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Türk - lngiliz kuvvetleri miJş~ereken hareket 
ederek müftereken lzmirden Sakıza doğru çef
rneyi modern bir mdatahkem mevki haline ko

yacakları ileri •Ürülmektedir. 
Parlı,21 - Bura.la ~ıkaa 

l:kıelılyor ıaaeteıtade Jeaa 
Pıerre Datlu lttr yası yaz 

"'' •e ltal1anıa OD tld ada· 
'•rdalıt tahthılat •• tahkl· 
"•hatian lt•lııMt•tıttr , Mu 
llırrır. yaz111n•a btllaa11a 
t6Jle clemektetllr: 

Ke~ık. ı.a,ık Patmoı. 
lalym0t, lıta•k•J• Tlloı -.e 
ltodoı ıtbl Aaadolu ıahtlt 
~yunca bir ıtlııle teıllal eden 
•• Kupatoı (Kype) tle Ka · 
'Ot ıtt.• Gıru e4e11 ıl• Aı · 
h aratı•dakl bol•&ı keıe11 
•dalar ltalyanların ell•de
tlır. 

Uaua teaeler medeaı1et 
beııtı olan bu topraklar ti · 

ıııı.t11 bırtt.h'I arka11n• deaıı 
••1• hı•• taarraau üılert 
••lclıne ıokulmuıtur. 

4.ıaatiolunu• t11alı. Korfu 
•tiaııaı ıllıaaka •• bu ıektlde . 
Pelopoane l11m•I• btr baı · 
1•-ııç deill mı,d ır? . 

1 
ltalyanıa Dodekaneı ada 

ır''•ndald haaırlıkları da Sa 
•a •e Mıdıl11 adaları ile 

~•4oluyu lıUll ıayeılne 

mlte•ecclb eleill midir? 
ltalyanıa bu hareketlerlae 

mukabil Yuaanlıtan lnıılte · 
re tarafından ıarantı edil· 
mlı •• TGrkı,. ile Franıa 
•• laılhere aratıncla mGte 
kabil farılım aalaım•11

1 

im 
ıalaomııtar . 

Ba lllGnaıebetle laıllız 
ve TGrk luı•vetlert mlıtere 
kan harelcet e.lerek lzmlr 
den Sakız Adat1na doira 
uaaaaa yaram adadaki " 
«Çeıme» yJ fe•kalide mo• 
dera bir müıtahkem m~•
kl halene ıokmala karar 
•ermlılerdlr . 

Bir middet ıonra Çeı•• 
em1alıtz b~r it, Şerlst Ak 
denl•ln Sınıapuru olacak· 
tır . 

Selda on bıa a6fuılu ki 
çük bır kıualaa •• la•lrln 
HJfl1e Jerl olaa Çeı•• ıt· 
ratejtlr balumdan büJlk bir 
elıae•mlyetl hal•cltr. 

Çeıme El• dealalae Mllıea 
kılo•etre kadar "aanaa. bir 
yaa411aa 41• Çaadarh, cltfer 
taraftan lz•lr k6rf estne hl 

Bankalara yatırılan para 
tlliktarı 335.569ı509 lira .. 
'•nl1n tıdiıHİ133Yıiıiiiöisbıtlı yiz•ı yetıiı hir 

f ızlıltk airl~yor. 

ki• dajlılr yarım adaana 
cenup ucunda bulunmakta 
dır 

Ç .. me•ln dlier hlr haıu 
ılJ•U de !i• dealalne u:sa· 
•arak, .. ırlard•• bert, TOrk 
ler. A.rap\ar •e Anupahlar 
ara1tnda paylaıılamıyan Sa· • kı'I adaıına hlklm olma11· 
dır . 

Bu t•lrıldelrl cofrafl ••· 
alyell mlauebeu.-. Akde 
nlzclekl Cebellttarak . lttnt 
Okyaauıuada Stnıapur ne 
ııe , Ele denrz •nde de Çeı 
m• odur. 

Çeçme yaran. deafz •• ha
va 6116 yazı yetıne ıokulduk 

tan ıonra lt(itftn Efe deni 
sine •e Şarki Akdenfze bü 
k11tedecekt1r itte TGrkler ile 
lnıdızler anlatarak, •alcat 
ka1betmedea bu l11G basar 
lamafa karar •ermlılerdir. 
Etaten iki ıeneden bert bu 
racla faaliyet ıöze çarpmak· 
tadar. 

1937 .&eki Nlyon konfe · 
raaııadaa ıoara TOrklye hü· 

lnlmeu. laıtlfz Ucaret ıeml 
lertnl tahtelbahir teHYlzle· 

rlnden korumaları tçto lnel · 
llz harp ıemılerlnln Çeıme 

öeüode demlrlemelertne m6· 
Hade etmtı ıdı .. 

Araı tarıhlerde T6rlder 
ıerek Ç .. mede, ıerekH 

C•ı•M•• Aotalyaya kadar 
•sanan mmtalracla •thtah-

kem bir hat tHlılne batla. 
>'1 ~•ı•ekllet &ıtattıtık Umu111 V adeıla me•duatıa •ılı . 
t ' 11•rlll6 memleketlml:ıde tarı 170,0I0,619 lıraclar Ge ,,, f 
t rru •••duatına •e ti •• bunu• 133,407.391 ltruı '•I •t lllllalalyettelıd me•duah milli. 36,655.308 ltruı ee-
-. •t•rır bir lıtatlıUlı aeıret· nebi bankalara 1apılmııtar . 
)t:•tır. e... aa•ar•a g33 v adelt me•duahn mılıta 
._,:d.. bı16mum me•duat rı J1e 53, 143,804 ltradır 
lı,,te.rı 191 ,364,679 mtlyon •• bunun da -48,812.756 
,~ •e te•dtat eıhabının ltra11 mtlli. 4.331,048 hruı 
t,~ 175.951 iken bu mtlı- ecoebı baadaka yapılmıı 

' 

mıılardı . Üç ylz retmft ki

lometre uzunlulunda ola11 
bu hat atılma• oldufu ıılaı, 

it, 38 yıhada 335.569,509 tır . 
~1 ''- baht olmat •e l••· 
't ~9, '-bl~lerlalD mılitarı 

t,,1 •
878 • çılrmııtır Bu mile· 

~ı,t''41ı 933 e nazaran t••· 
-.1 hlıfıaV11da ylztle yes· 
•ı,1 ... , •• te•dlat yapanla 
6~ ~Uıte.rı ltlbartle 16atie 
~lr. ~ '••lahlr; 16riilmekte 
lı,,,, .. Paraaıa 270.657,572 
~.9 1 "1111 baakalara, 
~l, 1.937 llra11 •cnebı itan. 

ta 
la Jatırıl11tıthr. 
""llllt 

,,.. beakalara te•dlat 

'~1•rı• tntktarı 274,075 
l' bankalara 23,803 tGr. 1 

''ta ·~dıatan 112,3651006 il · 
~\, '-rruf heeabına ya,ıl 
lı.,, ' · v. buau• 8a,.4J7,425 
~~l •tlli bankada 

~"'• 58t ııra., eaDeltl b•a· 
,_,,ı • .,..,. 

Şu nzlyet her yıl hallrıa 
bankalara yahrdılı paranın 
muayyen bir ntıbet dahllla
de artmakta olduiunu 161 
termekle beraber, memle· 
kette ticaret •• ıı hareket 
lerlnl• ele ıenltle•ekte ol 
dulunu ısa h etmeli tedtr 
Blnnetlce bankalara yapılan 
te•titat arttılrca bankalarda 
bu paraları tıletmek tçln 
kretlı ıart1-ıa1 •-•fl•t• .. 
te •• Y••I Y••I it Hhafar1 
açılma11•da m6eıelr olmak · 
tadırlar . 

Ôo6m6adelsı yıllar Hrh• · 
da te•dt•tın meml•ketlD ık 
Uıadl kallınama11nın belli 
bir ıf adeti ola btlek y6lrtelr 
bir •llrtara balti alacalı 
l•t• e41l•ekıe4tr. 

ha•a taarruzlanna karıı ko · 
yacak f e•kalAde teıtıata da 
maliktir. 

lıt• bu ıln bu hattın 
Çeımedekl ucunun muazzam 

bir deniz •e ha •a 6116 ha· 
llne konulmatı men•uba 
htı olmaktadır. 

Karaburundakl karahk· 
lar 01ulaHk kale baltne 
ı•tlrlleeek •e usun menzlllı 
toplar tle teçhiz edıleceli

tlr. 
ICGç6k Çeım• llmaaı da 

ı•ntıletllecek , harp ıemll• · 
rlal latlap edeltllecek doklar 
yerlettlrllecektlr 

AJ•• •••••P bur••• bel 
y8k bombardılfa• tayer.t•· 
rl için bir ha•• 8H6 tekhae 
de ıolsulacaktır. 

Glr616yor ki aulh cepb .. ı 
emniyeti temin J~ln her laa · 
rekete baı •urmalltadar. Ya 
rın da · blyGk, lllçGk batın 
de•letlerl• ııttkl&llerlll• bGt· 

••ti t•llltf ede•ektlr. 

OM 

Oanzig tehlikesi 
devam ediyor. 
=~-~---

Nazi reisleri Danzigde içtima 
akdedecehlermiş. 

Partı, 21 (Radyo) - Ber 
lıaden Juraaha mulıaabtrl 

btldlrtyor: 

Berltnle V arıo•a ara11n 
da müzakereler beılı1acaiı 

balduatiakı 1•1la intizar 
de•reıl uyaadırmaktan baı 

ka bir ıey deitldır . Alman 
propalandaıınıa ortaya at 
bfl ıaylalardan hiç biri 
ıtmdlJe kadar tee01üt etmlt 
cl•itldtr. 

Parlı, 21 (Radyo) - Dao· 
zlı meeel .. ıne dair çıkan 
haberlerden beri . ıeç~n ey 
luldea ıonra Daoz • ııde daha 
fazla hareket artmııtar . 

Halı hazırda Daazııde 

il Ti OD 
4 bin re11mıl po 1 d r var ar. 

binlerce ıtvll melDU k 
Bunlar için kıılalar yapıllD• l 

k 1 ııga tadır. Şehir aı er 

altında denebflfr . 
1 

d 
M h bu 160 er e 
aamefı k ti IDu· 

biç bir ku••et har• e 
latıh:JOI· 

taıa•ver olmadıjı an flerl 
Bu ay ıonunda Na'ZI ıe 

toplaoh 
nln Danzlgde bir ktecllr. 
yapacaklara ı&ylealD• 

Londra 21 (Radro) -
' aıete· 

Danzlgten Ekıelıtyor fi 
tloe bı ld ı rı lmekt•dw: 

1 ııter 
lıter barııla o ıun. 

f te hiç 
ıı lihla ol ıun Daoı ~ 
bir dt>fltlkhk ollD•:J•c•ktır 

DıDzııt• 
Şehirde herket 

kalmak arauıuodadır· 
; ---

Fransa, lngiltere 
istişarede bulundu. 

