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C.H.P.K.Gruhunda 
iç ve Dış Bakanlan izahat verdiler. Demiıyo!~in~a:eüç~t~~etimiz 
Dı; Bakanımız Tevfi~ Rüştü Aras Türkiye ve Arsıulusal vaziyeti anl2ttı ve ~üyük Mukaıaıe dun imza adildi. 

~ir ilgi ile dınlendi, Dış Ba~ammız da iki sorğu tahirine cevjp verdi. de~~r~:ı~~r 1r..' \.~~·!ın~ı~;;~~ 
p A?kura. 1 (A.A ) c. iL sı etrafı~do . bayındırlık bu-
. l<unıutay grubu dün sa- kanlığı ıle şırket murulıns 

Cııt 15 de Ankorn saylavı 1 lur arasındn ılevom eden 
errı 1 ·· k · 1 · u Tunran ı n<lu yurdu- muza ere netıce enmış ve 

~Uı:ı gelen bazı Göpnenle- kararlaştırı lan esnslar vekıl · 
tın h,ıyvunla rı ın hudutlarda ler heyotinin kar .ırına ikti-
~~ıtonu)duğu hukkında E- run ederı•k bugün b'lyınlık 
•rne sayh.vı ~ ref A)kurt bakanı Ali Çe ınkaya turn-

\'e ıtrkndoşlorının ynptıkları f,ndrın imz lunmıştır. 
:~~uya le Bakanı cevap ve- , Bir hazirandn devleto tes-
sa'r· Bul.gar hükumetinin iL ~ı·h li l\ ıı ) n H. Tl'\'fı k 1111~ 1 11 \ıa~ Jiın edileceği knrarl:ıştırıln· 

YQ ı Soryn cavuben S K ıyA snfha ve bunun ıçı·n do g-urup t. d - ı l 
lıL e cıliğini M. F. kflrşı. · • .. · ' ' ~ ,. rarL agı mış ır. 
tt'n· olarak Türk Goçmenle- lorla cevap verdi ve hu fır. eıien seçilecek bir komisyo. '!l&---

ıo ha 1 s. tin hükume-tjn Göçmen nü- ntla konuşularak sonuçlan-
llıu yvan ye eşya arına fusu ., 
~ llaneat edilmiyece~i hak. ve (ıöçmenlerin mnsı öne sürdü Şeref Yakut 

1rıda v d' · · b ve topraksız köylülerin meseleyi izah ve bu lüzumunu 
1a b't .er ığı temıne partı· k h ' h' 1 1 h k 
hllt 1 dırdi. Bakanın bu jza- topru sn 1 1 0 ma arı u - pekleştirdi bu teklifı.ıt parti 
dü~ndan ionra yrtcr görü.- kında güttüğü siyasayi ve me- gurubunda kabul edildi. 

rnlekette arzı ve toprak re-
2 - Ed· Ş ter " ırne sayJnvı e . 

lir.· Ayltutun Kortonyn çift
ısı Qı ı 

~il., ııt ı boruthanesi ve 
ltı ·1 

ltıerı~ 1 e vezir bayırı ve 
dek· eşe çiftlikleri çevrelerin
ftlad' ~köylüye niçin dağıtıl- ı 

1~1 hakkında yıfptığı 

.. . . anlalt •·tan Toplantı sonunda Dış Ba -
Jlmını " sonra 
bu r".iiminin islahının ve kanıdır. Tevfik Rüştü Aras 

Türkiye ve arsı ulusal siya· güttügümüz ı:ııyasasıyı takibi 
ve tatbiki lüzumuna işaret 

ederek bu önemli ve acele 

sadır umumunu onlattı 

ıleyev g u r u p c a ve 

işin partıca bir dn ho ve çn· büyük ilgı ile dinlendi ve 
buk bir h llle b ğlanmasını onandı . 

p 

Sovyet artisleri ızmir 
yolunda 

Ankara, 1 (AA.) - Mosko
va büyük akademeRİ devlet 
tiyatrosu arti~tleri bugün 
lzmire gitmişlerdir. 

Sinopta elektrik işi 
Sinop, 1 (A.A.] - Etekti~ 

rik tesisatının ıııontsinn bo~-,. 
lanm ştır. 

f ransa ve Sovyet Rusya 
arasındaki görüşmeler. 

Ven edik İngilt e r e de O e n i z 
_, lo~t!ransına doğru Kuvvetlerini Artınyor! 

kuçukter bloku teşkili -- - Pari~, 30 (A .A >- B. Ln· 

ll•aksadı go"ru"ımu"yor Amen~a İngiliz donanmasımn artuılmasrna mu~aJef et v~I il~ Sovyt!t sefiri Potem 
,, , , , , , kın duo bkşam ~nat 17 den 

~1~l orrıo, 30 (A.A} - Vene- 1 edıyor, Japonya ~uvvetlerım arttr.1fS3 vazıyet değışecek ( 1~.'20 ~e knd r korşılık.lı 
lt .. ı: toplanacak olıın Mocar, muzaho-et ""n<llaşma-.ına. dnır 
"J& ı V . at ~O (A A ) - ve lncriliz donanmasiylc ken- • ... -

'ııı 111 ' A"Vusturya konferan· a~ınö on, . . . .h rr d' d ö d k' 35 1 istişnre etmi"lerdir. B. La . 
)11 ,..~ maksadı haziran bas · Bahrıye nezuretı me a ı ı ı on:ınması arnsın 11 ı l ~ 
""ı ~ .ı i . nl·~b.,tini muhafaza kayırısi vn nndlnşma metnini bugün-

e 1) <:ında R 1 1 Aımanyn tarnfırıdau ı enız " .., ku·· k b' t 1 t d .ı~ I omac o top nnn. . . . 1 . .1 'nşa e"' a ıne op on ısın o ar· 
tııtı .. o tn Tuna misakı konfe. altı g•!mılerı inşasının Ingı- y e yenı gemı er ı J . kaut'ı 1 i kt' 

"ltı ) ~ · ı · · lem esinden endişe etmekte- ş arına arz .. , ece ır • 
ler bJ a dahil olacak bir ür- terevı denı:r. kuvvet erını S d k 1. 1 "kıl t'l 

L ) ' ~ • tlir. onru a ene ı ııu me ı e 
~İl~İt.01ı;u teşkil etmek de- artırmaya mecbur edeceğı İı5lışaro etmiş bulunması 

ltaı kanaatindedirler l.ondrnnın .lupon deniz kuvvetlerinin muhtemel olan B. Potemkı· 
1 Ya k l' k I"' ·· hktl ·· artması ise Amerikanın vo. etı . ' Ü<'Ük itilaf dev- ' ~s a cıtor a mm3 muraca- ni kabul eyliyt!eektir. And. 
ıı rı:t;::~ '-'o. Tuna kooferan- at edeC" eği zı.rnned liyor. Fi ziyotini müşkülleştirecektir. lıışmaya çarşumba giiniı sah 
1eri 11 ırak edecek devlet- lhakilrn Londra nnloşmnsı hİra Amerika tezgahları tam \'ekilmesi muhtemeldir. Bu 
'l'l~ll Cl'lnevred<•ki toplantı- murıızilerdeıı herhangi bırine verimle ~·ulışınakto , hol- itibnr la B. Lnvnlin gele('flk 

tııak,atıllornn konfrransının ıliğerlerini lıuberoar etmek buki .l ıpon tezg!l.hlurı hafta başında Moskovay:ı 
arını iznhetmiştir. ~ortile ·donanma:. nı ortırmı\k yeni inşaat İçin ' ı- ha raket etmesi mümkündiır. 

