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r ı· t· Sahı.bi" Balıkesir 
1 m ıyaz · 

Yıllığı : 800 ~ 
Altı Aylığı: MJ0 
Sayısı: 3 Kuru,tur 
Adrtı: Türkdili 

Mebusu Hayrettin Ka~~~ 
Umum Neşriyat Müduru 

Fuat Bi/'al Balıkesir 

Her Gün Çıkar. Pazarteıı Günlerinden B•ıka 

ON 0Ç0NC0 YIL SAYI: 4087 

yor: • ..ıı9'-
SurlJ• mebuaa• 

..inin de lttlraklyle r• . 
ntD rr. ula le. 
a.ıcu•bur Att•t •• • • 
fel ileler& Şah s •• c1., ara· 

t1nd• bir 16rlt•• ••11• 
ıehuiıttr . Mahalefet ltdert 
muhtem~l bir uslatm• iti• 
•t•iıdakl tartlara ileri Ilı 
müıtür 

1 - Mılletln emntr•ttill 

h bir hOkOaaetta te,.li· 
a ı :ı:. kalmak 

kiilüaü mQmkla 

bu'Onkl kabl•• ııtlf• üzere 
etmeltdtr. 

2 - f raoıa Suriye aa
OtealUk bitin 

latmuıoa m 
mu ka .eleler netr•muoza ro 

dılmeHdlr. 
3 idarede te•lıleme 

yapılmalıdır. 
Politik mahfillerin ıandı-

ğıo• aöre ıerek relılcamlaur 
k mebuıan mecltıl reiıl 

gere l 
h l f t liderlerinin ta •P mu a e c 1 

lerloln doiruluiunu kabu 

l dl Polltık mabf tlleı: 
etmlf er r. a -
k " binenin latif .11nın çek ' 

ldu ~u ftkrindf'.,lr. Yeni 
kın o 1 d beJ 
kabinede ne Mar am 

d btU1e ye harlclfe 
ne de • k 

C biri rer almıyaca 
nııızırı • 

M ·halefet lıderlerlDID 
l ıı rdır. ... k 

1 kabloey• ittir• de yen 
edeceil tahmin olunmamak 

d Ekıer lyetle ıanıldılıaa ta ır. 

ı~re yen kabineyi halen 
maliye nazırı bulunan 8. 
Haff ar kuracaktır 
Şam, 19 (Radyo)- Surl· 

almaktadır. yede dahili vaziyet ~ok ka-
bir muAJene yapı rıııktır Onlveralle talebHl 
S il • çocuk ar1n• da b - .l 

la ıhD babala. ile binlerce genç uı6uu• 
Kremltn ıarayında 

d ve-
1 

a(hOltftlO nnmayttl•r J•ptı · 6,me,e m011• e • rını S I 
...... dl .,. ralmem•--• 1 · 
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• • ! «Hayatım>) dan: : 

i KAÇAKLIK DEVRİ i 
: YAZAN : 
• • : H. Basri Çantay : 
• - 8 • • • 

lıı:nlrden ç ıktılımdanbert 
yollarda takfp etU~lm uıul 

btçbtr kaye 1 h tçblr karakola, 
hattl hiçbir tahta yaklef 
mamakta, yakleımadılımı cfa 
ht11ettlrmemekt ı . Bu yoku 
lukte da aynı uıule riayet 
ettik. Sarp ve fena bir yol 
dayız 

(Gömeç) in uzaiından ıe·. 
nff bir tur yaparak, fakat 
(K.araafaç) köyQ civarında 

M hmet Cavit Be1ln akraba 
ve evidda1ından muhterem 
•• emin birkaç zat lle · ad 
laranı maalee11ef unuttum bir 
çeıme batında ıörOıerek 

dofruca (Pelit) k6y0ne var · 
dık . Mthmet CaYlt Beyin 
öt~deaberJ melcel ıureba 

olan evloe mlıaflr oldum. 
Orada konuıtuAum sevat 
ıunlardı: 

1 - Bürhanlye Ziraat Ban· 
kail memuru tabıkı hemıeh· 
rlmlz Emrullah Bey. 

2 - · İbrahim Bey ( Meb 
met Cavit beyin biraderle · 
rl . ) 

3 - Zekeriya Hey Mehmet 
Cavit Beyin akraba11odaa 

4 - Bakkal Mehmet Be1. 
K6yl<i •niyetten tama 

mile habenb.di. Balık ılrdeo 
bazı hemıehrllemfn yağ •e 
aabun a lmak (lzere ıeldlilnl 
lfltlyor, onlarla ı&rGıe••
dlltmdea çok mltee11lr olu. 
yordum. 

Dokuz ıüa kaldığım bu 
ıtbel •e "Vefalı kayde aa· 
bahları erken çamlıfa ve 
onun karıııındakt hllum te· 
peye ııder, nankör denizle· 
re bakar, dalar, okur, yazar 
akıamları da eve d6nerdtm. 
Mehmet Cavit Heyin •• ai· 
leılnto hakkımda ibraz et· 
tikleri hltufların, nıua ve net· 
lerln ebedi minnettarıyım. 

Eter Mehmet Cavit Bey ol 
muaydı muhakkak yakala
nırdım. Daha doğruıu tat· 
btklno azmcttlğlm kararı 

mın lcratlle ıebertrdlm 
Kaçaklıkta eo büyük en· 

dlıe mlaaffrette kalınan ye· 
rln ıüphelı ve müıktl bir 
mevkie dOımeıi keyfiyetidir. 
Bu mülahaza beni ıaratı. 

Ôyle ya, himaye edenlerJa 
melulane tazyıklar altında 
kalmuı, mühim zararlar 
ıörmeat de muhtemel idi. 
Mehmet Cavit Bey hariçte, 
Bürhaolye ve G6meçte mü· 
temadlyen vaziyeti tedkik 
ediyordu. O havaliye ıeçU 
ilme dair hiçbir emmare 
yoktu. B~nl en çok ıtmen. 

d6fer ıüzerg,hlarında arı . 
yorlardı. Bahkeılrdekt evim 

ve akrabalarımdan bazıla

rının evleri de daımt taraa· 
aut altında idi. Bununla be· 
raber, ben çiftlikte iken 
keadlmlo (Eıklıeblr) tarafla· 
randa oldufumu Balıkealrde 
tıaa eltlrmfıtlm. Bu habere 
zaYallı ailem de fnınmıt· 
ta . 

Pehtk6Jünde lam bir 
köylB kıyafetlndeylm. Bent 
kolay kolay ktmıe tanaya. 
maz. Bır akıam .eve döner
ken Bahkeetrll bir tacire 
radladım, Yanı baıından ıe· 
çlp ıtttlm, hemıehrlm lrktl
mecll bile. 

Bir ıün 4 Nfuo 1919 
Mehmet Cavit Bey Bürhanl· 
ye eırof ve tüccarından (Ha 
cı Talt) Beyin dalma benim· 
le me11ul oldu§uou. o hava 
ltye lfÇtlfJm t&kdlrde çok 
ae:vınecejfnt ve glzltyeccflnt, 
kenc:lıılnlo yemfn ı le benden 
haberdar edıld ı ~ını ve bebe 
mehal BGrhanlyeye ıltmeml 
fttedlflnt anlattı Hiç dOıün · 

meden hazırlandım, ıecele 

y•n 4 5 Nı1an 1919 hareket 
ettim. Hacı Talı Beyin çar. 
fi içindeki maiazaaınan fev. 
kani bir odacıfı bana tahılı 
edtlmff, orada rntıaffr edal
dlm Odada karyo\a, ktiçük 
mua, ıürahl, bardak, ayna, 
fırça, lamba gibi ıeyler var 
Yanıbaıında da bir helası 

var. Caddeye bakan pence 
reat perdeli, oh dedim, keı
rette riol bir vahdet! 

Zavallı Hacı dayı bana 
kendi ellle aepet içinde ye 
mekler taııyordu . iki güo 
ıeçtl, ruh·um fazlaca 11kılma· 
ya baı1adı Kendi vatanımda 
ıırf TürklGğümden dolayı , 

maruz kaldığım bu felaket 
ve esaret eücüme ıldlyordu 

Haphhanede ol1aydıme l rlmle 
doıtlarunla ko•uıabllırdlm. 

