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Çıkarım Genel Direktörü: K. E. AKMAN 

' .... 

~lJl\~.A.R. TESİDEN ÖZGE GÜNLER.:D E VE SABAHLARI ~ 
Türk Diİi Evi Bahkesir // 

Yıllığı: 800, altıaylığt 400 kuruştur, sayısı 3 kuru~ jll 

Günü geçmiş sayılar 2~ kuruştur. ~ 

liavad~ kuvyetleneceğiz. . ~ zu 
Halkevinde bi topla 1 y ı ıyor Kılo~u üç ·u~uşa indiriliyor. 
~ ~ _ _ • Vekıller hayatı Kamulaya bir 

Basın Kurultayı Dün 
Çahşmasını Bitirdi. 

~:; akanımızı_n söylevi ve .hundan sonra P~rli grubunun Tür~iyenin hava ıeMikesine A~~n.~~-'~~h~!1 .~gıyor.1crn 
~!ı hulundugu hakkındakı kararı 8alıhsırde l8yık olduğu önemle karşılandı. :· k,u.,; '-'' t 11 dün s••""' 

içişleri Ba~ammız ~ir ziyafet verdi. Bütün gazeteciler 
sevgi ve sayğdarrnı ~uyük şetfmiz Atatüıke bildiıd;lar. 

fıi.ın·· §bakanımız lsmct lrıo. kan l.lnonunun Boşkunlığında 

ları~~:a:a veı~jb~ın Ku:uıtay· Hava te~li~esini ~ilen Üyeler to!1 lılnfJrll.~ .~uhtelif ışlor iiz 
\' onem ı ırer soy lev erınt e goruşmelordo bulun· 

P.rerck r- k" · ı · t Ankara, 27 ( A A ) - Hmm Kurumuna Jw/ıı>r m J • l · k "a ur ıyanın Hr ı!l. uş ve ıu ış ere aıt aror-
lu tehlikesi karşısında bu· Tur/\ /lava I<ıırumu /Jaş vererek ıiuelik/en çekilir. lar vermiştir. 

ntluiiu lrn11/ıfi11ıdu11: ı (' l'k ı A k 2 · ff ( rı nu söylemişti. U er. ıye ı len çl•kilen c n aro. 8 ( \.A.) - icra 
ıl .. ) Kurultay Gurubunun llllV<l lchlikı srni bilt•fl rİll isimleri de ojansla \' t kıllt>rİ ıley<•ti dünkü topl-
l~r~~el ~ir toplı ntı yaparnk ıiye ya:ilm<tlllll şartları ya:ıltr ant sında nşuğ dJki kurar. 
ke .&ıyenın ha;•a tehli ,. şunlardır. Ç Yirmi liradan aş· vermi~t r: 
~u:ı: ~ .. ~arşı açık oldu- A Ha yıl en aşafjı ağı yal'll. mda bulunanlar Mevcut kununa görP tıızluln-
dll' 

butun yurdd.,şlora bı'I- 2o lira vrrmeyi lauhkıid rJo tuzun ı'nhisor t."rnf ıııf"n " Tıirk ll<wa K11r111mrn;.n " ~ '"' 
o}drtıesi vilôyetimizde l!h.•ık etmek. loplarııa işi< rini ısot ş ficıtı nlt ı kuruştur. icra 

ur. kal ı ı ı ı · / 1 yardımcı ıi.ııesi olurlar. 
\' .. oU önemle karşılunmıs ay aş lfl1lt1ıi fiil <l<l ı- Vekilleri He.vctı sal ~ frntının 
" b ~ .. il ı ı ı · Bu lirıelert• co:rl LJerilmt"! ~ la, u hususta haz•rl k- !Jlll er ı er !11 lll ıa:ıra- ti~· kuruşt1 inılirilmesi i~·in 
a L 1 d ı ı 1 Llt' isimleri ne<.:.rcdl/mt':.. 
il n anın ştır nrıı ll <1 ınaca \ ır Y Kumutny:ı bir kunurı Jrlyılıa-
11U k !J il ı l l '/ · · /J -- ll<ıv<ı /e/ılı· 1\·t·.sr'ıı1· kad rna ırnulcı birkaç güne <tvll e ı l it'.'it ili 

1
' sı \'cl rrtı Hğc knr.ır verınıştir. 

lopıor llalkevinde büyük bir bilen liyelert' bir 11!JC mı bilen ıiyc yu:.ılmak içirı Bu kanun ynz tudiljml~n ov 

111 
h11 ntı ynpılarok Türkiyen marnsı ile üzel b,! ro:<'I Ankarada Türk /Ju11a 1\11 el ~·ıkarılmas nu \'Lll şıloco 

,
11 

o.vn tehlike ine kar"• uı·rilir ve isimleri ajansla rumıı ,ııerkezine. blışlw ktır 
8e:::li ve hazırlıklı olow;ı Y"(~ilır yerlerde Turk /lava l\.u- =====o:::======== 
ı,,, •n hususlar bnlkn anla- - 1'aıı/ılııid ıi ıııi ye- rıınııı şııbe/eriııc mıir-acıı i k dam 
b~;~i;i ve Saylavlar ku- ı.i:;~'.:i~;::

0

:1:::~~:'~;,.:,::: :~h:~:::;'~~:: iiy• y•ıılm•k 
292 Şflf liral.k aylı k \'ekil- İçin Havn Kurumuna müra_ Sahi~i A~met Cevdet öldü. 

ı\ fUmunu~ üyesi. lık m:ınşlarındun Turk llavn c;untlar büliin h ız ı ıle de- . 
llktır 28 ( Kurumunu yarılım için ver- v.un ediyor. 'J ürk lfuvn l<u- Ahmet Cevdet ölümünden eni 

~~ it a, AA) - 'rü- mE>ğİ kararlaştı rmı~tır 1 b k lf h ~Ul ava Kurumuda - teı.?ek. 
1 

rumu vuton savaşı kin en 8SIO UfU 8YI 8YB1ini kabUI 
hH~ıı~den «Hava tohlikr sini Hava ts~ ikesini bilenler yetkili ağızdan yükselen sese

1 
, J' afmlşflr. 

l~ra ~t» .heyetine üyo olan u"ye yazılıyor. yürekten kulak veren yur. Anliwfd,27(Muhabi1i11 izdf:n) 
Na elcıUerj Heyeti Kamuta · ttaşlara nyrı teşekkür etmeğj - ~fo:ün Kurultayı. gttzet•cılu· 

Ankura, 28 (AA.) - lçi
şlerj l3akunı ve Basın Kuru" 
l~ny gt şkutıı ~ükrü Kuya 
dün akşam Kurult:ıy iiyclı>rİ 
şorefıno bh ziyaft:l vermiş 
tir. B ışbaka ı jsnıot İnöniı 
ıle Hnkunlıklarım zın ılnvetli 
bulunduklurı 1 u ziyafete dün 
Ankurnya ~clon Amerıkalı 
g 1zete<'iler de i~tırok ottıler. 

Z·ynfetin ortal rında Şukrü 
K11)t.:ı Kurultayın yüksek sa
ygı ve sev.ndcrinj hıl liron 
tele kar: lık olarak Ç1-1murre
isi Atatürk tnrııf ndan ~··len 
teli okumu~ vo sürekli ıılk
ışl .rıu karş lıınnı ştır. 

