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usya-FinlBnd ya Mesele·
i En Tehlikeli Safhasında 

inliindiya Hudud Muhafızları, Şef 
erinden GeriÇekilmeEmri Aldılar 
~~ Sabah da Hududda Piyade At;şi Oldu. 
R 8 k'I' Paris, 29 lRadyo} Rus- , Omen 8ŞVe f 1 ya, Finlandiyaya bir ülti ~~ 
~ ~;.::ı;llv~&:!la ~ matom \'er\"rek 1932 de im
~~\YI ~~ (QJ zalanmış olan ademi teca

vüı paktuun bundan böyle 

lı •• k A • • nazarı itibara alınmıyacağı-
rJU umetının nı bildirmiştir 

programını 

okudu. 

Paris, 29 (Radyo] Mos · 
kovadaki Fmlincıiyalılar 

mehafili, Rusyanın Helsinki 
ye verdiği cevabın iiltiıına 

tom olmadı~ım söylemekte 
ise "d;; bu;:;-u~Finlandi\ ada 
telaş uyaı:dırncağı muhak 
kaktıl". 

Paris, 29 [Radyo] -

1. Ademi tccaviiz paktının bo 
zulahilmesi için akit taraf 
lardan birinin 6 B~' evvel 
birbirine haber ver~esi ica-

!{us asker lcri hir geçit resminde 

b '!yan edilmektedir. Ji de bu munh ·denin ahkamt 
Avm zamanda ihtilafların arasındadır. 

bettiği siyasi mahfilJerde bir komis •on vasıtasilc hal LS mı iı~iiııcli sayfodn 1 • 

lngöllz GernDDerl 
Doyçl~ndı Arıyor. 

B. Tnıaresko İ~gilizler Şimdiye . Kadar 4500 
~,ı.,., n"'1'wii ~ayı.,_<h-Ton Alman Malı Müsadere Ettiler. 

N. Menemencioğlunu 
Lord Halifaks ka

bul etti 
Londra, 29 !Radyo! -

Tı.irkiye ekonomi heyeti reıi · 
si Numan M"nen1encioğla 

bugün Haric ye Nazın Lord 
Halifaks ve Aleksandr He 

Alman yanın 
4btukadan göreceği 

zarar 
1 Lundra, 29 !Radyo] 
~t'İhere ve Fransa Alman 

'•tatma karşı faaliyete 

f.~.hıce, Almanya 45 milyon 
~dit lirllll kaybedecektir. 

... .\imanların bu kayıbı 
'''tb• k t~ ' asaltacak \'C dikta. 
\ı '' hareketlerinin cezası 

Çflkeccktir. 

Londra, 29 !Radyo 
Britanya harp gemileri 
Royl Pindiyi batıran Doyç 

land harp gemisini gece 
gündüz aramaktadır. Doyç
land yağmur ve karanlsktan 

istifade ederek kaçmıttır. 
Takip ht'la devam etmekte 
dir. 

Londra, 29 IRadyoJ -
F ramıız harp ıcmileri biri 
6 biu tonluk, diicri 4 bin 
to•luk iki Alman gemisini 
açık dcnirde misadere et· 

mistir. 
Londra, 29 f Radyol 

İkindtc rinin 25 ~ine kadar 
batırılan iagiliz gemi! •rinin 
miktarı 78, Fransızların 

miktarı on, bitaraf gemiler 
dokuzdur. 

Londra, 29 (Radyo} -
İngilizler şimdiye kadar 
4500 ton Alman nıalı ıap 

dctmişlcrdir. 

Londra, 29 (Radyo! 
Şetland açıklarında bir Al
ınan d~ni:raltısı batırılmıştır. 

diigcn tarafından kahtıt 
edilmiştir. 

Polonyada çete· mu
harebeleri 

Londra, 29 !Radyo) 
Karakova Veradum civarıll· 
da teşekkül eden Leh çete
lerinio Almanlara karşı dur· 

doğunu Alman polis tq"i
Jih kabul etmektedir. 



• 

Sayfa: 30 İki•citetrın 
, . , ... ..,, .... 

ti.' 

