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Cumuriyet llnlk Paıtisinin 
DorJiincü Biıyük Kurul -
~~yı başlamıştır Bu 
61'1İrnizin ve onurlı:ı 

~~rı:ıber Türk yiirdunun ye-
1 hir h z ve yukseliş dev_ 

~~~ino girmeEi demektir. 

1 
ınyndu Cumuriytt Jiıılk 

10rt:si knd:ır hiitün bir ulu 
~lı ve o•ıuıı vük ek iilkü 1e-
ti . w 

11 kendindo bo!irtcn ve 
Y "'ıtun bir P.ntiyc d:.ıho 
tnstlnn::ımnz. Partimiz Türk 
IJL Usunıın m·ıddit; ve tinı l 

111 . ' 
~ Un yaş.:ıyış .htiyııelorını 
ıtşılnmnk yolundaki büyük 

y lPnPği ile onun öz malı ol
nıljstur. 

r:umuriyet . llalk l',ırtisi ya
'*Yı.ında vı' k nuvındn en 
Ver.nıli ve en bu .. nuklı b r 
'kılde evrinmektedir (J ilk 

:•ce ba\ındu Ulu Önder 
l lo.ttirk bulunduğu holde 

l Utk ulusunu içlen ve dışln 
8 gelen tehlikelere korşı 
""uş:.ı . • . d h .. gırışınış ve yur un 

t Utunlüğümi ve crklnliğini 
llrt 
~ atmıştır. Bu hokımdnn 
~~rtirniz her şeyd~n önce 
~lllrturıcı bir Partidir Fukat 

Us h 
tııı ayn tında bu kadarı ye. 
@rı (lz. l<urtnrıc ıhk, gerçek ve 

@b 
11"0 sız olnbiJmck ıçin ulu 

~n. hugunkü ve y rınki ya
\' .Yı Yollarını Jo göstermek 
~ıe ~rıun ılurmadcııı yüksel
ı11il~ı Çarelerini nroyıp bul-
11 Ik gerektir. Cumuriyet 
'ırıcı Partisi işin bu evre
ıQ, : de ulusun güvenine ve 
t~~ kurüne lfiyık olacak su 
llıı~~r buyuk izorler başar .. 

l\ . 
'~ 1

11 "lurıc.l klan sonra~ iik-• ıe· . 
tı:ıur 1 hnkkını kozanı.ın Cu-
' ~'Ytıt llalk Partisi yarutı· 
•ııı 1r

1

n 'vın.ıa ulusun hi~: bir 
il} • 

)~l'd 1 ıncitmeden ve ancok 
•ığ 1 11 1l yüksek ve ger\·ek 

t;ı~ ~tını göz önünde tutn-
~I l~tıreket etmiştir Soy-

ı lır ıe_ on un bnşlıctı uma
lı"tl 

1 
Bırcok devrimler ve 

ltı;ık~~r bnş ırıklarını ya~a· 
ll:ııh.- olun bir denO"el-

..ı 1 l . ;::-. 
U .,, ersıne çevirmekte ve 

rultıleyu hu sırııfd nyırtlı du-
U tır s .. ~ 1 k 1 

Parti genel sekreteri parti progammda yapı. 
lan değişi~likleri izah etti: 

devanı t'diyor. ------

Kurultay ~u sabah da toplanarak müzakere
lerine deaam edecek 

Kurulla\ \~lı:hh,ını ~af<.'11 Aı ıkaıı 

Ankara , 13 (A A ) - C.-
11. P. Buyiik Kurult:ıyı bil· 
diriği: <...; H. P. B Kurultayı 
13 - 5 _ 935 günü saat 3 ıle 
Başkon 8:ıfff t Arıkanın Bn~

bnkıınlıt!ında toplandı. P.1rti 
Genel KE1tibi He<' ı> p Pc-ker 
Kurultayın çolışmasını ııydın

latmak nmocile yeni prOf!
rn ında unu deği şleri izn h 

eden sözleri verdi . Bundan 
sonrn söz alan üyelere fıki . 
rlerini söylediler eyi hazır; 
lanmı" tasl ı<,ı oldu'•u nokta· 

~ tı ,..., 

sındn döndüler konuşmalur 
maddeler üzer inde ı•oreyı:ın 

ettı progrnmın Öz 'rürkçesi 
ıle okunarak söy birliğile 
kabul edildi. 

Büyük kurultay 14 ·5·935 
Salı sabahında toplunacak
tır. Dilek komitesi 12 5- 35 
gectısi iki dönüm ynpmı~ ~u 
emekli \·alı şma<ln k iill iir ı~ -

1 erıle ilgili dilekler incelen
mış ve Kültiir Bakanının 

iz ıh lnrı okunmuştur. 
Encünıon saut JO da ye-

Pıııtı 

hakanı dileklerini göriışmü~· 
tür vo üyeler kuruluna gir
mişlerdir. 

Ankara 12 (Muhnbirimiz_ 
den) _ Komutay yeni büt
conin müzakl3relerine 24 mn
yıstn başlıyacnktır. 

A.nkara, 12 f A.A] - C. 
iL l'artisi Büyiik Kurultuyı 
bjldiriği: 1 

;ı ~ol ug anın tn urnr nr. 
"~illa ay olduğu lrndnr de- niden işe girişmiş ve Tıırın 
., •ı 
~l'ill\ . ve ulus bnkıın ındnn 

C fi. Partj:;i Büyük Kurul
tayı bügün sa ut l 5 de As
bı şlrnn ltendnnın Başkanlı· 

ğ:nda toplunmış vo hesop 
komisyonunun daha önce 
dağıtılan raporu okunmuş
tur. RnporuJrı bütun ılefter . 
lerin in ve harca mu hulgele
nnin ~·ok düzgün ve her 
harcamanın hesap tüzluğü 
ne tam uygun bir şekilde 
ynpılJığı genel başkanlık d!
vunınca .kurulan kontrol ku· 
ruluounı dôrt uydu bir he
sap işlerini incolemış olduk
ları, bütce dışında hiç bir 
horcnma olmadığı, hesnp 
işleriJ1ıle görülnn düzgünliı
gun ovume de-ğer oldu~u 

söylendikten sonra P:.ırtinin 
parasının derin bir kıskan~· 
hkla ancak hakiki ve zoroğ 
ıhtiya~·lara harcanmış ve her 
yıl bu sonuncun, J'orlımi
zin her alanıla olduğu gibi 
para işlerinde ıle ergeni ve 
düzenini göstermiş olduğu 

l)ı.ı~ b 11 z bir yohlur. Parti. 
~ır~eu .Yola hiç bir zaman 
~~llta~' ' ve güdiiklerc kat. 
~rıt sırı <ıncak her yurtdo~ıo, 
flruy ıfın haklı nsırrlarını 

111~,ı.,0 ~ak şekilde i · 
0 

gör. 
• ~ u1 ~ 
sın1 k l\sun sevgi ve suy-
1\tli o.~a_nmıştır. 

~'1rı lllızın her Kurultayı 
1r.'tı •. l'enj bir hız ve evrım 
~ ırıe 1 1 -

t ~~ljlid · g"ırmış ol ugunun 
~ lır 1tı 1 "· ()orl yıllık ·b ..... o
ır,<·ı b hesabı görülıirkc>n 
~ lıızl •r dört yıllık hüyiık 
\ 1 t 1 ~ 'Ş~erın de trmellt-ri 
~~lı.ırk tl tlınin l 1 lu Ündcrı 

t~ \' 
00

11 Turk ulusunun. 
1) wUrJu · . ı 

rı 1 rıun yenıuen ye· 1 l(ld. ~ . 
., ıgı ve orı:ıdıö-ı yük-

rı l'oitn e 
~G t4 y rını gosterdilıtten 

~i,. nş:ıyı ımızın her yö· 