M 1 :. sınan muattal buluomaktn. ne er . . . ? hnkkını vPrmiştir. v .. r goru~muş. llır. Amerikalılar tezgtıhlo -
.. Y Vaşington ondluşmasile . f 

'ı1r11 lo.0~a. 30 (A.A.) _ 1).. rını ger~~i holıhozmlakı u· 
\ .. r1 müess s bulunun mü~nzene 1. . . · ier Bedin, 30 (AA.) - Sıy . 
lllır 0 Bukonı B Bekin ıı ıyd vszıye\ıne ırr.a et 

ıı J.. rrı · herhnnai bir devlet tnrnfın l s::ıl znbıta yaban<·ı matbuatla 
e)• _ Uste 1rı B. Suvjç .. , ve isterJ .. rs~ uzun znıntull a-

f;' Pt,g1 ılnn bahriyesini artırmak b . k 1 J f~ t n rııünasobeltar olmak tÇ>hme-
'Qllaı.. mülakat h3kk nda n erı opa ı urun ou o t' l k 1. . 

""l .. o 0 !'uretile ihlıi.I <'dilllil!i takti- t 1 l l b·ı· 1 ı e proteston ı ısesı mat· "" ırı 1 h zetelerinin neşri- u ezgfi ı arını ı ıı nra ı ır er. b 
~ ın h uJtı başkanı bay Vidkleron 
t"le "ı)}evzuubahsedi>n gn- rde de müv:ızenc gene u Mtihuz::ı bahriye nı-zareti Ju-
,1 r '- İ'e Helili protestnn papazı 
"&~kı ... 11

8 1lıı bu mülakatlar suretlo inde edilmiş olll•~ıık . ponya kendi t<•zgfihlarının 
.. ·• a ı Vilmerf4dorfu tevkif etmiştir. 
,Jıı.ıısı 11 "~histan ve ltalyu tır. faaliyetini hali sulhtoki ezgi 
rıılh tı t 

f!tl &rafından verilen Am rikn, İngıliz Jon:.ınma- üzerındo tuttukco bôylc bır 

Berlinde ı~i tevKif 

İstanbul ~orsasmda 

Muahedelerin tadili meselesi. 

Mac a.r K r a 1 ı N a·i b i 
Bir Nu t u k S ö y J e d i. 
Bir taraf h olar~k tesbıt edilen ve zorla ~ı~uf ettirilen 

muahedelere mentıkan sulh mua~e~esı denilemez . 
Peşte, ı (A.ı\ ) - Macar , ufkun daha çok aydın-

Krollığı Nabi Korthny . dün Jıınaeağını ııneak ulus-
ycnı p 1rl~n,ı ~ntoyu açış nut- ;l~.rı bir takım k91'.kulu tiür-
kundu purlementonun Ulus- prizler hakkında bulun-
lur ::ırası durumun çok: ka- 1 durpJl harı§cıların hoş 

kar . şık bir anında fuulıyete hayallerinq kapılmamak 
bnşlad ğını söylt:ılİkten soıı· geı;ekcllğini söylemiştir. 
rıı: Sı Mussolini,.soouç olarak 

- Sevh munhedelerinin asil ea,ki karagömleklilere 
ihdas etmiş oldukları s.yaıal söyliyerek faşist devrinfo 
ve ekonomik şartl~r be§eri- bugün da yermda kendilerine 
yet teşriki me.s:ıi ve terakki day,andığım söylemİitİr. 

yolunda bir adım bil Bundan sonra 8. Mu11oli-
öteye getirmemiş buldu. ni, olkıılar aruın.ı, ödebler 
bildkis ulusları birbirinden [ mükAlatlar) ve yaşlı ie9ilere 
d11hıı ziyad~ nynlmıştıT. Bi emeklik {tekaüdiye] cüzdanı 
taraflı olarak tesbit edile dağıtmıştır. 
ve zor la &o bul ettirilen mu- ı==:;:;;:;;;::;;====~======== 
nhedelere mantıkan eol~ 
muahedesi denilmez sulhu 
tahakkuk ve idarııe ettirmeli 
için uluslarurası birlj~in 
serhsst ve aym haki ra mo 
lik: uzuvlar:ı ol:ır:ık knrşı• 
lıkla enloşrnn içmdo yn 
yana yoşomrık imklinı ve 
rilı11elidlr . .. 

B. Mussolininin söyleti 
Homtı, 29 (A.A) - ltalyan 

ulusal iş bnyromı dolayısilo 

H. Mossolini Venedik mey~ 
danında karrıgömleklilerden 
büyük bir lb:ılabıılık öniinde 
bir söylı}v vererek gec,:en yıl 
sıynsal ufkun nydınlrınmJş 
olduğunu ve s yasa ekono~ 

mı ye yar~ım NlerJe A vru 
paya tlaha uzun bir barış 
devresi temin edılir ve bu 

Dost 
Yugosf avylilı seçim ....__ 

Muhaliflere lnf ibabı iştirak 
' tmkam verd~li balda munttak 

olamıyorlar. 
BelgrııdJ 60 lA.A ) ~ Mu

lıı:ıle(cte Jntihaba .. işAirak im
kanı verildi~i gibi Belgrsd
dıı toplanmak im~anluı dn 
vQrİlmj§tir Bunun üzerine 
Bolgr.ndda 78 hin lrişinin iş. 

tirııkile bir toplantı yapılmış 
foknt hatipler muayyen bir 
progrnm görmediklerinden 
yuvas tyn;vnş dağılmış ve to
plantıyı yı:ıpanlar hiçbir mu_ 
vof(~ki1et temin edememiş
tir. 

Hitlerin Bir Söylevi. 
Almanyayı bir takım fıırtınalar, 

bulutlar kaplar. /takat •• 
Berlin. l 1 A.A. l - Hesmi 

tahminler bılMına olarak 
Boy. llitler bir mayıs bay · 

roınının ba~lnngıcında hazır 

bulunmuş ve yedi dakika 

ko'dar hQğuk hir sesle nu. 
tuk söylemiştir. Müma.iley 
<lumi tir ki: 

şiddetli buhran de·ırinde bu
nun devamlı gayretlerin 

parlak bir tezahürü oldu

gunu söylemiştir. 

[~~trit ücratleri 
Ankara, 30 (A. .A) r- li;ko

nomi Bakaolığı. yurdun her •,(!" er .. harı'cı" ndo hı',.bı'r 1 t l u · J - a J •• sının cır ırı mnsıno m - sıyasnya sapmanın ı ogur • 
1 ırı gor · ·· ~ 
, lleıııııe ~şulmediğini ve haldt"t etmiyecekt ir Ancak cuğı müşkülatı mü<lrık bu -

- · Büyük bir devle\ tec 

rübdsini yopıyorsunuz bu 

devlet Almanyunın dsgu . 
İstanbul, l (A.A.) - Bo· şudur ve bu tecrübe\er ec-

nıanın bu günkü kaparuş b 
ıta•ofında elektrik tesiıotı 
yapılması icin bir kanun .ı 11 'sı~ 

1
Y 1 hu ncşriyotın .bponyanın dıı vaziyetten lunmnkto<l ı r. 

~~ 0 lu- hkr. · gunu yazmnktn· ist fode ederek nynı n .ı - Alınan te&lıhatının glıyri 
ıno müracaat etın eierinden ınüsaid olduğunu gördüğü 

ve yeni denizaltı gcmıleri -

ne i memleketler karşısındn 
fiyatları İngıliz lirası 60.6"'5 . ,. 
d l . l 98 f k 

12 06 vıızıyetıni tak~im ve tersin o ar yuz< e 7 rnn · b . 
liret 9 ô4 l8 drnhmi 87_14 eden ır sı:ıfhaüır Almanyayı hır 

.Alrııifıya 
ıı, ,. ı-- sovyet 

Tayarecileri Ankarada uçuş 
tacrü~eleri yaptılar. 

lira ısını 9 755 leyi 78 7784 takım fırtıııı:ılur ve bulutlar 
nin inşaatına ve hnva kuv bors:ı haril·i altın 939 dır . kaplor fakat bütün bunlar bizi 
vcllerinin takviyesino kflrar l=========='====...J 

~. ~ ıuınıız ticaret mu· 
•ılesi m . . d' ~ ~~, enyete gır ı 

~- . r<ı, l [A 
leL ıle 'tı A ] - Alııın-

ııı:t lUtk ' 
~ıt lltı lllub ıye arasında 
~l llet1· ndele vo ted i "'r ta 

'lot ırıdc- . J 

~ h\ll" ltnznlunan pro-
~ ıtıbar Utrılerinjn bugün-
"~ • en 11 • o,lete ıerıyete girJıırj 

n b'ld' n ı ırilmiştir. 