Sovyetlerle ol;; mlJzakereler~ 
de takip edilecek hattı hareketı 

tayin edecekler. 
eliıhlar• 

rtadan ılnlrlene• t bOtOn Loadra, 21 (Radyo) -
İoıtlJz Fraa11z hükumetleri 
So•yetlerle olan müzakere 
lerde takip edılecek hath 
hareketi tayla lçıa yeni bir 
lıtlıarede bulunmuılardır. 

Hafta bitmeden e••el 
Moıkon elçdtklerfne yeni 
talimat ıöndertlecektlr 

Parıı. 21 (A.A) - Dan· 
zlı müzakereleri hakk nda 
Herlto Ye Romad"n gelt>n 
aldatıcı haberler haklunda 
tefıtratta bulunan ıazeteler , 

bunu mthYer tarafından ta · 
kip edilen ılnlr. harbıoıD Y•· 
al bir mane•ratı olarak te · 
li.kklde m6tteflkUrler. 

Jor • Echo de Parlı ı•u 
teılnde P•etrl ıu ıatnları Ja · 
sıyor: 

«Derhal •e en b6yGlı 

enerji ile mukabele etmek· 

ltilmlz lizımdtr. Eıuen 

Polonyalı lar dedikodulara 

athayet •ermlılerdlr Po\on 
ya buhranın ılk ıünündekl 

kadar 1akln olarak, f~nl · 

den •azlJeUnl tatrth et · 
mektedlr 1 btr adım ıerl al 
mamııtar . Bu huıuı yüz 
kere, bin kere kaydedll
mefe llyıktar . 

Journal ıazetealnde &aınt 
Brlce yasıyor: 
0Gnlııı:6 h&dfae ,ok uzun 

ola• alnclr• katılarak bir 
Hlkedan lıtaıka bir ıeJ de· 
fildir Ne•llle Çemberllynın 
b• eatrllcaların tehllkealnl 
ortaya kormatındakl btk 
met anlaıılır bir ıerdır . 

PaUt Jouraal de BouHard 
,azıyor: 

Şayialardan lıaer aamaa · 
kinden fasla korkmal ıdar. 
Gerılnhk balrtdtr. Meıele 
aıla llaUecUlmlı d•lildlr . J, . 
te lıılr tarafta• •• lılçlk ta-

dlier taraftan da kalkmıı 
sorluklara ortadan 1 ki r• aD a · 
zanneden uJUfU 1 bu-

ıe » llzım relen tılmatı 

dur 
1 de Don 

Epoq ue ıaı;ete• 0 

nadtea Jatı J or: h ,e 
Bu manenalardıo e d 

Orta • 
cana kapılmıyalılD edecek 
nıkbtnllil lıtılzalP 

biç btr ıey yoktur . hAli 
Daozlıde vastfel 

ıf at der• 
vahimdir fak at r de 
cede betbtnltil tıtı!ııaı ~on 
cek de bir ıeJ yoktur ıoe 

·ıer 
vazlfet bizi tedlk lul tik 

1 
'

a ı ar 
koymu~ur Po 00 i 

~le et01e • 
taarruza muk• ı le lo _ 
lmadedtrler, frın•:endlıloe 
ııltere derhal el Bu 
müzaheret edecekler 1~6 vaziyet Berllol dOıOn re 

eektlr de Clau 
Ondre gaıeteılo 

or· de Vtvlere• yazıy • 

t Ilı Barajlyle 
f ranaı:ı - Dl • 

1 .,a bir ke-
karııleıın A mao 
re daha bu barajın unıur · 

laranı blrlblrloden ayırmağa 
çalıııyor . Hatı11oe olmayan 
bu hlleklrane plan muvaf 
fak olmı1acaktar. laatltere 
•• f ran•• 15 marttan beri 
ha kik• u öf ren mitlerdir sa. 
d l .il ÇekoıloYak et er na , 
de•letlol ortadan kaldırmak 
için bir bahane olmuı••· 
D d ancak Polonya 
anzlı • 

de•letlnl ortadan kaldırmak 
için bahanedir. 

Maarif Şurasrnm amuml 
heyeti içtimaı ~u gün. 

Ankara , 21 (Huıuıl) Ma
arif sar••• umumt heyeti 
c:ıuoarı.•I ıOnü toplaaacak 

tır . 

Ali Çetinkaya
nın tedkik ıe• 

yahati. 
Ankara, 21 (Huıuıt) 

Turıuttu lıtuyon blnuını 
açmak Dıere Afyona bu•. 
ket eden Mloakallt Vekalı 
Ali ÇeUakaya bu .. bah 8 
de Uıala ııelmlı, bir eaat 
kadar kalmııllr Ati Çetin. 
kayayı Uıakta KGtahJ• 

11 1 Kütahya mebuılara 
.,. 1 ' 

99 
dtfer ze•atfıUkbal eyle· 

mtı ye uiurlanmııtar · 
Kazadaki poıta btoaıınıa 

yealden yepılma11nı. letaa· 

yon atelJetloln yeniden ıe 
nıı let ılmealnt . mahalli telefon 

untralın ın tehirler ara11na 
raptını temin edecelclerlal de 

.,.detmıılerdtr 
•• 

Ras donanma•ı 
manevralarını 

bitirdi. 
Moıkon. 21 (Radyo) 

Ruıyanın Bahık denınma11 

manenalarıoı bitirerek Le· 
ntnarada d6nm6ıtOr. Elli 

parçadan ibaret olan do· 

m. amiral tarafından 
nan · 
tef Ut edılmt ıtlr Donanma 
mOrettebah pazartHI ılnO 

bur• ya ıelecekttr · 

Muşinof lnailterı bıh il· 
raf mdan ka~ul ıdil~i. 
Loadra , 21 (Rad10) -

Bul ıarJıtaıı parllmeatoıu 

relıl Muıanof, bu ıGn kral 
ltınc ı Jorj tarafından ka · a . 

bul ed ıhnlttlr . 

Oamircilik ve marangoz· 
luk ~urslın. 

Maarif VekAleH ıoo ıO•
lerde btr tamim yaparak ol· 

fuıu kalabahk olan lı6yler· • 
de ıkııer ar mOddetll birer 
demlrclltk ye maraaıozlak 
kanları açılmaeını btldlrmlı· 

Ur. Ayda altmıı lira Qcretle 
naat mektepleri mezuDU 

ıenç\er bu köylerdeki kuu· 
iare g&nderlleceklerdtr . ___ _..'!l. 

Elektrik sant
devir ralının 

teslimi. 
Şehir elektrik aaGiralaara 

'ada• .. a.. h61rOm•t tar••• 
aserfae tealıataD ........ 

cle•rfo• ald muamele bu 
ıaolerde oetlcelenecektlr. 

Bu de•fr muameleılnde 
bulunmak 6sere ıtrket111 um

um mGdlrü de bazı memur 
ları ıehrtmlH gelmlılerdlr. 

HGkiımet heaahına teıltah 

teıllm alacak olan Nafıa Ve· 

klleU elektrik mObendltlerl 
buıOn Ankaradan ıehrlmlze 

ıelecelrlerdtr . 

De•lr teıltm tılnln bu haf. 
ta içinde ıona erecett .... 
laıılmaktatlır. 



SAYFA , 2 

MUALLI LERIMIZ 
VE INKI AP 

.lfo ırif Ştircı~t dolu ıısl!Jle yeçcn akşam .r1rıkara rad 
yo:sunda Ma ırif Vekcileii Mlisteşan B ihsan Sungu en 
ltrtsan bir 1<orı 11 şnıa ycıpmışlu . Mı mlekcl kül/tir tileml 
nin yakından alakadar oldu[jıı muallimler m evzmmu 

izah tden konuşmayı aynen alıyoruz: 
Azız dıoley/cllerim; tep ler ı iizerloe teksif etti. 
Maarif Ştıra11 bu gün tik Cumhuriyetin tesaüıüae 

defa olarak toplandı. ilmi kadar memleketin muhtelif 
•e me1lelcl •ukuf •e tecrü yerler inde vıl iyetlerfn hu· 
belerl müıellem ole.o möm ıuıi bütçelerlle açılmıı ve 
taz ıahııyetlcrln Maarif Ve· pek ecık h şu tl ar içinde 
klllı il ile ııbtrlığlnl temin ça l ııerak loktıefa tnılcan 
eden Maarıf Şt'.iraıının cum bu lamamıo olan aauallım 
burıyet maarıfınln en mü- mekt"p ler toı cumhuriyet 
hım meıelelerlnl tetkik Ye ıdareıt umumi bütceye aldı 
m6zakere için ilk defa top ve yeniden kurarcaaıoa tı • 
lanmHı mOnaıebetale cum· lab etti . Cumhuriyet dev. 
burtyet deninde maarif o rinde memleketımtzıo muh· 
mubtelıf aabalarında elde telıf b6lıelerınde kurulan 
edılmıı olan net ıcelerln her muallim mektepleri, bina, 

• 
ıGn bir kıımını aayın dınle· tu aat, •uıta, •e öiretlm 
ytcılerlmfze arz etmeie ka kadroları balumıadan tlert 
rar •erdık. muntazam ve mümtaz birer 

Bendeniz bu ıGn tik okul mOe11e1e haltne ıetırtldı 
muallimlnl J•tftUrmek Ye Son tkt sene zarfında köy 
yGiueltmek ı çın cumlaarlyet muallıml yellıtırmelı için 
dentnde alıamıı olan ted kör hayatıaı tabii tartlar 
hırlerl arz için yiik1ek bu . ı~tae toplamıı modern mu 
zurunuza çıkmıı bulunu10 alllm mektepleri açıldı Bu 
rum. ıbn dk okul mualltmlert -

TOrk çocufuna okuma , mızın en milhlm yei&(iou 
yazmanın ilk ana hallarını nu pek iyi tartlar içinde 
••ren, ona bayati, muhıtl, meılekl terbiye almıı aenç, 
cemiyet ye menıap olduiu çahıkao ye fedaklr unıuriar 
millet laaklunde ılk bllı ılerl teıktl etmektedır. 
•eren, onun karaklerlnt BüyOk Mıllet Meclr ıı, 1926 
teıkıl eden huılı onu iyi da neırettlit Maarıf Vekıl-
blr •atand•t olarak yetlftl · lıll teıkıllt kanunu~ « ••-
ren tik okul mualllmlnl en artf bızmetlerlnde aall ol~n 
iyi ıartlarla yetlıtlrmek ve mualUmhkUr. » preoılbinl 
y~kıeltmek ltl cuaıburtyet teablt ederek muallımlık 
ldarealaln, teeılflaOoden beri meılejlnl ıağlam btr HU& 

Itır an bile dikkat Ye ıbtı bagladı. 

mamdaa uzak bulundurma Bu ıü• cumburlyet ka · 
dılı hır meıeledır. oun l arı dıier mualhmler 

Mualllimik mesleğı: ııbı •'" okul muauımıttıos 
de meılek halıne ıethmıı Cumhuriyet muallim 

hit e•vell btr meılek ha 
lıne ıettrdl imparatorluk 
devrinde mualllmhiln kapa 
11 hiç bı.ı tıte munffalı ol
amıyan Acizler l~ln ardına 

kadar açık bırakılmııtı Bı

ras okumuı. yazmıı bir fert 
bir kola1ını bulup muallim 
olmak lmklaıoa mahktl. 

