 

Bütun bir ulus olarok bu-
lun Türkluğün kurları. 
cı, yapıcı, yuksel-
tici bir tek partinin 
bayr.ığı ultındoılır. En 
buyüğümiız Atotürk'un buy
ruğu nltındo artık bır btll~ 
nu yüz . Yopıcı, y rotırı bır 
bütun.. • 
Okorlarımız oyrı ayrı so· 

zlerimizin deyimini güzel 
onlıyocııkl rJır ..,Gerçek de 
budur ki 1' rk ulusu büyiık 
ndını an<'nk bütünlükle 
kurtermı~ ve ytikeeltmıştir. 

Bugünlerde yobnnın göz 
h_•ri yine bizim üzerimizdo. 
dır Ve biz bugünlerde ill' 
gü ııe bir olduğumuzu ve 
her kuruııdnn daha bütün 
oldaQ-umuz kadın erkek »ı 

B 
· ·· V- Uluslar kurumunda görüşlüyor 

Bugün üt un il ayette Başhyor · iran ve Irak ba~,anları izaiı verdiler. Rapor hazır-
Seçim münasebetile ~ugün Bah~esir sevinçli bi r gün yaşıyacaktu. Dün a~şam fu- lanacak ve yakm~a ~onseye verilecektir. 

ka~a bir toplantı yapılarak bugün gösterilecek faaliyet görüşülmüştür. Cenevre l 6 (A A.)- Uluelnr 
kurumu konseyi dun iron-

Müntehibler reylerini nerelerde kullanucaklar? irok ihtiltlf, hnkkındokı iki 
taraf' nıümresillcrinın ıznho 

S ıylav s •ç.ıninin bugün 
bır nci ofha başarılacak-

t ı r. 

Bugun Balıkc> .. 11d(' \'e ka. 
z ılorınrl ı ıkırıı·ı Her •n s ·çımi 

yJpılo(•akt r Bu muno ı•betle 

ulusca lıı•gunun en se' ın\·lı 1 

gurılorimizden bıri olduğurıu 

şüphe yoktur . 
Seçim bugün saat dokuzda 

başlıyacoktır. 
Fırkaca ikinci muntehib 

jntihobı için yapılan hazır
lıklar umumi oldka ve mem-

l s\ Tc\llk F 

nuniyeti mu<'ıb 
rccededir. 

Bundan on<'ekı &f>çlmll'rf' 

• ehi r teşkilAtı dün nkşam 
vilti.yet ba kom bny Tevfık 
Fikret Sılnyın heşkonlığ
ında toplanarak bugün gös
terilecek {onliyoti son d,fa 
görüşmüşlerdir. Bu görüş
melerden bugünün hakiki 
bir bayram gün olacağı an
laşıl muktodır. 

Balıkesir holkı Atntürk'o 
vo onun yurdu yükselten 
kurumu umurıyc•t llolk F. 
rkasına ı liın ndını bugun 
co ğun bir surette go:;t~·rec· 

ektır I 
11 ınğı ım.ıhallı•lf r lı.ılk ı ın 

nerelerde> rey kulluııılnca~ nı 

yazıyoruz 

lzmirler şuh• ı: lımırl·ır 
ve llomdiye mahofü lerı hol
kı hamıdiyo mnhnllesi camiin. 
ıle reylerini kullonacokl rdır 

aıt giltel hır ırıtıba 

Sandık başında teftiş heyeti 
namıon Boypoznrlı - Sadri 
bulunacaktır. 

Mecidiye şubcsi:Osmoniye, 
Selimiye, Oruçgazi ve mecid
iye mahalleleri , Sandık mec 
diye mahallesinde fırka nah
iye ocağında bulunacak vo 
teftiş heyeti namına ımam 
oğlu Aziz sandık bıı ındıı bu
lunocaktır. 

Hac.istınk şulıeHİ' \'ı<'d.ı 

niye ve haC'ıishuk mnhul 
1 ·leri · ndık \ 'ıı.. .. luniyc no 
lı yo ocoğır dn duracak '\ (I 

t ftı lı<'y.·tin<l• n kc>~kın 
Z ıhtu ı:ıundık h.ı:;ı n l.ı 1 ulu 

11 U<' • .ıd :.ı r ılır 

Aıı1.nı· şube~ı: )1ıız.ılıu'. 

Azıziyc \'C lluc ııs ııınıl 

mohullo\eri Sandı k Aziziyı· 
( De\'umı ikinci soyfudo 1 

tı nı diıılemi tir. So,·ypt Hu • 

vn mur~hlıası ilılıltlfını do'• J :"'I 

r J \O lııtnraf bır sureti" 
h .. llo.ıılnH sını oylunıi . ın· 

g.lız mur lıh:ısı dn ~.um •t<r-le 

hak k ı ndn l.ihı oılaltll Jivtın.

nın fıkrınin sorlumosım tokJıf 

elmiş Başkan bay 'I . 
Hiışliı Aro sı iki to-
raf.do raportörle le-

Hat 1<'\flk Hu tıı A•ı 

mostu bulunnııyıı do\ el 
etmıştir Raporun yakında 

konseye verılcceği umit ed
ılmttktedir 

Marmara Adalarında 
------ -

Dün de hafif zelzeleler oldu. 

feiet ıöintakasın!_ ye~ien çadır gön~erildi. Vali va 
tef liş heyeti reisi dün Marmarayı gittiler. 

-===::s=~=~==-=================== 

Belgrad görüşmesi Londra 
Görüşmeleri 

Ne ma~sad gö~üyoı1 
Londra. 6 (A.A.) - Ho-

yter ojonsı yakındu ce-
rcyon edeC"ek fi rom; z lngı 
lıı ınukt\l nwh rindl' nıoksoıl 
A vrupanın ,. ziyctı uzorınc 

f1kir tcntı • lnll'ktC'n ıbarı l 

olduğunu ve hıçt ~r kııııse) 
kar ı ıkı turoflı b r lı..ırt k l 
tcşeJ>btisu olmıy.ıcoğını bıl 
dirmektedir. 

ingiltere -Hin~ ticari 
münase~atı 

Bombuy 16 - (A.A ) Hin 
diston ilo l~gilten· · urasın 
Joki son ticaret anla ıncısı 
kendi menfaatlerinin lngilız 
moofuotlerınc ft dı cd IJığı
ni iddıu odun liinl ticaret 
mehorılı ıurafındoo ~ıddetli 
bır muhalefetle karş landı. 

yJsal vo eoysııl bulun vJr
lıgımııln At turk'e boğl 
snreılmoz hır butunluk ol 
duğumuzu bir kız dahu 
gö tcrınek, o~·,lıno ~·ılrnrmak 
wrındeyiz 

· K. E. flkman 1 

• lıut"I rrcle ın 7.ı \linlı aılnsından gorUnU lı 
belen haborlero göre Kn- reisi bir müddet ------ pırloğı yarım ndaeı ile Mar- kalncnktır . 

Mormarado 

Bay Yevtic UeçYunan ~ış işleri bıkım bay Ma~simos 
bukaç saat haşhaşa verib Uörüştülar. 

Yunanistan kendisine lüzumlu harb maızemasını kendisi yapacak 

morn adıılarında dun yenid 
en }'er sorsıntılnrı olmu tur . 
Sarsıntılar hafıf olmu vo 
y0nj lınsnr ycıpmnmıştır . 

BaşmOhındls JBklli " fen 
memurları da Marmaraya giltller 

Başmühendis \'ekılı h-

r da ız ıı ı ı k ı a • 

lıstanbul. 16 (A.A ) - G ı
zetelorin Alinndnn oldıklıırı 
bır habere göre Cenovreye 
gitmekde olan Bay Moksımos 
Belgratda bir kar 
sa• t kolurnk Yugo -
la\ ya Boşbokonı h:ıy Y <' 

'diçlo goruşmu tur Başka 

bir Atino tt>lgrorınn gore 
kara ve deniz erkt\nıhurbı 

)'<'h·ri Yunanı tnnrn ihtiyuc. 

nu kifn)et edecek lıorh mo. 
lzeınesini ynpmnk uzer" dn
hılde fohrikulor lesisı luzu 
munu hükumete bildirmi ·tir 

Sof yayı ziyaret 
Sofyı 16 (AA.) Birkar 

B \ )e\lıı \I' 1-aı Mık~ mı 

gündenberi Vurnaelo bulu-

nan İngiliz Krnvözöru süwı
risi diin resmen Sofynyı zi 

ynret etmiştir. 

Feldkı•t mınt 1koeınn ye 
ıııdı.,ıı yüz elli ~·odır, 
on koryolo, tnvnn ve pndnvr.ı 
t.ıhtııln rı \'O nyrıcn yırnııLo . 
oll ı ıı~eı ~·ollnııınışt r. l~llı 

kndor ı~eı ılv hugı.iıılı•rdı• 

(ı l.ık(lt vı•r ne gôndorılerek 

"'lerın ın~n:oındu y.ı h uJ l,ı 

ıııırlerınJu ~·atı tırıiacnktır. 

Valimiz Marmarayı gitti. 
Vnlimız boy Salim Gün 

dof{nn içişleri bok11nhğı tefti 
hoyoti reisi bay Sabri ilo 

birlikte dun Erdeğe gıtmiş "I 
tir Valimız vo l<'ftiş hoyetj 

Almanlar Seviniyor! 

ıııet Ziy.ıettin il c· c •Jrcsun nu hıyesi miıduru Bı -

lt\l yunlarındıı dört nnfın 
fon momuru olduf{'u huld~ 
J~rdcğ'c gitmi !erdir. Bcışmu' 
hendis vo fen momurJnrı 
~1arrnnr dn ft lfik<'t gorenler 
ıçııı yo p laccı k bornko V<' ev) 
erin yapılınnsı i ine nozaret 
edeceklerdir. 

Erde kte vaziyet 
Erdek 16 Cmohabirimizden) 

- 1 ün gece nınrmoradn ür 
p ı· l ! o o ımonı adasında boş ve 
( Devamı yodinri sayfada ) 

Tekaüd 
Avusturyahlar da Sarın Atmanyaya geçmesinden Alman- Müddeti indirilecek değildir. 
lar ~adar sevin~iler. Avustuı ya propaganda şef inin SİZÜ Ankara 

16 (~"A ~. . ma-
r· tbuat umum ınudurluğunılen 

\ ıyano, 16 {A A) - Pr 1 yalım ve uluıol isteklerin talı h'Jd' 'Jd ' i'P' .. t . . ı ırı ı"'ıne gore mzı go.-
op go~~n ~omıscrı radyo.drı akkukundon dolayı sevinelim. zelclcrde tekoütliık müdde-
oylcdıgı bır nutuklu dem ış- Almanlık zihniyetimiz Cırkn tınirı indirileceğ' , , '- . 

t' k' ı "e .. o .. au-
ır ı: fıkirlerinden hi~·bir şey ka- diyn ikrnmiyelerinın koldırılo· 

::iardu Almnnya seçim zonmoz. •nt,1 h k'- d · 'J"n ° a.ın n ınti ur Pden 
muvııffakıyetlerini seldmlı Yukarı Avueturya Vuli- 1 hnberler asılaızdır. 
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Doğum ve çocuğa aid adetler. 
Bal krsir ve civar köyler

<la umumiyetle çocuğu ol
mıyan kndınlorın bo~ vur
dukforı prcler, itikat ettik
lerı şrylerle t\<letler ~·ok tu
hııf ve gnribdır Bunlar he
mPn her ailede hükmünü 
si.ırer Ve bu gibi dini ve 
tfsanevi şeylerden yardım 
beklenir 

Çocuğıı olmıyan kadınlar 

için mesele çok mühimdir. 
O, ev mütemadi telilş için
dı>dir. Erkek çocuk ister. 
Kadın da evlendiğinin veya_ 
hud kendi tabirlerince (mü
rüvvetinin) eyilıklerini gör
mek ister. Mele kadınla an 
nesi , akrabası bu ;şten da
ha ziyade üzülürler. Bir~·ok 
okidt:ılerin tesirlerine kapıla. 
rok çocuk olması için bir 
çok çarelere baş vururlar .. 

Çocuğu ~lmıyan kadın ve 
yahut annesi sağlık verdik
leri bir k::ıdın vasıtosile kır

larda. taşlar arasında gezen 
kertenkele denilen faydalı 
bir hayyanı tuttururlar. Bu
nu öldürdükten sonra baha
rotla karıştırıb döğerler. El
de edilen hamur çocuk istL 
yen kadının beline sorılır. 

(\•ıkın halinde) Bundan son
ro; kadının beline ayrıca 

(çömlek, boş şişe) vurulur. 
DJhEl sonra da rokı yakısı 

tutulur. 
Bütün bıınlar kfifı gelme. 

zse hocalardun, nushuc la
rdan nusha alın 1 r. (Bilhassa 
ay başı dJetini eyi görmek 
için) daha olmazso; artık 

dedelere, ermişlere!? haş 
vururlar. 

Balıkesir c;varmda «Çırpılı 
dede», Çitnavur köyündeki 
«Deve dede» birer ziyaretg. 
fihtır. 

Bunların ziyaretleri hayl
ıca garibdir. 

(Çırpılı dede) nin ziyaret 
vnziyeti şöyledi:: 

Zıyaretciın, Dr.denin ken
ıırınu gıttıkleri zaman eller 
indekı süpürgelerle mezarın 
İç kısmını siıpürmeğe başl 

urlar. O esnada herhangi 
bir hayvun (karınca, böcek) 
vfsaire çıkarsa bunları der_ 
hal bir kutu veyahut küçiık 
bir torba içine utarlar. Evl
orıne döndükleri znmnn be
srnAlelerlo bu zavallı heyv
oncıklorı çocuğu olmıyan 
kodınu afıyetle, ş.fn için yu-
ttururlnr. Ve adak adarlar. 
Çocuk olursa adak mutlak 
yerine getirılir. 