·- •ı iş kanunun da deQl-
1 ŞEHiR HABERLERi 1 şiklik yapılmıyacak 
•--------------------------------• ele' 

1 f Bazı lstanbul ga~~t bl' 
Ma~rif V~k~l~ta Posta ve te gra İş kanununun tadili ıçıPdif 

1 K k proje haıırlamak rtıaks• il Köy Enstitü eri uraca Meınur ve müaezzilik le iş daireainde bir korO 

imtihanında kaza- yonun çalışmakta old~ 
Bu mekteplere köy okullannı bitiren ÇO- nanlar. yazn aktadır. Bu haberin, if t 

ki ·ı k 1 ki Posta ve telgraf müdür iresinde, ulusal ve milli bt1 cu ar seçı ere a ınaca ar. lüğüne alınacak memur ve ramlarla hafta tatili ka11
•, 

Maarif Vekaleti, Türki- ~<köy öğretmenleri tekaüt müvezzilerin 23 birinciteş ları a-asında ahengin telll ,. it 
~enin muhtelif verlerindc sandığı~> ve bir de ''köy öğ rinde imtihan olduklarını ni ve bazı resın~ 
köy enstitüleri vücuda ge retmenleri sağlık ve içtimai evvelki sayılarımızda yaz- yerlerinde tatbik edil ~ 

r nege karcır y rmi~ ve bu ydrdım sandığı,, kurulacak mıştık. Bu imtihanda mu kontrol ve mürakabe 
aksatla hazırladığı kanun tır. Bu sandıkların gelirleri vaffak olan memur ve mü iki nizamname vöcude ıe 

li}ihası, mütalealarını topla ni, her yıl Maarif Vekaleti vezziierin nerelere tayin tirmek üzere toplannııt ol: 
mak üzere alakadar vekalet bütçesinde bu namla açıla- edildiklerini aşaöıya yazı- iki kooıisv. ondan galet 

cak fasla konulal..ık iahsı- e 
Jere göadermittir. Köy cns- yoruz: duau anla•ılmaktadır. sat ve öğr tmeı.!..-;rin aylık- & "I' 

titülerinin tetkilinden mak- Jarmdan I< sikcek "/o ı Jer 
tat, köy eğitmeni ve köy teşkil edec le.tir. 
öjretmeni yetiştirmek ve Projenin bir diğer madde-
yurdumuzun muhtelif mınta sine göre de enstitiilerin her 
kafarmdaki hususiyetleri göz türlii masrafını knrşılamak 
o~uinde bulundurarak pratik üzere Maarif Vekaleti 939 
b~fgih unsurlar kazanmak bütç-sin 602,650 lira fev 
"t köylüyli bu vasıta ıle kalad tahsisat konulacak-
hligi ve kültür sahibi yap t•r 
mağa çalışmaktır. 

Projeye göre muhtelif şu· 
b,lerden mürekkep olacak 
olan enstitünün öğretmen 
u'beaindeki tahsil müddeti 
~ene olacak ve diğer şu· 

beler ve bu şubelerin tahsil 
11\Üddetleri ayrı ayrı nizam 
namelerle tayin ve tesbit 
olunacaktır 

Enstitülere tam de\'reli 
köy ilk okullarını bitirmiş 
çocuklar seçilerek alınacak· 
hr. Tahıil müddetlerini bi
tırerek öğretm'en tayin edi 
lcnler Maarif Vekilliğinin 
göstereceği yerlerde yirmi 
ıene çalıfmağa mecbur oJa 
caklardır. Öğretmenlere ayda 
20 lira ücret verilecek, mu 
vaffakiyet gösterenlerin üc 
retleri altıncı ders yılı ba 
şında 40 Jiraya çıkarılacak-· 
tır. 

Bunlardan başka öğret 
menlere vazifeye başladık 
Jarı tarihte 60 lira sermaye 
Ye ayrıca istihsale yarıya 
cak ıslah olunmut tohum, 
eins fidan ve saire gibi 
maddeler parasız olarak ve-
rilecektir . . 

