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Deyli Meyi gazetesinin haberine göre 

Alrnanya Bir Ecnebi Hududunda 
~ndişe Verici Hazırhklar Yapıyor! 

Faşist 
Milisleri Af ri~a yolunda. 
Mnssolini Faşist konseyi hu

zurunda neler söyledı. 

Dikkate şayan bir istatistik. · 

Türkiyede Ne Kadar 
Gazete Çıkıyor? 

it l - ~ -
Q Ya Avusturya hududunda tahşıdat yapıyor. 1 

l1ari8 18 1 

Roma, 17 (A.A.) - lfavas 
aj.rnsından: Yuıdumuzda -muhtelif dilde i~i yüz on do~uz gazalı 

le} V ' (A .A.) Deyli linde olduğunu bildirmekte mekte ve Bay Mussolinin 
Ql 'Yana muhabiri Al- ve buna mukabil İhlyanın- bu ani emr_ine sebeh şimali 
llnyıtnın l it 1 A t 1 Afrikaya ltı.ılyan kıtasınıa 

enJişe c~nubi hududunda c u ıı yo. - vus urya ıu- O'önderilmPsinin A. vustuı·yad:ı 
but verıcı hnz,rlıklnrda dudunda ve bilhassa Berner hır Na zı ısyanını teşkil 
ılk ~nduğunu B Jvyerad ı ki iJzArınde iki kol ordu se- etmek ihtimali olduğunu 

C fırkanın harak~t hn- ferber ettiğini ilAve et· söylemekdedir. 

Bükreş Elçimiz 
:•~an .d~vleı adam!arile Roiiianyadaki ırkdaşlanmmn 
a~1~1ını görüşdüler. lrdaşlarımıza ~olaylı~ göslerifoor 
c~ aj re§, 18 (A.A) - Ma- elçisi Boşbakanla Dış ve 

'I'ur~~sr bildiriyor: İç işleri ve Kültür bak 
lllJenin Bu·· kreş t d or a anlarile ulusal iş hakkın a 
~===·~== 

I
• görüş üşdür. Türk er a muhac"rleri meselesile me· 

'·L·ıı . _ şgul olmak uz·~re b::ışbak-

ll .erı heyeti muMelıl ;:;~~~.~~·~"~.~;~ komisyon 

" 4·~~~eri görüşdü. . 
ekilter· a, 18 (A A.) - icra Türk 

11 ~1lrı. 1 
1 hAyetı dun Bnşb · lliın ve talebel1-1rinin gö-

~ı •ltı::et lnönuntln reisli - stf'rdikleri arzu 
e1lıt itı .. 

6 .l.oplanmış, muht 
• e "r bu medresesinin muallim "de b Uzerinde görüşm-
"e dair :lurınıuş ve bu işle- mektebi haline çevrjlmesi 

ararlar vermiştir. tasavvur etmektr•dir 

M13cidi ye 

medresesi mua-

üzerine 

sız 

.. 
iç 

işleri ~akanımız ~ün se
ya~ate çıkddar. 

lı,: •şlı rı 11 .. k:ıı ıı z H "'ıll,rll KayJ 

Ankara. 18 (A A.) -- k 
eri işleri Bakanı bay Şükrü 
Kaya dün öğıe trenile Afyo-

na nıüteveccihfln şehrimizden 
ayrılmışdır. 

Çeklerle c .. 1 giliz - Fra 
ora - - d in l frne/eri ne vakit yapılacak macaılar ratib la~aı ÜŞ-
ıı ız Uzetelerı gö üşmeTIUSusunda fazla acele edil- man değillerdir. 

m · · L 
1 

· Prag. 17 (AA.)- B Benes 
1 ~lldr esının teulıke 1 Ol~UğUnU yaz ı yorlar. Est gazetesinin hususi mu. 
~~ gaz:~l':s .(A.~ .) İngi· hükumetin mut knbil voziyet- habirine verdiği bir ınülfikat_ 
~ lllarıya, erı logiltere ıle lerini tesİJJt l"lmeleri kolay- ta Macar- Çekoelovak rnuka . 
p~eyi t orasında bu görü- lo~ ıcaktır. rene ti münosebetile demiştir 
~ 11~at ;0nı1ennj eder gibidir. Brüksel, 17 (A A) - Bel- ki: 
a..,llb ı u o l · ı · 1 b · ı · · f k 1 ~ •nın ce enın A mun çika hükilmuti, Almanyanın -Rakib on ' ırı .z, a at< üş 

tc~bheırı Ortuya koyduğu cnvabı hnkkrndo çok müteen- man olmnmalıy z Rakiblerle 
11 ke ol 'V&zıye •j içın bir rıi ılavranmokta .,e bu husus- uyu~ulrıbilir ~1iiteakiben bay 

.ı 1-'Qtıd ıcağı kanaatin<ledır ta neler duyduğunu nim res. Benes gend ıiiyusol havay 
~ ı ru 17 ( 
1 ı:ıldu,,.. AA) - Londra mi olarak dohı bildirmemek ayılınlntbcak olan Roma ve 
akı' ısıı g·b. 

d" ııl\ı tle p ı ı P.ırı te de tı> iir.Baz. mehuf lıle notun n Londra itılıHlurındnn memnu-
' Y1.1p ı ransızl r arns n· p ·k çok k'l ani k cihetleri 
f) •r 1 r-aıc · . niyetle bJhsetmiş VP. bunları 
'Qt ıı 8 rı · ı tış r ll•rdrn ve kaçıım ıldı noktolurı ihti ( 
~ Y&p1 Jırı ıne Yenıden t• bli- va ettıği ı:ö~·lcmiyor. Brüksel diğer itilö Jarın takib edeceği· 
dt llıtitrtle asın n zaruri oldu Alman cevahru, moh·ısus bir ne kani bulunduğunu ve o 
\ı t. ııu t ası s~rdedilmektP- es~fle karşı! ımış ır. itilMfara Sovyet Rusya ile Al 
le lutı11 t\ptbbiis ynpıld klan Londra 17 (A.A) Talebe mnnyan n iltıh1k cdnbıleee-
a Qıı lray rnnnya tnruf rıdon önü .de b r nutuk irod eılen klebeklerini söylemiştir. Ç"-
0llr.. Q cevo . B J d k 1 k 1) · · ı f ~~ ı" §'lYet P verıldikten JY henderson '1m.ştir ki:

1 
os ovo ya 'oma ılı fi ıarına 

.ı tlı• 1 ı\lmanya b .. ·· - 8ıldhlnrı bırakma kon I iltiho.ka karar vermı0 '-lt"ır Ve \{hı c:ıt ~ ., ugun- 'l( 

te~ııe İsno~duıetelerınin ken. ferons nın muvutfakıyetle ı hundan buy Lııvnli de habe-
"l4"··ı etrn l. 1 - . J. 1 <Jlu JU 111rd ... ellte oldugu net.ce ene cegın on emıııım 

t~~~8 1l o Zcı e ısrar edtcek Sılahlar ne mertebe :ızıılırsn 
'c.ır lfj "c•ç·~·~n lngılterenin hnrb lt hl.kesi do o nisbetlc 
~11,uıı:n, 1 e hususi bir azal..ıc::ıktır. Lılkin bilhnssn 

llauı~c,.k ~apılnınsı cıherı ınubt.ı{ bulunduğumuz şey 
r·rı ~ln:ıurı tır mıınevi terki teslıhnt ma· 

"flb Yanınv . il l" ,,. lrild Uzf'rın errnış olduğu nevıyatının tacı ıuı. tJıra 
4 e P · · k" k • 1 oı Yop1 ırn .ırı ıle Lon. bizler pC'k 's ·ı as erı ::ınn 

tıa~ l:b\ış ol Oflına luzum lın- nelf re boğlıyız Bizlerin ne 
lrt an m .. k 1 b . k b" . r111 Gai ~Nn·· uza erelcre udsı> üyu ır camıaya 

lel)ı 1tıd,. bn lu haşvektı.J,.tlPr mensub bulundug-rumuzu i•i 
) rı rt· R •n 1 
~" it ).) 1 • nırısı muh- rnk Ptrnemiz 11\zım :lır. Bu l\l' il. . . 

'~ l~~·Şntnb0 g· gunu Par iste fikir yayılmalıdır. ~1uhtelif 
lıeı llAC'r1k Urıü Londradn tllkelı'r arasındaki tolPoe zi-

fltj l')lnn 
fiden 8'>n ll'lz rlor me- yaretl~rinı pek mühim gör 

ro trıer ı·kı' ., ürüm. 

rdar etmiştir Bı•lki .\lman
yada bu itilı'\f iltıhnk eıle<'A· 
ktir . 

&•A 

ngiltereda şiddetli hrtina oldu. 
Londra. 18 (A.~) - ifa . 

ftn tatilinde lngilter.,de pek 
şiddetli bir fırtına olmuşdur. 

