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ÖZGE GUNLERDı.:: VE ER. 

~= Türk Dili Evi Ba/Jkesir J 
~ Yıllığı: 80~, ~ltıaylı~ 400 kuruştur, sayısı 3 kurut 

ÇIKAR.. ~ Gunu gcçmtş sayılar 25 kuruştur. 

. . . .. ~ ~... - . \ .. . . . 

SH. Fırkamızı~ Saylavlığa Gösterdiği Namzetler. 
Fırka Saylav Namzetleri Fransız Kama 1 Atatürk. 
Ne K - - - -· - -- S --·ı ? Baş~akanı radyoda mühim Atatür~ün muhaTaia~ieilöz adı Türkçe ordu 11 

adar Kadın Saylav eçı.ecek. bir nutuk söyledi. Kale manasına olan Kamildir. 

NIGstak1· 1 ıe Jç·ın Bırakılan Yerler. an~~;;:,·d~!A .. ~~~yo ~~:b:~: 
Ank J tuk soyıemıştır. Bu nutkun-

~. F. ar:, 4 'A A.) C. arav 5aylavı 4 lsınnil Ha 1 bengisin ödemit . b~lediye da demiştirki: 

ocak olanlar aras ı nda akt 
edilen haYa ittıCnkı karşı· 

sındn artık bundnn böyle 
hiç kimse kuvetini sui. 
istimale kulkışmuya<·ektır. 

hnva ibdrbin~ karşı suih 
perver ulusların ittifuln 

bijlü . Ornfındaıı ·ı k kkı. Czun çurşılı eskı Ha l>aşkunı 5 - li1lmı Erg~nclı - lcsıbmrla müdofoo olun-
)
. • 0 ınt h seçı ere b' · · umumi. mü( tt" •ırnı ı ub d . 1 1 k· sı·r s"yl "'I 5 Gcı c. ral ırıocı ö ış. it eri teb . uı re erım~ ._ ,, ... • 

\' r:ıa lığ edil"n say- l\dzım Üz ip B M. M Çankırı: 
lfyanırı.·zetıerj şunlardır: bı:ışkonı 6- \loml't C ıvid ı -Çankırı M. Abdülhalik 

Demir eski B ılıkcsir sa· Er< nde eski ç'urık rı soyl· 
tı 1 • Alı' . O U o avı 'e C. tt . P. ml'clıs 
• haka Çutın Kaya No- ylovı 7- :-nııın Y I' eık· nt 2 H d eski ~: ınukkale say grubu hoşkun vekılı 2-

' 1 >.t
1 

' ay ar Cerc••I Hıfot Umur eski Çı.ınlurı 
"kçen on sııyJavı 3 Cem Al Ju,·ı 8 H ıyrettm K , rtın ~ l esk.' , u S l 1 sayluvi 3 Ziyu E tm es· 

ıı .. t l Afron Sa.) l .. 
1 

sski B lecek ı;nyluvı 9 · o ll ıo . " A. J • , kı Ç .nk.rı s.ıyıuvı 4 ~ü 
Yorı •a ı"kosoıon c '-kı' Af- Gökçi ( '< dın)lzmir k z munl-.. y c mi ÇoJgeçen eslt'ı tiuylı.ıv. 
eaki av,, 5 lzzl·t Ulv lim nıt ktebi ıı.fülürü, 9 lb i<ırJan 5· niuDı ıkıl sa)·l.ı\ 
6. aa Af\·on ' hnır Buhkcsı·r Susırıüırlık çıf L b k 1 wıeb J sayluyı ıçın oş ıra ı ruıştır. 
"~ l'Ure u·· tcılerinden, 11- Cemal miıtc t•ir:ı b unenç (kadın) Çoroh 
•tıık·ı ııledıye ·· ~· .. koıt miraloy, 12 - Dr. Hosnn ' ıJ ı aa,,ı.. . . uyeoı 7- mu k l ·Akif eski Rize soy 
lalıttır. " .. v ıçın boı;ı bır"k- VaE>ıf Sonıyürck dişci me -~ .. lavı 2-Ali Zırh eski Hı 

l teht profesörlerinden. 

l"IDasya: d E Bayezi : . 
'• .1 sdu Ar . ı . İhsan Tav eski Be· 

Y ııv1 2. l 08 eskı Amosyo ~Q • ıınınil llukkı mu- yazid saylnvı, 2 _ llalid Bay 
'•ı 3. es~ı Amasya suy- r:ık eski Beyıızıt suylavı, 3 -
'-1lrı,.1. afız eski Amasya Ubeydullah eskı s.,yaz.t S·•Y-

l lavı. 
ı Dkara: Bilacik 

'gu~du'<errıl\l Atatürk 2• Ak 1 - lbrohim Çolak eski 
•ı · ı es k · ' S · l 1 ~ 4. ~ ı Aııkoru t;:ıyla Hı}t;cİk sayluvı, 2 • alı 1 ~o-
J,. t' •a'yr~f Deaurel eski An zok eski bilı cjk sayluv1 1 3 • 
"tı avı e.sk • Dr. General Besim Ömer üni-b L Uatab > erı fabnkn-

ı 11( 1\ fit aşılarından 4 _ Fa. vorsite cskı profeiörlerın-
'"• t 

1 
Ata k · d ~ "· il . ' es ı Bolu soy en. 

e ~~'-ta asım Ak tor esk ı 60IU 
t • ı ,\ ,~&ylovı, 6 . Kıvac 1 . Ct3vat Abbas Gürer 
<tl ' ıı~ora ı..• \' "ta

8 
L. snylavı, 7- Hı eski Holu suyl vı, 2 - Dr. c. 

11 8 e, .. , A k 1 k. B 1 ~ · Yllb ı. ara sayla- mın c ... mal Sut u es ı o u 
'r' .Ya G l b 11 t' 'l C Uı •ıt l u ı eski An- s •• yltıY•, 3 . ıasnn v"mı a· 
11, Y avt g ı ı 4 ıo gıı ' · Ahmet mbel eski Uo u say avı, -

~rı~ "'Ürnta:et~ai bnşuı:.tosı l:mıoil Hakkı Uzmoy eski Bo 
t.,~ •ta hıı Aknıen C. H. F. lu snylovı, 5 - Şukrü Gülez 
fldUtfılt A.y tkan vekili, ı ı- eski Bolu eaylovı , 6 - Mıtot 
S,de? Ve C~~ A~aş .çift~·ıler.- Kuroy <>ski lstanbul snylavı, 
~ ı 1( i. fi. uyeıii, 12. 7 _ Mi tat mütekait eski ka· 
•tıı L · llra M h k 

~llb uıtık N h' t: met An- ymu am. 
'ein terı, 13 H ıye Kaz köy Burdur: 

h°t b • ınustokıl scıylav ı _ Mustııfn Şeref Öıkon 
,Antaın;rakılmıştır. ~skı Burdur saylav•, 2 . Ha-

rı. C\fltaıy lıt Onr.ın eski Burdur soyla 
"lr:ırı. e8lci a 1• Dr. Canıal Tu- ,vı . 3. lbrabım Necnıı Dilmen 
c;. Ant 1 · G l .\tlt Nurıın 8 yo soylovı, Tiırk dili cemiyutı en· 
~ fllya n Aksoy eski kıltihi 
~ 'Nıın an~ınvi 3. H ısih Bursa: 
':ı" eskı A ~lld 1 4. T ·· ntalya sn- Asaf f";;kı Bursa ~aylavı 2-
ırı.d ın Fey Utkdo başlıng ı•oktor Ht:fi Guron e!'ki Bu 
rı. Q 5 . C ııotı 1ise kısm rsa saylavı 3 fü;n<l S ıg.ıy 
'·d'oııu, .. 6e.aı llalPJ, ko- 1 4 l\1t " '4 eski Bursa Stl" avı u ı 

ı • N J 
tııt.Ye il.. ızıf Arıc:ın :5tııfa Fchmı g r\·l'ker 

l(ıl ıu tl' ~flL styı Şorı 7 • müE- Pski Bu. sn saylnvı R.f d 
l(ıl av · · lrlıştır ıçın boş hı. Cnnitez eski Bursa soyln\'ı 

AJdlQ' . 6 . Ovklor G ılıb knhr:ım· 
1 • 1 l l ao eski Bursn ssy ovı 

llj Adnan k' ıa ~Yd Er'-k' 7 _ F.ıtı'n V"ndirPn es 1 

"I ın " "" ın efl-
dılltoa.. G a::ıylovı ~-Dr. ı rnbzon soy lavı 8 .- dokt-
ll'l: •ayıaverrnen eski oy- or ~udi Konuk C H (i' . 

hfn ltıoa .1r 3-Ahidin Öz· Hursn vilayet idare H .. 
)l~rı San tı bakanı 4-To- boşkonı 9 - Atfi adlıye ~u 