Daha rehııt vakn ıeçlrebl

llrdl01 Mtıbpus ve mevkuf 
Lar da bana enlı ol bıltrdt . 

Ailemle, doıtlaramla açıktan 
muhabere m0mk6ndü Möı 
yö (Şmlt) ln hakaret tük· 
riiklerlne bofduAu Tark va· 
taopenerlert bu havali hal
kından adı. Beni TOrk bir 
muta1arrıf, Türk bir memur 
ne diye taharri ve takip 
ediyordu? Balıkeıtrde beni 
yakalamak lçlD gece, 1ü11düz 
uiraıan ( 22 ) caauı vardı. 
Ben ootara ne yapmııtırn? 

Benim hanıt ıhsnet ve cl
nayetlml takip ediyorlardı? 

V ad edilen (ôOO) ltra mü · 

lrif at mı onları böyle koı · 

turuJordu? 

Bu mn1abazalar bent, çok 
rahatlız etti. Miltee11lrdlm. 

Bu tee11ürClmden haber.lar 
olaauyan Hacı T il Bey 161 

araıında dedi ki: 

- Buıün kaymakam 
beyle konuıtum. «Ltva taz
yık ediyor. Bani Bey yana 
lıp da bu laa va tiye gelme· 
ıe .. » yolunda ıöıler ıöy -

ledf; canım sıkıldı . 

Bu ııbı laflar bana lıtlı· 

kıl ııhı ıellyer du. Hakları 

da yok muydu ya! Halbuki 
Hacı Tail Bey böyle bir lı · 

tlıkal k11dfnden tamamen 
m6neızehtl O, beni kendi 

halimde bıraktı, aıağıya eıt 
ti, Kafamın içi ateı gibi ya. 

nıyordu . Üzerimde bir rüvel 
vu de vardı. Bayle doıtla. 

ra yar olmak ne büyftk az 
ap idı! lıt kökünden hal et-

meie karar vermııttm Hat 
ta (vaalyetname)m de hazır-

lanmııtı Refıkaf hayatım 

blr anda karııma dlklld ı? 

- liana acımıyor muıun? 
Dedi Gözümden kayboldu! 
Bu, rüya de§ıldı, hayal de· 
illdı, balclkattı. Blll thttyar 
alladım, atladım .•• 
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HiR HAB R L E·R 
Köylü e .d G 
Mektup a ı •• 

vzııe. 

Köylüye aid mektuplar köylünün külte re va masrafa 
~atlanmasrna mey~ın verilme~en va~linde dsğıtılacak. 

P .T.T. Genel Direktö rlü 
iQ köyl6ye aıt mektuplar· 
la ıazetelerln kaylere ııdıp 
ıelmeıl ff IDln bazı Ylllyet 
ve kazalarda hencız tedbir. 
lenmedıtı ve bu yaz.den 
k6y poatalarıoıo aylarca pot 

tahanelerde kaldılını görmOı 
ve bu buıuıu öolemek fçto 
kay postaları halılunda teı· 
kılltına bir tamim yapmıı· 

tar. Köy idarelerinin çalıı 

maaına nizam ve fntlzam 
•erilirken köy poltıuı itinin 
de köye ve kövlGye ktilfet 

tah•ll etmly~cek ıurette 1a 
pılmıuına dikkat edilecek 
•e her kövün mutlak"ıuret· 

te en az haftada btr defa 
olıun poıta11 kaza ve nahı 

je merkezlerine ıönderlle 

celc ve buralardan da kaye 
atd poııtanın aldmlmatı te· 
mto oluoaca khr. 

Köylerin poıta iti vilayet · 
lerce tedbir alınırken bir 
taraftan da ~köylülerin bir 
çok zahmet •• maeraflara 

935 Senesi So
nuna Kadar 

Olan Vergiler. 
HükQmet, 935 mail yılı 

IODUll&CI kadar olan arazi 

katlanarak tehir ve kuaba 
lara ıltmekteo mektupları· 
nı paraaız olarak köy klttp · 
lerloe yazdırmaları, k6y 
tdıuelerlnde poata pulu bu 
Jabllmelerl; köy poltalarının 
akaamdan muayyen ıGnle · 
rinde ve dOzentnde ııdtp 
gelmesi ve daiıtalmuı ıure· 
tiyle poıtanelerinde ki ku 
tutarda lcalıp blrtkmemeıt 
köy posta memurlarına ıı. 

1111 devlet dairelerince ve 
potta idarelerine kolaylık 

lar göıterllmeıl ve cüzdan· 
tarının lmzalanmaaı; k6y 
poeta cüzdan ve çantaları· 

nın zamanında ve kolayca 
temini; postayı ıGnüade al· 
dırmıyan ve zamaaında göa
derml yen muhtar ve katip
ler hakkıoda kanun ıerek· 
lerioe gör ceza tatbiki e1 

babının temini bu tamimle 
valılerden lıtenmekte ve ay· 
rıca köy poıtaları hakkmda 
ki talimatname de gönderli 
mektedır. 

Barem Layiha
sının Esasları. 

Sanayi Mües
seselerinde Ec

nebiler. 
Birinci ımıf evtafını haiz 

~olmayan ııoei müeueaelert· 
nlo kullanac"klan ecnebi 
aıütaba11111lara mukabil ve 
receklerl müteha1111 yetııtlr· 
me ücretleri hakkında ha• 
zarlanan lcararna me Vekil 
ler Heyeti tarafından tudık 
edildi. 

Kararname eııralarına gl>· 
re ıınai müeneeelerde ve 
ıliorta tlrketlertnde kullana 
lan ecnebilere mnkabtl Türk 

memur ve m6tehau11 yettıtt· 
rllmetl hakkındaki kanun 
muclltlnce birinci 11nıf ıına1 
mfte11eıe evsafını haiz bu 
lunmıyan dlier b lumum 11 · 
nai mle11eıelerde kullanıla · 

cak her ecnebi müteha1111 
için hazineye tediyesi lc•p 
eden mOtehas111 yettıttrme 

ücreti ıöyle teabit edllmıı

tlr. 
M6teha1111 mühenlı ve 

müteha1s11 usta fçln aylık 
iicretlerl 20 liradır. Bu Oc 
ret yukarıda yazılı müe11e
eelerln birden beıe kadar 
ltullanacakları ecnebi müte · 
ha11ıt1lara ald olup bu mlk· 
tardan fazla muteha1111 •e 
motör kullanacak 11nai 
mde11eıeler f azluı fçln bu 
tarife muıbtoce ücret tedt
ye ed~ceklerdir. 6 den yu 
karı ku llaoılacak miltehaa· 
111 ve montôrlerln herblrl 

Maliye Memur
ları Lise Mezu
nu Olacaklar. 

Ma1tye Veklletl bun-
dan böyle dairelerinde 20 
ve 25 lira maaıh, 60 Ye 75 
ltra Ocretlı müohal memu· 
rlyetlerc açıktan alınacak 

memurlaran veya dlier dal ' 
relere mOlhakattakl maliye 
teıktlltına naklen tayin olu· 

nacaklerın en •t•i• ltıe tah · 
alil ıörmOı olmalarını ve 
açılacak mGHbaka lmtlba. 
moda muvaffak olmaların& 

ıart koymuıtur. 

imtihanlar senede lkt de· 
fa o'mak Qzere 15 eylul ve 
ıubat aylarında yapılacakhr. 

Au imtihanlarda muvaf • 
fak olanların tayinleri ya

pılmadıkça mGteaklp mlha 
bakalarda muvaffak olanla· 
rın taytnlerl yapılmıyacaktar. 

Dakttloluklara ahoacakla · 
rln da memurin kanunnaun 
beılnct maddesinde yazılı 
enaf.ı ve ıerattl haiz olma
ları kift ıörülecektır. 

O ~ tamektep şa~a~etname· 
lerlne pul yapıştınlmıyacak. 

Ortamektep mezunlarına 
verilecek tHdiknamelerin 
damı• pulundan muaf tutul. 
mail kararlaıhrılmııhr. 

için aylık ücreti 5 liradır. 