MHlelı, mealefın kıyme · 
tini takdirden çok uzak lıa · 
rakterde unıurlarla dol 
muıtu. tmparatorlufuo mil 
lelin çocuklarıaı terbiye 

lçlo ellerine teıllm etttll 
muallımlerın b(iyQk blr kıı 

mı meılek terblyeıt a lm a 
mıı, gelııı ıQzet mualt ımlık 

meale~ıne ıtrmf'ğe yol bul
muı fertlerden mOrekkep 
ti. 

Cumhuriyet tdareal ö oce 
bu bayati me1eleye ehem · 
mlyet •erdi. Cumhurıyet ın 

her aabada Türklyede tn 

bakkuk ettirmek hhıdl~l in · 
kıllplar için elinde canlı, fU 
urlu •• imanlı vasıtalar 

ıhttraç Yardı . Bn •a11t la 
rın en mOblml lnkılip pren 
ılplerlnt mllletlo büı nn 
fertlerine aıı lamak vaz fe · 
ılle mükellef muııılllmlerdf. 

Cumburfyet hnkü eti ge 

nlı btr bllıt hamuleııle 

mOcehhez me1lek ve tnlu
lap terbiyesi almıı mual
ltmlerı bir eu enel yetıı-

llrerek memleketin en 
hGcra yerlerine ıe•k için 
hiç bir fedakarlıktan çe· 

ktomedı. Dıkkat ve ihtima 
mına ilk öoce mualHm mek· 

olduiu ı çta muallim mek 
teplerlnden yetıımemıı. 

mealeld terbiye almamıı bir 
ferdtn tahıU ıörmüı olıada 
mualltmltk meıleğıne ıırme· 

ıloe imkan lulmamııtır. 
Cumhuriyet, mualhmllft 

mHlek halın• getirmekte 
Türk çocutunun terblyeılul 

ejıtlm ye öjreUm mu • . 
ı fıne J• bancı raatıele ad 
amların lcız ellerıadcıa kur

tarmıt •• çocuk terblyuını 
meılek edtoen •u" uf 'fe 
tecrübe aabıbı ıahıtyetlerıo 

deicrll ve ıaılhıyetll ellert. 

' oe yermııttr · 

Kalıte maselası 
Cuaıburıyet ıdar ıı lmpa· 

ratorluk devrinde na11lea 
meıleğe ıırmlt llyakataız 

uoıurları meslekten uzakuıı 
tırmak ı çıo eaallı tedbirler 
aldı ve bu gtbHcri az zaman 
lçtndo taıfıye ettı . Cumhu
rı yet ı n lee11üı 11ralerında 

ilk okullaranıızdakl muel 

ltm kadroıunuo nncak üçte 
birin i tegkıl eden muıılhm 

mektc;bı mezunlara, bugün 

okultkmnızın baılac mu l 
ltm unsurları olmuıtu,. . 

Cümhurlyet ldercıl ilk 
okul muallimin!, bir tar f · 
te n modera meslek mü a 
eeıelerl~de en iyi ıutlar 
içinde ye ttıttrırkeo c:.ltjer 
t raftan mevcut muallimle 

. lerl kurslarla, neırtyat la , 

d ırckttf1eıle aydınlatmağı lf 

edındt •e me•lek arkada· 
ıımızın me1 eki uıvlyelcrı ot 

mOtemadıyen Jükaeltmeie 

T0Rg)ILI 

Gö le • 
r i t -

1 maçı. 

Yeni t[ şe~kül eden ~u spor ~u'. upleri ilk temaslanm 
Bü. hani yede yaptılar . 

Borhantye, 20 {Huıull) -
16 Tem muz pazar günü Ed 
remtdln Zeyttnlt köyü ld 
manvurdu futbol takımı ile 
Bürhanlyt'nln Gömeç nahl · 
yeıl ldmanyurdu futbol 
takımı Bürhanfye aahaaanda 
huıuıl b ir tanıımo. maçı 

yapmıı1ardn llı. 1 kuldbün 
de teeıdıı tarihleri bir yıl 
•••eldir. Muhıtımlz ıpor ta 
rlhtne ileri bir adım ve kıy 
metli bir hltıra olarak ıe · 
çecek defert bulunan bu 
bldlıe ıamlmi bir alaka ile 
karıılaamaya llyıktır. Ge 
reli Gömeçlılerlo, aerekıe 
Zeytlnhlerln otuz, otuz be 
ı•r kltlllk kafileler halinde 
80rbanlyeye ıeltılerl pazar 
ıününün burada buıuılyet 

taııyan canlı bir tatil ıBnO 
olarak ıeçmeılne yardım 

etmlttlr. Aralarında me•cut 
elli kilometreye yakın bir 
yol uzaklılına ralmen ıea
lerl•I birtbtrlerlne du1uraa 
ye anlaıan ıkı köyOn ııClzl 

de ıençllilnln Bürbanlye ıa 
basında maç yapmak buıu · 

ıundakl ar:ıuları büyQk bir 
memnuniyetle karıılaomıı 

tar. 

.Saat dört buçukta iki ta 
kım Halkevlnden beraberce 
harekd ederek sahaya gel 
dller. Ve t emiz kıyafetleri 

ile ortaya çıktı lar . Hakem 
ıkı tar•fın tatejı ile BGrha· 
nlyeden Mullafa 1eçıldl. 

Oyuncuları bir araya toplı · 
yarak BBrbanlye ıporculara 

adına hot seld ıntz. Dedi •e 
kendlılne hakemlık vazıfeaı 

Yerllmealnlo güçlüjü kadar 
zevkli Ye ıumad edHdı il lçtn 
teıekkiire deler o lduiunu 
beyan etli. Üçüacn m çın 
OJDandıiı Btırhantyenln ye 
nt nhaamın bu maç için 
hazarlaamıt olmaaına rai· 
men nızaml aaba e•ıafan

d n bıç btrtnl ı btlYa etme· 
d ilnı, burada oyun oynıya· 

cak arkadeıların bedenen 
yo r ulacaklarını fakat Bor 
baotyehlerio manen daha 
çok yorulaeaklaruu lz'1h et
ti , Ve bu maçın aabaoıo 

ikmaline olan yardımını le · 
ba r6z ettirdi Kendtlcrtnın 

bu yold k i çalıımalarda bu 
ıün müıevvlk olduk larını 
ve bu yüzden 80r hautyeh
lere ve muhne lyiltk ettı k 

lerlnl ıôyledl Her ik i takı · 

mıa da Bürha ntye aahaıını 

esçmek ıuretl ile öıterdık 

lerl :ralıınhğa arkadaıla rı 

nam ına teıekkür etti . Şeh ir 

kulQplerlnt gıbta e ttirecek 
kada titiz, bır itin a ile mey· 

dllna eetlttlen bu tkl gür· 
büz g ençltk teşehkO!ünOn 

"h lıbazır vu:ıyetler tnln 

ıelecekte dah mükemmel 
h8 le konacağının garantis i 
olan tlmdık ı ciddi ça lııma

larmm dalma artması te 
mennlılnde huluodulıtao 

ıonra sil t tam J 6 45 de 

maça bıtlandı. ilk dakika· 

lar Gömeç lehine bir cere· 
yan takip etti :>ık ıak ziya· 
ret edıleo Zeytlo)I kaluı 

miitkülatla, fakat tebltkele 
rıo ıoUe aettcelenmeatne 
meydan vermeden bu akın· 
ları durdurmaya çahıta. Bı 
rlocl parti ıonlarına doğru 

Zortln 1 orta mlihaclmla 
ıürülı ledtğl ıahli bır akının 

ıii .ıel kullanılma11 ile Gö~ 
meç bir 11f1r yenik vazlye 
te düıtü . Fazla itimadı ne· 
ftıl cezuı olan bu ıoll ta· 
k•ben bir ild Zeytinli hücu· 
mu ıol olmak ı.t ıdadmı 

ıöıterdl. Bunlardan blrlnde 
kaıdl hata C6maç aleyhine 
penaltıJa 1ebep oldu. Fena 
bır çeklı bu fıuatı Zeytin 
itlere kaçarttı .. ikinci devre 
Gömecin haklmlyett altında 
ıeçtl . Sahanın ayakların ba 
tacaiı kadar kumlu oluıu 
al ııık olmtfan fut bolculara 
bnktn hır hale ıettrmltU 

Buna raimen ateıll bı, oyun 
ıooa kadar devam etıi. Be· 
raberhk go ü Gömeçten Ne 
catı Ye Mcbmedın aaüıterek 

dtdlnmelerl ile yapıldı. Oyun 
bu ıuret l e 1 1 berabere bitti 

Gerek Zeytlolı İdman 
yurdu takımı ıerelue Gö 

meç ldmıınyurdu takımı 
teknık ve enerj ik kabıl ıyet 

bakımından iillüolük 11öıte 
remedller. lHrl f ınatcı, d ıfe 

rl yaldarıcı oyuo 111temlerl 
de tefrik edıleblllrlcr . Aoi 

parlamalarla güttOklerl te
fe••iik tdddtaaı neticeyi 
1. J o .maktan uzaklaıtırama· 
dı . 

