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Dominyonlar Nazırı Edenin Nutku Rus -Alman 

Ticaret müzakereleri Fransa, istihk~mlar1 için mu
azzam masraflar ihtiyar et
miştir. Bunlar yapılmamış ol

sarpa sanyor. 
Ankara, 20 ( A.A. J Bir 

İsveç gazetesinin Moskova
dan aldığı malumata atfen 
verildiği bir habere göre, 
iki ay evvel başlamış o~a 
Alman · Sovyet ticaret mü saydı dünya ne olacaktı? 
zakereleri gittikçe artan 

~a, 20 l Radyol 
onlar nazırı Eden,, 

lece saat 20 de Fran 

bir, daha ötede bir tepe, 
ordularımızm harp hatıra
larını taşıyor. Bizi karşılı 

yan kadın, erkek, genç ve 
ihtiyarlar, iki milletin giriş-

' müşküller le karşılanmakta· 
dır. 

tiği mücadeleyi müdrik oı- N Menernencı'og"lunun 
duldarını imi ediyorlardı. 1 • 

Nümayiş yoktu, umumi 1 R• t• d k• h t 
harpte olduğu gibi, silibla ı~ase ın e ı ey~ 

bir söylev vermiş ve 
Yİ ziyaretinde Majino ALMANLAR 

ıördilderini an-

~ de.u.tir ki: 
Geçe. haf ta domin 

mimeasiJJerile bir 
Jarp cepbeaindeki in · 
kıtaatıaı ziyaret etmelL 
arbpna nail oldum. 

yüzlerce ve 
de binlerce kilometre 

kattetik. Geçtiğimiz 
' 20 sene evvel tıpkı 

t . • olduğu gibi aynı ıa
~~ll llarp etmit olan in· 
..:....- . _ ordu.laraaın çarplfbiı 
~udı. Şurada bir ne-

Prağda ve Çekoslo
vakyanın birçok şehir
lerinde örfi idare ilin 

ettiler. 

nn ucunda çiçek yoktu. jPaps ve Londraya gıt
Çünkü, bir har~in ne de- mek üzere bugün h(\-
~ek olduğunu idrak eden ı reket etti. 
ansalar arasında buluauyor 
duk. Buna rağmen bu sefer . ~nkara, 20 !A.A.)--: H~ · 
tecavüzlere nihay~t vermek ~c~ye Vekiletı umull!ı wka· 

Ankara, 20 (A.A.I Al için iki milletin silaha sa· übı Numan Menemencıorl•· 
manlar, Praida ve Çekoslo- rıldığıoa herkes inanmıştır. nun_ riyasetindeki hey~timi& 
vakyamn bazı tchirlerinde Gördüğümüz insanlann na· Parıs ve Londraya gıtmek 
örfi idare ilin ettirilmiş, bir hiyelerinde azmin, nihai za- : üzere bu akpm Ankaradan 
Hollinda gazetesinin Berlin 1 fer inanışının parlak izleri hareket etmiştir. 
muhabiri ÇekosloYakyada •üşabede ediliyordu. 1 Heyet cuma günü Pari
elli bin kifinin tevkif edildi ı Eden nutkuna devamla se varacak ve orada iki 
fini birçok talebenin kur şunları söylemiştir: gln kaldıktan sonra Lon · 
fUD& dizildiğini haber ver Garp cephesindeki in- draya gidecektir . 
mektedir. [Sonu üçüncü sayfada] Heyet iktisadi meseleler 

PA s l F KORUNMA TECRÜBESi YA- ::~.:t~.;&zakerelerdebu 
~ • • Rusya - Japonya 
iN OGLEDEN SONRA YAPILACAK MoğÔl-Mançukohu-

t Kulesindeki Canavar Düdüğile Aygörendeki dudunu tesbit ede-
Çanın çalınmasile tecrübeye başlanacak. cekler. 