Tamir Edilen 
Ve Yerleri De

Belediyenin ğiştirilen Çeş-
verelıl beka1uının munzam 

kealr ve bakaylılyle birlikte 

li.fvloe dair bir kaouo li. • 

ylbuı hazırlıyarak Kamuta · 

ra vermlıtır. 

Projeye göre 1340 mali 

yıla batından 935 malt yıla 

ıonuoa kadarki aenelere ald 

olarak t&hakkuk ettırJlmlı 

ve bu projenin yürürlüiü 
tarthloe kadar tahıll ,-,turıl-

Millet Mccllıl encQnıenle 

rinde tedklkt bitmek üzere 

olan 1enl barem kanunu li · 

ylballna söre, devlet teıkt

li.hnda vozlfe almak lıtlyeo 

ortamektep mezunları 15, 

Jlıe mezunları 20 lira ele tıe 

baılıyacaklardır. Yalnız llae 

mezunu olup da kanundan 

evvel taylo edilen miktardan 

aıaiı bir maaıla meınurlye· 

te rlrmlf bulunanların maa

ıı derhal, 20 lıraya çıkarıla

caktır Llıeden mezun olduk· 

tan ıonıa btr imtihanla me

muriyete ıtrenlerlo maıılara 

da 25 liradan beıhyacaktır 

Yükıek mektep tahıllı ıör -

milt olanlar 3000 kuruıla 

•azlfeye baı1ıyacaklar bun· 

1 Ücretli Memur meler. 
lları Ve Cezaları Geçenlerde yajan fazla 

yaimurlardan Çay dereıl 

memtı olan arazi •erılıi 

bakayuının munzam keılr · 

lerl •e cezalarile birlikte 

kayıtları terkto olunacaktır. 

Bu kanun yürürlüğe glrdtjl 

tarihten ıonra bu ıenelere 

ald olmak üzere yeniden 
arazi verglıl tahakkuk etti 

rllmtvecektfr. Verıı mıkta · 

r1nı anlamak için mGracaat 

eden emllk aablplerı,ıe ye 

Diden toıa olunao veya kı1· 

meli arttıralmak veya ekıllt· 

mek ıuretlyle vukuat gör

mGı olan bina ve arazi için 

bir defaya mahıuı olmak 

üzere tahlplerlne teblıj olu

han teı.kerelere mukabil 

alınmakta olnn tezkere be 

dcllerl Ylliyet huıusi fdare 

lHlnc devredilecektir. Mal

nndıklarında mevcut olan 

tezkereler • para11z olarak 
huıuıl idarelere devrol una -

caktır. 

Vilayet huıuıi idarelerinin 

Maliye Vekaletine vermeğe 

mecbur oldukları tahrir mu· 
rafı ahnmıyacakhr. 

1 rdan h1an bilenler 3500 

kuruıluk cetvele tlbl tutu
lacaklardır . 

L•1an bıldtklerlnl iddia 
edenler imtihanlara lttonbul 

Onınnlteıl Romanoloji enr 
Utüıünde yapılacaktır. 

Yüksek JDektep mezunu 
olup da aynı zamanda Av· 

rupada tahıll görmüt olanlar 
4000 kurutla •azlfeye rıre

ceklerdlr, ancak bunlardan 
Maarif Vekllctl tedrisat kad 

rosuna girmek fıtlyenlerln 

Pedagoji tahıllı görmilf ol 

malara da lazımdır. Bundan 

baıka maarif hizmetinde ça· 
1ı,an mualllmlerden ortamek· 
leple olanlar haftada 18, 11 • 
ıelerde 15 uat den vere 
ce~lerlerdlr. 

Ortamektep tıthılll bulun· 
mıyanlar devlet memuriye
tinde vazife alamıyacaklar-

dar . 

Bazı belediyelerin ücretle 
çalııan memurlarına inzi
bati cezalar vertldlğlnl ve 
bu gtbt evrakın ttlraz üze 

' rlne Vekalet tnzlbat komlı 
yonuna gönderlldlffot Dllzn • 

rıdtkkate alan Dahiliye Ve
kaleti bu huıuata bir karar 
•ermııtır. Bu karara göre 
kanunen memur olmıyan ve 
Ocretle çahıanlar hakkında 
inzibati cezaların tatbıkt 
yoluoıı\ ııdılmemealnl ellka 
darlara btldhmtıttr. 

Sı~~at mü~ü lüğü tayinleri 
Haber aldıfımıza nazaran 

Göoen hükQmet doktoru 
Celal Bayıun, Erzincan ııh · 

hat mGdürlQjGne tayin edil · 
mittir 

Edremltte açıktan 11hhat 
memuru Hidayet Adal, Mut· 
la merkez 11hhat memurlu · 
iuna, yine aç•ktan ııhhat 

memuru Mazhar, Manita 11t· 
ma mücadele memurluiuna 
tayin edllmfılerdır. 

Neşriyat: 

~DCU~ 
Çocuk mecmu11ınıo 121 

aumaralı 1ay111 çıkmııtır. 

Çocuklara, ana ve baba· 
lara tanlye ederiz 

taımıftı. Bu yGzden yapıl· 
makta olan kaoallzasyonuo 

kGçük köprü yanındaki k11 · 
mı batara uAramııtır. 

Bu k111m tamir edilecek· 
Ur. 

İzmirler mahalleıtade ba1· 
vıın puan yanında bulu· 

nan ııraçeımelerln kaldırıl· 
muına baılanmıthr Bu çer 
meler kartı tarafa naklolu· 
nacaktır. 

Gazi ilkokulu lıttkametlo· 
de bulunan 11raçeımelerln de 

yalakları fezta aiçakta bu· 
lunduğundao bunlar da o yo· 
lun ıevf yeıloe y6kıeltllecek .. 
tir. 

... c •• 

Hususi idare
lerde deKomis

yonculuk Mülga 
1 Devlet mQbayaalarınd• 
komhyonculu§un llfvedıldıjl01 

yazmııtık. 

Buna ald icra Vekilleri k• 
rarı huıuıl tdarelarle, bete· 
diyelere de ıamıl bulunmalı· 
tadır . 

Vekllet bu huıuıda tyak•0' 

da vilayetlere teblığat ta 1911· 
lunacaktlr. 

• 
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-· aauz:ezucx fil 

v lerı 
Zinde Bir Genelik ütlesi .. Yetiştirmek için 

Altına Alınac k .• 

Ak _, . . · J!,him biJ.yük bir ehem· 
aı nız uvazenesının mu . 

. t ld ., '- u.. lerde Fransa denız kuvvet-Spor Ç lışmala ı Nı·za ıye a ıgı ou· g . 
l . la mm ·yet verıyor. Beden terb iyesi k Dunu 

ııun t tblk tından olarak bü 

tGn mekteplerde birer ııpor 
Yurdu kurulacağını y zmıı· 
tık . Maarif VekAlett bu hu 

~uıta etraflı tedklkl rde bu· 
Unduktan ıonra bir talfmat 
:•ıne hazırlamııhr Zinde 

lr Rençhk kOtleaı yaratmak 

Ve tnekteplerdekı ıpor çalıı· 
lnalarıoı nizam ve kontrol 
altana l b rnak aayeatnı güden 

u çok IDQbım talimatname· 

:•n ırıQbım hOkOmlerlal k y· 
edt1oruz 

lık 1ı olarak üniversite ve 

~:k•ek okullarla, ltıelerln 
~b~I devrelerinde, öğretmen 

0 ~ larında, tecim llıelerl ve 
er ek 1 nat okullarlyle kız 
enıtttillerlnde birer ~ talebe 
•Por .1 

Jur.:&u» kurul cak ve 
YUrd k ld I uru uiu okulun adiy 

k
e •oılacaktır. «Ankara er 
ek it 1 1 •es ta ebe ıpor yurdu» 

~ibt · Bır okulda birden faz 
1' talebe ıpor yurdu kuru . 
mıye.cak ve yurdun forma-

11 o okulun form il olacak 
tır . 