(Çırpılı dede)ye ziyaretcL 
ler bazan solıncuk da kurar
lar Bu salıncak kendı kea 
dintj sallanırsa çocuk olaca
ğına işarettir. Sullonmezsa 
fenadır. Yani çocuk olmıyo. 
caktır. ·Böyle itikat edılir. 

(Oeve deJe) de hemen aynı 
ve !aknt biraz boşka salınc
ak tuhaflığı vardır. Oraya· 
gidıldıği zrımon yerden gü
ya deveye bc;nıer taşlar to· 
plonır. Salıncağa konur. 
Eğer salıncak sallıınırsJ 
(ılı de} çoı·uk olarıığım müj-
deliyor demektır?! Ozaman 
sevince diyPcek yoktur. Ak
si takdirde çocuk olmıyaca
ktır. Merok, üzüntü bütün 
kuvvetile dovam eder. Çoc
uğu olmıyan kadınların en 

.son baş vurdukları çare: 
knplıcalarn xitmekdir. Bu 
ışde de yine diırlu dür Iü 
tefe'uller doludur ... 

Bazı kadınlar çok çocuk 
doğurur, bu mesele bılhnsı:;a 

fakir çok çocuk istemiyen 
aileler için çok üzüntülü bir 
şeytl•r. Binaenaleyh bunun 
önüne geçmek IAz ı mılır. Es
ki kötü itikatlara göre dok
torlara gitmek birçok para
ları (zebil·sPbil) etmek de
mektir. Kocakarı ilAçları 

bu işi kökünden halleder!? 
Eskiden ve dedelerden 
g ö r ü 1 e n Ad e t J e r 
bu işde Je en büyük deva· 
dır? Hem bu iideıler onlar 
kin büyük birer şifa kay
nağıdır?! Bu yüzden birçok 
biçure kadınların hayat:arı 

tehlikeye bile düşer. Ço. 
cuk düşürmek için kulla
nılan ilaçlar çok fena ve 
tehlikelıdir. LAkin Adetin 
yerine gelmesi ve ondan 
şifn bulması keyfıyetı de 
onlarca o kadar mühim-
dir. 

. Bu ildçların bazılarının 

terkihatını bizzat kadınlar

dan dinledim: 
<t Dürlü dürlü baharlar 

kimyevi bazı maddeler) 
hamur haline getirilir. Bir 
iki gün ayazda (soğuk bir 
yerde) tutulur. Tekrar yu
muşııtılır. Okunur, üflenir. 
h.üçük birer ~·ıkın halında 

rahme konur. llAçları her 
i.es yapamaz. Mutlaka er
babı aranır. Çünkü ayıbdır. 
günahdır?! Kı.ıdın sırrıdır. Ne
tice bittabi menfaute do 
kunur. Herkes duyar ilAcın 
kıymeti de lrolmoz Kullanı
lan ilAçların itikada göre çok 
fayduları varmış ... 
Çocuğun yolunu kapar ve 

çocuk da korkudan çıkıb 

gelemezmiş ... 
Esas iti bar ile uzviyeti 

harab eden bu ilAçlar rahmi 
felce uğratır. Yoldardo, 
;zlerde kapıınır ... Ve netice 
itibarile de birçok kadınlar 

kullandıkları ildçların tesi
rile akim kalırlar, .. 

Art.k ilı'lç yapı:ın karlın bu 
işde muvuffJk olmuş sayı
lır. Aksi iddia edılirBe peri
lerin, (kırkların) hışmına 
uğratılır, Tdlkin çok kuw~t
lidir!? ... 
(Doğacak çocuğun kız veya 

erk<'k olaco!illla) dair 
yormalar 

~1evcut akidelere göre: 
Yüklıi bir kadının knrnı 

sivri olursa oğlan, arka (bu· 
dlurı) büyük olursa kız ola· 
caktır, denir. Yüklü bir ka
dının canı ekşi isterse kız, 
acı ve tuzlu isterse oğlan 
olacnğınn dellllet edermiş ... 

Kadının yüzünde (kara le· 
keler bulunursa (kara leke 
düşerse) oğlan çocuğu, ince 
ince ve sarı lekeler görülü· 
rse kız çocuğu doğacakdır 
denir .. 
bılhosa yüklü bir kadının 
doğurmasınn iki ay kalarak 
oğz.nın ıçine leke düşermiş. 
Yani dili dolaşır ve ağırlaş
ırmış .. 

Umumiyetle itikat edildiğ. 
ine göre: Oğlan çocuğu ka
rının. snğ tarafında, kız ise 
s~l tarafınrla bulunurmuş!? ... 

Oğlan çocuğu üç oy on 
günde, kız ise dJrt ay on 
gurıcle cnnlanırmış diye yor-
ulur. 
/Joı?umdarı evelki zamanla
rd~ ba;ı gllrib adet ve itf. 

katlar. 
Ywklü bir kadının aancııı· 

Alanlar. 
Ahmet IŞIN - maliye 

muhasebe muamelat memuru. 
ihsan UÇER .:.... Varidat 

kolcmi katıbi. 

. Sudetin YILDIRAK -
mahasebe kl\tibi 

Hasan ÔZÇERl - Vuri· 
dat muamele memuru. 

Memet ÔGÜT - Beledi 
ye karşısında uncu <oğlu ha· 
lidde Öğüt 80Y adını almış· 
lardır. 

Bir düzeltme - Posta hn . 
vale memuru hilmi11in dü
nkü sayı ·nızda ~.ı kan soy 
adı yıınlışdır. Doğrusu hi]mi 
Çetindir. 

. .. 
ıpıncı 

MVntehıb 
Secımı. , 
( Üst tarnfı birinci sayf a,ta) 

mahallesi ocağında duraca
ktır. Sandık başında da teftiş 
heyetinden Halil lorahim Ak
soy bulunacaktır. 

l'tıustafafakih şubesi: Okçu
iara, Mustafafakıh, Aygören, 
Karaoğlan mahalleleri. San
dık Mustafa(akih mahallesi
nde bulunacak ve seçimi 
teftiş heyetinden vukat Sadık 
Deniz idre edecektir 

Sahanhisar şubesi: Sa-

hnnhisıır, Ş11yhlntfullah, Umur
bey ve Salllhadılın mahalle· 
leri. Sandık Sahinhisar ma-
hailesi ocağında bulunacak 
tır. Hasan Kaptanoğlu seçj_ 
mi idareye memurdur. 

Kasablar şubesi: Kasablar 
ve Yenice mahalleleri. San. 
dık Kasablar nahiye oca
ğında duracaktır. Hılmi 

Şeremetli oğlt; teftiş heyeti 
namına seçimi idare edece
ktir. 

Hacıgaybi şubesi: martlı, 

börekçiler, eskikuyumcular 
ve hacıgaybi mahalleleri 
sand•k vatun kütüphanesin
de bulunacaktır. Tt!ftiş hey· 
etinden Foyzi Sözener seçı. 

daree mAmurdur. 

«meryem ana eli» denilen hir 
nevi çiçek toplanır. • 

Temiz bir kabın içine 
konur. Kabın içine biraz da 
su atılır. Epey bir za. 
man suda duran çiçek açı
lır. Artık bu su şifalı bir 
sudur. Hastaya sancı gel· 
dikce ve doğuracağı zamana 
kadar içirilir. Sudaki çiçek 
tamam ile açılırsa kadın da 
doğurur. . Bundan başka 
yüklü bir kadını çarşufta 

sallumnk, gezindirmek, kol
tuklarından tutarak silkmek 
hem doğumu kolaylaştırır 

vo hem de sevab sayılır .? 
Yüklü bir kadının ölu 

viizüne bakması, ölünün su· 
~ 

yundan atlaması günah sa· 

. - . 
Vilayet Telef on Şebeke~'. ~ 

idare ~eyeti ve daimi en- ; K~yleri~i~e !apılmaUa Oiiil ıe~efon şebe~e~ıı~ 
cümeni dün toplandılar. ı kısmı bııtı. Koylerle muntazam hır surette garu~ııe~ 

Kentimizle Ova köyler ar. Aşebacı telefon t ~""-
asında ynpılmnkta olan tele- de bir ha(ta:f3 ~ 
fon şebekesi bitmek iizere- bitirilmiş olacak "'0 ıl, 
dir oğlu şebekesinin yap 
Çayırhasar, Kuramanköy, na başlanacaktır. · "4 

b ke•1 ıı. 
Ptımukcu, Ayşebacı köylerile bu telefon şe e odıl" 
Çengol oğlu çiftliğinde yedi metre uzunl~ğO eO~ 
olmak üzere beş yerde rekler, sekiz santıın. ,,'il 

' fıPO 
telefon santralı kurulm· deve boynu deroır ııe f 
uştur. Çnyırhisar, Karaman· ı ıa ve üç miliınetre ~8_.lıf 
köy ve Pamukçu köyü san- pılmış ve çok 88 flJ-'.. 
tırallarının her hirine sekizer Şimdi bu köylerle ;;.-
onar köy bağlnnmıştır. bu zam bir sureUe 

Ray Rkr('m suretle tesisat bitirilmiştir. mektedir. ---
VilAyet idare heyeti ve -- • ., • 

daimi vil6.yet encümeni dün Şehrin Elektrıgı 
ayrı ayrı t~plnnnrnk günlük ~ 

~:1t~pı~:~~'.mv~~:e:ı~:~ini:~: istasiyonun İki tarafındaki cadde-üstündeki 111
1 
~ 

bay eltrem başkanlık etmiş- d . d' d' b dJ 1 b 1 ki ~lft ili'! 
tir İdare heyetinde bir şika. e~~~v!~~I g~ze~~•i•i~ hi~a o~~ ~1h.~miy~~ !. ~!ık•• j 
yet üzersne hnkkında tahki- orunun, sokağındaki elekti- lerile olan ciddi ~e "' 
kat yapılan Gireson rik lambasının bayramdan alAkasını takdirlerle 
nahiye müdürü bila- beri yanmadığı haakındaki rız. k fi. 
lin meni muhakemesine ka· yazısını ve belediyenin buna bu cümleden oloı• b" 
rar verilmiştir . Oaimi En· karşı olan tayzihini bi:ı de re dün, istasiyonu~etiilldftf' 
cümende yol işleri görü- okuduk ve o ldmbanın vakti tarafındaki cadde 0

1 
t d( 

şülmü ş bu arada gelince yerine takıldığı- lunan bütün ldınb~ \jo ., 
müteahidine ve· nı tahkik ettik. ştirilmiş ve şebrıo>' bO ~ 
rilip te henüz yapılmamış Bir koyun meselesinin ha- mühim mehalli oJsn,dd,-
olan yolların müteahhit he- lli 1 çın belediyeye llar şehrin büy

1
ük .~r. 

sauına emaneten yopı masına ı.. l giden bir okoru- kadar aydınlar:ı·tı~ını,. • 
muzdan da şunları dinledik: ~ 

karar verilmiştir. \1 f 
Bu okorumuz, işini görmek 1 SIVA.8nSka-ra[.rz16u. r(uAm.A.)_g~,.A~ 

ilk te~risat 
VilAyetimiı ilkt~<lrisat 

inzibat meclisi bugün top
lanacaktır . 

Dahiliye ve s\h~at müf et· 
tişleıi. 

Birkaç gündür şehrimizde 
bulunan dahiliye müfettişi 

Orhan Saıni ve s.hhat müfe. 
ttişi Fuat Bandırmaya gitm. 
işlerdir 

mış Doğacak çocuğun benzi 
sarı olur ağlarken de mora_ 
rır; katılır ve tıkanırmış . !? 

Çocuk doğduktan sonra 
kadına (iöhusa) adı verilir. 
Löhusn olan bir kadın bir 
çok bakımlara muhtacdır 

Doğumu işiten hısım, ak. 
raha, dostlar (i.adınlnr) ilk 
defa löhusaya (gözaydına) 

giderler. Mevsim kış ise ge· 
\enlere tarçın, şekerden ib
aret ve (löhusa şerbeti)deni· 
len kaynamış bir şerbeti veri
lir. Mevsim yaz ise renkli 
bir şurub verilir. 
Doğumun ikinci günü lö - I 

husa günıi evine hısım ve 
akraba ve dostlar yemek 
götürür. Bu §Jet löhusa • 
evini sevindirmek içindir. 

Üçüncü günü löhusa evi-
ne yabancı hiçbir kimse 
gidemez. Yalnız münasib 
kimesler çağırılır Ogün 
bazı yerlerde löhusanın gel
linlik (cihaz ceyiz) inin se
rilmesi ltdettir. 

Löhusa kadın müddetini 

için belediyeye gittıği zam- ~ 
an Savaş muhabiri de aynı ıu-:.a 
odaya girmiş ve h vadis is· 

1 

de yedi yerlı Sıv~:ıi~--
temiştir. ~uhabire şehrin demir_yolu 934 ı 80 

tenvir işlerile alAkadar me. bu defa ihraç 
01110,,b• 

mur tarafından ldmba hak· ccilyon liralık ılk ~r it-~ 
kındaki yazıyı yazan okorl- tirak. için tayin edı ~.-~ 
ı:ırına bildirılmek üzere 25 altı günde tamaıneP ,_r 
günde değiştirilen 179 eski sureti le dün o.kŞ8~. 
ve yanık lAmba ile bu işle- fökıyetle neticelen 1 l• 
re ait kdrlor ve hesa- f b k 1 tnlft 1' · 
plar gösterilince bu yazıyı ransu a an ar . 
ben görmedim, müdürüm de .lra seya~aıı ldf 
görmemiş oMuğuna emınım U ,,., ' .. 4' 
demiştir. Paris, 16 (A.A.) - 1 , Y 

Belediyemizin şeh- dış bakanlar 3l - ı.Jeıd' 
'dece• rin aydınlatılmasına verdıği de Londrayu gı 

oırl' 
mesi çok lbımdır!?. 