"ı eski d fetlişi IO - Şekihe ŞPkı.b 
"crı.t 5 • oy ın sa-fı . le Nazım tur- jsel (kad n) in• göl de v.ı-
6 ~ tdllre nydın kooperati· ronda çıftçi ı 1 Sa ıh ttın 
1 Utj 1( meclısi .. . f .. rı't talny lstanhul nvuk· 

aılarındıın 
e,.·1 "• uyesı '° lld u-.ırn s .. k en. o e çıfıci-

ı ~lhkesir: 
~ili ellvor 
le '~'ait Adnkcın eski 
1 ıet soyla 
'' eak· vı 2·1focim 

• 3·Sureı Balıkesir say-
YaEvreo e~ki Aks· 

Çanokkale: 
f-AhmPd Cl•vad Emre eski 

C. kale a:ıylovı 2. Şükru Yo· 
sür eski ç. hnle suylavı 

3 _ Ziya Gevher EJili eski 
Y kale saylovı 4· Muıtıfa 

ze sayluv1 1 8 Atıf Tuıuu 
eski Rıv• sayluvı 4 Fuat Tu 
nçay eslı R ze snyla\'l 5-Un-
8an Cuvid eski H.ze suylı.ıvı 
6 Asım U~ eski Art.vın suyla-
vı 8·Mühendis Ömer Fehmi 
yollar ve binular dairesi ha· 
şkanı. 

Çorum: 
1- Dr. Mustafa Cuvlekin 

eski Çorum saylavı 2·lsmaıl 
Kemal Alpsar eskı Çorum H

ylavı3-lsmet Eker e1:1ki Çorum 
saylavi 4 . Niyaz.İ çağıl eski 
çorum sııylavı 5-Ntıbi R z.ı 
yılıhrım eski çorum saylavi 
çiftçi, 6 Eyub Sabri eski 
sayJnvlardan, 7 - Baytar Ali 
ll.za tayere cemiyetı miıfet· 
tışi ve C. H F. \'. it eski 
başkanları odun. 

Denizi:: 
1 - Dr. KAzı m Samanlı 

eski Dırnizlj suylevı, 2 - Emın 
A:ilan Tokatlı eski Dımiıli 
saylavı, iJ - Haydar Rüştü 
Oktene eski Denızlı saylüvı. 
4 ~azhar Müfıt Kansu eski 
Denizli saylnvı. S • Necih Ali 
Kuçuko eski Dımizli sayluvı, 
fit . Yusuf bntkaya eski Deni· 
zli saylavı, 7 · Dr. Uamdi 
l>ımızli hastahane boşheki· 
oıı, 8-Müstakıl sayluv için 
h,oş yer bırakılmıştır 

Oıyarbtk.r: 
1 Gdnerul Kazim Seviik

tekın eski Dıyurbekır suyla· 
vı , 2 z.,kdi Apaydın M. M. 
bakanı, 3 Mesut Al.ıson es
ki ÜJyurb~kır twylnvı, 4-
Züıfu Tıgrcl Biyarbekir sn
yln vı, 5 - Huriye 8,ıhu iz (ka 
Jın) peuağojı muı.ıllhı, 6 Te· 
vfık Bilgo ldtanbul kız ve 
Kulelı liselerinde torih 
muoiliıııi, 7- Rıiştii efkol U 
müuıi riı 

Edirne: 
ı - Faik Koltuk kır 

an eski Edirne Mylovı, 
2 Şeref Aykut eski Edi
rne say lavı 3 - Doktor Fa· 
tma Çakır (kadın) gural>a 
hastu hanesi iç hastalı klo rı 
mütehosıısı, 4 Mecdi 
Ozan İs\.anbul tüccarları 
ndnn. 

El Aziz: 
1-Ahmed Saffed Hakay eaki 

le s~t çt knıı k husuEOunda 
Frıııısu ıle lngıltererıin bil· 
ı.ıhcrtl nziıuldlr plllıtika<·ılur 
f ·krıııce sulh yo unılu ut . lmış 

kıtti bir adamdır. Kudus na-
hilisltt sulnr taşmıştır. Bir 
çok lin ! Jı ı jn ö]di ğiın
·lcn korkulmekt;ıdır . Orta 
Lr:histanda .muhabcro kf sil 
mı~ yollar tamamen kopnn 
mıştır. Demiryollarını su 

· hllsmıştır. T~lt-fon hntln 
çahşJTiaktııdır 

-·-
Amarikah seyyaMar 

lstanbul, 5 (A..A.} - Ayıa 
13 çünde lımanımıza 300 

} • Kıun:ıl 
Amerika ı &eyuh gelecektir tstnnbuJ, (A.A.) _ Bugün· 

Ataıurli 

kelimesinin delAlet ettlli 
Scyohları getirecek Alman kfi tebliğde önder Atatür. 
vupuru ilk defa lhnnnımıza kün öz ndınm KamAI olarak 

monada dil değildir. Atatttr
küo muhafaza edilen öı 
adı Türkce ortlo ·n kale 
manasına olan Kamildir. 

=g=e=-l=m=e-k=-=le=-ı.l=ir=.======-="="'' yazılmış olduğunu gördük. 
Bu busuada yaptığımız Eluız saylavı 2 - Fuııl Ahm · 

et Aykaç eski Eleziz sn
ylavı 3 - ?taliye bakanı 4 . 
Fu~d Zıya.eıki EJAziı ıaylavı 

5 Tahıin Herk eski 
Ulhiz eaylavı 

Erzincan: 
AabJülhak fırad eski Erz. 

ıncan saylavı 2 - Aziz Sa
mıh ilder eski Erzincan 
say lavı 3 • SeUed Ar ikan 
eBki Erzim·an seylavı 4 -
Hikmet Iş ı k Sivas halke. 
vı ''e belediye başkanı 

Erzurum: 
Aziz Akyürek eski 

Erzurum saylavı 2 _ Dokt· 
or Ahmed Fikri Tuv~r es
ki Erzurum snylu,; 3 -
Atıf Kansu eski Erzurum 
4. Nufız Dumlu e8ki Erzurum 1 
stıyluvı •. 5- Necib Asım 

eski .Erzurum soylavı. 6· 
Tohsjn il z r eskı Konya 
sc.ıyla_vı, 7- Nokiye Elgün (ko· 
dın) lstonbul şehır Ml'clisi 
iiye~i, 8- General Ztıki Soy 
de~ır. Ordu Müfetlışliği 
eıkı erkAna harbiye başkanı 
9 - Puat Ankara C. müddei 
umumisi, ıo. ~ilkrü Türk • 
Tayare cemiyeti başk:Rn mu· 
av ini. 

Eskişehir: 
1 · Ahmet Ôzdemir eski 

Eski,ehir sayl:ıvı, Devlet 
Demıryo11arı Eskişehir fabr 
ikası eski ustalarından 2. 
P.min Soznk eski Eşkjşe

1

hir 
sııylovı, 3- Yusuf Zıya Özer 
eski l~skişehir saylavı , 4 
Osman C. H F. Eıkitehir 
viHlyet idare heyeti başken· , 
(Devamı üçünoü aaylada) 

tahkikatta böyle yozılışın 
ıeheb v.; temeli onlatıldı is
tihbaratımıza nazaran Ata
türkün taşıdığı KamAl adı 
bir Arabcn kçlime olma. 
dığı gibi Arobco Kemal 

Son ad üstündeki tahfif 
işareti yumoıattılt ıçıa 

telArtuı hemen hemen Ar· .. 
bca l(emAt telA.fluıuaa 

yaklaşır. benzeyiş butıdan 

lbererldir 

Romanyanın güttüğ r; sıyasa. 

Romanya Dış Bakanı 
Ceneuede ahnan neİicelerden memnuniyetle ba~ıedi

yor. 19 3 5 yıiı nasıl geçece~. 
Bükreş, 5 (AA) - D.ş 

işıeri Bakanı Boy 1'ıtülesko 

beyanntdu bulunmuş ve do 
miştir ki: 

- Son iki ny içinde 

genPI polıtıko inki*Afı dıın 

tfolayı \'Ok memnun Honı;:ı 

a.nlaşmolnrı :Sor mes~lesınin 

dostnno hnlli Fransız • Al
man nnlaşması Şark misakı 

bütün yapılan mi.izakereler 

beynelmilel bir vaziyet ol

madığı takdirde 1 Y35 yılılı 

nın barış kurumu için büyük 

bir ehemmiyeti olacaktır. 

Budopeşte ile Londra on· 

laşmnsı·'bütün Avrupa po

litikasinı Jerin bir şekilde 

tesiri ııltında bulunduro"nk 
geniş mikyosda bir !oisbet 

dir. Yalnız sulh muohedesin 

den askeri maddeler k.aL 

dırilmışdır bunun Mncaristnnado 
tatbiki icap etmektedir. 