Spor gümeleri, spor bölg si: 
lkt vey dah ztyade spor 

Yurdu kurulmu• ol 
l w an yer 
erde bu Jurdludao mürek 

kep bir gGme teekil oluna

:,lctır. Ankaro, lıt nbul, iz. 
d r glbt büyük ıchlt"lerlrnlz 

e lıe her ıemtte bir gG 
~ d me 

vucu e gettrılecelı:tır. Btr 
vıJn,ftt ç vreıı dahllı d b 
1 b D e U· 
un n ütün yurdlar da bi 

bölg t k r 
Bıe eı il edeceklerdir. 

r ıpor bö 'gealnln ba k 

nı vilayet valiıl, bir fe~irln 
•por ıümelerlnln baıka 
Vlfa t k Dl 

Ye ftltür dire ·törü bt 
okul ı ' r 

un ta ebe ıpor yurdu . 
nun baıkına d" okul direk 
tôrQ olacaktır 

!aşkaptanıar. kaplanlar: 
kul direktörünün lnhuı 

Ozerlne k I 
1 d 0 0 u ö retaıenle 

:, n n hırı Maarıf Vekale-
Dce epor d 

t 1 Yur unun baok p 
ao ı~ına t 

H f ayı olunacaktır. 

t 
er aıılfyetJ ıubeeinln kap 

anı ile 
d nıua-.ınlerl ve yur-

un ıekret b 
telcltfı ti erı aıkaptanın 

f 
e okul direktörü ta· 

ra ırıdan t 8 ayJn dtlecelıtJr. 
•tkaptanın vazlf eıl, okulun 

bütan faaliyet oubclerlnln 
nazımı olmaktır. Şubeler f . 
altyetlerlnl ba kaptanın mü 

raknbeıl ltınd yapccak
lard1r, ııekr ter de yurdun 

yazı ve knyıt lolerlnl göre· 
c~ktlr • 

Baıkaptan yurdun bir yıl· 
lık atletik ve ıpor faaliyet . 
lerlrlntn proframlarını tanzim 
ederek baılianın tuvlbloe 
ıunacak ve muvafakatini 
aldıktan •0 nra tatbikatına· 
ıeçecektır 

ld bulunmıy n tel~be, uh 

hatlerf müsald bir hale ıe· 
ltnclye kadar yurdun ancak 

fahri üyeliğin~ al ın bilecek 
lerdtr. 

Bfr okulun yaflan ve aıh

hi vaziyetleri müaald olan 

b Uin talebeai okullarının 
talebe ıpor yurduna rırme 

ye ve 11hhi durumlannıa 

mOıatd oldufu bntOn ıpor 

faalt1etlerln ittir k etmeye 
mecbur tutulııcakl ıdır. 

Bir m6e111eae talebeıi en
cek kendi mOeaaeaelerl için 

de kurulan talebe ıpor yur
duna glrebll ceklerdtr. Ta 

ttllerde baıka bir yere gl· 
den talebe, gltUfl yerlerde .. 

ki talebe ıpor yurduna mu

vakkat olarak kaydolunabl
lecckler, ancak bu gibi ta· 

lebeler muvakkat olarak alr · 
mit bulundukları yurdun 

reeml müıabaka! rına lttlrak 
edemtyec klerd ır . 

Talebenin meşgul olacağı 
sporlar: 

Muhtelıt okullarda tahsil· 
de bulunan hz talebe de 
yurda üye olabilecek ve 

kendi aralarında muhtelif 

11por ıubelerJnfn takımlarını 

teıktl edebllecekl rdlr. Muh 

lelıf olrnlluda kızl un ya · 

pacaldıırı muhtelıf epor faa · 
lıyetlerlntn ıubo kaptanları, 
baıkaptan t rafından kız1 r 
8 rasında ıeçllecek tir. 

Kız ve erkek talebeler 
arasında herhangi bir ıe· 
kilde ferdi •eya cemi ıpor 
müa bekaları yapılmaaıoı 
tallmatn me yuak etmek
tedir . 

Btr talebe okuldan mezun 
oldu~u veya herhaoıt btr 
suretle okuldan ayrıldıiı za 
illan okulun talebe ıpor yur 
du ile alaka ı keıllecek ve 
ynı ıehlr içinde bır okul· 

dan d ığerlne nakleden talebe 
o den senesi zarfında okul
lar er ısı reıml müsabaka
larına ftUrAk edemlyecek· 
tir . 

Talebe ıpor yurdunun fa-
ltyet ıubelerlnl, tııllmeıtna

me, §U §ekil de sıralamak · 

t dır: a J futbol, voleybol, 
buketbol, hentbol, b] Tenlı, 
c) ayak, d] Atletızm, eJ 
Güreı. 

fakat gene t llmatn me 
bütün ıpor çalıoma uhal · 
rını bu tekilde aıral mış ol 
m kla beraber bu ftaaltyetlo 

aıklet merkezini tletlzmla 
teıkll edeceğini de ayrıca tae· 
rıh etmektedir 

ıınd d a ıpor mü ab &laları 

yapılmaamm caiz olduğunu 
kaydetmektedir . Yurdların 

masraflerı okul ldarelednln 

bu f ler için ayıracaaı tah 
ı l ıı ttao ve bütceıl müıald 

olan kooperatıfJertn ayıraca · 
iı paradan temin olunacak· 
tır. 

lnbatl maddeler: 
Talebe yurduna kaydo 

lunmuı bulunan bOtOn tale· 
he, yurd dahilindeki f aallyet· 

lerl eınuınd da okulun 

tallmatnomelertne ve inzibat 
kaidelerine harfj barffne rl 

ayet etmek mecburlyeUnde · 

dtrler. Bu suretle Vekilet 
Çok ehemmiyet •erdlil bu 
itte tam bir dlatplln temin 
etmek lıtemııttr. 

Maarif Vekaletine bağlı 
reımi ve huauel bütün okul 

larla yükıek tahıll müe11e 

eelerlnde kayıtlı bulunan ta 
lebenin okul h rlclndekl 

spor kuluplerlne afrmelerl 

• okullar harlclode yapılan 
herhanaı ferdi •eya cemi 

müsabakalara lotlrak etme 
leri menedflml bulunmak
tadır. Bu memnuiyet hail· 
fında hareket edenler b irfo 

cl defaaınd muvakk t, te

kerrftrü halinde kati thr ç 

cezıulyl teczlyı- olunacak 
tır . 

Beden terblyeal öfrelmen 
lerf bu 'uncfuklan ıehtrJerde. 
ki nıkeri v ıtvU kulup ve 
yurtlardan buluodukları oku. 
lun talebe ıpor yurduna 

okul dlrektör6nfio muvaf aka. 
tile kabında muhtelif ıpor 
lar için öfretmen rettrebile 
ceklerdlr . 

Teblli tarihinden ltıbaren 
mertyet nıevkllne konulacak 
olan taltmatname her ıpor 
1urdunda tutulmaeı lazım 
aelen defterleri de kayıt ve 
tıaret etmektf'dlr. 

Sağlam ka(ah Türk ço 

cuklarmın dlılpl ln v nizam 

içinde bedeni lnlclt flarını 
temin aayeıiyle hazırlanmıı 
bulunan tallmatnamemh 
Tark gençllf t için · t ııdı 
i• büyük hemmiyet aöz 
önüodedlr. Tetbtkahndan el 
de edılecelx büyük feydola 

rın bir tkı sene fçlnde eeer 
halinde görüleceAI •e bu dev 
lct kararlarının bir d~nOm 
noktası teıııil edeceeı mu
hakkaktır. 

er e e e l f l 1 re birinci ıınıf kruv z6r 
1 k Bu ıurel e aa 

Fransız BehrJye Nazm tu aca tır. t jı derler). Fr nıanm birinci ır 
d muının ooe 

B . f\.ampeaıı 17 kô.ounıanl h rp onan hl olu• nıf kruvaz6rlerl 10 n r bin 
k kuvveti 18 M 1939 günü Brestte Fransa artace ve ktl tonluktur 203 ılım tr 

• d Qknelece r. 
d tik olarnk yapılan 35, nu r derece e Y d mııa . çapmda ıekiz topu, 65 ta· 

O H t n 'onra onan 1 O O tonluk Rfıelyö zırbl1B1 · rp e I Dun· nede torpil kovan arı nr• 
nıo denize lndtrllmeıl ve ya iltihak etmlf 

0 
;tn zburg dır. 