Köy öğr~tmenleri için 
tekaüt ve yardım san-

dıkları 
Bu proje hikmünc tibi 

•lac.ak köy öğretmenlc:ri 
~in Maarif V~kiletince, ve 
kl&ete bağh ol•ak üzere 
iılkmi şahtiyeti haiz bir 

Tekaüt 

Ve yetim ayhklan 
tahvil muameleleri 
Şimdiye kadar senede bir 

defa ve mali senenin son 
ayı içinde yapılmakta olan 
kazalar arasındaki tekaüt 
ve yetim aylıkları tahvil 
işlerinin intizam ve süratini 
temin nıaksadiyle bundan 
böylt! senede iki defa ya 
pılması kararlaşmıştır. Tah 
vili muamelelerinin biri es 
kiden olduğu gibi haziran 
ağustos üçer aylıklarının 

tediyesinden evvel mayıs 
ayı içinde, diğeri biriocika 
nun · şubat üç aylıklarının 
tediyesinden evvel, ikinci 
teşrin ayı içinde yapılacak 
tır 

Hazira ıı ağustos ve bi 
riocikinuıı · şubat aylıkla
rını nakil z.ımanmdan ev 
vel iskonto ettirilmiş olan· 
!arın gene eski vaziyete gö 
re nakil zamanları muhafa 
za edilmek şartiyJe eylôl ve 
mart aylıklarından itibaren 
tahvilleri icra olunacak ve 
iskonto ettirmek suretile al· 
dıkları aylıklar iskonto mu 
amelesini yapan malsandı 
rınca bankaya ödenecektir. 

Resen yapılacak nakiller 
eıkisi gibi senede bir defa 
ve mali senenin son ayı 
içinde haziran ayhğmdan 

itibaren yapılacaktır. 

Memurlar 
Muzaffer Gürbüz Durıun 

beye, Mehmet Kabak Sın 

dırgıya, Remzi Orkon Gö
nene, Aziz Y cral, Mehmet 
DedeoğJu, Celal Hatatoğlu, 
Hüseyin Tutgan ve fsmail 
Hakkı Bayındır Balıkesir 

memurluklarına tayin edil 
mişlerdir. 

Müvezziler 
Kadir Altıncr, İsmail Ur 

kom, lbrahim Bulak, Cezmi 
Atik, Ahmet Binici, Vedat 
Erdel, Balakesire, Arif Ege 
Balyaya, Mustafa Nuri Yet
gin ve Fehmi Özkan Ban· 
dırmaya, Emin Şensoy, 

Hamdi Dayan Erdeğe, Ni
yazi Ermiş de Susığırhğa ta
yin edilmişlerdir. 

Muvaffak olup da he
nüz tayin edilmiyenler 

Ahmet Sülün, Hasan Uçar, 
Necati Saltık, Adil Ayde 
mir, Vedad Balcı, Kemal 
Ertimur. Hamdi Eruysal, 
Salih Özçetin, Mehmet inci, 
Ali 1' ölükoğlu, Kizım T e
kin, Zeki GürzoğJu, Yaşar 

Gzbülbül, Haşim Kılkış, 
Şevket Akbulut, Faik Kam· 
pus, Nazmi Uyıal, Sıtkı Gü-

ven, Mehmet Ôzdemir, Ce
mal Soyyılmaz, Ahmet Sel

vi, Hasan Özllnlü, Şevket 
Arabul, Süleyman Akşit, 

Hakkı Özdemir, Naim Ogün, 
Yusuf Biçer, Cemil Çinioğlu, 

Kemal Temel ve Faik Kı
rımtay. 

Gerek T etrin ve gerekse 
Ağustos aylarında memur
luk imtiha11larına girealer 
den baaılarınm heaüz tayin
leri g-el•••İftİr. 

Ktzılayın yardımı, 
Bir kaza n ticesi çık~re 

yangında evleri ve zahi 

•' ambarları tamamen yao jl 
Dursunbcv kaza.sına ba 
Gökçedağ nahiyesinin ~· 
maıanlar köyünde ya.rdı~ 
muhtaç düşen 24 harıkıe e 
ajleıe tevzi edilmek liıe' 
bugün Kızılay tarafındd 
mahal ine 600 lira n•k 
yardım gfinderilmiştir. 

