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r-- Türk Dili Evi Ba/Jkesir ~ 
IJ Yıllığı: 800, altıaylığı 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş 
f1= Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. =I 

ilk Basın Kurultayı. 
Verimli Çalışması. Nüfus sayımı ha~.~ında Ba- Zabillerinin Histe kazan-

~ınhnın çalışması hu yıl gıçen buhran yıllarına kıya- · şbakanımızın hır emri. dıkları büyük mualakıyet 
Dtşişleri Baknımızın diyevi. 

~en z' f · d h · · · · . . Sayımın muvatf akıyetle başarı- Türk ekibı Nistr yapılan mü-
~ L il ~at. B BOlffilZ IÇln • 3. a V811ffilf SB08JI 3~3nl ffil~ l~IR iması idare. ~aklne~inin kabil!- saba~alarda döı d Urıbü olmuşlar. 

Bakanımız davanın her bölümünde sawaşmış olan mat buat 
ve bunda yer almış olan seçkin arkadaşlarımız kongreye olgun 

bir anlayış ve taze bir heyecan getirecekler ~iyor. 
ini eyJ, f fcaret alanımız IÇlfl 08 daha hare~etll g8Çffl1Şflf yef VB kUdreflOI de gOSter&C8kflf· .. :\is, 29 f ~ .\.] - Bug'.ın 
C M - . Ankarn, 29 (A.A.J - 1935 l\ıste ıııuhtelıf ulusln•dun ış-

Ankara, 28 (AA ) iç 
İşleri B::ıkunı Bav ~ük.rü Ka
ya. Anadolu Ajansı muhabiri
ne, matbuat kongrosı hak
kında şu beyanatta hulun 
rr.uştur: 

. ıerkez bankası heyeti UffiUffiİY8Sİ yllllk ~Oplantısını yaptı. Umum nufus sayımı lıuzır- tir:ik ettiği ntlı müsabnkulur 
Ank 2 ·r · · · ı ki h t rt h h't · t' o b' ı kı :ıru, q (A.A ) - • ur- por vtl plfin~·o tıısdık ıdn- ı nrı er orı:ı n arııretle ı ınış ır n ır u us ara· 
Ye Curnuriyet M"'rkez han- re nHclisine ıhru edılmiş devam etmekte son iki hoftndo sıntlan süvari zabitleriuıizdcn 

:: ı heyeti umumisinin dün- tir İ fore merlısini~ İstaktistik, Umum M1~llkü.rlüğü mürı:ı~~kep !,iı~k t?kımıA dör · 
Ynpt1 ı, 1 fevkulôde ve 934 üçüncü he sap yıl na aıt An nrn Cankırı ve ~s ışı>lıir duncu gelmıştır Umumı tas- İlk Turk nıutbuııt kong

r•·si Ankorııda 25 mcıyısta 
toplonuncaktır. Cmumiyetle 
her kongrenin hangi meslek 
adamlarını toplarsa toplasın 
gerek bu mesleğin ilerleme· 
si ve gnekse bu ilerleme 
_yüzünden memleket hesabına 
faydalar temin etmesi bnkı
mın<lan nıı!:!ı] vo ne dercceıle 
!nlıcssir olduğu malumdur. 
Işte bunu düşünen Cumuri. 
yet hü k 1i meti ınntbunt işle
rimizi kendilerile görüşmek 

üzere gazetecilerimizi hir 
kongr<'ye çağırıyor. Koskü 
götürmez ki biitün kongre
ler gibi bu ilk matbuat 
kongresin de hem matbuat 
hem de memleket idn hayır 

s 'noJik m ht t t l 1 d raporunda yurdumuzun ve vilô. vetleri dahilinden numa· nıf sırn~ı şudur: 
1( u a op nntı ar a rotaJ-: teftişi yaptırmıştır. · 

Uruttay Bo k ~l l' B dünyanın genel durumu ta· -· Alm nya. irfanda, Porte-
kunlığ, m "ş tnnı' 3 ıye h'ıı· hlil edılm~kte ve yurdumu- Dığer to.rnftan Başvekil İs kiz. Türkiye. Helçiko. hulya, 
Seda.r r .us e~arı ve ıs- zun genel durumu etrafında met İnönü vilılyetlere ver- Fransa, İspnnyn, Romanya B. ~ukru hay:ı 

1 sı utıle bırçok saylav . . . diği bir emirle sayını hazır- il 1' d 1 . d 1 O.rla. 1 z· bazı ızahot verılmekte - lıldorının ve bilhassa 1 uma- o .an n, svıç:re Ano o u 
lı neticeler verecektir. Çok 
umulur ki milll kurtuluş in
kıllibımızın ilk günündenbe
ri Rüyük _Ünderin emrinde 
~·alışmasını bilmiş ve büyük 
davanın her bölümünü can
in boşlu benimsoyerek onun 
halka ~latması ve gerçekle. 
mesi irin savaşmış olan mat
buatımız ve bunda yer nlmı 
olnn seçkin arkadaşlarımız 

bu ilk kongreye olğun bir 
anlayış ve taze bir heyecan 
getireceklerdir. 

knta. ş: .-ırnııt, Emltlk bun- Jir. ajansı <'kibimizi teşkıl eden 
rı ( e l M .. d .. 1 · b rataj işlerinin ehemmiyetle 

ko Pk • ne u ur t'rı, on Bu izahata göre llüküme- takip edilmesini tebari"ız subaylarımızın her türlü 
f)' • 0 nomj Komerçiynla ve timizin üretımi değerlendir ettikten sonrn snyım işinin takdire lilyık muvaffokiyet-
v:Y\eoryont Bank müdürleri mek, ul ş veriş hareketlerine muvaffakiyetlo başnrılmnsı- lerini iftiharla candan tebrık-
' d•ğer lıissedorlur bu· h z ve !!enişlik, iı.· pazarla- nın memlekete temin edece- lerle kaydeder. 
•Unın ...... 

tışlnrdır. rımızada cıınlıl k verliıek ği faydalar kadar idare ma- - e • 

tQ l?evkulude toplantıda bnn ve huldsa ekonomik •istik- kine~inin kabiliyet ve kud- 6ulyağı fabri~ası 
nın esas nizamnamesinde lll.li korumak gayesile bu retini ifudo edeceğini bil-

Y0pıla:ı ulıınbrdn yapmağa devam dirmiştir. Yine bu tamimde 
kub ası istcnılcn tndildt . . . l' d 1 l . Basvekı'l ismet ı· nönü s"yım ul d'I · · ettığı verım ı mü o w esı .. u 

e ı mıştır hakkında İstatistik l'. Mü-
1\lelad üretiei:;i olarak hu yıl ge~·en 

..... { e toplantıda idare b h dürlügünden verılccek tolimnt ... "'c•lj . . u ran yıllarıno. kıyasen . l . I 
o. 'ıt r sının 934 }ıesaı) yılına · 1 · d h ve emır erın önen e takibi . zıraat a nnımız ıçın a a 

0 ııoru ile plon"O okun- l · bütün idare reislerinden is. ıt.ı ~ verımli sannyi n anımız i~:ın . 
Uş v } . l tenmıştir. 

1 e 11ssedurlordan ıaş- da ha eyi, t icuret ulunımız v il L • ,1 
• 1 (!~!) 1 t:ırnrındnn vuku bulan içinde daha hareketli ge~~- ekt er ueyetmue 
ıııtı~oı ı 
d. ı ora banka Genel mü- miş ve ekonomik durumdaki Ankarn, 29 [AA.] - İcra 

Urü ceYap vermiştir. Rn- bu eyilikten mali ve nakdi Vekilla~i Heye.ti bugün Saş-
alanlnrımıza foydalanmıştır. bakan lsmet lnönünün reis-

Antalya 
İç ticaret nisbeten eyi ve liğinde toplancırak muhtelif 
horeketli geçmiş. Dış tica- işler üzerinde görüşmelerde 
ret kıymetı itibarılc 934 de bulunmuş ve bu işlere ait 

Je Orduda da çarşaf ve 
Peçeler ~aMırihyor 

bir yıl öncekine nisbetle kararlar vermiştir. 

artmıştır. 933 934 rnoli yı- Denizlide zelzele oldu 
() .ı 

ruu .., [A 1 . l . ltıcc·lj . ' _o A. :;;;e ıır 
k 1 

81 pe~·e ve ~· ırşaflorın 
o. dır ı 

lir 
1
1 rnnsınn knrnr vermiş 

''u rlrnnn şenlıkleri {·ok 
l'l tcıl 1 
llıırı 0 muş ve ağnç hayra-

Ja şet · · 

tında devlet moliyesı bütce 
muvazenesi hokımdo.n eyı 

kapJnmıl§ bütc•e ~erek lıa 
zine muumelatı gerek hesap 
yılı itibarıle biroz du fuzla. 
lık göstermiştir. 934 yılı 
muameldtı bankaya 152865 
6 l lira kfir bırnkmı~tır. Bun-ler· ırın muhtelıf yer-

dikı·rııe .iki hinden fazla nğuç d:ın ihtiyat okçası yüzde 
1 rrıı t;r altıdan hissedurler temettuu 

A.ııtlll . · ile yi.ızde beş memurlar hıs. 
11lıyn Yn, 29 [A A.] - Be- S}Sİ ve yüzde on fevkalade 
Sttn ~ ıneclisinin kararile ni. ihtiyat akçası tenzil edildik-
'lf sonundan itibaren ç·ar. ten sonra geri kalan 24934-

" Vo ) J • 'j . Jr.laıık •eçe erın geyı mesı 431 lıru huzinı•ye ve diğer 
('dildi [ Duvamı ikinci sayfada l 

Bu Ük Kam 

Oenizli, 29 (A A.) - Dün 
saat 9'30 da uzuncn bir 
yer sarsıntısı olmuştur, yı. 

kıntı voktur. 