Gönüllü iki milis 
~upoH, 18 (A.A .) - Ş \rki 

Afrikoya g~do(·ek iki göniillii 
\1jlis pıızar nkşnmı hare_ 
ket etmi~dir 

B ışl.ca caddelerden kpln
oalığm alkışhrı orasında 

geçen şarki Afrikaya sev· 

ki mukarrer ıki tabur kara 
gömlekli Cıyoninezza genç. 

ve mecmua çı~mak~ı~n. 

lik türküsunü çağırıırnk mi
lis erkô.nı hurbıye boşkanı 

iJlliy~t 
--·mulaarrh:-1 s~· paeb·wa•• M.A.-.r.lr ı general Teruccınin huzurun 

dan geçib, l'i ... polıye gıtmiş 
!erdir. 

ı 

'l'asrihaa beyan olunduğu
na göre .talyanın Habeşısta-

na ka~şı vaziyeti hiç Jeğış
memiş ve muslihane bir hal 
suretı el'an ümit edilmekte 

J>ulun mu~ tur. Bu birinci kı
sım kuvvetlı:!.rl sevketmek.le 
İtalya kendi menfaatlerini 

sayd.rmıık husuAundcı ihmal
kAr davrsınmıyacoğını ihsas 

etmek istemişdir. Gıden ve 

ya gitmek üzere bulunan 
taburların ordu mensupların-

dan d3ğil iakot 
fırkaya mensup gönüll-

Yordumuz.da \'e\'mi olarak çıkan 

Matbuat um~m müdürlüğü 
dıkkata şayan bir istatistik 
hazırlanmışdır. Buna göre 
yurdumuzda muhtelıf dilde iki 
yüz on dokuz gazete ve mecm 
ua çıkmakdadır.Bunların otuz 
sekizi gündelık, yetmiş üçü 
olmıyan gazete ve yüz 
ıekizi de mecmuadır. 

Gündelik gazeitler: 
ülerdı:n m1iteşekkil olduğuna 

Bu gazete ve mecmuaların 
işaret edilmektedır. 

muhtelif bakımlardan teY-
Roma, 17 (A.A .) - Huvas ziatını yaprnndun evel iç-

ajunsından: terinde en enteresanları olan 
Büyük faşist konseyi huzu gündelik gazeteler hakkın-

rlfnJ.a Musl:)olini 70,000 den da malG.mat vermeği fay· 
fazl kar::ıgömleklınin şarki Jalı buluruz. 
Afrikaya gönüllü olarak gıt- Yurtda çıkan 38 gündelik 
mek istediklerini bildirmiştir. gazeteden lürkçe ~(Mılliyet>>, 
Konsey Düçenin dış sıyasa «Cümuriyet», «Zaman», 
hakkındaki beyanatını olk- <(Kurun», e<Akşırnl)), «Haber)> 
ışlıımış vo Frunsa ıle olan «Son Posta», Almanca «Tür-

1 

münasebetleri yeni esaslar kische Post», Fronsız.ca 
üzerine kuron diplomntik İl'. «Beyoğlu)>, «La Turquie», 
raatı tasvip etmiştir. «La Rf\publiquo». ((Le Jour_ 

Konsey, Somalide alınnn nal d'Orient», «İstanbul>>, 
nskerleri de ta~vip eylemiştir .• Ermenice •Arevlek•, «Azta
İşsizliği hafıfletmek üzere rar)), «Norlur». «Jamnnak», 
ihdas olun11n 40 santlik hnf- Rumca «Dimokratia)) «Apo· 
tanın verdiği neticelerdP.n yev Malini», «Ta Naotera», 
memnuniyet gö teren konsey gazeteleri lstanbuldn. 
cnmrırtesi günleri öğleden Türkce «Yeni Asır», <dlnl· 
sonraki zamanın sıyasal ter- kın Sesrn, «Ulusal Birlik», 
hiy~ye ve nskeri talimlere ve Frnnsızca «Le Levent» 
hasrını korarlaştırmıştır. B. gazeteleri İzminle. 
B lbo da bu toplontıda hazır Türkce t<Resmi gazete» ile 

«Ulus» Ankarada oulunmuştur. 
«Türk Sözü» ve «Yeni Ad

====--=======I omrn gazeteleri Adanada, 

Avusturya «TurkDili» ve cSıwaş> gaz-

.... 

Hiçbir zaman vilayet veya 
müstemleke olmıyacak. 

Avusturya başbakanının söylevi 
Vıyona, ı8 (A.A) - Baş· 

bakan . uşing Linz şehrinde 
bir açılma Merasiminde nut
uk söylemi~ ve yeni A vust
uryıtnın Juhılde soysal sul 
hti temin etmeğe ka· 
rar kerdiğini bilılirdik,en 

eonrn Avusturya hir Alman 
ıneml ıketi olmakln beraber 
hiçbir \'ukit bir ,· iltıyot ve 
ya müstı>mlcke olmoyacak· 
dır . 

eteleri Bnlıkı>sırde, & Yeni 
~ersin» ve <d~ğe» gozeteleri 
Mersinde, «Ha bahk» ve «Ye
ni Ses» gazeteleri Konyado 
« Cnnh> gazetesi Malatyada, 
«Aydın» gazetesi Aydın<ln, 
«Kills» gazetesirle Kilisde 
çıkmaktrdırlar. Oemek ki, 'fü. 
rkiyede mevcut günde-
lik gazetelerin 20 si 
İstnnbuld::ı , 5 şi İzmirde. 2 
şer tanesi Ankara, Adana, 
Balıkesir. Mersin, Konyada. 
ve birer tanesi de Malatya, 
Aydın ve Kilis şehırlorinde 

çık.maktadır. 

Tek bHşına, lstanbuldoki 
gündelik gazeteler Türkiye_ 
nin, di~er bütün şehirler 

ıkı gazete: Milliyet \"e Ak§ım 

deki gündelik gazeteler ye
kununun yarısından fazla bu 
lunmakdadır. 

Gündelik gazeteleri dil 
itibarile tasnif edersek; 24 
ünün Türkçe. 6 sının Fran-
sız'1a, 4 ünün ermenice, 
3üaün Rumca, ve birinin 
de Almanca olduğunu görül"!
üz ki, bu rak.kamJar da, bize 
açıkça Türk dili ile çıkan 

gündelik gazetelerin yabancı 
dillerle çıkanlara n11aran 
nispetinin üçde iki olduğunu 
gösterir. 

Gündelik gazeteler ar&11n· 
da sabahcılar kahir bir ek
seriyettf dir; çünkü, bu yek
iln içinden İstanbulda çıkan 
«Akş1tm)> «Ha.ben ve Son po
sta» gazetelerile. İzmirde 
çıkan c Ulusal Birlik» gazet
esi, yani yahuz 4 daneıi 
ak~amcıdır. 

Gündelik gasetelerin kıtaca 
en küçükleri «Kiliı» ile 
«Ünah>dır. ((Kilis», 31 sant
im boy, 20 santim eninde 
iki yıprakdan ve «Ünal» da 
41 santim boy, 28 santim 
eninde bir tek yaprakdan 
ibarettirler. 
Gündelik olm~yan gaztteltr: 

,,ündelik ôlmıyan 73 gaz
etecin isimleri ve çık.tığı şe

hirler şöyledir: 
Türkçe «Karagöz», ·Kör

oğlu", ve ·Türk çocuk gaz. 
eteıi» ile Fransızca «La Bo
ursa» ve ltalyanca <dl MeH
aggero degli İtaliani> adlı 
gazeteler İstanbulda, ·Kard
eş•, «Bursa». «Yeni fıkiı'», 
ve «Hakkın sesi• gazeteleri 
Burs.ada, Türkçe• Yurt», «A
dliye Ceride~i" •Çankaya., 
ve Fransızca «Ankara gaze. 
teleri Ankarada, «fkbdh> «Y
eni Yol» ve «Halin gazetel
eri Trabazonda; «Çağ,> ve 
«Zaman» Konyada; •ÜÜzel 
Ordu» ve ·Gür Ses• Orduda; 
«Erzurum> ve «Varl-
ık• Erıurum 
da; <(Sivas» ve «Kızılırmak» 

Sivasda, «Gaziantep» ve «Ha
lk dili» Geziantepde; «Edir 
ne Postası» ve •Milli gazete» 
Edirnede, ·Saoııun •ve ·Ahali, 
(Devamı üçüncü 11yfıdı) 
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Pamuk tokuma veya küsbe. 
Yazan: Bayl11ri mücadele rtisi HAKKI USER 

Geçen ik i n<'İ tt>şrin sonlar I 
ı nda bir vazife İ \~İn P1:1mukcu· 
ya gitmiş Jim Çıftcilik bakı· 
mından bu köyün o yüknek 
t nbii kubiliyetll:' rine b. yr. n 
k.o ldım Topı klo rın rengi 
kuvv. tine delAle\ eden kapk 
ara. Hele bu toprak )arın 
köyün yanından pek uygun 
bir biçimde geçen bir çayın 
&uyu ilede koloyca sulanab. 
itmeleri değerlerıni birkat 
daha artır ı yor Sözün kı susı 

hu köy, Mısır ı n bir parçası· 

nı ond . rıyor .Ge rç ekden bu k
öyün pamuktan yı lda yü ~ s
ek bir geliri var ki bundan 
büyük bir övünç duymamnk 
kobıl değ ıldir . Gerek bu kö 
yde gerekse Tı lAyetim izin 

bıı~ka köylerinde yt!tişdirilen 

pamuk ç ı karılan tohum ve 
dolayısıle küsb 0 si hayvanla 
ra yedirilmekde bulunduğu
ndan bunların fayda ve zar· 
arları hakkında birkaç söz 
ıöylemeği hayvan sağlığı 
bakımından faydalı gördüm. 