A~k:ırrı, 1 (A.A) • Türk 

Kuşu iı;·in gol..:n Sovyet nıu 

alliınlcrı dün hav alanında 

toplanı:ın halkın önünde uç· 

urak paraşot tPrri:ıbeleri yop

mışlardır. 

vermesi üzerine lı Jsıl olan 

heyecanın sükunet bulması
nı istediği cihetle bu lı.ıfta 

sonunda başl.yacak olan İn · 
gıliz -Alman deniz miizuke 
relerinin tecilini istem i ştir. 

B. Hitlerin bu müznke· 
relere girişmezden önce su 
reli m::ıheusuda i~·timaa da 
vet eJ.ılccek olan Rayiştnğın 
huzurunda bir nutuk iro<l 

edıp AlmunyJ.nın dış sıya

sasını tasrih etmıık arzusun· 
da olduğu söyleniyor. 

Morning Post gazetesi ıli· 

yor ki: 
Berlirıe bir protesto notası 

göndermenin faideli olup ol 
mıyacağını kcstirmezden ön . 
('e l 1aris ve Romn ile teatii 
ofkilr cdileccktır Fransa bnh 

[ Devamı ikinci sayfada J 

ş şırtmayacaktır Siz Almun-

yan n istikbalın. emniyotin 

zattıanları olacnksınız 

f ili~e panayın açıldı. 
Sofy ı, 30 (A.A.) - Fİ\)be 

ulu11al p:ınuy:rı ba~bakun bay 

Toşcf tnrafın<lan rıçılmı~lır. 

Başbakan pannyırın ebem-

. mİJt:lıni kaydederek ltugü.n 

lıUırlaoıokt:adır. Bu kanuna 

göre, yu'!lt, beş elek.tdk mı. 

ntakasına ayrılacak ve hor 

mıntakada y..apılocek elekt. 

rik tesisatı ;ı~ en u~lk 
köylere kadar cer -

eynn verilecektir~ .lkono· 

ı.n\ Bakanlığı t;ır.aJJndan ha

zırlanan iAyiha yıakın<la Ka

mutaya verilecek ve hu ka

nun onayJn!\dıktan !ODra 

viicude getirilecek te~}satla 

h~1\iın kilovatı altmı~ para 

rizeri nJon clektirik yakması 
temin olacaktar. 



IAYPA 2 

Edebi tetkikler 

TtlRK DiLi Malı• 2 ~ 
:zı::sc zrn L --~ 

Türk Ede~iyıtı. P ı 
lki formalık küçük, muh

arririnin dediği gibi bir «de. 
fter ... Yaıan edebiyat muıtl
limlerinden «Ziya Karamulu 
tur. Fiatı da « 15» kuruş. Bu
günkü dil ıkılAbından bah
isle Türk edebiyatının geçi
rdiği merhaleleri gözden ge
çjrerek, dünle bugünü ve 
e<klhik edebiyat»la halk ed. 
ebiyatıoı mukayese ediyorlar. 
Ve dünkO edebiyatın şekilc. 
iliğini ve Türk kültürü ile 
alAka1ıılağ.nı ortaya koyuy
orlar. Gerçekten «Uivan ed
ebiyatı» «~arp»ın, «din» ve 
«dilinden» doğma, mahdut 
bir :r.ümre malıdır. Onda ne 
bir Türk özü ne bir Türk . 
sözü, görülür. Sadec~ taklL 
tcilik daha doğrusu «ıunilik» 
vardır. Bununla bereber o 
devrin «.Fuzuli, Baki. Nedim, 
Şeyh Galip» gibi üıtatlarını da 
hiçe aayırız. Esasen banda 
ıanatkllrm bir suçu yoktur. 
Zira her 1&nat özünü içinde 
bubsndu~u cemiyetin büny, 
eainden alır. O gün ıçın 
((medreae» ve cEndoron» da 
tahail göre• bir aanatkAr 
oodan fazla yapamndı. 
Eğer bay «Ziyanın» 

öğünçle anlattığı «Yu-
nuılar, Karacaoğlanlar » 
da muaı&rları kadar tahııil 
görmüı buluaaalardı, onların 
da o yoldan gidecekleri 
gayet tabii idi. Binaen
aleyh her biri bir hışka varlık 
yaratan edebi de•irleri bi· 
ribiriae katarak onları bu 
günkü bir göröt ve düşü· 
nüıle mukayeseye kalkmak 
biras i11&fıızlıktır. Eğer 

«Ziya Karamuk» da o devir
de yetiıae idi, tüpbesiz ki 
bu fıkirlerj söyleyemiyecek
ti. Sonra ası! birçok betbin 
r ikirlerine karşı &erdettiği 
iki mütalea dikkate ıayan· 

dır: 

1 - Halk edebiyatını an· 
latırken bütün eanatkArların 
oolcır gibi gitmelerini iıte· 
meaidir. Bu gerçi, Türk har
ıine ve Türk diline verilen 
kıymetin müıbet bir görü
nöşidür. Llkin bilinmeli ki, 
o edebiyata doA"oranlar, eaz. 
larının kovvetioe daya-
narak yürOmütl•r. On-
lar jçeriainde döşünüpte 

içine dolanları kAA'ıt üzerine 
yazanlar pek asdır. Eldeki 
cDiv'lnlarrn bile, misafiri 
bulundukları yine bilgiç ad
amlar tarafından vücude ge. 
tirilmi~tir. Methur «Emrah» 
Anadoluyu dolaıırken «Siv
Hl> a uğruyor. Ve bir 
«tekkeye• inerek « EflAton» 
un çıkardığı e1erin el 
yazmaeı meydana geliyor 
Ben o fakirlerden şunu an
lıyorum: Demekki şair olm· 

ak için daha evet Atık 
olup sazı aırtlıyarak köy 
köy, tehir 1J•·hir dolaımak 
)Azım. Bu iae imkAnıızdır. 
Bugünkü edebiyat ~kil ve 
if..ıde itibarile iki manza
ra gösterir. Biriıi ya ka
ymi edebiyatımızın tanzim 