Bundan sonra ~öz ahın 
Yunus ~udi hu ziyufet nıns
nsı başınd.ı teşkil 
eUikleri güzel manzar-
ayı k.ayıtlJ B.:ıs .n 

üyi!erine karşı gö terdıklfj
ri hüyük teveccühe kar.:ıl ı k 
oltırnk bağld.k ve S(. vgi duy
gularının Atotüı ke teH(} hil
dırilmosini istemiş vo sürı k
li alk ~lerln 'karşıln11cın bu 
içten ge.len arzu üzerine Bcış- 1 

bnkan l!'\met lnönü Atatürke 
şu teli çekmiştir: 

Reisicwnur Alallirk 

diğe r gazetelıılerle horober fslanbul: G 
88Ylnvlnr meyanında tes - Ankara 28 (AA ) - llıı.vn bir ödev bKmektedir. ria bnh'tisı yerınde bulunon ve 

eneral Go·· rı·ng Sofy - A•manya Kurultaya d .. vct edilmiş ol- Te!!Ja::.ısım lopitı bu -i . un {lkd.ım) gazelesj sahibj lwwn arkadaşlara oku-

d~ E • K 1 d ' Ahmet Cevdet n, Kurultoy duk. Alaltirk yolıınwı ebe 

( 

q YI arşı anma ı. Den.iz s. eferleri gününü öne· atlına b P. ş ki~ilik hir heyet dl u01
cu1an °ıdtt[Jlllllll:u 

l r d . dl . Alalıirlaimıi::,e Sl/lllllmasuu 

'-• ... n Lava Bakanının Sof yaya varı~ın.la ı,omu" n'ıstler mh ~ır surette ~utlulad1. ı k:rr::~aş~~rıı~:~·t~ ;~· t Geıze~;.i~ sıirl'kli alkışlarla benden il y U ft il unburg, '27 (ı\.A.) - lcrden mürekkep olan he· istediler. Bu öclevf yupıyo 
numay' t 1 6 1 A 1 J 'd' DP.niz SPf •rlni günü miinn- yot burrün Ahmet Cevdoti r11111 

~}r iŞ yap 1 8r. enef8 ttn8Y8 u8 01 lyOr, s~_be.~ile dün ı\lııınnynnın fn otelınde0 ziyort't ctmi-tir. İsme! İni)nı"i 
&ak 11:ı0 28 (A.A ) Alman nistler, knrısı ıle şimdi Sof· buyuk toplantı salonu olan j .\lı met Cevdet he eti kubul Bundan sonra ziyafette 
tın~ ~rından General Gv· y.ıda bu unan Hen mi Görin- ~~nsA~lolünd~ yap lnn tezn- ettıkten ve kurulroyın vös- bulunan Kurultoy ü'elni 
b flLI ılo yanındakiler Ü" ae kcır ·ı nümayiı:to bulun- ur man u usunun en mu 1 te d'-· k d" · 1 k t"ı tornf.nd n föylevler . ya -
ij "il ,. .... ~ a~zam tezahürl~rinJen biri· . r ~g~ cı '~.şınos 1 ·ton se- 1 r ~ bak Ü\'elkj gün gr·hli. Dün muşlardır. Polis atc>ş etmiş. Si olmu~tur. Otuz hinden ra vıncını soyleı kcn bl'Ş pı mış ve Başbakan ince 
et il ıın, 8ıi ve .'imendi- nümayişçileri ılıığıtmıştır . zlıı Alman salonu en küçük · <lakıka sonra kolp sektesin ve çok özlü bir k~ç· sözle 
~toı t Jkonlarile goruşmüş, Birçok komtiniııt yakalanmış kö~ .. sine kadar doldurmakta den ölmüşhir. Bu ölüm, Lu.. bunlaru mukabele etmişfr. 
1~İ, \ı ll r ı.ıfındon kabul edif· t r. iJi Hnkan Dr. Gübelsin mu· tün B.ısın nilesini ınütecE:sir Ankuro, 28 (Muhohirimiz-
ılfh· o bi - ~ 1 . u }At 1 · den) B k ı "'•işti,. r og e yemeğı Yer. ••m v sa ... ı sonu ge m ıyen eoş- etmiştir. ~lerhuınun crnozo- - asın uru tayı bu-

l! G Masun kurumları gun ~.lkı~lorlu k r~ılnnm~ş. sı İstonbula naklP<lıleccktır. g-tin koınisyonlurdan ~·ıkon 
~İde Öring bugün Atin:ıya t r. Bolge ulusal ~osy.ılı~t İ!ilni göıiişüldiikten sorıra 
~ C(:ktir Anlrnrn, 28 (Muhabirimiz. şefı Bı-ıhle ile H. {iölır.ls l'İ· Fransa k şleri Bıkan m zın bir SÖ· 

t 1 oryo 27 den) - Cumuriynt Ilalk rer söylev vermişlerıli r 1 . ·ı k ıı r. • (A A ) ( 'pne ... ) evı ı c oııanmı~tır . 

Komis)onlardıı nşoğıda 

bilJirJiğjm i~ler görü~ülüp 
koror ult.na alınmıştır. Ku· 
rultoy da bu i~lcri önem İşti r . 

Basın kurultayı genı·l to-
plnntHH tarafından üyeleri 
seçilmiş olan üç komisyon 
loplunurak görüştüler. 

Bunlardan gazetelerle 
1
de

vletin birlik ~·alışmalorı yol· 
lorını orıyan komisyon 
öğleden önce konuşmnları 

ı ı bitirmiş ve genel direktö
rlük ile gazeteler arasında 

sıkı bir çalı~ ma birliği yopı· 

lmosı uyguo olduğuna karıı r 

vorınb, bu i~ birliğinin prn· 
tik bir yoldan yerine geti
rilebilmesi ic;in hükümetle 
ba'>ın arasında beğ'lantı işini 

görecek bir organın ~arotıl
ınosını onaylamıştır. 

Kültür konıiByonu İatan 
bıılda ~alg n ol11rak görülen 
snyfu yarışının önüne ve. 
çilmesine ve gündelik ga.z~. 

telorin Lir sayısının 94.S60 
santimetre murabbnından 

art ı k olmaması na lüzum crö_ 
sl'!rmiştir. Türk gazetecili
ğinde kal iteden ziyade 
kantiteye yer verilmekte 
bulunulması, komisyonun ay
rıca gözönürde tutulduğu 

bir nokta olmuştur. Komis
yon buna karşı geno) direk
lörlükçe ileri sürülen s,ekiz 
maddeyi kabul etmjştjr Bun
lnr: D~vrim .ve memleket 
davalarının halka daha iyi 
ve canlı olıınrak verilıne~i, 

memleketin ve halkın yakı

nJndan bilinerek. yazılmtı1ı , 

çe,şidli zemenin rqimariğ 

uyumunu ve tine! tutarlığı
nın güzel bir tarzda sRğlnn · 
ması, doğru ve ciddinin spn .. 
sosiyon ve senlibenlilikten 
üstün utulması , ucun m~se
l0leri ve hele komşu m9m
leketler hakkında en ıloğru 

ve en fuy,lalı tarza halkın 
uy lınlııtılınası, meml1,ket ki
(Devnmı ikinci snyfotlıı ) 

' ''Ô ' . - ,J - • =- r.:ır.~~ - • 
'} rıı K il · · .. Partisi J\urultoyındn mer· 1 1 1. • 

1 ;ıt~r~. i~elhu.r~ıya 
0

;:,~ı:;l~ı;~~ kk(>zlerilTürkiyekdljşındln olan ta ~_a.n ~aşve.kilim~ SÖ~ e- Para istikrarımn su"ru·p g"ıt-
~0oaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaao0 
~ ~ 

}ı:ıtıo ı erı, tıü 'e Demi- urum nrın ot ır ı rııısına dlgl S 1 k 1 
:~Layrıı ,,Bnkonlori!e Sofya karar verılen kurumlar ara· PJrı.:, ~v7 8(VA.lnA.)8 IS G~~ızl " mesini istiyor. ! G ü n d e B e ş K e l i m e.. \ 

o o ~ıı: • ue l k sındıı moPun kurumunun dıı · .., . 
lflr111,. (?ern 1 abul ede- tı.\le~ ~1u ... solininin söylevini Puris 27 (AA.) Birkaç 