Pamuk tohumu veya küs
besi, hayvanlar için hem 
gıda hem de zehir olabilir. 
Yağlı olduklarından hayvan
ları semirtmeğe yararlar 
ancak aşırı m ikdtırda ve
rildıkde hayvanı zehirliye· 
bilirler. 

Pamuk tohumları olduk· 
ları gibi tane halinde 
hayvana verildikde başka 
yabancı cisimler gibi erinti 
(bazım) yolunu doğrudan 

doğruya tahriş ederek il
tihablandırd: kları koyunlarda 
hususile kuzularda der 
bulunoıak dolayısile de tıka-

yabilirler ki bağı rsaklar 

tıkand ı kda hayvan ölür 
Büyük hayvanlorJa ise erin 
ti yolu geniş bulunduğun

dan t ı kanamaz. 

Pamuk tohumu, küçük 
bayvnnlur.la erinti yolunu 
tıkayarok olümü mu« b 
olabildiği gib ı istn tane 
isterse kiitı be biçiminde 
verilsin mikdarı çok oldukda 
koyunları , s ığı rları hatta 
beygirleri zeh irliyeb lir. Bu· 
tesiri terkıbinde (100) de 
(0,6) nisbetınde bulunan ve 
(gouypol) adı verılen ze
h irli bir maddeden ileri gelır. 
Hilınd i ği üzere pamuk 
yn ğ • , tohumundan ya soğu
k.da olarak veyahut har· 
aret yordımile çıkar ı lır Bir. 
inci halde yani soğukda 

olarak çıkarıldılula zchırin 

ebesi ile zehirlı·nPD bir hay. 
vanda mide veya bağırsaklar 
iltiheplnndıkları için hayva. 
nın karnı p~k hassas olur. 
Bu hassaEıiyet karın üzerin
de el ile hafıf bir tuzyık yd
ptıkla huyvon n birdenbire 
çekinmesile açıkca belli olur. 
Bundan başka hl\yvan s ık 

s ık iter. idrarında albumin 
bulunur. Sonraları idrar, kt · 
rmızımtrek ve en sonunda 
büsbütün kanlı olur. Bundan 
başka huyvanın gözleri ve 
rı ğzının içi, zarı sarılıkda ol 
duğu gibi sararırlar ve en 
n ı hayet hayvan felce, nüzüle 
uğr ı yar:ı k olur . 

işle prımuk tohumu veya-
hud kiısh esi ile zehirle-
nme vuk.ua geldikde 
başlıca çare hayvanm gı-

dusını, yemesini sözün 
açıkcası pamuk tohum 
veya küsbesini kesib ona 
başka münasib bir gıda 
ve en ayısı birkaç gün 
un çorbaları vermekdir. Bun· 
dan başka bir de Amerika 
kimya biliilerine göre hay
vana (Cıtratcde fer ammo
niacal) denilen ilAç gibi 
içinde demir bulunan bir 
ilAc da verilmelidir. 

Soyadı alanlar. 
Bandırma kazasının Ergi

li köyünde soyadı alan yur
Jdeşlarımızın adlarını ve 
sanlarını aşoğ ıya yazıyoruz: 

Lütfü BILTEN - Köy mu 
(illimi, R ıf ııt oğlu 

Muıtaf a ÔZKAN - Köy 
bocasi, Süleymon oğlu . 

Riza YAVUZ - Köy koru 
cusu, Mehmed oğlu 

i<lfat DOGAN - Köy kah
yası Hasan oğlu 

Mustafa AYAN- C H. F. 
ocalt reisi. A hm1>1l o~lu 

Ahmed ÔZEREN - C H F. 
ocak heyetintif'n. idris oğlu 

Mehmed AYTEN- C. il F 
ocak heyetınden, İdris oğlu 

Mehmed Alı ACLAN-Köy 
halkından, R .ışıd oğlu 

Ahmed YILMAZ - Hüsnü 
oğlu. 

Tevfik ALPTEKiN- rta
maz ıın oğlu. 

Mehmed ÔZDEMIR-Ah
med oğlu 

------
Yugoslav m~ clisinin f es~i 

İl Gorriele Seraya göre 

fURl[DIL1 19 Şub•~ 

··-····--- -··--ı 
Ökonomi 

---
Bakanhi1mu kok kömlrle-
ri hakkmd·a bir fabliği. 

Ankara, ı 8 (A.A.) - Öko · 
nomi baknnlı ğı lstanbul ve 1 
lzmir valılerine telgrafla bir. , 
er tebliğ göndererek kok f i. 
atlarında ihtikdr yapıld ı ğı 
bok.kmda karşılaştı ğı şikaye. 

tler üzerine yaptırd ığ ı tetki
kat net icesine göre yerli ko. 
kların fabrikaya teslimi top
tliD ton azami analtı buçuk 
ve parakente on sek iz buçuk. 
ve muayyen evsufı haiz olan 
koklarında letanbul antrepo 
teslimi tam yirmi bir buçuk 
liradan fazlaya sat ı lması beş

ton ve daha yukarı alış veri
şlerin toptan ve rlaha aşa ğ ı sı

nı perakente s ayılması lüzu
munu ve memurlar kooperat-
ifıni de lstanbulda Alman 
koklarım yukar ıdaki fiatla 
satmoğa başladığını bildirm. 
işıJir: 

Kral 
Albertin mezan önünde. 

8elçikalllar mOtanftanın ma
zın önünden geçdiler. 

Paris, 18 (A.A.) - Belçika 
kralı birınci Albertın ölü. 
münün yıldönümü münase
beıile Fransa başkanı radyo 
ile neşredilen bir söylev yap 
mış bütün Fransa benim va. 
sıtamla kardeş ulusa dostluk 
ve sadakat hislerini bild ı r
mek.tedir demiştir. 

Bürüksel, 18 <A.A.)- Dün 
bütün gün yurdun her ya
nından gelen Belçıkalılar 

kr1tl Albertin mezarı önünde 
geçid resmi yapm ı ştır . 

Lehiiier 

,--··----··--:··---... -·. HAKAT TA 1 ! Ş H -··" ··---------··-------··--····-1 -··---------
Baytar 
Müdürümüz ~nndü. 

Baytar mHdUrtımlız B<'hçt't 
Bir m!dJetdır hüklımet 

namına Yunanistanda tet· 
kikatto bulunan vilayet 
baytar müdürü Behcet şeh
rımıze dönmüşdür. Baytar 
müdürümüzün Yunanistan
daki tetkikleri bir aydan 
fazla sürmüşdür. 

Ziraat mü~ürü . 