-~ 1,. k ' 1 iT k k 1 k Moıkova, 20 (Radyo] -
qll 81) el rJll aepeD - \Tf' (1 Pi (1 rl il pil- Molotofla Japonya büyik 

•eak, (lışa ı·ıda kiıns~ kel l 111 ıyııt·•· k tı ı· . clçi~~o~:~u:::sı:~~a: ~· 
~ öiledea ao11ra teh maz her vatandaş bulundu-

L.._~ h•••ya k~•1 pauif t 0 yerde veya yakmıarm- Alman Mayinlerine Çarparak Batan Gemiler 
~ tecrübeaı yapıla· . da eY, dükkin, ha•, oteJ - • -

l~e saat k.ıe.uu. gibi binalara girecek ve hiç ilk defa olarak Gratsiya adlı bir 
~ didip, Aypen bir kimse dlfar&da kalmı-
.... ~ ç•• •• fabrika r•caktır. italyan vapuru da babrddı. 

t ia çabu•am Herkes bir yere sokula · . . . 
~evi laoparl6rleriain cak Ye derhal eYlerİll kapı- Londra, 20 !Radyo) ı adı Gratsıyaaır. Bu gema de 

~ *il-eli ile bqlı1acak· lan, pençereJeri, dikkinla- 1 Harbin bidayetindenberi Alman mayinlerine çarpe-
• • nD kepenk Ye kapılan ka 1 ilk defa. olara~ ltalyan ban. 1 rak birka~ ~a~ika zarfında 
' ....-etler baflar N.tla· (S111on üçincii uyfada) dırah bır remı batmıtbrkı (Sonu uçuncu sayfada) 
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SEHİR HABERLERİ 
Valimiz 
iyileşiyor. 

Dört beş gündenberi ra
hatsız bulunan valimiz Re
cai Gürelinin hastalığı, dün 
biraz iyileşmeğe ve ateşinin 
düşmeğe başladığını mem
aoniyetle öğrendik. 

Sayın valimize sıhhat ve 
afiyetler dileriz. 

Adliyede tayin ve 
terfiler. 

Balıkesir ağır ceza reis
Hıliğine Antalya ağır ceza 
reisi Necati, Bandırma ağır 
ttı.a işlerini rüyetle mükel
ı~f asliye mahkemesi reisli 
;ine Urfa ağır ceza reisi 
Mazhar Tevfik, Edremit 
müddeiumumisi Abdullah 
Kandemir İsale sulh hakim 
lijine, Bandırma aza mua
.,inliğine Bandırma hikim 
muavini Mübeccel. Bandır

ma sulh hakimliğine İsale 
sulh hakimi Fevzi Daniş 
Kutman, Balıkesir hakim 
1DUavını Muazzez Tumer 
Djyarıbakır hakim muavin
liğine, Balıkesir müddeiumu
mi muavini Şahap lstanbul 
aikim muavinliğine, Balıke
s.ir muddeiumumi muavinli
iine Huhuk doktaru Talat 
Miraam nakil ve terfileri 
yüksek tastika iktiran et-
miştir. 

Bandırma asliye izalah
ğına Bandırma mülga ceza 
mahkemesi hakimi Necati. 
Bandarma asliye azalığına 

Bandırma sulh hakimi Şah· 
bozat, hemşehrilerimizden 

Afyon ağır ceza azası Meh
met Necati Manisa sulh ha 
lıimliğine tayin ve nakil edil 
•İşlerdir. 

Mesut bir nışanlanma 
Vilayetimiz emniyet di 

~ktörü Hayri İrdel ile Sam
•un tüccarlarından Murat 
Salim kızı Bayan Bisan Tay 
lanın pazar akşamı aile ve 
dostları önünde nişan tören 
leri icra edilmiıtir 

Gençlerin mesut olmasını 
temenni ederiz. 

Gönen C. H. Partisi nahiye 
kongreleri başladı. 