H. 1 uüleako 

Saylav namzetleri listesi
n~e bir ~üzellmı · 

Ankaro. 5 (A.A.)- Bu aa· 
hah gazetelerle ve öğle üı
eri radyo ile neıredilen y•· 
ni saylav listesinde üç yanlı· 
şlık vardır. Çoruh vilayet
inde bir ev ile yanlış yazıl
an aokok eski Rize ıaylavı 
nın doğrusu Akuf eski Rize 
saylnvıtlır Kırşehirden 4 ev 
ile yanlı~ yazılan Ahmed 
Seyfeli C. H. F. Başkanı 
( Devamı ikinci sayf adn ) 

• 



• 

8.lYP.A. Z IURKDILI 

1 1 
Muallim leh 

F 0 L K L 0 R K, ÖZER 

--r-:8:-a--:lı--:-k-e·s-ı-·rd_e_h_a_l_k_a_d..!.,e_t l-e-r-nd_e_n_:,' Gazeteleri Londra görüşm-
N ı şan VP. düğün adetleri eleıi hakkında neler ya

Zlyor? Herh ııngi b;r erkek tıv- bidbirlerine hediyeler gön
lenmek ka ra rını verdiği za_ derirler. Bi lh a ssıı; 
mun evelemirde k.,ndi ak- bayram girere~ 
~basile; bnzı komşular ta- kıza bir tak ı m 
rafı ndan söylenilen k•zlar gönderir. Kız da 
bak kında tııhk ı kat başl u r. kıJbele çamaıır 

araya 
erkek, 

elbjs .. Jik 
bihnu-

vesaire 
Nıhuyet takarrür eden kızı hediye eder. 
istemek İçın oğlan evind.-n Uwumiyı·tle nışanı müı-
seçıl~n birkaç lrndın eak .b dedikodiler başlar. 
-bu lfİ erkekler de yapar. Bilha1&a rıi1endan evel 
Bu tJ kdı rde kız bab&1ından verilen ve (ağı rlık) tabir 
istenir. - Kız ı n evine gıder· edilen altı n küpe, elmas 
1 ı: YfJ k ızı görürJn. Bun. küpe beşibirlık, parıı 

ta egötücu11> denır. Kız -her ailenin kudretine gö· 
ğanıl ı İğİ takilirde tekrar re gibi eıyanın az 

cdunur beytıti J dtınilen bir lığı, çoi luğu hak kında 
&eç k11dın beğenilen kızın kız taruf.nın akrabası, 
evine giderek anneaine, dostları iki tarafa mekik 

neai yoksa d ğer gıbi itliyerek dedıkodu 
en yaktn kurıfamna (AIJa- yaparlar. Ekser1a; bu 
ıa emrile, peygamberin hallerin neticesi ayrılanya 
avWe sizin kerımeyi -kızı bile sebeb olur. Bu ta

biaim mahduma - oğlana Al· kdirde iki taraf bediyel· 
lah illlDHİb görmüı, biz de eri geri verir. Bonon 
&İ.Joraz. Siz ne diyeceksi- içindir ki nişandan sonra 
· ) dıye aorarlar. hemen dÜğün yapmak 

Varşova, 5 (AA.) - Ro 
ma anlaşmasına karşı ina
nmoşl ı k göstermiş olması 
bükO.met muhnlı l i Lon<l ru 
görüşme le r ine karş ıda ayni 
.kanaati taşıyordu bu jtibur 
la Londra anle şmolu r ının 
tahakkuku hükumet muhaf
ilinde ikinci bir hayret 
uyandırmıttır. Hüktlmet ga
zeteleri bu onlsşma hakk_ 
ında henüz mütel4 yürüt
mekted ı r, Fakat muhhlif 
gezeteler bunu Fransız polet
ikasıoın bir zaferi olarak 
göstermektedir. 

•• & • 

Ayrntapda akim işleri ~u 
sena eyi gidiyor. 

:Kıs evi bu iti er fekle- kin at"ele edilir. 
daoııacaklarını bildir- Düğüne ba9lan.acağı zaman 

ek MtMile eevab verirler. Bahkesirde •e köylerinde 

Ayiotap, 5 (A.A.) - Vi
IAyeıte bu yıhn ekim du
rumu geçen yıldan yüzde. 
yirmi artmııtır. VilAyet 
nümune lidanlığı bu yıl 
mtıyvalı meyvaıı ı 81 bin tltc61er) gittikden ıon· hemen umumiyetle ealgı ça-

ak,.m anne, baba, di. ldırmak Adetdir. 
ak .. balırını da toplıya· Vakti hali olanlar da ince 
laonaımalara bıılarlar. 18Z tutarak eğlenceler ya
J'UKlan da erk,ği aoruı- pu. Şehirde halta başında 

-~ıı unutmaslar. Bu iş ıdüğün okunur.» yani bir 

fidan ekicilerin iıtı>ğine çı 
karmııtır. Çok eyi hasılAt 
veren pamuk cinslerimizin 
islebı için Rıkişehir tohum 
iıtasiyonundan tohum iste
mektedir. İUJ •tırca •e hatta İcab kadın veya erkek tarafın-

tdtlM aylarca bile ıürer. dan davet edilecek kimıe- •---------·---• 
}; .:ı. .... Li [L · '] d altınlı olan gelin hanımın 
~..,. a•ı evı naz evı e- )ere haber gönderilir. Salı 

• L•: N h t ı L. arkadatları ellerinde yanmıA ... r. J eye muva u.at günü oğlan ve kız tarafı '$ 

· ı · - L • mumlar bulundu~u holde 
verı ırae soı .. eeılir ak.rabalarıDl, dostlarını ha- f<ı 
·ı · kızın ark.Hına diıılirler . Dö 

4 'VN'J ır. Nitan hazır- mama çağırır. Hamım para. 
lı )ar ına . başlanır. Bozan da larınl erkek tarafı verir. nmeğe başlarlar bu it epeyce 
(töz keıimi) denilen bu it Hamamda; tellAklRrın geli- devam eder. Bt\ndan sonra; 
nıııının yerini tutar. nin kurnaııno attıkları para· , eğlençelerin ikinci kısmı 
Nışan mer:ısimi ve larlo üç elma alınır. Elma- hatlar. Bir müddet ı;onra 

d ..... - lurd1tn ikisine para saplanır oA-lan tarafı kısmen dağılır. 
ugun. ve birisi çocuk eline verilir. Kız tarafı eğlencelere de-

Nıpn ilk rubı tayı teşkil Biri de yatağa utıl ı r. Oığeri 
eder. Bunu ya kad ı nlar de zıla( g• ·ceıi göveye ve-
veyohut erkekler yapar, rilir. Bunda (utur) olduğu 
ErkAler, yaptı ğı takdırJe sanılır . 
oğlan tarhf.nJan k,z evine 
lu•hve f PkN, kurabiye ve 
saır hedıydljr gön.Jerılir . 
Brltek taruf, top l anarıık 

Salı günö (ikindi kınası) 

Jenılen bir meraaim yapılır. 

Hu meraaim için oğ ıan f!Vİ 

abpoplarını. akrabalann ı to
plıyarak k ız evıne giderler. 
Orada bir taa içine kına ko. 

gece; önl~ rin ı le hır f"'ner 
ve bir bohça içjnd~ ki 
nıtan heıliyeleri olduğu 
h •tlıle kız evine giderler. yarnk üsı! rine yanmış bir 

mum dikerler . Sonra; bu kı 
Alay Jc,z evıne varın-

na da kızın eline konur. Ve 
ca k~ p duki lrnrt ı layıcılür idne müna~ib bir altın da 
bu alayı buyuk bir 88 bırakılır. K z hazır bulunan-
m ımiyetle kabul eder. Ge • 

ların sıra il~ - yüzünde du -
leuler; mubteJıf yerlere 

vak olduğu halde - el -
y· rleştirilir. Hoş betten lerini öper. Ve kendısine 
sonra Kuranılıın baz ı p .ırç - bttht iı olarak altın ba"'lanır 
alar okunur. Emun~tler ve- 5 

ve merasim de biter. 
rilir. Bademli şerbetler, 

Çarşamba günü k·z evın· 
kahveler içilir. Ve yine de yemeklflr yenir. Buna 
aynı samimiyetle verilen coturma• tabir edılir Çar
mukabil h ıH! ıyeltırle avdet 
edi lir. şamba geceıine (kına gecesi) 

denir. Bu guce kız evinde 
Nışanı kndınlor yaptığı muhtelif eğlenceler yapılır. 