Çal.tk•n HOrhaalye ıenç 
lıjtoın y1Uaıd1r harcadığı 
emekle meydana eetardıjl 
eakt ıpor ıaha11nın ,eni ıe 
hır planı tatbık edllmıye 

baılemuı doia711ı ıle koru· 
luia ayrılarak elinden alın· 

maıı •• Oç yıl 6oceııne lıu: 
dar ıeoede üç ay delıce 

aken :r. arınca ~ayının yahfı 
ve uğraQı olan ıeoıı kum 
deryaaandao keodıaıoe ayrı 
lan yırm i ıkı bıo yfuı metre 
murabbalık bir çöl götleri · 
lerek buyuıun buruı HQr-
haaıye ıençlığının ıpor ıa· 
buıdır ça ı ıııo, Spor yapın 

denılmeıı ve ıençlıiln kup 
kuru bır çö ı psrçaaı ıle kar 
ıı karııyl\ bırakılmaıı acı· 
nacak ve ıüçe ıtdecek ha 
zln bir hld lıe idi . M.ltı e.y 
kadar etraftan medet uman 

ıeoçl tk elı böğrOnde bekle 
dl Atlamak, koımak • e 
eğlenceıl kıt küçük ve dar 
btr m uhitte cemiyete aarar 
la bir fert olarnk yetlımek 
tea ku rtulmak için kahve-
den ke çıp bir meıın topun 
ardında koıarak , o lsun ıön 
lünO aYutmık nimet .,e fır
ıatındao mahrum k11lm11h r . 
Bır, tkı kad•rıtneı bOyüfQo 

kulafı duymaktan, ıözO 

ıeyretmekten, avutula n, Cı · 
tekle, müracftata d!lhr yer 
barl\kmıyrıcak luıdar göz 
aoüode miice11em bir ıızı 

glbl durmakta olan ıpor 1&· 

Bir ihbar canı , 
. )'apıldı. 
Ant bir tayare hücumuna 

kartı halkım1Z1 derh•l ha 
berdar edebilmek makaadt. 
le Tophane kerakolu yanına 
büyQk bir «.ihbar çanı» ko 
nulmuıtur. 

Bir kaç aydan beri ya 
pılmakta olan çan yerine 
hkılmııtır . Bu ıetn aaat 10 
da, 21 de tecrObelerl yapı· 
lacakhr 

BüyOk btr ebadda olan 
bu çanın ıeeı ıebrın her 
tarafandan duyulup, duyul 
mıyacaiı kontrol edtlecek
tlr 

Be ledıye Reisi ~ugün gelE ce~ 
Bir kaç ıGnden beri Anka 

rada bulunmakta olan Bele 
dıye Ketıt Naci Kodanaz bu 

aüo tehrlmlze relecekUr. -
Tamir ettirilen 

çeşmeler. 
Yence maballeaı Atalar 

caddeal Ozertode Çakıcı çeı· 
' meal, yeniden betonarme 

olarak Japtmlauıtır. D•po . 
ıu bet ton au alan bu Çt'f· 

meden balk çok hllfade et 

' mektedtr 
Yıoe aynı cadde iizHlnde 

pek harap bir halde bulunan 
Celinlar çeımu ı de yeniden 
tamir e\tır ılmı ıtır . 

buının acakh hali dolaym 
ile bu matdur kitlenin hak· 
ı. dilek Ye tlklyetlerindeo 
muzlarlp olmuı ve lhtlracın 
altıda birini karıı ıyecak 

kadar btr 1ardım yapılma · 
11na aeb'p olmuılardı Bu 
ıüa için 600 metrelik çe•· 
reııden 300 metreıl btr met· 
re yükıeklıkte duvarlaamıı· 
hr. Hır yıl ık b6lre tabııaa 
h yiiz ltrayı bulmıyaa ıpor 
ku16bü ııe bir lıaç yüz il 
rayı ı•çmlyen bldceılnl dı · 
ıarıda yaptığt ıpor temula
rına, dayet ettiği takımlaran 
eiırlanma11na, kartaılyealne, 

toplanblarına ıpor levazımı 
na ve benzerleri ııbt tbtt
yaçlara nrfetmekte buluun
duiuodao ve eaaaen y(izlH:e 
ıfade edilen rakamlarla mey 
dana gelmeı ne lmlcln bu 
luomıyan ıpor alanı lç•n 
ba ı •urm dık makam barak · 
m mıt ve fak at gençl ığtn 

bu miizmlo derdi dert ol 
maldan çakmamııtır , Naaret 
tla Hoca meıbumun tftrbe 
ıl kadar aıü üoç olan dıt ta · 
rafına mukabil, büyük uh 
ranın aö rüoOıünden farkı 

olmıran tç maozıua11 ekıl 
be\er huıl etmek ıç ın kuv. 
vetll bir rlizılr bekle111ek · 
tedlr 

Yakıo aüolerde cl•ar ka
zalarla bırllkte Bürbanıye-

de de tebklk ıeyahahna çı 
kacak ve bu meyanda ıhtı 

yaçlarla yakından a lakadar 
olacağı ıöflenen y n l ve 
kıymetla va limize luza ıenç 
lertnln bllbaısa Hhft dertle · 
r lnl açacakları aolaıılmak · 
tadır . 

Edremtd Ayvalık arasında 
buluomaaı dolaylııle bu 
merkezi Taziyeti Büı haniye 
n ln bazı tavauutlarde bulu · 
oma11nı tcıp ettlrmclıdtr . 

Halbuki mutaH111t ıolG oy· 
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Ayvalıkta kar
puz ve armut 

bolluğu. 
Ayvalık, (Huıuai) - - Bu 

yıl kazamızda karpuz bol

luğu ıtmdldeo baılamııtır. 

Bu yOsden karpuz fıatla· 
rı pek dütOktür Daneal 5·6 
kuruıtur. 

Bundan baıka arm!lt ka · 
zamı&a çok ıelmekte, kilo· 

ıu 100 para tle beı kurut 
arasında aatılmakt .. hr 

Mahsuller bu yıl iyi: 
Bu yıl kazamızda t6tOo, 

zeylin, bufday, arpa H yu· 

laf dıfer yıllara nazaran çok 
iyidir. Ştmdlden barice ıeY 

lııtyat baılamııtar . 

Gelenler gidenler: 

Mebuılarımızdan F eyzı Sö 
zenu d6okl Handırma ek•· 
preıı le ıehrlmlce gelmııur 

Neşriyat ---
Seden terbiyesi ve spor 

Ayda bir defa Beden Ter· 
blyeal Genel OırektörlOia 
tarafından çıkarılan bu met 

muaoın temmuz arın" •1~ 
yedinci aay111 çıkmııtır. 

Fıata ı5 kuruıtur Ta••1 

ye ederiz. / 

namaaı iç a bütOo ıutl•'' 
haiz olmaaına raimen yal 
oız bir ıpor aabuı aokıao' 
lıfı hem Barbaniye ıeoçU· 

t• 
jlne, hem clYar memleke 

ler rençltklerloe bu fı'I·••'' 
kaç1rtmaktad1r. Bu cıb•11 

lzami huıulyetle ka•t•I•; 
mak için ıon kararlarını t•1 

btk mevkllne koymal•'1' 

iç ye dıt yardım kayoakl~· 
rından en çok randıa:ıaD • 1 
mak ıuretıle bu çok haJ''ı~ 
teıebbüı baılanı canı herb• 
de ıona erdirmeleri ld11''

111 

de.,. 
yurdu idare heyetin 
Halke•I ıpor kolundan bil 

b•· buaa Belediyeden Ye Bü• 
ıe· 

nlyell olan herkeıten bek 

nen bir vazıfedlr. 
Beden Terbf'feıl ka01111

" •• 
nuo tatb . kıne atd oı:ı•"'11 JI 

1ıd 1 
menin Baı•eki lete ver e· 

-k blf' haberi burftda bOJU bj" 
•inçle kartılanauıtar Hu 1 d•ll 
d11e ıpor aahuının nJCf •' 

gelecrjınl tebı r ede:u' 
kablelvuku bir btıteD ııılı1 
•etli olan btr emare tel 

edtlmektedır ııil 

lkl enerjik köy ıe11' k•f 
nln Bürbaolyen•n ık• •'' · 
metli mlaafırl oi•r•~1811,ı · 
mızda buluouıları d 0 .,· 

le memnuolyetıaıızl "e, f'" 
toP 1 ,,. 

ların bu takdir ,ıl• 
hareketlerinin Ba1ıke•1' le' 

k6fe ' yeti ve daha .ıentf lı &11 
ı. 1 e • 'I' b'' de alier teıekkü er oıel 

durmak lıteylı gıbl 1 lıtd'' 
- el ç• ~· mlnıı taııyao ıuı. lı•' ..,. ' leunan duyulm•11 1~ı" 

ılıe yazılan ıu Y8 ııo•" 1t•'1 

Por •• lı 
Bürhanly< o to • ..-.•" 

k ı•ll"" oı 
derdini de aldJ• .. 010P 

b l aıu !' 
olarak k6klü r 1 ı.o'' 

!f. ooe ,er t•. 
tekrar göz un flr ' 
ne •erile oldu Ml•~ıl.,.,sl1 
kımludao 6z0r " 1~ıo ıf 
de fıuat hazırlad•51 
raca bir arau old.a· 
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Mosk.ova 
dra a :-lo 

1 şmazhğı 
. Bundan lld hafta evvel 
aarp devletlerıle Ruıya 

•rıuı~dalıı m ilıakerelerlo 
uzamaaandan bahıederlun 

hunu mucip olan muhtelif 
Pollttk •e pılkoloj le ıebep 
ler me•cut bulunduiunu ve 
Jenı olmaıan bu ıebeplerln 
hu memleketlerin iç iılerl 
le lltrlll bulunmadıklaranı 
Jaaauıhk. Bu mQzakerelere 
•1tıel olan baılıca meeele 
illa, Boiazların durumu ol 
tlutu bu gOn ltlklr bir ıu· 
rette anlatılmaktadır. 
Şark meaeleıl denilen b6 

tGn bu tarıb, yalnız bir ook· 
tada bullıa edtleblltr: Çar· 
~k kuı1aıanın ••veli Kara· 
deatze çıkıp yerleımeal ve 
burada ku••etlendtkten ıonra 
8otaz\udan ıerbeat ıeç· 
'bek lmkiolarana mazhar 
•larak Akdeolze çıkmak le 
tbayOIG!.. 