Cellat gölünün ~urutulma
sı ameliyesine başlan~ı 
İzmir, 29 IA.A.] - Altı 

yüz bin hektar araziyi da 
imi suretde su altında bu
lunduran CeWH gölünün ku
rutulması nmeliycsi dünden 
itibaren başlamıştır. Açılat•nk 
ana kanalın Loyu 
46 kilometre c1enişlıği 16 

::") 

metre derinlik iki ilıl llört 
metre olacaktır. Merasime 
İzmir volisı General Kfizım 
Dirikirı hir söyle\'İ ile baş-

• lanmış kurbanlar kesildikten 
ın'ifıhtelıf isler üzerinde sonra ılk kazmn vurulmuş 

' 
ArırÖrüştıi ve kararlar verdi. 

l{u11 :'\ ıır~, 29 [A.A.] - Bu- li1 oğlu llnlil lbrııh111 in ölüm 
lı· • Urı C k 1 • I{ tıılu on erın Başkan- cezasına ırnrpı masınıı aıt 
1.ırıt 181 ~opılan Kumutuy top. mazbata tasvip edilmiştir. 
~!tnunr.c u gümrük t:ırıfesi (;umrük vo İnhisarlar Bııkıı· 
ı:ı·ı Unun 7 · · ı · · t 'k · 1 rıı ıcı mndılesine n ıgın .. n 1stenı·n ve eşvı ı 
1't '·u·un k.ununlar mucibin- :rnnuyi kanununa müzeyyel 
1 "" Oit"k tıuar , u rrsimlerinden 2/.61 No. konunun muvakk: t 
"ı[l ırn °'0 r:.ık memlL·kete ,-,j maddesine ait tefsire mnhol 
~ rı ... rek b -
b~llund k nıulıtasırı lehinde olmadığı hakkındaki biıtce 

1 1~ kuı; tun sonra aerek encümeni mazbatoı:ı 1 llüsnü 
:Yesin· anılnından heyeti :ıs kitopcı Muğlıının mütaleala. 
ıı. 1 \ (J 
l ıy tı d JG Şok il ve mn- r.nn knrş•lık olurnk Güm. 
~l.!'rur egıştirınek suret ile ruk ve lıı h ısorlnr Bakanı 

•4 ~ıl.1 n llıerrıleket haricine ,.1 • Ali Hana 'Lırhınııı vordıfri 
<•ı Ve ' '-' 
t tırı \'ık ya rneıııleket hAri izuh.ıtı mütoukıp ınnzbata 
1Y arılmak .. k ···e k 1 l ·1 ·1 .ı et rra . uzere muıı- rr>ye ·onmuş • o. JU (ıuı • 

1.1ev ı:ı Yrı c · · · 
"U~" oluıı nız mahallere mı~tır. 
ı.. r,.8r an eşyanın güm- Kamutayın bugünkü 
""ı ıııne t b' ' , lı ıkk 1 ı olııı ıdık- toplnntıP.Jnda knbul cdılen 
ı ındak' t f . O.Luı 1 c sır f kra- bir kanunla askeri ve nıiılki 

ı>dılrn· t· . ış ır. Bnyra- tokmit kanunun ikinci rnad-
ek.lı kö ünden 1 • desinin iki vo ü ·üncü fıkra· 

tur. 
- - -

ları askeri Tıbbiye mektebi 
t:ıhsılini bitiren talebelerin 
tt-kaütluklerınin zalııt maa· 
şındnn di>rt sene evelki ta
rihten a8keri et•za<'tlnr, ki
myager, dış tabipleri vo el:· 
zncılurın ise zubıt nasbinJon 
üç sene evP.lki tarihten hesap 
edılmelerı surc>tinde değişti-

rilmiştir. humutııy hundan 
sonra posla ve telgraf ida-

resı tt-~kildtı hakkındaki 
kanun 14 cii rııarlılcsine ida· 
rece mnkbuz llilali:ıhnrnr, 
lhmayeietföl euıflali pullnrın 
bEıyiyelerinden şimdiye kadar 
toplanın bllllemu toplannc·ak 
paraların idarenin tııs:.ırruf 
muavenet sandığına sermaye 
olarnk verilmesi hakkınıloki 
konun kabul P.dilmiş ve 
perşenbo günü toplnnmok 
üzere da· 1lmı tır. 

İsportn. 29 [A.A.) _ Gül. 
yağı fabrikasının yapısı bit
r~iştir. ~Ü.tün .giil yetiştirenleri 
ç:1çeklerını degerile şimdiden 
fnbrikayu satmışlardır. 

İngiltere durmadan harp hazırlığı yapıJıor! 

İngilte~'"e Hava Ordusunu BE!ş Yüz 
Seri T ayare ile Takviye ediyor! 

Almanya ile lngiltere arasmda yapılacak deniz görüşmelerinde Almanya ingıltereden 
elli parça T orpıto, 16 Kruvazör ve 50 parça ~enizaltı gemisi istiyece~tir. 

lstnnbul, 29 (Muhabirimi- man deniz eksparlerinin AL yerinde de üçer kişi taşıyn-
zden) - Almanynnın, 250 mun bahriyesi irin 5 purçn bicektir. 

:se.r. tonluk ~ 2 denizaltı gc- surerdreılnnut, su parçu to- Sovyet Rusya.1a muvafa1.tye· 
m.ısı ya~uc·ogı . hakkında in· rpido, 16 kruvazör. 50 par. • U , , ~ 
gılterenın Berlı~ ~~~şonanlı- ça ılenizaltı gemisi istiyecek- tle netıcelenen iki teCfU~8 
naadresıtnebn bıldır·dı~gı, Lond- lerini haber vermektedirler. Moskova 29 (AA 1 - İs· 
r nn ıu or verı ıyor. ' 

ı 'it h .. k . Al Londra, 28 (A.A) - Bi teni len yükseklikte ve parn-
ngı. ere u fimctı. mon- rinci s::ıf hava ordusu hemen şutu kullanacak kimsenin iş. 

ya.~ın bu ha.reketini. Bc.rlin liraki olmaksızın paraşutu 
mu~akerelerı başlamak uze- Soo seri tnyare ile takviye kendiliğinden açan bir cihaz 
re Jk{ln verdiği mecburi as· edilecektir. Bunlardan 400 tecrübesi muvaffakiyetle ya-
kerlik knrnrınn benzetmek· ü takip 100 ü <le pıldı. Keza dünyada ilk defa 
te ve fevkalade asabiyet gö- bombnrdıman toynresi olarak ve kürre içi balondan 
sternıektodir. ol::ıcak ve her biri sa- mürekkep olan trenin tec-

İn!!iliz siyasal udomlnrı attrı 480 rübesi yapılmıştır .. Bu. bal.on 
...... ... kilometre sürııte ı b ı 1 ı b b l Versay mutıheılesinin, Alman- ar a at ara ır ır erme 

d l 
.. b l molık bulanacağı gibi iki bag· lanmıştır. 

yayı enizn tı gemısı u un 
durmıığ.ı yasak ettiğini ileri 
sürmekte ve Hitler hükume
tinin. günden güne yeni ye- Sovyet Otuz altı 
ni kurarlor \'ermesini, çok R ·ı f 
tehlikeli snymaktodırlar. usya 1 e ransa arasm- saat ~uyuda kal~ı~tan so

nra ~urtul~u. İr~giltcr~ hüko~:~i; s~rıin ~a~i görü~meler. I 
dekı scfırıno verdıgı talıına· 'I 

İstanbul, 29 (Muhabirımiz
den) - Evolki ırün Fatihte 

tto, Almnnyanın denizoltı yn. Müsabit bir safhada devam edıyo 
pnıak istcdi~i hakkındaki Pııris, 28 IA A.J - Sovyet b 

temizlenirken Lir amele ku-
kartırı münusebetilo Almun büyük el\~İsi B Potemkin 

yuya düşmü~ ve uzun bir 
müddet kuyu kinde kalmı
ştır. ynpılan araştırmada 
öldü sanılan bu amelenin 
kuyunun hir kenarında sapa
sağlam olduğu görülmüş ve 
derhal çıkrılmıştır. 

riealile temasla bulunmıısını B. Lovnl ilo iki saatten faz. 