takdırJe; Adet hemen he- 0 gece kız evi çok kalaba· 
men aynıdır. O zaman hed · lık olur. Erkek ve kız ta_ 
iyelerin bir kıım ı nı erk ralı hııp oradadır, Yatsuya 
eüin annesi ta•ır K z 

6 Y • ' kadar ahengin ilk kısm ı de· 
evinde el öpmeler olur. vam eder. Yatsu ezanını 
Erkeğin onneıi kızm nış- müteakıb oğlanın annesi ha_ 
on yüzüğünü takar. Sonra zırlanan kınadan _ gelin 
eğler.celer başlar ve ahı>nk hanımın el öpmesinden 800 • 

devam eder, ve nihayet ra - gPlin kızın el1ne bir 
merasim b ıter. Nışanı mü. parça alarak koyar ve mü_ 
teakıp hemen düğıin olm - naıip gör..füğü bir altını 

1 
vem edP.r, Bu "snoıla k ı z ke
ndi a11nesinin ve akrob&)arı· 

nın ellı·rini öper . Ve aynı 
altın takma ameliyesini tek
rar edn. Artık kına gPceıi 

tAm manasile ıevirıç ic ind~· 
dir. G .. nç kı zlar ve diğer kn 
dınlar rtinbüşler . irad ederek 
sabahlara kadar Pğl ... nirler. 
Sabahleyin ahenk yer inde 
ki irıli uf,Jklı kız ve kad ın!. 

arda uykuauzluktan müteve
llid ıeraemlıkler görülmeAe 
IAyık bir manzaradı r. Bu ge
cenin daha bazı tuhaflıkları 
da vardır . 

Gece bir takım ıen, DP~eli 
şakacı genç kızlıır gizlice 
komşularının kapılarını sağ -

lam bir surette iple bağlıy· 

arak «Yarenlik» yoparlar. 
SRbah olıluğu zaman bu 
evlerin önünd~n geçenler; 
içeriden yalvaran ev sahib)e. 
rinin ricala rına dayanamıyn
rak bağlanan ipleri çöznek 
bugün Vd gecenin eğlenc~ le 
rine bir kat daha !evk ve 
neşe katarlar. 

Ertesi günü perşembe-

dir. Cumartesi gününden 
serilen (ceyizler- cihazlar) 
pazar günü bakıld ı ğı gi
bi bugün de bakılır . 

BunJan başka perşembe 

günü bilhassa kız , erkek 
l evine gP.lin olarak gide 

cektir. Bugün her iki 
tarafta da tel Aş vardlr . 
Kız evi geJini daha zi 
yade ıüılem .. kle, erkek 

,,.--··----··-··-----··--··-··---····-······---··-: ŞEHIRVEMÜLHAKATTA . --··----------··-------··-··----········--····-
Emniyet 

Müdürümüz f stan~ula mı 
tayin edıliyor1 • 

Bay Saıt 

Bir lstanbul gazetesinin 
yazd ığtna göre, Emnıyet 

müdürümüı B. Saidin lsta
nbul emniyet müdürluğü 

beşınci şübemüdürlüğüne tay
ini Juşünülmüştür. B. Said kı

ymbtlı zabıta amirlerindendir. 

Kar yağ~ı. 
Bir gün önce ve dıln ken

timize k.ar yağmıştır. Bir ön· 
ce sabaha karşı yağmıya ba
şlıyan kar öğleye kadar sü
r•üş epey kar birikmişdir. 

Kırk 
Binden fazla ~oyun ve ke· 

çiye başı ya~ l f dı . 
934 ylhnda vilıltimizde kı_ 

rk binden fuzla koyun ve 
keçiye şarbun a~ısl yapıl 
mışdır. 

Bu yıl içinde koyun ve ke· 
çiltırde hastal ık nz görülmii-
ttür. 

Köylümüz koyun ve keçi. 
}erini aşılatm cı k hususunda 
t 1:ı ha)ük göstt-rmi şt ir . 

Mecmualar: 

Ka~ro 
«Kadro» nun ilk ve 

Zelzele f elciketzedeleri içf!! 

Büyük Eşya PTyango9J 
Erdek ve Msımar8 f eıateızedel erine yardım taıf. 

Er~~~al:_~~· ~.~!~,~irr.~!!a 1~~~n~~0S~0~.~~l!!~n~~ 
ketzedelorıne yardım ko - radyo, pisı kletler, gra• dJ 
m.tesi tar .ı fından ft:ld kct· la r, ceb ve kol ı•• ~ 
zedeler n enlaatine büyük altın bile•• -
~ir eşya . piyangosu tert- fotoğraf makinaları. kaclı;, 
ıb ed~lm1ştır. .. . erkek elbiseleri, kadın . .,-

Ouygu muzn gore pıya tolukları gibı kıyıne\lı 
ngo . r:o~ z~ng~.n olacakt. diyeler do lmlunm.akded~ 
ır. ıkıbın uçyuz onsekiz 23 nisanda çek1leoek il 
hediye içın<le laparta ha piyango bıletleri şu giiO 
lılari , moJern oda takımlar ı , satıl ığa çık nrı1acoUı r. 

Felake görenlere 
Balı~esir halkınınyardı~!,. 

Erdek ve Marmara felAketzedeleri için Bahkeıir h~ 
hmer cemiyeti yardım kollım tarafmdcın merkeı mab 
ndan toplanan kora 

Mahallenin ismi 
Bürektiler 
Martlı 

Ay gören 
Kasaplar 
Eski kuyumcular 
jzmirler 
San hisar 
SelAhaddin 
Mustalalakih 
Okçukara 
Huci Iımai l 

liaci İshak 
Oınkc iJer 

Şeyhlütrullah 

Mecd i ye 
Azıziye 

Kuaoğlım 
Umurbey 
Vicdaniye 
Hamid iye 
Ü•uçguzi 
llac ıgaybi 

Yen ıce • 
M ı rzaaoy 

Selimi ye 
Osmaniye 
M ütef tı rr ı k surette 

ve eşya listesi şu.dur : 

.. 
Eıjya parça adedi 

99 
Jot 
9 3 

138 
105 
150 
163 
106 
36 
12 
63 

361 
107 
I04 
180 
210 
176 
79 

200 
57 

103 
19 
80 

190 

Lira "' 47 rJJ' 

34 d 
32' -
28 'JI 

~ "" 24 (/J 
23 3' 
20 rJJ 
18 10 

18 " 
13 

15 
ı5 ,, 

lı = 
10 "5 
8 15 
7 

8 :. 
7 1~ 
6 1• 
5 "' 
5 '° 4 5j! 

~ ~ 
1 - .... 

evelce yaııldl' 
43 

212 
666 

son karnın savıları bir r-a::~~~~~==~s~~~~~~~.....-. . -
arada olarak intişar eı- jl }' urddaş: · ~ 
nıişdir. lçirıde kıymetli Felaketli gıilllerde sana yardım elini u:atarı Jllf' 
yazılar buluıunaktcıdrr. a~ımer insanlıfjın şefkallnden doğmuştur. Zengl7'-: 
Fiyatı elli kuruşdur. kır, kadın, erkek luılôsa lıiç bir kimse kendini I' 
Her kes okumalıdır. ' a~ımerin lıimayesindt·n uzak sayamaz. Senelercl 

Sıyasal bilgiler • ı'[ı veı kurulan bu 1ıayır ocağına aza kaydoıunuı· "' 
Ba/Jkesir-Hilaliahmer merke 

Eski adı ile «.\Hilkiye» ... ~-~~~~====-=~~~-~~~~=~~ 
ytıni adı ile «~J)' cısal 
lıilgiler»in 49 ııcu ~ayı 
sı ı·eukli vazılanle cık-

" - =~· 

, 1 K DRİ UZKUR 
. . 

mışLır. Ok u~·ucuhırımı
za ta \'Siye ederiz. 

· Oıxo 
«Ülkü» nün 24 iincii 

şubat sayısı cıknıışıır. 1 
. . 
içinde kı ~ me ı li yazılur 

bulu nan «Üt k ii » ~· ii ok- ı i 
uyuculurınuza ta vsıve ı 

• 
ederiz. 