' 1~nı 1 'neralin ~"vaha· bulunduğu anlaş lıyor . tefsır etmektedirler. ol ı)'lrlı 
~~~ .. 

1 
nıoJıı)•ettP. , " • • İ t'f • • J• günden heri birçok ekonomik 1 

•ı .. Pn k oımnsınn pazar gunu 8 1 gunuuur µ-?z.et~lrri Mussolın in söyle-
! Yf!tt nhuller re~ mi nıa- vını şıddc•tle tenkit etmel.tı•- gurupl ır b::ı~konlığtı nıiır a· 

ol k Anknra, 27 (A .A ) -·· il ı 1 d t :1 k · k \· "l\'rl ~.' cu ve Alman or- r e ır. Populer ı•vzetPsj di- c.ın et ne po.ra ıstı rarının 
lı rılec '~ır.de tir ,]jnrj do ' ftn tatıli kanunu, lıugiiıı to· yor ki: n yürütülmesini istc>mekto \ 'C 

.ıb'bake l ır. D.ııedı· Bulgor plunan K ımu:ayca konuşul. Anlnş lıyor ki ltalyn on<·ıık frırng n kıyıtH'll l'n dii~iırül. 
lır ı onı ile dış BJknnı ve ınu~ vo onaylanmıştır flubeşist::ındu özgyr hırnkıl · · ~I ıı:ı kn l - dığı t ıkdircle Strı•sudn knbtıl musı hflkkındıı herhangi bir 

llt., r n ar dn buluna Bu kanuna göre J>az ır tatıl ·1 l' J>ro1ayi r>rotesto etmektedir· _"J 
(," . ed~ Pn .P~. ıtik::ıy ı gütmf'ğc J 

l rıer. ı güniı ol ırak kabul e lılıniştir egın gorunmek1edir. ler. 
ı§rr vl\ i Yarın Buşhak[ n Kanun re~mi gazeteye neşre-

1 
·~;- 1'eınps gazet"si diyor ki: 

r~r.rııcınıl~ı;şr Bukonı Sü dildiğ'ı günden itibaren nıu· fSP3flY8~8 IŞCI evlefl açıhyor Hazinenin kurtuluşunu ve 
:·e<''•kt r. Unkunl ıı ıle teber olacak ve deı hal tatbiki ~1adrid. 26 (A A ) Bır İ· frongın k oı unnrnsını. teknik 
• lld l<rnl Sofya olunacaktır. nci trşrin 934 nzı tedbirleri toplu hır ŞP.kilde .J 

tr. u b r .. -1 N ·ıı· f L 'k , , mnsı orası t tb k t k 1 d ~f"ktir og e )'emeği azı 1 Sufi ası nda. kupntılm.ş ol.an bazı. SO· 1 1. (' ıne sureti (l ol e 
, • ('Ôrin 

1 

syalıst ııı erkezlerın yenıdc·n etmek mümkündür. Bu tek. 
)ft . g salı günü Atı- Ankara, 28 (~uhabiriınjz . oçılmnsına hük Ometç·o izin nık teldbirleri ise devlet ma .~ 
b Rıd(lceı.t• den} ·- N 1zilli monsucnt. verilmıstir. sruflurının llz'lltılmosınıln n ;; 

t .. ır l\f•rıdisi r b 'k ı . ~~ 1 0flırıı , ·, . ,J rı füı nın l ,!me · tıııu ıne· Birinci işciler genel mer· ibarettir. 

ON r c r L i S T E 
Halletmek l - Eritmek. 2 - ı.ı;muk, Çözmek 
3 /(otarmak. 
Örm•klcr: 
1 - Su şekai erilir 

2 - /Jilmcce aç111as11w ( çö:mtsine) merak tltinizml 
S - Arwm:da bıilıin wıluş111mna:llkları kotardık 

Çare/ hal - Çözge, kotarma yolu. 
Orn~kler; 

1 - !Ju işle ıwsıl bir çözyc bulacagunı=ı bilemi
yorum 
2 Ru işin kotarma z;olu nedir? 
Tar:ı lıal, sureli lesrilı~ Anlaşıl 
Örnekler: İki taraf da lı11ytine kadar hiçbir anlaşıl 
bulamadllar. 

- Beyarwl - IJiyeu 
Nutuk Söııleu 

Ön;t•k: isme/ İnünı'i dün yeni bir söylau verdi. 
~ ıtt de . '· zı e ılo mu . rasimi eyllıl nyı iı·indo Baş-

1

1 kezi olmak iızere Madrid de G.ızetA, hükumetiu ist<·di-
Of" lbldir b k 1 İ .rCI ı_7 a an smet nönü tnrufın -

1 

cı6» merkez yeniden a~·ılmı- ği fınnııs bnkımınd·ın tükcl 
1 

(AA.) - Komi- dan yapılacaktır. şlır. yetkeyi doğru bulmaktadır. 
~OT: ©azetcrııize gönJerı lecek ynzılorda bu kelimelnin 

O.smanlırnlorı kullnnılmnmosını rica ederiz. ,. 
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Dil işleri 

Kılavuz için dersler 
-16-

1 Küçük Duyuk/ar: 

Sevgilisini dağa kaçıran 
kıza me~tup .. 

,--.. -··--··-··-----··--... -··-:ı---.... ··-····-----··--ı 
: · K E N T T E V E V 1 L A V T T E 1 
1 ---

Taahbüt etmek - L Yükenmek 2 üstenmek üstüne 
almak 

Taahhütlü -= Bağıtlı 
Müteahhit - Oıtenci 
Müteahhitlik = Üstencilik 
Taahhüt - 1- yüken 2- üsten 
Büyük Britanya Oışişler Bakanı, İogilterP.nin Avrupada 

hiç bir yeni yüken altına gir.nek fıkrinde olmadığ nı a~·ı
kça söylemiştir. 

Siz bu sözünüzle, bütürı ulusa kar~·· ağır bir yüken 
altrna girdiğinizi düşünüyor musunuz? 

Harp sonrasındanberi yiikendiğimiz bütün dostluklara 
bağlı ve bayrı kaldık:. 

Dün gazeteye bağıtlı bir mr ktup yolludık. 
Arkadaşım harp gere~·leri üstenciliği eder. 
Sü Bakanlığı üıfenciJerindcn biri, dün gözt-t altına 

alın·oıştır. 

Üstendiğiniz (üstünüze· aldığınız) bu işi tom umanında 
yapmal•sınız. 

Bu misallerdij geçen yeni kelimeleri 
Gözet - Nezaret 
Gereç - Malzeme 
Bayrı - Sadık 

Bayrılık - Sadakat 

** 
fade - gerit, geri verme, geri çevrime 
İade etmek - ~eritmek, geri vermek, geri çevirmek 
İadeli - gerjtli 
İadei afıyet etmek - onalmak 
ladeten takdim etmek - geri sunmak 
Bu mağazada hiç b!r Ht•lmış mıtl için geril kabul e LI İ

lmez. 
Dün aldığım çantayı bugün geri verdim. 
Hakkımda söylenfln bu ağır sözü, herler.sin karş : sınt.la 

gerilmek isterim 
Hattalığrnızi haber alarak üzüldüm. Pek yakıoda onal

maoızı dilerim . 
İstanbul tüze sarayının son bitiğinizle yollamış olduğ

unuz pldnhr dünkü posta ile gerisunulmuştur. 
Bu örneklerde geçen yeni kelime: 
Tezkere - bitik 

** 
l.ek - yana 
Lehte olmak - yana olmak 
Lehinde ıöylemek - eyiliğine söylemek 
Lehte ıöylemek - yana söylemek 
Lehtar -- yanat 

Aleyh -- karşı 

Aleyhte - olmak - karşı olmak 
Aleyhte söylemek - karşı söylemek 
Aleyhinde söylemek - kötülüğüne söylemek 
Aleyhtar - karşın 