Meseld: 
Löhusanın bulunduğu ma. 

halde, komşularda bir ölü 
çıkarsa, ölii evine giden her 
hangi bir kadın oradan çı

kdıkdan sonra; başka bir eve 
gitmeyince, uğra mayıncı 

löhusanın evine gidemez .. 
Giderse, löhusaya görünü
rse; löhusanın yn kendisi 
yahud çocuğu hnstalanırmıf. 

Yine komşularda her ha
ngi bir evde gelin varsa lö
husa ile gelin ( 40) gün biri
birlerini göremezler. Görme_ 
mesi ldzımdır. Aksi takdir
de gelin, löhusa, yahud ço
cukltırı mutlaka hastalanır!-

armış Diye itikot edilir. 
Umumıyetle löhusalar do· 

ğumdan on beş yirmi gün 
sonra hamamcı giderler. Bu 
hamama hısım ve akraba 

Löhusa haınaınd•~ ,._,,_ 
ken: Kurnadaki sıc• ,of__ 
kana kana içer. ~-'' lıJ ti'-,, 
içinde ·de dürlü Jur 

rat vardır. ıf' 
Sonra löhusa dıf~~er ~ 

kar Geyinir Evine gı d~f 
. k . t pdırlı "' vsım ış ıAe a etse 

dec;ıl ise tandıuız ~ ıP' 
0 

· tir•'· tar. Elbise değıŞ I 
hat eder. ,alıl' 

Löhusa kadın föhllksr•;til ~ 
ddetince ( Sakız, d• ~·r 
denilen maddelerin 

80 .~ 
dilefl ,-

adılmasile elde .0 fl',-r 
ınüş bir suyu .. ıc~~~jjf ,,. 
reııkli bir tülle ortll··bll,. I' 
ahide sJklanır. ;o ,rd•°'·ı" 
sudan her yeınr- d bt .-

ra 
9 ~-veyahut arada sı 0 iO~ 

fincan içor. Başka 'r Jıi ~ 
eyi değildir, dokull:pı 1•.-.. 
O'Öre löhusnnın kil ıı•'' 
berelidir. Sak ıs ..,e dır!? .ll 
birer şi(,ı kaynsğ1818ti•~ 

Balıkesir ve b 8.d~. 
umnmiyetle löbu991 td~ 
hediye göt~rıne=oJiıı' r'~ 
Herkes vn ktıoe, 9J&ıSJ 

elbise, §ekAr, psrsdolodl 
saire hediyelerle 

yılır. Cinler, periler çarparr , 

bitirinciye kadar bazı bakı· 
cılara muhtacdır demiştik. 

Bunun tatbiki mevcud ddet 
ve itika\lorın yerine getiril-

çağırılır Hamamda löhusayı 
(ebe, tellfik, ustalar) topla
narak yıkarlar. Güzelce ve 
peştemalla evveld başını, 

sonra da bütün vücudüoü o· 
ğarlar. Hamamdan çık:ırken 

vücudüna (löhusa allltı) de
nilen baharatla masaj yapa
rlar. ioe gider. 
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Cümuriyet Halk Fırkamızın ikinci müntehibliğe gösterdiği namzetler .. 
Bahkesir Kasası 

» KAmil Hüseyin 
» Ahmet Esat 

1 lzmirler Şube 
1 baynn Saadet Gün-

doğnn 
2 boyan Sıddika Attar 

, ,_Sayın Yurddaş! 
Bliyii k. Kuru itaya aylay eç ,.c(•k ola 11 BaJıkesil' 'ildyt> tinini rı ) oklama talinıa t narııe~iıu• röre 

eçilen ve vihiyet idaı·c heyetince ta dik edileıı ikinci ıuiiııtt lıih namz<·tlt~ri11iıı adlarım a a
ğıya yazıyorum. Fırkacı arka larm hu adlara re.v v<>rt•cr.ğiııi bildirir ve bu ndları hiitiin de-
ğt>rli yurdda larıu 1-.ıYarıçla onayhya<•aklnrını unnuım. 

310 
3 ı 1 
312 
313 
314 
Jı5 
316 
317 
318 
319 
320 
321 

» mehmet Serdnr 
» muhtar oğlu Yusuf 
» Ali Kemal aşık oğlu 
» Hakkı Dolma oğlu 

Sabri muetofa 
ı> Emin mustnfı Lütfı 

3 baynn Samiye Emin 
4 bay Doktor Ali Rize 
5 » Yunus Vasfi 

Balıkesir C H F Vilayet idare heyeti 
reiıl ve Konya saylavı ı> Ahmet mustnfn 

» lbrahim Ahmet 
» Arif lswail 

T. Fikret SJ/ay 
6 » Aziz imnm oğlu 
7 » Sadık Deniz 
8 )> Osman Ilıcalı 74 bııy 8ıtkı Şeremetli ı 21 ~ Mehmet Muetofa 171 » Halil Mehmet oğlu 
9 » Arobocı Bekir 

10 Gökkö'' şu be İ Atkö)· 172 » Hasan Hüseyin ot.lu 
10 » Mehmet urgancı - • ... o 

75 b L on K k' 122 )) 1ustafn Mümin AB· Q3 - aı11l• Şll ücsi 
2 - Mecclİ.'-'C · ubesi r1,u~yhatu~ em es ın - -

•1 ·1• lantepecik 173 bayan HatJce Ömer 
11 B n Hacer Yunus 123 ıı·· · ·v h A ayn 76 bay Ahmet Saraç oğlu n useyın 1 ya 8 174 » Şerife Fikri 

Vasfi 77 \) Sıılim Maarif müdürü london ı 75 » Emine KAmll 
12 bayan Firdevs Mustafa 78 » Hncı Halil Kobıkh\ı 124 » İbro1ıim Ali Yenice· 1176 )> Sebllf' Uıkmet 
J 3 » Hadiye Tovfik Başaran 1 I I l · den ı 77 » Bedriye Ramazan 

242 
243 
244 
245 
246 

14 bay Ekrem Voli muavini l l - "a a,\ CI ar Şll Je. 1 125 » Mu •ofa Mehmet ı 78 » Faika Davut 
ıs » Feyzi Sözener 79 boyan Bedriye drc met· Bnyındırdan 179 » Feride Davut 247 
16 »Sadri Beypozarlı li Hilmi 126 » İbrnh m Ali ÇJğ.ş 180 bay Nazim Nahiye Mü. 248 
ı 7 » Ömer Edib 80 boy lsmoil Tıriı \an ısı )) Ahmet Davut oilu 249 
18 »Mustafa 'oter klltibi 81 » Abdı Kimyag r 127 )) Mehmc•t Hayrullah 182 » Ramazanlımatloilu 250 
ıg )) Ç•rçci Rize 12 . Köyliiköy uh si Okuftan 183 )) RamazanDavutoilu 251 

30 
» Liltfi mehmet 
» mehmet YOkıek J22 

» Abdurrahman Ka- 323 
racalar 324 
bay Hoıeyln Eyüp 325 
» Hüseyin Halil 326 
» mehmet Ali Oıman 327 
» Şnkrn Çif tltk dere 328 
» 1 lalli lbrahlm Kuru 

dere 
bay heklr Savaı 

» ıbrahlmSaveş 
» mehmet Koç 
» Ahmet blrcan 
» muatafa Zeybek Stl-

329 
330 

331 

leyman 332 

» mehmet Azgın 

1 vriudi şube i 
Boyan Hüseyin Rifat 

» Hayriye muallim 
» müzeyyen Kemal 
» halime hilmi 
:) Zubeyir Ahmet 

>' Snniyo Şevket 
Boy Şevket nahiye mü

dürü 
» Ali mehmet Yenice S~ 
» mehmet Ali o~lu 

lvrindi 
)) Osman Salih o~lu 

bozveren 

1 
u f il d 1 d l 184 >> Mustafa Hilıeyln O. 

20 » Kırım ı ıuusto a osan 82 bnyan Ko riy !\ en i 128 » Mustafa lbrohim ı 185 l · » 41kmet mehmet O. 
3- llacıi hak • U lC~l 83 >> Remziye Hilmi Yır- 1 Mecidiye ı86 » Ahrr e\ llaaan otlu 

252 bay Necati Ôner 

~ Mustafa M hmet 
oğlu Osmanlar 

~6- Ke}l üd şulrn 333 
21 boyan Lütfıye Akman calı 129 > Kdmil Hasan K. l87 » Hasan Ali oilu 

22 , Mediha MuzoUor 84 bay Ekrem ticnret oda- Yeniceden 188 >) muıtafa Ali otlu 253 bayan Nuzmiye saraç 
ibrohim 334 

» Halil Mustofooğlu 
lvrindi 
» Ağuı Mehmet oğ

lu lvrindi 23 bay l:lüdai Ekermon eı bn9kAtibi 130 » lbrohim Hokk1 Sa- 189 » Osman Hüseyin o. 
24 » Mehmet hokırr.ı 85 bay Ahmed lrvonolı detıin 190 >) \hmet tlaıan oAlu 254 
25 » Ahmet Cezayirli 13 - Kös 1ler ŞU he~j 

1
131 bay lbrahim Nazım Çeğ ş Kamcılhdan 255 

26 » Nuri Deveci 86 bayan lfofıze Tırit lsmaılll 32 1> Halı! Mustafa ıo 1 » Ka11m Emin otlu 256 
4 _ A1.iziye 'iub ~ , 87 bay Rnır doktor 133 » Ali mehmet çömlckcı t92 » Hasan muatafa otlu 257 

27 Bayan Şakire Adil 88 >> Fuhri eczacı 134 '> Ömer Ahmet Po a 193 » Hasan Ahmet oAlu 258 
28 » lnoyet bncı Tevfik 89 » 1ehmet tahsildar koyiınden 194 h lamail Bekir oAlu 259 
29 boy Behçet defterdar 90 » Muharrem Yobköyliı 21 - KiiJlPler şubP i 195 » Ômer muıtafa otlu L60 
30 » Velimonifaturncı 14 0\'akilv ube.i 135 boyan Fatma Kemal 196 » AliAlıotlu 261 
31 » lsmail Hakkı mani. 91 bayan Nuriy~ Ato. D~ğcr ı 07 » Ztyaettln Alt o~lu 262 

foturocı 92 » Hatice Veli kırımlı 136 bayan Hayriye Avni 198 >> Hlbeyln Ahmet oğlu 263 
32 Rüknettin 93 b y Adıl mııhoscbei hu. 137 » LAmia Salim Atalık t 99 » lbrahim ~lt otlu 2ti4 

bayan Aliye Dinccr 
>l So.briye 1 ık 335 » Mehmet Muıtofo 

oğlu lvrindi » iıkriye i. Ton 
:ı> Emine Coıgun 336 >> lsmail Muıtofo oğ· 

lu l"rindi 
ı Ceniye Özen 
» iclAl Ergü\•en 

bay Sedat Ergüven 
>> Hiza l:frl(ün 
>l Kadri Özen 
» Sabri Ergun 
» Sııdeııin Yalçın 

» Osman Knba 

1
33 7 » Ahmet ~üleymın 

oğlu lnindi 

31- O:·manköyii şube. i 
338 boyan Nimet Cn ol 
339 )) Fo.tmn lsmoil 
340 bay Sabri nahiye mü

dürü 
33 » Sarfoklarlı Mehmet su iye m l 38 bay Avni eczam Koyabek 200 '' Salih Hasan oilu 265 
34 )) Uncu Ziyn ~4 hay To\ fik hudnk 13~ )) Zıya nahiye m\ulürü ~~~ l> Yuıuf muharrem o. 266 » FeriL İbrahim 341 

5-~hı ·tafafakilı şuhe~i 95 )}Komol buyuk bostoncı l 14U bayan Hacer Muıtafo 203 :~ !:ı~~f ;~r::~:~m~~ 
2
2
6
6

8
1 » Oemalettin keçeci 342 

)) Tevkif baıaran 
)) Mehmet lbrahim 

oğlu lao dere 
35 bayan S ime Ekrem 96 » lbrnhim Ktlmil olY}u J inhisar S.A. » Hcfet Hakkı 
36 Al. b " l 41 b B d ' l l otlu 269 h · 343 » ıye o c 15 - Ca rıth r , il bP İ ay e rıtıın mü tu oğ u 204 " hOMyin çaypmardan » Mu ar rem ııparta 
3378 bo.)'y llil?ılamanı· YKıorbcot~ın öğlu 97 boyan• Sanıy~ l:lüdai l 442 » lsmeil Kadir Küpeler 205 ,, Alt Davutlardan 270 » Şükrti nalbant 

» Mehmet lbrahim 
oğlu Yağlılar 

bayan Ane Rılut boyat 
,> Bey han Raif 

, f'k 1 .i » lbrnhim hacı l mail 206 .. hatan Oıman otlu 27 - ()uı·ak ulw i 
39 )) lbrah im Ocnki oğlu ~ crmnn 1) k 

98 b 1 r ı · ı ero · 24 - Korucu ·ubesi 211 

44 b. yan iffet udık Deniz 
45 >> Ratibe Avni 

ecisı 
46 boy S lim Gündoğon 

03 
Avni z B 

47 » Emin Emin bey oğlu 1 
Amiri 

40 )) 1?.snt Adil oy u lOJB ın 11 ar nr 144 b f> O il r; · 1 A • ey ,oma.zan a ımnn 207 bnyoo llab·ıbe Salih 57'/. 
41 » Eyiıp Sabri Kocnk sıcı "mırı d 