1 tnzc1(' b. . . 

--~ıırj hn ~nn ır Pnor.11 
•"1l h r • orlerı hızlnnır. 

ır \'ok ülkelerde par· 

Balka Konseyinde -- • 
Bükreşte mühım mevzular 

üzerinde konuşuluyor. 
İstanbul, 12 (Muhnbiriıni . 

zden) - Btikreşten bildirL 
liyor : 

Balkan konseyinin Bukr
c>şt~ y.ıpt•ğı toplnnt.do küou
şulon İŞıC'r hokkını1 n ırcsmi 

hir tehi iğ neşri bek lt•nınck
tPdir. Sıznn h'lLerlcre göre, 

-
ti lıuyntı y<-'rındc :-ı.ıy n n• 
yeni ihtiyoelım karşılayanın-

mnk yuzGnden yıpranan ve 
prestijini koybod<'n tuşlnşmı~ 
bir ~ey olduğu halde bizde; 
Türk dı•vriminin c>n rsuslı 
ve on 'crimlı temeli balino 
gelmiştir. Çunkiı Cumuriyct 

konsey, Hulgar ve ~1acarların 
yeniden sıliihlanmaları, Hah· 
sbu rg h rnedanı nın Avust·u
ryaya dönüp dönmiycceğı. 

Türkıyo He Yunnnistun me

selelerıle Orta .\ vrup.ı pakt
hırıl~ alfik:ıdnr olnıom: ğa 
karJr Vflrınislir . 

~ 
~-~ 

Halk Partisinin ger~:ekleşme 
şine çalıştığı biiyuk iılkule-
rin her Türkiin dnygusunn 1 

düşünrt>sine v~ ôz nsı$ıııa 
uygu11 olduğu bütün yurdd
fl lurcn anlnşılınış bir lıokı · 
kattir. 

Ull"-d\~ 

Zeki Mesut !is/an 

-.,....-.....,....---- - •• 

Pilsudeski Oldü. 
_..._ 

Lehistan Büyük Vatanperve -
rin ölümüne ağlıyor. 

G nrl ).;<>J-ı ı•lt•ı ı llH' p Prk<' ı 

yazılıyor. Rnpor okunduk
tan sonra rı.ıportör n,ımnr 

Arıkoğlu kürsüye ~derek 

her bakımdan diizgün olan 

hesaplar hakkında genel 
kurulun ietiyeceği izahlara 
k:ır~llık vermı <Ye hazır ol-

duğunu söylcfulştir. t.enel 
kurul r rıor.u oyl,irliğ( ile 

kn.bul etmiltjr. Bundan son
ra yurdun her yanmdan 

lstnnbul cdlucıusi Muhnbi-
rim izılen» -- V .uııo vnJnn gc· 
lon bir habero göre meşhur 
dıkto tör vo votınperver ~a
n şnl Pılı-rndeski kalp sekte· 
ainden dün geçe ölmiıbtür 

\'arşova ve Lehistan büy
iık bir matem is.indedir. 

Varşovu, 13 (ı\.A.) 

M9rı şnl Pil®deskınin ölümü 
hütii.n meml kette derin bir 
lıeyocan ve nl'ı uyandıJ\m•ş 
tır. Ülüm haberi duyulur 
duyulmaz tiyntro .. ve konser 
topldntılar! kendiliklerinden 
dilğılmıştır. Gece yarısından 
sonra Rcisicumur ''e hüku 
met üyelerı ve daha sonra 
du ~1nreşalın yerjnc Ordu 
Genel Müfettişi seçjle.n Gene
ral saraya gid.erek ölünün 
önünde eğilmişlarılir. Yos 
{'erçevesi i~·inde çıkan bütün 
gazeteler Leh ulusunun hü. 
yük a('ı ve yasını kı.ıyJede

rek ~!arelialın Lehitıtnn dev. 
Kurulta ya gelen yüzlerce !atinin gerecek kurucusu 
t~lg-rof okunmuştur, Dil dev- ve bütün nsırlnrın en büyük 
rimini özel bir önemle ho. L~hlısi olduğunu söylemiş 
v.ılıyan Parti yeni program terdir. 
tosl.ığını öz Türkçe olaruk Heisicumur ulusa hitohen 
brıştırmı ve dünkü toplantıdoı ~·ıknrdığını bildirdiğinde Ma
komisyonun ra1)oru ile bir-

1 

reşulın hayatının büyük acı-
likte üyelere doğıtmıştJr. larile Leh ulusu için 

J>roğramm ilzerinde bir kuvvet vo dı:ıyaf!ma 
üyelerin ~·alışmalarına ö,.r:neği ergi olduğunu ul~sa 
zaman vo l\urultrıJ in Devletin şeref ve erkine ıla. 

t -c;ogunlugunnn konuşma- yanan fikirlerini miras bıra-

ı lcırınıı bi.ıyük bir ilgi ile ka· · ktığını kaydettikten sonra 
tıldığı dilek komisyonunda biz yoş1ypnlar bu tutusuzü 
bulunmolurınu imkôn vermek kabul ediyoruz. onun eserini 
iizere başkan toplantıyı l 3 yüri,iteerğiz demiştir. 

mayıs pazartesiye bırak. Berlin, J 3 (A A ) - B. 

r~· 

-

ıııımıl lı;ıb('r Hırı!Nı ~hfrrf&1 l'ılım

de kı 

mi.ine ~lmon Ulusu, Polonya 
C1usu ile beraber yanma-
ktndır. 

Varşovc.ı, 1 J (A A.) ~- Va. 
tnn Kurumu Mareşal Pilsude-

skinin ölümünden ötürü uhı. 
s~l yas tutulmasına karar 
vermişti . 

Pııris, J 3 (A.A.) - Fron8ız 
gazeteleri Mareşal Pilsucle~-

kinin ölümüne teessürlerini 
bildirmekte ve Mareşahn ölü
müne Fransız arımını gizleme_ 

miş ve Leh!stan istikbal ve 
kurtulu§U iç: yapılan savpşı 

canh 1ıirJ,.~İl~e ~sil el!!IİŞ 
~Dev .. JDı ikinc'· sayladl\) 

f I, ! 

Yobazlar 
lstanb»l~a mu~akeme edi

lecek1er .. 
m ıştı r. llitler Mareşal Pılsudeskinin fstunbul, 12 (Muhabirimiz · 

I>ilcık komisyonu bugün ölumü münasebetile Polo· den) - Milda v~ lspıırtada-
gcc·e Ü\'C kudıır c;alışınış nya Cumurcisine şu tel- ki irtica hfülisesile aldkadar 
ekonomi dilekleri üzerinde yazısını göndermiştir; Alma. oldukları için şehrimizde tev_ 
konuşmuştur. Bu sııbolı da nya ile :.uurlu bir el birliğ'i k\f edilmi olan yirmi kişi 
bayındırlık İ§leri üzerinde kurarak Avrupıının süküne diö-er> suçlularla birlikte Es-

l k · 1 k t' d - .. ı· yardımın hı"lmı·" k'ıı--.şeh'ırdo muhakeme edilecek çn ışnn ·omısyon gene ıı- ıno eg ... r ı u s> 

rul toplnntısınJan sonra i\~ olan yüce Clus nnderin ölü-==-~t=e=r;::;d=\r=. :;:=::r:::===:;::;::::=== 
işler dileklerine ge<:miş ve 

toplantısı gcl·e ge~· vakte ka
ılar sürmüştür Komisyon 
yarın da öğleye kadar çolı-

Erdekte Hidrellez. 
şncıı'k tır. Öğleden sonra ge 