Bu ıOn Boiazlaran durumu 
1935 da Montr6de im· 
•alanan bir muahede ile tea
bıt edllmlt bulunuyor. Tilr· 
~1 Je bOkQcnetl, latedlil ku• 
••tt tkttup ettikten ıonra 
taleplerinde tarar ederek 
lauıaların mnhım bir luıma
"' tahakkuk ettlrmele mu· 
•aff ak olmut •e bu mQl.lm 
h~tdlerln hakımlyetıot bıl
fıu eline almııtır Son zıı· 
"'"ıtlarda Tilrklye ile Fran 
'" İaıtltere araaında •o-k· Q' ıelen anlatmalar, Bo · 
l•tlar yazlyetl meıeleılode 
)eQI bir merhale vQcude 
htlrıntıtır. Tilrklyentn em
'1Yet ve bOtünlüiüoQ mü 
:lfa• etmek vesıleatle bu 
b '•letlerln J<aradeotze mü 

1"' miktarda harp ku•vetı 
leçtrnıelerloe müuade edtle· 
Cttı t•bıtdır . Sovyet rlcallle 
I~ 

1 
•reolunmuına ralmen Çar-

'lıa Boğazlar baklnndakı 

'"' lleyf aıyaaetlnl takip et · 
~ekte bulunan Sovyet Ruı· 
l lıe btlbaua, bu y6zden 

~'-dııeye dOımektedır Çan 
"6· b d • Ya •ncı de•letlere aıd 
, e•u-ı fllolaunın BoiazlardaD 
'rb ~t eıtçe ıeçerek "-aradenl 

lçı Çtlcmalaı a, Ruı topraklan 
dı' bir tehlıke arz etmekte· ... 
ı, 1',rıılıkla yardım hüküm 

'•n d Q e &yanarak ıerbeıtçe 

lt0i•ıludan ıeçıp Kuı uhıl. 
rı11 ı, e Y•n•t•n Jabaocı tılo 
tın 

liin llrzedeceil manzara bu 
)l baıka makıadlar iç n 

'd•Qı '' ı temin edilmek ille 
~.0 Sovyet Ruayanın mer 
"ll 

bı, larafındao pt k kolay 
•urett \ t,d e taıav•ur o uomak 

''· 
~O•k ~'~ı ova - Londra ara11n· 

'~b b •nlaımulıjın bathca 'a: 1 
itte b•dur. Aıarlık 

.... ıuıı,r 1 b -.ıı, 1 IDeıe eal, eyoel 
~~ti '\' 6kın Şark mQoaae 
d •rınd ır. e yloe birinci safta 

lürt· * 1Y• nadan bitaraflıklan 
ıo ayrıldı: 

~\Jt l'eaunuz 1939 tarihli 
to 

'lft " l•aeteal (A .A ) Na-
~'tı" fiarıcıye Vekıhm1zlD 
~ tı ,,alc ' 1 J&ıetımlz haklnnda 
,,, Mıllet Meclıııodekl 

'•t •aı yukarıdaki batlık 

altında ve birinci ubtfealn· 
. de hiç bir mütalea dermeyan 

etmeden netreylemektedlr. 
Aynı tarıhll «Zora» geze 

teal bu haberi «Türkiyenln 
harici ıı1eaett» batlıiı altın 
da betlncl eahıfeılnde netret. 
mektedlr. 

Türk - Romen ~osttuğunun 
kuvvet ve kudretı: 

Un••.rıul gnteal (10·7· 
J939) Bır doıt memleketin 
bü10k elçl! ğl ve bOyük t-1-
çlıl betlıia altında oepetu
jt bir yazıda ezcümle töyle 
demektedir. 
"Euı• tevıd edilecek bir 

takım müıre;oek meof eatlere 
ve halen b rtaraf edtlmeat 
lizım gelen bazı müıterek 

tehlıkelerle blr ıtımad ve 
mukabil aadr.kate ve ıuura 

müılenld doıtluk ztnclrlne 
•• teunfid tezahOrlerlne 
yeni bir htllka. 

Bız, Romanyadakl TOrk 
elçtlıtı ile TOrklyedekl Ro · 
men ıefaretıntn büyilk elçl 

ilklere tehvıllnt b6yle tefıır 
edıyoruz 

lıte, dan cumarteıl gOnO, 
TOrklye cumburlyetınıo llk 
bOyük elçıııotn, mııjute 

ikinci Ke.role IUmstnamulnl 
tııkdım meraaımf, bül6n llo
menya efkira umumtyulnln 
kayıhız ve ıartaaz ıempatl· 

ılnln lozlmunıl~ fere edtl 
dl. Bu hidlıeyl, halctlıll te· 
tekkür ve ıe•lnç hıılerl tle 
ka ydetmeklıjl mlz eerek tir. 

Doıt ve mOttefık memle
ketin bu ilk büynk elçlıl, 

bıll f atıla aektz ıenedenbe 
rl orta elçi ııfat ı le Türkl 
yenin menfaatlerlnt lemıtl 

eden \'e her ııde uzleıtır 
maya ve Romanyanan men 
f aatlert ile abenkleıtlrmf"ye 

muuffa&c olan aynı tahtı 

hr 
D plomatlk taktı, timi 

bılgııt, yarattığı aempaU ve 
doılukları - CD muhım ola. 
oı kazandıiı muvvaff akl 
yetlerd ır - ve Romen mil 
letl ıle Romanyft için beale· 
dıtı mü.teker ve aamımt._ 

hıuıyah ile muvaffak ol 

muıtur. 

Hcık ıkftten, düoe kadar 

orta elçl ve bu günden ltı 

baren de büy611 elçı olan 

ekseılnı o uphl Taonôver, 
aekız ıeoe c••elııı Romaoya 
ya tik defa ıclmlt ve bu 
münuebetle Romen mtlleU 
nı taoıaHk f arutını elde et 
mlı bir zd değildir . 

Hayır, çünkü kendiıl Ro
menleri ve Romanyayı çolı 
tanberJ tanıyordu t3u ma· 
lumatı da, tarıh g lbl kitap · 
lardao deitl, zlyaretlule "e 
ınemlekeUmlzde oturm6kla 
elde etmııtı. fakat, bir tu 
rist aıbı defıl, Tnrklye ve 
Romanyayı yekdljerlne yak 
l111tıracak kültürel bir oıııt · 

yon!a gelmıttı· Bu miloue· 
betle 11öyledıil nuıuklardıt, 
Romanya ve Romen milleti 
için umlmi hlıler doludur. 
Bu nutulslar çok mühtm te 
sırler b1tf' ktığınde a o zn mn · 

oın Baıveklll mütcveH e 

1. G. Bratlan•I keodlıin• bir 

( Ba ftare fı tk ı nct H yh.dfl) 

ıon derece ehemmiyet ve• · 

dl. 
Cumhuriyet ldareıt, mu 

alllmltil yalnız mulek ha
line getlrmelıle "alnıadı; bu 
mealeğl cazip bir hale eetlr 
mek için de mOblm tedbirler 
aldı. İmparatorluk devrinde 
maaı ltlbartle de•let me 
murlarınan en aı•lı duece· 
lerlade uyılan ılk okul mu 
allıml, onbet yıllık cumhu 
rlyet ldareatnde maaıının 

yüaeldlflnt gördOı. im para -
torluk, ıon devrinde ılk 

okul mualllmtne uıarl 300 
izaml 1000 kuruı maaı 

•eriyordu Şu ıuretle bir 
tik okul mualllmlnln meı· 

lek hayatının ıonunda ale 
bll~ctil maat, bır kaza kay 
makamının m~murlyd ha 
yatına ııreraen aldıjı ma•t 
derecealnl ancak buluyordu 

Büyük Mıllrt Mecltat 1340 
da netrettıit bir kanunla 
tle oku\ aıuelltmtnin uıa•I 
maaıına 1000 kuruıa çı · 
kardı ve bu manıa Qç yıl 

da bir 2 "'0 kuruı zem ya
pıhnHtnı temin etti. 

1926 da neırolunan bir 
kanun ale ilk o"ul mualh 
minin a•ı•rl nıaııı (lçCJO)e 
çıktı. Bu kanun mualhmın 

maaıına o, yılda bır ylizde 
15 nııbellnde um yapıl ma· 

11na da imhan verdi. Bun 
dan bıtlıa ilk okul mual 
lımlarıne meıken bedeh, 
baamualllme mak•m licretl 
ilk muallim mektebinden 
yeni çak on mualJimlere 
80 lira teçht:ıot bedell 
bedeli tf'min ellC. 

Alınan tedbirler 
1930 de çıho 1702 ıa 

yılı kaaun, tlk okul mual 
mın10 tarfıbı iç n yeni eıaı
lar koydu. Bu kanun i le 
ilk okul mualltml baremin 
on altıncı dereceılle mealeğe 
eırlyor, ehlı1et göıter&lıllçe 

üç yılda bır baremin dr.ha 
yukarakı derecelutııe t~rfı e 

bak kazanıyor, meıleje gl 
rlf nıo 27 lcct yılında ba 
remin yedtocı dnecesloe ka • 
dar çıkırordu 

laıparetot lugun tlk okul 
mualltmloı yııırsthiı yüz kı· 

z ı t ıc ı ve aefal ıert la rla kı 
yas kabul etmıyecek bu 

ruüı it ıartları Bü > Qk Mtl
ld Meclı ıl k6ft ıörmedl. 

A htren tad ıl ettlft barem 

mektup göndererek Romen 
bilkümelo n mleaflrl aıfatıle 

ıkametlol bir müddet da· 
ha temdıd etmeefnt rica et 

mııu 

Memleketlne döndükten 

ıonara bir çok ıthlrlerde 

Romen mllletınl Vf! Roman 

yayı tan ıtmak üzere bir ıe 
rl konferenılar vermlttlr 
Ve her ıkı memleket hHI· 
kanın yekdlierlne yaiılaı 
mııları huıuıunda da ı arer 

etmlttlr . 
Bu mumtaz doıtuo ıamt 

mi duvgular•d• tebaıGz ~uı 

ren baıka bir d~lll. O za 
mso Oımaoh ımparatarlu 
ğunuo eczayı aıiltemmlme 
ııoden bu\uoaD Makedooya 
ya giderek Romanyaya da
ir yeoıden bir çok konfe· 
ranııler vermlt ve aynı za 
mtında da Makedonyalı 

ltomeoler hakkıuda da ya · 
(Sonu dördüacn aayfada) 

-

k ounuoda ilk okul mual
ltmiolo mealefe 20 l ıra ae-
11 maaıla glrmeııne •• it ya 
kaU ıörüldükce terakki 
ederek dtAer devlet memur 
larınıo v •ıl olduğu yfikıek 

derecelere muallimin de 
çıkruuına lmkin verdi Bu 
ıon kaDun cumhuriJel tda 
realnlo milletin fıtık balını 

ellerine verdllt muallimle 
rln terfıhıne ne kad r ehem 
mlyet verıldlllntn yeni •e 
parlak bir delllınt daha g6· 
termıt oluyor. 