99 
ı ı l Kamı us ıro 208 >' Münevver H lil 273 

42 )) Su. leynıan yumurtorı ıuıy smo.ı 1
• 145 b S 1 ~ 

1 N b l ay Hamza rın on ı·brohim 274 

43 'b h. ş l · ıOO » brohım e ı oğ u » ro ım n ıın k •· . 146 n hacı Mehmet onba- 209 hnyon Sıddika Mehmet 275 
6 '"'ahnisar ~ubc~i l 6 - BakaC'a ' uue 1 şı Karakavok 210 » Fntmn Hasan 276 

ı Oı bay Re im lslAm 147 K b ı. ll" · E >ı o oa. us 3yın ~r- 2 l ı boy Ka ı m nahiye mild. '1.77 
ıoı ,, Rifnt z. B muhnaeh· 1 tuğru 212 )) Şerif mumcu 278 

148 Ali Hüseyin kuyualo.n 2l3 » Musa Ali döşeme 279 
muumelat 149 b tl t t-' . 28 ay ıruıne -ıesuyın 214 » Mehmet hocı ffo- O 

48 » Lütfı Attor 
49 » Cevd';lt Kopton oğlu ı04 boy Ahmed Ali oğlu l50 

Buhçedero 100 Yürekli 281 
b:ıy Hakki Boşit Kozoren ııs bo.y Ahmet çavuş~oğlu 282 

50 » Mehmet hocı köse 
51 u Hüsniı Hamdi ça· \ 7 

vuş oğlu . 105 

B1 ocak 
.\kdarnıa ·uh si 

22 

boy Ali muollım mülc· 
ko.idi 

Korıakıt111ar '» u· Yürekli 283 
be j 216 boy lsmail Ömer ınolhco 284 

151 Bayan 1ükerrem Kt\mi 217 » Şerif Ali mallıca 285 
7 - Ka. ahlar uh sı 

52 Boyan Ş diye Hılmi 1 , - Yeniköy 
152 » Hacor Gemil 218 » ~ehmelmollaoğlu 28ô 

uhr. i 287 153 » Firdevs Karaoğlan Ayaklı 
Türkeri 106 

» >> Yekline lsmail 107 53 
Akho I 19 

54 Bııy tt:ılil brnhim mo ı08 
denli 

55 
56 
57 
58 
59 

>> Hılm.'. Şere'?etli 109 
» Zühtu kcskın 1 0 » Hacı Tevfik Z rdecı 1 

» ,ozım mürettip 
1 1 ı 

>> tustafo dombay 
llacıgayhi uhr. i 1 lO 

hny MehmPt Abdulknd ır 
boy Noil llo bi oğlu 

Pamukcu uhr ... i 
boyon Lüt~yc kova 
is mail 
hny Cemil kobakcı 
ı> Osmon Nuri mü kiı 

rot<'t 
hay Ha on Uof r oğlu 
ı> Mustafa Hacı Hakkı 

oğlu 
60 Boyan Şerife Söze~"r 
Gı )} Dürdane Saıt 

ı ı 3 bay Ahme Siıleymon 

62 » Foikn Fubri 
6J Boy Fikret 8ıloy 
64 >> tlılmi 'l'ürkorı 
b5 » • 1aci Ko lanoz 

65 » 1 m01l Akbaş 
67 >> lemail \1 rnolı 
68 Konan Akman 
69 >> 1u tafa Hotat 
70 > Hulıl 1ccoti 

oğlu 

114 bay Holıl lbrohim 
seyin oğlu 

Hü~ 

20 _ Çağı ~u hr~i 
ı 15 B yan L 1ocibe il san 

Çsğışton 
>> Nozmiye 'ulny-1ı6 

1 17 

mao Paşa K d n 
» Ay e 1 m il At 

köyiındcn 9 - Zivarrtli ~uh<· 
bayan· Müzeyyen Tevfik 118 » Atıke Mehmet Po. 

akoyunden 71 
Budak 

ı ı 9 » ~cvkiyc Aşir Ça 
72 b yan Fırdevs Sadri 
73 boy Sait Emniyet müd- ğı tun 

ı 20 Bay Abdiılhalim mu ilim 
\irii 

dan 219 bay Ahmet arı lsmail 28 
154 • adbork muallim oğlu ayaklı 288 

289 
ı 55 \) Ado.lot muallim 220 bay lsmail Çobon oğlu 
156 bo.y 1ustafa Miralay Yeniceden 

mütekaidi 221 bay Mehmet molla oğ · 
157 Boy üleymon çavu lu Korucu 290 
158 » lheon Koookpınor 222 bay Ali oğlu Ali Korucu 291 
159 n Şukru 223 » Mu tala ~ahısız o. 292 
160 » hmot Mehmet O. 224 » & kor .'uleymın 293 
161 » Muharrem "avu Korucudan ~' 294 

bereketli 225 bay Mustafa Ali oğlu 295 
ı 62 » Ali Osman Akç·a 226 » Ali Osman lsmnıl 296 

köyden oğlu 297 

163 » l mail lhiseyin oğ- 25 - (~İl't~S llll şuhej ~98 
lu Akça köy 227 bayan Haaane Kaptan 299 

164 Bay K dri Kiroz pınar- Hasan 300 
don 228 bayan Saliye muallim 301 

165 » lih Mchm t 'alih 22n h -,,, » Ayte me met 
oğlu 230 » Emine mehmet 

» Fatma muatafu 
166 Bay Ali Pelıtç i k 231 » bahriye lamatl 
167 » Hatıl Yetim oğla 232 
168 ;) Mehm t Ah Bigate - 233 bay btlAI nahiye mQd. 

podcn ~34 l) muataf a Zeybek 
169 » Bay Ali Bayram 235 » Ha mi Zeybek 

» mehmet efe 
ı> liakkı lbrah'm 
» muıtafa Karacala 

bğütlü ozden 236 
170 Bny Hnkkı Mehmet oğ- 237 

hı 238 

302 
303 
304 
305 
306 

•) (\ 
~ .. , 

307 
308 
309 

bny İbrahim Sami 
» ibrnhim Kılıç oğlu 
» llllbil Salih 
» muıtofa onbaşı 
» Zekeriya Osman 
» Veli Çnvu 
» 1Jütfı Halil 
,> lsmoil Ali 
» Bmin lhiseyin 
» 1ehmet ibrahim 
» Salih Oımon 
» Zekeriya alih 
»Ali Habib 
» lsınnil Muatofa 
» Alı Mehmet 

Bigadı~ ~u he" i 
bo.yun ltnyriye lbra-

him Etem 
» Hosihe hafız Muha-

rrem 

» afure Düztaban 
» Safı Soylon 
» Müruvvet Kırtık 
» Salure Emir oğlu 
» Fa\ma Emeti 
» Salise Ozkan 
» Kôniyo ko.rn mehmet 
» Hasibe Çameli 

Bay Hayrettin Ergin 
» Omor ~~rknn 

Vohbi Çam eli 
» Vehbi Okman 
» mehmel Halil 
'I) Cemil mehmet 
)) mustofa Ulubak 
» Kosım Uunsal 
» Ali Topalak 

Yağcılar ube 
Bay Hokkı 1

• müdürü 
>> Haşim lbrahim 
» • uuri ınuıtafa 

344 » Ahmet Mustafa o. 
345 l> Kasım Mehmet o. 
346 » Osman Muıtııfa oğlu 

347 )> Mustafa lbrahim 
348 » Hasbi Hüıeyinoğlu 

32-- Kepsiit-O~manh'e . 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 

köyü şuhe~i 
bay Hakkı Çakap 
» hakkı saraç 
» Sabri Ko.rakaya 
» Ali Çakır 
» Nizamettin Çapraz 
» Nafiz Erdem 
» Ali Yusuf oğlu 
>> Süleyman Emin o~lu 
» Mehmet Zekeriya 

oğlu 

358 » Hifot holil oğlu kn-

J59 
360 
361 

raca ören 
» İbrahim eskici oğlu 
» hüeeyin Ahmet oğlu 
n Yu uf Emin oğlu ko-

~·idere 

362 » Ali Osman ~ustofa 

oğlu 

363 » Yusu(. olim oğlu 

3 3 - Bi 1adıc llya lar 
• 

.._ nbesi 
364 bay Rasim Ali oğlu 
365 » Muharrem Hakkı oğ. 

lu 
366 >) halis Çakan 
~67 » Karo Mehmet 
368 Cafer hüseyin oğlu 
369 )) Ahmet Musto(o oğlu 
370 \) Atil Saylan 
371 » balil holil oğlu 
372 ' Ht.ileyin Gökalp 
373 ll Ali Mehmet oğlu 
374 » M. Refik Yakub 

oğlu 

375 » lbrahim lımnil oğ-
lu 

ı 376 » Kmin Adi\ oğlu 



Sayfa 4 

377 » Hasan Dinmez 
378 • Hoson Ktlmil oğlu 

34 - 1 vrin<li - Fı u<lık 

379 

380 

381 

382 

3s3 

384 

385 

3s6 

387 

388 

389 

390 

şubesi 
bay İsmail hasan oğlu 
Ivrindi 

» Cemil halil oğlu 

Yağlılar 

» .H.eceb Durmuş oğ
lu gömeniç 
» MehmP.t İbı fthim 
oğlu Yağlılar 

• hüseyin Süleyman 
oğlu Ycnite 
» hüsoyin Ahmet oğ-
lu Kınık 
» hakkı Mehmet oğlu 
Çavlu 
» lbrahim Mehmet 
oğlu yaren 
» Mustafa Ali oğln 

Akçal ören 
» lbrahim Eyüb oğlu 
İvrindi 

» Alı Emin oğlu İvr
indi 
» basan halil oğlu 

İvrindi 
391 » lbrahim lsmail oğ

lu Yağlılar 

Ayvahk kazası 
1 - Altınova Selimive 

• 
Şubesi 

J Bayan Makbule Ömer 
2 » Azime Ahmet 
3 bay Necdet fuat 
4 )> ~ehmet erdem 
5 ,, Ahmet dağlı 

6 » N niye müdürü Fehmi 

48 » SelAmi 

10 -- Feıhiye - Hamdi 
bey-Aralılar • Muradeli 

şnbrsi 
49 bayan Şükran 
50 bay hüsnü kaymakam 
51 » Ali Riza 
52 » Kodir . 
53 ,> Salih Komili 
54 » Basri beledi ye r9is i 

Balya kazası 
1--Kaza merkezi şubesi 

1 B y Mustafa Kevk.ili 
2 • Mustafa inal 
3 >) Abdullah Erol 
4 Bayan Nebahat Tabanlı 

5 » Ay9e Erdem 
6 » Fatma Eral 
7 » Hatice Özcan 
8 » Müyesser ~oymıtn 

2-- Kocaa\'şur şub~si 
9 Bay İbrahim Karabıyık 

Kocnvşar 

1 O bay be kir halil oğlu 
medrese 

11 bay Süleyman Kurt ha
cı Hüseyin 

12 bay Ömer muhtar Koca 
ay9nrdun 

3 -- Alden1irci şubesi 
J 3 bayan Ayşe mehmet ka. 

rısı K. Avşar 

14 Bay Nuri Nalbant Tur
plu muhtarı 

15 » halil lbrahinı Alde
mirri muhtarı 

16 » halil İbrahim Narlı 
muhtarı 

TORKDILI 
45 » lsmail Patlak 8 Hasan oğlu bay Ziya 

14 - Semiz şubesi 9 muhtar Bekir oğlu boy 
46 Bay mustafa oğlu Zeke· Mehmet 

riya hord 10 haydarlı Mustafa oğla 
47 » mehmed oğlu halil bay hasan 

Semiz 11 haydarlı Osman oğlu 

Kayalar şubesi aza bay mehmet 
48 buy hakkı Demirci Ku - J 2 Eskiçataldan hasan oğlu 

yalar bay Kemal 
49 » hcımzu o. mehmed 13 Nuri oğlu hay mehmet 

15 

Gök muın 14 Ahmet oğlu bay Lütfı 

50 » ismuil o. Zekeriya 15 Oturak bay Emin 

78 mustofa o. bay hüseyin • 
79 İbrahim o. bay Ahmed 

Batu 
80 Orhaniyeli boy Yahya 
81 behçet oğlu bay Ömer 
82 Ahmet o. bay mehmed 
83 izzet oğlu bay Ahmed 
84 halil o. bay Tevfik 

6 -· Bandırma nıerkez 
nahiy~si 

• 
85 Çandırdon manifaturacı 

bay Hüseyin b. Pınar 16 mustafa oğlu bay Şerif-
51 » Hüseyin oğlu hüse· met 86 

yin Kavakalan 17 Rıdvan oğlu bay Ahmed 87 
Ocak reisi tekaüt Alt 
Doktor Rüştü karısı 

52 » Halil Kayalar 18 mustafa oğlu mehmed 
16- Sarış. lan şubesi 19 mehmed oğlu Şaban 

53 bay kocak Ömer fırka 20 Bay Ahmed kalaycı 
reısı yarış 21 lsmail o. bay Mehmed 

54 » lbrahim oğlu Yusuf 22 lsmail kızı bayan Didar 
Yenik.avak 2 -- Darıca nahiyesi 

55 » Hasan fırka reisi 23 Bekir karısı bayan He-
Kuracahisar diye 

bayan Behice 
88 bakkal bay Feyzullah 
89 Sandık emini bay Mazlum 
90 İnhitıar transit M. bay 

Remzi 
91 Şekerci bay Süleyman 
92 Tahıin O· bay Ali 
63 Muallim Ulvi karısı ba. 