Boğazlar Meselesi 
Pa.riste çıkan La Republi- yeniden dirilmeıirıden ötürü 

gue gazeteıi yazıyor: mağrurdur ve bilhassa Sov-
Bo~azlar ötedenberi ihtjl3( yetler ile en eyi münasebet-

ve çarpışmaların ıeçilmiş ye· lerde bulunmaktadır. 'Bay 
ri meıabesindedir. Bir geç:. Tevfık Rüştü Aras bundan 
ide hakim olan bir devlet bir kaç gün önce lJlu:3lor sos-
daima bu geçidin muhafaza- yett si önünıle, Jngiltı reyi ve-
sana çalışmış, komşuları ise söylemekten çekinme-
onu kapmağa uğratmışlardır. yelim - İtalyayı kızdıran Bo· 
İngiltere Cebelütarıkı, Süve- ğazlar meselesini ortaya at 
yş ve Singapuru hiç bir tığı zaman Bcıy Litvinof 
zaman terk etmiyecekıir. Bi- Türkiyeden: «Çok aziz dos· 
rleşmiş Amerika devletleri tumuz Türkiye» diye bahset 
Panama k:onahnı huri<· bir mişti 
surette muhufıııa etmektedi- Bay L\tvinof bundan dalı l 
rler. Mamafih mukadderat ileri varmadı isedc B. Tev-
ekseriya kü~ük ulusları bu Cık. Rüştii A rns «inkıyat•> 
gibi geçitlere hakim kıl· dan bahsederken Türkiyenin 
mışdır. DaniıParka Sunt ka. buna ilolebet katlıınmıyaea-
nalına, Türkiye İstanbul ve ğını söyledi. Çarp şmo her 
Çanakkale boğazlarına ha- ne kadar kısu oldu ise de 
kimdir. Bunun icin küçük ycoileriniu ortaya ~'.ıkması 
milletlere dostluk ve hamilik ihtimalini df hissP.ttirmektc. 
teklif eden edene... Bu su - dir. Mısır ve on iki adaya 
retle Türk.iye Moskovalı mü- hakim olan İngiltere ve İtal· 
ıtevlilere karşı uzun zama'l yo. miittefıklerini ihqıul et-
süren çarpışmalarında k~n- miyeceklerdir. llakikatı hal· 
disine mükemruel yardımcı. de Boğazları elinde bulun-
lar bolmuıtur. Başta İogi- duran Moskovadır. Kemalist 
itere ve Fransa olmak üzere sıyasası bu mucizeyi yarattı. 
Akdeniz devletleri lstanbul Vücuda getirdiği 1 ürk - İran 
ve Çanakkale boğazlarını hiç anlaşaıasından bn~ka Tür 
bir zaman gözden uzak hu. kiye lstanbulılon Mıısul hu. 
luodurmuı değild!rler. logil- dutları na kadar va:-an çok 
tere ve Franaa daima şimale mühim bir Stratejik vaziyet 
karıl olmak şartile bo· sahibi bulunduğumdan bil· 
ğazları defıatla müda- hassa Londra Rusların bu 
faa etmitlerdir. Bu müda- faikiyetini lakayt gözle -oey· 

halelerin en mükemmel mi- redemezler · 
&alini Kırım sereri teşkil Bundan başka iki sene 
eder ki, bilindiği gibi bn se- evel Baltık denizinden iki 
fer neticesinde boğazlar Ru· Sovyet harp gemisi Sivas-
aya bahriyeıine kapanmış topoldaki SovyM f!osurıu İL 
i:1i. 1914 yılında boğazlar tihak. etmişti. Bu ise unu-
bala Ruıyaya karşı kapalı dulmşmıısı gerek olun tir 
bulunuyordu. Türkiye Alma· misal te§kil etmektedir. 1904 
nya ile birleştiği zamana yılında Karotlcnh:dek i Hus 
kadar ve Londra ve Raris, filosu harp devam etti[?ı 
Boğazların müd:lfaası için mütcletc ', ınuahcdelı:ır yii· 
!Azım olan malzemeyi veri· zünden muattal kalmıştı B8l· 

tık ve Knradt: nizde 
yorlardı. Mtıh1mdur o zaman 
Fransızlar ve İngilizler, ilk ki Ru:! Cıloları bugün bir 
defa olmak üzere boğazları ... irlerile değ'ıştirılebilirmı? 
ıorlamak itinde muvafCakı . İngiltere ve ltalyanın boğa. 

zların silahlandırılması hu
yetaizliğe maruz kalmışlar-
dır. O Hman Akdeniz tara- ıusundaki her teşebbüse ka-
fandan himaye edilen Türki- rşı enerjik bir ~ek ilde mu . 
yenin Ruıyayı kopalı kttra · arız bulrınduklurı ve <liğ'"r 
denizden çıkmaktan men taraftan Fransanm Sovyetler 

ile bir onlaşma imza etti~i 
eJebilecer,i ve fakat aynı bir zamanda bu sı:alin 
zamanda, timalden gelen sorulması ~erektir. Zi. 
bir Uluıun himayeıi al- r e çarpışmanın ılevom et· 
tında, Akdeniz dev - tiğıni farz edelim Almanya 
letlerinin ge:rmeıini Je men nın yanı başınıltt i~e kur.şma 
edebileceği anlatıldı. İngilte- ğıı bir Rusya bulunduğunu 
re tecrübelerini unutmadı~• hissetmesi menfaatlerimiz 
ndan KemAliıt Türkiyesi Se- icabatından ise, aynı zamon-
vr muahedesini bitirince da Suriyede bulunduğu-
Londra, hiç olmaz ise, bo - muzu ve Musul pet-
~azların ukerlikden tecrit rollarınn muhta~· olduğ'umu-
edilmiş bir halde bırakılma- zu da unutmamaliyiz. Fran-
sını temine muvaUJk oldu sa hi~· bir zamnn bugünkü 
Sevr muahedesinin yırtılma- kadar şiddetli bir sureltP 
aındınberi boğazlar asker- büyük devlet adamlarına 
likten t*'crit edilmiş kaldı malik olmak ihtiyacını hi.,. 

Halbuki Türkiye bugün etmiş değildir .. » 
mühim bir devlettir; Türkiye Pitrrt~ Dominlque 
=============--===~==~=======-==== 
•na koyduklara. «Ahmet Ku rek. Onlar Türk sanatının 
tsi» ıtin şiiri ele bu sözüm g~ltıceğinden çok emin ola-
üzü kuvvetlendiriyor. rak. bu savaşa giriştiler. Bo -

11 - Son sözlerile çok na öyle geliyor ki. genç 
betbin oluşlarıdır. Bundan yazman yP-ni nesli hiç oku-
hiç birşey anlıyamadım . Yu- ; mıyor. <.;ünkü bir şey yo. 
karıda uzun tahkiklere (ri- pacuklarına kanuati yok. 

:--, 

rişerek çok nıkbin gör- Onları okuyun. elinizdeki 
ünen muharrir, bu son gençleri yetiştirin . Onlara 

-·· ,--··----··-··-----··--.,.·-··----··-··----- 1 
:
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KENTTE VE VİLAYTTE J -··-------·· --·· ---------·· ----------·· . ---
Sıcak Ortamekteblerde 

-
Birden~ıre basd1rd1. 

-
25 Mayısta dersleı- kesiliyor• 

Ortamakteb)erda sözrn-yoklamalara 5 haziranda b1$1111Clktf Mektebler sıcak dolayısile ~ün 
öğleden sonra tatil edildi. 

Havalar birdenbire ıs.nmı: 
ve sH·oklor başl:ımıştır ' 
Dün hararet derecesi otuza 
kadar yiikselmiş. sıcak do· 
layı~ile :-J calibey lieesi ile 
M.:mektebı v~ ilk mekteplerden 
büyük bjr kısmı dün öğle- 1 
ılen !lonra tedrisatı tadil et
mişlerJ.r. • 

Sıcakların Löyle ılevomlı 
gidecek olursu mekteplerde 
tedrisatın yarım güne inhisar 
eıleceği :ınluşıloıu.ktadır. 

1 JSI' ,.e n uallıııı nwktrhi p•· 
Ôğrendiğ'imize göre orta- te ~tadyoırıd:l bir ırııç y• ıı 
k l d O heyecıO me tep er e 1 mayısta söz. caklarılır. Maçın 

idare heyetinde 
süz yoklamalara haşlanorıık olaca~ı umuluyor. 

Viltiyet idare heyeti düıı 

vali muavini R Ekremin 
başkanlığında toplanarak 

biriken işleri göriişmüş ve 
bu lıuırnsla k•ırrırlar vermiş 

tir. 

25 mayrnto dersler kesilecek· 
tir. 5 Haziranda da sözlü 
yoklamalar bnşlıyııcn kt r. 

Lise, muallim mektebi, k ı z 

ve rrkek ort-0oıciteplnin 

bu yıl diğer yıllardan fazla 
mezun vereceği umulmııkta

tadır. 