nel kurulda proğrom ve hi· 
zükun görüşülmesine hnşln 

nacok 1 ;r. Bundun sonra her 
g-un toplanacak olan Büyük 

Kurultay geregırse gecelı 

giırıdüzlıi topluntıl ır.nn ıJe 

vnm c•lccektir. 
- <d"U"ıo:aır 

lval Mos~ova~a 
~1:ıgkova 13 (A.A.) Fran

ı;ız D.~ Bnkunı 8 . Lava! hu
royo gelrQi tir. 

Ufakhk paralar 
İstanbul. 12 <Muhabirimiz 

den) - Ufuklık parnlnrın 

basılmasına başlunmı~tır. 

[ı~e~liler' hidrellezi etrail kat kat zeytin ağaçlarile 
süslenmiş güzel bir yar~e neşeli ~utluladılır. 

.... 

Frıltktt>ıı lıir manzara 
( Yazısı ikinci sayfada ) 



Dil işleri Edebi tetkikler 

Kılavuz için dersler Nazım tıkniğindın yızin.J 1 ı 
.:. 2 =a 

Aciz - Bkıin 
Aciz - Ekıinlik 
Aciz duymak , aciz 

- Ek&inmek 
lrde - irade 

kalmak 

Devrim ekıiolerin iti de
ğildir Eo büyük ekeinli& 
irad~ ekıiklığiodelı gı>lir. 

Devrimciler büyük zorluk
lar kır9ıaında ekıinmek 
değil ınklerini artırmalı
dırlar. 

•• Adap -· Bdnler 
Adabı mua9eret = Y atama 
töreni 

Tören - Mer&1İm 
Adabı umumiye - Uteal tö-

rü 
Törü - • Orl 'fe taammül 
Yetki - Salahiyet 
Törütüm - Teıri 

Törütgün yetgi - SalAhiyeti 
tepüye 

Törilmlil - Meıru 
Törümaüı - Gayri meıru 
Adabı erkln - Yol yöntem 
ııra aaygı 

Deyim - Ttbir 
Terim - lıtılah 
Uyum - Ahenk 

Bdep kelimeıi Tiirkcedir; 
Pıkıt adap karıııında 
onun allıaı aldık; ede'fler. 
Çünktl herhangi bir itte ad
ap edilmek l4ıım gelen 
ıeylerdir. Odenmek lazım 
gelen ıey , C,deY (Yazife) ol
duta gibi edilmek lAzım 
gelen ıey de ede'fdir. 

O halde diyecekıinlı, acia· 
bı muaıeret karıılıiı olarak 
yapma ödevleri tle diyebi
liriı . Yalnıı bu kadar değıl, 

geçim edeYleri deyimini de 
kullınabilininiz . Fakat asıl 

terim yatama törenidir. 
Adabı muııeretteki yu· 

maıak ve gevıekl i kle yaıa 
mı törenindeki keıkin e · • 

Töreni meraıimden yalnız 
daha güzel değil, daha aafl 
anlıımı daha yerinde bir ke
limedir . Mereaimin nereden 
geldiğıni ve . ne demek oldu· 
A-unu bilmezainiz. Fakat Tö
ren size he men Türeyi hatır_ 
lat.acaktır . 

O zaman Tôrümlünün na· 
sıl metru anlamına kar9ı la
dığıoı da sezecek&iniz. Me9ru 
karşılığının şerait yerine 
Türk Türeıine benzeme.in . 
den daha tabii ne olabilir? 

Törütgen yetgi, itte aize 
çocukla rınıza bir türlü an_ 
latumadığınız, ve ıöylomedi· 
ğiniz salAhiyeti teşri iyenin 

kar9ılığıl 
Parti programının bir mad. 

doıunde ~unu göreceksiniz: 
«Kamutay törütüm yetgi&ini 
doğrudan doğ~uya , kendi 
kullanır!» Kamutaym törütöm 
yetgiıinin ona ne gibi hak 
lar vermekte olduğunu yurt
bilgi&i kitaplarında görürsü
nüz. 

Aramızda, utana ak keli
meıini bilmiyen yoktur. lşLe 
ut; bu 'kelimenin köküdür 
Adabı umumiye bir sosyete
nin ut örf V13 tııamüllerinden 
baıka nedir? Utsal törü her 
memlekete ve halka göre 
değişir . Ut&al törünün hiçbir 
memleket ve hulk için de
ğişmiyen baz ı eeaeları da 
'fard ı r. 

Törümlü Ye törümeüz ıöz· 
leri meıru ve guyri meıru 
kelimelerinin terim t>larak 
tam karşılığ!dır. Fakat kul
lanma dilinde biz yollu •e 
yolsuz kelimelerini de gene 
bu Arap kelimelerine kartı 

kullanmaktayız 

Adele- Kaeı 

Bğitini- Terbiye 
Rdden eğitimi ile ka11la

rıoııı kuvvetlendiriniı . oyununu kıy111la1ın 11 

--------------· ..... -----------== 
Dıf ga~eteler: 

llıın 11tbuıtınm yıni ııkil va nizamı atrıf mdı. ı 
BötOD Alman gazetecilik 

Aleminin Hlahiyettar bir 
mercii olan Reichıpreseeka 
mmer tarafından 24 niean
da aıdar edilip gündelik 
gasetelerin y~kdiltırile olan 
rekabetlerini tanıim etmeği 

Ye gasete neıreden müe11· 
e1elerin ekonomik itlerini 
t1lah eyleme'i iıtibdaf eden 
kararnameden ajanı luaa<'a 
IMhHtmittir. Bu niıamname

oraayonlarıoın ve eairenin 1 

neıriyat i~lerine mali ittir~- 1 
)derinin itinah bir surette 
tanıim ve iılAhın.ı aittir. Ba. 
ıkac ' ıirketlerin hükmi t•
bsjyetlerin • Amme hakları 
korpora1yonlarının .e diğer 
müeHe1&tla huıuıi bir alA
ka ve münaaebeti olan mu. 
ayyen eahııların neıir müe 
Heteei ıuhıbi olmayacakları 
da bu hükOmler arHında-

nin en miihim kısmı, gazete ılır. Bu hüküm ve kayıt.lar 
D9fretmek teıebbüe ve f Ja . la şahsi menfaatler güden 
liyetinio bundan eonra tabi 
\utulaoaıa ıekil Ye kaidelere 
ait bükümleri ihtiva eden 
kııaudır . 

her hangi bir iktiB&di. meı

leki yahut zümrevl menfaa-

tlerin muıtakil gündelik ga
zete maskesi altında okuyu-

· Bu hükümleri •azetmekte 
1 cular aru &ıntla k.tındi menf_ 

imi olan euı (ikir fUdur: 
Bir gaset.enin yalnı z bir kil- out.lerine çalıtab i lmelerinin 
zanç müe11eai olmaaı caiz meni iıtihdaf olunmu~tur. Bu 
değildir. Çünkü gazete mü- karoro11menin diğer ahkA· 
him Amme voııfelerile mök- mı mezhebi bir taraflıl ığl 

ell~ftir . Ve de'fletln iraJeei menetmektedir. Gtazetecıliğin 
ile milletin fıkirleri arasın - çok mütenevvi olan 9ekil ve 