1 7 --Ilıca ~ubesi 24 Darıculı Halil oğlu bay 94 
yan Naciye 
Zahireci bay Şevket 

56 bay Hasan bakkal llıca Süleyman 
9

5 
57 ,, Mustafa fırka reisi 25 Tabanlı kızı bayan maviş 96 

Ali oğlu 26 Uarıcalı mahmud oğlu 97 
58 bayan Ilıca tahrirat kA- bay Kadir 

tibi karısı 27 Koçlarlı Şaban oğlu bay 98 
18 -- Çakallar Ahmed 

59 bay Ali oğlu Ahmet 28 Erecek muhtarı 
Balya Cemil 

bay 

60 bay Süleyman ç. Çakallar 29 Koca İbrohim karısı 

19--Müslecab subesi bayan Elif 
61 bay Çakır Ahmet Mtis- 30 Kocabaşlı Bekir oğlu 

tecap bay ~erif mehmet 
62 » Halil muhtar müs- 31 Duralı sefer oğlu Meh-

tecap met 
20 -- Bengiler şubesi 32 Halil oğlu Hakkı 

99 
100 
JOl 
102 

103 
104 
105 
106 

» bay Habibullah 
man ifaturacı bay İzzet 
Doktor Faik karı ba
yan İhsan 
Paşabnyırı şekerci bay 
hüseyin 
Şefdepo bayan Emine 
bay Ahmet Nazmi 
manifaturacı bay hakkı 
Sııbri Nasır karısı ba
yan Fatma 
bay Mustafa Zeybek 
bayan Bedia 

17 bayan Emine Süzme 63 bay Mustıifa barut bayii 1 3 .• Şevkeliye nahiyesi 
lsmaıl karısı Balya 33 Mehmet O. bay İbrahim 

Nalbur bay mustafa 
Rağı b karısı bayan Me
hdiye 

107 

17 llk~ ,,,,.. 
18 bny Bekir çafUf 

köyde fabrikator IJelİ 
5 - - Kızıklı şu ,; 

I{ kb 19 Bay bosan ızı 

tarı .. cc•' 
h. tO 

20 bay ibra ıın 
21 » Ali bakko 1 ti ff 
22 » mustafa Biireı 

htarı ,ot ıt' 
23 bay muıtafa ça 

zıJdı köyünde tJdİ 
6 __ Bndınh ~u ı.e 

. B dııılaor-_ .. 
24 Bay baht ll 1 '" 
25 » hasan Badııı 1 

tarı 
I· •• T şu tJe-41 7 -- .. ar l\o) 01 ,-.i çaf 

26 Bay Ahmet 
köy muhtarı .ol t' 

27 bay muıtafa 98 

ru oğlu 1 eli ti 
28 bay baki fayı 

htarı li J'~ 
2kl bay mustafa ~ Jer _, 
30 » Ahmet §ahın 

tan besi 
8 -- Pelit şu 1., -" pe ı 

31 Bay mehmet 
muhtarı 1 ., bil 

32 bay Necuti aya 
cavit oğlu ~ 

9 ·- Karaağaç ş~ I 
33 Bay Ziya Cebeci ,r 
34 • Nuri Kora9A'

99 

htarı r ~ 
35 bay Küçük >. 1 

ağaç muhtar•. re 
ı O - Siiheyııde 

şubesi 'b ,/ 
{ batı 

36 bay musta a ıJ' 

2 - Ali bey şubesi 
7 Bayan Kemale 

. 64 » Osmancık Hüseyin 1 
3 4 -- Akbaş şubesı Bengiler 4 Mustafa karısı bayan 

18 Bıty Ahmet Ali oğlu Emine 
108 

109 

Dluallim bay Kemal 
bay Besim 

37 » mustafa bı sabi 
ı 38 » Ali osrnaıı 

liden ~ tıtl 8 Uay izzet 
9 » Yakup 

10 » Mustafa Namık 
ı 1 » Ali Riza 
12 , » Nahiye müd. Tahsin 
13 » Muullim Naci yatı 

mektebinde 

3 - Küçük köy şubesi 
14 Boyan Meliha 
J 5 Bayan Seniha 
16 Bayon elmas 

4 -- Ça~mak Ştlbesi 
17 B,ıyun muallım Nezihe 

Hehiye 
18 Bay Doktor Fadıl 

5 --- o~nıarıiye şubesi 
19 bay Hüırnyın Doğım 
20 » Mehmet Veysel 
21 » Eııver 

6 - Bağyiizü şubesi 
2~ bay Ntjcmetlin 
~3 » Niyazı 

7 - Sakarya - ismet 
pa a ~ubesi 

24 buyırn 8au•iet 
25 >> Nazı re 

Alcbuşdan 21--Aravacık şubesi 35 LAtıf karısı bayan Ha-
5 -- Evciler şubesi 65 bay Muharrem oğlu 1 tice 

19 Bay mehmet çoban aravacık ! 36 Süleyman o bay Ahmet 
66 )) Muharrem muhtar 37 8ulovmanlı bay Kadir Balya " 

1 Aracacık 38 Ali oğlu bn,, Yakup 20 » brabim mustafa oğlu " 
evciler 67 )) ·ub Fahri muallım .j9 Recep oğlu bay halit 

21 » mehmet oğlu Ömer Aracacık 40 baş okutucu bay Lütfı 
hatipler 68 » Sadettın Delile 41 Oöydinlı Mehmet o. bay 

22 » Alı oğlu mustafa Ko. 22 -- Orhanlar şubesi İbrahim 
ca Oba 69 bay Ömer Lütfi orhıın- 4ı büha karııı bayan Hu-

6 -- Çarımlı şubesi lor riye 
23 B y Ömer oğ1u Adil 70 bnyan Şt'fıka Z:hni 43 hacı Ahm~t o. bay mus-
24 » Mehmet Emın Çllmib 23 -- Danışıuaul şubesi tala 
:l5 » muhtar hasırn Yuy- 71 bay Süitjyman oğlu Me· 44 iamail oğlu bay Ali 

lacıktan hcnet Danışmant .,.5 Mustafı:t o. b!ly Emin 
26 » n.ı.uhtı:ır mustafa Ça- 72 » Şalur Ömer muhtar 46 Salih kızı bayan huriye 

mucu 73 » Hiıseyin oğlu Halit j 47 Doğancıklı oay Recep 
7 -- lloyuaular şubesi Karabayır 48 Çu.kırcl\lı bay Şerif me· 
27 llay mehmet Alı oğlu 7 4 bayan Fatma Abdullah ı hmet 

Ahwe\ kıı " ısı 48 Dereköylü bay Osman 
28 >' muhtar Ramazan ~4 __ Fıııdıklı şulıesi 5U Çııvuş köylü lbrahım o. 

YoğJıran buy llekır. 

ı 75 bay Bilftl Muhtar Fın- 51 Kocu göllü koyuncu bay 
29 » orahim çavuş Çırp- dıkh 

dar 76 » Emin oğlu Nazif 1 Hüseyın 
30 

8 
» Ali oğlu Mustafa Söyüt 52 Koca göllü bay ibra-

hım 

26 Tıcartjt odusı reisi 
1 

bay 31 
- Güköreıı şubesi 2 5 Mancıhk şube~i 53 hıunumlı Sait oğlu buy 
iıay thrnıdi nabıye mü· 77 bay Mohmet oğlu ib- Hüseyin 
dürü pazcr 1 rahim 54 Seııw oğlu boy Salıh Huydur 

27 bay Mustafu Lütfı 
28 » .Fahri \1uı;tafa 
29 » Hayri 
30 » Niyazi eczocı 
31 » Z. Devri~ kdtip 

8 -- Kemal paşa-lü\zını 
paşa .. llayreltiıı paşa 

~ubesi 
32 bayan Munire Uılmi 
.>3 )) Vedia 

32 » İbrahim fırka reisi 78 » Ali muhtar mancı- 4 __ •~onlu ııahiyesi 
Gö it ören l k 'ô 

K b . 1 55 bay ismail oğlu ıbrahim 
9 - ocapıuar ~u esı 26 . - Pazar köy şubesi s6 buyan R"fet 
33 Buy llasnn çavuş Koca 79 bay lsmoil Müftü 57 Alı oğlu bay lialıl 

pınar 80 )) Çağır Ahmet 58 hüsoyın o. bay Ali 
34 >> muhtor Ali kocapınar 81 » lbrahim oğlu Hü · 5Y Aksakallı hüseyin o bay 
35 B yan Fumu muallim seyin (Huydar) hasan 

karısı kocupınar 8 B b . 2 » er er Hüseyın çıı . 60 Emin o. bay Romzi 
10 - < .. :anı avşar subesi ı • vu~un brahim 61 Ahmed o. bay Kamil 
36 Bay muhtar Ali Çam 83 bayan z~hra tahrirat 62 ~ukır o buy haşan 

avşar 

34 bay Hüsnü Ferruh 
35 » Abdullah Mazhar 

kdtıbi karısı 63 Ahmed o. bay ınustala 
64 Emin o bay ibrahim • 37 » lsmail oğlu Nuh 

Bandırma ~azası 
36 » Mustafa N mık 
37 » Ali Kemul 
38 » Mehmet usta Biltll 
39 >) Saki 
40 » Ahmot hilmi avukat 
41 » S ıit malmtidiirü 
4~ )) Ahmet Dıramulı 

9-Vt·hhi htı)1-Zeki hey-
Fevzi p.ışa şubt>si 

43 Buyun Nimet 
44 » Beraet 
45 »L!!man 
46 bay 8oyıt 
47 »Hami 

Çamavşar 

11 - Sebebli şubesi 
38 bay Suit Sebebli 
39 » Emin kel oğulla -

rın<lan 
40 » '.\luaa oğlu Ali ko · 

yunerı 

4 l » Hasan Koyun eri 
8ıııir oğlu 

12 - Doğaıılar şubesi 
42 bay lbrahim o. Hüseyın 
43 )) M~hmeJ Doğanlar 

13 -- Kadıköy şubesi 
44 bay halil oğlu Mtjhmed 

Kadıköy 

ı - Manyas ııalıiyesi 
ilacı Tuhir kızı bnyan 

Emine 

65 Hıfut kı zı buyan Nefıye-
66 Arıf o bay ibruhim 
5 -· .\ydıncık uahiye!Si 
67 muhıddin kızı bayun Sı 

dika 2 Hakkal bay haşım 

3 Rasim karısı bayan 
riye 

hu- 68 hıılid o bay Süleyman 
b9 Kubıle bayan hacer Ayar 

4 Hacı llıl!l oğlu bay He 70 Kil.mil kızı buyon ~adiy~ 

hcet 71 mehmed o bay sabri 
5 Mürüvvetler muhtarı '/2 hüseyin o bay Nuri 

bay hasun 
6 Mehmet karısı bayan hu· 

rıye 

7 Mehmet r..min oğlu ba.y 
Mehmet 

73 Eyüb k ı zı bayan Nezaket 
74 muhiddin o bay Ahmed 
75 hüseyin o bay Cemal 
76 bıılırlı Remzi 1) bay Galip 
77 boyköylü Ali o. bay Njyazi 

l l 1 
112 

l 13 
114 
115 
116 
1) 7 
1 i8 

t 19 
120 

121 
122 
123 

124 
125 

Burhan anası bayan 
Aliye 
Doktor bay İbrahim 
Doktor Mustafa karısı 
bayan Fethiye 
bay mustafo ev yapan 
Avukat bay burhan Yener 
Kayıkcı bay Sabri 
Şeref O. bay mehmet 
Salih O. bı:ty Osmün 
Outliman muhtarı bay 
llusan 
Ömer köylü mehmet 
Eski zıraııtli muhtarı 

bay mustafa 
Kuyacıklı bay basan 
Bekir O. bay Sezui 
Detleki muhtarı bay 
Kadir 
lleceb ağa O. bay Ahmet 
Hareketli ocak reisi bay 
Osman 

8ür~aniye ~azası 
l --- Yurıus şubesi 

1 Uay İsmail Hakkı kaza 
2 Bay mehmeJ Burhaniye 

mÜfLÜSÜ 

3 t3ny 1swaıl Hakkı bele. 
diye klltıbı 

4 Bayan Samiye mekteb 
munll ınıı 

2 --- • lahkeıııe şu Lesi 
5 bay 1'ali G H.F. reısi 

6 bay Sami koca cami 
m. 1'ti,·car 

7 Bay mehme<l nalbant 
8 Bayan Fuhriye nıolvalı 

Ahmet karısı 
9 Bnyan münevver beled

iye rt: isi ka rısı 

3 -- Memiş şuhesi 
1 O bay J lüseyin beudcrlj o. 
11 bay İsmail Hakkı sandıkcı 
12 bay Bahattin nüfus me· 

moru 
13 bay ahmed molvalı tüı1 c ar 
14 buy miikerreoı tüccar 

4 --- Derekü~ii şuhesi 
15 bay Halil çavuş Derek
öy muhtarı 
16 buy hatz hüseyin nah

iye İ H. den 
17 ba.y İshak Tutluca mu

htarı 

ı ı -- Y u 11u~ıar ; °'-
39 bay Kadir lsın91 011" 
40 bay Şükrü yabanı~ -' 
41 bay Ahmet 1-ğa<' 

lıtarı tJe' 
1 2 -- Gömeç şu ~ f 

.. ·· 111'7 
42 h:ı v hüsnü uo 

biye mudürii H F· !:41 
43 bay Ferid C o•"' 
44 bay Ali Göınec 6fl' 

muhtarı hiye ı 
45 bay Navor na 

heyetinden Ol-' 
. hocı 

46 bay Ihsan tlİ 
ndnn !(ere 

47 bay mehrnet aJ 
yü muhtarııJ .. se"ifPV 

13 -- Hacı vll • . ., 
-ubesı b• 
~ . ııacı 

48 bay hüseyın ıf 
oğlu .. b'ı• 

49 buy Seyfı k01 
dan olJP' 

ı 4-- Lil u be vıer ş 1 rd"MI 
"' beY e t' 

50 bay Veli tJlu b9çl• 
!(o 

51 bay 08ı:nan 

Edıemıt ıkaıısı",.. 
1 -- Arahtar1>3Ş'' lf 

ı·1obtt1 
Aşağıoha, Or 'be~i 

cirlioba şu 
karıı 

J bay basan t(ııdl~ ..t 
2 ı Yorgancı ~rnP"' 
2--~lehmetalall · 

~u IJe~i Mııl 
b h Vehbj 'f\J~iP 

3 ay . tıiıse1 1 
4 » bakk.ul.. ·ob4'~ 
a·· GürHkö~ u 

5 bny ishak A.htJlet •' 
ô » bnkknl ute1ııı 
7 t mufıter S Cı~rı~ 

4 -·- Bostancı,_ • 
şnbe~~a..,,o 

8 bay muhtar tııııed 
9 )) muhtar '"çaııı~I ul 

5 ·-· Yaş" r · "1111 

Hacı A r81arıla.r, .:4' 

Su uesı b'''°" 
10 buy ~ustafıı . 