~ınretmiştir. 

Gerek Londrado. ve gı:r .. k 
Pari8te. .\lmunyonın, siltih
lanma meselesini kPndı kon· 
dinP halletmek niyetındo ol
duğ'u kanaati vardır. Her 
iki memleket, Almnnynnın 
son kararından sonra ittiho.z 
edilmesi lfızınwelen tedbir· 

rı 

lerin ılcilen nuzarı dikkate 
olınmnsı hususunda miittefi
ktir. 

Londrn, 28 (A.A ) Sun-
d:ıy ekspres ile Pipi guzete· 
!eri gelecek ay içerisinde 
Loudra o velecek olan Al-

in görü~müştür. bu esnada 
fıkir ve vesaik teati olun. 
muştur. Ancak müzakerelere 
devcım etmezden önce B. 
l~?tem~i~ geçen cuma gün
ku mulakatların neticcı::ini 
kendi hüktlmetine bildirmek 
arzusundadır. Umumi intibu 
müsuiddır. 

Mehmet adında olan bu 
amele kuyunun yıkılması 

üzerinde oynamamış olan bir 
toşın altına sokulmuş ve 

Türk heyeti Leningratta hayntmı bu suretle kurtar-
~, k 28 (A A ' ııııştır. Mehmet, kuyunun ·' os 0\"8, • •J - k 

Türk oıisofırler Leningrada an azı altında tam 36 saat 

gelmiı?lcr ve Dışarı işleri Ko- kalmıştı=r=. :=:=:==:====== 
miserliği Leningrat müme- mışlnrdır. Misafirler Lenin. 
ssili ıle Sovyet Rusya ecne- gratta üç gün kalacaklar 
bi kültür eemiy~ti· murah· şehri ve müeHeseleri geze-
huıl rı tarafından .kar ılan_· ........... ua&erdir. 



SAYFA 2 

Mo er 
«La GJzotto de lluy» Huy 

(Belçika) - «ükuyucul..ırı 
mızdan birçokları Türkiy ·yi 
haltı yüzlerce kar sı olan 
sultanlar, etraf.ndu bir~ok 

sefıller bulun.ın p1şalar, ha
rtımln, minareler, uyuz kö 
pekler velhasıl Pıyer Loli~ 
nin Azadeyi sevdiği ve Klod 
Forerin «Ôldüron Adam» ro 
manı kahramıınını bulduğu 
diyor sanırlor. 

Okuyucularımız unutuyor
lar ki. rezil Vahdcttin<len 
<ıLes Dı-sar.chantecs>) roma
nının olmcz muha:riri P.y.·r 
Lotı'den sonra nazi doğ 
muştur. 

Hayır (iazi dağıl Atatürk 
Türkiye Büyuk MıJlet Mec
lisi Yunonlılnro karşı ibznr 
ettiğı p.ırlnk z(lferlerden 
sonra kendisine G 1zi vnni, 

.; 

muzoffor unvanını vermişti. 
Şimdi de Atatürk ünvanını 
verdi. 1934 yılındn çıknrı
lon bir kc.ınun mucibince 
her Türk bir soyadı almak 
mecburiyetindedir. Türkler
de "Simdiye kadar yalnız isi
mler vardı. Bundan sonra 
her 'l'ürk ailesi bir soyadı 
alacak ve bu odlar nüfus 
defterlerine kaydolunacokla
rdır. Nitekim Reisicurnura 
Atatürk, Bnşbııknna lnônü ve 
Londrn sefıri f?ethiye de Ok· 
yar soyadları verilmiştir. 

Memleketi enerjik ve bn
siretkiir bir surette idare 
eden şefin adı her an zikre
dilmeden modorn Türkiyeden 
bııhsetmek lrnbil dcğıldir. 
Biiyük harpte Mustafa Ko
m"tll, Ç1nakkale ordusuna ku 
manda etmiştir. Oc:nıonlı iın
per~torluğunu parç Jıyan 
Sevır muahedesinden sonı a 
General Mustafa KemAI, ulu
sal toprak l11rın kurtnrılmnsı 
programı ile, İstanbul bük ti 
metinden ayrı bir hükumet 
teşkil etti. Hiz burada Yu. 
nan ordusunun izmj hldli, ~·ok 
şrınlı bir maziye malik bulu

nan Türk yurdundan kulan 
toprnkları kurtarmak için ~·ar 
pışan bir avuçluk yiğiti kır· 
malı.: işinde lngilizlerle bir 
leşmiş olan Vahdettinin yı. 
ktlması ile neticelenen hAdi 
selerin tarihini yapacak de
ğiliz. 

Bundon sonra 11ürkiyPnin 
merkezi Arıknraya kaldırıldı. 
Cumuriyet iltin olundu v<1 
Mustafu Kem!ll yenj devlete 
reis se~:ilJi. 

Pitoresk amntörleri. hali 
feyc tnbi müminlerin giydı
kleri fesi ve ef~ııdilerinin 
kapalı tuttuk.lnrı haremler 
deki hanımları gizliyen ka

fesli şehnişinleri {ki buralarn 
erkeklerin girmeleri ım-
kfi nsız idi ) ne -
yabilirler. Şimdi nrtık Be 

şiktaşa indiğiniz vakit ha
dım oğnlıırının nezareti nl
tındn cuma namınıza giden 

snrny kndınlıırını görf:'ııwz ıniz. 
Sizi Eyübe götüren knyıkcın!n 
sırtında ipekli gömlek yok· 
tur. GJlata köprüsun.:lc c>ş

yanızı taşıyan hammıılın hı

' ınıin sargı bulunmamakta· 

ılır. Bunun yerıne lıumm.ıl-
1.:ır k rmızı bir şapka gey
mektedir. Büyük pazarda 
tosbıh satan tneırlerler kat 
tanlnrını atmış veston 'e 
melon şapka giymişlerdir. 

Evet zengin ve işsiz tu. 
riıtler için de•ıamlı bir pi-

r··rkiye 
toresk sergisi teşkil eden 
ve Monteskiyö gibi mi.ıte

fokkirlere <dıısan nasıl Ti.ırk 

obbilır! >' Jt tırfelıilecc k olan 
bu gıılıın\· pitorPsk Atatürk 
say inJe kaybolmucıtur 

Bu mrmleket hilt kis me
deniyet yolund ı oç.lmamıı;. 

olon yollJrı dov udın l..ırıle 

aşmnkt ıdır. 

Son Ekselans Knm:ll Ata
tuk oı;;k ıi deho ile kurtar
d ğı SCVf!llı nı ınılekı·t ne A. 
vrup ı nıle i nrn ·ın la lay k 
olduğu mevkiı t mi ı edebil 
mek l\'ın sultunl 1r taraf n 
dun ihmal rdılmııı olan ıkı 
tlmıle kuvvet ve ehı:mmiyet 
verilınefli lfızım olıluğurıu 

nnltım şt r ki, bunlnr <in me· 
ktepler ve yollardır. 

Ankar.ı hukfımfltı on yıl 

danbcridir. koh 3nıan şefı
nin humlA i nltın<la maorıf 

s ıbasında h'lkıki hır kuv
vet h rikosı g-östermiştir. 

Ankara ve f .. ta.nhul muol 
lim mekteplerind n çıknn ve 
mucıze ynrutnn öndr>rlf rınin 
drımokrntik ve insani ide
ali kinde yetiştirilmiş bulu_ 
oan gı:>n~· ve gayretlı mu I~ 

lımlt~r Anndolunun rn kti<·iık 
köylerinde ve en ücra kô 
şelerinde, reformiJlıırını tn\· 
bik hubusundıı Gazinin <la 
yanmnk istediği g D\ liğ'ı ye
tişti rmektP.d irler. 

Türkiyede çok zor ve mu 
ğllik Arop harfleri kaldırı 
larok yPrine Lt'.\tin hcırfıeri 

p-etirildı. Dune kcıdar nncnk 
mnhdut bir elıt sınıfına mü
nh ısır knlnn go.z telerı bu 
~ün, iİ<'retsiz t •dris::ıttn 

bulunan g-ece kurıslnr. s:::ıye 

sin le, herkes okumnktn ve 
perl•stış eder<"esıne ~evdik

lerj lıderlerinin m.tuklnr.nı 

ve nnsihntlarını takip cıJebi 
hnektoclirler. 

Türkdili crrnmeri bütün ,.., 
dıllcr gramerlerindon kola
ydır. Eı:as bnkımından enp· 
honique mahiy tte olmı Türk
dili iııılösı ~ •nç İngilizlerin 
gı pte rtmt1lerın i mnı•İp ol..t
cak kıymettedir. 