Londra 
· Radyosunun Türk~ 

Yeşil Gönen, günden güne güzelleşmekte, 
Kayma~an1 ve Halkevi reisinin gayretlerile 

Halkevinde sık sık müsamere ve 
konferanslar verilmektedir. 

neşriyat1. "" 
Aktamdan itibar':P ,,,

dra radyosu, Türkıye ~ 
tile 18,55 d~n 19,10 r 
dar 3 ı metre 32 ve 1 .. 

Gonenin uınuıııi ıııaıız;ırası 

Gönen, 1 Husu)i] C. P. vodvili ile "İhtiyar ıerseri " 
Partisi Gönen nahiye kong- adındaki komedi temsil 
resi pazar günü yüzü müte edilecektir. Geçen haftada 
caviz delegenin iştir akile «Kör I} piyesi oynandı ve 
Parti binasında ve kaza ida- çok rağbet gördü, sık aık 
re heyeti reisi Osman Göne alkışlandı. 

nin başkanJığında aktedil ----L•f•K-•M-A•Ç-L•A•RJ-N_A __ _ 
miştir. 

Kongrede, Ebedi Şef Ata- 1 8 d G•• G K JA J 
türkün aziz hatıralarına bur ! an ırma - onen . u up 
meten beş dakika ihtiram ' arasında Gönende devam edil 
sükut yapıldı. Bunda o sonra, 
Oıman Gönen kısa sözler 
le Parti üyeleri ve yardım · 
ları hakkında izahat verdi. 
Dilekler açıkça ve tam bir 
ahenk içersinde söylendi ve 
icabeden yerlerde hararetli 
münakaşalar oldu. 

Bundan sonra, mümessil 
intihabına geçildi. Yysuf, 

Hüsnü, Mehmet, fbrahim na
hiyenin mümessili oldular .. 

Kongreyi müteakip Par· 
ti, üyeler şerefine bir öğle 
yemeği verdi. 

Halkevinin faaliyeti 
Yeni Kaymakamımız Hak 

kı ve çalışkan Halkevi Baş 
kanımız Osman Gönenin 
gayret ve himmetlerile ka 
zamızda sık sık müsamere
ler tertip edilmekte ve bu 
vesiJe ile faydalı konferan! 
lar verilmektedir. 

Bu haf ta "Mahçuplar" 

Sahanın bozukluğu, gençlerin oyunları öı 
rinde fena tesir yaptı. Maçı 3-1 Baw 

dırmalılar kazandı. 
Gönen, (Hususi) - Pazar dasız kabyordu. Birinci dl'; 

günü, Bandırma ile kazamız re 1-1 berabere bitti. 
gençlik kuUipleri arasında Birinci dettede on 
lik maçlarının ikinci haftası ile oyıuyan Göoen.liler, f 
burada kalabalık bir seyirci len 'bir arkadaşlarile tak~ 
önünde yapıldı ve 3 - 1 'an- lannı takviye ettiler iıe 
dırmalılarm galibiyeti ile bitti. Bandırmablar bu dev 

İki komşu kaza gençleri- bikimiyeti ele aldılar 
nin maçı, baştan sona kadar birbiri ardınca iki gol y_~ 
zevkli geçti. Oyun ikinci rak galibiyeti temin et:;, 
devrenin sonlanna doğru 25 nci dakikada Ba:-ı 
biraz sert devam etti ise de, ma aleyhine bir peoalb 
hiç bir aykırı hareket gö da. G5nenliler bu fırsatı 
rülmedi. çardı. Oyuu bundan sonra, 

İlk golü Gönenliler yaptı. d1rmanın hikimiyeti altJO 
Yirmi dakika sonra Ban g~ti Lüzumsuz Ç8 
dırmahları uzaktan attıiı lar bütün gol fı 
bir şutla bu gole mukabele larıoı heba etti. Oyun ., 
ettiler. Gönenliler, Bandır· bızile devam ederken 1 

m:ıya nazaran daha genç Bandırmaldann lehine bİ 
ve enerjik idiler. Fakat * * 
bütün kayretler şahsi ve fay- Bu arada bir noktayı ~f 
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-------------------------------------.,..,..-----------------------------------
onıen - Alman Macar hariciye nazın 
• 