Cumhuriyet h6kümetlnln 
maalllmlo refahını arhrmak 
için altılı her adım mual· 
lımllk meslt-flne daha ca 
zıp bir me•kl temin etmlt 
mılletıo ıenç ve dınç un 
ıurlarından mühım bir luı· 
mının her yıJ muallım me 
kteplerlne daha 10luek bir 
ntıbette reibet etmelerine 
yol açmıthr Fa et Mılll Şp f 

Relıfcumhur lıoıet ln6nG· 
nfin btrkaç ıene önce mu · 
alJımler~ tradett ı klerl bır 

nutukta buyurdukları ı ı bı 
« bır mualllmln hakıbl re 
fahı için yalnız para defli 
aaıl onu bGUln ehemmiyeti· 
le takdir edecek içtimai 
muhıt lazımdır • 

Türk tnkıllbı, mulllllmln 
luyme\lnt takdir ettirecek 
hu içtimai mubıtt az zam8n 
da ı~urdı . 

Muallim, feragatin timsalidir: 
Türk mualltml, dün oldu 

iu ııbı bu gQo de terajatle 
vezıfeye bı ğ ılıiın eo aıll 
tlmıalidlr. Sayın Vekılım 

Ha1an Ali YOcel, bu ıün 
Maarif Şüraaını açarken ıra 
detttklerı nutukla 1 ürk mu
alllmloın yükıek feraıat ka
rakterini tebarOz ettirirken 
1 Drk muallımıoın 1amlmt 
duygulumn beli~ bir terce 
man olarak .a,ledıklert tU 
ıüzel ı~zlerl oıüaaadenlzle 
ı ze tekrar etmekteD kendi 
mi alamadım . 

« Meılekdaılarımın maddi 
refahını t n:ıtn hii._ ümet ar-
kadatlarımla beraber benim 
de en bürOk vazıfemdır. fa 
kat ıuraaını derhal huzuru
nuzda arzedeylm ki Türk 
çocuauoun • TGık genclnto 
terbıye vezıfu•Dl üı\üoe al 
mıt o lon bizler, vazıfelerl • 
mızın tam ıfuı ile bu mad 
dl mevzuu uıa yekpare bl· 
1 meyız ve b ıl mlyoruz Bız 

üstümüze aldıiım12 talim ve 
tubtyc meıulıyettnı parrı ile 
aırtlarımızda taııdığımız bir 

yük değıl, vatanıe•erlljımlzln 
memleket "e ruıllet •ıkıoın 
göolnmnz,- ve kafanııza tev 
di ett ğl mu k ddu btr emel 
bılıyoruz. Bütün kuvvet ve 
kudretimiz ıervetımlzde de· 
ğll, bu z holyetımlzded ı r Bir 
ıbadet gibi geceyi gündüz 
den ayırmadan çıdıımamız 

bu y\Uuek AdealJmlzln liziln 
den 1rellyor K'ıaoeler, ma
betler ve ıehırler wıbt tnaan 
lar da bina olunurlar. Bu 
gOoOn oeaıllerlnl J'•rtnkt ne· 
aıllere ulaıhracak J'OlUD ya
pıcılara bizleriz Bı :ı, TGrk 
hocaları TGrk ~lllettnln tı
tıkbalıoı tert~mlz ellerlmtzle 
yufurur •e kurarken rözle· 
rlmlz bahtiyar yarınların 

ıeh~r yıldızlarına dlkllt· 

dır » 
Sayın dıoleylcllerlm; 
Cumhuriyet ldareıl mual. 

lımllil mHlek baltae ıettr-

Zeytincilik bahisl~i: 

Yaz hafriyatı 
fın üıt eathında toplanmıt 

Tem muz ayı fçtode zeytin 
lUılıerde yapılacak ftlerden 

- iil· blrlıl de zeyllnlıfln ıur 
meıi veya çapalaoma1tdır. 

Temmuz ayı ıçıode zeJ 
t ı nltği ıürmeo!D çok faıde 
lerl vardır . 

Bunda dıkkat edilecek 
Qrmeden 

ıey, faz1a derin 1 k 
raloız otların ve kayma 

l ı te· 
t:ıbakuının kırı maaıo 

k t kdtrd• 
mın etmelidir A •1 8 

bllikl• 
yani derin ıOr6lBrae 

kaçar 
taprakta me•cut oem 

r bulu 
~e fatde yerine zara 

ruz. 
Sathi ılrmeoln faıdelerlı. 

- o a ı· 1 Kurakhtın oD 

nır .• 
Yabani otlar temiz · 2 

lenlr . 
h lan· 

3 - Toprafın ••1 

maeı temin ~dtltr . 
4 - Haf riya ti mtıteıklp 

ınrıtl ıeçlltue, toprtl10 ,od 
- . d hı•• ztl duzeıecelın en 

kı1-
kolay yapılır •e daae 

bol mas. 

Kuraklığa olan f aideler: 
Temmuz aJıod• yıpılao 

Hthl bafrıyahD kurakt•I: 
6nüae ıeçtıjıaı 16yle11ı1ııtı lı; 
bunun aebebl toprıkt• 

'
•iri borularıo kırah1>•110 

~ ı bo· 
dandır. Topraktı t••' 

t ı11ce ıu 
rular denılen ıa1e k 
7ollan •ardulu: Alt tab• ;. 

dakl IU)UD ı•Z la1Db••• k 
çıkar• 

tıll ııbı ıu üı.erıu• 
b olur. 

kaybolmasana ae •P ık edıl 
1ıteamemıı •• talf borular 

mit tarlal.,da bu d ter 
tam olarak teıekk61 :k;lrrd• 
Ye kmlmadıkları t 

daimi olarak ıuJUD k•bÇ~d•_-
8u • I· 

ıına ıebep olurl•'· I 
k topr• an 

olur. 
Bu yQzden çlftçller, (lkt 

çapa, bir ıu yerlal tutar) 

derler . 
Sathi bafrl1at bizim mem· 

teketlmtzde Qç tekilde yapı· 

la bilir: 
1 _ Çok aathl 16re.1ek 

arkaııadao ıürgG ıeçtrmek. 
2 _ Tırmık veya bıçakla 

merdane ı•çlrmek . 
3 _ Ataç etraflarına ça ·. 

palamak ıuretlledlr. 
Bırlncl tekilde yani aa

panla ıürerek hemen ıcırıl 
geçirmenin aleyhınde olan· 
lar •ardır,Sürgün6a yenide• 
ı•lrl boru teılı ettıjl11deD 
geçtrtlmemHl llerl ı0r6lmek· 
te ıae de ılrıOnüa yapaca· 
i• f at de, huıule ıettrect-il 
zarardan daha Qıtt\• olda· 
juodaa yapılma11 tayana ta•· 

1ıyedlr 
Tırmık veya bu tıt ı&reo 

dljer aletler otları keattil 

ve •öktüfü, ıatbl tabakayı 
da giize lce karııtırdıiı için 

fOk iyi oetlc• •ermektedir. 

Yukarda yazıla• iki uıul
le hafrlrat temin edlle111ez· 

19 
afaçlarıo etrafı çapalan• 

maladar Çapa çok ıaıhl ola · 
rak J&pılar, ot ve ka1malıD 
karılma11 kafıdır. 

Hafriyat bılba11a kurakh
fıD aoOn6 aldıia lolo zeytin

cilik tt'erlnin eD mObımle• 
rJndeadlr. K8bılıe tırmıkla, 

. urmık bulunmazı• çok ut· 
bt olarak kara aapanla,eler 
kara ıapaD da temin edıle· 
mezıe aiaç etraflarını elle 
fıpalamak ıurell~e bu ıı te· 

•ID edllmelıdır . 
Bu ıuretle yukarda ıa J• · 

lan fatdeler temin edtlmtı ıenln 6n6oe aac• b 
üıt Hthını tıllytr•k bu 

0 
olur. 

rulara kırmak ıurıtıl• gdrç Zeylin bakım fen memuru 
'1•11 ID E l c l mek kabil olur. ,.. m n eng z 

k b •ur• tle• ~t~o~p~r:a:_· .!...-:--:----:::-::--:;;:::-::-;::-çı an ıu u "... Türk muallimi Türk lokı· 
- i cazıp 

mek, bunu meıle :ı kıl- llbının en yorulmaz, en f•· 
bır karakter •er0>8 e rafatlt tıçtıl oldu. Llık sıb· 

kır "e madı, muallimin •• niyetin tamiminde, Tlirk ha· 
nkıelttl· d 1 hayııyetlna de J okullar• rflerlnln yayılmaıın a part · 

imparatorluk, a ı k klDlt mlz preoılplerlnln halka afi· 
muallım mektebıodeD ç~etlt· · lanma1tnda, ha11h Tlrk la· 
uoıurluı bir ta~fte:er 1DU lnllbıoın her hamle•lad• 
Urmlı olmakl er•cerre çı Türk mualllml en ileri ıaf· 
allımlık mulejıal falakalı, ta J•r aldı Mılll killtGrGa 
kan ııkata ııdeDı anuel · •• Türk ınkıllbınıD canla 
ıerı zıhnıyetıt yobUCuD>hu· kayn•i• olan Halke•lerlnln 
lımden kurtar1111ıtkırİ1 ham· •n çalııkan ve ~n izlmll ı&-
rıyetıo yeptıi• ta 1 p " arlaklarınd•D oüllüıO ıeoe TOrk muallıml 
lelerlolo en P ııttk· 
biri Tiirk çoculıılarıoıo oldu. 

ahıl •e mu· Azlz dlaleylctlertm; 
balını bu ıerl, c. ruhuou 
tft811ıp orta ınkıl•P CumhurlJet, bu ıln cıbaa 

k ı· ba bızmet 1 bl beoımaemlt ID 1 a 
1 

canlı ıulb ılyaaetlade ku•nt 1 r 
etmeyi ülkü edıom 1 ll lmtl olan 1anlı orduıunu, 

mu• ıme 
•e imanlı geeç ok delil yüluek tarihine gıpta ••r•· 
veraıtı olmaaıdır. ı~ne •""el cek btr QıtClnlüi• çıkarmak 
yırml, yirmi btf k lrln ne kadar fedaklrhk et· 
b ll l laotıaına a · Y d lr muıt im op ti mualltm orduıu•U • 

0 karıınıza yıe • •. 
rıthiıuız zaDla j mtlletln ••111110• ve 111Y•r.• 
her halı •e ta•rl ile trtıcaı il tk bfr H•IJ••e ,ak· 
temııl eden, her yentltfe J ::ıt.:lı için de G kadar fe· 
düım•D her ıakıllba muarıs .ıak&rlık etti •• muvaffak 
lcafa•ı, 6rGmcekh, ıuetodu l ld Her ılrı ordu ile ne 

b isaf aıınıD • u 
uyu1turucu yo az kadar tfulaar etHk azdır. 