gene aynı bOyOklükte Kle· kerk (1937) ve ';6 500 Bu krunzörlerln yenil • 

manıo zırhl111nıo t :zılha (t938) gemiler! 
1

1'e
1 31 

'mıl · rlade eekılerloe nuaran 
k l t l ldur SOrat er ı d h mO onu muı mnnuebetl yapı· onu 

330 
milimetre· mOdafaa veeıla rı a a • 

lacak çifte mera1lmde ha· den fazladır. B top· kemmeld ır Dükenn, Turvf• 
Il ı. 8 t ları vardır. u f t l k zır bulunmuı olecakhr Fran K op 

0 
teılnde lln milde aa vası a arı ço 

ıız bahrl1eal için hemml· lar ıemlnln ön ak ~ r Ozerl- zayıftır. SOfreo, Kolber, 

yetil bir tekamfil merhalesi dört veçheli Oçlk u; derece· Oüplekı ve Foı kruvazör! · 
1 b b 1 Lô De mevzudur. ine 1 1 bir zırh kem rl 

HJ'l an u mOoaae ete 
30 

lllmetre · r alo nce 
Tan gazetuı Fransıın1n de deki topları 1 m ıe· vardır. Ceıair hrunzarOnOn 
nlz kuvvetlerinin tam bir hk 16, 37 mlllme-tre\ık zırh kemerinin kalınhlı l 10 
plançoıunu yazıyor. Akde· klz topt;n teıekldil eder. mtlımetredlr ve bu kruvaz~ 

i 130 luk toplar rko ınver- ru·n a1rıca zırhlı btr kuleıl ntz muvezeoealoln slyu b la 
d k h tede• 3 taneıl dört veç e de v•rdır. Bu 1emlnln eaaı llem e büyü bir e emmi h lı .. 

yet aldıfı bugOnlerde Fren· ve tki teneıl iki veç e topları 75 veya 99 mıllmet· 
11z deniz kuvntlerl b kkın· olan b~ı zarhlı kulede mev· re çapında ufak toplar ye· 

dakl bu malQmatın fayd h zudur. Bu ıemilerde ha rloe 100 milimetre çapında 
d V. hücuml rına kartı 12 t•yare topuyla takvJye olac iını dOıündü~ümOz en .. 

Lö Taodakl yazıyı asklı-dl müdafaa lçio 32 ıer t ne ed ılm ıtlr. 
mitra lyöz de vardır. Ayrıca 1936 da aktolunın Loo· 

yoruz: ü rlo· 
I HATTIHARP GEMiLERi gemilerin her blrJsı zel dr& b brlye mukaveleıl mu· 

de d ört t yarenin bir eı clblnce 1943 yılı baıına ka. «fi'raoınz bahrtye nezareti 
1 

mu~•ald tertibat da k ö 
ltıtelerlnde mecmuu 170 000 meı ne " dar birinci sınıf ruvaz r 

tona çık n 7 hattı harp ge
mlılnln lıml y1ızılıdar. Fa
kat bu aemllerlo ku•vetlert 

çok muhteliftir 
22.000 Her ton cesflmetln. 

de olan Parla ve Kurbe zırh· 
lıları 1913 ve 1914 de biz 
mete ıtrmlı ve son ıeoeler 
de mflktep gemisi ol rak 

kullanılmağa baı\anmıotar . 
Her tkl gemi y kıod faal 
hlzmett n tamamen çekile· 

cekler ve 305 mtllmetreltk 
12.138 mlltmetltk 22,75 ltk 

7 •e 4 Torpil kov.anı gibi 

mühim ıılahlarla teçhiz edil· 
mit buluomalarma rağmen 
anc k ikinci derecede biz· 
metlerde kullanılnbılecektlr. 

2.t,200 tonluk Ptovans, 

Brltaoye ve Loren zırhlıla 
n 1916 do hizmete glrmlı 

ve Fr oa nıo ikinci hııth 

harp filosunu teıkll etmekte 
bulunmuı\ rdır. Ru zırh l ıla 
nn bllha11a mQdafaa bakı· 
mından kuvvetleri fazladır. 
270 Milimetre kalanlıiında 

zırh kuıakları 400 mlllmet· 
re kalınlığmda zırhlarle ör-

tiilü kuleleri vardır. Sılah

larına ıellnce 340 mlllmet 

relik 10, 138 mlltmetr ilk 14 
topları ve 4 torpil kovanla · 

rı vardır. 19J2 tle 1935 yıl· 
lan arasında mükemmelen 

tamir edılmıo ve bu ıayede 
ilk yapıldıkları zamandaki 

alınnı ııtır . Y pt ıralmuı men dtlmfftl · 
Dünkerk ve Str~zburg ıe· Franaız fıloıunun emrinde 

d f vaeıtala-
mtlerfn ın mü a atı 

00 
iki tane ıkıocl ıınaf kru · 

rı ayrıca düıüniilerek ha- vnör vudır. Bunların ilk 
zul nmıftır . 225 Mılımetre 1 2 d b h f e na 

d 
h kemerleri dördü 9 Z e a r Y • 

1 kalınlığın & zır zm olan ve f ranıız donan. 
vardır. Kaptan kôprüıü 175 ın yenfleıUrllmeılne 
milimetre ve zırh levhalarla muıo L t aphr-

karar v rea eyg n 1 
ortülüdür. Kulelerin ener dıfı ıemtlerdır. H ctmlerl 
zırhları 325 milimetre ke - 7300 too o'up 155 mlllmet· 

hnlıfındodır . I relik 8 tona m llkUr. 
1934 Yılı sonunda tely 1931 de donanmey lltl· 

bükümeti 35.000 tonluk z~~ h k eden 6600 tonluk Jan. 
t.yı teııah koydu 35.0 Dark kruvazorü btlha11a 
Too deniz ılllhl rının lahdi· mektep tatbikat ıemlıl ola

dl hakkındab.i mu veleler · r k yaptırılmııtır Gene 1931 

' 

., rol mık P'l de yazılı o an aza de yapılan 4800 tonluk l • 

tardı. O vakit franıız Bob· tGn kruvnörü hafif filonun 
rlye Nazırı olan P•yetrl pa; . amiral ıemiıl vazıfeılnl ıö
liımentodaa ynı toodo ~d rfir Uu 11nıftan 1933 de ya· 
Fransız zırhlısının tezgi a pılan Emil Berten kruvaz6· 

deılnl aldı. 8 kooulmaıı müıa rQ 4800 tonluktur. u ge-
ltaly• 1938 senesi bati ngı· minin makineleri n zari ola-

cında bu tood ıkı yeni ~;:a r k 102 oOO btıygır kuvve· 
lının lnıu ınc beıladı ttndrdırler. Fransız krun. 
mayıs ayında Frenl!IZ na· r.örlerloin en ı6ratllıl olaa 
zırlar mecllslnln bir karar bu ıeml tecrübe ıüratlerln· 
nameatle Fransız bahrlly~ de 42 mil ile aeyretmııttr. 
nezaretine 35 000 ton u Lorj _ L~n ılıtemlndekl 
dört z ı rhlının daha '1 pılma· altı kruvazör, 1931 ile 1933 · 
ıı için mezuniyet verildi. nrsaında inıaat tezgahına 
JıSo-Bar, Rlıelyö, Klemaoso konulmuı olup l 935 ıle 37 

ve Gaakonya ismindeki bu ara11nda Fransız don oma· 
dört ıeml, n ıonuncuıu 3 ı sıoa lltlhak etmlttlr. Bunlar 
lklnclleırlo 1942 f ıloya tltl 152 milimetre çapında do· 
hak etmek Ozere, birbiri ar_· kuz ve 90 milimetre çapıo· 
kasıod n Fr n11z donanma I da 8 topla mücehhez kuv
ıında yer alacaklardır. I· vetll gemll~r olup ıOratlerl Fransada 

Acıklı Bir 
Hadise 

ıüratlerlol tekrar elde et· 
il TA YARE GEMiLE~ . • ı 35 mtldeD yukarıdır. Bun· 
22.000 Bearo tayare ge lardan baıka 1937 ye J93S 

mtı1erdtr. Bu remflerfo H 

klyerek hattıhupten çekil 
dilderl vakit 7erlerJ Franaa· 
nın Ok 35.000 tonluk zırh 
lıları ol n Rlıelyö ve Jan· 
bar eemderl tar fındao tu 

mfılle 10.000 tonluk ku 1 inde yapılmaya bnı-
nak· ıene er 

mandan Teat tayyare l laolla 8000 tonlnk dlier Ü~ 
ltyat gemisi f ranıız donan. k ör de bu yı1 lçeraln· 