ISadi müzakereleri 
1 _~kttaa uğradı. 

l':'°"dra, 20 (Radyo] 
~Ya ile Almanya ara 
' bir müddettenberi de 
a.ı tden iktısadi müzake
~r · 
~ •nkıtaa uğramıştır. 
·~ lllanyanın, Romanyayı 
'ol için mütemadi bir 

tte tazyik ettiği anla· 
it tadır 

'\'ya ve Bohemya· 
l' ~hiş hareketi bü

şiddetle devam 
ediyor. 

ll<lra, 20 1 Radyo] 
. 'la ve Bohemyada 
~ •lelatarlıiı yapan 120 

. talebesi kurfUDa dizil
,. Binlerce insan tecrit 
~ '-ına sevkeclilmiştir. 

\w'" ~IDtalraya acele asker 
~ılrııiJtir. 
~ dra, 20 1 Radyo] 
~le telefon mubabera
~ tesis olunamamışbr. 
~.ı.,. saldanmaktachr. 
\j ik aaayışin temini için •r kafi gelmektedir. 

~ta geçemiyeceğim. 
\ ~r41enberi kazamızda 

teı.çlik hareketi mev 
İhtiyacı önliyecek 

'-ha da •ar. Nedense 
~ ~r sahası bir tllrlü ya-

\"-'Yor. Burası saha 
~ t.t.1ca, bir tarlaya ben 

\ a.:_.lçiııde taşlar, hendek
~ ...._Daa ve kazanın sı 
~~ bir geçit mahalli 
~bu yerde. oynanması 
'\~ kazalara sebebiyet 

" r. ~hanın tesviyesi, uf ak 
llaete bağlıdır. Ali 
rdan rica etmek çok 

t oluaur. 

~hastalığı 
,dırgınm Kocabey, İz

S1 ~ •e Mumcu k4Sylerin-
0Yunlarda çiçek baı-
1>-. göstermiştir. Bunu 
•lan veteriner müdür-

~ ~•halline baytar gön
't t gerekli tedbirler •e vekaletten icabe-
~tu 1 · · · 111 an sıpanş etmış-

nutuk söyliyecek. 
Londra, 2 ı [Radyo l 

Macar Hariciye Nazırı har
bin başlamasındanberi ilk 
defa olarak yarın nutuk 
söy li yecektir. 

Londra, 20 !Radyo) -
Budapeşteden Havasa bildi
riliyor. 

Macar diplomatik meha
fili Balkanlarda siyaıi va 
ziyetin inkişafını dikkatle 
takip etmektedir. 

Macar gazeteleri Balkan 
blokile meşgul olmaktadır· 
lar. 

Pasif korunma 
tecrübesi 

[Baş tarafı birinci sayfada] 

pa tılacaktır. 
Motörlü vesaiti nakliye 

en yalan bir yere girecek 
veya olduğu yerde yolları 
kapatm1yacak şekilde dur
durulacaktır. 

Ha•yanh vesaiti nakliye
ler derhal arabalarını yola 
muvazi hir yerde durdurup 
hayvanları kotumdan çıka
racak, arabasile duvar ara
sıada ltaihya'cak •e torba 
larını takacakbr. 

Her yurddaş hakiki bir 
bal kartısmda olduğunu 
f arzederek korunma nizam
name ve talimatnamesine 
göre korunmasını bilecektir. 
Evvelce müesseselere, tica
rethanelere hatta e•lere tev
zi edilmiş olan brotürlerin 
tekrar tekrar okunma11 ve 
ona göre korunulmasına 

riayet edlimesi mecburidir 
T ecrftbenin bittiği yine 

aym yerlerden çalınacak 
düdük, çan işaretleri •e 
yardımcı poliılerin haberle-
melerile ilin edilecek ve bu 
ikinci haberden sonra nor 
mal hayata avdet edilmiş 
olacaktır 

** Korunma vazifelerine ay 
rılmış . teşekküllere tabi ve 
kendilerine tebliiat yapıl 

maş olan zevatın bu tecrü
bede vazife almak üzere 
çarşamba günü saat tam 13 
de hükümct önünde gurup 
ları arasında bulunmaları 
mecburidir. 