Eli UCUZ KıBTASiYEMAGHAS~ 
1 lii ktime ı caddesinde Zarhn li oteli a" 

lıu<la yeni açd1ğm1 dlik~anda kırt asiye, ',11 
• caci )'C çı•ş it.l lı•riıı i ıı mı e) isi ve ııiy ~sıı~,~ 
en .ucuzu olarak bulu nur. Bilhassa nıe~.,,,, 
ta le bel~l'iu e aid muht elif defter v~ k3 ~il 
vesaire diğer tica reth anelerden pek far 

1 ve ehven fia tlesatı lır. 

bir düzeltme 1.~ --=---
( Üst tarafı birinci sayfada) 
doğrusu Mehmed seylavi 
C.tl.F . ba,ko nıdır . Mnraşta 

dört ev yalnı yazılm ış olnn 
Hasan RuşiJ Tank ut eski 
Muş snylııv ıdır Ve doğrusu 

' Vi~aye Ma mın~a~ azsa hultas ndu erkek evi kıza takar. Bıl4bare erkek okra. 
yem~, kız evi de erkeğ•1 ı baın bulunan kadınlar tara
baklavıı gönderir. Bil4bare tından da kı zın ellerine altı
reemt, dıoi günlere rast · l nlar takllır. Bazanda para 
lunıraa erkek ve kız ev- verilir, bundan sonra tuhaf 
leri ~ karoılıklı olarak bir (ront) baılar. Kınalı ve 

tarafı da gelin alayını 
hnıırlamakl, meıguldiir: 1 

Hasan Raşid Tenk it eski Muş 
111ylıvdır . 

~O)'atlı alacak yerli, yabancı ''e nııııll~ı;( 
makam.ı ' 'ihiyete istida ile nıüracaa tlarırı3 ,i 
olmavah bel r <livtı den ta sdi~li sov adı ~Ajl 
vilay~ı nürusu "mü<liirlüğürıfl mfira(·aa.l et 



-......!. $ubat TIJRKDIL1 

Sürnuriyet H. Fırkamızın Saylavhğa Gösterdiği "Namzeth .I ____ _ 
S. ~~ tara~ı birinci sayfada) eski İzmir saylavı demirci Kütahya Soclu esJci Niğdo say}a1ı L 9 hısrpv ~rch eık· ffbran 
bıraku~takıl saylav için boş ustası, JO _ Kemal Ne .. ·zat · R. Peker Kütohyo 50• j 3- Halil Mengi eRı 1\ığılc P hüyftk elcisi IU~tit l sa-

G 1 rnıştır. {Kadın) C. H. F. vilayet ida- ylovı ve c. H F. Uenel kA- sayJavJ 4 . ca.vıt ~hsıın Ora ylav için boş bırakıldı. Çır çıplak, aynanın ~artı-
. azıantep: re ·ıe belediye üyesi, 11 Bil· tibi 2 Muhlis Erkmen ziraat Adana çırtçıler bırliğı bdf- Tıklrday: sına «eçmit ricudunııa ince 

teb 1 Alı K lıç eski Gazinn- snü Çakır lnhisnrla.r umum balcanı 3·Mehmed Sümer es- 1 kaoı, 5- ~r. Rasim Ferit .. i Cemal ~ybaJin ;~r~:~~~-ze;,k~ı1r"Jı;::~ 
e k' 86Ylavı, 2- Münir Conker müdürü , 12 Hostm. Ali Yü ki kütahyn• saylnvı 4 Na- Talay eııkı Bursg, j.~a t vı, lr.jr oğ s\ylovı ve . ~nü, ince belini ve me•so 
R: ;tGJZİont~b sny1avı. 3- cel Or~rı tedrisat um.u?1 md. şid H.ıkkı uluğ ~ski Küt. 6 :. Kamil • Rü~s(JI . nılahot ~ecl~s grubu başkc?ı v~kili, bacaldarını uıun uıtln gh. 
tia!te Ağar eski Gn. ıJ· Mustakıl saylav ıçın boş o.hyo. sa!lav'.. lbrohım uu gu~~rı. b 7 ~us~a1kıl sflııv 2-Faık tırak oskı 1'ekırdeğ den geçirdi •. eonra kendini 
11

8
ki G~ . saylovı, 4 - ŞJhin bırakıldı. lkıhç dskı Kutahya saylavı Jçın oş ara 1 mış · ~ayla-vı 3 ak' k!sebic ki çılgın gibi yumu~ak 1edin 

~ir K zı~nt~b soylovı, 5 Be- Kars: 9 Omer Davud ılinç es- Ordu: 'Ediine saylavı ~.fahya mal attı, . Yuvarlanmağa diclin•e· 
lar ndalelı ı~tonbul avukat· 1 _ Boha Tolı Oğo- ki Kütahya sııyJavı çifıçj e•ki Yozgat ıayloYı 5 hüseyio ğe baıledı .. • 

arı 6 R · G · · ı k' k 1 . Ahmed İhsan Tokgöı h K 1 d L. d··ı...1 eıti • emzı uroz rin eski Kars soylovı, 2 7 Besımı ata ay es ı a ra mi Aprok C n f . idere he o unu yanın aaı 11 ~· 
ı\ıını saylavlıırdan, Jome>r F.ıik B~rmek eski snylov, saray sayla\'ı 8 doktor Lü- e8ki Ordu saylovı, 3- llomdi. 'eti üye.i. ye uıa\t.ı .. Ve. ba•dı. ıraı 
b. F' Aksoy G. Anteb C. 3 Memed Nazif eıiki Kars tfü kı rdo-r göz mütehos · Yalman eski Ordu ıayluvı, • TrlbZUllt: hıımetoı kapıda görü-

. baAk t · c H 1 J. lsmail Comas eski Ordu 
6. "' anı. saylavı, 4 General Mu- sıslnrındnn ve zmır · J _ Danıt İ'!yüp oğlu eıki 
ırısun• h K F lll t ·d re heyet' sayluvı, 4-Ali Canıp eıki 0-li L • iddin Ak yüz eski urs · vı ye 1 1 1 trabzun saylavı 2- halil Nihat 

a•kı 'r k . · 1 9 "t k'l 1 rdu saylavı, 5- Dr. Ziya Na-
sa nrı Us eski Gireson saylavı, 5 Ömer Kil.mil Kun- iıyesını en mu a 1 say av eskif Trabzun saylavı 
b ' enerol lhsan So- taz o~kı Kars s:ıylavı, 6 ıçın oş ıra 1 nııt ır. 3·hasan saka eski lira Jlav1 2 G · · · b b k ı t ki Yıldırım boğaz, kulak bu- ~ 
lllen L i ' run mütehassı11. 6- Muhittin 

l 'I' es-.j Uır0sun soylu~ı. Esııt Oğuz eski Rize say Mard n zon saylavı 4-Nebi og u 
alaı On k' Ç k 

1 
k d 8Jha Pars oski saylavlnrdan h 

•hı oy es ı uı ırı avı, 7 Hüsrev Sami rs- ı- Abrürreza sa ane 1 S 'f b k amdi ukumao eski trabzon 
" l\1ı 4 1 Selim ırrı maarı a an. 

~kı' G.' - Munir Akkoyu ki saylavlardnn, eski Mardin say avı 1 .. , . 1 . d saylavı 5·Süleyman Sırrı ge .. 
ıte k' M ığı umum muıdttış erın en 

'Zıa.kaud~ sun saylavı 5 Sudri Kastamonu 2- irfan Ferid es ı a· . 'k h dik eski trobzun saylavi 6. 
L ı A 1 k' K 1. ffı'lm'ı Ço· ı Jımnastı muta assısı. 11iıa. rsa es ı Ş. ura ! . Tahsin Co~kun eski kas. rdin soy avı 4 n il karadeniı eski trabzun 
nc11 :8~~ylavı, 6 lsmaıl soba- toml•n1J sayl..ıvı 2. Velet izbu- ıuk Kastomoni ~elediye Sinop; ayla~ı 7 Senı a hıza] (kad-
Yle.tı 

7
1 §arki Korohısar sa· dok eski kast()mouu soylavı başkanı 5 doktor Rıza V:ı · 1 • Or. Galip Hakkı Ustun ın) eski maarif 

le 1 ' • Murer Kıliç tüccar 3 s tkı Şerı·r Tosya ~if,·i 4 vond Adana sıtma eostit- umum mür~ttişi • ve ye,-ıİ •lenb l )' ) Topk11pı yoksulları koruma 
&ıı ıı şehir meclisı üy- Dr. Tevf.k aslan Kostomonu üsü lAbrotuvar şefi 6.Em- · Turkiye mekteb müdürü cemiyeti bakanı, 2 · Yusuf 

Sıınsun: 
Guraı~ • Edib Sevet Tor eski 
"•ıı Fftne snylavı, 2 • ha. 
•e.yı ehrni eski Gümtişune a.,, 3 ş 
e,~i • evket Erdoğım 
4li Ş Güuıü9ane sayJavı, 4 
li. I{ ~vket Öoderes C. 
r,~ fi ılecik başkanıı5· Du-

İ ~&urum belediye başkan 
1 Çil: 

'"'l • icel ~krem İçil 
./ 11.\ıı 2 

~'~i ~ ·Hakkı Saydan 
~lltnd' helibereket saylav•, 4. 
"'- ı En .. ,~,1 S." .. gun eski ~ersın sn-
bı eak· Suleyman Fıkri mute-

1
• 1 Mersin snylavı. 
ı ıtııbuı: 

~i j .\bdülhakbamid es· 
"~•tıf stnnbul saylovı 2-
'&)la l\kcura eski İstanbul 
'ııbuı'' 3·Ali Barhos eski Ist-a· •ayı • ı {)6 nvı 4-Ahmed Hnm-
'-Yla.:•rne~ eski istnnbul 
HQırij1~ • 5-Ali Rana Ta \•hun 
~IJfıt ınhısar bakanı 6 Or. 

l.~llli~EYdnın sıhhjye bakanı 
'tıblll teın Eldem eski lst
~ .• , t; •ayla"Vj S·Sadre:ttın 
9. Saı raı eski lstsnbul saylav 
•e.yı,:Y Cınıcoz eski fst:.nhul 
e,ki I~~ 10 ·Ziyo KoromürH J 

~di M•nbulsaylavı ,, tı . lla
•t&ııbut8tafa Gursay c>. ki 
'h'tıle saylıwı tobak ust. 
kit tında 12 . •tanb ll, • ) nşur Ps· 
~•t•aı. 