! h r eçim·. 
1 Vilayetin her yönünde ıhtiYaf heyeti seçimi yapıhJDI· 
Çandırlılar arasında muhtar seçimınden çıkan b\r \htilal yl\l" 

~ete aksetdi. Vılaya:ce tetkıkal yapılıyor. .. aıer 
Nnhiye ve köylerimizde S •çimi l,eyenmıyen k0Y

1 
)O 

muhtar ve ihtiynr heyc>tİ dün şehrimize gelerek _1°f0• 

seçımı brışlomışdır Yer bir halde vnli bay GoO 1• 
yer seçımler yopılmakJrı ğanı makamında ziyaret e 

b 1 d b .. . l . d' k ' ubtarıo ve azı yer er e u yu mış "r, şım ı ı oı .1 ri 
zden köylüler arasında okur yazar olmadığın ı ~;ar 
ilıtılAF çıkmnktadır Bu sürerek Halidin ı:oU 
artıda Çandır köyünde çı yapılmasını istemişlerd ır·10 _ 
kan bir ihtılAf vılô.yete Çandır köylüleri ar

99
\ll' 

aksetmiş bulunmaktadır. deki bu ihtılt\f vildyet dir· 
Çandır köyünde yapılan rarrndnn tetkik edi fın ekde ıJI' 

seçimde,ihtiyur h{'yetıne seçi- lhtilMın iki tnrafı da ın~· ııe 
len H. Ahmed nrkodaşları nun edecek bir hal şeJd'· ı . . e ı 
bir kısım köylü tarafından boğlonacağı tnhmın 
istenmediği anlaşılmnktadır. mekdedir. ~ 

neler oluyor? Vışarda 

İngiliz - F r a n s ı z 
Görüşmsleri h;;kkında F rarısı' 
gazeteleri neleı· yazıyarfar~r' 
Le Matin 4 şubat ı935 dönmesi işte Londra<:laO 1ti~' 

tarihli sayısında diyor ki: lan tekliCın istihdaf etıııe · 
Londrndn yapılan anlaşmn gaye bütün bunların . 0110 

bir Frnnsız İngiliz an,aşma ydann geti rilmesine ın801 
sını Jeğı l , garpta bir mın imkdneızlığın izalesidir· \LI 

O 
• • .1 takavi anlaşmayı ifade etme- Fakat, bılhassa }ıava ~tırıı' 

aımi vilayet encümenmue. kt~diı; çünkü İtalya, Belçikn, şmosı okdı hususunda 
1.~,s 

Daimi Vıldyet Encümeni ve Almanya dnhi hava anlo~· etmek gerektir . Bunu ı ylB 

Zirat müdürö flüdai Eke
rman açı lan zirai kursa i şt
irak etmek üzere bir gün 
önce Ankarayn gitmişdir . 

dün voli 8. Salim Gündoğa- masıno girmeğe dnvet edılmi ederek olanlar baya yohlcB 
nın reisliğinde toplanarak şle rdir Loknrno anlaşmasın · yapılacak herhorıgi bir te et' 
hususi ıdureye nit i şler üz- dnn teminat vuren lngiltere vüze derhal mukabele. ıer 
erinde görüşmüş ve bu işle. bug·ın hem teminat vermekte meği taahhüt etoıolidırsr' 
re dai r karar la r vcrmişdir. l hem de temin ıt olmaktadır. Bu misak, yalın•z ı..ok ~I' 

Fransa ve lngilterenin Lo- nonun kıymetini artt 1 rııı9 b 

8. ehmed Pertev. ndrada ne kodor geniş bir kalmıyacak, harbın ksti t~ıl' 
ruh ıl ~ konuş.nalarda bulund ditler ve ted bırl ere ber'

0 
to 

Sabık sHylovlar ım ızd an Me- ki b l 1 k d' fll
8 

u arı, unt an görü me le r. edılmesi ne matuf olan Jı~ı 
hmed Pertev dünkü Kü- 1 r Fransa ve ngiltere hiçbir dua husulo gelmesine 19 

tahyn trenile Ankaradan h db ' k' o ınanc g ıye tn ıp et- edecekdır . ı:ı>~ 
1 şehrim ize gelmişdir. meden sulhün 11 üessır bir Daha bundan az sa '' 

1
., 8 ı ı f 'k 11 İ 'k' 1 surette kuvvetlend ı rilmesinA evel bahsedilmesine bile 8101 
e u gar ~r 1 fi eşu 1 Otomobiline fazla yük alan çalışmaktndırlar . hommül edilmiyen bU tJ1 ~ot 

mPS31 0 1 Le journal Paris 4 şuba t müessir olabılecek ye~,ııl 
" J3PIY f • bif ŞDf Öf C8Z8t10~lrtldt. 1935 ~uyı cıı~da yazı~or: . . metoldur. Bu eyi yold~ıod~o 

SoCya, 18 \A.A ) - Le- P.alıkesirle S ndı rğı arası lngıltnımın. tecavuzlerının mış olan bi r ınci ad 
hietanlu hulgurıdtan ara sın· nda iş l i yen otomobil sahibi en müthişini teşkil edAn ha vıı ·dolay ı sevinmeliy iz. pst ı 
da bı r fık.ri teşriki mesai ı.ı bT C 

1 
.. k tec..ıvlizüne kurşı ışhirliğinde «Le petit ParisieO ' 

mukavelesi ak.ıı· için ı'kı· ıason otoı.no ı ın e aza yu 1 b 1 . d' . . ld ğ d d 1 u unmusını tem1n <' ışı. an. diyor kı· l 
memleketin Kültür bakan· ve ınsan u 1 ın an ° ayı ı d'kk t · dtı .

1 
d h ı· aşmanın en şayon1 ı ·o. « I okarno misakıll 1 o 

1 y k d L 1 Ll . Yı Ayet ı tt re eye ınce on { k 'l k d" ·· "' · e" arı a ı n a .. arş ı 1 .. ı zı· .
1 

l d ta ro ını teş ı etme te ır. giltere yaln ız garaııU 111 
tl d b 1 kl d 

lira para cezası e ceza ıın ı. . _ s 
yare er e u anaca ar ır . Bu 15 uretle emnıyet, k figıt vaziyetinde idi . H •:8 

111• 

Bak Cide 
~ok kuvvetti bir neft kay

nağı ~uf un~u. 
bir 

r ı lmışJır. üzerinde yapı lan muohedele· I .1 1°gı.O' , aşması ng ı tereye, k ı• 
rle tasavvur olunabılecek de- fk ı'\ . ·nirı ço ı.O' 

B d t h 
' ' recenin azami nisbetinde e r ı .umumıyet ço~ ~ 1 u apeş B ayvan sergıs ı . temin etmiş olacak tır . Ve şuna gıdecek o arı, . ıe111 

Uu y ı l ma rtın yirmi birin- l · vvetli ve muknbil bır 
A manyaya anlaşma çer ç:ı· nat bahşetmektedir. ııs< 

de bJşlnyıb yirmi ıılt ısınn vasine girmek \O sıl..ıhlun- i tiz ı.'ır Fransız ve ııt' 1 ·~ 11 
kadar devam etmek üzere · · d · b' l r" ~ ma ışın e yenı ır an aşma· ı kuvvetleri bı rleşını:,srııl 
Budapeştede uluslaro rası i · yeıtle kabul etmek lY 

bir hayvan sergisi uçılacak. ~~ys::u mı şiddetlı veı fakat haldo lngıltercnıkn dor ~ılı' 
kalucuğı ve ne · tı ırı~ 

dır . yeni şiddetle nezarPt altın ı uıı · t 
dörtte üçü yağa g~cer ise· 
de yağ tasfıye olunurken 
hararetın tesıri. ile tahri b ol 
unur. Eğer pamuk yağı 

hararet yardımile tohumdan 
çıkarılırsa o zaman küspesi 
o kndar zehirli olmaz. 

göre Y evtiç lu binesi Scu
pmnayı feshetmiştir. Yeni 
seçim 5 Mayısta yapı lacaktır 
Yeni parlemento H ı ziranda 
toplunQcuktır. 

MoRkova. 18 (A A.) 
Baküda çok kuvvetli 
neft kaynağı bulundu. 
ndelik verimi 3000 
dar. 

Gü
t on-

Karsda ~inalar çöktü. 
Kars, 18 ( A.A.) - iki gün 

evel ydğao şiddetli kar yü · 
zünden üç binanın çalısı ko. 
rm ağırlığ ındun çökmüştür . 

Beledıye bütün çatıların te
mizlenmesini ildn etmiştir. 

Evlerin üzerindeki karın 1 

44 üncü defa açı lan bu da hulundurulncak bir teca- vetli olur ıso o s deoı ıf t 
· d b' donJnmnflının lıe fe ıJııJ~ 

hayvun sergisın o oyrırn ır vüz çerçevesı içinde koponmuk t cıı '' ,-t 

d k 1 kd B 
ceği bir havu 6 

panııyır a uru aca ı r. u mecburiyetinde kalacaktır. h foZ8 al" 
kl 

karşı onu nıu 0 
• ı •1 

pa n ayıra iştı rak edece or Elde edilon an laşma ne· müdafaa edecekle rdır· ~o< 
bom Macur hayvan ye- ticesj bu defa artık Fronba ı o\'8 o' 
ti st irmes nı tetk ik ve hem de ve İ ngiltere noktaı ııazur mukabele Fransa ı . ' tJI ~ı ' ı ' k d veller i de lngi lte rcnıPplJcO Pamuk tohumunda ve dola

yısile küsbesinde bulunan bu 
zehir, bağ. rsaklardan emile· 
rek kona gecd iğinde Amer· 

ika kimya bilginlerine göre 
kanın kırm ı zı yuvarlakları 
ndaki demiri bozar ki netic-

ede kanın nefes vas ı tasile 

akcığere gelen havadan, ha. 
. yat için, hayat kandili için 

pek gerek olan oksijen 
çekib almak özel (hassa) 
lığını giderir . Hundan ise 
hayttt kandilı sönerek ölüm 
meydana gelır . 