Davete icabet etmiyenler 
hakkında kanuni takibat 
yapdacaktır. 

Edenin nutku 
[Baş tarafı birinci sayfada] 

giliz ku•vetleri arttı, artıyor 
ve artacaktır. Kıtaatımızın 

bulunduğu cenabın biraz 
cenubunda kain Majino 
hattına vardık. Burada, 
dünyanın en birinci ordusu 
Fransızları gördük. Fransa, 
bu iı1tihkimlar için büyük 
fedakarlıklar yapmış; muaz
zam masraflar ihtiyar et
miştir. Ya bunlar yapılma 

mış olsaydı, dtnya ne ola
caktı? 1şte bunun içindir ki, 
cihan ve tekmil medeniyet 
Fransaya medyundur. 

İlk defa olarak 
bir İtalyan va
puru batırıldı 
[Baş tarafı birinci sayfada) 

yok olmuştur. Mürettebatın 
dan 30 kişi kurtarılmıtbr. 

Ankara, 20 (Radyo) -
Şimal denizinde deniz f eli 
ketleri bir birini takip et 
mektedir. Bir lngiliz, bir 
Norveç, bir İtalyan ve ili" 
Yugoslav gemisinden sonra 
kömür yüklü diier bir lngi
liz ,emisi de batmqtır. Bu
na sebep Alman mayintc 
ridir. •Almanlar ise, fırtına 

doJayısiJe İngiliz mayinleri
nin Şimal denizinde dolaş
t:ğını söylemektedir. 

Londra, 20 [Radyo] -
Bu Hafta 6 gemi batmıştır. 
Simon Bolivardan kurtu
lanların halini bütün feca 

Kendisinden çok dikkatli 
mafevkine karşı liyakatini 
ispat etmek istiyen bir Fran
sız zabiti kumandasındaki 

modern silahlar hakkında 
bana izahat verirken, nihai 
zaferden emin olduğunu ve 
vazifesinin ehemmiyetini 
kemaliyle müdrik bulundu 
;unu anladım. Bütün F ran 
sız ordusu, en büyük zabi 
tinden en son neferine ka 
dar insana itimad telkin 
eden muazzam bir kuvvet
tir. (Buradan geçemiyecek- 1 

lerdir) cümlesi onlar için bir 
idealdir. 

• atile İngiliz gazeteleri tas· 
vir etmektedirler. Bu ge 
mıoın batırılması Hol
liodada İnfial uyandırmış
tır. Bu geminin batmaıına 
sebep. Alman mayinleri ol· 
duğu Londradan resmen 

Bir sabah, Majinoda in· 
riliz askerlerini Fransız as 

kerleriyle vazife başında 
yanyana gördüm. Bu man-

zara bana, iki büyük impa · 
ratorluğun kuv•etli ittiha 

dını ispat ediyordu.» 
1 

Rus - Japon hu- ' 
dud müzakeresi1 

{Baş tarafı biıinci sayfada] 

laşma imza edilmiştir. Buna 
nazaran Moğol - Mançuko 
hududunu tesbit etmek üze
re muhtelit bir komisyon 
kurulacaktır. Bu komisyon 
da 4 kişi bulunacaktır. Mos · 
kova ile Japonya arasında 

iktisadi görüş birliği de tesis 
edilmiştir. 