lşt'3 en güç kullanabileceğinizi sandığınız kelimeler .. 
F1tkat aş•ığıdaki misaller. kü~·ük bir dil alışıklığı ile bu sk· 
zlarin Türk cümlcıeri içinde ne ne güzel kaynayabil<'ceği. 
nı gösterir. 

Bu gö1beden yana olanlar ellerini kaldırsınlar 

Bu özgeye karşı olanlar ellerini kahlırsınlar. 
Kazanç vergisi için öne sürdüğünüz değişkelerdeıı ya_ 

na değilim. 
Kürsüde her zaman benim fıkirlerime karşı eöylüygr 

sgnuz. 
Ne her zaman körükörüne yanatlık, ne gelişi güzel 

karşınlık ediniz: Kanağatınızın doğrusuna gidiniz. 
Bir düz iye h ~rkeııin kötülüğüne soylemek, hor kesi düş· 

man edinmektir. 
iyiliğe sşyliyen, kaybetmez. 
Size o kadar düşman sandığınız Ahmet dün nkşam bir 

toplantıda boyuna iyiliğinize söyledi. 
~u meseledede size karşınım. 
Üzgenizden yana 3, özgenize karşı 2 kişi çıktı. 

lar. 
Dünkü toplantıda dilergen'zin yauatJı.rı azınlıkta kal-

Hu ö~nekte geçen yeni kelimeler: 
Tııkdır - dilerge 
Ei:aliyet - Azınlık 

Alman - Romen an/asması 
Bükreş, 26 (A.A) - Gıı

zeteler, Romanya ile Alman-

ya arasında yapılan fınan

sal ve tecimsel anlaşma hak· 
kınıia çeıid çeşid yazılar 

ya.zmak\odırlar. 

La Ocminacota gazetesi 

diyorki: 
«Romanya ile Almanya aras

ındaki konu,malar Romen kem· 
oyunu kııyguya düıörmüftÜf. 

Romen kamoyu ileride ağır 
sonuçlar doğurabilecek aod
lnşmaler ilgiıiz kalamazdı. 
Romanyanın kondişine kr·sin 
olarak ı;izdiği dış politikayı 

gözönüne olarak endüstri
mizin bir kısmını Alman fı. 
nansının kontrolü altına ko
ymak doğrumudur~ 

Uükümetin Alman kapitali
nin R:lmanyadaki iş alanını 

buclandıracıığını umuyoruz. 

-··--------------------··-------··--·· ·-
Kız m, 
Tanımak. tanıyabilmek bi

lmek isteği ne kuvvetli, ne 
yenilmez bir nesne imiş me
ğer ... 

Maceranı, gazetede oku
yalı yirmi gün oldu. . Yırmi 
gündür, muhayyilemde bir 
hamur gibi yuğurdum seni ... 

Ne şekillere girmedin: 
- Bir Jnndark mı olmadın: 

güzelliğı İ l e bütün Mısır ı , 

Homııyı rıyııkları altına Sf'r

en muhteri& Kaleopatra nıı .. 
Seni. gün oldu ki , 13 ya

şındn toy. masum bir kız ol
arok ıf Pğil, kadınlığ n. isti. 
ki.ti uğrunda çırpın11n biça
re hemcinsh~r: nin bir kurta
rıcışı olarak düşündüm .. 

Ve yine gün oldu ki, sen 
kafamda kıp kızıl bir ihti
ldl bayrağı gibi dalg.ıl J nJın. 

Evet bir ihtilal bayrağı .. 
Ah ne olurdu kı zım, ma

dem ki yapncaktın; Erkeği . 
ni bir haftacık daha evel 
d ığa kaJd,rsaydm .. 

llic olmazsa, laklukiyat 
ve dedikoducuLırla gün ieçi
rmek için lstunbulJa tl)plan
mı~ olan dünya kadınlar ko· 
ngresi üyelerine bir örnek, 
bir ders vermiş olurdun ... 

Barışı düzeltmek cesareti
ni gösteren bu hatun kişi

lern öğretmeliydin ki, ka
dın ancak kadınlık duygula 
rile; cinsi ihtiras ve isteği

nin emri ile harekete geçer
se en başarılnmıyacak işleri 
muva(fakiyetle başarabilir .. 

Onlnra: 
- İşte, diyebilirdin, koca 

vildyellerc·; dünyn kadın-

ları oras ı nda, bugüne 
kadar emsali gelmemiş olan 
zekilerin şeytan K11leopotra .. 
\' e işte ben .. 

Evet. o henüz kabarmaya 
başlamış göğsünü daha faz· 
la kabartarak: 

- İşte Kııleopatra ve iııtc 
ben! n:ye bilirdin .. 

Kim ne ,ı rse desin kı zım, 
senin yirminci asırda yaptı
ğın şu babayiğitliğine, :ah
lanmış sevgine hemcinsleri· 
nin hepsinde bulunan yalanı, 
sahtekArlığı tiksinerek çiğ
neyişine.. Ve nihayet 35 
yaş ndaki hir erkPği, kendi 
13 yılına ve mini min lcik 
boyuna bakm:.dan dağa kal
d rışına hayranım, delikanlı 

yavrum, sana hayranım kı. 

saca .. 
Yazım:ı başlarken: «Tanı-

mak, ne kuvvetli, ne yenil

mez bir ne~ne imiş nıeğM» 

demiştim ... 

s~ni, tanımayı o kadur 

arzu ediyorum ki... l\asıl 

anlatayım, seni · yak:ndan gö· 

rmek, bu kahraman kü 
çük kızı tanımak ... 

İnsanı bir moruk almıya 

dursun; o merak tatmin edi

lmeyince rahat olunmuyor 
işte ... 

Dünya kadınlar birliğinin 

bir üyesi olsaydım; hakinıin 
karşısında. dağa kaçırdığı 

erkt>ğİ göstererek: 
- «Ü rnn kabahati yokl. 

Güreş 
Taktmımız [skişe~ir ta~ımt 

ile karşılaşıyoL 
Balık.esir mıntukası güreş 

Takını önümüzdeki pa 
zartesi günü altı kişilik bir 
grup halinde deneme gezin· 
tisine çıkacaktır. Tan ınmış gü
reşc ilerden Selmunın idar
eci olarak başlurındu bulun 
acağı güreşçilerimiz vardı· 
klarının ertesi günü ıık~nmı 
E~kişehir tnkımı ile kurnrla. 
şt ır ı lan maçlarını yopacaklu 
rdır. 

Gıireş t • kımımız ilk def,t 
oturak çıkacağı bu ' gezi\le 
muvaffııkiyet kaz ~nmvk i~·ın 

hazırlanmış bulunmukıaılı r. 

Or. Ali Hiza. 
Memleket hastııhanesi baş. 

hekimi Dr. Ali ll•za bir ay 
izin alm;ştır. Kıymetli baş

hekimimiz izinini kullanmak 
üzere şu giinlerde İstanbula 
gidecektir. 

Panaynlar ihale e~il~i. 
A~:ık arlırmayn ç ı karılan 

Manyas, Sarıköy ve dönüş 
panayırl11rı 4600 liraya ih \· 
le ed·lmiştir. 

Küçük Ovaköy panayırı 

da şu günlerde ııçtk eksilt. 
meye vonııcuktır. 

• 

Memur maaşları. 
J?jnans Bakanlığın,lnn itb

aylığa gelen bir tolyazısın

da hütcelerin Knruutnycn ka· 
bul edildiği ve rnnaşların zu. 
manında verilmesi bildirilm-

iştir 

llbayımız bugün geliyor. 