'bı o A" mubası l ~ 
1 1- ı 

11 » hel vıı~ Zitıoi 
J 2 )) Giridı 



TOMl>ILl -_!IA~Y!P~A~.~5------------:--:---:-=--::--..~'.:'-:7:~E::~-;-:~~:;-::::~--~-; Al 1 · 65 » mehmet Süleyman 
» mustafa Tosun 46 Cuknr oba Öğm- 4 - Catal <•am 4 - - tay · u lCSI 

6 -·- Derı li , Tuğludere Dam dı 9 baya~ Folm·a 11 bayon öğretic i Şadiye Oğlu 
t 7 lkia.ci kAnıın 

69 

., b · f>n ~u he~i IO bay mehmet 12 bay sandık.m o Ahmet 28 -- köle) li .,uhflsi ~U C 

1 

2 4 --- Camlık, Fazlıca 114 b•y N ıyozi tuho!ıyeci 11 • mıısta!o il , hnson hosri 66 boy isbok ah met oğlu 13 bay Nazım miıderris oğlu 1 • I ··r ı·ı . ı· ğl 
\rıkı.Ja ~u >P~J 47 - Btn. at ar· t.~ı 1 ıtt., 5 (;iihii1 ıtıt•t'kt>Zİ 

0 
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halle~i . uhesi 29 -- Kara oAlanlar. ı _ ı\lrrkcz kaza uhe. i 9 - abamar meJ'kezi n - baba yaka ~ube i 80 » ~ziz 1 b ak~all . 
h B 

.. k ı 28 bay abdullah 35 ~um u ~-,u > • · ı 25 hayan Peri on u e ~a r arlar ube i Tık•;e müb dıli bakko 30 Bay hüsoyin muhtor • • 
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30 • Ekrem Ege 83 • bny zülfü tohrirnt k3L 5 PılAv oğlu bay haeon 31 » ahmet l . 83 • Kftmil mustala oğlu 
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55 ·- .ı\lacaoluk şubesi 
119 bay hasan muhtur 
120 .,, Ömer mustofo oğlu 

56 -· Beyoluk şubesi 
121 bay. mustufa muhtar 

57 -- Muratlar şubesi 
122 bay mehmet Üı!mıın o~lu 
123 » mehm et muhtar 

58 - Kum~öy şube i 
t 24 bay musttıfo mehınetoğlu 

59 -- AsJanlıdcre ~uhesi 
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125 bay Ali Şaban oğlu 
126 • mehmet nalbant 
127 > habib basan oğlu 

Smdırgı kazası 
1 -- beledi) e şubesi 
l ·bay lhrohim Dede baş 
2 • Ali oğlu mehmet 
3 • İsmail o Ali Rogıp 

4 » ahmet hamdi rakişt

anlt 
5 bay behçet kevalalı hüs

eyin oğlu 

2 -- Rizaize mahallesi 
. ubrsi . 

6 Bay ali reşnt Kırkağaçlı 
oğlu 

7 bay O. Kemal 

3 - lbirler köyü şubesi 
8 bay hüseyin oğlu meh

met şinasi 
9 bay hüseyin oğlu meh · 

met şevket 
1 O bay hüseyin oğlu emin 
ı l » Dedebaş oğlu meh

met 

4 --· Giineyit köyü şuh-. 
esı 
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analık kızı 

13 boy mehmet oğlu hilmi 
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ı6 bay yağcı oğlu halil 
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18 bay zühtü oğlu celAl 
19 bııy mustafn aşır 

7 - Işıklar şubr.,i 
20 bay Şerif oğlu hüseyin 

ışıklar 

21 bay etem oğlu muı:ıtaftıfa 
22 ibrahim oğlu muhittin 
23 bay lAtif oğlu haşim 

demyam kebir 
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ışıklar 

8 - medl'ese hoüazı . 
kfiyü şubesi 

ı5 bay süJeyman ayan 
medrese boğazı 

26 bay azmi oğlu halit 
27 bay Arif oğlu Sadık 
28 bay mehmet oğlu şükrü 
29 bay Kunduracı hüMeyin 
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33 » ismoil saatçı 
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hiye müdürü 37 » Nurettin kasapbaşı 
59 bayan Ayşe Çorumlu oğlu 

ayan kızı 38 » Ahmet kara Ali oğlu 
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kara hasın karısı 8 - Demirkapı 
64 • hayriye sındırğı mu_ 46 bayan Fatma Kasım ko-

allimi 
6 
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47 allimi bay ahmet kürseli 

20 -- Yaylahayır köyü 48 • mehmet Oınerköylü 
l 

. 4~ • mehmet gökçe ö-
ş ll >esı ı renli 

66 bay mehmet o. hnlil 50 67 bayan ayşe nalbant hR-
51 

• hamdi kasap 
san karısı • Yııhyn 

68 bayan Fetıye Şe .. ki kızı 9 - Reşadiye 
69 hay mustafu Edremitli o. 52 bay hüseyin Taşçı oğlu 
21 -- Kille köyü şu hesi 53 , Süleyman muhtar 

Dkkatler: 
Köy 

Muallimi 
Genç bir köy okutanı) mu_ 

allimi), bana şunları anlattı: 
- Bizi, boş bir gururla 

hayata atanlara lanet edi· 
yorum, şimdi.. 

Henüz, üç aylık tecrübe 
siz bir okutanım .. Ve bu üç 
ayın iki ayındn, bütün ça_ 
lışmalarımın, hiç olmazsa, 
yüzde birinin semeresini 
gördüğüm için ümitle yaşa 
dım; işime daha büyük bir 
şevkle sarıldım. 

Fakat, ramozıın ayı gireL 
idenberi çektiğimi hir ben 
bilirim . 

Köylüyü, biraz kendime 
bağladığımı zannediyordum .. 

Heyhat aldanmışım .. 
Çünkü, benim, iki aylık 

hummalı bir çalışma ile elde 
edemediğim köylüleri, bir 
cer hocası, bir günde avuc-
unun içine aldı.. 

Bu adama, hem kızdım; 

hem de gıpta ettim .. 
Camiye gitmediğim için 

köylülerin hepsini bana dü
şman yaptı.. Hiç kimse ile 
konuşamaz oldum .. 

Köy okutanları, dinsiz, gü· 
nahkAr olurlarmış, çünkü . 
Bildiği saçma sapan masaL 
lar ... 

Bayram sabahı camiye 
gittim. Tabii, İcab ediyordu. 

Namazdan evel. imamın, 

tamamen hezeyandan ibaret 
olan vazını dinledim ve ina
nır mısın, evime döndüğüm 
znman sao.tlerce ağladım .. 

Vaız her cümleyi bitiri
şinde hAlfi başını çevire
rek bana bakıyordu .. 

Dinsizler çoğalıyormuş, 

memleket kAfirlerle doluyor_ 
muş ..• 

Talimat almış olmalı ki 
gülerek ve ayınları çatla
tarıdc Himayeietfale \'e Hi-
14liahmere yardım edilme
sini söyledi •• 

Sözü zelzele meselesine 
getirdi. Aynen şunları söy. 
ledi: 

10 bayan Nucıye muallim 54 » basri bataklı 
1 J >) melek muııllıın hifzı 55 ) Sa it ali beyli ı 

«- Ey müminler başı
mızdakiler zelzelenin «ma_ 
deniyattan [IJ » olduğunu 
~öyledıler. Fakat ey Mu
hammedin kulları, bu ma
deniyat neye ramazanda 
oynadı?... Başka bir gün 
bulamadı mı? ... Bunn sebeb 
olanlar dinsizler değil de, 
kimlerdiı? Dua malum ki 
memleketimizde veliler çok· 
tur; velil~r!. .. Yoksa çoktan 
yer ile yeksan olurJuk .. » 

karısı 56 » Süleyman kunduracı 
72 » Feride muallim Zi 57 » mehmet Kulatlı 

ya karısı 58 » KAmil bakırlı oğlu 

22 -· Gölcük nahiyesi 59 » Tayip Çanakçılı 
şnhesi 10 - Giibel 

73 bay Kemal nahiye mü- 60 hayan halise müdür Ali 
dürü Riza karısı 

74 bayan Cemaliye muallim 61 » Nuzmiye bay rnğıb 
15 » Fatma Rmin korısı gelini 
76 bny muallim Zıya 62 bay Ahmet muhtar 

23 -- Çakıllı köy şu besi 63 » Sal ıh bakkal 
17 hııy mehmet bakkal cÜ- 64 İbrahim nalbant ibra 

ncyeti him oğlu 

S 1 k k 
65 » Sabri Ahmet oğlu 

usığu 1 azası 66 )) muhittin ümitolili 
67 » Sabri kepeklerli 

]- usığırlık nıerkeıi 

buyan Nebile baran 
2 • hntice J. K. karısı 

3 • Zehrn yüzbaşı Lütfi 
kıırısı 

4 » hnyriye muallim 
5 >> bedin kabile 
6 • l~mine belediye ktlti 

bi karısı 

1 bay Nebil baran 
8 İbrahim müftü 
9 • Ali Kasım balat C. C. 

F. Reisi 
10 • htiırnü S:.ıit oğlu 

ı 1 • bayram mantCaturacı 

12 • Asr.ıf eczacı 
)3 • mebmet. Omitblıli 
14 • Ali Kayıkcıh 

68 >) Yusuf sökeli muhtar 

11 ·- Mnradive • 
69 Göbelli bakaal Remzi 
70 bay ali Ramiz oğlu 
71 » nziz Çamlı muhtort 
72 
73 

» KAmil eski manyaslı 
» Ömer icldliye mııh-

tarı 

12 Kara piir~ek 
1~ bayan halime bay ali 

karısı 

75 bay ismail kara pürçekli 
76 >) mehmet kora pür-

77 

78 
80 

çekli 
» basan hüseyin der 

eikebirli 
» ha san şen yazga n 
» ali hacı imam oğlu 

Biz onları batıl 

itikatlnrından ayırmak için 
canla başla uğraşırken di
ğer tnraftan Lir yılan geliyor. 
Ve bir ay zarfında zehir
lerini saçıb gidiyor ... » 

** Anı.ıdr>lunun her köyünde, 
lıu okutanın nnlsttığı vazi
yetle karşı karşıyayı~ ·~ 

Kara kuvvet hnkıki pro· 
pııgandasını ynpubilmck için 
Ramozcm ayını beklıyor Ye 
bir nyda yapacağını yııpı

vor. 
- Lt\ıkız .. 

Dınle devlet işi ayrılmış
tır . .. 

Herkesin inanışına sayğı
mız vardır. 

Fakat, unutmamalıyız ki 
her şeyden ovel inkıldbçı
y ı z; köLü, batıl zihniyetle 
ınücadeledoyiz ... 

Şu halde, ~göz göre göre, 

Gorner os G~ rlitt . "' 
ı.fdidır 

TUrk Mlm1r sine bUyUk hizmetlcrı -Ayasofyanın ta .. ~ 4" 
dokunan Alman mimarlarından Co- • yerıl1111~ .... ~ 
roelius Gu_rl i ~t ' in llogıım glinUulin ~~emmıye.t . dU· ti'.' ... 
Eeks .. n beşıncı yıldö ı lı rnti mıinaseh• ıtıbar edılınıyor d i~ 
et ı le 27 İlkkft r un 1934 tnrıbl ı Tür- bu ese ler kökü er.1 .. ti 
l{iS he Po t'da çıkan bir yazının r, ubU Jl",_ııl 
ter~Umeslni chrmmiyctı ne binaen de ve ) unan r . deD IJlf 
aynen aşajfıda ııeşre ıll oruz: lenmiş bir zuIJlJD tJll; 

«Türk Tarihi Tetkik Ce- bir hususiyetin re d/ 
miyeti)> meşhur Alman tılimi cerndan başka birşe1 .,ff' 
Cornelius Gurlitti l ilkkdnun lli. Eski şekle aid t~ ·ti' 
1935 de 85 inci doğum gü- lar, Adriyatik de~ıı~ 
nünün yıldölümünü yaşadığı hür tar3 f,nda vak~ 
günde fahrf azalığına tayin gibi aynı serAzatl~~ ~ 
etmiştir. Bu suretle Türkiye cüret ve cesaret ııe ~-• 
Türk mimarlık bilgisine em- sanatkArane k.udr~j~ 
salsiz bir surette hizmet kabul ve tatbık 'İ 
etmiş olan bu araştırıcı bil- K~bhe ve. ke~~[ardaO 
ginin hatırasını şükran ile Turkler bızans Is ~ 

· l t kat bunun 
ynJetmış oluyor, onun 1907 ş .~r , ah tle o"'°ar~ 

· 1 yuk me are ı ir..J 
de brsılmış olan <dstanbul t 1 klar göster1111~ .. 
Mimari.si» adındaki . ~üy~k ~: 

0 
ı sanat ve 

111~ 
ve devır açan eeerını kım Sinan en büyük ıer 
tan ı maz. Bu eseri ile Gurlitt. Sin anın bütün e

9''·od• 
ş~hrimizin sayısız abideleri- yük boşluklar uzer;.,~ 
nı ve bunlar arasında 100 ca.- bb ve keıner ~· 
mi ve kiliseyi 250 tablo .. 