------~~-------~---

Çocuk kavgası 
Dinkçiler mahallesinden 

Mehmet oğlu 13 yaşlarında 
Yakup, genel kadınlardan 

Safiyenin 5 yaşlarındaki 
Mebmedioi çapa ile başın 
dan yaraladığı iddia olun
duğundan tahkikata baılan
mışbr. 

bildirilmiştir. İngiliz mayia
lerinde emniyet tertibatı 
bulunduğundan Bcrlinden 
koyduklan taktirde bir şeye 
çarparlarsa patl•mazlar. 

12 Yaşındaki çocuğu 
yaralamış. 

Kasaplar mahallesinden 
16 yatlarında Hikmet ile 
Karaoilan maballesiaden 
Muatafa oğlu 12 aşların 
daki Hasan arasmda bir 
kaYga çıkmış ve Hikmet ta
fıdıjı bıçakla Huanın arka
sından hafif surette yarala· 
mıştır. Suçlu yakalanarak 
adliyeye vcrilmittir. 

TORKDILI 
Günlük siyasi gazete 

.. :mwwww 

Sahibi : Bahkesir mebusu 

HAYRETTİN KARAN 

Netriyat müdürü 

FUAT BIL'AL 
__ -=:,..,. 

Yılhtı: 800, altı a:lığı 400 kr. 

Sayısı (3) kuruştur. 

Adre . .,: Baltkesir 'I'ürkrllli 
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Askerlik Şubesi 
Baskanhğından: 

1 - Piyade, muzıka, harp sanayii sınıfından olup da 
şimdiye kadar askerliğini yapmamış 316 doğumlu da 
hil 335 doğumlu dahile kadar olanların bu kere sevk 
le.ri yapdacakhr. · 

2 Bedel kabul edilmiyecektir. 
3 - Bu doğumlulardan bu şeraiti haiz olanların 

şimdiden hazır bulunmaları ilin olunur. 

ETİBANK 
Soma, Değirmi saz, Tavşanlı Linyit 

kömürleri satlş yeri 
Ahmet ve İbrahim Cumalı kardeşler 

Çiviciler çarşısı No: 12 
Demirciler çarşısı No: 63 

Not: İstenilen cins kömürler toptan ve parak;, 

Balıkesir inhisarlar Başmüdürlüğünden: suretile ticarethanemizde satılmaktad1r. - . . . 1 Arzu eden müşterilerin ev veya depolarına "' 
Sındırgı ve l!ıgadıçtan Bahkesır tren duragına taşı .. d ·ı · 8 d t• tb · d uh 

cak "da 1 .t k - ··nı · k .1 . k I gon erı ır. u meyan a ıcare anemız e m na ı re ma ı ya..,ra tutu erın e aı tmıye onu muş 1 
• •• •• • • 

olduğu bakkıada 112/1440 saydı ve 16/11/939 günlü ili cı~st klol~kur sobalatrlı, ıntaat malzemesı ve de 
b k 1 1 ·ı ~ k I b. "b 1 mu ea ı eşya sa ı ır. 

aımız, q a şart ara ı am mu arrer omasına ınaen ı ta . 
edildiği ilin olunur. 

Balya Kocaavşar köy ü muhtarhğından: 
Balyanın Kocaavtar köyü okulunda noksan kısımları 

ketfe göre münakasaya konulmuştur mllnakasa 5/12/939 
tan1ünd~ saat 16 da Balyada hususi muhasebe dairesinde 
yapılacaktır. Şartname muhtarlıktadır. Taliplerin muayyen 
zamanda dipozitelerile birlikte bulunmaları ilin olunur. 

2 - 1 369 

' 

Askeri Satln Alma Komisyonundan: 
1 Kütahya ve Bahkesirde yapılacak dört adet 

binanın 24/11/939 cuma günü saat 11 de pazarlıkla 
ihalesi yapılacakhr. 

2 Keşifnamesini görmek istiyenlerin komisyona 
müracaatlan Ye isteklileri• ibale günü bu gibi İllf&at 
ifleri yaptıklarına dair vesaikile birlikte komisyona 
gelmeleri. 