Balyada tütün ka
çakçıhğı 

Balya, !Hususi! Ai.,ıt 
yalı Nazmi admdaki bir k' 

çakçı, Balyanın Kocaa\'f'' 
köyüne kaçak tüttin getite 
rek sa ttlğı inbiaar meııa"' 
larile jandarmalar tara~ 
dan haber ahnmıf ve Si 

bir <t-akibat neticesinde, lıl 
çakçı ile arkadaşı Salih lı' 
çak tütünlerle birlikte ~' 
kalanarak adliyeye verihllİf 
lerdir. 

Şehrimizde yakalan'1 
kaçakçılar. 

Şehrimizde bu ay içitl.I' 
otuz kilo yaprak, beş ~ 
kıyılmış kaçak tütüale ~ 
baTan, iki bıçak ve iki -.dl 
gene yakalanmıftır. 

Bu kaçakçılığı yapaolr 
Kepıüdün Muradiye kö~ 
den Zekeriyya ile Kimil·~- ~ 
Her ikiıi de tutularak adi• 
yeye verilmişlerdir. 
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OmanyaBaşvekili Rus-Finmüza-
tı. kereleri tehlikelı 
rıukumetinin Proğramını Radyoda Okudu. safhada 

Onıanya Bitaraf llğını Devam Et-
tirecek, Fakat istiklali için icap 
Ederse Çarpışacaktır Demiştir. 
' . "'ıs, 29 !Radyo} - Ro 
Yıl ba vekili Tataresko 
°"i Vaziyet \'e hükfıme 

Proğramı hakkında 
akşam rad. oda bir nu 
'~Yledi, 
'tqıe ko nutkunda, har 

t~" nız muharipler için 
harp dışında kalan 

'ller arasında da bir ta· 

~t0rluklar tevlit ettiğini 
11 

flıış, "Romen milleti, 
'l kendi mukadderatı 
doğüs cektir . ., Demiş 

~i\~aresko, dahili i~ler, 
~. 1 tııibat, ihtiyatların ai 

,~~e yardım edilmesi, ta
l. lar hakkrnda alınan 
%·1 . d . 
~t erı c anlatmıştır Is 
,. Proğramı milli ve iç 

,; Programı milli ve iç 
ı & e.sa•dara dayanacak

"-s· u. Program yeni kanunu 
~ 1" 1n tamamen tatbikini, 
j~~flığın devamını ve 

ı.,. 'Yctlerin avnı haklartl 
~'I> • 
dı Offftasını ihtiva etmek-

t . 

& 
dftşvekil, milletini a ala-
rtki ihtilafı unutmağa 
~t t . . • e mı tır. 

~ViiSTURAL YNAIN 
0ôiltereye yardımı 
:rıtereye ı fırka ile 

. onıbardıman, 3 av
~losu gönderilecek 

~ tl0'1dra, 29 IRadvol -
b•turalya başvekiİi Men 

\ 1 ~~Ün parlamentoda ver· 
'ı it beyanatta, Avustu

t hükumetiain İngiltere-
~ Stfir; hin kifilik bir fır 
~ lUiaadereceğini söy1emiş· 
\~ liu fırka iki aya kadar 
~~ olacak, ilkbaharda 

~"deye sevkolunacaktır. 
it \ t tıı rnaadi Avu5turalya 
Jİ' il() L 

'~c llaqardıman filosile iki 
fitosuda gönderecektir. 

Ticaret VekDODmlz 
Tütüncülerimiz ve Çiftçilerimiz
le Radyoda Bir Hasbihal Yaptı. 