Maaş verildi Lise . Ortamektep maçı 
Mmuml muvazeneden ma· Çoktanberi karşılaşmıyıın 

aş alan memurlara mayıs lise ve ortaoıektep takım-
maaşı dün verilmiştir. ları arasında yarın saat Üt;· 

- -----
Sam1ı Nahiyesinde 

Geçirilen· güzel bir gün. 
23 Nisan bayram1nda köy mektebi çocuk lan da bulundular. 
Şamh muhabirimiz bildi-

1 rıyor: 

lara .111lntan söylevi kulp\er· 
den g ~len kıvançla nlkışlun· 
dı. ile~ üç okul yavrularının 
birbirini takİ p eden sö ylov-

23 ~isen buyranııı ı kut. 
lulamak. üzere nahiyede da
lıa bir halta evel hozır l k· 
lura başlanm .ş ve Şaınlıya 

boğlı olan köy okutanlara 
yavrulurile birlıkte nahiyeye 
davet edılmişti. Beklenen 
güzel gün geldi. Nohiyenin 
okulları ıluhu sahahtan kö
yJerden gelecek okutun ve 

arkadaşlarını knr~.lnmak 
üzertl yollurn çıkmışlardı. 

• leri çok hıırnretli alkış ve 

Misofırler sout dokıız da 
uzaktan göriınrııeğe ta~ladı. 
lur. Az sonra köyo yak.in-
şan Çoypınnr köyü okutanı 
Ali Aizıı . ve Yaylabayır 
okutanı Bilal Peker ile oku· 
lalurı yrıvrulıırına önlemo
meğe <" kun merkez nahiye 
okutan ve yavruları sumi
miyetle tanı şur·ık kucakla-
~ lılnr. Köy kenarınd ı her 
lir okul.t yavrularına b·ıs 

okutan turafındun oçık bir 
liırnnla memleket ınuurj. i 
fınin yükselmesi hakkında ı 
bir söylev söylendi. Bunu 
müteakip intizamlı ı.ir yü. 
riiyü ~ 1 e marş söylenerek so· 
knklorda mü~afırlerini hek
leyen ko luhalık hkalk ara
sınıla okulu binasına 
varıldı. Burad ı misafirlere 
birrr ~·ny ikram edildikten 
sonra snot onhirde her ii~· 
mektebin okuton ve y:.ıvru_ 

ları marş okuyurak yine in
tizamlı bir yüriiyişlıJ hükı1 -

mot konn~ı öniinn gPldılcr. 

Bu sıraıla hükumet konağı 
önü kudın erkek yüzlerce 

yaşa seslerilı, kar~ıl nmış, 
ııunu müteakıp monzumeler 
ve marşler söylenen·k me
rasime son verilınıştir . 

Mcru~i ınden sonra nıisnfır 
yavrular ve okutanlıırı mi 
safırp rvl'r Ş:ımlılur tarn · 
fındun öğle yeınt>ği ye\liri\ 
miş ve tckrnr okulııdn top
lan lmıştır. 

Snat iki olnıuşhı. Köy hu· 
nımlnrı birer ikişer okulaya 
gelmeğe başludılar. Ulula 
binası id ve ı.lışı dolu bir 
halde iken 23 Nısun piyesi 
ve gülı.ltirücü monolokları 
siirekli olkışlorla se,rttlıl

dıkten sonrn miıs.ıımereyo 

nihayet vurildı. Bu sırada 
evelcu duveılı bnlunan H.eşı'\· 
ıliyo okutunı 11..ıliın Tuna, 
Hatak okutanı Necmi S~yhan. 
Yağcıl..ır köyü ukutunı lhsun 
Alpkiroy u:z ı..ı ktnn görünılu
ler Yüksek misnfırlarımizlle 

sumimiyetle karşılandı lıır. 

Az sonra ınıntukanın lıiı 
tün ıJlrntanlArı bir :nada 
olduğu halde ınesleki ko 
nuşmalar zir::ıtıt, fidan cılı k 

Kavak müd.ö~D ;.J••ı 
Kavak. ( \1uhabırı?.1 ...... u• .. ıuro"" 

- Yeni nahiye ~U.' e b•f' 
Hakkı O'olmiş ve ışın bir 

" 1 k•P lamıştır Eyi ve ça ıŞ ~,ğcı· 
müdür olan Hakkı d• d• 
ı 1 'b' bura .. nrdtı o duğu ~ı ı uloıa•· 
muvaffak olııcıığı um 
tadır. ----· İngiltere Je 
Deniz . 
Kuvvetleritı' 
Artırıyor bıred") 
(Üs\ tarafı birinci s~jerioİll 
riye buknnı bay • beP'er' 
ziyareti gerı;i hususı 18 rıber 

·· · · l kla be 
mu~tenıt o ma k'''' 
hastialen faiıleli olııc9 

1
,,,,o 

Daily Herald.' ~lıo~~tırıP' 
deniz kuvetlerıol , 0o0· 

· de • ·1'•' programı umumıye 11tb1 
Iunduğ'un.lnn fazla 1 •1or· 

"" . uı r 
alanında ilerlemiştır .1 bir•· 

Bugün miirettebstı f,i ti•" 
kte ıı ltı denizaltı ~~Ol oı'"e~; 
z~r ve Şimal den1ıdı 08~ bl 
ralorın~iştirak e e 
haldedir. git· 

··pce d• 
iizere l ı PTk esten ° 81,rıO 
mek çnrclerini ar 
konuşuyorlardı . . ı.J9 sır1'' . tı n .. ,,ı 

Yakıtta gelmı§ · .. st il ., 

nan süslü sıılon . :e 5e"J1 
dımecek bir şekıl ile d0 

. 

bir halk kalabalığı 'tJ b' 
.. ereP1 I• 

o\duiru ve musalll 1 .. dı' 
o cBP ~ 

şlanm'lsını heye ' 1 
<lıkl e ri göriilüyor· r bir ·; 

Çalımın kuvvet ;de sr1

1, 
nesini ınütenkıp P\1,i•'lll • .ı S h d bir ı ~6 uı. ıı ne e "'e er .,. 
dizili bulunnn kı~ r pele 

1 

okul y<.tvruları r0 kUJol9''d• 
tikla \ murşını ?

0 11ç1 ııtıtJ ol 
ıkinci rcrd~01 0 ~r,,• 

kü<·Ük bir yuvruo~i ,o1 .,. 
23 nisan 1ıa11kınd9 18rile 
l 8 es 

a kışla ve yoşıı ~ıl 
rşılandı. . yioe 0

•11 jo 

Bunu müteııklP 25 ~"'~o· 
la yavrularında~ ] ,dl• 1,r• 
yaptığı l~ah ke ;sb"'tıs~· 
noloğu holkı ıııııd•· id' 
hor~du ve alkış .. .,,er' 11,ı ~ ak u ,o 
pıyese buşlun~.h0ueO ~,ıı 
On dakika istırı cı>~ de . ·ı ço r' 
[23 ~isan pır~sMöe'!°:.ıı'1 

temsi l edılıh· vnrr•"ı' -·' 
yavruların "'~ rinde 1,~ hr rkc sirı kıılp e .,ıfi . '\14 

b. se~" .,,_. 1 rife karşı ır b• 1fl 
tekniği olan «hece», diğeri 
ise: c<Arp

0

» da vücut bulan 
edebi meıleklerin şehrimize 

söderile tamamen bt1dinle- ideal sanatın «reoh>in incelık 
şip gayet bir tezat yııpıyor - lerini gösterin! Hu ~avaşta ı 
lar ... Ben de ıon söz olarak en büyük iş, Türk mualli -

holk ile dolmuş bir holde 
idi. Baş okııtan burada du
ran hnlk. ve yavrulnra b'r 
intizıım verdikten sonra ev
elce hazırlanan hir program 
iizero mernsimo haşlandı . 