Pamuk tohumu veya kü-

Parlamentoyu fesheden 
amiller ikidir. 

ı - Yevtiç hükumetine 
uygun olan bir parlamento. 
nun mevcudiyeti lüzumlu gö· 
rülmektedir. 

2 - Hükumet fırkosı ara· 
sında bazı ıhtill\f zuhur et
miştir. 

M Uzunuviç. muhaliflerin 
başında bulunmaktadır. 

Yevtiç kabinesinin seçim 
konunu h akkında bir tetbir 
alıp alm ı ya<'ağı belli değild i r. 
Muholıf fırkalur . n Yevtiç ka
binesinde, teşriki mesaide 
buh1'1'1•ları muhtemeldir. 

metreye yakındır . 

Haltevinde. 
Evimizin Dil, Tarih, !Edebi· 

yat şubesinin genel toplan-
t sı yapılacnğından şubeye 

kııyıtlı üyelerin bu gün saat 
( 19 5) t11 evimize gelmeleri 
beklenir. 

damı zl ı k h ::ı yvon tel arı e - la rının dünya efırnrı umumi - b' 0 ya 1 ı 
ebilmek fı rsotın ı kozonncak . yesının vo bilhassn Fran_ knwlo mucı ınc ~o~' 

Yard ı ml ıı fE>vkorn de 
lard ı r . Hu Cırsatdan istıfade sızların h ısseltıkleri ondışele· 

·~ lenecekdır lı 
edib hayvan olanlar h:ıyva rin dug· ılınasınn yordım ede. __.- · I' __,__..~~ ~ır 

::1:~:ı ::1:~ıı::n~~:~~ır r~o~1~ ;:~,:~~~r g~i~::~:::t!:~;~•a· Yoksulları gözetme 
sevkedebileceklerdir . tierkes JÇIO mütesaviyen g"m~en, . -~~ 

d 
multober bir emniyet esası u " (1 

Ha,kevin en daı resinde silAhs ı zlonmnyı 19 şubat 935 ~~~1ce(1~ıı ~ 
Evimizin Müze ve sergi ler 

şubesinin genel toplant ısı 
ynp ılııcağından ~ubeye ka. 
yı tlı üyelerin bu gün sant 
( 19,5) da evimize gelm eler i 
beklenir. 

tshd•l nnloşmosının akdı, m ı sııat 20 ı le b1 rl i~1 

umumi nnloşmoyn istinnt Yoksulları gözetın.0 "8pı l8 1~1 
etmiyecek herhangi bir si lıi · senelık kongrt•f.~ 69 joi11 ıe' 
hsızlonmnnın tokhihi şark ğından birlik ııJ gelı116 
ve Tunu misnklnrmın yoptl· snatde il ılk evı rıe 
mas1 Almonyonın, tı~nevreye r ico olunu r. 
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ı~s ---------. 
- E s L E R. iT .. kiyede Ne Kadar Gazet~ Çı 

Öz çocu~lanm. 
ıyor 

-~muıl edek ) azdıklarımı ok uı keı 
ili Cocuk, dedim kendime, 

n gece; gözü gözsüz, bo. 
sncsız . içi dışsız kolon 

o c;ocuk· k' 'ki . ~.ıı , ıprı erıne asılan 
b Ur damlaları, önünıleki 
0~ ktı~ıda İçirme .. 

h endıne ı:ığloma, deliknn- ' 
ın ... 

( Cst turnfı birınci sayfada) 
~omsunda; •Qankırrn v.e ı Duy
gu •Çnnk ı rıda. «Fırat» Mn lat yo, 
«Yeşil Amusyo» Amasyada 
«TuranJ> Llaz zde; «Sakarya» 
Eskişehirde, «Gümüşeli» Gü
müşhoaede, <lTurk Yolu>> iz. 
mittle; «Yeşil Yurt» Kırkla 

relıode; <ıÖz dıleirn Lülebu
rgazd ı; cıUıus Sesı» Mardi
nde, <dlal )) Muğlada; «~oruh» 
Rızede; « Yeşıl Giresorı» Gi 
reeonıia; « Dılek» Tosyadu; 
<<Işık\) İz mirde, <<Ticaret ga
zetesi, Adan ada, « Duynm» 
Afyonda; çıkmukda; ve «Ba
lıkesir, Kars. Kastamonu, 
«Antalya. Aydın, Ayvalık, 

Bıtfra, Hartın, Bolu, Çanakk
ale, Çorum, Denizli, Diyarb. 
ekir, KütahyJ, Kayseri, Ma
raş, Nığde, Sinop, Tekirdağ, 
ve Yozgat şehirlerinde de 
kendi adlarında birer gaze· 
te intişar etmektedir. 
Mecmualar: 

Çocukların u .. 
( nutulan yavruların ... 
)nlnrı, i 1 k ve son kez ol

arak kucakla 8 ... 
u ak geceler uzun, upuz-

bn, dedim kendime, dun gece.' 
erg·· k 

0 
un ünden başka bır acı, 

ııne.na. kader yabancı kaldığ_ 
h başka bir ürperiş duyJu. 

hu~·· · Ve .. he.r .o~şnmınd~n 
b Yanın umıt1erını emdiğım 
u Yılın hiç olmo zsa son 

gecesjn· . . . . 'l k ı, ıçımın gecesı ı e 
arıştırıyorum v ... 
l e, bir yıl kadar uzun 

o e.n duyu .. .. .. 
88· şsuz, goruşsuz, se-
uı 11! gecenin koynuna göm-

erek 
~· • anamdan çok se' dı. 
a ıtn, varlığımı kendilerine 
rınağan tt'ğ' .. ki 11.r e ı ım oz çocu _ 

ke.ıl~la haşhaşa , soç saça 
ô •Ol .•• 

U ı çocuklıırıml. . 
nutulan yavrularım'. 

tu :om bir yıldır sizi doğu. 
~1~ en, duyduğum sonsoz 
İra~ncı, çektiğim «Tatlı izt
"' 

1», hana Tanrı bile ver. 
"tlıed' ) . ,, 

l<nn 
~il.ta ı~a cıınımı katık ya -
Yuguk. knf amın teknelerinde 
~u~ı rduğum benim öz ~·o 

arırn v .. 
arlığım mnyanızdır!. 

~teşi k' . ~ını m, ınım, nrz:ım sev 
~Örd"\·e a~ım; ben hen ve 
sırı· Uklerım herşeyim sizler · 

ıı. 

~!)i t in benim oldug·umuz 
Gdar 

" .. Pak.~t ne yazık ki krıtı 
.rllrek:1 · . 
~ıllı 1 hır ana gibi kuru 
tın Pnrmuklar ı mı boğazla
du~~ kenotliyerek sizi boğ· ... 

Ve 
len d boğarken kanı çeki-
tu Udakıarım arasından ku· 
Guıu hıckırıkları çekiyordu: 
tut Yordum ölümünüze vav 

arını k .. 
Gtıy orkunç kahkahnlar 

orduııı 
Şiınd· .. 

diııı 1 sıze baktıkça ken 
e 0ğlıyorum . 

tu;;k~u cılız, sıska ynv
ııesirn rı..r. benim mi; diyen 

G · ıcımde sönüyor. 
"nıde'rcek bunları ben mi 
• ırn; 

Fakat t k . . 
Onlarda . a vım hanı.. Hani 

Or ~ı <ıhen»? 
hıç b' . ıQllı · ırı bana bon-

ıyor b 
y6 b u~lorın .. 

'lıttıı . en hıç birinde «yok» 

\' O.zıkı y ar olsun banul 
. azık y·· . 

tıııty0n ·· uz bın kl z bir 
f)ern k kez y:ız,klur!.. 