1 
ul saylovı tesviyt ci 

e1ti lat 3- l:luyrullah Erg n 
~, an bul l 
ş <ıı, 14. D 8~Y nvı kundu-

C.H F başkanı, 5-Şerif bari- jn Brgin Jevlel şurası KemAl Tengirsenk eııki Si· 8. Mitat aydın mfihandi• 
cıye 2. daire.ı şube şefi, 6. 1 üyesi nop saylaTı, 3_ Hülüsi Oruc e ki nylavlardan 
Abdurflhmon Erkmen eski Malatya: oğlu ~ski SiD?P. svıavı 4- deynnu uaıumİJ.' 
erkdnı harb binbaşı, 7· 1 ismet lnönü Başbakan Ctıvde~ Kerim Jnc~df'f~ • ı; liğinde i.jaHye 
lbrnhim karanta.ı' Türk Dıli ve U.H F. Genel b:ışlian ve F l ' ı H ·· · u.. eski nartf ş m . , . uyesı, - nuıame_ 

tetkik cemiyeti üyesi balt k kili 2- Doktor Ortac ttio okaodir hekimi 
devletlerinde maslohatgüzor, 1 eski Malatya saylavı 3- Tokat: 
8-dr. Şükrü Senezan izmirde Nahmud Nedim eeki - 'H'ip Hrea"r 
doktor 9_müstakil saylav Malatya saylavı 4 - Vas· 1 · Hüıniı Konya eski To· Urfa saylavı 2-Behçet Gü-
için boş bırakalmıştır. ıf eski Malatya eaylaTı I kat saylavı, 2- Naıım Pııray noy eski Urfa_, yla 3-

KaySUİ 5 Muttalip Oker oski Mala· e~ki Tokat. sıylavı, 3-~ i \ ı.; ibmet lialtl\I ut 
1- Ahmet flilmi Argo. eski tya saylovı 6·hayan Mihriye ~ışlı:en esk~ tokat S. 4 Süreyya ski Urfa saylavı 4-Rafet 

Kayseri soylavı 2-Reşit Öz- bektaş kadın kollej Tür- he~ça mJkİ ;To .. at ,ı._ 1 lgan eıki Urfa saylavı 
· ı ı k~·e muallimlerinden 7. Galıb Pekel nufuı 5-General Ahmet eski ba-

soy eski Kayserı say avı müuürü 6 Hürrem 
3·Nahit Kenan eski Kırklar General Osman Koptagei yth:r daireei bafkaıı 6 Su-

k · r L k d 8 belediye bııtkanı. 7 muıta- u eli s:ıylavı 4 Ferruh G .. bigüz e~ ı ır .. a umon anı · ' et eıii saylavıardsır 7JMa-

K 
. b 1 d' 0 H'lm' t " 1 kil ıaylav icin yer bırakıl- b,·.ı..ıı·n e•L.1 8-.. .. ! a...l'..._ ı 

(kadın) ayserı e e ıye üye· sman ı ı anar .ua a- uu a ...... uuııs 
, H F h k E m•ştır . J a.. si 5 Süleyman Demirezer tya fJ. • · a anı 9 · mr. diye ı l.f~kanı . • 

Ankara askdri fabrikaları tUt ullah barkin başbakanLk SlllSIR: j ' ~t;.' ' . , 
7 avukat Hoson Ferit eski umum müdürlerindan. Somson, 1 . Dr Asım 1-Hak.kı U.YIM ıki V•n 
soyla\'lardon, 8 • Sulıh isten• Man·ısa.· 1 2 M" . L' Siret eski Samson sııylnvı aay avı · anıp Haı 
bul 8dkırköy barut fobriknsı • ı- Ookdor Saim O.zeJ es- 2 _ Etem Tunçay eıkj Sam Van saylavı 3-fbrahim Ar. 
baş kimyageri, ki Manisa saylavı 2 · flikm· son sayla"'' 3 _ Mehmet Yu- vaı esii Huklrf 1ajlavı. 

Kı'klarıli et eski Manisa sayla\'ı 3- nus GüneıdoğJu .eıki Sam- • • ~ 
_ Dr. Fuat Umay eski Kani Ak kın oskj Mırnİ8B ıon s. çiftçi, 4 Rüşen Lira· / 1 · Avni Doğan eıki Yoı. 

Kırklareli snyluvı, ~ Şevket saylavı 4 Memed Sabri kin el'ki Samıoa "!f.YJavı 5 i fJB a~ 8 fftlur ea. 
O.lu eMki Kırklureli saylovı. topruk eski Manisa . say- Zühtü Darukan eski Sayla~ k' Yqzgat eaylavı 3-Sülı 
3 Zühtü Akın çiftçi ve Lii luvı fi. Osman Ercin ma- lise muallimlerinden. 7ı il çöz eski Yoıg~ 
lehurğcız C H.F. baokanı . nisa saylavı 6· Şefık Şe. Mehmet Ali Yürükel Jstan- BOylavı 4- Ömer Yoıga~ 

Kuşehir vket ince eski M.ıniaa sa- bul ıehir meeli•i üyesi. 8 _ j Evpj köyppde çift~i 
1 

_ Hilztm Börek(·i eski ylavı 7 • Turgud Türk oğ- Mustafa Tunalı Anhro as- 5 · Ekreııı Tekirdağ C. fi.'· 
'> J f lu es iti Maniea saylavı keri silAh fabrikaları usta- başkanı, 6 · mu1tlakil eayln 

Kırşehir soylavı. IW • ~üı t.i 8 - Tahir had eski Manisa !arından. için bınkılmıı.tttr . 
MıHıt Ozdes eski Kırşehir ' 

sııylavı 9- Yaşcır Ozey 
scı)·!a v ı, 3- Ali Riza Esen bo 1 es~i Manisa Bnvlovı 10 Ke-
ytnr umum müfettişi, 4 . Ah· nan Orer • Cümurjyet 
med s~yl}li Kırşehir C fi. F. ' müddejumumiei 11 Kazım 
başkanı· J namduru moorif bakanlıg ı 

Kocaili , talim terbiye üyesi 

Seyhan: 
Seyhan - Ali Munit' 

Yegdİıe eaki Adapta .taylıvı. 
2 • Ounçer Arıkoğlu eski A• 
dana s. 3 Hilmi Uram eski 

Zooıuıd•: , 

J - Ali Dikmen eski Kocu 1 J - Marnş Mehmet Erten 
ı li saylnvı, 2 · İbrahim Süre- eski :\luraş snyluvı, 2 Mit· 

iiyesı 7 ~ Osmun Ojnçer lst · at eski ~1aroş saylııvı, 

.. 111rtaı e '- r • General tıukkı 
•ı J al(1 E ' 5. G rıururu sayla-

Adana scıylııTı ~·ıltçi. ~ 
5 Heneral Naci Erdemiz es ... 
ki C. Bereket ~oyla111., 6 

~ahir Erozan eski Zpogul<lak 
ıaylJvi, 2 - Hahl ltaratavıu 
eski Zonğirlda)[ sayJayf, 3 
Rağıb eaki Zonguldak 88,J:· 
lauı, 4 • Rıf.ıt Vard~r ~ıki 
1'onguldak saylavı s-,Hasan 
Karabacak eski Zonguldak. eak· eneral Ş. k - ·ı 

( k.ı l<olordu I< ' u ru N 11 ı. ı 
L lldın ) , 16· NJkyın 
ıaea · u K ı rn· d. oursa z 

''Ylıı" . ~ uru, 17- Müstakil 
~t ı~ın boş bırokılmı-.-

llSpa ta: 
da . Huse · 
... llıar Yın Hüsnii Oz 
<· lb eski l 
1 rah· parto suyluvı 
'P ırn D . 't &tta tımıraloy eski 
Utl\ıı 08 ylnvı, 3. Kemnl 

)l,..,, 4 nal eski Isparta sn-
"'~k· ' • M"k ı Is ' U errem f'nstıl 

1 
Pa rtn 

Z111ir: say~nvı 
1 • 1) 

'
1
" liar ·1 ~ • 1'evfi k Hüştu Ar. 