)1ustafa Kemfılin ı~aknnlı

ğı altındu bulunnn bir he
yet, Arap ve Acem kelime
lerini ntıp yerlerine köylü 
Türklerin kullanmukhı old
ukları kelimeleri koyarak 
dilı temizlemektedir. Bu Arap 
ve Acem kelimeleri yüzün· 
<len fürkdilı ynlnıı ulema 
tardından onlnsılıyor Vl' 

yazıl )Ordu. Bundan öturiı 
dıl belki zengomlığ.ni ve ş1-, . 
irini koyhctmPkkdır. fakat 
buna mukabil. açık ve temiz 
bir hale gPlnıekte ir. Arap 
ve Acem kelim lt"rinin kul

lunılmn ndıı olrndar büyük 
süiistimallM yapılı~ o dıı ki 
mahkeme le hakkında veri
len b;r lıükmü dinJj,·cn or
ta tub1kndnn lıir 'l'ür k bcraı>t 
ettiğini Ye yahut mahkum 
edildığ''ııi anlamıyordu 

Tiı r k ml' ktcıp 1 >rİ rıı u h tı>I it 
bır hu e •okulmuştur Bun
dun henüz on yıl evl"l hu
lüğa rısır er şnrnz ~· r~af 

altına girmeğe r .. •ebur olan 
g-enç kızlar bugun m ktt p 
in le nkck orkuılu~larıle 
ııynı sırallll oturmnktadırJrır. 

Analrırının bo~ hur:ıfrlerin

den kurt ırılmı~, c hil hoc..ı 

lnrının, ruhlarına cktıkh.:ri 

funatimd. n ediJmis olun bu 
mustoklwl onalnrdan \'C vn
tanperverlik idealinın çalış-

.. 

TORK DiLi Nısnn 3~ ........ 
Niçin orrnmivorlar.. 

Y 11Zl1N: Vehhi Cr=m 
Gazetı ler n son gün erde, 

okuma işlerıle y~ kından • ld
kalundıklorını goruyoruz. 
Fnkat yaranın bJ!'.IDJ bulnm. 
ıyor. Bu günkü grn\·lık. çok 
açık ki, chLkiiler k..ıJ:ır 

okuııııyor Bizım ılk mektep 
sırnl. r r.d ki v ziyetımııi 
göz o .üne grtir'r~cn hi.ııun 

eğlene miz kıtup oku mıktı. 
Cıınki. evl rimızdo d ı, ok 
okur 1 ruı. Uzun kış gı <'Ele
rınd •. b1balur. nız hn na 
topl ın ı ..ıilo h ılkınn ve 
bnzun bun.ı 1 uve tdıl n 
koın~u misafirlere eskı cc 
nk lııkaydnırden okur, he
rkes o vuknlnrın huyccanıle 

saati :in nasıl gcçtığini f.ır 
bıl etrr.czi r Bcm ş h~mn, 
~·arş da görıliiğiım hır ki tarı 
alaın..ız orn. O gece oyku 
hı le U) uynmazd rn. \'e bö
yl ~ girnlrrım pek çoktur 
«ffoyutı> mecmua ın n ınti. 

ş ırındu ~erv ti Fıınundarı, 
0t'lrgtılıdon 'rtirk yurdunıl 
nn. . 8onrn daha uy 
gun ve nıütPktlmil hır vu
rl1iiı cröı en uözlerim : d t::ı b h .._. 

s •vincinden yaşurmıı;;tı Bu 
giinsc, yeni dil v" yeni 
yoz lnrın yordımilP ne· güzel 
( serler basılıyor. VA bıınln· 
rın knçı okunuyor? . ıp 
hesiz, hiç . ~ bebi asri 
eğlenceler. g ndığı ~·ok 
oyalıyor. Sinam ılar, tiyatr 
olar, dJh'l buna müoı sil 
birçok ~ yl"r v;ır ki, bunl 
ar o1rumn ihtiyacını unu
tturuyor Bir pives; tanı-

yorum. Bu kitap, Anado 
lu kitııpc !arının vitrinler-
in le "Y •yce uyukl11dı Ve 
kıms' huru sormo<l . Bir 
tuluğnt kump ınyuı;ı o"u 
oynntnrnğ' ı kolktı. \'e he-
rkes ı an nıian oynn ı?"Ü

mine k ul~ır sab.rs•zion.lı. 

Eser eyi i e n \·ın okur.
mad ı. C ınki ihtıynç. oku. 
mnk dc>ğil. Rnhned ki şa

hsiyetini ·~örmek onların 
rı ' 

aldatıcı giiz<ıllığ'indPn, ya-
pma hrırf•k( tlı: r nd<'n ıs-

tifod ·dir. Sonrn bi.iyukler 
okurrıi.:or ki kü~·iiklor oku
sun. YıoP Anadolu hitJ
pcılnrının hirinıle bir ki
tnp görd•im. ı8nnııt ft>lse
ft>sİ>) bulunduğum ye~, mu 
nevverlı:ırın mebzu 1 hulun
duğu bir ka ... nbndır. Bir
('Ok mektflpl ·r vo Lırçok 1 

okur. y3zarlnr var Gunl- 1 

erce bu C" sn durdu, 1 
güne ren~ıni, . b:ıkıms zl
ık rildini bozdu. Ve yine 
kirı se okumak J, ~il eli
ne bıle almadılar. Çüoki 
okumiyor. Zamanı yok, kı. 
Gündüz bir ;ı;te g re i"~ 

ya bır knhvtıd • ya-
bir pok~r m sa n lad r .. 

,-
• • 
1 

. ··-
KENT 

•• llil .... ' 
EVE V 1 L ~ 

, 
1 

•• -. -- - • -· _ .. ... . . • ··" ·--
Mü amereleri. 
Ali Şuuri , ektebi talebesi ha
zırladığı müsa l ereyl verdi. 

Ali Şuuri ınekteLi talebesi 
Çocuk h..ıftusı munosetJetile 
hazırladığı muBaıııere) i dün 
ak~ uı Halkl\\ ı alonurıd t 

verm ştır. 

1-l.>a.l'r V) P·fl 'l 'P · I 
oluşu mus nHH)I g-ı.zell :,-
tırmıştır D HtlılN ~ok rn 
hat vo güzel bır gece yo 
şamışlard.r. Alı Şuuri nHk
lebi tolehr inın l u nıüsa
ıııer<>si h ftn iç-inde ılkmek 
tı pliler tarof ndrn v rilen 
mıı~nmerC'lerın rn muvuffn-
kiyetlısi dcınebilir 

M ktPbin ~· ılıskan t lım 
hcıyetıni VP t lAbe~·ni tultdir 
Pd riz. 

Kız orta mektep talEbesi
nin müsameresi 

K z ortam,.,kt .. p tulPbeı:.İ 

Çocuk H::ıft sı münas 'hotıle 
venreğı rn tisumerP ıçin lın 

z r1 k ycıpmakt Jır. Miısnme
re önumüz leki p rı-.t>mbc 

günıı muallim mr>ktahi c:a
lonu nd ı v rilee ktir 

Daimi encümenden 
D..ıimi Vjl.ıyct Enciımeni 

dün valimizin B kırnlığında 
toplnnmış muhtel'f işler üz 1 

rin<fo ~ö tı8eJ ·k bu hucıustn 
knrurlar vermi"?lİr. 

. Ra~mi Selçuk 
Birk ~· gıindur Sus ğırl k

tn bulanan sayl vımız Hahmi 
Selruk şcılırim'z~ gelmi~tir. 
Bur1dan da Ankor::ıya g ç"-

cektir. 

Bir uamm tayim 
Açıkto bulnn n 

Fıstıklı koyiı (\~ki 

Ft rid • vila,·etiıniz 
" 

verılmıştir. 

Bursa 
okutanı 

emrıno 

Ru~satsız ınşaat 
8Jzı kımselerın belediyeden 

izin ulrnndnn baz lu.rıı. n da 
yeni yapı ve yollar ktınununu 
uyg-unsuz olara'c yapı yap 
tırJıklorı bole.diyece görnl
müş ve haklar nda kanuni 
takibat..ı g-irişilmiştir. 

Ynpılon ı 'n r hliyetsiz 
kimselerin elındc• knlmamnsı 

çin bu cıh le l\hPmmiy t 
verilmcıkto ve sonat "rbobı 

belediye f n h yttin<"a m
tilınn rdilerf k muvof~uk O· 

1 nlsra ehlıyotn me v rıl. 

mektedır 

pi r 
-------

le gün k p n ca ve ne gün çılac 1 
Vılay~t ilk tedrısat meclisi dün vilaystle ıopıandı. 

lr. m l • ı · ı ılc ı 

Vılfl yd i ktLJrııo t nH c

lisi ı.hin v ... lıınız h..ıy ~.ılım 

\l ı al !' • ı ııı k t ı ı 1 
zı and.ı ıuıtilıanlr:ırJ bn"' . 