Birka~: gündür l 1.mirde 

bulunan lbayımız B Salim 
Gündoğanın bugün gelıntjsi 
beklenmektedir. 

lık ~·oluk ~·ocuk sahibi er
kekle evlendirir ve dünyanın 
bütün gazeıelerine delikanlı 
bayanın güzel hir pozunu 

gönderir ve altına da şunla· 
rı ynzarım: 

- « fi~y kadınlık alemi; 

işte ııize bir örnek . Şu kü 
çük kız, on üç yaşındadır .. 
Sevdiği 35 lık evli barklı 
erknği dıığa koldu mıştır. 

«Erkeklerin başuramaclığı 

işlere burnumuzu sokacağı
m za, birazda İçimizde yoşı. 
yan kadınlık hislerine saygı 
göstermesini bilelim .. 

«Biz ancak koıl ı nız .. Ve 
bizı:ıo, knlıım z değil, hisleri· 
miz ~gemendir. 

Herşeyi ben yaptım. Onu 
dağu kaldıran ıla, ona bikrimi , 

((Şu hald~ kaılın kadınlı

ğını bilmelidir. L~te kaılınlı
ğLnı bilen 13 yuşındnki şu 
kız değme erkeklerin yapn
mıyacnğını yaptı.. Ona .. 
vs .. )) 

ona kendimi teslim eden de 
benim. Anlıyormusunuz onun 
hiç bir kabahati yoktur. 

Oiyon bu 13 yaşındaki kızı, 
ne yapar yapar sevdiği 35 1 Mehmet Tuğrul 

Balıkesir - Band1rrna 
Gezi Trenleri. 

• 

Os~let demir yollan idaıeslnin hazuf adığ' haf ta gezı-
·1eri bu cuma günü başlıyor• 

Guzel Rnrıdırma11111 i ta yoı u • cıbobıll 

Devlet Demiryollorı ida- Gezi trenlerı s 8~ 
k lktıt' 

resi trırnfından ya ıııhn hir erken saatlerinde 0 ı._ 
d"oece~ 

ilana µ-öre önümüzdeki cu- ve gece yarıs ında 0 ·oill 
ı 'b B l . .._ G . treolorı ma gününuen itı aren a ı · tır . ez ı 0k 

kesirle Bandırma arasında yıl olduğu gibi bu yıl dla ç~~-
. Jaaı ıı1 

g ezi trenleri işlcmrğo başlı- rağbet göreceğı an ~ 
yacaktır . · tadır. 

Açık 
Göz ~asapları 

. 
Oğalak etini kuzu eti diye ha-

lka sahyorıar. 
Bazı kasapların oğ.tlak 

etlerini par~·ol ı yarak kuzu 

eti diye holku sutt ğı bele· 
diyece tesbit edilmiştir . 

Belediye zabıtası bu hu· 
sustla sekiz kasap hııkkında 

tahkikata ~iri~miş bulun
maktadır. 1 talkı mızın dıt bu 
husust ı dikkatli hulunması 
kendi yarurınodır. 

Kız 
Orta okulamlzln sır~isi 
cumartesi günü açıhf DL cJers 
Kızorta okulasıoın laJ· 

·ı hazır 
yılı sonu Jolnyısı e . u(l)ll' 

ığı sergi ö •. ümüzılei; ~110d~ 
rtes i günü ok ulu sn ° 
açıl.ıc.aktır. n biitiifl 

Kızorta okularoı~ boıırl' 
taleb3sinin özenMek 111-

. . O'eçen 
adığ . bu sargının o 1 kesir 

·b· Bu 1 
lorda olduğu gl 1 

1 8eyir 
tiler tr.ı.rafından zcvlt :tur· 
edileceğine şüphe Y~ 

Basın Kurultayl Çalımast ıııa~ 
(Üst tarafı birinni sayfada ) bağlantı rolünıi oy~:rJoll 
tahlarınn gernk bölemler ve olacaktır . Başyaz ı cı çc· 
gorek öykülerle hizmet edil · aytarlara kadar yazı "0ıııar, 

· h Ik l'k ·· d çal·§
9 

nıesı, o vo gonç ı uzP.. virme işlain e !tr0(· 
. } ('ğ k'( k • fofOfl rın l e men ı et ı er yapaca n.,zete resimcilerı, . ,8• 

l '} , . . b ıoS g 
yaz ara yer verı memesı, ı~· {' ı lıır düzelticiler. l'IJ vir' 
ve ıl • ş sıyJsaJa devlotin v t.ı 

1 
·. k .. .. yazıcı, ~·" 

ne dıre toru , rıııl 
ulu~un asığının her zumun 1 kur11 

gözönünd~ tutulmasıdır . men ve ayıar arı ın Jışıo· 
Komisyon ü~:üncü bir me- yapılacaktır . sunlor ııte ,.e 

l gıız 
sele olarıık gazete. derği ve da tekoisiyon er . 00 !cf• 

k. bl · .. , ·· l · Jızırı ıta arın genı~ o . ~·uı e ya- ajans şefterı , . der· 
y.lması için konuşaıu~ ve kli eciler. makine<'ılor, b!I' 

· 1 · · h"'-~ ş lat1• y.qım ı~ ~rıuın UıLU m~t~·e ginciler, der"·i yilzıcı .::it•· 
en uygun görülec~k Ş t! kil· 8°,,h·ıplorİ· bll, ·te 

sın e vled, ... ırıl 
ler altında devlet eliyle yü- . uot;ık k0

. Je 
rütülüp ileri götürülmesini rındu bırer or ha\ıfl 
faydalı bulmuş ve bu ılileği bulunan kollar k 11 rıJrtl' 
hükümete bildirmesini genel toplıınacaklor ve 1curoh1• 

kuruldan istem~ye karıu un yönetim . ekilJe 
vermiştir. ndıı uygun bır ~ı:tıınbtJI 

Üçüncü ertik komisyonu ~ oruntan<'aklardır· . ı.. 0 rtJıl' 
sabııhki toklantısınd on bo~· yerıı ~ ek 
ka, ögvrleden sonra da hir basın kurumu " dilc0 

, 
· e 0 tı• 

toplantı yup .ırok saat 20 30 içinıle r ı>org 1 n ı 
1 

ştlbe 
k i l T .. k · tunbU ıe· 
aı ıır ça ı şmış, ur yazıcı~ kurumun ıs o.-ıt6 • 

}arının, bir basın kurum una 1 tıktır· dai1 

bağlanmasını ve bu yeni olarak ~·a şoc yoltıO le 
kurumun 'tidcvini ynpabilo- cilığ i n devrim ıenllırrııe · 

.. ku11vet .. Je"ı 
cek şartlarla cihuzlond rıl· hizmctlerını ırıo o . . · i 0 rtır jlcl 
mosını lı1z ı m görmü:ı ve 
Türk basın kuvvetlerin k
İnıle <·alışa n ların yükümsel 
olarak içine rılncak ve mer
kezi Ankarada olmak ve 1:1-
zııngeler. yerlorıle şubeleri 

&.\' lm :ı k iizere Türk basın 
kurumunun kurulmasını 
gerekdiğ ino kurar vt rmiş

tir. 
Bu kurumun ödevleri, n.• 

tiğin şeref ve yasasını koru 
muk. devletin ortikten ohın-

i~·in bilgıl e rıo ·1erıfl ıc· 
ilı· bütün g-dzetecı buıuodll " 

· ·rıdıı rt1" üç •:ok yıl ıçı ı.ıooıı 
~ yo' ıı· 

la yerlerllo erilıJI 
rı . 1 (J)O 1/ 'O' 

kendilerine dıp 0 
.... tur· I' 1 .. ulu o., rıı'" 

si faydalı gor roWo 'ffl 
. korunı P ı;e~·ı 

m1syon l uye tııı>· 
vopacak kı.ırtl u .,, or 1111 rlİ ' 
J p pi•· . b' 
!erini G il. ·.. tle ıŞ .. ııı 