da bir mutaY&Hlt olması biçiaı\erini lüzumsuz yertj 
I•ıımdır. Bununla beraber baltalamamak için Reichesp
gısete neıreden müe11eıele· re11e kammer batkanı istis . 
rin kasanç karakterinin nalura vöcut v~rmek bakkı
tahdit ed i l ı ti. bu müe11esele_ nı mahfuz tutar . Bu suretle 

rin ekonomik ıhtiyaçlerı ve de'fl"t ve ahlAk bakımından 
yarhklarıoın idame hoıuıu- dürııet görülen ve itlerinin 
nün tehlikeye dötmeeini in - vüe. ıti dolayiıile şirket şek · 
\aç etmemelidir. Bu itibarla lınden münferit yahut nile 

Reichıpre11e kammerin ka· teıebbüılerine irca edilmiy 

rarname1inin birinci kısımı ecek ol11n büyük gazete ne
mönferit ıabıeların, tirketl - 1 triyaL möuıeaelerinin tekli 
uia amma buluıkuoa korp- baıaralarloaa mubalN a edil · 

Si'f&1 lise.inde tımiz bir 
kaynaıma •ar. Muntazam 
bir mtıcmua çıkıyor. «Sanat 
ıevenler cemiyeti• namında 

bir toplantı vücude getir
mişler. Gençler bocalı, tale
beli durmadın çalıııyorlar. 

Ara ııra elime geçen mec · 
mualarını okuyor; gençlere 
gıpte ediyorum. Bir de bizim 
talebeli~imiı o kadar çalışır , 
el yazmuı mecmualar ya
pardıkta ne mektep müdür. 
lerimiı ıorar, ne de edebiyat 
hocalarımız okumak ltttuf
kArlıA-ında bulunurdu. 

Bu cemiyetin her zaman 
muayyen günlerde konferanı 
vermekte oldu~u anlatLlıyor . 
İşte bu «Nuzım tekniğinden 
veıin» de, genç edebiyat 
muallimlerinden« M. Fasıbın· 
dır. Çok güzel lıir arattırma 

mahıulü; Aruzun mahiyetini 
«Hece» nin kıymetini ne iyi 
isab ediyorlar. Ve kitabeti 
muharrir ıu haklı ı6zlerle 

bitiriyor: «Bu gün ıiirden 
iıtenilen mükemmeliyeti , de · 
runu ahengi, sanatkArı zin-

cirliyen Ye ancak ıuni bir 

Ahenk yücude getiren «Arun 

değil, «Hece» temin edebi
lir.• 12 Küçük saylelik bir 
konferanıtır. Ve çokta iıti
f adelidir ... 

Vehbi Cem Aşku11 
(1) Bu k itaJJ Sıvaa Klmıl matbu· 

11ndı buılaııı fıyatı (5) kur•ıtur . 

Maref al 
Pil•udeaki 

Oet tarafı birinci eayfada] 

olduğunu yazmaktadırlar. 

Ankara, J3 (AA) -- Mo_ 
r~~al Plsudeekinin vefatı do

layisile Hariciye Vekaleti Pr

otokol Daireıi Şefi bugün 

Polonya aefaretioe giderek 

büyük elçi 8. Poteckiye Cu

muriyet Hükdmetiııin tezi ye -

tini bildirmittir. 

Bükref, 13 (A.A.) - Kr

al Kitali baftaaLnın açılma&· 

LDda hasır bulunmuıtur. Ya

zıcılar evinin yapılma11 için 

iki milyon ley ver mittir . 

me1i imkAnı elde edilmekte. 

dir. Mamafıh bu kabil ga 
zetelerin dayandıkları ekono· 

mik temeller ve rekabet iş

leri tetkike tabi tutulacak

tır . 

Makalede Yuğoılavyada 5 

maylsta yapılacak intahaba· 
t.tan baba ettikten ıonrt 

deniliyor ki: 

Velhaııl Bulgariıtanın ıL 

yaıet bakımından istikrar 

peyda etmeğe çalıttığı bir 

ıırada Yugoı:llavya : başlıca 

gayHi Yugoslavya devletin

in , memleketteki bütün ana

sır tarafından tanınmasını 

temin olan bir iokitaf seyr 

~akip etmektedir ve bütün 

bunlar. Orta Avrupa ve Hu 

lkan memleketleri mukadd· 

eratını tayin edecek olan Ro· 

ma konferansından ancuk 

birkaç gün evel zuhura gel. 
mektedir. Ru halden her me 

mleket memnun olmıyacak 

ise de Londra, Poriı, Roma 

ve Moskovanın aevineceği 

ıüpheıizdir . » 
Pjerre O. Ominig ue 

Bütce 
Müzakeresine nı vakit 

bıılamyor •. 
Bandırma Belediye Reisi 

KAtif Bandırmadan gelerek 
dün Ankaraya gitmi9tir. Boy 
KAşifin gidişi Bandırma Be
lediyesinin Belediye bankas
ından alacağı (90) bin lira 
ile ilgilidir. Bandırma Şarb 
ayı Bandırmaya akıtLlacuk 

ıu tesisatı için bankadan 
borç alınacak bu paraya oit 
muameleleri tamamlıytt cak
tır. 

Susığırlık Şarbayl Bay Ka
ınm dün şehrimize gelmiştir. 

Susığırhk 
Mıklepleri. bayramı güzel 
bir surette kutluladllar. 

Suıığırlık muhabirimi! ya 
ıı:yor: 

Geçen halta havaların ya 
A'ıtlı ve soğuk gitmesinden 
geri kolan mektepler bayra
mı cumerte&i, günü her yılki 
2ibi yine Çaylakta yapılmış
tır . 

Hef iki mektep talebe 
ıi bir arada havanın güzel 
olmasır.dan istifade eılnak 
Çaylağ n ıte1aleleri karşısın 
da Ye bol aA'aclarının göl
gesinde göıPl birgıin geçir
mişlerdir. Hirçok aileln de 
Çaylağ.ı giderek çocuklarınln 
bayramına ittirak etmişler 
dir. 

Suaığırlık muhabirimiz bi
ldiriyor: 

Sosığırlık kazasının bütün 
okutanlırı cııma günü birinci 
okulada toplanarul[((Biriktirme 
ve yardım aand:ğrn etrafında 

konu9muşlordıt . Bir yı ll.k 
işler hakkında idare heye-
tinin · verdiği izahattan son
ra yeni seçim yapılmış ve 
sandık buşkanlığına ikinci 
okula oku\anlarından Cevdet 
Aydemir. veınedarlığa Yağcı 
okutanı ŞevkP.t Çoşgun , mu
hasipliğe Demirkapı başo 
kutanı Muhittin Arda, üye
liklere de birinci okuladan 
Şemıi Solmaz ve Göbel baş 
okutenı Emin ayrılmışlar . 
dır. 

Maarif memuru Perit Ak
başlınm başkanlığında olan 
bu toplantıda mesleki ko. 
nuşmalar da yapılmıı ve köy 