1 k rıı ruvaz 
mıuının fhtıy Ç arını · dd frar.rıız fıloıuna iltihak 
lıyamez. Bu ıah dakl boılu- d k 

1 
u do1durmak için 

1 y~- IV TORPiDO MUHRIPLERI Spor yurdlarına girec k 
talebe: 

Bir okulun Bpor yurdun 
girecek talebenfn 17 yaıını 
bttırml§ olmast ve eıhh tinin 

•porla u~r şmıy müsald 

bulunduğuna dair mektep 

helctm1nın bir rapor vermlt 
bulunması llzımd1r. Sıhhat · 
lerı • orta u raımı müı · 

Her ıene, kOltür dlrekt6r · 
IOğflnün mün ılp ıöreceğl za· 
mani rda yurtlar ar ında 
mOaabak 1 r tertip olunacak 
ve M arif Vek lellnln uy-

un bulacağı yıtlarda bölıe 
blrlocılert bır «ıraya gelerek 
tal he spor balgdlerl btrın
clltklerl müıabakaları Yapı 
laca'L.tır. Bu müubakalar 
Ankarada olacaktır. 

Franıada ecıklı bir hadise 
olmuı, bir kayakçı lıaftleeln· 
den 7 krıı çı~lann altında 
kalarak ölmüıtür. 

Yalvar §ehrlnde Alpl ra 
doğru bir k yak k f tleel tır 

manmeğa baılsmıı Tam 
oğle zamanı kafile 2.617 
metre yüksekllğe kadar çık· 
mıf. Bulundukları bojazın 
üst tarafındaki daflardan 
büyük bfr k r kGlçeıl kop
muı, gittikçe bOyOyerek ve 
slbatlnt arttırarak ıporcula-

rın üzerine fomeğe haılamıo 
içlerinden blrtıl, çığın daf 
eteğinden lıoparak OzerlerL 
ne do~ru geldlfJnl dah an 
ceden fark etmlo, fak at kaça. 
cak bir yer olmadığı lçfo 
üzerlerlne gelen koca bir 
kar dalının altında kaim 10 _ 

lar. Yedi kitinin öldGğü tcs 
bit edılmlttfr. 

938 

/ 

e ece ı r. 

lında 18.000 tonluk tkı t VE TORPiDOLAR 
yare gemisinin fnıaema beı 
lanmııtır. Buol rdan Jofr 
lemlndckt tayere gomlıl Pao 
hyet tezgahlarında yapıl-
maktadır. 

IH KRUV AZÔRLER: 

f ramıız flloıunda bugün 
çalııan veya çok kıaa bir 
z man fçenlnde f Jloya llU-

1 

hak edecek olan torptdo 
muhrtplerlnln ıaym 32 dır. 

Bun ların eo ealdıl Jaguver 

ıfıtemtndeld altı ı•ml olup 

Tallmato me, M arif Ve 
Aletine b1ı ğlı okullarla dl· 

Aer v lletlere merbut a 1 . 

nı ereeedekl okullar ara · 

Fransız flloıuoun birinci 
sınıf kruvazör!erJ yedi tane· 
dır. (Topları 155 mlllmet. 
reden OıtDn olan kruvaz6r 

dlierlerl yapıhı tarihi ııra

(Sonu dördGncü aayfada) 
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Şarki vrup 
T ehlıkeler. 

da Franıız Donan- Fransanın Ha- • .._.._.._._ ... .._._.._.._._.._-#.t.•._.._._._._.._.._'l'l.fJ~ 

ması Şimali Al· rp Deniz Kuv- ! Türkiye Cumhuriy ti Ziraat Bankası = 
T 'kaya Gidiyor. vetleri. = K apitol:_ JOOJJ00,000 Türk lirası J' 

Yurd lçınde ·261 Şube Ve Fljans = 
(Baıtarafı birinci sayfada} 

Somaliye yeni kuvvet ve bl 
yük miktarda harp levazı 

mı g6ndermtıttr. 

(Baıtarafı Oçüncil ıayf ada) 
ılle ıunlardir: 6 taae Cepar 
ılıtemlnde, altı tane Eıl 
ılıtemtodc, alta tane Voıkö 

= DünyBnın Her Tarafında Muhabirler = 
ili. Her UlrUi zirai ikrazlar· diğer bdcümJe banka mu· .,. 
1IJ. amelerl bOyük ıubelerJnde kiralık knıalar. ..,. 

lavıçrede Baael ıchrlode 
Almanc olar k çıkan «Na· 
tlon l z~ıtuog Ab Blt.)) ga 
zeteal 3 ıonkanun 1939 t -
rtbh nlhhaaında lngl iz avam 
kamara11 azaıından wlnıton 
S, Churehtllto «Şarkı Avru
pada tebllkeler» b ılıklı bir 
yazı11nı neıretmtıttr Bu ya
zının aynen terciiaıeıl ber
veçbl itidir: 

Mareıal Pdıudıklnln ıaklr 

dl ve bir dereceye kadar da 
varlıl olan Polonya hariciye 
naz1rı miralay Beck, Şarki 
A nupadakt vaziyeti ve Mü 
nlh anlaımaıından ıonra 
batıl olan bulanık havayı 
tetkik edince bQytık bir 
memnunlyetalzltk ht11etmtı 
olaa ıerektlr ki birkaç hafta 
evvel ba11öıtermtı o1an kriz 
eına1ıoda Polonyaya bir al 
ttmatom vermesi beldenmlt 
olan Sovyet Ruıya ile ılmd& 
alelacele bir anlaıma akdettl. 

Uzun müddettenber& uj 
runda kavsa ve niza yapıl 
mıı olan T eıent elde etmek 
tabUcllr ki Beok için boı 

bir ı•J olmuıtur. lnıtltz ve 
Fra•11z Sefirleri Çekoılovak 
ya baklyHlnln mabfuzıyetl 

lehinde teıebb6aatta bulun 
doklara 11rada Becldn bu ıe · 
f lrlerl ııddetle reddetmesi 
•umalleybln kendlılol o 
vaktt çok kuvvetli ht11etml1 
olduiunu 18ıterır. 

Fakat yemekten ıonra 

heaap ıellr. Netektm lokan 
tayı btltQn levazımı ile bir· 
ilkte tevarlı edea Almanya 
Polon,aya bayla ıııtrtlmlt 
bir lietap aundu. Şımdl Po 
lon1a Ukraynaaında tutuı

turulan ocak a6aterlyor kl 
bu heaap mobım kal~mlcrl 

lhUva etmektedir ve bun
larda• ıtmdihk yalnız Dan· 
sırın ve Poloaya koridoru 
nun zikri ıeçlyor. 

lıte nHyonal ıoıyaltıt Al 
manyanın yakında Miralay 
Becke ibraz etmeel1beklenen 
beeap budur. Fakat belki 
Sovyet Ruıya Becke yardım 
ederde Beck bu beıabı te · 
diyeye mecbur kalmaz 

BOyük ıarp demokraellerl 
FranH ve BüyQk Brltaaya 
Polooyanın milli lıtlklall iç 
ta dalma kuvveth bir alaka 
bealemtılerdlr, ve bu al!ka 
yalaıs ı6zde kalmıı deitldır 
Polonyanın hQrrlyete kavuı 
turulma11 için Napolyaoıo 
aarfettlit ıayretler unutul · 
mamııhr. Bununla beraber 
ancak 1919 da Fran11z ve 
loııhz ıüoıülerlDID zaferidir 
ili Pruıya, Avuıturya ve 
Ruıyaam üçO:ılü dupoUz· 
minin hır buçuk a11rdan faz 
la bir mOddet evvel trtıkap 
ettljJ tarihi ctoayetfo tuf i
yeıloe imkan vermııtır. 