GünüoğJ.n n 
toplan rak 

l !?knrılığıı.du 

ilkm ktepl rın 

knpanma v a~· im 
ni tesbıt etmif>tir 

gunl ri 

İlkt llrisat mtc i~inın \ iın 
v r lığ brara gor" t m 

't skılfitiı m ktepler 15 hn 

Bu~~a ve taz sarımsak 
1 

hırsızfan 
Bı•lu1ıyc va kır bekcılcri 

tarafından yapıl 1n ar şdırma 
sonunfo bır knç gun it•rıbori 
tor nl rdcıa buğdny biçen va 
s r msuk ( ıl..ın h rs zlnr ya
kalanın ,.e adlıyoyo vcrıl

mişlr·rJir. bu lnr 'luznifer, 

M. C a 
zaferi 

. . 
ının 

Daily Mail yazıyor: 
M lıye nazırı M. N. Clıa

mh rlı.ıin bugün oğ'eden ~.,. 
nrJ Lortl::ır Knmurosırıa dor. 
düncü butçesini teldıf ed c • 
ktir I'· kdıme muvnffok ol 
'rnğ rnklnml ır çok dikka
te. "ıy<>ndir. ı 934 _ 935 se 
nesi h"~rnbo.tı opryc) mühim 
bir faz'nlık k ıyded 'r< k ku 
pnnmı tır. Ku~iık Por•ekis 
- O <la dikt ıtöru s.ıyesin-

de den başka Avrupadn 
hiç- b r de\ l t huı~·es n. te 
vazün ottirmemi~tır. Mnhı.z.l 

son iki 8cne içinde 58 OIJO 
.000 logiliz 1 rası borç ô fcı 
nmıştır Düny ... umumi vazi
yetıce •örı> bu büyük bir 
ş~ydir. M Chum l)erlntn ve 
mıllet fevknlad • guzel çal s 
mışlurdır. ~tart zarf ndnkı 
t c ıret kurı memnun olunu 
cuk halJL·dır logiliz moli 
ılır c t ge<en s ne m rt nn. 
nisbetle hu sene 2, 431, 000 
!iru nrtmıRt r. Bundan rr aad 
sE'n nıo ılk U\ ayı ıranıle 

ıtlıul ıt, ıhraeut nrız tron 1934 

. k l'Jr•J' yıllak ı hazıran ln 8 
· tell 

e<ık, köy progr mı go t 
mektt•1)lor d l 5 ın )15 

~ , 
ımt h..ınlora J h zirand:ı 

1 
r 

p.ına( akt r Rütun mekt b 
111 

1 Eyltlldl• koydu kııbıl ., 
15 eylul lı• d tedris.,ttı 

'onncakt r. 

Ath gezinti. 
tD· 

Hnlkevi Spor kol~ . ht1' 
rofındun bir :ıtlı g zıntı 11 ,,urı 
z rlanm tır bu curoıı ı:' tİ' 

VO.}l,lnc k olun hu g zırfl 
~ tı' • 
nin çok nl. kn gör c r-!1 

lo<ı lm ~ktndır ~ 
-----J·ki 

Ömer \'C ~eratı 11 tın 

Cumuriyet 
M. Bankası ) 

.. ııır Jı 
(l st tarofı birinci sil r ı~ 
yarısı d hi "'eJarl ro tı~ r 
mıstır. Bu b ş pla hısse J 
lara :sabcıt eden p ır.tı Yt~0Je 
sckız otuz yodı nısbe ~ 
olJn 87934431 lırn ıut(fl ~ 
tadır. Bundan k.ıznn\ kt o 
buhr 1n verg leri \' kardı eıı 

1 ,tl'~ 
sonra kol n para ı o t 15.:.c 
yıl kar ile birlıkte her 

1 tıl ı 
Ye 50857 kurus dağ· ı. :· 

k )fıl JI 
en t.r. Ancak geçen 10e 

te'ıı sedarlnrn trınr tlll z r ırı 
hasl mdıklln sonr..ı h·1 

ti 

934 ipt Jasır do tJtbık( ;ıJ 
r •n 2416 sayılı k ounlıı" 
<>'binci! H <.:. D Sın fı 11~ . · knZ gl 
lerıne ııt kdrlnr ı~ ıtı 4s63 
vergısin znrniowt n 1 Jeti' 

• 1 o 
lırc..11 k bJhran vergı" 1 ti' 
miş old'G':öundon buo 0 

... ıf ,.., , 1). ::- ,. 
kabıl bu sen B. C ıcıırJ 
lı isse ere isal, t den 1 r;ı Clııır ., 
ul konulmuş ve hısı5 .., ,. 

"'npw ~ usurnuz t(•\ zı t J .ıı r 
ı;in 631 )9 !ıra dn ~1 Jıl· 

le' r 1 lı \,.;nplarır .t l oı 
l tl tı 

m !?lir. Bu -,urPllt> hlıı 
hıs dnrlnr iç-in bchtr ılıl" 

• nısbetle h yıı eksilm .. ur. 
, 74, 106 Ot>O lira n 58 9 ,7,_ 
000 l ray Jüıunu,.tu . 

seyı> 495 lira s~İ kar 
m ~ t dır ILI' 
ı~~~-~-~ ) 

o·nz • olma OJ r ~rııt n jıJ 

kan kıld ğı bu g •nçlıkten 
Türkıye \ok ~<~yıer Leklıye
bilir ve umit cd bılir 

\t Clı..ımb rhmın ı li 

1 

yoll rı soyP-ı,n le kö ylu. vnk-
tıle şJtın ı r1 olm::ıy.şı yü polıtik sı say sındP tİ<"ırct 

hariçt ki bloka krrdil ı• ztindrn y~k mnk nHwburiy tindo 

o • Jo. 
!!Ün k u r utı o lınkk 10

1 
rıoı ' 

" s 1 ı 
zumsuz um ti •r tı ıJl 
en 1 d i r A !'.. u 1 1 

11 ~·O~ 
Yoll,ıru gelince - Yollı:ır 

yalnız topruk H ~ nayı 

rnuh~uldt ve mfimul tın•n mu· 
bodelt>sıne yardım etrnPklt> 

lkalci ğı f ızla mahsulun • pcızcır- ve hi s l'rın te. kıl Pttığt 
1 sC'tlnre ruğ'men il rlum kte giihlar bulabilm tedir ~i- • 

dir. 
rnendıfr•r yoll rın n u-ertiği 
yerlerd y~ni yerıı s.ın ıyı ı 

Y nı hir varıd..ıt mı•nb:.ıı 

kc.ıimumoktn t:.ıyl'ı zom:..n ı 
olun cıC• mruk HimuvP T -

miil\R.;r.ı:1elcrı kurut nktaJır. 
l 1 r'f, .)) n1.: ( 44 mı'',on 

da med mıyetin hulu uoe. de 

tıınil olmaktad.r On vı\Jan 
" ber. Türkıye kabi e ın • Ba 

shnnl k e fon 1::-m t İrıor u 
yolLır ışinı lıukumPt prog
ra n nın t sın::ı koymu~tur 

Bırçok dcmiry Harı sayı,, 

sinde Anndoluda m so a Lin· 

nJu. Anvcrbe vo Pc.1ri~e. g-i
derkl.'n İf'tifade ett ~imiz 
konfor surtl ırı duırı• inde 
eeyııhat etmek imk.ınl,ırı tc 
mın cıdılmıştır. ~ımendıfl r 

1 nkdırı µ-ur o oı ya"l ıkınC' '; 
h r koza ı\' d t bu tı ıyc ie 1 ra •' t rm kt ı\ir. lrı ı iz 
('I ız t ·lerin ııs rl rt ::ı er tP}- m lıy sı rb ·~t tu r •t esJ-
:-.. 
l ktualızim b ım ndun k si tr n..ı. ı' t) n 1 k\ ·ı bu varı· 
rnıılıklar içinde yuR1rn11 o- J ıtı ten in etını k kn' ıl 0

1
-

lurı lwlku ynhnneı m mil,_ amı~tır N l l'e g1yot m(; 
kl•tlt rl\ cloir ol n hnb rleri mnurı y t verieıdir. H''m 
vMebilınel .. ri ve g ırbı ı nuı _ 
1.ırın ı ne• r y li) ı•hil mel ri<lir. 
\'.ıkt ie Jstanbul ıle 8ıvus 
urıısın<ln e-yr, hat bir ~•fer 

tl ın k idi Bu •yah.ıt bu 
gurı b.r lPnf'zzuht n b<l ku 
bir ,.oy değildir 

voz fı ıle kaim s n. 
e.mın tını~ hemd hır~·ok 

s..ınayiın ort.ıJnn knlkma81-
nın ÖuurıP g'l'~·mıstır \1 m 
l kl'te b r ) u • ol na 
d n ziy J kır t fikil 
etmı tır. Buttın bunların çok 

rrciçr. n 8 n dc•n ıtılıı.ıf~rı t!Crı 
:-ı - • • n 93 ıırr d g şını t r ı ısı ıeı.ı 
b •rİ yubun<"ı rP tJl ı., .. ( 