0 
Irk bütün illl . 

üzerinde ve 224 mubt?~. 1
• t ınin etırı1f 

resım ile önümüze tat l&.lDl e .. beter 
sermiı:ı. bulunuyor. Bu bil kıymetli tecru ı.·ueril_.r 

-s • d d' Şe~I it'" 
gin bundan başka Edirne yetın c ır. . de•İ 
ve İznikdeki mebanı· hakkın. san \'6 ıfa .,'1 ·ı ulıı 
da da bugüne kadar da. ruatta taınaoıı e 1,dl ,.J 
ha iyisi vürude getirilme- GurbiU, SnksOll 8 ~ 
miş olan iki eser çıkar_ hvitzde bir ınanz8~0r,:-, 
mıştır . Mumaileyhden e\•· ının oğlu olarak 01.~ 
el bu şeylere ait bilgifor Anası aşağı S~k·S~it ~ 
noksandı. Foasoli, Salzen- çük sanat sah1b1

• ~; 
herg, Edhem Paşa, Forch- L ·d· GurbittıO Lil ILIZI l ]. l'ltJf ,,,. ~ 

heimer ve Strzvgoviski'nin ğı hayMtlore dfet"ı• ol~ 
eserleri gibi birkaç eser- d k ıar1t ,J 
den sarfınazar edilince ha. z 

8 
«ÇO · · de ti Mimari tarıhın 1 

kim Sultanların Haliçte kA- h·yat\e hin kati ma 1 ..... ,er 
in payitahtlarının mimarisi 1 k go" 
sanat tarihi için karmaka- ve ya~ntıcı \ vıırdıf 
rıı:ıık. bir yığın halinde pek az snho or ur-' 

'1 • k srııŞ 
kalmıştı. Bu yığının mana- Bırço k•'"' 
smı ve tasnifıni bize an- meydanı'\ . ç~0ııod' 
ca k bu büyük arnştırıcı vo rc.~liyetlerı 6 

•'' • b uiUD 
bilginin tanzim edici eli an «Broc!c 

3 
d• 1 

göstermiştir. Büyük bir me1dana çıkaran tı dil'. 
azim ve iman ile mu· uştur. MunınileY ·ıe • 
maileyh o vakit tek ba- zleri ve\ y.ızılıırı ;11010 

şına olarak Türkün rin bakımı "e ~~eriodt 
mimarideki kabiliyet vo koruoınosı ış ,,oıııı 
ve başarıcılığını ilAn etmiş· iki ı>onat ve yarli Iİ~ 
tir vo demiştir ki: ve fıkri için önde~ g 

«Mahmudiye binasına ba. tir. Bugün sözler: ,r•~ 
kınca hayran olmamak ka- önde olnn ıniınar1 pr'-J 
bil değildir. Bin yıldan fazla ların bir ç~ğu o 

48
, 

bir müddet uyuduktan son Profesör 1Jcen J • 

ra on beşinci asır sonunda talebelerdir. ili dl 
eski Roma sanatını tekrar 1 ıırısıı yıllarında « ~ t ğt 
ihya eden İtalyayı takdir ve cemiyeti» için y9P1,11ı 
tebcil ediyoruz. Halbuki ay- rli hizmetler dolll~ıııl•r.., 
nı zamanda boğaziçinde de ileyhe .yal an<'ı rJJiyed"~ 
bu kabil sanat eserk·ri vü_ ki Almanlık «ceın 11dıt 
cudo gelmişti; fakat bunlara yaşlı fohri 1118111,ı 
bu canlı, menfi propaganda- buradaki çalışı:n~dıJ' 
yı, ne diye serbest serbest da tanıyan ınıt ri '' 
dolaştıralım?. . kişi ile onun ese 08ııl 

Biliyoruz ki, kara kuvvet, Türk mimari .9~ blJ 
bizim değil, kendisinin oıki- yan birçok. k.~j bil 
sinin adamıdır. araştırıcı bıJgı ıı~I• 

Sonra köylümüzü göz ön - gününde hııyr9\,ııd6_, 
üne getiriniz: l ı yacaklar ve 1 ıısr .~ 

Memleketimizin temel taşı dahu uzun Y e -J 
olan köy ok:utnnlarımızın, bedeni kudret f 8~1"""L 

1 1 il met temenni eder al. 
zoten uçurum u o an yo orı- rr 
oda yürümelerini birkat dn· 
ha gü~leştirmiyelim ... 

Me - Te mari tar:r. · 
. 

K DRİ UZK~~ 1ı 
E H U C U l K ı RT A S i YE M A .6 ~~! 

lliikurnet caddesinde Zarbah .,1,e, 
tında yeni a(:dığım diikkfuu.la kı1'13:,·lf,, 
caciye çeşidleriııiu en e~ isi ve P~· 11,e~ 
eıa ucuzu olarak bulunur. Bilha~s e ~' _.t 

taleheleriıuı aid muhıc~lif' defıcı '~ l•"' 
ve · ire diü,w ticarethanrleı·den pr 

M 

ve ehven fiatle atılır. 



lııUPA. 7 

Felaket gören Yabancı gazeteler: 

Kardef lerimize halkın yardımı1 Loit Corcun Programı. 
Lira K. - ı Loid Corcun parolası «herşeyi 

Posta 
T ıyaresi dDş~ü. ölenler, 

yaralananlar var. ı Han<,ı Emin Pazarköylü 1 
3 Keresteci Ahmet yapmak gerektir !n letanbul, 16 (A A ) - Bu

gün soat J 4 de istanbuldan 
kalkan posta tayaretıi mak-

2 S) AbdüHelAm Mehmet Dail tierald, l,,onJra yozı- maliyeciler dünyasınm ira 
» lalam yor: deeini ifade ettiği zannında 
Bıçkıcı Receb «Mr. l..lyd George, hic bir bulunmak büyük bir yan 

10 Eskici Riza eiyasr fırkaya mensub olm- lışlıktır. Londra bankııcılık 
50 Keresteci Yakub ıyan hür vo müstakil bir flleminde onun fıkirlcrine 
50 Ekmekci İbrahim vatandaş gibi, yeni eencden tamamen ıit Cıkirler totı 
50 Uıçkıcı Bürhon itibaren ulusal kalkınma yanlar vardır Fakat maliye 
10 Pabuççu Akif İçin uğra moğa başlıyacnk- mabedinde serbestce &Öz 
30 Berber Mustafa tır. söylemek kolay birıey de. 
10 Kunduracı Halil 1ngiliz milli bankasının ğildir. 

1 inesin<le vuku gelen nrıza 

yüzünden Karamürselin Se· 
ytii köyüne düşmüş toyarede 
ikisi toyareci ve biride 
Amerikalı bir yolcu yorolan
mışlar ve yakın hir hasta. 
haneye kaldırılm 19lardır. 

--~-

Romen 1 o Aşcı humdi ulusal bir surette mürakab- Mnamefih ileride yopılaoak 
5 ~ayakcı Ali Osman esi lüzumunu ileri otan U- olan intihnhatın malıye sis· 

2 Man.ı'aturl\Cl Şumnulu Yusuf lemimizde tam bir değişik· 
ı yd Georgeun programındaki 

25 Terzi MeŞsu:. oğlu mehml't parola şudur: «Birşey yap- ~i!ıi::;,dana getireceğinden ffü~Umeti harb S8n8Jİİni 
tO Berber aa.ır mok gerektir .» 
25 Nalbant Sadettin Tekeli Bu program, Churtta Mr. Bazı rivayetlere göre sir 1 tensi~ için h8Zlfl8n1J0r 

Ahmet Ll d G 1 Sto(for: 25 y eorge i e bnı yük- BüLrea 16 {A A ) H 
a - l .. lyd George Varl ır. )' - • · a· 

50 Mehmet sek ikt.snlcılar arasında ya- 1 d len Romonyada Ulusal e Marx aibi söz söylüyor.» e m. 25 Dökümcü Muharrem . p ll\n k 1 d h • - · · ki d' · ı · · · 
S lAh dd n ı onuşma ar a nzır mı'sıtı'r. nıyetın pe et ırı mesı ıcın 

Tu .. rk Pazarı mntlınosı C\ a 1 1 :r 
2 anmıştır · cc .. Bu sözler kendisine çok çalışılmaktadır. Başha-

5 Taşköyden lsmail Mr. Llyd Georgeun plAnı söylendiği zaman Mr. Llyd kan matbuata bir tebliğinde 

1 

1 
2 

25 Marangoz Fazıl önümüzdeki ktlnunusanide lieorge demiştir ki: salAhiyattlar makamların or· 
25 Çarıkcı Abdurrahman halka ilt\n edilecektir Bu - Ben şüphesiz eoıyaliım- duya harp melzemesile tec· 
25 Nalıncı Osman münasebetle Llyd Georgc den korkan bir adam değİ· hiz ve harp. ınnayiinin ten· 
25 helvacı Cıımnl b d t 1 t 1 · azı propagan a op an ı arı Jim . Fakat sosyalizmi usanç ıikı için geniş bir program 
50 :a » ısa · yapocoktır. verici bir Almandan teldkki hozırlamakda olduğunu bil· 

" İsmail Mr. Llyd G,orge yeni .bir edeceğimi b11nu Robert Ov- 1 dirmiştir. 
25 

50 
25 

50 
50 

50 
25 
25 

25 
25 
25 
ıo 

25 
50 
50 
25 

50 
25 
50 

50 
25 
1o 
10 
50 
25 
25 
25 

25 
15 
25 

25 
50 

)) 

Kunduracı Halil siyasi fırka kurmak niye- em gibi bir lngilizden ni~·in ~-
1'erzi hüseyin tinde değildir Ma&mafıh olmıyayım? Ben Roberl Ov- \ "1.1 .1 
Kunduracı Cemil hiç bir fırkaya mensub emin insaniyetkarane duoiı · umınyuruU 
Köseleci Ahmet olmıyan müntebiblerin bu ncelerine inanırım. 1 unun Batkanlıı- n.la )) 

)) Terzi Mustafa mılli kalkınma programınm eserlerinin tekrar bas ı lma· V' l U n: 
tatbiki için kendine iltihak mış olmasına şaşarım 31 t .935 perşembe günü » Terzi mebmet 

• Huıeyjn 

Pul ıigaro bayii Te\'fık Kandınaı 
Kebopcı hüsnü 
Ekmekci cıhmet 
Marangoz hilmi 
Boyacı Mehmet 
helvacı mehmet 
Kebapçı Emin 
Boyocı muetaf 
Kasap mehmet 
» hüıeyin kopça k 
Kuyumcu Ahmet çantay 
Kuhveci ismail Topatan 

bakkal ismnıl h lit 
babçı ... an halil 
bayocı Talat Öz 
Kasap hüseyin 
Kebabcı ~ait 

Yağcı lsmail 
Kasab Mehmet Kadıoğlu 
Leblebici Orhan 
Aşcı Ajımet Kuru 
Kasab Niyazi 
Keub Mustafa 
Tenekeci Ahmet 
Kasab RPt'eb ve Mustafa 

Sirkeci Şe" lu 
Tenekeci mehmel 
Bakkal tt sri 

Bakkal Ali Riza 
Tenekeci Mustafa 
Furuncu hüseyin 

edecekleri Qmidindedir. M. Önümüzde açılan büyük faa saat 20 de yıllık kongresi 
Rooselveltin yaptığı tecrü- liyet sahasını gördüğüm ıa- yapılacaA"ından Yurtlu ark. 
be Mr. L\yd Georgeu Cel. man hayret ettim. Mütemmim odaşlarm toplantıya gelme· 
kalade tesir altında bırak- intihablarda müstenkiflerin leri rica olunur. 
mıştır Kendisi hAltl. tcred adedi büyüktür. ıntihab ku· 
düt halinde hulunon hnlkın tusıı başına gitmek zahmet· 
gayretli bir programa İl· ini göstermeyen bu münteh-
tihak edecekleri knnaatin· ibleri seferber etmek isterim. 
dedir: 

Mr. Llyd George diyor kL 
Programın bo9lıca noktuı 

ln2iliz milli benkoıının milli 
bir oekilde !kontrolu olub 
bu tedbiri ulusal kalkınma· 

nın baolıta vorh od
Jederim. lngiliz bankası 
hakiki bir milli banka ol· 
malıdır. Yoksa kopalı ve 
huıuıf bir müeB1ese değil. 

M. Maotogu Normanm 

Programım bir sol cenah 
lnihQmeti için yapılacak bir
çok itleri muhtevi bulu•ma
ktıtdır. Bu proğramda böyle 
bir bükt1meti bet &ene meı~
ul edebilecek noktalar vard
ır. eunlur, yapılması gerek 
olen işlerdir. lşci fırkası ile 
işlemekten neden çekineyim? 

Bon hür ve müstokilim. 
hiç bir siyesi fırka
ya mensub değilim, i~lemek 

istiyen herkesle itbirliği ya-

pmağa hazırım. Memleket la· 
fozanlıklardon ve fırkocılıkL 
ardan yorğundur. ite ile re it 
temin edem iyen, işcileri gıd. 
asız n elbiıeıiz bırakan bu
günkü ıiıtem tam manasile 
fenadır. Hayatımın ıon 7ılla
rını bu vaziyetin tadiliae ha
sredeceğim . Buna yardım et . 
mek istiyen herkesi doıt nd. 
dederim, nete!kim ben de on 
ların dostuyum.» 

Uyd Georgeun huıuıi do· 
ktorlaı·ı kendisinin sı h bi ahv. 
alinden tamamen memhund· 
urlar. 