okutanlarının dilekleri oyrı 
ayrı tesbit edilmiştir . 

Nihayet 
Hırbıdecıklirmi? --

İlllYI • Hı,ıı ıarılnliıı ha-
li sürüyor. Silah f abrikıları 

. da tııliyıtlı. 
lstanbul, 12 (Muhabirimiz-

den) - ltalya ile Habeşistan 
arasında gerginlik devam 
et.mekte ve iki taraf savaş 
hazırlık ları ~yapmaktadır . 
Yunkers tayare şirketin i n 
mümessili , Habeşistana ta\"a
re satmak için Habeşist~na 
gitmiştir . 

Cenvre, 13 (A A.) - Hahrş 
hükOmeti uluılur kurumu 
kdtipliğ 'ne bu sa bah bir no· 
ta vermiştir . Habeş hükt1m -
eti bu notasındn durumun 
mııheusluğundan ayıtmakta. 
ve ltalya hiikıimetinin hük 
mü komi syonu üyelerini ş ı 
mdiye kadar tayin etmemiş 

olmasını esef etmektedir . 

Erdekde Hidrellez. 
Erdekliler Hidrıllezi etratıht bt zırtin ıilsJaril 

süılan11is aDzel bir yerde ne11ilı katı•••·,,. 
Erdek, { Husu~i muhabiri- kalfası gibi boş kaplar• olJI 

mizden ) - Günlerce &üren mağa giderlermit o . göıd'· 
uzun bir tahuıürden &onra yalnız kaJınlar eğlenı1° 
kıtı ıırtmdan bırakamıyan Bilha~ıa yeni 1avukla1:9', 
hıdrelleze güç hal kavuıa• t ' · ld LI alh 1efl11" · . E .. ge ırmıt o ua ar1 ...!•İ 
bıldık . ~ıralan hen uz ısın- . 

1 
lbi,.ı..-.-

mamHı, odalardaki ıobala - penbelı beya1 ı 8 
,,. .. 

rın kRldırılmama11 , inaanla- mütemadiyen karıılıkh el· 
rın palto ve pardü&ü atma- niler ıöyliyerek öYiintir, 

masana bakılırsa kıştan kur· lenirlermiş -' 
tulmadığımıza kuvvetle za- Şimdi iıe o köhne ad•tft'• 
hip ol a cağız, halbuki bizim eıer bile kalmamııtıt· ._.,, 
bildiğimiz hLdrelleze gelince kee terbiye daireıiod• 1 d t 
her taraf ısınır k ı~ ın mec - tufllr
buri hamallıklarına nihayet digi gibi geziyor. 

0 ~ 
verilir, çiçekler gibi inıan - eğleniyor gülüyor ye ,,.. 
larda açılıp ıaçılma~a baş· söylüyordu. Otomobi~ 
lardı. Bu hal bize ilkbahar balar dolu dolu • 81 ,,... 
yerine eonbarın geldiğ ni ta9ıyor va bir kııull" •lr 
hatırlatıyor. Mamafih, böyle c ı lar merkeplere 118 pt•• 
olmasına ra~men bu anane mişler katar halinde ~ .. .. 
hiçbir zaman ihmal edilmi- iP 
yordu. ÇünkO aylardanberi leri ellerinde ıaUan• .,. 
bQyük bir sabırsızl ı k içinde kanter İçind~ farsolaO fibİ 
(İntallahlarla, matalluhlarla) eğlentiye adeta kooa' 
beklenen hıdrellez için ten- gidiyorlar. gabİ 
cereler daha biray evelin - Kutların c1Tıld•lll1"111,Jif 
den kalayl11nır, kuzular do- her ağacın altında ~'...aıU-
ğurma zamanında peylenir, '-1 la•.,.-

eğlenceli ahen• er .
1

adf 
oturulacak yerlere varıncaya o ıı 
&adar görötülür ve iki gün yordu, hunlardan e O rt• 
kala yalancı dolmalar, irmik kuvvetli akiıler bırık' ,d'll" 
he lvatarı, fırınlı kuzular, bö· netu ile davulun T1I · -* ...... ...-
reder hazırlanır, arabalar harm Jlldalı, kraısD 1 ,,oflr 
peylenir, hıdrellez yııpmağa çaldığı çifte teJli, gr:,_ı,ti 
Kidilirdi. J ı r) nun (çapkın er e L.4-tıtl Hıdrellez ekseriyetle günü · tar 
o-ününe vapılmayıp cuma adeta koyu bir 

11~ d t1'f 
"' J • .. erıD ' • 
günü yapılması burada da gibi derenın uı . .,...-

. dahi 1 • 
bir 4det hükmıi almıttır . rediyordu. Bıraı ,..ı-rt 
Henüz havaların ıe .nmaması de canbazın gülöDO 1"1"..' 
aylardanberi bes lenen bü. ve onu ağııı açık. b• tEI•'''' 
yük ümitlerin inkisara maruz ti b•"' ._.. dan ko arınıı ıt••-
kalacağından çok korkuyor- ~nllı1N1nlar saatlere• '-"ıdf-
dum. Sabrı mecali kalm ıyan J -: . • balk •"' 
bu çoşgun gönülleri biraz Jurnn kesıl blr · •111 

serinletmek için havanın ba· si, yan tarnfto •:1''~• 
zan gözleri dolu rlolu gö- lnr ı ndnn karııhk 1 ~ 

• eleD ~lııl 
rünüyordu. Müteessir oldu- bayanların (bd ofıl ıı,...: 
ium nokta o değil de ıureti oğlu, başı )lar• ~,,;' 
bueusiyede büyük zahmet- bakmayan çalımın•• . • .,., 
lerle hazırlanan canım bu ailerJ. _.-

saman dolu) 1111 _.tıJtrr 
nefis yemeklerin muhakkak d h .orut·- ... 
bir çimenlik üzerinde yen- t. ıı raftan ka e 

1
,,eft• "-.il 

mesi farzı ayan gıbi; ümit lafı ve araıır• . k,l•r 
ve neşe dolu kalplerin bir. o\, yata ıadaları .ı; '-

ı L kltt ttDI ... d' 
denbire sukuta karşılaımuı tencere aapa b••' ~ 
biç şüphesiz ki nefısler üz- madi seeleri yeobk~ f" 
Hrinde derin bir azap, 100· mam eJen SU bll'atl'~ 
suz bir bedbinli.Yi husule t batı -" 

~ cullların ısa r ~ 
getirecekti. .. ün en eğlence 1 .,,,.,,. 

Aynana denilen ivicaclı gun · fJO r- ' 

kul'U bir dere içi, etraCı kat teşkil ediyordu· ,.,red•;;, 
ka t zeytin oğaçlarlarla &Üs- rayı dalmıfı bit ib ot" 
lenmiş adeta bir aofıteatireyi yanımdan geçeııaııdek.İ ~ 
hatırlatan bu güzel mevkide bayan bire• (111' ,i, 
baharın bol güneşli hava - y ışlı bayaolsr• , 1,~ üne de __.., 
sını ağaçların altında biri- ş . .ıkür bu g et b•-~ 

kinti şeklinde toplanan k n· elhnmduli ılıh l Ş•Y 111011••• ~ 
<lın, erkek kalplerinde bes g~lmeseydim . V'tJ ,r•~ 