ıil" h \ ..ı fılolarının ırı tl11ıı 1 
. . l ili ı ı' in.! lterenın rmoıy 1 ı·t ~ I 
'e kf'ndir.i koı uycıbı t. i rb 

l J} 
lı.ı ..{1 lııı 1 ıı: hll 
knvv li t clb rl r • 
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Osmanlıca.dan Türkçeye Karşılıklar k.ılavu~~. 
M mi at ç ~1 >zmum -CırkiP, kötü Muhnyyıle Sanny-(Fr.) lmagınatıon N. 28 \!er 1 KO)' lı'ınan Mezraa Ekelac Örnek: Muhayyilesi vasi bir muharrir (J ,ners - , · t- • • • 

M h rnı•k: M hıh bir nı;kcr--Aybnr asker Mersiye _ Aı'Yıt Mezrunt Ekin. ekinler • - S:mnyı gcnış bır yazman 
~hık~~? A? rıydınl.ğ ny ışığ'ı. buykır )1ersus Re~k Mezun - İzini~. 2 Çıkmış Muha!yirül'ukul (Bak: HarikuUde) 
~ k 

1 
) uket, yıık h'lyvanı Mnrtebe Aşama thnekler; 1 - l ç gün mozunsunz Muhbır-Duymaç 

~ k ~ - Eğlenme ~1os1det (Bak: Saadet) Üç gün izinlisiniz, Muhib-Sevdik, dost 
\t k l b- Okula (Fr.) J:cole Mesi.lfd lroklık - (Fr.) Dıslnncc 2 ~ G1latasarnydan mezun bir genç ~ Muhik- lloklı 

e tilfit y· · 
\1 )' ıyt cek M<':saha ölçüm (iıılatasaraydnn c:ıkmış hır genı;· Muhit-Çeven 
M ı:b Ovu.n<'a~ Mesnhn pfmek - Olçmek ~fıntakn Kurş.ak, çBvrek, .. manayı bölge Mulıkem-Berkem 
M 1 hrll- ~ •vımlılık. guz llık Mesni iş çalışma Miğfer - BJşJ.ıc, tnlga. bolge Muhnik Boğucu 
ı lb z s ~ nuk (Fr,) Asile, refuge Mesame - Görenek, del\e Miad - Vakit Muhrik- -Yakıcı-(Fr.] Cavstiquo 
~ u at · <Jıyecek M~s·hıcl - Kap ılı Miğfer - B şlık, tulga Muhto9-Muhtaç (T Kö.) 
't k S .-r nak Misnl imsel (ımselmek ten). misal örnek Mihman _ Konuk Muhtosnr=Kısn. kısık-(Fr.) Resume 

lf' e, ru~~h Yordam, mf'leke (T Kô.) ~fosC'la - Nitekim' örnı>ği. mesel.ı Mihnet Çıle Mnhtnsaran (ıcmalen, bulasatan]- K•seca-
1 lrn k: Onu yozı işi ·rinde bti)•uk mn- Mescit'.' Sorum, iş mesele Mıhr Güneş (fr.) En resume 
lekesi var Onun yüzı gılerir:de buyuk Mest'rret - Suvinç· )1ıkyas - Ül•:dk, kıyaslık ~uhtazir-Can çekişen - (Fr) Agonisımt 

~ Yordu nı var. Meı;lıur - Bıiyülenmiş MilnJi - Doğum, doğumyıl ~luhtelit-Karma-(Fr.) Mi te 
~r.Jur Alıc; k Mı sil, nazır, şebih, Benzer Millut -- Ulus ~1i.ihtefı Snklı, gizlenmiş 
'1 ııkk~n Yer Mesire Gezek Mingnyri kasdin, bigayri kusdin İstemi- Muhtekir \'urguncu 11 

nuı ('' ı· ı·· ki \" k ( k H • k 'h) l k · d · l 1) ~ k JlZ ı. g-omu u, s ı ı ıes ı>n Ba : rne ı nm~tgn • U ru, yere , ır esızce Muhtel-Bozuk ( Fr aange '' ~k; (Bok: Hılto) konut (Fr.) Hnbitntion, Joıııi<·ilc demeurcı ~1inkar - G ıga Muhtelif Türlü 
M ur - A ·ık ~lesk<'not l'vuntuluk Mubarek Kutsa! Muhtelliş uur-Aklı bozuk-(Fr.} Aliene 
1 ll'tduh Oj! t ~1eskUt geçmek - ~us geçmek Mucibince = Gereğince, yupılı Muhtemel lktimalli, olqsı, olsa gerek 
M :er (, çıt, ~t>çek Meslek - Ertık - (Fr) C.ırricr Mucib olmuk - Gerektirmek Muhterem=S'.lym 
'' "n (Bak. Mel.ız) S ~ınnk. Mesmu - 1 - Duyuk, 2 - Dinlenir MuC';d Hulmnn (Fr.) lnventeur Muhteri-Bulman ~'ll't} L • 

\t u., - l'uzln Örnek: 1 Mesmuatu nıız~ırcın Du- ~1scir .- Kıralıynn Muhteris -· Varsılı - jFr.J Ambitieuu 
\tııınleket ••• [ f.l<ö ]·--[Fr.] Pay" vuklarn göre. • Mucize Tansı Muhteriz - Çekingen, sakıngan {Fr.] 
~ llılıı Dolu 2 Sözu mesmu olacağı derkôrdır - Sö. Muharebe - Döğuş Reserve 
~IJ:luk h. \rahaş zti dinleneceği bellidir. Muhı:ırebe etmek Döğiışmek - (Fr.) Muhteşem [Bak: Debdebeli] - Görkemli-
~ nu-YnP.rık Mesned, Jrstck - Dayanak Se battrc [Fr.j Pompeuz 
~ rrınun Hoşnud Mestur - örtülü • Mudhitk Gülün(· <Fr.) Cjomigue Minnet Minnet rr.Kö.) 
t., llıul-t·nrnlur Mcsul - Soruk· soavolı, yükümlü (Fr) Mudil - Çapraşık - (Fr.) Diffıcile Minval- Gidiş 
't ~lllur •• J var 1 1 l' 1 · · b · ı · K l '' ıırıa t ., Responsn) e Mugo.ddi - >es eyıcı, esın ı Miras - a ığ 
~ a R:ırplık Mesuliyet Sorav Mesuliyeıli (iş) - sor- Muıınlata Şasırtmoca, yanıltmaca irs- irs (T,Kö) rıa....... 1 • " 

'1 ···-uyku nvlı Mug..ınni Ş 1kıyan irsi - irsiğ 
'1 nb K yna~ Mesut - Mutlu. bahtiyur (b.dıti yar)- (Fr.) Teganni _ Şnkığ Miroluy Albay- (Fr.) Colonel 

n: ltnt>k Yasok etmek, alıkoymak, ön- lleureu Tegaani etmek ~alcınak Mir'nt Ayna 
lıırır ~eçr~<>k. engel olnınk. ~1eşolc lşı:ıak Mugayir - llymnz. karşı - (Fr.l Gontra· Mirtak- Dirsek 

!ıt tlfl\-·Surgun Meşcer, ıneşcıHe -Ağaçlık ire Miri __ Beylık 
...... 