'Ciıni e şimdiye dek 
~•ı:tı b Vt rdiğıme innndı
Yozıd u iki yüze yakın 
llıi?, a hep nldanmışım, övle 

b Sonsuz k 
t.ıc .. L ıvançlarım U"SUZ 

b ""Biz k ' ~ 
orı ı:nı uruntularıma kur_ 
Ah oldulari> .. 

beı:ı b' ne kurum (Zornan) 
" ır «b 
·•tırn?. . en~ olacağım, tıı -

0 ~r· 
b'Uldu:ne kendimi k~ndimde 
Y f\U[lı • 
ırn?.. gune kavuşacakmı-

ı· Ootura b 
1Yor: ukdıkça g·ım ezi-

ll '--... Neye d' 1Ye L , ıye inliyorum· 
•ı .. •ık ' yotak dcğittir-

Mecmualara gelince, adet· 
ferini bütüc yurtta 108 ola
rak sııyJığımız, bunlardan 
Harta, Akbaba, Holivut. Uy
onıfi, Top, Yedi gün, Çocuk 
sesi, Çnlışkan çocuk, Mt kt
ebliı Sror Hııftns•, Orman 
ve Ay, Büyiık gazete , Foto· 
graf haberleri, Yeni Adam, 
Fikir hareketleri, Muallim 
sesi, sinema ve Tiyo.tro, sı

nıf muullimi, Darülb~dayi, 

Mimar, Geçit, Yeni Tür.k, 
Mülkiye, Foto, Evrensel ay, 
Pul, bnro, Yaşamak yolu, 
Belediye; Öz dilimize doğru, 
İstanbul Seririyatı. Tedavi 
notları. Farmakolog, Diş ta
bjbleri, Ticaret odusı , liamle, 
Müzik ve sanat haberleri, 
Azerbcycan yurt bılgisi, Yoll -
arın sesi, lktısat ve ticaret, ' 
Turing ve otomobil klübü, 
Tüberkuloz, Aokeri tıbbi bu 
ytıı ri, Tedavi seririyatı,Ettıba 
odası, Ameli el~ktrik, Tedavi 
ser, ve Lnboratuurı, Bilgi, lç
kı düşmanı, Edebiyat esnaf, 
l:hyttıri mecmua. adlı 55 şile 
Helçika ticarnt odası, L,Ec~

onomi8te cl'Orient, L.lllustra· 
tion de la Turguie, Les Ann_ 
ales de Turpuie, adlı 4 Fran. 

1 sızca; İng-ilt~·re ticor~t odası 

ııdında bir İo(l'ilızce; Ortodok
siyn adlı bir Rumen; Ye Lrt 
boz d, Orient adlı bir yahud
ice ki ceman 62 si lstanbulda 

Tiirkce Ankara ~inemalıırı. 
llavacılık ve spor, Vnrlık, 

Gürbüz Türk \'Ocuğu. Z ıraat 

gazetesi ( Mezunlar mecmu
nsı). Donüm, Ülkü, HılA!iah 
mer. Ankara klinigi. 'l'nvuk
culuk, Nofıo Vekaleti. Ayın 
tarihi. DemiryolJnr, (_.!•ğır, 

Karınca, Kimyager, Sıhhiye 

At, Kadro Turkdili (cemi
yetin), 1ktısat ve tosarruf, 

1 ndlı 22 .si ve Lu Turpuie 
1 l(emoliste, odlı bir f?ronsızc.a 

ile beraber 23 ü Aokarado, 
Yine Türkce, Fıkirl er , Eğe 

ışılriağı, Fen ve sanot Kül
tür, Ticaret odası mecmuası 

dim nıye bir ~·ığır açamadım 

ve neden bir «şo hsiyet! ı> ıı
sı sahibi olumadım? .. 

Fakat içimde bir kaynak 
ve bir inan var ... 

Elbetde bir gün: 
• 1 

- işte ben huyum ... 
Diye haykıracağım .. 
İonnç var ben,le ... 
Bu inonışladır ki, kafamı 

bitiklere (kitablaro J bir silin
dir şapka gibi geçirdim ... 

M, Tuğru( f(Jzılten 

lzmirılL•; Sı>lçuk VA Anndolu 
Klin ği Konyııda; Lıse ve 
Taşp:nar Af yondn; Kırkpınar 
Adanads, Kaynak Balıkesir_ 
de; Çscuk bakımı Mersinde, 
Cıı lspıutado; Aksu Gırcsu n. 
da: 1 >oğuş Karaılo; Lise Kas· 
tamonuda; Al pullu A pulluda, 
Anofuı talar, Çun:ıkkolelh. ; 
Ycnidoğuş Manisada; Akpı
nar Nii'dcde, ve YenioTkad, 
'fokatda çıkmakdarlırlar. 

lstanbul ,.e Ankarn neş
riyatının yurd neşriyatile bir 
mukayf sesi 

Uumumi bir mukayl'se 
yapıırak gazete ve mec_ 
mua olarak yurtda çıkan 

matbuatların yekunu 219 
olduğuna ve hu yek6ndan 
87 si lstanbulda çıkdığına 
göre hu yekundan büttin 
Türkiyede çıkonların üçde 
birinden pek fazla bir mik. 
darının lstanbulda çıkdığı 
görülmfjkdedir . Halbuki 
Ankorada çıkanların yekftnu 
29 olduA-una göre bu tes
bit umumi yekdnıı nazaran 
onda birden azıcık fazladır. 

Ga=ele ve mecmualar ne· 

forden bahsederler. 

Münhasıran meşgul ol
dukları bohi~ler i tib:ırile bir 
tasni( yap lıncn; lstanbuldaki 
gazetelerin yirmi ikisi sı

yasi; biri \'Ocuk. üçü mizab, 
biri ıktisııt ve ticorı:ıt. 

An kıır.ııla kiler in nltısı sı

yıı~i hiri ~·ocuk, biri de ti· 
cord gazrotpsidir 

Ynni, yıırlta nlfwc·n•. gün· 

delik olan ve olmıynn yüz 
on bir gazetenin yüz beşi 

~ıy:ı.si , biri çocuk, üçü mizah 
ve ikisiıle iktısot ve ticaret
ten bah'1eden gozetedirler. 

Mecmunlnrdıın, lstanbuldıı· 
kılerin, yedisi magazin, bıri 
Miz ıh,dörılii tjyatro ve sina· 
m:ı, n~·u spor, biri ziraat, 
beşı güzel sonatlar, oltısı 

fıkir, yediai iktısat ve ticar
et, ikisi moo.rıf, biri mimar 
ve mühendis, beşi edebiyat, 
biri hukuk. o!\ ikisi tıp, 

hiri şehircilik, biri din, (Ru
m patrikhanesinin) ikisi sa
nat, 

A nkaraclııkilıırin, biri sine
ma, ikisi spor, biri ~·ocıık, 
ikisi ziraat, ü~·ü fjkir, ikisi 
iktis .ıt ve ticaret, ikisi 
mımnr ve mühendis, dördü 
eJehiyat, dördü tıp 
ve ikisi siyaset. 
Dığe r vilôyetlerdt•kilerin de 
beşi çocuk, on beşi fıkir, 
biri ticaret, ikisi tıp, biri de 
E1ırnııt mecmuulıırıdır ki, bu 
rekamlara gore yurtta; ye
di' moırazin bir mizah beş t'I , 

sint·mo vo tjyntro, be~ sp. 
or, dokuz çocuk, iiç ziraat 
beş güzel sunutlar, yi.rmi 
diirt f,kır, on iktısot vt• tıca
ret, iki mnarıf, üç mimar ve 
mülıendıs. dokuz oıl biy.ıt, 
bir hukuk, o?ı sekiz tıp, bir 
ş •hirc ı lik, bir din (Rum patr
ikhanesinin), iki sanat. ıki 
siyuset mecmuagı ~·ıkmakta

dır. 
Gazetelerle mecmualar bu 

bakım Jarı birleşdi rilecek olu . 
rlorsa, Türkiyede mevcut 
iki yüz on dokuz gazete ve 
mecmuadan yedisinin mnga
zin, dördünün mizah, beşi 
sinema vo tiyatro. be i sp 
or, onu çoı:uk, üçü ziraat 
beşi güzel sanatlar, yirmi 
dör,lü fikir, on ikisi iktisnt 
ve ticaret, ikisi maıırif, üçü 
mimar ve ıuübondis, dok-

uzu edı Liyat, hiri şı•hircilik 

lııri d.n(Huuı patr. h h~ne~inln 
ikicı sanat, yuz yedisi sı. 

yaset gazptı• ve mecmuası 

okuduklor ı görülıncklt.:dır 

Gazele ve mecmualar sahipleri 
Hesmi gozcte Başvekiile· 

tin, Nafıa mecmua~ı Nufuı 

vekılli~inin Sıhhıye mecmua
sı Sıhhat :\1ekilliğinin, Adliye 
ceridesi Adliye vekilliğinin, 

idare mecmuası Dnhiliye ve· 
killiğinin, Ayın Tarih: ve 
Fr!lnsızca La Turpuie Kem 
aliste mecmuaları matbuat 
umum müdürlüğünün, ''" 
Demiryollar mecmuasıda De
vlet dcmiryolları İşletme um
um müdürlüğünündür. 

Balıkı:ısir, Sivas, lsparta 
Bursa, SAmsun, Çankırı, An
talya, Bolu, Çıınakkale, Çor
um, Denizli, Diyarbekir, Erz· 
urum, Kütahya, Maraş, Niğ
de, Sinob, Tekirdağı, Yozgl).t, 
Kars, Kastomonu, Kayseri, 
gazeteleri bu isimdeki vilA · 
yellerin. ve Çoruh gazetesi 
Rıze, Gümüşeli gazeteside 
Gümüşhane vilAyetinindir. 