ı {) r•ıye B 
".l ı.ır8 u nk.anı, 2- Kanı 
ıJ. G n esk' 1 • \j enern\ 1 zoıır soylrıvı 
a ltrnir Ktızım inanç <>~ 
s 'Yat 8•0Ylnvı. 4 Celt\l 

·P.a"t lktısat 
'' " Boık B~k~ını 
tı~l'vı , 6 R ~rd. eslq lzm ir 
~~ trrıir hını Kork moz N<-

8 lloy e11~s.nylnv1, 7 Hamdi 
tı_' Şliktü ~ 1zmir sayln,·ı. 

~'Ilı, 9 8 
arncoğlu" Adliye· 
adeddin· Ebikmcn 

on bul avukatlarından. 3- ~uri uro eski Maraş sn_ 

Konya: 
}. A lımel Hamdi Dikmen 

eski Konya soyluvı 2 Kıi 
zım Gıirel eski Ko ıyn 
sayJo.yı 3. M1Jz.ıfft•r Göker 
eski Konya soyl:ıvı 4 Mu
sta(.ı Lütfı Eken eski Ko
nya saylavı ~·ıftçi 6·Naim 
N,ızım Onnt eski Konya 
~aylavı 7_ Tevfık Fikret 
S lay eski Konya ~aylavı 
8 Kdzım Okay cskı ;:ır 
osun saylavı 9 B diz ııy.di 
lek <kndın) Bolu boledıye 
üyesi 10.Kfımil Cane~ Uş ık. 
~eker fobrikosı elt>k trık şefı 
11-Dr. Osmnn Şavkı lJJu· 
dsa lııtonbul Buyı1ııtt ı he
ki: 12· Şevket Ressa m 

13 Ali Rizıt İzmir müddeiu -
n umıst buşmuuvini 14 
Ct\mnl Tekin İstanbul lok
antacılar cemiyeti başkanı 
ı 5 . Miistakil s:ıylnvlık için 
boş bırakılmıştır 

ylavı 4 · Ihsan Reşit Tank
ut eski Maraş saylovı, 5-
Kemal Kosan eski saylavlu
rdan Adana Halk Evi ba k 
anı. 

Muğla: 

lbrabim Mete r.ski C 
Bereket saylavı 1 7 Esmo 
Nazb3n kadın Adana be· 
lediye üyesı. 8 Tevfık 
Ziraad U. Miidürü! 

Siirt 

saylavı maden ustabaşısı, 

6 · Baa t eski .Zongutdai hJ
lavı maden aetabe~ıtt 7• •tfl8· 

• c,eb Zubtü Soyak eaki Şjııop 
sazlnvı · 8 - Dr. Njtat O) 
Zonguldak C. Ji. F. başkanı .. 

Emriniz bayanım 
dedi.) 

N ıkhet hiımetci1e arkuı
na maaaj yapmaıını earet• 
ti, boylu boyunca Te 7iıi 
koyun tedire uıuıdı. A1ak
larını muleaıad(yen bar•· 
ket ettiriyor, ıehkla ' bir 
tangoyu çalmata ~ı • 
tıyordu . 'Pak~t mltema-
dlıen ~eıguldu. kendi 
kendine baof{i•i di1.ordu. 
Bti istifham genç ve rfisel 
kaCİının kafaeında ıaaıa 
zaman-' bir Jimtek ~bi oa. 
k ıb •Önöyor~u lir-
benbire yerinden fırladı. 
'flıımeto1yi elile iftdi. Ve 
hemen ltendıaini 1ıln11 ln
rallmasıaı ıö1le(ti. Yinı 
aynanın f 'karıı11n reedi. 
Halelı uzun iı~ptl1erini •· 
çıp kipldı. Gönet ..-lli 
1açlİrın ijlerite' CfVs~ltat. lki 
Mikltim ofarei ~ni tti-
ıiae dayad'i. ., 

Bat• ••aelafı ith\e aldı .. 
~in bir dlthôl)e daldı ... 
faTl"IDda ea milkit bit me• 
itltJ kart1•ıaM' balan•• jn
llG \ t.ali .. .,~. Huıiıini, 
eweı, haagiıiai Mr4ih tl•eli· 
~i •. Raif Myle a•a..e tie· 
diki haJ•*•lılkn M• "'11• 
im ... ,.. 7.p,...adı .. 

im 1>ir _,..-... LtU 
bir ita yat .•. t>ai•• H:.t -ti•· 
neı ... 
• <Roliwo&, Ni•, Kalaleni7a7a 
eeyahat eDfİll ıdeail -.... 
rında zevk et1-ıaı1 ... llHtl· 
fND tebi,rlefde lftfİ•ti.. 

" Qh .kDclan '1t bir hayat 
• ta1!1:4vvur o.9a~ilirm~i. N•
de4 iH onaala .ba bayatı 
biç J•fAJ&bılir•icli. O ••· 
tava11ıt maaf4 bir me•ar
du. Aldıf ı •••t aai ... 
tini temine •D~ak kila1et 
edi.Yordtı. 

Necded geaç güael 7akı
tıklı pir erkekdi. Fakat 
Nikhete ne kadar olu ..,_ 
vetin paranın caailtMi onua 
caıibeıinden dıba teıirli 
gefiyoQu~ 1Ne€dedin bülün 
kuveLi ihtitamı kar-
111ında ordu. 

gtiıel-

.. 



fVRIDTL1 8 tubetJ 
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ar v"rmitl~rJi. akat ~---------'---

l~oı bey t tt klifi EOR s h . d 
. ~1;··~:.,t.'.1·· s0

- ... 
1·1i e ir sınemasın a 

8 r 1 ınJa •~net diğer ya
ndıt tıfk ,sevgi dolu, bir ka· 
&b •. .F~kıtt N.kbet ıene\a· ib. , 

'ıumı deLd~beyj tt'rcih el· 
~itti kadın dP~ilmi?.. Bu 

· pı,t tabıi görül~bilırdi. Kal· 
.kdı . Riitün m~tr.net:ni •op · 
laJı. y_, "ôyl~yerck ı::ö 
zleri eveldtm tHarlamıya b · 

Bu akşam 
Sabırsıılakla beklediğiniz 

Türkçe Sözlü 

Lüks Vapur Yolcuları 
Şimdiye kadar TOrkçeleıdİrilen fılimlerin en his. 

~ ' 
Doktor bakteriyolok Doktor operal6r Doktor 

1 iç ~[~"~'L [~!~~~ıl<lar Cer:a~ı~ 11ı~!~ı~!!, CildM!. ff ~~'!'"~ ,,~~l~,,~la~ 
~ mtltelıassısı mutelıussısı mütehassısı .. 

~ VATAN eczanesi b i tişiğindeki nıunycne evinde hastaların! hergun » öğleden sonra kabul ve tedavi edtwlf•r. 

Wiı~~~~~~~~i~-~~~~~~~~ 

•'•'ılı· 

•• 
Hİ•İ •e en güıelidır . 

Bu fılimde LÜKS llA YAT yaırımak hülyasının 
aile rabı\:ııı üzerinde yaptığı acı tesirlerin sebebiyet . 
•erdıği CINA Y ETLERi ve LÜKS seyahat eanasında 
g,.ç~n tğlenceli ve muhte9em hayat içinde çokları· 
oın mechul kalan FEC.\ATLAR ı büyük bir heyecanla 
aeyredec"ksiniz. 

, f 9:!~!~!!!1 !~~.~!!OO!l!ınl~!~J![@~~~{ 
'at 

1 Genç adam knptdan içeri 
girdi: S.ıJonun orb. a ı na geldi. 
Kaıı~ped8 oturan güzel ka
<ı ı na mütebeesım bir çehre 1 

iltJ ae14ın nr<li Ve Nıkhet ın 
~utan ~tine dudıtlıları har.r 
f>ır öpücük korıdurdu 

. 1! Bayanlar! 1~!~[!!~L,, 
.~ 935 mo<~ı·l i . ~:\ ~IK.\,I,..\ I~,, ~l'.': ~ 

ıı 

\, Göı1frile gı,nç kad.nm 
~öılerinı aradı Fakat onu .. .. 
~u~iD bP.r günkündAn bam 
batsa olRrıık bulılu .KPngi 
u~uk n ... fEHıi sönülıdü. N k 
h~t bi,itün gRyr~tleriae rağ 
men yüıöotJ,.ki mueke1ı 
a\amamııda. N .. cJed onun 
1•bdı~ ıorakı harctketlerin 
farkıpJa idi. 