Ben Polonyanan üçOzlü 
zincirinden kurt rılarak hür 
rlyete kavuıturulma11nı1 el 
ban harbinin en mu :ızem 
m6ıbet neticelerinden btrla1 
telikkı etmlıtmdlr Polon 
yalıların kendi milli 
v a h d e t l e r 1 için bea
le_!Jıklert canlı ve ıönmez 

hey~can tarihin mucizelerin· 
den sayılır \.e bu heyecanın 
F ranıa ve lngllterenln feda· 
klrhklarl• dolu zaferleri sa· 
yHtode bır muvafr kıyete 
erlımeıl hakikaten bir hl
dlıe tdı. 

- SONU VAR 

Katalon ada şıddeUi mu
h r .b ler üevam ediyor. 
(Baıtarafı blrtncl tayfada) 

Lerlda, 19 (A.A ) - Dün 
öAleden sonra Frankı.t 
kıtaatı Cervera lau lada 

yolunu tehdıd eden kuv · 
vetli bir üı teala etmek ıu -
retly le Cerver ıle Montb 
lancb araaındald lrttbah ta
mamtle ikmal etmııttr. 

Burgoı, 19 (A.A ) - Rad 
yo tle neıredilen resmi bir 
tebliğde bOyük umumi k 
rarıab ıöyle demektedir: 

Hanelon bOkQmetl hakiki 
vazlyetl gizlemek için Ka· 
talonya cepheıfnden baıka 

cephelere att ve muzafferi·. 
yet haberleri ılo dolu reımi 
tebliğler neıretmektedlr. ttu 
tebliilerde münderiç haber· 
ler tamamlyle uıl11zdır~ 

Eodülüıde, Eıtramadurede 
ve merkez cephcılode Cum-

. burlyetçller tarafından her· 
hanıt bir munffalnyet elde 
edılmtı dejlldtr. Hatlarımız 
aarulmaz bir halde bulun · 
maktadmr. ---.'IJ•wr-_.,..__ 
Bedın terbiyesi istişare ~a-
yeti çahşmalarma ~aşlad1. 
(Baıtarafı birinci 1ayfada) 

vazifemiz budur. 

Dığer taraftan Franıamn 
A deni• donanmaaı birkaç 
ıOoe kadar Afrika aahtllerl· 
al ziyarete çıkacaktır. 

Otuz harp ıemlllnden 

mürekkep olan Akdeniz ftlo· 
ıu,ayın22 ılnde Kes planka
da bulunacaktır. filoda mev
cut babrlyeltlerln aaym C!D 
bınden fazladır. 

Parla, 19 ( A.A. ) - Ra · 
dıkal icra komltul Baıvektl 
Daladlyenln izahatını dtnle
dılı:ten ıonra ittifakla kabul 
ettlil karar auretınde ez· 
cümle diyor ki: 

«6 lıkk!nun tartblt Fran· 
ıız·Alman dekleraayonu l"l 
millet ara.ında teırlkl me1al 
nmnlerl beıleme1ıoe müaa 
tttır. Halbuka itaya, Fraoıa 
nın Roma buyük elçııt ıan
dermıı olmauaa, kabu.n 
tmkinaız lıtekler kampanya· 
ııle mukabele etU. Fransa 
bır toprak terki talebtot htç 
bir zaman nazarı ltıbara 
alamıyacaktar. 

Karar ıuretl miteaktben 
General Frankonun balya
dan atker ve malzeme al· 
makta devam ettiil ve Ba· 
lear adalarına ve Faıdakl 
halyan üılerlnln Akdeniz 
munakal!ta ıçtn ciddi bir 
tehlike teıkll eyledtilnl kay 
detmekle ve b6kiimetten 
vaziyeti• tekrar tedkıklnl ille· 
mektedtr. 

lcra komlleal Dal dı1e 
bükumetloo ittifakla tam 
itimadını blldırmtıUr. 

1 o ılslemtnde, alta t ne 
FantHk ılıtemiode, ve Vol· 
ta ile Mokdor. Bunların en 
yenileri 138 milimetre ça-
pındaki ıeklz top ve on tor· 
pido kovanı ile mücehhez-
dir. 

Franıız torpido muhrip

İhbar11z tasarruf ve ltumbera besaplımndr. tkra· '1ll ,. ,. 
ll<ramlyenfn tutarı: : 

LlRA '1ll 

mlyeler. 

l/cramtye: 
ADEDi 

Mlktar l: 
LiRA 

ıuoo ,. 
lerl ıürat itıbarıle batarı ıa· ""
yıhr ıemılerdtr. Bllba11a JIJ. 
Volta tle Moıador dünya "' 
nın en ıerl torpido ve muh· "' 
rlplerı ıayalmaktadır. 
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,. ,. .. 
= = Franıızların topldo f ıloıu 

otuz. dol uz ıemıden mürek· 
keptlr. Franıız torpido in 
ıuına daht Londrada imza· 
lenan deniz ıUibları azalma 
mukavelesi bir hayli enıel 
ohrıuııur. 1922 ıle 1928 ara· 
ımda h zmete giren l 2 tor · 
plto 1300 tooluk J 928 ıle 
tY31 ara.ında fılofa tltıhak 
IH 14 torpıdo lıe l 400 ton • 
luktur. DOnya bahriyesinde 
ıünden süne torpttoların ıü· 
ratları artmHı f rao11zların· 
da l6Hardt ıınafından 1800 
tonluk yeni torpttolar yap 
mağa mtcbur etmıttlr. Bun· 
lardao üç taoeel fdoya il
hak etmltttr. 5 Taneal herıOz 
tnıa edilmektedir Dtter (iç 
torpido ıımarlaoDıan tçlıı 

de bahriye nazarettne ıali.

hıyet vertlmtıttr. 35 OÜLI ton 
luk Fran11z zarhıları bttln 
ceye kadar bu torpidolar 
batmtı olacaktır. 

Bundan baıka f ranıız do· 
nanmaımda b l O tonlu il f ev
kallde ıerl 12 tane küçük 
torpido da vardır. 

1U8 6UUO 1* 
Bu ikramiyeltr ht.r uç ayda bir olmak üz~re st· : 