lı: U teıkıl etllflne ı•-
e ıerıye h iıkalıtı . Bu Sa110 dlDleylcllerlm; 
bit olmanız mu • 1 ll •Ga bır muallim teplaatııısa· Çocuklarınızı e erine •er· 
da bu'unduiunu• uman dlflnfz muallımlerln bırıtle · 
Kemalızm takı &t.ı~•• bılsıll, rlae. •aztfe ıeverlılderlne, 
karakterli dlnf ve imanlı lııarakterl~rlne ve fedaklr· 
fedaılert karııaıod• oldufu- hklarına bitin kalbinizle 
ııuzu 1arOr •e memleketin 1 ıtımat edebillulnlz Vatan 
emniyet ve ııttkbalt haklıın· 

1 

ve cumhurıret TGrk mual· 
deki Qm1tlerfn1zla yeniden ltmlni vazifeye ne uman 
kufotlendillol içinizden du • çatına muallimin ıenç .,9 

yauıruz d ı nç ıeatle tfHezırım., dıve-

Muallim har zaman hazırdır: rek koıacai•n• ınanımıı: • 

SaJıD dınleytcılerlm; 1 Yardır.• 
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İşletme Müdürlüğünden: 

Moskova-Londra anlafmazlığı' l)evlet DemirJ10lları 
(Beıtarafı üçüncü .. ,fach) 

lundao tetkıkatta bulu•· 
muıtur 

Dıterlerl mera•ında Ma 
kedo•yalı RomeDlerl ile ra· 
lnodan tanıma11, kendlıl için 
tyt lttr ilham olmuı •• Ma· 
ke .. o•r•h arlıradaılar1mız 

ı.akkı•da pek, n••••ftlalra· 
ue termlerle dolu hul•ttan 
d)altk ktr .. ıtlert aclh ki· 
••b• , ....... ,. 

Ttrlctre bl,lk elçlıt•tn 
bu Jlkıell Jeaa •a•lfeıl, latç 
tlplaeıl•, lt•ılee kadar el· 
ele edile• meıud Ye kati 
aetleeler içi• Itır t•••IJe 
t .. kıl edftekur. Zire, lau 
faaliyet için, e• ufak mtk
yaıta bir maal~ •• pGır6s 
il btr tı olmadıtıntiaD ze· 
.ta çok müıalttlr. 

Tlrklye ile RomanJa ara· 
ııada bir doıtlak •• lttllak 
maalaedeıl •ardır. Bu •u
ah•de, ıurett alrdındelrl mak
ıadtian da anlaıılaealı veç 
hale kımaealn aleyh••• •I 
•••ecclh deialcltr a. iki 
memleketla •e meaı•ı bu 
hı•daldarı ılyaıl orıa•ı•, 
yani Ballıaa lntaata•ı• ıa
yeıt, heri.anıt bir de•letle 
t.,rıkı meHI batlaatalar1 ıılr . 

laıtımak anıt •• •illi 
ıtatllıolar1nı mahafa etmek 
ıurettle ıulh faallyetlDI 
takvl1• etmtıttr . 

fakat, her ne kadar mu-
abedelerTGrlllye tle Rc-m•DJa 
IMyaladelıl •lnaMbat için 
Itır :aamaa teıktl etmekte 
IH de, bu mlnHebat daha 
ziyade her iki memleketi 
ldere edenlerin Ye eflı&ra 
U•umlyelera•I•, bu mlna. 
sebatı ıbllle laik olabilecek 
•• ufak mtk1aıta bir pG 
rlzll iti• me•cud olmadıiı· 
aa dair eıHh kanaatleri•• 
lıtt•ad etmektedir. 

Bu mltelıabıl sadakat •e 
itimadı yaratanı da ıek6nla 
,.~ııttrmelr dolr• deftlcltr. 
Tlrlllerle Romealer, yelrdt· 
l•rlertaln 16zlertnla lçerlıl
ne bakabiliyorlar Bu mi · 
ıebatıD. ıGaden ılae daha 
doıtaae bir ıekll almaıuu 
arz• eden launların, btrlttr· 
lerlne kaıa arkalara•• çe•I 
recek ıızlı lalr maluadlatı 

da yoktur . 
BOylk elçlltiln teılıl, laer 

•aklttan daha ziyade ltu ar 
su1u •• azmi~ ku••etle• · 
dlrecelııUr. • 

11 7.1931 Tarihli Sem•e
lul ıasetnı de dlakG •• 
buılnkO Torkler beıhkla 
1az111nda ~nimle ıöyle dı 
yor: 

« f Grlılye, BClkrı elçlllftnl 
lal1k elçlllfe tab•ll etmelı 
ıurettle memleketimize 
lrarıı beıledtfl doalufun 
eh••••r•tıat 16ıtermek lı· 
temltUr. T6rklye ile Romaa-

' J& Saika• A.ntaatında, Bal
kan memlelretlerlat• mea-
faatlerl•I muhafıza1a •• 
muhtemel emperrallıt teca
•lslere karı• çola faal lalrer 
imlldlrler. TlrkJye ile Ro
maara ara11adakl doatluk 
çok Hmhatdtr. Beylnlerla· 
delrt ıaraılmas baf lantaların 
Hmhai btr lfadeıl olın le 

ma1lu, hiç hır samaa ke .. ı. 
•••ittir. Hariciye Nasırı 
mı•m Ankara ıeyahatından 
ıoua her iki memleketteki 
elçıhklerla blJalı elcıhklere 
tala•ll edtlmeıl Tlrk - Ro· 
men doetlufmaun bir teteY-
•lcGdlr. . 

TlrlalJ• ile Ro•aa,. lt•r· 

nladekt doatlufun ilk •• 
baıhce imıllerındeo bulu 
oaa a., "•pbl Tann6•ertn 
blJllı elçt tayin edtlmHI 
ata pek birik bir mlnHı 

•artlar. 1931 SenHlnden bert 
••mleketlmlsde bulunan ye
•• la6y0k elçi, Romanya••• 
eıkt bir doıtgdur. Ve Ro· 
men mabfıllerlnde de ~ok 
bQyQk blr umpatt kasa• 
mııtır, TGrk hll&Qmetı, 8Qk· 
reı bOJQk el~fltft içtn kea 
tlıııadea daha mln11lp bir 
ktmH bulamasdı » 

Mullarrtr bundan ıoara 
Supht Taarı6•erla ltlJolra 
fııını kaydederek Kemallıt 
TGrklye baklııada ıordal• 
ıuale kartı mlıarünlleyhdea 
aldılı 111 ce•abı ••tr•hnek 
tedlr: 

«I• ılnkl Tlrklye, içti
mai, ıt1a1I, ıkuıacU, K61tl· 
rel •• ahllkl biti• mieaae 
ıelerl•I radtkel bır ıurette 
cleilttlren bir memlekettir. 

o •••• ıı lmparaterluiu ,. 
rı teokratik bir ıark meale. 
keti tdl TlrklJ• cumburı
r•tl ••• llyık bir ıarp .... 
letldlr. ICemallıt thlllllı, Aı 
yaaın •• derin l&ljelerıae 
kadar •lfuz etmlttlr Bu 
16• lau lhtllllln tdeolojlıt, 
ıarlı milletleri•• ıerbHtderl 
baıuıuD.la btr dlD olmuıt11r. 

1940 Seaeıt mayıs .aon••a lsatlar Bandar•a lıkeleılnde •e depoıw•da mllatarı, •ulaammen IMdellerl, •WYald1Al t' 
mlaatı, elcılltme saati aı•lıdakl ced•elde Jaaılt •apurla ıelecelıı lr6mlrl• .... •alarla nhhma •alılı tle tah•ll •• td' 
llve iti ayra a1rı kapalı zarf uıull ile elcılltmeye konmuıtur. 

Ekııltme 29 7 939 cumarteıt ıünü aıatıdakt cedHlde Jazılı ••alleule lahlreelrcle 3 ncl lıt.t .. ltt•a•atlelal .. · 
ılltme komtıyoDunda yepılıcıktır . 

l.tekhler eksiltme ı•rtnameıtnde ya~ıh ••ıllcalarla •uHkkat temlaat, baaka .. ktubu •eya •akltaılan•• .-
teklif mektuplarını ha•t zarfları 2490 .. ,.ı. lsanunua 32 •• J3 el •atldelarl•delıl tartfat •eçhlle laa•ırlıyarak ..... 
ılnG olaıı yukarada yazılı tarih ve ılncle •• •t•fıdalat eedYelde y11ıh ekıtltme ıaatlert•cl•n Itır ••at ••••l .. ıllt•• 
komtı1oau ret•ltilne "'akbuJ •uk•blltAcle t••ll• •t••ı bglusa•aları llıımtlır. (Peıtadakı ıeells••ler ••sarı tlı .. atı 
alnamaz) 

Bu baptıkı ıartaıme . •• malı•••I• projeelnl Jlalakaılrtle lılet•• Mı•trllll•cln •• Ba•ch,...•• letaıf9• Pflflt• .. 
parHız alab•ltrler . 

Yapılacak tı: 

Baadarma lıkeletl•• ıele 
cek madeD kimlrlaln 
Yapurclan ı•palaD alana · 
rak ma•unalarla rıhtıma 
nakli. • 
Ma•unalarla ra~tıma ı•tt 
rllecek k6m6rl• ma yuna · 
lardan •aloalara tahml· 
it 

8aatlarma depoıu•da •• 
tonlarla ıelea k6mlrln 
tahltyHI. 