İ stanbul belediye mecmu
ası ile Dariilbodai Şehir tiya· 
trusu mecmuası letanbul be
lediyesinin, İstanbul ticaret 
odası mecmuası ile lzmir tic
aret odası mecmuoeı bu oda
ların, Adanoda çıktın ticaret 
gazetesi ora tfcaret odasının, 
ve lstanbuldn çıkan Belç.ika 
ve lngıltere ticaret odaları 
mı.>cmııalarıda ismını taşı 

dıklArı odalarındır. 

Mimur. Orman vı• av, la
tanbul baro, Formokoloğ 
Diş tobihleri , Turirıg ve o
otomobil kliibü, Askeri ttb. 
hı baytari, ~tibha odası 

i~~k ı diişmanı, Esnof, l tan· 
bul baytar! mecmuası, HL 
lAliahıner, Tnvukculuk, 
Kimy. ger. Türk <iili Cemi· 
yeti mecmunsı ılc lktısııt 

• ve tasarruf mecmuası isim. 
lerinin anlatdığı teşekkülle 
birliklerin, Yaşamak yolu 
mecmuası, verem camiye. 
tinin, Havocılıic ve Spor 
Tayare Cemiyetinin Gürbü~ 

•Türk ~·ocuğu Çocuk bakım 
kurumunun, Ziraat gazetesi 
Ziraat mektebi mezunlar 
birliğinin , Korın•;a Koope
ratilcilcrin, ve At mecmua
sıda Atlı spor klübünündür. 

Ulue, Yurt ve Franıuzca 
Ankara gazeteleri, CümurL 
yet Halk Fırknsınıo, Y~ni 
Türk ve Oı dilimize doğru 
lstanbul llalkevioin «Doğuş» 
Kars. «Aksu)), Uiresun, «Ye. 
ni Tokut», Tokat, <(Kaynak» 
Bulıkesia. <1Ün» .lspartn, «Ül· 
ki.it Anknro. ccHalkevi» gs .. 
kı ehir, «Taş Pınıır», Afyon 
«Yeni Doğuş» , Manisa, «AL 
tın Ok», g lirne, «Anofıırtn» 
l)u nııkkale ve ((Akpınar» da 
Niğde Halkevinındir. 

lktısat ve Ticaret mecm
uası «Yüksek Ticaret mek
tebinin, «Mülkiye- Siyasal 
bilgiler cl\lülkiye mezunlar 
birliğinin «Edebiyat mecmu
ası n Edebiyat Fakültelilerin 
«Toplantı» Sıvas erkek lise. 
oınıu, «İrfan» Sıvas kız 

lis~einin, «Kastamonu lise)> 
ve «Afyon lise> mecmualarıda · 
bu liseler tıılehelerinindir. 

«Ameli elektrik)> mecmu
usı lsto.nbul elektrık irkct
ini n. •An kara, sine 11111 lıırı ı> 

mecmuası sinema şirk
etinin vo <(Alpullu)> mecmu 
cunda bu fabrikanındır . 
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Şu halde, heş VekAletlere go.zeteleri 12 şer, Yeni yol 
aiti gazete ve mecmua yir- j (Trabozon), Bartan ve Denizli 
mi dört vill\yet gazetesi gazeteleri 1 l rer, Edirne ipo
üç devlet daireleri .e ait, altı ı ı:ıtası, Türk yolu (İzmit), Ka-
ticaret odosı, otuz dokuz y.seri, Yeşil yurt (Kırklar-
re::mi cemiyetler organı , eli) ve Kütahya gazeteleri 
üç dane hususu şirkete, ye· ı O ar senelik dirler· 
dı mekteplere ve. onların Mecmuaların yaşları da 
mezunin yahut talebe cemi şöylecedir: İstRnbul ticaret 
yetlerine, iki dııncde beledi- odneı meemuaaı 49, İngil-
ycye ait mevkute movcut Tıcaret odası mecmuası 
olup diğerleri ya birka\' (İngilizce) 4 7 Uyanış (Ser-
kişılık hususi şirlletlere vet Fünun] 44, letanbul 
ve yahutda tamamen bir şa- seririyntı 16 Tedavi seriri· 
hşa aittirler . yatı ile Economiate dori~nt 
Gazele ve mecmuaların [Fransızca J 15 er aakeri 
yaşları. tıbbı baytari mecmua11 13 

Gündelik gazett'lerin on Akbaba 12 İstanbul belediye 
yaşına kudar olanları sırasile diş tabipleri ve İsta\ıbul 
öyledir: İstanbul (Fransızca) baytart mecmuaları 11 rer 

67, Yeni asır {İzmir) 40, ]a- Tedavi notları, HilAlabmer 
manak (Ermenice) 26, (Kon Te Demiryollar mecmuaları 
ya) 25, Anadolu dzmir) 24, da 10 ar yaşını bulmuşlardır. 
Kurur 18, Journol d' Orient Diğer gazete ve mecmual-
18, Akşam 17, Yeni Adana arın hepsi de ıO yaşından 
ile resmi gazete ve Le Le. aşağı olduklarına göre, 10 
V"1Dt (İamirde Fransızca) 16 yaşından ihtiyar gazeteleri-
Kilis 15, Kilis J 3

1 
Türk mizin sayısı 40 , ve mecmua-

sözii (Adana) ile Cümuriyet ların du l 5 rakkamları etra· 
ı ı rer, La Republique (fr- tında gezmektedir. 
ansızca) ile Apoyev malini Bugünkü gazete ve mec-
(rumcu) onar yaşında . muadan çoğu henüz pek ço-

Gündelik olmıyan gazet. cukdur. Bugün, yurdumuzda 
elerin yaşları: Erzurum 28, en ihtiyar gazete Erzurumda 
Djyarbekirle Kastamonu 24 çıkan 68 yaşındaki «Erzurum 
er, Bursa 63. Sivas 57, Kar- gazetesidir. Bu gazete timdi 
agöz 27, ikbAl ( Yenı ismi ol- 3500 No. yu bulmu9dur n 
cay Trabzon) 25, Bolu 21, haftada bir cıkmaktadtr. 
Balıkesir 20, .\'"hali tSamsun) Gündelıklerin ağa ~ babası 
ı 7, Yozgat J 5, il Messegero 67 seneılk Fransızca «letanb-
değli ita 1 iani ( Jstan bulda ita. uh> dur. Mecmuaların büyüğü 
lyarısa), Kardeş (Buna) ile 49 yaşh «lstanbul ticaret od
Çıınkırı ve Çorum gazetele. asrn mecmuası, ve hu11uei me-
rı 13 er, Adliye ce- cmuaların en gün görmüoü 
ridesi. Duyum (Afyon) de 44 yaşındaki cUyanıt·Se-

(Çanaakale. Isparta. ve Sinop rvet Fünün• dur. 

Belediye 
Baskanhğından: 

.\Jirzabey mahallesinde yol fazlası 34 nıeıre 
nın ra bbaıuda bir arsa satılmak iizere 1 7-2-935 
gii nleıneciııden başlamak üzere on beş gün açık 
arttırmaya çıka rılnıışdır. ihalesi 6-3-9 35 gün
lernecinde saat 16 da belediyede yapılacakdır. 
isteklilerı ! helediyeye uğraınaları yayıhnır. 

{39-3) 

Bıılıkt~sir iııhisarlar 
B•t şnıiidii ı· Iüğütıdeıı: 

Gö11en İf)hisarlar nıüdürh·eti aobarlarında • 
hulurıa11 idare malı yaprak tiitünl~rin Gönen an-
barlarından Baııdırma arıbarlarımıza nakil ve 
teslimi 27-2-935 siiniiııdcrı J 6-2-935 gunune 
kadar açık t1ksiltme~·t1 konmuş olduğundan ta-
lihh1rin hu hahdaki şeraiti ~nlamak iizere ma
halli iuhi ~arlar nıiidiiriyetile ha miidiil'i;vetimize 
miir~lcaat eylemeleri ilfln olunur. · (28-B) 

B•tlıkt•siı· T· ptı 
1'1iidiirlüğünden: · 

Mahallesi 
Cinsi 
Hududu 

Mecidiye 
Ev 
Sağı papuçcu Ali veresesi evi solu ve önü 
yol arkası Fethiye abla evi 

Yukarıda hududu ve evsafı sah·esi yazılı evin yeri eea· 
sen tarla olarak Kırımlı Ganinin tarleeı jken •ey yapm. 
ak üzere taliplerine sattığı sırada bu e.-in yerini de 3 lira 
bedel mukabilinde mutaf Ali karısı Hatice Zünbule eatar. 
ak o diı parasile mezkı1r arsn üzerine ev yaparak taıar
rufonda olduğu nnlaşılan bu ev senetsiz tesarrulatdan 
bulunmakla 27- 2- 935 ~·arşambo. günCı hova müsait oldu. 
ğn takdirde mahalline memur İZtlm olunacaktır. Teearruf 
~~idiasınd.a bulunanlo.r varsa k.Ağıtlarln birlikte keşif gün
une değın Tapu Müdürlüğüne ve kaşif günü mahalline ge-
le'1ek oıemura o:ıiiracoa\lırı ilGn Qlunur. (Jl.l) 
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Manzum hikaye: 