leJikleri .çoşguo neşelerini ölürdü'1l, dedı.) gel•O,- -·· 

etrafa saçıyorlar, g ülüp eğ ıt an inıaaUab. io• doı;.111 
!eniyorlardı ti~ burada k:

10111
o d,>· 

Bundan sekiz on Rene ev- tı e l vomı , r e rld" tril 
el hidrellez yalınız kadınla· teneAr••mJen 

1 
r li'P ,f' 

ra hasredilmişti HaUA ogüo Diğer ba1 811 8 
ft 

1 
_,., 

·· 1a1ıiil•' • ,., 
on yaşından yukarı çocuk - sğızdao go P•~ ı1' ~ 
lar bile i ştirak edemezler ali .ı h d··Jıler· d"" •""'ıJ' ..... .. ,.,_ı 

miş ogünde erkeğe düşen ma btl va aıU ,.,.i• · ..J#if 
y<' gAne bir vazıCe çey ı z san · bidrelleı de .AıO r,-;., 

ar611....- IJ'J-..a 
dıklarını taşımak lurund -.ı n kimseye 1 'btif'' r 
kuzuları alip erkeklere nıe· olsaydı bU 

1 rdı7 
mnu mınt ııkanm smırına ka · acnha ne yap• 

. b 'drell• • 
da r götürüp bırakmak ve vereın 1 ,.._..,.._ .... 

h .. va içiode 
akşamleyin de yıne uynı .. 
minval üzeriue bir mektep 
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Oamanlıcadan Tfirkçeye karşılıklar. kılavrrzuna k.atmalar. 
A Faaliyette bulunmak - kın- ma (Fr.) Sıege TPşeb lıus etmek - gırışmek 

lcele - AceJe cT.Kö.) mak, kınaymak Muha~ııra etmek (Süel terim) Teşki • dt ( Rak:to ıızzi) = .ôr-
ciı - Beceriksiz, yetsiz Faik - Bu Sarmtık- (Fr) A~sieg"r giit (F ) O ~nrı ı ı:1 H l1on 

4'erjn - Yete, varol, hura, Faza - Bo~luk. cev (T.Kö.) ~tukavemet etmek - Karşt Te ~ r i töriııuuı 
•lkıı Fiat _ Fiat (T.Kö) lhırmalı: Tevhid ctm"k - birleıııek 

lliyet - Sağlık G Mukıı JPSe - Kıyaslama Tez ııhur - Görüngü 
~blren - Sonradan Ga,,ri münbit - Kıraç Mukim olmak - Oturmak U 
ı·ı J Unsur - Unsur (T.Kö) ~~ 9 

- aile (T.Kö.) Güfte - Güfte · ( T Kö.) \' usann:ı - Sıuıatlı y 
~levı - aylesei Güzel sanatlar - Ar Musibd= S nnt 
!~ - ilitik ilişikli Güzel sanatlar akademisi - Muvakkat - Geçtı ~"n 
~k ab - Sonra, ökçe, ord Ar akademisi Mustarib - ietırahlı 

ıl ·- Uı il MuvaHukıy'3t= Ba~arı 4
klj - akliğ lfocalet - Utanç Mü.•sdil - Uğroşkun lL• 
llllJl kalmak - Suya dfış Hadaeet - gençlik, yeııılik Müdııhule- Arsımu - (Fr) 
lllek, yüzüstü kalmak, ya· Haddi zatında - Oluşundıı, lotervention 
"

1
111 kalmak esnaıında, aılına, aslın Müdtıhule etmek - Ar9ıma k 

Yeğ an Yt'ğun - tekn teker 
z 

Zedu Ezilmış 
Z ı nde - D1r i 

Klavuzda yapılacak düzelt 
meler. 

Balkan 
Devletleri· arasmdı iş be
raberliği yoluna ginyor. 

"La , Bulgarie ~ gezeteıi 
yazıyor: 

« Baş ban H. Toşef iş başı
na geçer geçmez komşu 

m '3mleke ~ ler hükumetlerine 
gönderdiği bir telgror ile 
BuJgarıstu n dış sıyosasının 
h ıç bir değ işıklığe tabi tu· 
tuloııyııcağın ın ve bilakis 
Belkanlardff daha ulu bir 

Rulgariıtandı bir rejim bu

hranı çıkmasından kork.ulu

yordu. Kırabn bıkıp usandı· 
ğı taç ve tahtın ı bırakacağı 

söyleniyordu. Halbuki Kral 

taç ve tahtioı muhafaza etti 

ve Sofyadaki yabancı geze· 

leler mu ha birine inanılacak 

olur ise yeni kabinenin teı
kil oluoma11 Kral Boriıini 

yeni bir zaferi demektir. 
Bu id dıa belki doğrudur 

~•lı1t1ya - Körlemeden Hadid - Demir (Fr.) intervenir 
8

111 - Bayrak Hadşe - Tırmalama, bere Müddei - Savııman 
llenen L H f f y ,.. . \ıüddei umumi - Gentıl sa 41 - açı&ca a ı - e~nı 

lt'lleviye - Birboyda Hafiflik- Yeğoilık 

Adli - Tüzel - (Fr .) Judciaire 
Aldlrn - ilgi { b Lı k : münasebot) 
Alelacayip (Bak: Gerip} 
Alim - ılimmen 

işbirliği yapılmasının temi
ne matuf olec&ğını temin 
etti. B. 1'oşefin bu hare-
keti , beklenildiği gibi; Bıı l 
kan memleketleri oaehefılle · 
rinde çok canlı bir akisde 

mamafih doğru olduğu mu· 
hakkak. det ildir. Doğrusunu 

atylemek icap edene Bulga
r i stanın memnun olmadığı 

söylenmelidir. Siviller hüktl-

meti idare etmek istiyor, 
aıkerler sivillerin bu hakkı
nı tanımıyor, Kral ise, ölen 

Yugoslavya Kralı Aleksandır 

gibi, kendisini kabl ettirecek 
derecede bir otorite aahibi 

et_ Aygıt Hedef heder (T.Kö} 
!11~t Ye edevat - iş takımı llendeıe- Hendese 

il . bd' ( . 1 lnı - le ır Heyet mısyon un amına) -

4 ınen - Esenlikle Salgıt 
•tı - Oü9ke (Bak: kaza) "Heyecan - beyecan (T.Kö.) 
~ (Pr.) cident HılAl - Ayça 

ıt - Oütkel (Fr.) Hırfet - Zanuat (Fr.) Metier 
:toidentel ıstırap = lstırup (T.Kö.) 
~·••lı - Engebeli Iskat etmek - Hükümsuz 

11
•Ja uğramak - aksa- kılmak 

1 llltk Jalah etmek - Uzlamak 
tık -. im.re hlahot Uzlatım 
~~b - azap ( 1' .Kö) iddia etm.-k - Seyl •muk 
"' ' - Fiat İddianame - Sava 
a_ h. (tutuıulan buhis) ldhulat - Uirit 
a_ hıı <T. Kö) ihracat - Çıknt 
~. tutllıfmek - Bahis tu ihtildh - Anlaşmazlık 

~11flllak ihata (Süel terim) - Kuştma 
~h - Bah (T.Kö) -(Fr.) inveuiHernent, mo 
~lınek - Behıetmek, uvement enveldP.rnt. '-k lç11ıok ihata etmek (Sü.,I terim) -

•~ '1• - Artırma kalım Kuşatma (fı'r ) Envelopp .! r, "'•k· ı kalmak - ArJa kel- invf>,.tir 