2 - 1 - 370 

Balıkesir Tapu Sicil Muhafızlığından: 
Mevkii: Cins ve nevi: MaJaalleai: Hududu: 

Klaelcr Tarla Kasaplar Tarafları Satır 
bajtarı Alis ve üç tara. 

fı yol. 
Y11karıda mevkii ve ciasi ve evsafı sairesi yazıla 

tarla eu9ell Kasaplar mahallesinden Kabaca oğlu Ab· 
met ve Ali zevceai Hafize ve Havvanın 298 / tarib ve 
53 sayılı m11vakkat tasarruf ilmtihaberlerile tasarrufun
da iken Abmedin 315 seneainde ölmesile kızı Havva ve 
diieri HafizeJe Havvanıncla 319 da ölme.ile kocası Ali 
ve evlitlan İsmail ve Ali ve Fatmaya Alininde 323 de 
ll•eaile evlitlın lamail ye Ali Fatmaya inhisar ederek 
bu vereaede o Yakit bu tarlayı taksim ederek bu tarla 
Havva ile lamail ve Ali ve bah cibetide Mehmet hisse 
siae t~frik ve tabaia edilmek suretile razaen Ye haricen 
taksim ettiklerinden ve diğer vereselerede batkacaftarla 
veril•it oldupndan babisle nam8arına 1e11et almak is 
tedikleri bu tarla hakkında mahallinde tahkikat icra 
etlilmek izere 28/11/939 tarihinde mahalline mem'fr gln 
tlerilecejinden b11nlardaa bqka bir bak ve zilliye\ iddi 

amada bal11nan Yarsa bu ataler içinde yazı ile tap• si · 
clJ mubafızlıtuua Yeyalaat •aUlline relecek mem11ra 
mlTacaatlan ilin otuR11r. 

MEMUR ALINACAK 

İnhisarlar Umum müdürlüğünden: 
A idaremiz Taşra tetkilitında açık meınuri 

için Balıkesir, Bursa, Kocaeli. Samsun başmiidüriY 
mizde birer müsabaka imtihanı yapılacakbr. 

B imtihan tarihleri ayrıca ilin edilecektir. 
C f mtihana girmek istiyealerin afağıdaki " 

tartlan haiz olmalara lizımdır. 
1 En az orta tahsilini bitirmiş olmak. 
2 Askerliğini bitirmit olmak veya müeccel 

mak, 
3 - 21 yatından aşağı ve 30 yat1ndan yukarı 

mak, 
4 - Sıhhatli olmak ve bedeni arızası bulumna~ 
5 - İyi ablak sahibi olmak 
D - imtihana talip olanlar bir dilekçe ve evrak• 

bite ve iiç fotografla birlikte yukarıda yazılı mah• 
ki batmOdürlttklere müracaatla kayıtlarını yaptır .. 
lar. 

E imtihan mevzuu fUDlardır: 
1 - Hesap ve hendese. 
2 - Yazı, 

3 - Umumi malumat (Hay!t bilğisi, coğrafya) 
4 - Lisan (konu.,ana ve yazı] 

NOT: i 
1 ,. imtihan neticesinde aynı derecede muyaffak ~ 

lar araımda yabancı lisanına vakıf olanlar tercih etl".J 
2 - imtihanda kazananların mavaffakiyet ye 

yaziyetlerine göre haremdeki dereceler üzerinden 
j ri tesbit edilerek tayinleri tesbit edilecek mu 

dereceleri sırasile yapılır. 
3 - Tayin edildiği mahal ve vazifeyi 15 gilD 

da kabul etmiyealerin biitün hakları iptal edilir. 
4 - Ecnebi lisanına vakıf bulunanlar hanti 

bildiklerini dilekçelerine yazmalıdırlar. 
5 - Mtiracaatlar 3l '111/939 günü aktamıaa kada". 

bul edilecektir. ..~1 
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