11 im Küpü. 
- M. Tuğrula -

Benim bir doıtuoı varki ilim küpü mübarek 
Burnu deve börkücü gözleri bir tekerlik. 
Edebjyat yolunda haylı adım almışdır, 
Fuzuliye Nc::dıme çokdan taş çıkıırtmışdır. 
Tarzı kt1dım tıirJt; değişiklık yaparok 
Çağatayle 'fermişdir tarzi cedıde revnak 
liüşında hazırlauwış yuzlerce eser vardır 
Tabına imkAn bulmaz zira vaktı pek dardır. 
Oğrenmişdir üç mühim milletin lehçeaıni 
Yabudıce eıerin yazıyor kürtçeaini 
Büyük emekler Yerib gazeteler çıkartdı 
Fakat yazık ki hepıi bir haftada batdı 
Söylediğine ~öre ezberinde Naima 
Durur tarih şinaslar karşııında selama 
Yanğ.n arsalarında hafriyat yapacallmış 
Bulduğu eserlerle hır müze açacakmış 
Nak:il edüb Balıkeıire Çinin büyük sedini 
Çıkaracak meydana çingenenin ceddini 
M~deni kanunlarm bir milyon mıtddesile 
Ezbere hüküm verir hukullcudur hıtkıle 
Ruhların hayatile uğraşınışd•r epec& 
Mczarhkda kaldı bu yüzd,,n lıeş on gece 
lht11ası fezlüdır ilmi felakıyatda 
Düşdüğünü o görür cemrelerin şubatda 
Hayvanat kıymetlidir dostunun nazarında 
Durmaz tedlnkat yapar hayvan pazarında 
Bu kadar bilgisi ile takdir edilemiyordu. 
Bu yüıden şik4yeti tevali ediyordu ... 
Olemanın kalmadı memleketde lnymeti 
Z11vall1 doıtumun da bildi artık takati 
Bir gün ona raetladım istMıyona inerken 
Ta yanıma ıokuldu ıel4m verdi gülerken 
Dedi bug6n bir ılim kurultayı kuruldu 
Konferanı nroıem için ricada bulunuldu 
Pe1im artık kalmadı şikAyetin kimaedeo 
ilmin takdir edildi demek akademiden 
Şübhemi Yar efendim diyerek bir çıkışdı. 
Söıü kısa kHerek birdenbire sıvışdı 
Ogün ben de bulundum verdiği konferanıda 

- Kelltin detil diyordu mevkii ıol tarafda 
o cevn batındadır bağırsakların meıtur 
BeYleyi kalbdir bunu bi iniz deıtur 
Böbrekler ifa eder vücuda devranı 
O dağıtır azaya veridlerle tiryanı 
'-~~diı . •azifeıi hemen hiç yok gibidir. 
Kuçuk hır Caydası varsa da ıinirJer merkezidir. 
Mide bir uzuvdur ki ceYfı batında durur. 
Teıaenus, ihtirek orada vukubulnr . 

. Gıdanın imtiaası reede oluyormuı 
HAciz denilen perde ifrazat yapıyormuı 
HUIASA benim doıtum • bö7le çok ilme sahih 
Vucı.ıdıle dimaA'ı makihen müteneıib 
Bttterı1et uğruoüa nıheyet aldı bıtdi 
Bir hekim raporil• timarhaneye gitdi 
Boı durmak olmı.vecak .orada da bir. gün bakmı~ 
Mnhar Os._ana akıl dersi vermeğe külkmış 
ibret oleon sislere dostumun hılılAyeıi 
Sac~ ile uğratanın ı pırlıkJır payesi. 

Hatunotlu 
Hakkı Süha 

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

TUJllKDD.1 19 Şubat 

Mehmed Servet c~·' ' A 

ORME EV/ 

Baylar, bayanlar; tuhafiye 
ve örme eşyanızı iş bankası 
karşısında ORME EVİ nden 
her yerden daha ucuz ola -
rak alabilirsiniz! 

1. • 
Balıkesir inhisarlar 

Başınüdürlüğ·üııdeıı 

Ağunya inhisarlar müdüriyeti aııbarlarında 
bulunau idare malı yaprak tüLünleriniıı Ağuuya 
a11barlarınıızdan Gönen tarikilP- Barıdırma aııba
rlarınuza na~ıl ve teslimi 5-2-935 tarihinden 
25-2-935 tarihine kadar acık eksıltnıeve ko111ıı-• • 
uş olduğundan taliplerin bu lıahdaki şeraiti an-

' lamak üzere Edremid ve Balya ve Güuen iuhis
arlarile başmüdüriyetimize müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

, 

(22-4) 

Şehir si emasında 
Bu akşam 

f ev~alade pr oğram iki bü~ü filim biı~en 

Hepimizi ve bütün dünyayı alakadar eden bu filmi görünüz 

KIYAMET GÜ 
• 

Rİ 
1914-1918 savıışın n canlı tarih. olan bu büyük 

ve kıymetli fılim şehrimizde nocek iki gün daha 
göı-;terileLilecektir. Çünku büyük fedokll lıklo celb 
etdığirniz bu fılmı İstanbul so.b.rsızlıkln beklıyor. 

Aslan ar zan 
Filimi de ilave edilmişdir. 

Bu proğram yalmz iki geceye mahsus~ur 
Fırsatı kaçırmayınız: . 

lldveten DÜNYA HABERLERi 

1.-=-----_ -----------~ 
__,,,/ 

.- , . -r ~ 
~ ... • - ..... - ... ~< • • .(1. Teşe~tDr. 1 ~ 

Bademcik ve . kulakları- Okuyu·cuları 
ndan hnstalanıuak meml-
eket haıtabanesinde ted
avi altına alınan baldızım 
bu defa tamamen eyiJeş 

ıza 
• 
1 Koayh • 

mit ye hastahaneden çık
mış buluomalcdadır. Bu 
mün&1ebetle kendisine mu-
vııffaluyetli bir euretde 
ameliyat yapan hastahan
enin kıymetli hoğuz, ku
lalt ve burun hastalıkla

rı mütehaHısı Dr. KAmil 
Sesliye, bakımında şefkat 

göıteren hemşire ve ha. 
ıta bakımlara açık teşe
kkürlbrimin bildirilmeıinde 

tavaHutunuzu dilerim 
Polis memuru 

LDI~ 

Y azthanesi bükfunet caddesin
de Ahmet çqmesi karşısında 

Merkez ve kazalarda her 
nevi dava kabul ve surat-

"-~·· . ...-.. - -

Aşağıya bastı~unız rehber tahlo haH ınıızın lwr 1ülii ilıti~nçla
rını en rahat, en eyi, en ucuz vn Pn sağlam şartlarla. ıı~rede, kinJ"' 
lerden karşılıyabileceklerini göL·teriyor. • 

Rahat bir otel istiyorsunuz .. Hangi otelı 
tercih etmeljsinız? 

Hangi bakkalda temiz 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

al bu unur?. 

gibi türlü suallerin eevaplarıı ı bu tabloda arayınız 

KIRTASİYE· Mustaf_a Fehmi. llük•im~ı 
• ne 8oka~ı. 

esi postaha-

OTEL 
.. . 

: Bahkesirpalas Kuvayi milJiyP caddesi 
kaptan zade Oteli .. .Kuvayi milliye cadde

sinde .. 

A V U KAT: Emın Vedat bey ... Hiik1imet cadd~sinde. 
Sadık ve Hacı Tevfi~ beyler· Hiik1inıet 
cadde::ı. .inde Ahmet çeşmesi karşısında 

BE R BE R : Yeni berber ıbrahim Dural: IHikfuııet 

KADRİ UZKUR 
EM UCUZ lıRTASiYE M GAZASI 

, ' ı le"1elicelendirilir. 
eaddesi Yıldız Karaaılıaııc~i kar~ı~ıH' ' • , 

LOKANTA: Sabri Lokantası: 
rnınıara 18 

Şah 
1 ,.-

1 1 Doktor Hüktimet caddesinde Zarbali oteli al
ııııda yeni a<;dtğım dükkanda kırtasiye, zü-
caciye çeşidleriuin en eyisi ve piyasadan l Memdu~ A~met 
eu ucuıu olarak bulunur. Bilhassa mekteb l ÇOCUK 
talebeleriıu~ aid muhtelif defler ve kalem 1 ı hastalıkları mütehassısı. ı 
vesaire ı li~ ~r li carethan eterden pek farklı il Muayenehanesını postah-

1 

ve ehven fiatlesatılır. t ane civarında Zemen so-
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