nede dôrt defa bu miktar ıuerindcn ku~a ile dağ ılı· et 
lacaktır * 
~~~~··~·~················ 

l ıılıkesir Vilayet Daimi 
Eııcünıııinden: 

1 - t.lulltmeye konulan ıı: ~uaıjırlıkta merkez birin t 
okuluna lllveten yapılnck pavyon ıoıaatı olup 26 lcinu&.~ 

sanı · 939 tarıhıne t81lı yan perı~mbe ıOnQ saat 10 cia 
ıbaleıt yapılmak üzere 15 gOD miiddetle açık ekılltmeye 
konulmuıtur. 

2 - h•tlf bedelı [4858] lira 74 kuruı ve muvakkat te-
minatı [364] lira 40 kuruıtur. 

3 - Bu ı ıe ald~evrak ıunlardır: 
A. - Keılfname ve çtzelge 
B - Fenni ve buıuıl ıartnameal 
C - Mukavele örneği ye evrakı ıalre 
O - BaymdnMıc itler• genel ıartnameal 
Bu enakı ıörmek lıtlyenler her sün vilayet daimi en· 

cQmen kaleminde ıörebtlır. 
4 - lhale yukarıda yazılı muayyeo~slln ve saatte hO· 

kiimet konaiında milteıekkıl daimi eucümen huzurunda 
yapılacaktır. 

S - Bu ite ıırebllmek için ihale gününden laakal Hklz 
ıcıo ev.el vilayet makamına milracaatla nafıa m6dür10 · 
16oden ehhyet vealkaıı alınmuı ıarttır. 

ŞOphe etmiyorum ki, ıe· 

nel direktör lülıı: bu vazife.i
ni b6tüo memleket ıençll
ilne ıamll ve ıeyyan bir ıu 
rette da edecektir. Ve ıene 
ıüphe etmiyorum ktt aeyyan 
kelimesinin ıf ade ettiği ma· 
naya dikkat etmıııı izdir 
MemlekeUmtzdekt ıporun 

ıeçlrdlii tekim61 aafhaaının 
takdtrk!rıyız. Ancak hoıu • 
muza ııtmlyen noktalar da 
vardır. Ve bunlar me· 
mleket sençliil ara11n
da ıe•ı• vücuda aetlrmek 
lizım iken bazı abYalde keo · 
dllerlnl birbirlerinden uzak -

-----ı V DE.,lZALTI_ GEMiLERi: 
f ranıız denizaltı ıemtlerl 

ı bir vakitler yer yüzünde bı
' rıncılıaı almıth. fakat 1931 

ile 1936 arHında denlzaıtı 

6 - isteklilerin muvakkat temlnahnı mal11ndıjına 
yatırdıklarına dair makbuz ıenedı yahut banka mektubl· 

laıtarmaya ıebep teıkll edi 
yor Seyyan ve muhabbet 
kelimesini bu makıadla kul. 

lanmıı oluyorum. Ümtd edı. 
yorum ki, ılzln muhterem 
eHerlnlze tevdi edilen mem 

leket aençllilnln beden ter· 
biyesi vo beden killtürü bü
tün milletin arzu ettiği de 
recede tera ki ve teklmül 
gösterecektir ve bütün mem· 
lek tle ber ber aençlığlmtz 

sizin hlzmetlerlnızl takdirle 
karıılıyacaktar. Bun m zha· 
rlyetlntzl temenn\ eder ve 
beptmlzt tebrik ederim » 
Baıbalumn bey nalından 

ıonra Beden Terbiyesi Ge 
nel Direktörü Tümgen tal 
Cemıl T hlr Taner şe b ı· 
ladığı tarihten ttıbareo gc · 
çen zaman zarfrnda mevgul 
olduğu a~aAıd ki mevzular 
üzerinde fzahatt bu'unmuıtur 
~ Genel direktör lü k kad 

roıu ve mu•akkat bütce1I, 
- T eıcll tılerl, 
~ Uaıumi . vaziyet • b•k 

kında bölıeleıden tıteıılleo 
mahlmat, 

- Müteha1111 zevat ara· 
unda yapılan anket. 

- Altı aylık faaliyet pro 

Aramı. 

- Kıt ıporl rı için yapı 
lan m11nkkat ve müıtacel 

yardımlar, 

- Güreıçtlerlmizln yapa 
cakları ecnebi temoaların 
hazırlık olarak Aokar daki 
çalıı~ ları, 

- Futbol hakem kuraları} 
- Civar köylerde yapl· 

lan tedkıkler, 
- Genel direktörlük ta 

raf andan neırtoe baı1aoan 
beden terblyeıt ve ıpor adlı 
mecmua. 

- Kanunun 'tatbıkatıoa 
m6tet\llik hazırlanaeak tali 
aıat ve nlzamnan:ı eı er 

Kanunun lstııare he· 
yetine verdtğl vazifeler. 

Bu izahattan ıonr 1 lif 

re heyetinin Mtlli Şef Cum
hurrelsi ismet lnönOne ta 
zim ve bağlılıklarımn r 
zı teklıfı lttıfalı. I lca 
bul edilerek Çarıamba 

güoii ııaat 10 da ve gene 
Türk Hava Kuru mu Genel 
Merkezınde toptnumak üz 
re loplaotıy& ıon verllmtııttr. 

Büı·hıtn.,)re Hav<ı 
urıııntından: -

Bu ıen Kurban Bayramında Kurumumuza teberru ed ı· · 
lecek ku rb o deri ve bağıuekları9 1·939 tnrıhtndeo 23 1 939 
tarihine kadar 15 gün mQddetle müznyedeye çık raldığın 
dan taliplerin Bürhanlye Hava Kurumuna müracaatları 

tl ln olunur. 

yaphrmaktan Franıa tama· 
mtle vaz

0

geçtı. Buıün Fran · 
ıanın filoda ı aekıeo kadar 
tabtelbahirl vardır. Tersane· 
lerde yapılmakta olanların 

ıayııı 10 tanedir. 1938 Bab· 
rlye proğramına göre 12 de-
nizaltı aemlıl 11marl nacak 
tır. 

Bunlar araımda S6kof 
çok kuvvetli bir ıemtdlr. 
8u yQzüode iken 2880J ton
luktur. 203 milimetrelik iki, 
37 milimetrelik iki topu ve 
550 mlllmetrehk on torplt 
kovanı vardır. 1931 de do
nanma1a ıltıb k! etmlıttr. 
1924 tle 19.l7 araıında Fr-
nıız f aloıuna 1000 tonluk 

9, 1500 tonluk 30 denizaltı 
semlıt l ta•e edtlmııttr. 

KÜÇÜK HARP GEMıLERI 
VE YARDIMCI GEMiLER 

Küçük h rp gemileri de 
oılınce uzak müıtem eke sn 
hlllerınde knçekçılık müca 
delesl yapan AvJ:zoları ha 
tarl m k gerektir. Bu çeflt 
gemilerden muhtelıf tonlar
da olmak üzere (200 2000) 
18 gemı vardır 

Yardımcı gernllere gel ince 
bunlar da su petrol, mühım · 

mat, torpil taııyan vapurlar· 
la t htelbahtr avcılarından 
teıekkül etmlıtır Bu ıeml 
ler n mevcudu Fran11ız bbh· 
rly sınln bütün lhtlyaçlerma 
tekabül etmemekle bernber 
ıa..,ym h ~la mühımdtr . Bil 
hassa 150 tonluk, 1200 bey· 
gir kuvvetinde 20 nıll ıür t . 
le tahtelbahir vcıları serisi 
12 ıemlden teıekkül etmek 
tedır. 

le vıllyet datml encümenine müracaatları tl!n olunur. 
4 - 1 6 

Balıkesir Nafıa 
Müdürlüğünden: 

1 - Edremidln Alıı:çay lıkeleal liman dalreel lnıaatı 
açık ekıtltmeye konulmuıtur. 

2 - Bu tıln keıtf bedeli 6500 liradır. 
3 - Bu tıe aid 1enak: 
A - Proje. 
8 Ftat bordroıu, mesaha cetveli, keııf hulaıa cet· 

veli. 
G Nafıa yapı itleri fenni ve umumi ıartname. 
Olup lıtlyenler bu evrakı her güa ... Bahkeılr Nafıa MLı · 

d6rlüaüode görebthrler. 
4 - Ekııltme 6-2 939 tarihine müıadif pazartesi aüPO 

ıaat 14 de Edremit bükümet kooeiıoda kaymakamlık od•~ 
' ımda kurulu Nafta komisyonu huzurunda yapılacalınd•" 

lateldılerln mezkiir aaatte komlıyona müracaatları. 
5 - lıteklllerlo bu l~e ald 487 hra 50 kuruıluk nı" 

vıtkkat teminatı Edremit mal aandıjına yatırdıklarına ti•' 
ir makbur; •ey bu miktarda Byanı kabul banka melı' 
tubu ile asgari beı bin liralık yapı tıtnt bir def ada 1111,. 

vaffakıyetle b şardıAm datr veaatkle ihaleden en ıoD ıt 
k1z gün evvel Balıkesir vilayetine müracaatla alacakl•'' 
ehliyeti fenuıye veaıkoaanı ve ticaret odan veılka1ını b" 
mllen mu yyen ol n gün ve ve ı atte ekılhme komi•>'" 
nuoa mürecaatları ilan olunur. 4 1 - 11 ..../ 
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• 
Ağ·ızları ıııü_hiirlü k«•l'' 
laı·da Ayvadl<ır suyu: 
Ayvadlar tyl ıuyunu b zı köylülerimiz tenekeler t~l,I 

araba ıle ıehlre ıettrmekte ve satmllktnclır f 

Bundan ıonra kö} ümüz thtıyor be)letl tarafından .f 
ları kurşun müh6rlü ve teınlz kaplar içinde muhaf•'/ 
olarak ıehlre getirilerek köy namına u.tılacııktır. Atızlıt• ,t 
hürlü olmıyan bu gibi k pleırdekt ıuların hangi çeıı:ıı'1~ 
den doldurulduğu belli olmadığı için satılan •e aatıldlj/ 
olan Ayvadlar ıuyunun kaplarının badema aiızlarıO J 
mOhürlerlne dıkkat edilmesi. _.-/ : 

Buıldıjı yer: Vilayet Matbaası-Balıkeılr 