8and1rma depoaunda lr~ 
mor tıtlflertaclea lolıo· 
•otlf tenderlerlne talunll 

Mtktara 
toa: 
12500 

12500 

5000 

5000 

Bır toauaua •ulaa• 
mea bedeli 

Kuruı: 

35 

\ 
10 ı 

1 
1 o . } 

1 ıo 1 

Mull•--•• ile 
del t•tarı 

Lira: 
4375 

2250 

M• .. lrlrat 
tdlf•t 
K--.: 
32813 

11175 

4 - 1 

!kitlt•• ..... : ,, 

11 

lbullllmta, ıark •• m6ılı. 1-------------------------------------------------
man diioyaıa laerlne ısrp 

medeoıyetıatn zaferini t••la 
ederek loHnlrete İ>üylk bir 
blsmet etmııttr 

RADYO 1 -----lllllA RADYOSU -
D11/ga Uzunluğu: 

1648 m. 183 Kes. 120 Kn. 
Kemaltıt rejimin icraata • 

ıu•larclır: Gıtttkte aenııale 
ı••· ku••etlenen •• ter•kkt T.A.Q.19.74 .. 1S19SKca. 20 K•v 

T.A.P.51,70... 9465Kcı. 20 Kv•. 
22 · 7 . 1939 C• marteıi 

ed .. bir TlrktJ• Romenlerıa 
biat •• yaratt•iımız 1enl 
TlrklJe,ı çok IJI tanıma 
lan llaımdu:. Ta•••a,. de· 
ter yeni Heatlaramız •e Y•· 
•I ... ebt,ah•ız •arclsr. a 

BaJ Ta•rı Ô•er, :;oalta 
laarda bır tlrkolojl enıtltltl 
ıçılaujı•ı ı6Jleyerelı harici 
ıtyaıet llalııkıadakı ıualtmtze 

karıı ıu ce•abı •ermtıtır . 
«Bu ıoD tezahOrler tbert

ne lllalaa ne tll•• edebılırım 
Kati •azlyettm ı z . rAzlerdea 
çok daha ku•ntlldır. Bu ıu 
ı6alerfe hullaa edılebtltr: 

Sulhcu de•letlerle beraber.» 
Har blJlk elçt bundın 

ıoara ıöalncf Tirk - Ro•ea 
tloetlutuaa •• Balkan Aata•· 
taaa latlllal ettirerek lllu ı.u. 

tatla majeste ikinci Karo
ı. .. yllıMk müaeheretlerln · 
dea bir lııa•ı ı&taytıle bah 
ıettıkten •e Tlrktye de Ro 
manya araııadakt .. erla doıt 
lutan ylkHk bir ideale •e 
datml mtııterek menfaatlere 
lıtraad etull•I tebarQz ettir 
elti& ten ıoara ı6zlne ıöyle 

nlhaJ•t ••rmlttlı: «Tıhed
dth eden bitin hld•ıeler 

•• •azı1etler tıtll&balde çık · 
ma 11 mulatemel hldleeler •• 
•••IJetler, . lau doıtlulu tak . 
vlye •• taraln edecektir.• 

IAk ıahıfetJnt ltaıtan baıa 
TGrklJ•J• ald muhtelif maa
zaralarla •• reıtmlerle ıüı 
leye• 1 O t•••• tarihli Ro
maela ıazeteıl tie Tilrk k o· 
men doett ... altında neıret 
tlll bir baımalralede. Tork 
mllletlnta a1alettnden •• 
dofruhljuadaa tartlai mlıal
lere lıtlnaden harareti• 
bahıederek bu tiri mıllet 

ara11nda ı6•den ılae lr.•• · 
YetleaeD doıtluiua ılyHI •• 
pek bü vGk bir ehemmiyeti 
Mi& old..,._ te .. arh ettir 
••ktedtr. 

13.30 Proiram 13.35 TOrk 
•klll. I 

1 - ... .• - Nth'a•ent 
P•tr••i. 2 - l .. aıl Hak
kı - Nıha•e•t Mmat 
Far1at tle yadeylerken. 
3 - Nlha•ent ıar · 
kı - S6yle nedir balet •• · 
na 16nel. 4 - Rah•t bey 
- Nlba •ent ıarlrı - Saçla · 
rına baflanala 5 Artalct 

Nlha•ent ıarkı - Kok · 
luam Hçlarına 6 Arif 
be, - Nıha•ent tarkı 

Şerap iç 1Glfemlnde ıOller . 

7 - . . . . . . - Su aemalıt 
14.00 Memleket ıaat aya 

n, ajını •• meteoroloji ha · 
lter!ert. 14 10 t5 30 Mü · 
zık (Kabare, müzlkbal. Danı 
- Pt) 18.30 Projram 18.35 
MG•lk («Offeabacb» - Or· 
f euı cehennemde aperetln · 
den potpuri - Pi.) 18 45 
Mlslk (KGçlk orkeıtra 
Şef : Nectp Aılcın) 

1 - Dellbeı - Kopelya 
balHtaden bebek dan11 l 
- Helnz V alther - Danı 
etlen kuklalar (Fokarot) 3 
-- Heuberıer Şarkda 

4 - Ztebrer - Eıktra ope
retinde• (potpuri) 

19 I!> Tarlı mGaljl (ince 
.. z faıh) 20 00 Memleket 
ıaat ayarı, ajanı •• mete
orofojl haberleri 20 IO Ne· 
ıelt pllldar - R 20.15 
Tiirk müsıtı ( Se~tlrnıı ealıt 
••erler) 20.50 Konuıma 21 .05 
Te1Dıl 22 00 Haftalık poda 
kutuıu (Ecaebl dtllerde) 
22 30 MGsı lr (Rıcbarp Stra 
uaa Vıolonıel ıo~tı) 

Çalanlar: Meaud Cemli •• 
Cemal R~ırd 23.00 Soo 
•jaaı laaberlerl, ziraat, eıbam 
tahvı'at , kambiyo - nukut ı 
bona11 (ftat) 23 20 Mftzık 
(Caaband Pl.) 23.55 ı 
24 Yaraakl. prelr••. 

Edremit icrı 
ıımurlaiundın: 

Berç temlal için dairemiz
ce bactz altı•• alınmıt olup 
Edremldl11 Ha•raa nahCJetl 
nln Tekke mahalleaınde isi 
in deflrmenel •e ktreıçt AU 
0Yahaı11 tletermeaıalle bu· 
lunmalıta olan (baharla mi· 
teharrlk ale• borulu •• on 
beyıtr kuv•ett11tle Macar 
ma m61lb bet yla ltra lrıy 

metl auhammenelt bir adet 
lıttm llızaaı Ja•I 1 
okomotff makine) peıl• pa · 
ra •• açık artarma ile ıab · 
lacalstar. Açık artırma11 l O 
•luıtoı 939 tarihinin per 
ıembe ıOnO ıHt 15 de ela 
tremlzde yıpılacaktar. 

Fazla mafuınat almak lı · 

tlyenlerl• mem\Jrtyetlmtse 
m6racaat etmeleri •• talıp 
olanlar1n 1 8 939 tarllalnden 
itibaren 939 17 l doara nu 
marHt ıle dairem iade laer · 
kete açık bulundurulacak 
olan artırma ıartnameal•I 

okuyarak muayyea ıDa •e 
saatte dalremtzde hazır bu · 
lunmalara llln olunur 

Bıhke siı ticırıt ıı 
sınıyi o~ısındın: 

BahlsHlr •lllJetl merkezi· 
ala Ele mahalleılade (14) 
•umarala hanede otura• Tir · 
klJ• Cumhuriyeti tabaa11n 
dan olup Ete mahallesinin 
demtrctler caddeılncl•kl (6) 
numarala dOklrlnı tlıamel

ılhı ticari lttllaaz ederek 
93 l Jıhnclan .. erl kuncluracı
lak tlcaretlle lttlıal ettlll•I 
beyaa eden Mehmet otlu 
HCiınG Ôzkardeı lertn ua••nı 
ticareti bu kere (Ku•dara• 
cı HüınG Ôzlcardeı'•r) ola
rak te1cil f'dildtft ııltı b• 
un•anan imza ı ,1ıude Tarlı· 

çe el yaz11tle (H. Ô&kardeı · 
ler) olarak ticaret kanunu
aua 42 acı maddeılne ıöre 
Balıketlr ticaret •e una,ı 

oGHınca 19. 1 939 tarih ve 
t092 ılcll ••J•••• kayıt ftlıl . 
4111 il&• elu.ur. 

Erdek idare heyetinde11: 
Kıymeti: Cl•ıt: Ar: M. K6yl: Hududu: f . ... 

30 T. Dut 7 50 Ocaklar D H .. a•, B. Yel 

75 T. Zeyt 30 

30 T. • 30 

20 10 

Tarla 

50 T. T•t 2a 

30 7 50 

37.10 Dut 7 50 

45 7 5) 

30 z.,u. 7 50 

40 • ıo 

45 Tarla lO 

50 Zeyt 20 

10 • 2 50 

22 50 .. 7 ıo 

• 
• 

• 

.. 

• 

)) 

• 

• 

K. fbrah••· C. 
Pa,.ollu 
D. Ba•ı. a. Yol. 8' 
K. lalıı, C. Yol 
D. Dere, B. Yol, Jf1 
K. Oı•••· C . Y.I· 
D. Mehmet. 1. -
Yol. K Meh••t 
Q . ......... 

D. S.lt•. B. M• aft 
rat, K Nacı, G O_, 
D Kert•, 8. De 1'f1 
•••· K. Kadri, C 
Ka .. a 
D. Allmel, 1. 31• 
Alt , K Yol, G . .ll_,

1 

D Mela•et, 8 •tf 
Deaız, K. Meb 
•et C. Haı•• 
D ıı.adrı. 8. Fat· ~ 
ma, K. Haun G. N~ 
D. Yel, B. K•- IU"""' 
clı.a, K. Y•a•f, c. 
lleh•et fi 
D KeHt 8 . Ha· ıo 
tan. K. Hııeyt• 

G. Meh••t ti 
D. Dere, 8 . Ha il 

•••, K. Yel, C . 
HHaa 9 
D. Muıtafa B 11 f 
Na•••· 1t v.ı. 
G. M•tafa r2" 
D. Alt, B. M .. 
••t, K Ha-· 
Jta, G Me ... •t ,.,t 
D . Hatlft, il Ha 
ta•, 1(. Y•I, G . 
Mela••t 

5 76 Kapı N. 109 haae lt6r ı~t 
G72 l09 " • • 
576 169-l » • 
672 108-l Mal••• • 
672 108 .. Mal••• • 
112 113 Depo • 
144 1 Baraka » • 
192 1 Baraka • ;t 

2457 Ltra 25 kuraı bıaa •• araat werıı._,.a. t., ~·ff' 
lara rlıumu nlıbt1• borçlaraeıa temtat talaıdt içi• ~ •• ,.-· 
Ocaklar lılrladea ltalyan tabaaıındaa lt•,.tl ol9 ..,ıl1 
dan yukarıda evsaflara 1asılı 21 19arça ıarrt ••• ı'-
1atılmHına tahıtllt ko•tıyonu•c• karar •ertfmfl •~,r fi 
heyetince 7 3 939 tarıhıaden 281-939 tarı•••• k• ./ 
ıGa mflddeıle ·~al' arttarıaaya çıliaral•ııtır ~ 

Ba11lclat rer: Vıllret Matltaw-laldiı.ar 