ALTIN MAKAS 

t 7 ikinci kan aft 

Marmara 
Adalarında. 
< Üst tarafı birinci ıay rad: > 
8rdekte bir hissedilecek de· 
recede kuvvetli sarsıntılar 
husule gelmi1Jtir 

Paşalimonı muhafaza me. 
moru ayağından, narlı köyün . 
den bir kodın do omuzların
dan hnfıfce angazdan müte
essir olarak Erdeğe getirilmiş 
ve burada hazırlanan evrak
larile birlikte Bandırma has· 
tanesine nakledilmişlerdir. 
bugün de komisyonun yaptı
ğı yardımlardan Narlı köyü. 
ne 200 ekmek, 4 çuval un 
10 hasır, bir teneke kavurma 
verilmiştir . 

Keıa llhan köyüne J 50 
ekmek ekmek 2 çuval un 
5 hasır ve bir teneke kavur-
ma dağıtılmıştır . Akşam Qze· 
ri mormarayo hareket ede. 
cek motorla da Marmara 
ve civar köylerine erzak gö
aderilecektir. Komisiyon re. 
isi kaymakam boy Esot na. 
biye merkezinden idare etm
ektedir. 

Civar kazalardan Bandır
ma, Gönen, Korabiğo ve Bi-
ğadan yokıullara yardım 

edilmektedir. 
Erdek halkı torofından 

birinci defalarda 248 lira 
25 kuruş yardımları 1ıt-
tanbulda bulunan Erdok)j 
tüccarlar tarafından 105 lira 
Brdek halk fırkası tarafın
dan 104 60 liraBrdek kızıl ay 
kurumu şubesi tarafından 167 
37 lira yardımda bulunmu· 
ttur . 

Hrdek Kızılay kurumu şu· 
besi tarafından 1856 ekmek 
bandırma halkı laraf ındo n 

ayniyat olarak 1800 ekmek 
Erdek halk:l 550 eknıek 1 ve 
2 inci defa ı 233 ekmek 
gönderilmiıtir Erdek kızıl 
ay kurumu ıubeıi tara
rından ilAo mum v• 
kibirit alınmıotır Nahiye me
rkezi olan marmarada ancak 
sağlam olarak bet ev ka· 
labilmiıtir mütebakisi olan 
mermarede doktor Tahsin 
ait balık konıerve binasıda 

tamamen yıkılmıştır. Kaza
zadelere komiıyon cunle baı
yardım etmektedir. 

25 
ıo 

Sütcü lbrahim 
ncu temir oh . 

B h 'bdullah ve Şerafettın a cavan '' 
Otelci mehmet Nimet 

i\; huçnk "•ne Alnıaııyada tala il P.tmi~ analın hiiliirı irıcelikleriru~ vakıf Berlin terzi akade
ıui iııirı aliyyiilarn deret•fdr. maka..,tarhk şr.ha<lPtııame...ini vt• a~'rıca şeref diploma ım haiz 

50 
50 Peynirci Adem 

50 Şakir 

25 l..ütfıi 

Almanların sevıncı 

. l •er BaRbaken Macar tel ojansınn 
sı de Lınz va anpen )' • . 
ce h . b" "k bı'r tezohiı· • Macaristonın Sar.,reyıem ne p enın uyu . ~ . 
tu.. d d ·ııı·ır Lj· ticeeı' nin ıamımı bır surette 

eınasın a emı:.- ~ · 
- Avusturya S:ırJoki Al- selamladığını eöylemiştir. 

nıan muvaffak yetlerini sel • S rburk 16 (A A,.) 

l 1 k . kl be Re,,iam komisyonu lngilız 
lll ama ve eevınme e - J ' 

raber Dolfus tarafındoo ha askerlerinin muhofozasınd 
hareket etmiştir. Sosyalist ,·o 

ıırlanan sıyasal programdan 

b İr parmak bile oyrılmıya · 
oıktır. 

Bııdape§to, 16 (A A ) 

komünist gazeteler dünden 

jtıbııren nf' riyetlarını t.ldil 

etmittir. 

MUHARRE'MHAsBI 
Erkek ve Kadın terzıhanesı 

Makastarı bulunduğum hanımlar terzihanesinin imal ettiği manto, tayyur ve balo elbiselerini görünüz. En 
zarif geyinmiş hanımefendiler, en şık geyinmit bey~fendiler Altın makasın muhterem müşterileridir . Modellere 
muvafık olmıyan ve sevilmiyen elbiseler derhal tatbik edilir. 

Güzel V(l pahalı olan kumaşlarınızı ~'alnız ALTI , MAKA A hiçtiriniz. 

Çünkü ı senedir hali faaliyette bulunan Altın makas atelyelerınde 
1 biçilmiş zarif dikilmiş elbiselerinden şikayet eden görülmemlıtir. 

Erkık atılyııi postahane sakıği Na. 50 
Hammlar ıtelyısi lıroğlın mahallesi iknıci sokıa lı. 24 
~ - -- -=-- ___::- - -~~~~:~~~ 



• 

------ ·----------~ -

TURKD1Ll 

~~~--=---~~~~~~~~~~~-' ................... ·····~ 
ŞEHİ İNEM SINDA ' : G e 1 dil G e 1 d i! 

f 3 i~inci~anun pazar iti~aren 

Dünyanın en büyü~ ve en müthiş heyecan ve sergüşest filimi olan 

RADER HORN 
TÜCCAR HORN 

FİLİMiNi TAKDİ~I EDIYOHUZ: • 

Bu öyle hir filinıdir ki şimdiye kadar dcılıa bir eşi yapdamanıı~- 1 
tır. Başından sonuna kadar sizi hayret ve dehşt'l. içinde bırakacak- 1 

1 tır. •ekor yokLur. llcrşey tabii, ve bütün ha) 'auat tanıamen ' 'ah- 1 
şidi r. i la vele n: 

1 - FOKS JÜHNAL. 
2 r- HAYVANATIN DANSI. 
ll ayynatın darısı filnninde her cins hay,anatıu nasıl dans ellikle- \ 

r irıi bliyük bir hayret ,.e merak içinde ~e~-redect!ksiniz. 1 
Bu lıafta perşembe matcmiude 1 - (ATllACA) 2 -- gösterilen 

arzuya L>inaen (HO~JA ,.\ TEŞLEH İÇİNDE.) 
Cuma ma ti ıwmiz<le «TVCC.\ H UOHN » filinıleri gösterilcct'k tir. 

1 

1. --- .1 
IJllJ!Wı!l~~1!!!~!W!~~~~~J~~!!!!~!~!!!~!!~]!~~!l~!~!!!!!!!~~~!!!!~~!!!!!!!!!;!!~B!!!!~!~~J~~~]!~!OO!~!!!l!!~!;!ıg 
j4 Romatizma ve soğuk alğınlıklarına çare ;,!! 
~~ Türk Elektrik iİ 
==4 T ermof oru ~ 
=-~ ~ 
:J Bahkesir: yeşillide No. 32 Kuyumcu Ahmet ~aytay t= 
==~ === 
~~ Ökonomi Bakanhğmın 18 şubat 1933 tarih ve 1499 numara ~ 
_ ~ v.P on b~ş ~?nelik ihti!·a beratını haiz?ir. ~hıhterenı hekimlerimi- i§ 

;; zıu ıavs1yesıle romatızmalar<la, asabı hastalıklarda, tt-ırlenwde, f-==:ı 1:4 ıcak kum ve hava bauyo ve pausumarılarmda istinıal ohmn ak- ~=
.e:::;~ tadır. liararet için sandalyalara ve yatak içerisine vt-ısair lüzunı ~ 
=J gör~ılen yerlered.e konul.a~>ilir. IJer. nıeuıleketin voltuna güre lwr ~ r 
E.3~ ~ef..ıl ve ebadda ınıal cdılır. - TE~llNATLIDlll ;_ 
~~ Satış yerleri: lznıiı·de PeşLerualcılarda Seydi Şehirli ~lt>hmel ~= =J Te' fik elektrik ticarethaııesi. ~-

~ Burs<ula Setbaşırıda Ahmel Tevfik eczahanesi rJI 
-- i:,_ 

r~ ista11hulda Mısır çarşısında atlar il. Hüsnü ve mahdumları ~ 

• Si • • • • • Bira Fabrikası Mamulatı 

A N K A R A B i R AS 1. 
1 GELDi G:ELDi GELJJ 
• T' • 
• ı optan satış yerı: 

BANDIRMA 
Her bayi ve Lokantada arayınız! 

•1t1t•••• • • -·~ ·······-~·-- ··-
, ; : r -P~ .. •'ır ~ "''. '. ·" .... , .•. "t.\ .,. 

• ~. ~ ·: .. -··-.~~ı- ·.··· ... ,.~ ··C".'. 

Aşağıya baslı~ınıız relı her ı.a blo ha 1 k ıııı ızın her t.ül ii Hı ı i ~ a:ı~ 
rmı en rahat, en evi, en Ht•uz ve Pn sa .-,l anı ~arllarla neredt\, 

~ . . 
lerden karşıhyuLileceklerini gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz •. Hangi otl 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin ecvaplarııu bu tabloda arayım1. 
Kuva''İ ıı1İ 

TRİKO T' AJ· Mehmet Servet örme e.; J 

n • ve caddt·si nunrnra: 98 
' 

KIRT ASİYE· Mustaf_a Fehmi. Hükumet 
• ne sokagı. 

O T E L t .-.... - - - • c:ıddl 
: kaptan zade Oteli .. KuYa) i 111illıyr 

sinde.. l 'si 
Bahkesirpalas - Kuvavi nıilliy(' eadt t . ~ . J• 

A V U K A T: Emin Vedat bey ... HükUıııeL caddtı:•:
1

1111 
Sadık ve Hacı Tevfik beyler· tıu 
caddesinde Ahnıet çeşmesi karşısında il' 

B E R B E R : Moda berberi Sabri bey. Hiikı'ınırt cad =4 ve Galatada Yoyvoda caddesiude edkardölevi elektrik. deposu. ~= 
--~ A nkara<la E' liya zade ıtriyat ve eeza <le posu. ~ • 

t-ş, Sı\'as ve Samsunda lbr<ı lıim Ferit ışık elektrik deroları. r sind~ .. Dar balı oteli altında.. ' .. k~fll" 
Yenı berber ıbrahim Dural: Jlt1 

r= ~ l\onyada ,\li rı vi tn lıafi)'e ve granıofon ticarethane~i ,~ 
§~ ~\fyorıkarahi~arda llüsrıii Riza Jstanbul eczahanesi. i 
::=-~ [şakta diş tabibi Bay Yu uf. ~= 
ır=-= == 

~~ijı~ııı1ıii1111ııı~~~ıı~ıııı~1İi~iinıiiiji~~ıııii·;ııı~ıi~i 1i11ıii~~ij~iı~••~ i~~iıii:iııiııiırıı~iıııiı~~ii~ii•ıiiiiıııı~r • : ,,.--=- - -- .. ~ ' "' ~ ~~~~~ ~~~ 
1 Doktor 1 TURKDİLİ neşriyatından: 1 

Mu~yenflhorıesını poot.ıh \,\ZAN: ll. LE\ DET ~ 
000 cıvurıudu .z0.m00 so- , ftt: Bır perdelık mektep temsılı ır 
kağınn nakletmıştır. J il. ~ 

.. _ -"' . Fiotı: Beş kuruştur. ~ 
- idare evimizde ve her kitapçıda bulunur. ~ 

r-AVuKAT_, r~n~~~~~~~~ı 
H. Tevfik - Sadık 

DAVAVEKILİ 

Yl'Sl'F KENAN 

Yurddaş: 
Felô.kelli günlerde samı yardım elini uzatan llildli 

ahmer lnsanltfjın şefkatinden doğmuştur. Zengin, f u . 
Yaz1hanesı hükumet caddesin- kir, kadrn, erkt!J< /wlôsa hiç bir kimse kendini llilali 
de Ahmet çeşmesi karşısında ahmcrin himayesinden uzak sayama:. Senelerce ev-
Merkez ve kazalarda her ve/ kurulan bu hayır ocağına aza kaydolumız. 
nevi dava ktıbul ve surat-

ı Bal!kesir fiilaliahmer merkezi ı ~ nt>lıcelendirılir. • 
----------.-;;;;;;m;;U~ms.._~iiıiiee~'"iiiiiıi:~~-----._.iiiiiiii~i311liiillıiiiİiiiilııi~---.... 

caddesi Yıldız Karaathanesi karşısın '° ~ 

TUHAFİYE• Müftü zade Abdullah tuhafiye ve giJf 
• kolonyacısı .. Abacılar caddesi No. 3 l 1 ~ı 

.. ıll' 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şalı \lclınırl · 
ıı umara 18 · 

B A K K A L: Balık pazarı bakkaliyesi. Osnıa~. ~~; 
Paşa canai i caddesinde.. ~iP) lıu n(' ı .o~;~,,di· 
Bandırma h'1kkaliyflsi Ahmet Hi:mı e:,ıeri· 
Bilünıumiçkiler, konscrw• v.-. ş ~kt)r çt·Ş· · 

7 
TERZİ : Mustafa bey .. Postahane sokağı N°· :ıı~~ 

Terzi ve örücü Celalettin beY· 
nıi 1 1ive caddesi No. 163 11t/' .. .ı . şe~ 

ŞEKERCi : Ahmet Nuri efendi: Balıkesirin eıı •)~k•;r 0aı 
· cisi. IHiktimet caddesi, postahcıne soknr' 

mara: 24 ., . JI•· • ~ tazı 
MANJF A TU '"::Tavşanlılı Zade Fahri bey. F 31~ 

11
,illif 

nifatura ve kumaş mağzası. K u vayı 
1 

caddesi numara: 52 • dfııe" 
HIRDA VA~· Cumalı Hasan - Yapı ve reııçper "e.~111r" 

• demir· lııJ'Chl\ al, hoya, t•anı, çinH~to 
Sart.!•;lar ha~ı. 

..,~ . ,,, ,, . 
.. ; ~ . . 