1 1 
8ürgün -(Fr.) E ile 2 ~1enfıg )iesgJle -İş. İş güç Mugayeret Uymazlık, korşıtlık - (Fr.) Mirsad - Bakıt 

~ n\Fr) ~ •g-atif Meşgul etmek-Oyalamak Gontrod' ction Misafir Konuk 
"r/·at Asığ, çıkar. fayde ~eşgul olmak, iştikal etmek -l'ğraşmak Muaber - Gücenik - (Fr.) F::ıche cont. Mısak Pakt (T Kö.) 
>.,~11 ,:ntp'"'rest=Asığcıl ~teşher Sergi (Fr.) EXpositıon ra~e \lisnl _ örnek 

..,~rır z-Ağız, düden . Meşhun Dolu Muğ:at ~apraşık - (Fr.) Obscur, com- Mıs'nra- Sıkma 
~ nh ur, lllüstekr •lı - iğrenç. tiksinç Yleşhur Onlü, tanınmış. belgin. angın plıgue Misk _ Itır 
~ tik u 

1 

rne um Cğursuz (Fr ) Celobre Muhabbet Sevda • Sevgi, aşk Miskab - - Burgu 
At tık 

1 

llaşlam:ı ~foşime Dölyatoğı ~1uhabere Duyuklaşma, yazışma Miskin l'yuntu 
- 11~ u~ l>u ınus ~1eşreb Giıi'ş (Fr] Gorrespondanee Miql- Eş, kat 
t., kul ıyet, nekbet--= Dihi.ü Meşrubat - içerek Muhabir Ay tar - [ Fr. J Gorrespondat Mismn- lşitlik 
~ıırı tıl-T:ıs th (Fr.ı Mobılier, m(uble Meşrut ~artlı ' Muhaceme _ u~u~mo, öcüşme - (Fr.) Mismnr ·=Çivi \ı sı ..... L' h , • .. ·ıı 
"'en nutulmuş Meş'um, men us-1.Jğursuz, şom Attaque Mistara- Çizgiç 

Ub l 0 k ~ t Soyundan gelme, kapı anını Meşv ret- anışım Muhacir _ Göı;mon Mişvur (Bak: minval) 
(J' gırrnj lik, vamanmışlık M sy -Yürüme Muhadcnet Dostluk Miynn - tun 

rnek· I' ··ı/!!.ı · '1 11.1 1 ' Ilı · l - Onun ~vrcnos su <l esıne ·' eta= 11 o Muhafazn ctmok - Gözetmek, saklamak, Miyar Ayıraç 
tıdensubiyeti varllır O, Evrenos soyu- .\1dtanet-Pckinlik, berki, direnim, sağla- bnrımnk, korumo.k, gözetmek _ (Fr) ga- Mizaç - Huy, doğa 
2 an gı•lmcdır. ınlık (fr) Solidite, reısistaneo rJer, conservor, protl'ğer Mizah _ Mizah (T.Kö ) gülenek 
!::) ; S z• mpnsubiyetle muftehiıjın -- Metin Berk, Pokin- (Fr.J Solide, resistnt Muhufuzai sükut etmek = Susuf durmak, ~tızan- Ölçek 

~ 11 kapılanmış olmnklıı kıvanıyorum. Methf.'lmı:ık Üğnek susmak Mizmıır - Düdük 
~en Uc:at-Oolı:umn (Fr.) Tissu Metot. usul -Yöntem, usul -(Fr.) Mothode Muhcıfız _ Sakman, bekçi, muhafız (Bak: Munbbir - Yoracı 
~ nu: ~ıknğ, köken Meva Barınak niuhafJza) - (Fr.) Garde, gardien Muacciz, mtiz'ıç - Sırnsşı'k, sıkıcı - (Fr) 
~ llııı Is nık, nlışkın MQveddet Do::;tluk ~tulıakome _ 1 Okom = (Fr.) R.ıison- lmkortun . 
te~h Konuk. Mevaşi--Davar nement Muadnt _ Düşmanlık - (F"r ) loimitie 
~"Phrt Sözbnşı Wr] Chnp trc Mevç, mevco Oalga 2 - Duruşma (Fr.) .lugement Muaddel- Dt>ğişlek - (Fr.) Modifie 
~ p Ut ~a"-kın MevcuJ . Olnn, var Muhakeme etmek - Ôklemek, hurnşmak Ornek: lsklln kanununun muaddel mad· 
~ ~·Ulan- DuzrA düz (Fr.ı Simplemcnt Mavcudiyet-Varlık _ (Fr.] .luger deei- Yurtlı:ıştırma kanununun değiş-
~"t:k Otlak ' Aılcmimevcudiyet Yokluk-(.Fr.J Non-eX- Muhakkak -· brsbelli. bayıl lek maddesi 
~" k ~l<!r.,k ( I' K" istnnc ı Mu hol imk.'lnflız olmoz Muadtlid (hesnb makinesi. kontör)-Soya~· 
~e:i.l~l (H ıkup't~n)o ı Binit Mevduat, tevdiat - Konum Muhalasat (Bnk: lluhb) ~1u ıddil-Değişliyen - <Fr.) Modilicaleur 
lrı~ M r" 'TL·· l '.~cvlııbe \'er~ı M ı ı f 1' ) Obb · Muadil - Dendeş (Fr.) Equivalent •ı:ı " r.o .u .... ıın ın e et - Ayrış -- l 4 r osıtıon b ~ l'nr8t!.l A lık ı. u ev'ıdı mulfikat Bulc:.ı)' l>rnek: Bu sözünüz bence ita 3 mua-~ .n Muh.ılefet etmek AyrışmRk = (Fr.) 
1 ,. .•tn Toreo Mev .• z ı - Üğut Sopposer ,f ihtir . Bu sözünüz hence darılmaya 
1 'ııııın (~ k l M •vki Yer, orun ~folınlif - Ayrı~ık (Fr.) Oppese den<leı.tir. tut .... a an.anına! :j·killer ... 
1 tb B, ğlı \fovk•i i ~tidar Erke-(Fr.) Pouvoır Muholled - Kalıt Muaf_ Bftğışık (Fr.) Eşempt 
~ t ~l1 Yı·t Bıığlıl k :\fcvkıf _; ()ur..ık, uğrak Mahallil - Erilir (Fr) Dissolvant Örnek: Gümrükten muaf - Gümrükten 11 

ıt B fovkuf Tutak ~luhammin-Orant-ı (Fr )Experl bağı~ık . 
UrnPk· Lı ..ı~vurok ~1evkuı Devre!. çağlık Muharrer - Yazılı Muatıyet Bllğışıklık b · rı r ı · mt·r<'İı aillındo görülı..:- ~ı R h 
"ır Mevlııl Doğum y~ ri 1

' uharrik - Eloh'lşı, itki - (Fr.) Promoteur, Muahaze - Çıkışma - (Fr.~ eproc e .. -ııl'r · k d' b ğ d n 
~ t 1 ()ru'ebılır JR en 1 aşvuro ın ° - Mdvsuk Doğru, belgin moteur Muaheze etmek - ()ıkışmak. 
t I' 1 f;:r · ı Mevt Ölüm Muharrir- Ynzor, yazman Muahede- Andlaşma 
~ 4 1lı• (Y Mevta. - ölu Sermuharrir-Bu~yaznr Muahhar-Sonra (Fr.) posterieur 
~ : J ırng rızurn~~ 01 k~lı)-Yuyga Mevzu . Konu = (f:ı'r.) Sujet, obİJel Mvhnrriş Tırmalayıcı, nzdırıeı- [ Fr.J İr- Muoleçc _ ilftç 

1 
11

1l't 
8 

ız \1evzun - T.ıtlılı. öl~·tlhi ritan Munlltlk - Bırakılmış, asıda = (Fr.) En 
'1 "~uıı ~ (B 

1

1k ·Tamir) ~1eyelfıo, tcm:ıyul, meyi hğilim ~tuhasame-Yoğılı k~f Fr.) Hostilıte sus pens 
.., ti ..ıl 1Ute )er Geçkıl \1eylt•lınek E~ılmek, nkınmnk ~1uhasnra-Kuşntmu - [Fr) Siege Muııllakta bırnkmnk- Asıdn bırakmak 

th ıll't t Kon<1k, 2. Ytiğrum Mcyrntınet' yümün Yi.ım, uğur Muhus ırn etmt>k Ku ~atmak-Assıgel 1 Muallim, miidPrris - Öğretmen 
ti ı l -A<'ıınn Meyu..ı, nai.imıt, n vmit l mutsuz Mulıa:ıoebe Hescıplıı ma. sağış Muallim mektebi - Öğretmen okulay th lın11k-A k I' . '·' 1 ~ O.'lıfjtf' <' mo Meyyal - <,ğgın .nu ıasebeci -Snğışmnn Orta muallim mektebi - orta öğretmen 
I' 

1 Ac r k 
1 ıı ' Mezok - Dıınu Muh::ıseJ.e- Günüleşıne okulası 

t J t iZ Y k k . 
it) ~ Acımuz Mezar, knbr. medfen - Kahır, sin ~1uhat <;evrili, çevrik- {Fr.j Entourcı, Yüksek muallim mektebi- Ü se öğret-

~ "hıı · urgıı~· Mozbahn, s..ıllıone - Knsmelik, kıınorn encerclo men okulası 
~ hrı~'I' 1

1.ttuk, tutulu Mezbuh Hoğazlunmış \tuhııtab - Aytıç, aytıc - fFr.) lnterlo- Muamele 1 Eylem, 2 - davranma, ha· 
tt i Utu Mezbulıane 8o;azlanıreosmn culeur reket., 3 - jş. alveri 
l'k._~ 1 tlrhr (T Kö.) Mı:ızbnlc Çöpliık. siirriintiıluk Muhatob3- Aytışma (Fr] Conversation Örnek: ı - Gümrük muamelAtını sa-