Tütünler bu sene yüksek fiatla satılacak. 
A kşanı, Ticaret Vekilimiz 

· Nazmi Topçoğlu Radyoda 
tütüncüler ve diğer müstah
sillerle bir hatbihil yapmış 
tır Ticaret Vekilimiz tiitii 
nün gelecek sene rnuhak 
kak bu senekinden daha 
fazla para edeceğini onun 
için buyıl tiltün ekimine, ge 
çen senekinden daha büyük 

bir ehemmiyet vermek lazım 
geldiiini ve tütünlerimizin 
nefasetini d evam ettirme 
lüzumunu söylemiştir. Naz 
mi Topçoğlu, harp vaziyeti 
dolayısiyle diğer mahsullerin 
ekimine de büyiik bir ehem-
mi yel verilmesi icabettiğini, 

çünkü bunlarm da para ede 
ceğini işaret etmiştir. 

İNGİLİZ AVCI TAY ARELERİ 
Bir Alman deniz üssüne muvaffakiyetli bir 
hücum yaptılar üç mayin gemisi tahribedildi. 

Londra, 29 jRadyol 
Bugünkü Londra gazeteleri 
İngiliz hava kuvvetlerinin 
bir muvaffakiyeti öven ya 
zılar ne retmektedirler. 

Londra, 29 [Radyo! -
Dün öğleden sonra İngiliz 
tayareleri Borkumdaki Al 
man deniz üssüne muvaffa 
kivetli bir hncum yapmış . . 
!ardır. 

Londra, 29 [Radyo) 
Dün İngiliz tayareleri Bor-

kumaya yaptıkları hücum es

nasında gidiş geliş altı yüz 
millik bir mesafe katetmiş 
lerdir. Bu hücum avcı ta 
yarelerile yapılmıştır ki, bu 
İngiliı avcı tayarelerinin 
kuvvetine delalet eder. 

İngiliz tayareleri esde bu 
lunan üç Alman mayin ge 
mİ!İ üzerine saldarmışlar ve 

tahribat yapmışlardır. 

Taya relerin hepsi salimen 
dönmüşlerdir . 

Edremit sulh hukuk mahkemesinden: 
Havranın Tekke mahal 

lesinden Emin dayı kızı Ay 
şenin müddeaıtleyhler o ma 

halleden Recep oğulları Na 
suh ve Hasan ve İbrahim 
ve İımail ve Siilman ve lb · 
rahim karısı Nazife aleyh· 
lerine açhğı mal taksimi 
davasının icra kılınmakta 
olan muhakemesinde müd 
dealeyhlerden Recep oğlu 
ve halen nerede olduiu bel · 
li olmıyan Üzeyir hakkında 

ki davetiyenin ilanen tebli 
ğine karar verilerek muha 
kemeleri 14 12/939 perşem 

be saat 14 de bırakılmış 

olduğundan Recep oğlu 
Uzeyirin valtti mezkurda ya 
biızat gelmesi veya bir ve
kili kanuni göndermesi gel
mediği veya vekil de gön 
dermediği takdirde muha 
ke enin gıyabında devam 
edeceği davetiye makamına 
kaim o mak üzere ilin olunur. 

[Baş .aı tfı hirinci sayfada) 

Helsinki, 29 (Radyo! -
Evvelsi gün MoskoYa Rad
yosu tarafmdao verilea laa 
herler, sırf tahrik makaadi
le söylenmiş olup siyasi 
mahfiller. bunların ulı ol· 
madığı teyit etmektedirler. 

Finlandiya hudud muba 
fızları şeflerinden, bir mikta~ 
geri çekilme emri almıflu 
dır. 

Ankara, 29 [Radyo) -
Moskova Radyosu bu u .
bahki emisyonunda Finlin
di y.a hükümet adamlarım 

<(Kuduz köpeklerı> diye tav
sif etmiştir. 

Ankara, 29 (Radyof -
Sovyet Radyosu bugün, 
amele mitinginde alman bfr 
kararı okumuştur. Bu ka. 
rarda şöyle denmektedir: 

Sovyet askerlerinin Fin· 
liodiya hududları tarafın
dan akıtılmış ohm kanları
nın intikamı ahnacaktır.,. 

Paris, 29 [Radyo! Bu 
sabah Cumhurreisi riyaıe

tindeki ıvekiller heyeti uzun 
müzakerelerde bulunmuıtur. 