.. kUIJJ o ıJJI" 
musıııı ve hU roı.{'9 ""e· 

k r . ·ıe~· 
vj yupıltıro 01 ,ıı 
n k ıntıSI 
mcydann °0 

!ur ve basın evleri arasında ktedir. 
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Türk Matbuatı. 
lı işleri bakanımız $ükrü Kayanın BasıRKuınltayını 

açarken söyle~iği önemli söylev. 
11 içişleri Bakanımız Şükrü 
l\lly1 B 
rk asın Kurultayını nça-
lireıı ,ônernli bir söylev vermiş 
e~· Ueç olmakla beraber ön
dh~ne binaen bu söylevi ol-
"tSU .b. gı ı basıyoruz: 

(-Sayın arkadaşlar, it T .. k 
G~ ur Ba~ın kurultayırıı 

80 Yorurn. insanlık tarihinin 
~l~ soysal k evresini izllyen 

'etle · ıııu rın başlıcası basın ot-
tur. 

Bir nı l k • saıı em e etın, son soy-
ık ~·e . . 'b" o1.. vresıoe, gırme tarı ı 

"tak ·· e ronesans gosteriliyor. 
ıı ev 

den ~e!e en son girenler-
h 1 hırı de biziz Bunun se-
epıe · 

let rı arıısındo , bu nıenıl -
" e bneının çok apç ve çok 
l'Jll{· • ~ 
lııtv~ırmesi de sayılmalıdır. 

'Yede, basına deg'Yer ve 
'ile 
1 1 ,.,.ırı 'lerılmesi, kamdlist rP_ 
··ıııı· b. 
B ' ır eserhlir. 

r 1 ıe u kurultoy<l11 bosıno ve
~~ıı~ değer ve önemin, on 
eıı 1 

•• bedeğidir. Türk basını 
'llı&uç ve en çatın şartlar 

ilci 
bil ' ç1tlıştığı zomonlarda 

f!• ~ 

tl;ı ' .. 0.~dderini yııpmıl;? olma-
d~11ı°v~nebilir, onu temsil e-

erı 8 . · ı 
'~in nygı ve sevrq ı e 

• liıları nı l . 
~.,il ıssubun ve istibdadın, 

aal'llık devirlerinde az da 
tll] .ulusa aydın \ık veren, 

ıe~11 Urk basınculer.nı da bu-
"' ' 811Yl'l' · ı k h "liı i . ,._ı ı e anmo , ep-
~ .. r.:ın borçtur. 

Uta L 
'1tı1112 r: .. e ve kurtuluş yı-
~eıı akı türle basınının ntıl-
d Ve • 
~r· ideal çalışmnlurını 
·~Q 111 

tarihi övenle sayfala
h· geçirecektir. Bayoaı · e 
Jltı ö 

~~() ergelere hizmet edı:n 
1 ~Un ~, 11 cu ve kaypak basın 

a t16t haklı ve yeriRde iğ'r
)ı~ Ve tik:sintisi önünde 

~t Qolıiuğu, sonu bulmuş
fı)l,.1 Ugiinkü basınımız ise; 

"er· · 
Ilı~~ ını nrtık bağr.nda ta· 
')ı. aktad:r taşıyamaz , ve 

"ltıı. 
~ ~"~a Jacak:tır. 
)~6i d~şlur, Atatürk Tür. 

} •eı f;ıb;, bütün soysı.ıl, sı . 
~ııı~t elconomik ve llültürel 
~r 1nda 

ııı ~ ' en geniş ve en 
~ev · 

h~ş L· rırnlere sahne ol
~ uıt .. 1 ~~" .. \l İede basına. yü. 
• <i Od 
itli evlerin, ne k::ıd ır 
~h Ve k ~1111 h ne adar ağır old-
~~ıL t.ıp biliyoruz 

il.~· 

tıı: h o. 8~?yliyebilırim ki 
J asın . 1 • . 
tlıiıı· ış erı cumurıyet 

~di~1
1~ Vo ulusal idealin 

l 611 crcceye henüz va
ı,. Yılınaz 

l'\~'ll • 
~~ dliırn . "e hıç bır ulanJ:ı 
>~,il~ Yapılanı son ideal 
~ it oııuıa kanmaz ve ka

cr 
Q gij ıarnan daha iyiye, 

ıeıe 
)u~ Ye daha doğru· 
~ 6elın . 

1 e •l' esı ulusal omacı· •t. ırnıı ·k 
~l hiı · nı caıılıl ğın, bir 
~ İ)ı ır. Basın işlerini de 
t~ı "~ daha doğru ve daha 
Urj)(:/01unda ilerletmeği 

)h 1 Lı•n·J' ' • • .. i '• a ~~ Ul8l 11,:ID 0 ev 
11 ~e ~ kurultay bn var

rın 
~Utuı 0 gBtirmek ı.çın 
~I ll\usı 
, il iy·l "/t nra~·lardondır. 

'ı ı e rn . .. )ıı )q esı, guzelleş· 
'alı Yılınos . ı· 

ı.. ı, verım ı ve 
' "lr h ~tlllt nle konması, 
~ı ayın • • heı:n d ıeın toplanma 

· lla 6 çalışma kon· 
tı, ()sının en başlı el-

011n \~eşit çeşit 

kollarında ~·alışa11lnr<lır. A~·
ık~·a soylemek gerektir ki . 
bu ertik bizde h müz kurul-
mamıştır. 

Basın İ9 bölümlerinin hiç 
biri, henüz kökleşmiş bir 
ertiğin gerı~O-ini vı remez. Hu 
kadar cıddiğ; sorav lı ve şe· 

refli bir ertiğın taşıması la-
zımgelen kaliteleri henüz 
tam elde c<lememii'ti r. Bu 
kııdor Lüyük bir ı:>oravın bu 
kadar yüks 0 k bir ~erofin 

taşıyıcısı olan sizlerin bugün 
Türkiye ö)rüsi.ind•!. b;r or
gan z ı:-yond ın yokırnn kal 
mı:ısı doğru değildir. Ayrı 

oyrı yerlerde ve b11şk11 boş 
ka zamanlarda kurulan bn-
sın kurumlarının, en ~·ok 

yoşnma nnıklığ.rıı göstermiş 

olan İstanbul basın kurumu, 
birçok hay rlı lı izm ıtleri le 
övünebilir. Fakat bu kurum 
İstıınbula özgü ol ı rıı k kal- 1 

mıştır. Gerekli olan vetke ve 1 
., 

ö.levlerle bezenmi~, biitiin 
Türkiye basınını ve bunun 

çeşitli kollarını, kavrıyacıık 
bir b:ı~ın kurumudur. 

Kurultay ın. öneınl-d dikka 
te alacağı işl~rden biri ıle 
şüphesiz, ulusal eyitim ve 
sıyasal oydam araçlarının 
başında ol uak tan:dıaımız 

" ve etkisini hergiin tazeliyon 
ve y ıyan g-ıızete ve ~azete_ 
cilik işl~rimiz olacaktır.Biz de 
basının, cumuriyet devrinde 

en ~~ok büyümüş ve ilerlom 
iş kolu gazetedir. Fakat sa
rfedılen bunca cmeklero, 
maJ.diğ ve tinel knpitall· 
ere rağmen tiraj ,.e sürüm 

artmamaiı.tııdır. Gazetelerim
izin ~ekli ile satışı nrJsınd:ı
ki ayrım başka memleketle
rle ölçülünce bu karşılaştır
ma birinr.inin lehine is~ ,ıe, 
ikincisinin çok aleyhindedir, 

Bunun karışık sebepleri 
arasında ynyım işlerinin bo
zukluğu gazeteye ki\r get
iren ma<ldiğ kaynaklardan 
gerekli derecede fayda gör
tllmemesi özel kapital ve 
~:ahalamulara bnğlı kalınm
ası önürdeşme yüzünden 
s ıyra yarışına kalkışılma-

sı bunun sonucunJn değer

den r()k bollluğa önem ver
ilmesi gP-no bu yiızclen kal· 
itenin eksiler<·k gazetelerin 

biribirinin eşi ve kopyesi 