Evula hayrnk herkes tnrn
fındıın selfi m lan dıktnn sonra 
n:ılıiyerıin <·alışkan müdürü 
Nazım Bozkurt tarafından 

bu güzel giinii bize yaşatan 
Atatürkün yarattığı harika 

va aşıc.lık üzerinde boş ok
utanın birkaç senedeııberi 

mektep hJh~·esinde yııptığı 

tetkik ve denomeleri oku 
tanlnra ameli bir şekilde 

nnlat.ldı. Ve her okutun kö· 
yiine dö:Hliiğü z:ımrın balı 

~·es=ndo yo pncağ' , fid onc t k 
ve bağcılık hakkında köy
lülerine önderlık yapacağı 
ve durmodnn ~·alışıteoklnrını 

söz vc>rrlıler. 
dırdı . Müsamer:ıs '~tılf' 
okuladon zorlu bef 0 ti 
halk ferağ'stlrAr ko""-1' 
Kdmil Erole, k~' ~e .,., 
yovrnlara trşek ~ bir Jı f,r, · giren özüdür. Ortada bir 

ılil işi kalıyor ki onu da genç 
nesil tamamen haletmittir. 
Ve bugün gençlerin kaçı 
öz Türkçe yaımıyor? Hiç .. 
Netekim bir ıiirini kitaplar. 

ili Sinı Klmil matblıaeınıta blıııı

lllJlı 

minin ve bilhassıı edebiyatla 
fUDU derim ki: Tük edebiyatı 

uğraşanlarındır. 
bugünkü halile, « Türk edebiyatı •> adını 
dünle kıyas kabul taşıyan bu t!ser cidden okun-
etmiyecek kadar farklıdır. mağa değer, kıymetli bir 1 

Öyle ki, aralarında ki)omet· tetkik ve fikir muhassııla- ı 
relerce açıklık var. Dilin s:cl r. Mutlaka bulun V•! 

ıadeleameaiuj ietiwenler, her Lu un' o;: J Oa J .. 
bedbia olma VEIJBJ CEM AŞKUN 

Akşamda olmuştu. ~lis:ıfi. 
rler doyurulduktan l!Onrn 
okula bınnsının ta uzuktan 
görür.meğe başladığı f'snn
da köyiin her sokağınıfon 

eli fenerli rn 1>şı:ı lelerlo nıc· 

ktebe ılofrnı viirtillükh·ri 
'' ,/ 

ve hu ak~amki miisamı>reyi 

görmek idn yer kapmak 

. . a~·ı• O , IJ 
nuniyetlerını 4 ,,ie

8 ;-"' 

ımlatmışlardır. 2 
18d• -~ 

sa~ıbu sebohı okUf k'bf 
"' b' er çe .. , yuvrulara ır o., 
verildikten eon;• 
rıle uğurlaonı•I • 
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surette - Yolu ile - IFr.J l>une 1- Menfaati u~tereke-- Birgasığ u~on , lliı;ıion , 
Munov ~onvenable Mfürndeme etmek- Çrırpışmak 2-Birgedüzen- Coordonnance 
tion e e -= S.raloşrnu - ( Fr ) Alterna- Müsaı.lerts - Alanç - (Fr.) Confiscation Mt.iıteri- Alıcı 

1ıfunn Müsadere etmek-Alançetmek (Bak: Dair, aiu ruci) ..- Doluyı İ&:İn .ı vebeten - Sıra ile - (Fr '1 A tour - · u .. zerı'ne ı 
1.1e ı · Müsait - Elverişli. uy~un, yeter, eggın -~ ro ~ Mütale:ı _ · J _ J>iişünco (Rak: fıkir), · 2· ~ı~ll&ıao, (Fr.) Convenable. suffısant J k k. mit) 

. Un n,za - K~vga - (Fr.) Dispute Örnekler: 1 - Oturdufrum yer ~·alışm_ irdcl (B:ık: Tetebbu), 3- ,,sa : r -
Se az_aa etmek - Kuvga etmek = lfr.) ·• (Fr) l - Opinion, ~ EtudQ, 3 Lecture 
~ dıeputer nğJ müsaid değildir- Oturduğum yn Mütalehc- İsteyi ]steni 

Unbit çalışmoğa elverişli değildir • tt'ıl ' mahsuldar - Bitek - (Fr.) Fe- 1 d Müt1l e - Bı,rA ltı ID 
C e 2 - Henüz müsait bir c~vop a ma ım Müt:ııeke~tmdt'- 8 in 

ayrj · _ llenüz uygun bir ce,•ap almadı6l. . 
d flıticnbit <;erek - (Fr.)- İmıno - ~üteahhid- ( 'stenci 
ilet'( 3 _ Bu adamın aylığı böyle ev tut-ı. 1 

' sterile MüteahhidHk- l~tenc:ı k ''lınat· . mııoa müsaid değıldir - Bu adamın ay-
~ti eınıt - Donmuş 0 

llcer 1 lığl böyle ev tutmağa yetmez. ~u o rn11k - Varmak 
nd · 4 - Temennime ıııüsaid göründü -~u erıcnı lrindekiler 
nebb·h 

~tu.. 1 - l.J yatıç 
••ec • 

~uıı cun - Yıldızbakan 
~- 0

Vver _ Aydın -<Fı·) gcJaire 
lıtıeı h 

~tiıır ıo - Arı, beri 
~4nı8' 1 olnııık - Küsmek 
-llrırek. - Kopmuş, nyrılmı · 
~llııter.ııJ Tek, ayrı, yaln z - (Fr.) İsole 
hl\J erıden -Ayrı oyrı, bırer birer, kendi 
ı~ /;a tek başına, yalnızcaı teker teker

~Utıh fso]e ment 

Erirler -(Fr.) ~o 

fit, :ı rnünhallat - Açık - (Fr.) Vac
~- acnnccs 
llnbnı 
hıh1 nıünhalıit 

(; I" :s 
J tıın .. 

601 Unholat 
~ Ubles 

un ban. 

Erimezin - (Fr) İn-

~Unh 1 
- Eğriç 

asır .. 
"eoı .. n (hasren)- Salt (Fr.) Ezclusi-

Dileğime eğgin göründü 
Mtisakkaföt - D.ılll 

Müsuldha -Barışma 

Sulh-Barış 

8ulhü müsalemet- Barış ve haysaJlık 
Müsamalıa=lloşgörü, hoşgörme, hoşgörü-

lük, gözyummu-(Fr.) Tolerance 
Müsamah:ı etmek - lloşgörmek -
Tolercr 

Müsnm::ıhakiir • Hoşgörür = -
Toleront 

Müşaşu - P.ırlak, şuıığlı 

Müsavat - Eşitlik 
~1üsavi • Eşit, deş (terim) 
Müsbet Müsbd. pozitif 

(Fr.) 