~~~k ikame - Konutum 
2 ıt - 1 

- Basit (T Kö ) iknme etmr.k - Konutmek 
s· - Yalım (Terim) - lFr.) iktıham etmek - iisl"m'"'k 
~-Ple . ilun - ilan ( ı .Kö.> 
~ell - Aradahir ilnve = ilave (T Kö.) 
it. :

1 
- Bazı (T. Kö.) ilkah etmek - Aş ı lamull 

vnman 
Mükedder ol mek - Kcdn 
lenmek 

Mülk - Mülk {T. Kö.) 
Mümessil - Oruntak 
Müms ı k - Tutu•ı lu 
Münazna -- <;ekişme 

Mürekkep - 1 - bingenik 
2 - Kurımhınan kutı~ık 
3 - Katı m (Tt•rimı -
Compose 
Örnek: Ecsamı basite ve 
mürekkebe - Yalın ve ka-
tin cisimler 

Müteallık - l • işik, ilişikli 
Müteessir etmek (terim) 

Etgindirmt>k 
Müteessir olmak (terim) -
Etğinmek • 

Mütelif - Anlaşık (miittetık 
söıünün alt ı nda) 

Örnt•k: büyük h Hp mülllj
fik ve ırıütel i f devletler ar 
:ısın . in olmuştur - büyük 
harp bağlaş ı k v~ anlaş ı k. 
devl"tlı>r arasında olmuş
tur 

MütPŞ bbis - Girişmen 
N 

!\t>şriy:.ıt - Yayın 

Nüfus - Nıifm~ (T. Kö ) ~•bt - Bahtı kötü iltizam - Yandıı 
"' n - Gövde İltizam t:toı e k - Y ... nılırnıek Raci -- iliş i k ı l şıkli 
~ -. Beis (T. Kö. ) imal etmek - Unmnk Rııznaıııt.ı = Gündem 

R 

~ .. 'il - Angın infaz etmek Y erjn., ge-
~lıtr = Anmaç tırml'k 
~ - Beste (T. Kö) lnsııni = iı . t4 ııni~ S:.ılah hulmı.k - lJzlerımak 
&igt kı,. - Beıteliyen iptidai madıle = llk·nıoddı· Som - Som 

Snluh 
:; 

lJzlam 

~, :e - Kayıhıs icra etrnak - Çf>virmek, San ı. ) - Endustriyet 
~~ 1 kın - Yerinde götürmek dördürmek Selum - Selam (T Kö.) 
t, 't - 809 yere, yok ye- ler - 1 - - izer. 2 - - ız- 8erhı st mınt:ıku - Özgür 
~ tuna (Fr.) 1 -Traç~ 2 - Trıcu bölge 
tı:•Qr - Dirliksiz yadır- istimvul ı-tmek - Malııru- S ı klet merkı zi - Dengey 

&· L Sui kast - - Ya.iır.,. l''•t' ma.. " , 
'-ı. •ce - Sonunud~ so- istisnaiyet - Ayralık Ş 
~-,:Un •ooucunde K Şıhsi - Şahsiğ 
~ .... , - Yapılış , kuruluş, Kabiliyet - Kapal'İtu Ş~hsiyet - Şahıiyt:t 
O ... il Kayd, irtil at - Bağın ŞP. beke · Ö ı Ü 
b .... ,~. JL ·r Ş funt . . Ötün ~~Olı • &tıaadi bünye _ Kubbe - um 
~·L Orni karam .~ı Şe'oi . . Ger~·el - (Fr.) Re· 
f\_ ive k ıı 1 ite 
'1~.1 Uvveti - Ç~kerge Muhiyet - · Özhik Ş 
f\_ "' e'niyl't - (jt· rçe .,..._İ) - \!aba Mahkemei t . myiz Yurgu· Reel (fr.) 
~.la e~ - Cemiyet - ı Fr ) tııy 
a.,;:cı,tior Mali Fiııarıı:ıı. l 
' ~k: liilAtiahmer cem yt'ti Maliye - Fın. ns 
ııı._ •tılay · · · Matreh - Sair ok ~,,. cımıyetı. - H1-

~t11~ ·~~fal cem iyeti - Ço 
'•ırg · · n erne cemıy.- t ı c"-'_C"~ (T.Kö ) 

'-. Cıhaz <T. Kö.) 
-... CÜzj# 

~t•i hal Ç 
1\ - kotarma yolu 
"'it o 
~' '~ 1litik, ilitikli 
~-'t - Ohıt (T.Kö) 
~1,1 - Dirnağ (T.Kö> 

~~t llluhıeebut _ Sağış· 
''

1 
te · . ~ ... lt 111 Yııı 011keri - Sü-

~U: ' 
~,_,'t.. E 
~, <Bak:kifayet kahi· 

~• ..... - Mülk iT Kö.] 
rt~, ..... t,,, < T Kö ) 

R .. ıtan 
F 

kıaav 

(1 nerıs 
terimi) 

Meftun olmuİl, meshur ol· 
mak. - (iönvermek, hüyü· 
lenınek 

M~nsub, münteıib - izdeş 
Merhrımet - Acın, ne m 
Merkezi siki t Oengey 
Mesafe - Uzu 
Meşgale - işlev 
Me~hur- Angın 
Mt:tin - Betin 
Mezak- z~vk 

Mimar - mimar 
Mimari Mımarl.k 

Minvııl (Bak: vecih. turz) 
Miras miras (T.Kö.) 
Muamele -- is 
Muazzam - okan • 
Mucibince Ut'rı~ğince, mü 

mkünce, on:ı göre 
Muganni - Sayran 
'Muhallil - Kritgen 
Muhaaara (Süel terim> -Sar 

T 
Tah;düf -- Uymazlık 
Tugnnni ·•• Sayra 
Teganni etmek ·- Seyramen 
Tahammuz etmek - Paslan 

mak 

Takıbctı adliye ·- Ti!z r> I te 
rkinler 

Tarafgir - Yar.çeker 
Tarafgirlik - Yan\·ekerlık 
Tı·badül - Değişim 
1'edh i~ Y tlılırgı 
Temeyyü etmek - 8ulanm ıılr 
Ternsıl etmek - imsİltııı f'k, 
ornntamak 

fp.ınyjz mnhk ı>m ,.8İ - Yerg
utay 

' Terkib - 1 - A ingeşim 2 -
Ketm\~ 3 - Katım 

Örnek: T~rk ibinde milh bu 
lunan - Katımında tuz bu· 
lunan 

Tı rkıbetnıek - binA"· şt.ıroııık 
Tnkib etmek- hingeşmek 
Tos ı r etmek Etgimek 
T~şebbüı - Girişim, girgi 
T~ıebbüsat - Giritit 

A"ll - Özgiin 
Asli yet Ozgünlü k 
Aza [uzuv enlamınn ) Örgen 

1 

(Fr.) Organe 
Bina - Kurag (Yapı anlamı-

bulunmuştur. Bunun ı çın 
Türkiye, Yugoslavya, 
Ro ııanya ve Yunanistan 
Başbakan l arı l u telgrafa ce-na) kurıım [inşa anlamım1) 

Cüzü Cüzü (T.Kö.) ( f'ike 
karşılığı çıknrı1ecoktır) 
Cüzi Cüziğ [Tıkel karşıl 1 ğı 
çıkartlacaktır J 

Dılruba - Gönül kapan 
Eyer - eser fT Kö. J (izer sÖ· 

zü isir karşılığıdir.) - tFr.) 
Oeuvre 

Facia - Acı k 

Gayri münbıt -· Çorak 
Gussa -- Tasa 
Hn~bihal- Söyleni (MonoloA' 
anlam· na) 
IJnsl'la, h:.ısiyet, hususiyet -

Özgülük 
Hususi. şahsi, zati - Özel 
ş · hsiğ 

lrias- H.ı tka 

İflas etmPk - Batkumak 
f ktısnt ~· gkonomi 
lktie ıdi - Ekonomik 
İlt~isak noktası - Kavşıl 
lnad - in n ıl 
İnaılına (Bu söz lrnlpırılo 
c:ıktır) 

inzibat ~ Yusov 
ipoloj i - ipoloj i, ipoleji 
Kurban - 1 - Sunam 
(Fr ) Olfand 2 _ Kurhnn 
{T. Kö.) \'tctime 

Mahrek - Yörüge, yürüge 
Muharrı~ - Elt>boşı, itgin, 
itgiç 

Manzara - ı · Görü - (Fr) 
Vue 2 • liürey (Fr.) 
Paysage, 3 -- Görünüo.ı gö 
rün - cFr) Aspeı~t 

Mektep - Okul (okuludan) 
Mesahai sathiyo - Yüzölçe 
M ızan - Turta\·, terazi 
Muhtnre (Aşıt) karşılığı kel 

kacak (Bak: Tehl ı ke) ya
zılacak. 