haline gelmesi, en ön sıra
dH akla gelenlerdir. 

Kamusal kurumlardan biri 
olae gazetenin her işine ka 
rşı devletin ilgi göstermesi 
tabiidir. ~·tkaranlurın yo.zun
ların, basanların da kamusal 
işlerde öJev nlm1ş insunl-

1ı1r sayılması ve kamuy.ı il
gili her işte olduğu gibi ba
sın işl~rinde de devl
etin yardımı ve kontrolu 
ve o kurumlarda ça
lı~anlarla i 'birliği (;tmesi bir 
zarurettir. 

Sayın arkada ·lar, 

Bütün bu soruların aydın· 
lııtılmnsı , bir ı:ıçma söylevi
nın içine s ığmıyacak kudor 

geniş vo derindir. Se~·,,ceği

miz komi.syonlnr, bilgili ve 
deneçlj çalışmalaril bizi bu 
ve bu ,,ibi meseleler et-o 
rafında daha rok ayılınlata-

caklardır. Biz ulusal işlerin 
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devrim prensipleri içinde 
acıkcn, fa ı·ot bilgili ve sora. 
vını kavramış olarnk konu
şulmasında ancak !ayıla be
kliycn bir rejim içindeyiz. 
Şimdiye kadar bu gibi mü_ 
naka;;alurı yapnn gazetelerin 
2imdi de kurulttıyım ızda ke
ndileri münakaşa konusu oL 
acaktır. 

Arlrndaşlar, son söz ola
rak Büyük Önılerimiz Ata
tür kün yaratt ğı devrime la 
yık bir Türk basını kurmak 
yolundaki birleşik istekleri · 
mizin gerç·ekleşmesine doğ· 
ru atılan bu adımın daha ve· 
rim1ı ve temelli olmasını ca_ 
ndan dilerim.» 

Basm Sanal OlreUörünün 
söylevi. 

Snyın arlrntloşlor, 
BasiD (;enel Direi.törlüğii· 

nün (<teşkiltit ve vazıfelerı>> 

üz~rine ol:ın kanun, hize 
basın kurultııylar ı toplamak 
ödevini tle vermiştir. Bu 
ödevin yerine "ötirilme!linde 

~ 

bıze yardım ve ilgılerıni 

Köy Bayramına Hazırlanınız! 
~ l Mayıs eunıa giiuü KÖY 11A YHAMI nın yapılacaj:kı ~ündür. O giin 

kiic;iik Bostancı 1ic~rıc"cik1 kö~·ii ııde cirit o~·unlurı, pt>hJivaıı giin1 şf(•ri 'e 
tiirlrı <'ğleııcelcr yapılarak bayram kutlulanacakhr. ~(·lıir kuliibiide ogiin 
tem iz serYisile ucuz bir f aı la Y frnek, Doııdurnıa, tinıonata, Ayr tın ve 
tiirlii me~ruhat verecektir. 

llalkcvi Kiivc•iiliik Kolnımıı lıazırladığı hu fır~atı k3cıruıavınız. Kövlii 
• t_ • • '-

kar d~~l P r arasmda ~lizel ve cglencdi hiı· giin ~·aşayımz! 

~---.. -
• Bahkesir ilkbahar At Koşulan 

1 
=~ Yarı~ \'e l~lah Eııciimeııi tarafından tertip cdilPn ilk.baluı1· at ı 
- -~ yan~lan 7 lı.ıziran 935 euuıa gii11li ko~n ç11uu·ın<la yapılacaktır. : 

~ Koşu ~artları yaı·ış ye ıslalı t>11ciiıııt•11iniıı 1 H35 ~· alı progrcımmda , 
C yazılıdır. Kayıt nrnanıt·lP~i 3 lwziran 935 yılı proğranurı<la ya- ~ 
~ zılıdır. Ka~ıt n11rnııı•1 lt·~i 3 lıaziı·aıı pazartc~i !-{iiııii açılarak 51 
~ haziraıı t;arşamha giinfı akşanırna kadaı· de\'anı edet•ektir. .. 

Eıa~ .\l:'tkadarlaı·ırı İlha~ hk Baytar Dir·eklikliiğiiııe L>aş vurmaları J 
4 ilan ohıını r. ~ 

aı~iiiiliiiiiiiijiiiiiiiiiiiliiiiijii~iiiiiiiiiiiıiiiliiiii~iiiiiiiiiiiiıiiiiiiii~iıiıı~ııııııitiiiiiiiiiiiiiii~~ı~ıiijiii~ii~im~ıııııiiiiiili~iiiiw~i~iııliliii--
esirgeıniyen, ve bugün ku
rultayımızı varlıi.lariyle üıı
lenJiron arkadaşlarımıza to 
şekkür borl'umuzdur. 

Yukarda adı geçen kanu
nun Bası n Genel Dirt•ktör lü
ğiine yük l ediği öJevler nru
sında şunlar da vanhı: 

IJlusal basının devrim 

#~~~~~~~~~·~~~~~~~-, 1 Senelerdenberi 'f ~c~übe ediliı:_ piyasamıza ) 
~çıktıktan sonra (.rıp hastalıgının memle-
1 ketimizde Şiddetini kaybettirmı ve va-
1 ktinde kullananları Gribe Y'lk<ılan111akprensiplerine, devlet sıy11ı-;a· 

sınıı vo uhıs ihtiyı:~·larına 
uygun olmasını sağlumak. 

Basının en önemli bir oy
dam (toJkin) ve eğitim tter
biye) ararı (vasıtası) olm<ık 

vasfını gorçekle~tirmek i<·in 
tedbirler nlmak, ulusal ga
zeteciliğin dtizdyini yü \[sel
tecek tedbirlerin alınmasına 
kılavuzluk etmek. 

Basın Genel Direktörlüğü

ne verjlen bu ödevler dev
letin basını anlayışındaki 

devrimin en canlı bir bol. 
gesidir. 

Türk tarihinin hi~· bir de
vrinde Jovlet basın kurum . 
una Knmalist rejimin verJ. 
iği değeri ve önemi verme. 
mi~tir. Ancak Kamdlist reji
mdir ki basını on önemli 
bir oydam ve eğitim aracı 

olarak tnnıyor. Ve gerçekt· 
en gaztıte Türkiyede oydum 
ve ~ğitim ura~·larının başın

da gelir. Bir çolc kuvvetli 
radyo istasyonlıırıno sabnh 
karanlığından gece yıırıları
larına kad:ır süren rııdyo 
programlarına köylere ka<l::ır 
giren almaçlara (ahize) ma
lik bulunıın fılim endüstrisi 
geli~miş olan h llkın çeşi
tli tubukalarını konförens\a
rdll, toplantılard::ı nıobılize 
edebilen memleketlerde bel
ki gazete oydum ve f'ğitim 
nrudarı arasındaki baş rol. 
üntlen epey kaybetmiş o'a
bil ı r Fakat Türkiyo gibi 
rodyo istasiyonları cılız pro· 
gramları dnr. aboneleri sa
yılı fılim endüstrisinden yo_ 
ksun, konferans ve toplantı
ları 1: ıt olan bir roemleke· 
tte gazeteyi en önemlı bir 
oydam ve eğitim araçı olar
ak rnymak yerindedir. 

Saltanat ve mo~rutiyet <le
vrindeki Türkiyede basın 

kurumunu karşı devletin ka
yıtsız kalm ış olması sebeb· 
eiı değildir . tiünkü bu rejım
in ulusu oydayacağı (telk
in edeceği) tek bir saya
sı (davası) ve tek bir ideali 
yoktu 

mrnnomik, soysal, kültü· 

l<ltl kıırtaı·,•ıı 
Gribe karşı tecrübeli ve çok müessir « 