\' '1 rkoz (T Ko·) ~1 'Zcetmck _ Katmak. karıstırınnk Muhı:ıtarn (Gırive) Aşıt-(Fr) Peril, .im- dcleştirmeliyiz - Gümrük eylemlerini 
Urtı r Mezemmet (Hak: zem) passe sadeleştirmeliyiz 
Yur-ırluk Mezkilr _ Adı geçen a1ııılan Muhavere-Konuıma 2- Bana kartı •ri •11•'"'9 ~-



Mısır matbuat idaresi teşktldtı 
m.ghram gazetesi yazıyor: matbuat dairelerinin neşriy
Mısır matbuat dairesinin 1 atında bulunur . 

teşkili için, Mısır Dilhiliye Avrupa matbuat daireler_ 
bakanlığındarı bir komisyon inde, memleket şubesi, yab-
teşkil edilmiştir. Bu komis- ancı gazetelar şubesi ~:ribi 
yon Dahiliye bakanlığının muhtel ıf şubeler vardır. 
riyaseti altında sık sık top Mısı r gazeteleri ise doğru 1 

lantılar yapmaktadır. haberleri elde etmek için 1 

Mısır hükumetinin matbu her türlü feduktlrlıkları yıı-
atn karşı gösterdiği iltiföt pmakladırlor. Halbuki Mıs ı r 

ve itimamı, sevinçle kar ·. goztteleri için eyi bir haber 
ılamnl yız . ' menbaı olmak matbu:ıt dair-

Mıeır matbuat dairesi te- esinin bir vazifesidir. Mısı r 

s's edildiği günden bu CJ'Ü- matbuat dJire!iİ ise. haber 
ne kadar emniyet umum iş-

1 
servisinde en geri v~ en nr

leri dairesinin bir şubesi 
1 

ko ,la bulunan bir dairetlir. 
vaziyetinde iJi. Şahsiyete ~lısır matbuat claire~i resmi 
malik olmıyan bu dairenin tebliğler ve umumi telgraf-
kendi muhitinde müstakil lnr<lun mnad::ı başka bır İ§ 

bir ihtis:ısı yok idi. göremiyor, ve bunları tol .. f. 
Mısır matbuat dairesi ye· on vastasile gazetelı>re t"b-

rli ve yabancı gazetelerinin liğ etmektedir. Binaenoleyh 
y11zılarmı ve bu gazatelerde matbunt umum ılo.ireginin 

açık resimleri tetkic etmek yeni esaslar üzerine kurul-
1 

ve kanuna aykırı tarafları ması lfizımdır. Mısır, bakan-
tesbit etmekle meşgul idi. ları, gazetecileri bir dost el· 
Binaenaleyh Mısır matbuat emnn aıldetmeli vu bunlara 
dairesi millfıte, hükumete karşı kapılarını kapama· 
ve matbuata hizmet ~örebi- malıdır. 
lecek vaziyette değildir. Bu yüzden ~fısırlılar, gaz 

Avrupa devletlerinin mat- eteler in Joğru olmıyan ha. 
buat daireleri geniş teşi:ilA- vadisleri yazmakta olduklar. 
ta malik oldukları gibi idar. ını ve vaki olan bazı lıtıdis· , 
eleri de ihtisas sahibi kim- eleri gizli tuttuğumuzu söy-
selerin elindedir. Bu daire - lemektedir. Bu tarzı hareket 
!erde teknik adamları, unı- bütün nhaliye ıztırap verm· 
versite iistat ları vazife gör- ektedir. 
ürler •• 

Bundan mada her bakan
lığın hususi bir matbuat 
bürosu da vardır. Avrupııda 
gazetelerle matbuat dairesi 
temasta bulunur ve gerek 
olan beyanat ve mahi ın:ıtı 
kendilerine verir. 

Bazı Avrupa dev!etlerinde 
dahiliye ve hariciye bakanl
ıklarına merbut ayrı ayrı 

matbuat daireleri vardır. d:ı-
hiliye bakanlığının matbuat 
dairesi memleketin iç s ya
sası ve emniyet işlerile ala. 
kadar olur. 

Bir çok Avrupa memlek
etlerinde hariciye bak:ını ve
ya vekili veyahut mı\tbuat 
umum müdürü ayda veya 
hufLada bir defıı ç&y ziyafe
ti verir. 

Birleşik Amerika Cümuri
yeti reisi gazetecilere sene
de bir gününü tahsis eder 
ve bu toplantıda gazetecıle
rin tevcih ettikleri sorğulrı-
ra cevap verir. 

Avrupa matbuat daireleri, 
mecmu.ılar gündelik bülten
ler neşreder ve bu neşriya · 
ttan bütün memlekt!t gnzete
lori istifude eder. Cihanın 

en büyük gazetelerinin Avr
upa meseleleri hakkında yn
zdıklRrı makaleler Avrupa 

Teşkil olunacak matbuat 
dairesinin bakanlar ile tem
sta bulunması l:tzımıl.r. Bu 
yeni teşkildta ehil memurla 
rlıı gJzetecilikten anlıyıın 
şahsiyetlorin se~:ilmesi muv
afıktır . Bundnn bn~ka her 
nuzarette dahi bir mntbııat 
bürosu teıjkili de gerektir. 
Bakanların matbuat büroları 
matbuat umum dairesine 
merbut olacaklardır. 

Bize göre kuruiacak yeni 
matbuat müdürlüğünün mus 
takil ve geniş salilhiyete 
malik olması i~:in Ba~vektll 

ete tabi olmosı daha münas-
iptir Bu yeni ılrire tiyatro 
piyesleri, sinama fılrnleri ile 
iştiğal edecektir. 

Matbuat cemiyetinin de te
şkili lazımdır. Bu cemiyetin 
faydaları dahi az değildir. 

Mı~nr Dahiliye Bakanlığın
da toplnnun komisyonun bu 
mühim noktnlara nnzıırı dik
katini celbederiz. 

Kiralık evi olanlara 
lliikt'ınH\l konağı ,~ıvarırıdaki nıalıallPlel'de 

resmi dairt~ olmağ~ e)vPri~li altı odalı (•\' İ olup
ta kirava veı·mek ist.iveııler·i'ı· İhtisa~ ıualıkenıe-. . 
~ı nıiiddeiumnmili~ine miiracaaı evlt•rıwleri. . . 
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Bursa - Balı eszr o oboe r 
Bursa-Bulıkesir seferlerine hu defa 935 modeli olokor-

1 lar tahsis edilmiştir. Bu otokarlarla gidip gelmek 
miişterıleri n menfaati iktizasınJıındır. 
llergiin saat 9 ıla DARBALl 0'11ELI nden hareket eder. 
~1iişterilcrin her türlü .i stirahatı temin edilmiş olmak· 
la beraber otoknrlar hiçbir tarafta fazln eğlenmeden 
yolunu devnm eder \0 vaktı muHyyentnı.lo fiurst ya 
varır. Muhterem müşterilerimiz otokarlarda bir defa 
yolculuk etmekle sözümüzun doğruluğunu 

olac ı klurdır. 

Hareket yerleri: 
Bal ı ke~il'dü: 

n .\HB.\LI OTELİ altırıda Sl'l'Hİ 
~ 

Bur~ada: 
l'l ıu·a ıııi cıva r·ıuda 1 L\ Lt\ OTELİ 
altında mımara 7 

A UK 
M. BEHCET 

t 

F•ki Balıi-.l's r ,\~ııcrza 

nı:ıhkc mı sı Hıı-kaııı 

T 
• 

K. SAMI 

HlJKUM ET CADDES ~DE 3~NL' MAHALl YAılllANg 

ller· ıw'i d~1va kahul takip t>diliı·. ~iir.ıtlt~ 

rıet iceh·nd i ı·i hııesi nP calı~ıl ır. • • 

• 

ti fa 
ünüz. 

Ev yaptırmak istiyenleref ~ 
Böylt~ hir evde ralıat ralıaı üıııtir get;iı·nıf 

istt·ı· ıııisiııiı? 

Beklediğiniz me' sim geldi. ~1alzemonin ucuzlu~r; 
ııu lırsat bilip niyetiniz ol::ın ışe ~>nşlamadnn ~vel ~e
dcfa ticorcthanemize uğraman z sıze kilr tamın ° 
cektir. . • 11 ııı 

Her cıns Jemir. dmento, c,1m, {·ivi, hırdnv.:ıt bılufll 
molzemei inşniyeyi gayE t ehven f iatlerlıı satmaktayız~

l lcr renk yağlı ve badnnn boyularile boya 18 

lnrı 'o malzcmesı de bulunur. 
cJuzeıı 

l\öylıi vo rencbnlerimi;ı; için pulluk ve her 
dıı mağ:ızam ı ıdn vurdır. . )it 

Butün ve pnr{·alı kilolurla mnyı ve kurudun~. 0 
releri çeşıtli terazile r, kantar. metre giLi öh ti ' 

lıırtı ıluzenlerinin p~znrı da mağoznnıızdadır . 
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