Paris, 29 IRadyoj Fin-
landiya · Rus hududunda 
bu sabah mütekabil piyade 
ateşi açılmışsa da, zayiat 
vukubulmamıştır. 

Balıkesir ticaret ve 
sanayi odasından: 

Balıkesir vilayeti merke
zinin Umurbey mahallesinde 
(144) numaralı hanede otu
ran Türkiye Cumhuriyeti ta· 
baaıından olup Asariçi ma 
ha ilesinin Y ıldınm caddeıia -
de ı 68) numaralı dilkkiaı 
ikametgahı ticari ittihaz 
ederek 936 yıhndaoberi Ma 
rangozluk sanatile iştigal 
ettiğini beyan eden Hüseyin 
oğlu Burha netti• Kavunoğ
lun un Unvanı ticareti b" 
kerre (Marangoz Burbaoet 
tin Kavunoğlu\ olarak tes
cil edildiği gibi bu ünvaİHn 
imza şekli de Türkçe el 
yauıile l B. Kavunoğlu) 

olarak ticaret kanununun 
42 nci maddesine g6re Ba 
lıkeıir ticaret v unayi 
odaıınca 29/11/939 taribia· 
de 1110 sicil sayıııMa kayt 
edildiii ilin olunur 
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Bahkesir Askeri Satln Alma Komisyonundan: ,,.,. 

1 - Askeri ihtiyacı için 500 adet teThit semeri ı ETİ BANK 
kapalı zarfJa eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Zuhur: edecek talip ve fiatlara göre bu işin 5 
1n•amnua Balıkesir, Bursa veyahut Edremitte yaptırıl- ~ Soma, Değirmi saz, Tavşanlı Unyil 

kömürleri satlş yeri ınaıı veyahut bu üç yere taksim şartnamesi icabmdan 1 : 

dn. 1 
3 Muhammea bedeli 12.000 lira olup muvakkat = 

:l e•inatı 900 lir•dır ı ı 
Ahmet ve İbrahim Cumah kardeşler 

4 - Şartnameyi görmek istiyenler her gün Balı 11! Çiviciler çarşısı No: 12 
ltesir sahn alma komisyonunda görülebilir. § Demirciler çarşısı No: 63 

5 - Taliplerin bu ife girebiJmek için bizzat yap- 1 1§ . kede 
hl&ları birer tevhit semeri nümunelerinde muvaffak olan = Not: istenilen cins kömürler t (>ptan ve par• 
~arm münakasaya ittirak ve kanunun 2 - 3 maddesinde- '11 suretile ticarethanemizde ıahlmaktadır. 

011 
ki veıayıklarile ve muvakkat teminatlarmı havi teklif §5 Arzu eden miişterilerfo ev veya depolarına k• JJ 
mektuplarıoı ihale saatinden bir saat evYeline kadar ko ~ gönderilir. Bu meyanda ticarethanemizde · ıt'lubt ' ft 
-'-

1 kb k h·ı· t ı· t i · : · k- ·· b ı · t J • derrt1 
WJSyona ma uz mu a ı ı es ım e nıe et1. = cıns omur so a arı, mşaa ma zemesı ve 

6 - ihalesi 16/12/939 cumartesi günü saat 11 de ~müteallik e.şya sablır. -
Balıkesir kor satın alma komisyonunda yapılacakh. §.... 

4 1 ~ 3ss ~nıauııam•m-.. _ 
---------------------~~~~----

·ealediye Reisliğinden: 
Tutarı Beber M. 2 Sabiplerinin 

M. 2 Miktarı adı: N•: Lira Kr. Kr. Sa. 

1 65 " 