Neok8lmina 1 
Kaşelerini emniyetle kullanınız! 1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
rel, sıynsal alanlardıt statü 
koyu korumak tun başka hiç 
bir knygusu olmıynn saltu
nat rejimindı3 ~azete ve gn· 
zeteci sııvsonabilir bir fok
tördü. 

F .ıkat Sevrde kötü bir sö 
mürge (koloai) <lerekeeine 
İntlirilınek: istenilen Türkiye· 
den bugün arsıulusal sıyasa 
aleminJe hatırı sayılır örnek 
varlık haline gelin ekono
mik egemPnliğini ve bütiin· 
lüğ'ünü en çetin şnrtlar içi
nde ve en kıs::ı bir zamanda 
tumlaştırmak kavgası İ\'İnde 

bulunan, yoşamn 1 düşünmı•, 

duyma alt• miııde yarutılan en 
köhl devrimlerin ulusta bir 
birlık ahldk ve bir şuur ha
line getirilmesi i<leali karşı
sındn duran, kısaca sıyasnl, 

ekonomik, sosyal, kültürel 
alanlarda bin bir \'oşitlj ve 
canh savaşı olan Atatürk 
Tiirkiyesindo gazete: 

1 - Devrim prensip ve 
ideallerinin (l'eniş halk yı

ğınlorı i~·i nde yayılması için 
en kuvvetli bir propaganda 
orgunı: 

2 - Devrim fütuhtıtınıa 

kaytakl ğa (irticun) karşı en 
uyanık bir müdafaa aracı, 

3 - Devrimci hükumetin 
yaptığı i~lerde en samimi 
bir yardımcı ve uyarcı 

(ikazcı), 

4- llalkın sıyasal,, konomik 
ve kühürel eğitiminde (terbi
yesinde) etkin (müessir) bir 
okul, olmak gibi ünlü bir miıı
yoDUI\ münıessilidir. 

Türk basın ailesi içintle bu 
ana prensipleri knbul otmi
yecek tok bir kişi hulunam
nz. işte bizim basınımızı di
ğer bütiın memleketlerin ba-

Rıılıke.sir 
J)t_~ f t e ı· (l<ı r lığ 111 (1 ıı ıı: 

~lahalltısi Eski ıcarı Muhammen 
Lil'a K, Be<lfli Miid<leti 

50 
Lira K. 
3 00 .\n 31-5-35 

ih\ 3 ı.5 .. 93s 
Yukarda evsaf ve lwdeJi mulıammeni yazılı 

ltaruarıiı'ı bi1· serwlik i(·arı on beş gliıı müddetle 
vaui 19-5·9 35 deu 2-6-935 tarihine kadar mü
~ayedPye <;ıkarılmı~tır. İhale günü olan 2-6-935 
tarihinde defterdarlıkda toplaımcak komisyon 
mari fpt ilP saa ı 15 dl' ihalrsi irra edilecPktir. ls
teklile l'in 'c' mi nıezklirdc viizde 7 bucuk tem-.. . . 
inat akea~ilt· hirlikttı. k< nıisYoııH 't~ fazla nıahi
nıat istivt'nlerin milli eınrnk miidiirivetiııe ıuiir-
acaa t ları. 
sınlarından nyırd eden yük· 
sek krılite de budur. Türk 
basını , s ı yasal partilere pa
rçalanmış ollln memleketler 
bası nı gibi sınıfcı, 

partici ve bozgun<'U bir mo · 
tbuııt değildir. Türk basını 
hiç bir özel veya sınıfcı çı

karın (menfaatin) fi.leli değ-
ildir. Türk basını kendini 
devrim ideallerine vermi~ 
tnm anlamiyle ulusal bir 
matbuattır. 

Fnkat itiraf edelim ki, ba
sınımız bugün bir kr iz İçin 
dedir. Bu krizin göstcrirle
rin i şöylece özctebiliriz: 

1 -· Tirajın ve sürümün 
ıızlığı. 

2-Sııyfn rekabeti önüJeşi 
3 - Yoyım işlerinin bozuk_ 

luğu 

4 - Gazeteciliğin bir er
tik (meslek) olornk organı
ze olmnmnsı. 

. 
(:!24-4) 

işte bu kurultayın prog· 
ramı da bütün bu mtselele
rin görüşülmesine imk6n ve· 
recek bir şekilde haz ı rlan_ 
mıştır. ~imdi yüksek kurul
tayca ayrılacak üç komiıyo· 

nun çalışmaları bizim bura. 
ya kadar getirdiğimiz iti ta
rnamlıyacaktır. 

Kurultayın sayın üyelerini 
saygı ile seldmlnrım. 

istan~uı Tramvay şirketinin 
~ütumete bmcu 

lstanbul, 27 (Muhabirimiz. 
elen) - Tramvay şirketinin 

2 buçuk milyon liralık borcu 
için Bayındlrlık Bakanlı~ın
da .konuşmolara başlandı. 
Şirket Drektörü, bizzat An. 
karoya gitmiş ve konuşma. 

larla meşgul olmağa başla
mıştır. 
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E"et !J'lf!l'":9'm'J 
için Liı3iımlÜfJ~yaLarı 

fEuradan llcuJ ·Jl/;rıJ; 

BizJeen eyi Boya 
YAGLARJNİ 

'Burada bula bH\1:1oru 

Biı. köy/il"lerde 
Pullu~ ve ~enç her Dü~eniriı 
HEpBurcıdan Alırı~ 

~I i l>E. BAf~ll~S .\ K, K.\ Bı\cinEH, nöB-
1\EK lL\STALlKL.\l\İLE lL\ZIMSlZLlKL.\

HB.\ EN SİF~\LI VE EN EYİ SCl.>l'lt 
~ 

~:ıııııııa ~}"~ L.~ıı~ı ~adı>ıı >ııvıı-1 
nun tahlil rapo~u ~i~~lerdeki elikPlh·ı·d_. 

0

ya- • 
zılıdır. 

Bu ~uvuu hav iliği 11i a tı<'a k mu lıtermu . .. . 
halkımıza hir lıiznıet olmak iizeı·e aldım. 

Fivatlaı· ~hvt·rH.lir . fın.;at ka<'ır·nıa\ırııı 
• t • 

l7eşllll caddesi No . ';}') 

YağCJ İsmail 

-.1 
Balıkesir i~l' k<ıt· 

i\tl üd ü r 1 iiğii ııd eıı: 
1, 2, 8, 9, 10, 20. 22, 29. 31, 35, 50, 56, 

5l 1
, 60, 61, 62, 63, 67, f-)8, 6H, 72, 73, 78, 

79. 80,, 91, 92, 93, ı, :?. :1. 4, 
Evkafı ıuiilhakada n i hra lı im hey i manızade 

hacı Mehmet a~a, ha .. ı yakup ağa, 'tıacı Lütful
lah ve Sahri~·e hanım ~'fŞİlli camii kırları~ıt; kı
·ı.ı .\ yişe va klfları na ait hah\ da rıuma ı·ala rı yazılı 
1 ile 35 rıuıııarava kadar olanlar· 2f>-5-H35 ~ii
nlirıden i ı ihaı·en ~e 5 3 rıu maradan 4 ınıunll';lVH 
katlar olarılar tla 28-5-~135 giiniirıdtırı itihar;•ıı 
hir ay zarfmda pazarlık ~ureÜle İ<'are veril(~t>f
~indt'u i~tekli olanlarm Evknf ichH'f)sirıe ıni'ır·at·a -
atları ilft.n olunur ~4G- ı 

NEDKALMiN 

TORKD~Ll 

Ostlü~ ~ay~e~ene 

Bahkesir sul~ Hukuk 
Ha~imliğ inden: 

'ye gi ı tiği mec hul bulu nduğu 

anlaş b n mezkur şiı ket mü 

dü r i yotıne ilfinen tebliğn t 
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