Müsekkin -· Yatıştırıcı = (Fr.) Ualmnnt 
Müselsel - Badıardına~ (Fr .) birbirine ha~ 

rr lı 
t:ı 

' Mütf}'lkıben-Ardın",a 

Müteassir - Çetin gü~· 
I 

Mijtaazzım- UlukPnr 
~ütebahlıir - Bilge _,.. (Fr .) ~~ruJ1t ı 
Mütebaki <fbükaJ~n)- A~msık 
Mütebariz- Belirgin 
Mütebeddil - Oeği§kon 

Mütcbe1'sim -- Gülümser~ 
Mütecahil - Hilmezlehdıı 
Mütecahiltlne-BilmezHkten gelt>rek 
Mütecanie -- Bici s 
Gıı yrimlitecanis - ~adbicİns 
Miitecasia=Kfü:tah (~'r) Audacieuz 

"ütecuv!Z, tecnviizkfır - Sahlırgsın, sataş. 

kan - <Fr.) Ag-ressir 
Mütedllhil - lierikalnn • 
~lütedavil sermaye Oönerge11 

~Jütede.hHi~ _. Yılgın (Fe > J'l'errorise 
Müteellim olıuok-Elcmienmek1 ucılunm k( 

içi sızlamak 
Müteessir - Üzgün 

üter şiH - Sızan 

üterettil\ - Düşen 
M 'tesollib - Katılaşan 

, tesavvet - Tasarlanan 
1 

.Milt.aseselsıl - Sıra, zencirleme 
Müteşebbis = Girişken 

Mütevaldcı1- 8'a~li 1 

. Müt&illaU t\ars Z, araltlCsı t bir düıüye 
., • d • 

Müt~~A~ıt l ~hayırı. 2 Orta, ortaç. 3·Aıa-
t:fü1•ni !::: (Fr } l'nterm~dioir~ mgyen 

ıf R ö k ' 1o1.: 1 . , Y; l. r11 "ll rne : ] - nu ışte sı ~ uıutev&,ssr ık 
..a. B . . "· • ~ l l k\1 :ı fll"!!l~ız = u ışte sız nrncı ı euer-

- ~1utavassıt de~ede m h1mak - Or 
ta (fortar) -t:'lc e ~igi ._ • 
3 - Mutavdslft r.&'i tş · ı.la ıalu -

1 
rehulon olnrak işe karışma. 

t attın - Yerlı>şmiş 

t evnzi - Alçak gönüllü,' götiterişsiz 
1(ffrl~1mıcıd,.e;t-e l~h ,1 J ı 

t 1 )rnek, 1 rrt0,,,!ıe.k 1 '1Ü~vad hi.r aıJAm· 
ılır -J), ıek alçak ~önüllü bir adamdır. 

' 1 r, l l I t! / I 1"" t 11 'l • I 
2 - ı ut vazı bır ayat ımrar eder 

J ı _.., GösterişeÇ', Jıir iıayat ör.er. 
ı Miilevnzin Denk. dengeşilc 
Müteveffa -- ÔJge, göçkün 
Mütevehhim ~K"t?runttthı-
M ü teyn k kız l'yanık. t~fk 
Müteyakkız bulun k, ·-. .-.. 
Uyanık bulunmak 

[\2iitpemmen - Kutlu, "mi» 
·ıız,1 K ~ 

ezhyi - Art~lı 

Müshil Sürgüt • 
Müsmir (semeredar ) - Yemi. ti, verimli 

~·· ent 
~ lltıhaı _ 
tırıheı· ingiz, ~·ökek, busık 

~lütessir olmak - Gzülmek 
Müteezzi - Üzgün 

ı Mütl&hid~ Birı~şiat •öir.lefit .ı.- •tlf'r.) l ~ ni 
ı ~}µ\~hidtı~ fı l~lb 'rli&iyle r 1 

Mtittef;lc- ~a-~laşık - (Fr.) AJlie 
1 MÜ/(~f{kon 1- tl}'ı\i litiyiJ 11 "' 

ı ı ,ı,, 1 Mu tebenı:ilıSıl~nlftl~ I ıı ,ı,' t 

~Urıh . ~cn - Yıkılmış 
~Urılıeıırn Bozgun - ( Fr.) Mise en deroute 
h eıirn 
~ Otın9 k etmek - Bozguna uğratmak, 

Unhe . . - (Fr.) Mettre en deroutc 
rlllll ~ıı!l olmuk - Bozulmulr ,bozO"una uğ-
~- a~ e 

llıı~ l 
~1~nk:c. < Buk ~ inkıyaıl) 
~llnteı~ 0lnıak= Bitmek, günii gelmek• 
~Lrise sır .._ Kırgın, kırık - (fi'r .) At'flige. 

Ulllıı h 
~ ~ Q b - s k. F ) L' 1 h . . ~ '4fıteh'b eç ın - ( r. r~ u, c: oısı 
ulllaL~l - Seçmen cFr ) l~lecteur 