Oakıkalaroa lüıumauı mtY· 
ıular üıeriQde konuıdular. 
Nepded Nıkh~\in bir ıe1ler 
'6Jlemek için ktvraadıtını 
ınh1o~a> Ooa ce11re\ •erdi. 
Sö1leıaeai ioin yol acdı. 

ilhe& bütio yapdıklarını 
dö~ükleri1ai Nı:ıcdede U· 

latdı Te en niha7e&!ode: 

- O.anla -.&a .. k .. kı
aa.aa bir ..ı cekmea ki; 1iae 
MDiale ..Wir6s olmaa•ı Ne
Me\ 4'17eıaa.&erini bl&irmitdi. 

'Ota(' •c1a.1ı 'bôu hiyük bir 
· iiôlôl lıi•ltkla dınte•it eo 
·-d•=-a4et tıemeoai ederek 
.. doallfıbi 11,..ılmıftı. Fakat 
geDf bdın N.edtıdia yüıiiB-
• Aiılenen N•n• farkeüaitti. 
ıh~t Neıne gen~ kadtnı 
kork utmuı tu. 

Ayrıt zanıanda 
Ru büyük esere . . . Seyredenltıri h11yron eden ve so 

nauz tukdırler toplayan 

VERONİKA 
Miıııh ve (anhzı ŞAllESEHI ni de ildvcten devem 

ettırec6fl ı ı. 

Ayraca . . ..• Dün~ a Habı· ı leri 
liıletlerinizi güoJuzd.·n tedıırik tdnıeoiz yer bul

amamuılıkdtın g"ra dönoıemit olursunuı 
BI il4olarımızı lütfen okuyunuz. 

A5LAN TARZAN 
BütCln he1betile geliyor. 

Balıkesır ~ Bığadıç 
Sındırğı Otobesü 

Bahkesir - n·iğadıc - Sındırğı arasında oto
büs s~r.·rlerine başlanmıştır. Otobüs hergün To
kath o&ta.liuden müş&erilerini alarak Smdırğıya 
hareket eder. Ve yine hergün Sındırğı ve Biga
dıc yolcularını Balakesire getirir; Sererler rahat 
ve ucuzdur. 

'#~"1ı.-~~w~~~.,i 

1 

t llrHai .ıgüa Nilılael tlec
tlild~o ta mttk\uba aldı. ..,..D Nıllhel: 

Sııi der.emeli İçin tertib 
ettııım oyan heni höyük 

Balıkeaır Dofum f?e çocuk l j 
bakımevı 11 

.W gı1lı •lr h11kikııta erittır·H 
ô • •llt•t1u .,,,. y11aıan R ·ıf 
Mtyin ll.;ndiwi deA'ı l bentm. 

8 u lha acı h..ıberi nr· 
lif;mdea aotnyı' çok müte
~191ritn; artık bıribirimııe 

.-öyliy Cc k h ıç birt .. Y klil
bladı f8J&8UJ 01URdS 8 ·8dA-

'tt6tll ıengıl m11iy.etletde 
arayi9'iı . • 

~ 1 - Vih\~·"tiu nu~rkez ve mülhaL«ttı, şehir 1 
" ve kö)·leri ahalisiru..len müraceıat edt•n gebe- 'ıl 
~ ı~rin Lahii ve ıuüşlülatı lıer uevi doğumları- ~I 

lt 

~ m ve alelumum kadın ·ameliyatlarmı ruÜtlS- 1 1 sestıJc rrwrcaueu yapar . Çocuk dii~ürntek 1 
it tdıl ıle ... iuJe buluruuıları da kezalik nıecca- ı 
i1' n~n yatırarul tedavi eder· 

Ndcdet ~ 2 -- Siil cocukları ve iki yasına kadar o-
Hatun oilu lan küçük İıasta yavruları d·ahi nıü~ssesede 

vatırarcık her zaman meccanen tedavi eder. 
·; .. · 3- Süt çocuLlarıııırl bakım tnrıhırı hak
~ kamla müstakh..t \';ılidel~re ve g•·h~lik esna-

f dd ı snıda vuluu melhuz arızalara karşı tatl·iki 
ur Of. lı\zun ~len teda\li ve tedbirlt)rin alınmasını 1 

Hl l h da gebel~re l\i(r~tmek üzere dersl(\r verilir. ;lf I 
d ıa ımere ' 4 - Cumhurh·etiruizin Halıkf>sire balı- ~ 

Tay yare ye Yo- '"yledlAi faidt>li. ve hayırlı nıüeSSPSeden 11 

L il · 1 muhterem halkımızuı istifadeye koşmaları i l 
Rau arı, çocuk » l:\zıoıdır. ıl 
larıı koruma bı· ~~iPlt~~~~~~ 

1 

rlığıne ve f.ela. .. "\~~~~~~ 
ket gören yur-1 TURKDILJ neşr yatından: 11 

tJa,ıara yar- 1 D 0 g r u y 0 I . . 1 
dımı kendıııe 1 YAZAN: ~·· CEVDET 1 

. borç bıl. lbır pe'rdelık mektep temaılı 1 
Piatı: lfft kuruttar. 1 

IJareP. vimizde ve her ldtapt;ıda bulunur. 
l&ıııl~W·ıPlil·~ ~»ıı~ 

=c HELEB, l ~L O I\ E~LEh, hblU~E. 
~~ ~10 1, ELLEHİ. ~J.\\TO l>f'(DIELE- r. ,. - -· ~~. . . ~ '==· H 1 mağdzam ıza µ· l ı ıı i ~u i ı·. l <' tıı 

at İ1 İI' fi atl r S3 1ıl nıa kda dH'. ~ 
lifijj 
~~ .=-:i Kuvayi milliye caddesinde t "' !: Y eniçeşid tuhafiyeci i. 
14 . K AD R 1 J 
liıii'.~iiii.üiııiW1iiiiiııiiiiiiiiiııijJiiiiffi ı~iiiinıii~i~iinı~;iiiOOiiiıijii:iiiiiiiiii i~~~Wiiiiiijii~OO~~W~W!iimi 

, . .. 1 .Okuyucularımıza Bir ~~a.YI~~· 
• • ·.' .... '. ;Jt· .t~;j·, 

Aşabrıy·a bastığmuz rehber tahlo ha l ~ı uıızın Jwr tiiHi ihtiya~la
rını en rahat, en eyi, en uruz 'e en sağlam ~arLlarla nerede, ki111 

.. 

lerden kc.rşıhy<ı hilt)ct·.klerini gfüHeriyor. ,. 
Rahat bir otel istiyorsunuz ... Hangi ote•1 

tercih etmelisinız? 
Hangi ba~kalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi tüı·Hi ~ualleri ıı eeva plarını bu tabloda arayınız 
uvayi nıillİ"' 

T'RlAKOT' AJ· Mehmet Servet örme e 
rl • y~ caddt~si ı ı uuıara: 98 

. 
. 

KIRTASİYE· Mustaf_a Fehmi. IHiktiınet 
• ne sokagı. 

esi postah3' 

T ~ ~ illa.::> dde .. O EL : kaptan zade Oteli .. KuYnyi milliye ca 
siıuh~ .. 
Balıkesirpalas - Kuvayi milliye cad<lesi 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... lliik.tlmet caddesinde· 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· lliik•i 111e' 
cadde~in<le AJımet çeşmesi karşısmda 

BE R 8 ER : Yeni berber ıbrahim Dural: llükt1rı1et 
caddesi Yılchz Karaathaıwsi karşısın ,) ·. 

LOKANTA: Sabri Lokant ~ sı: Şah ~fehmet sok 3~ 
rıumara 18 

B A K K A L: Balık pazan bakkaliyesi. Osman Nork 
Pasa canıi i caddesinde.. ~Jevlıane lıo::razırıdil·· 

TERZİ 
ŞEKERCİ 

. "' .,,, 

: Mustafa bey .. Postahane sokağı : . ı 4 7 

: Ahmet Nuri efendi: Balıkesirin en eski şeker"' 
cisi. lllikt'11uet caddesi, pnstah«·ne sokağı ııll 
nıara: 24 

MANİF A TU .., :Tavşanlılı Zade Fahri bey. Faıııazi_ ~~~; 
nifaıura ve kumaş mağzJsı. Kuvayi nııl •) 

caddesi numara: 52 .. 
611

;, 

HIRDA VAT.· Cumali Hasan - Yapı ve reuçprr du~ ,.e. 
• demir hırda "aı, boya, cam, çinıeto \'csaı 
Sa r:!'"lar hası . 

o • 

-
BAS 1 M 