2 198 80 2 50 

3 32 94 2 50 

4 65 07 2 06 

2 00 

b 73 80 3 O(} 

7 78 35 3 DO 

ts 26 55 1 50 

9 32 85 3 00 

]0 67 20 3 00 

]l 53 72 2 00 
12 22 11 3 oe 

Yukanda sahipJerinio 
muhammin ve ebli vukuf 

1639 Uncu Mehmet 
Temurşah bağ 

7712 

1098 

3253 

1620 

2460 

2645 

yen 
Hayrettin oğ

lu Ömer 
Halil verese~i 

bağ yeri 
Mustafa vere
sesi harman 
yeri 
Mustafa vere-

S CSl harman 
yerı 

Tabak Halit 
veresı 

Bakkal İbra-
bim 

1770 Kalaycı Os 
man oğlu İb
rahim 

1069,5 Hacı Kovacı 

2240 

2686 
737 

tarlası 

Kaba Soğanm 
Şükrü 
Vahide 
Servan otlu 
Hüseyin 

isimi erile miktarı ve yeminli 
tarafından takdir edilen be 

delleri yazılı araı.iJer -meuafii umumiye namma askeriye· 
~e iatimlik edileceğinden sahiplerinin bir itirazları var 
sa iıtimlik karar11amesinin 10 ncu maddesi ınucibiace 
belediye reiıliğine tahriren müracaatf an ve keyfiyeti is 
timlik ilin olunur. 

Balıkesir Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
1 

1 - Askeri ihtiyacı için istenilen numunesine gö· 
re 60 küçük Ye 40 bü1ük kaıan ve SCO bakraç pa!ar 
hlda .satın ahnacaktır. 

2 - Paurbğı '4/12/939 paııarteai 2Ü.DÜ saat 11 de 
Bahkeıir kor ıatıll alma komis,011unda yapdacaktır . 

3 - Evsaf ve ~artları ller rü• koıniıyo11da 2'Örii-
JebiJlr. 4 - 1 - 386 

MEMUR ALINACAK 

inhisarlar Umum müdürlüğünden:·. 
. t l . . ,, 

A idaremiz Taşra teşkilatmda açık memurı~ 
1 

için Balıkesir, Bursa, KocaeJi, Samsun başmödürirct ~ 
mizde birer müsabaka imtiham yapılacaktır. 

B İmtihan tarihleri ayr•ca ilin edilecektir. f .,, t 

C İmtihana girmek istiyenlerin aşağıdaki vas' ~ 
şartları haiz olmaları IA:ıımdır. d 

1 
2 

En az. orta tahsilini bitirmiş olmak. · ı. .t 
l bl4 pır 

Askerliğini bitirmiş ol_mak veya mileç~e 

mak, ı ı~' 
3 - 21 yaşından aşağl ve 30 yaşmdan yu1'an ° 

mak, 

4 - Sıhhatli olmak ve bedeni arızası bulunma111al' 
5 - İyi ablak sahibi olmak · · · •*' 
D - İmtihana talip olanlar bir dilekçe ve evrak• 11 ;: 

bite ve üç fotografla birlikte yukarıda yazılı mabaltt~-t 
ki başmüdürlüklere müracaatla kayıtlarını yaphrl!llll 
Jar. 

E İmtihan mevıuu fUn)ardır: • ·· 
1 - Hesap ve hendese. 
:Z - Yazı, 

3 - Umumi malumat (Hayat bilğisi, coğrafya} 
4 - Lisan [konu~ma \fe ya&ı} ' 

NOT: 

1 İmtihan ııeticesinde aynı derecede .muvaffak 0~8~ 
lar araeın~a yabancr lisanına vakıf olanlar tercih edil1~1 

2 - imtihanda kazananlann muvaffakiyet ve ti t1e' 
,,aziyetlerine göre baremdeki dereceler üzerinden ucretf' 
ri tesbit edilerek tayinleri tesbit edilecek muvaffa~ 
dereceleri sırasiJe yapılır. · r#' 

3 - Tayin edildiği mahai ve vazifeyi 15 gün zil 
da kabul etmiyenl~rin bütün hakları iptal edilir. . ,ı 

4 - Ecnebi lisanına vakıf bulunanlar hangi )15' 
bildiklerini dilekçelerine yaz.malıdırlar. ~1• 

5 Müracaatlar 3(1J11i939 günü akfamına kadar 
bul edilecektir. • 6 - l ~ 

Sı\hibi: Balı keiir md msu IM'V-kETTiN K~ 
N;Şriyat müdürti : FUAT ~ 

Bauktltı y~t: Türkdlli Matbaa'sı-Bahkel~r 