Murahhas - t Salgıt) karşı 
lığı kalkacaktır. 8u k"lime 
heyetiıı (Mu.yon) karşılığı· 
dır . 

Mutavassıt - Aracı 
)1uzt:ırp olmak - Göyünmek 
Mübahi -- Övünür 
Müdafaa •· Savga 
Müntehir - · Ölrıük 
Müreklr.eb _ Katın 

Müstesna - Ayrul 
Muteezzi · - Ezgirı 

Müttehit ( Birleşik knrşılığı 
kalkacaktık Bu söz cemi
yet anlamınıı ge~· m ı~t ı r . ) 

Müttehiden = Birlik.lo, bit· 
lik olarak 

RehgüzAr -- Uğrak 
Sehv - Siir~~ 

Seyyale .. Akız 
:;; •ıhsiyet • Şa hsiyet (T Kö.] 

(Özlük sözü kalkecokJ 
Şumul · - Kapsıtm 
Taazzi Attirmek ·- Orgemek 
Tacir -- Tucimer 
Tahakkuk ettirmek ·- K,. _ 
sınletmPk 

Tı>lin etmek -· ilenmek 
Ti'rkip -- Katınç 

Tevki( · Tutsemn 
Tezahur _ Gösteri 
Umman -- D.ılay 

vap vererelt memleketleriy 1e 
Bulgaristan ar»sında mevcut 
müoasebetl t> rin takviyesi hu 
susundaki samimi arzularını 
beyan eylemiılerdir. Diğer 
taraftan Balkan devlet ada
mları arasında bu suretle 
teuti olunan telgrafları mat 
buat dahi mevzuubahset
mekten geçmQ_mİştir. Balkan 
memleketlerinin aralarındaki 
münasebetleri gittikçe daha 
ziyade s . k ılaıt ırmak istedik. 
lerini gösteren bu tezahür
ler hali hazır durumuna 
gerçek. bir e'hemmiyet ver
mektedir . 

Bilindiği gibi Bulgar hü
kt1oietinın programının baş · 
lıca maddelerinden biri 
Balkan devletleri arasında 
cari münasebetleri daha si . 
yede dostan.~ v~ yürekten 
bir şe kle - sokmaktır. B. 
Toşefın komşu devlet ler Haş 
balrnnlurını Bulgar milletinin 
sulhaeverce meyilleri hak· 
kında temin etmekle yap 
mak. ist e diği şey bu id i. 8. 
J oşefın çekt ı ği telgraf!aru 
eelen karıı L,klar baait neza· 
ket tezahürlerinden ibaret 
addolunaoıaz . Bu karıılıklar 
bütün bir siyasi programı ih-
tı va etmektedir ve bunun 
k ıymetini takdir etm~mek 

huksızlık olur. Balkanlar 
ohvulini bitaraf bir gözle 
tetkik edenler Bulgar i stanın 

dış devletlerle ve bilhaesu 
komşularile sık ı dostluk ve 
işbirliği sjya sasının sadık 

bir tarafdarı olduğunu ve 
olmakta devam ettığini tak
di r ederler. B~lgar hükumeti 
bunu yapm8kla oynızamnn · 

da hem hnış menfüatlarınn 

heuı de bütün enerj ilerini 
ulusal kelkınmos ıne tahsis 
etmek is tiyen ve kurtuluşu 
nun yalnız bununla mümkün 
olduğunu takdir eden Hul
gar millet ı nin genel menfa · 
atlarına hızmet ettiğini kati 
olurok cı ilir Bunun için Bal
kan hükumetler i Başbakan

larının B. Toşefin telgra
fına ku rş ı l ı k olarak bütün 
dünya ıçın muazzam 
bir ülkü olan sulh ve anla ş
ma davası için memleketle
rinin Bulgaristanla iş b:rli
ğinde bulunmaktan mesut 
olacaklarını temin etmeleri 
bu işte Balkon devletleri 
aresmıla meycut iş bak ımbir · 
lğinin yeni bir delilidir l) 

, · Bal~anlar Banşı 
«La Republigueden:» 
« Bqndan iki gln ••el 

bulunmuyor, Kral Boris Bul

garist!lnda doğmuş olabilir: 

rekat Bulgar olmadığım her

kes biliyor. Harp dinaıtiıi 

ulusal bir dinastidir ve bu 

de bir faikiyet teıkil 

etmektedir. Bun dan 

başka harp dinastiei 
muzaffer, Bulgar dinaıtiıi 

ise mağhıp olmuıtur. Ne ol-

una olsun Kral Boriı bir 
defa daha •af er teraneleri 

okuyor ve «geçmiş zamaal· 

ara dönülmesine hiç bir iL 

man tahammül edemiyeceğ

ini ilAn ediyor Bu iıe, mil

let tarafından tasvip edilmit 

bir kanunuesasi vadinde 

bulunmak demektir. Bu ise 

her şeyi ve hiç bir ıey ifa. 

de eden bir haldir. Bu mü

kemmel bir program imi9!.. 

Höyle olduğu tatbik edilince 
ve tatbika başlanınca anlaı

ılacaktır . Yalnız Bulgar Dıt 

işler Bakanının, Bulgar dıı 

siya1asının değişmiyeceği 

hakkındaki sözlerini unuta. 

ıyalım. En mühim •lan •o
kta budur. 

Bulgaristanın devletlerle 

münasebatı, muayyendir. 

Bulgaristanı Balkan aodl

aşm&1ına girmekten alıkoyan 

ne,lir? Filhakika Bulgariatan 

sil&hlanmak itinde •Ü•a•i 

haklara malik değildir;~ma

mafı h önümüzdeki hoziran

du toplanacak olan Roma 

konferansının bu vaziyeti 

yoluna sokmaeı muhtemel

dir ~akedonya •eeeleaine 

gelince son hükdmetin Mak
edonytt dahili ihtilAI komit. 

eıini dağıttığını Yugoslavy. 

anın geçmiş zamanlara nis~ 

beten çok daha itinalı bir 

siyaset takibine meyyal ol

duğunu unutmamalıyız. 

Kral Aleksandr sağlığın
da yeni metotlara doğru 

istikamet ttlmıt idi. Görünü

şe bakılır ise Prens Polile 

ve Başvekil Bay Yevtiç Kr

alın verdiği hamleyi takip 

etmek itltemektedirler. Belg. 

radın Hırvatistana ve genel 

bir surette kraliyetin Sırp 

olmıyan uneurlarına kartı 

takip ettiği siyaset ile Bul· 

garistan karşl8ındaki eiyaı. 

eti arasında daima bir bat 

başa giderlik görülmüıtür 

ınnruaıınek-.... 
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YAGLR.RINİ 
'Burada bula bili1Joru3 

Bıı: kOylü/erde 
Pullu t\ ve ~ enç b er Dü~eniriı 
HEp Buradan Atırı~ 
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lor bheie edilmiştir . Bu· otokarlar)n gidip gelmek J~ J ' J ~ iğneler 2,5 mokınesı 6oJ! 
müşterilerin menfaati ii:tizıısınclandır. 1\ . • ~ Knyışlar :!5 teJ Jf 
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