" ~I - ı • ' ~ U'lteha ~eçen, kolan - (Fr) Trrını:ınıis 
, Urıteh. Uç 
ıılu ı olnı k u · k 
~ n~h· 3 - oıtme, çı ma 
~ lltıte1ı:·ır _ ölük 
"llııte .1 ırı- Öcıılnn 
~tirıte:ıp - Çatkın 
''I' yit::-- y 
~ '.ıPh(\rn ~ uygın 
~~~hemi - Ört~nç - (Fr.) \'o~uo 
,, llbted· Y•~l - Ürtün~-lük 
·'lu ' :\ . ~ Pteıa cemı 

;Pleı 4 :ı Düşkün - (Fr.)Epris 
~~lllt&tn 11 ın nıok- Düşkün olmuk, Üğromak 
~~Jıteıeı_uk _ (Fr.) Etre epris 

t-, l'ıtca .. l Ortomalı, nşoğ-ılık 
~lld ~ et ~ 
~ te8 rııek - Bnşvurmak - (Fr .) 
'"lltQr set 
'lıl &a - O 
~ tllhit uruşma 

lltlli ( :- 'Rrişik 
~o rı•okA 

~li Ctite J ur) - ikiyüzlü _ ıFr ) lfy 
(;itlıııık . 
~:·) liyJ(rıy~,. riyaktlrlık) - ikiyüzlülük 

'bb· ıocrısıe 
1 

Egitmen 

~füsril - Savurgan 
Müstec :ı = Evgin - (Fr.) Urgent 
Miisteacelen - 'l'ezP.Jden. gaçilmekten 
Müsteceliyet - Fvginlik, gecikrııezlik 

( Fr.) Urgence 
Müsieğni - Doyuk 
Müstağrak - Halmış, batık 

Müstuhkir - Ktiçükser 
~1üstahsil - Üretmen - (Fr.) Prollucteur 
Müstahzarat = Hazıril!çlar (tıbbi) hazır-

lamalar (kimyev!) 
~lüsteiıl (kabiliyetli) - Anık, yetenekli 
Müstakr - Durlu 
~lüstok i l Erkin, bıığıasız - (Fr.) inde 

pendant 
Müsatmere - Sömürge 
Ylüstantik = Sorman 
~Hıstecik - Kirucı 
Mü'ltefıd - Fuydalanmı~ 
Müstehlik - Yoğaltmau (Fr.) (;onso-

mmntcur 
~lüstakreh - İğr(lııç· - (Fr) l>eğoutant 
Yüstckreh. menfur - Tiksin~· - < Fr.) Oe· 
teste 

~histemlike Sömürge 
)1usteniıl - Dayanan 
Müsterih (istisnai) = Rahat 
Müstesna (istisnaı - Ayranı 

Müstesna tutmak (rstiıma etmek; 
tutmuk 
Mü~teşur - Asbakan t 
Müstevi - Oüz 
Müst'3vil - Salgıncı 
Müstevil olmak - Salgın etmek 

- Ayrı 

Müieferrik - Ayrık 

Mıi1~fessih-Bozulmns 

Mütef~vvik - Ostgelcn , ih,tün 
Müt•?gallip - Zorba 

l ~1~ttek~T R anaç Hl • !.. 
· Miivacelıe - Yüzlestirnıe 

f l 

Mütehammil, mukavim -- Dayanır. 

Mütehnrri, müılelrki'k, mütetehbi 
lmen. arnştırıcı 

Müteharrik - işler, oynar 
Müteh ırrik bizatihi -- Ken<liiş\er 

1 
Miitehrışsıl - Olmu , üreme, ~·ık8n 

kaldırır 

İrdc_ 

Mütehassir olmuk - Özlemek 
.\1ütehassıs - Uzman --= (Fr.) Specioliste 
Miitehaşi - Sakıngan 

Mütehavvil - DeA"i§ken, dei?işik 
Mütehayyir -Şaşkın 
Mlitehevvir - Öfkeli 
Mütekabil - Karşılıklı 
Mütekaddim - Üugelen 
Mtitekait- Emekli 

'l'eknüt etmek - Emekliye ayırmak 
l'ektlüd maaşı - Emeklik, emekli aylığı 
~1ütekatı- Çapraz 
Mütelevl'İn - ·Alaca 
~1ütemadi-SürekI:. devnmlı 
Mdtemadiyen~Ardsız arotıız 
Miitemayil- Eğgin 

Mütekkin - Oturun, yerleşik 
~1ütemeJlik - ,Yaltak - (Fr.) Flatteur 
Mütemevviç - Dalgalunan, dalgalı 

f1) Fransızcu «CO ·» • önetli <lilimi2d 
kimi <cbirgeı önegiylo kimi de • d :;-» son
ekiyle k ırşdıınır: 

(Ertikdaş- Meslekdaı- Collegue)gibi 

Miıva~e~e etM~ıcUlty{izleştırmelC 
• Müıvtı'Zen' ~ Oengolme 

Muvazi -· Arıısıl 
MüvesAis- Kuşkülu, alıngan 
Müvezzi Ddğıtmn~~ 

Müyesacr llnşanlma.ki-ele ge~·mek ko-
luyı bulunmak 

Müw ef t un 
Müzakere-- Görü§me~ görüşü 

Müzakere (o~ulıı. terimj) - B..ell.etim - \Fr.) 
Repetitiqn , 

Müz kercç.i !Okula terjmi] - Belletici /Fr.J 
Repeti~ur 

Müzay:ede.- ı\.rtırım 
MiiıeLzeb- "'a,,rmakarışı 
Müzehheb- Yuldızlı 

Mttzetrrrr- Aınrıtt 
Müzey):en - Süslü 

DÜZELTME 
Dünkü sa1ıdd;i yanlışları şöyle dü

zeltiyoruz: 
1 - ( 'MııaJı ) ka:rşıhğı şu olacaktıı: 

( Tartaç 1 terazi) 
2 - (1:e~aaei etmek) karşılığına (say

ralllak) 9ÖSO ae ke~kttr~ 
3 _ (Mu aııni kar ısı a Hyran) sözü 

a~ Jk . 
4 - Teganni karşılığına (sayra) da ka. 

6 - (Minval) sözünün karşısına (Bak: 
Vecih, tarz) yazılacaktır. 



Mecmualar: 
• 

ispanya ı,-a~ursa - Balıkesir ~'v· -
TürkKo~~~~~~~cilikKuru· i Otobüs seferleri ı' lstifadeniZi .. Kabinesi. 

Madrit, [A..A.] - Bat· 
vekil LerruoX hükumetin 
uğl~bi ihtimal mayıs başın· 
da istifa edeceğini ihsu 
eylemiştir. 

mu tarafı'ftdaa her ay çıka. Bursa-Belıkeeir seferlnine bu defa 935 modeli otokar- o .. .. u·· n Ut · 
rılan Karınca nın ıO UDCU lar tahsis edilmiştir. Bu otokarlarla gidip gelmek uşun 
sıyııı çıkmıştır. İçinde Dr. müşterilerin menfaati iktizasındandır. 
(). Savranın «köılüoün evi», 1 Hergün snat 9 da DA.RBALI OTELİ nden hart!ket eder. 
Saldhattin Guhrukun <uİrlJi ~üşterilerin her türlü istiruhatı temin odilmi!;i olmnk-Başvekilin bu beyanatı, 4 

parti reislerinin bir içtima
ını müteakıp vukubulmuştur. 

kredi kooperatiflerinde ödü - lu berober otokarlar hiçbir tarofta fazla eğlenmedon 
neleri karşılıyan kaynaklar» yolunn devam eder \'e vaktı muayyeninıle Bur!lt ya 

Matbuata verilen bir teb
liğde 4 parti reislerinin si
yasal vaziyetin bilumum esas 
noktaları üzerinde tam bir 
anlaşmaya vardıkları bildi-

A. Gemil topçubuşının «ko varır. Muhterem müşterilP.rimiz otokarlarda bir defa 
operatiflerimız noeıl çalışır? yolculuk etmekle sözümüzün doğruluğunu unlomı ş 
Ziroat meslek te.~ki'Atında oloc ıklurdır. 

rilıoektedir. · 
Reisler tef~rruatın ttsbi. 

tıni LerrouXye bırakmışlar 

dır. Gene bunlar 29 marttan 
evdi mevcut olan hükümet 
blokunun yeniden tetkili lü
zumunda ittifıık etmişlerdir. 

4 Partinin reisleri bunla
rdan birine mensup olup ta, 
reisjcumur tarafından kabi· 
ne teşkiline memur edile
cek her hangi bir şahsiye· , 
te bütün kuvvetlerile zahir 
olacaklarını beyan eylemiş· 1 

lerdir. 

Kiralık Evi 

kooperatiflerin mevkii» adlı 

yazılar ile Ttirk Kooperntif
cilik Kurumu kongresine 
ait talsilAt bulunmaktadır. 

Karwca yt bütün okuyu . 
uclarımızu tuvsiye ederiz. 

Hüklımeı konağı cıvar11Kiaki malullelerJe 
resmi daire ohnağa elverişli altı odalı evi olup
ta kiraya vermek istiyeulerin ihtisas mahkeme-
si miiddeiumunıili~ine müracaat evlemeleri. ·- . 

156 - 15 

Belediye 
Başkanhğından: 

Cenaze nakli icin bir otonıohil alıuacakt.ır. Bu 
" 

cenaze otomobilinin tahmiu bedeli bin liradır. 

Cenaze nakli için dahili teşkilatı ve karisi)r hak
kındaki şarLnamesi belediyededir. ihaleden son
ra 20 ~iin zarfında teslimi şartile talip olanlar-·-ve daha fazla nıahimat ist~yenlerin ıo mayıs 
935 tarihine kadar belediye~·e ~elmeleri ih\n 
olunur. 

152 

Sındırğıda pehlivan güreşleri 
Sındırğı kazası tayare şubesi menfı>Atine ı O mayıs 935 

cuma günü Sındırğıda büyük ikramiyeler verilınek suretile 
büyük pehlivan güreti yapılacaktır. 

O gönde giireşe iştirak edecek pehlivanların ~er b~ri- , 
si şereflerile mütenasip ikramiyelerle memnun edıleceğın-
den geleceklerin güreşten cvel mektup ve sair vastala!la
Sıodırğı tayare şubesine müracaatla kayt alunmaları ıllln 
01unur. • 

<NEDKAlMiNA 

Har(•ket yerleri: 
Balıkesirclt~: 

l>.\RB.~LI OTELİ allırıda ~l"l'Hİ 
Bu r~ada: 

rıucauıi cıvarında 11.\LK OTELİ 
a 1 t ırıda numara 7 

Bıhkasir Askerlik 
Şu~esindan: 

1 - Balıkesir merkez 
mahullAtının 33 J doğumlu 
ve bu doğumlularla muame· 
le görecek yani tahsil, has
talık, mahpusluk, Jolayisile 
ilendi teveHütlülerile askP.r 
edilmiyerek ertesi seneye 
bırakılmış olan eratın ( efra_ 
dın) ilk yoklamalarına 2 ma
yıs 935 perşembe günü ba
şlanacaktır. 

2 - 331 doğumlu ve ya
hut bu doğumlarla muame
leye tabi olupta gönderilen 
cedvellerde adı olrnıyanlar 
da kendi mahallerile yaz ı lan 
günde gelecektir. 

3 - 331 ve Lu do.:;umla:"I 

rla muamele ~ören yaban
cılar da müracnttt e ılecektir. 

4 Bütün erat yeni nü -
fus cüzJanı beraber olacak. 


