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~) Ağustos Zaf~r Bayramıınızın 18 inci dö:"ıüm yılı vatanıı her ~fişesincle ol
(İ11ğu gibi, llaluyda da biiyük tezahüratla kutlanacaktır. Bu nıiinasehe•ln luısusi 
lıir k.Hn;~'<n tarafından lıaz1rh1'1 n p:-ogranıı aynen neşrediyoruz : 

Hı·sıııi ı; .rnl:ır, evler, dükkfüı ve magazalar, gazinolar, olf?ller ve hijyijk cndd<" • 
IC'r b:ıyral, tarla, yeşil dallarla, <;İveklt>, elektrikle, milli renk VP resiııılarlc süs
lenect.ktir. 

~hıhtclif yerlerde taklar kunılacak ve · lıunlar kuruldukları ycr:eri.ı icapl:ırile 
m ijleııasip giizel yaz.1 hırla y:ı:t.ılıııış in I\ il:ip vı• İs' i k lal Sll vaşlanııa ait değeri i 
veciz"lerlc de tezyin •J<lilccı:kler<lir. 

Aııtakyadaki kalıul r•·smi l.ıın s.ıat 15 le lııüniicaddıısiııcle eski 1 >ur kal 11lcl
indeki Tuğ.ıy karuıgfıhırıda Tiimeıı Koımıl.ınıi Snym Şiikrii Kan.ıtıı'nııı lıuzlll'ile 
yapılacak ve gf•c..-il resmi lam s:=uıt 16 <la lise arkasıı.daki ( Ciinıhııriyel alan ) 
ında yapılacaktır. 

Cümlrnriyel nlanırnlnki tribiinlcrin ortıı kısmı mebuslar, vilayet erkfıııı ve me 
nı11rı1yni ile \illiyet du vetlilerine, sağdaki onlu nH· nsııpl.ırırıa, ~11ldaki trilıü ı de
Parti ve Bcled ye mensupların.ı tahsis ndilnıişlir. f'rihilııler dnw•llilere nıuhsııs 
olup clnvctiyelcri h.ımil bulunmıynnların polis ve zahıtn teşklliitı tarafından iz;\ç 

ellilmelı>rino mnhal kalmamak iizer~ gereken ihliynl ve taynklrn::r.ıın füıcedeı~ U?ızn· 
rı itibara ulınmıısı hl'lım<lır. Tr~bün'erin ününde kimsenin ayakla bu'unmasırıa mü 
saatle edilmi) f!Ccktir. ~Si)· t 4 dl,lr ı cud,. J 

Türk Hava 
Kurumunun 
TÜHK ı\lILLETINE 

BE\'AX~Ar\lESl 
Saym vataıı laşlar, 
Bugiin, Türk oı dusu 

nun tarihimize kazandırdı 
ğı hayat verici zafel'in şe· 
refini ve gun.:runu yenide.> 
ladacuğııııız; giiııd iir. 

Y~ışamusından nrnil im 
silen yaralı lıir milletin, 
karlı da~·Jard<ın ineıı bir 
çığ gibi. silkinip Ş3hlanışı · 
nın yı!dümiindeyir.. Yeryü 
:tiiııde, milyonların, en mo 
dem üiiim makincloı·ilt! 
boğuştukları so:ı h<Jftal:u·· 
<la hile, on dokuz yıl ön· 
ceki :t.afcrimiz crişH rez 
kıymetini muhafaza etmek 
tedir. lliidiseleri,iı;inde ya 
şamlan şartlar dikkate a· 
lınarak güzden gC\'irm" k 
lfizınıgeldiği .ıe güre, si1fllu 
na sürecek fişeği. Uif t>ği . 

ne takacuk siinglisü kalma 
ıııış lıir ol'duııun, kaynak· 
İJl'l lıol ve sonsuz hir sal 
gına vurduğu ) ıkıcı JarlM 
iizeriııdcıı asırlar gı-~·se hi
}tj p.ır ak 1 1ğı ıı k ;ytıetmi· 
yeccktir . Bırnıın iı;iıı hu 
3; Ağw;tosla ırkmıızııı, 

en korku111; vı ~·elin inı · 
kfüısızlıkl ırdaıı ı.ıyrılaruk 

ışıga kavuşahibc11ğini diı· 

şiinnıuk \'l! ulnıınızı dik 
lulıııak hakkınıızdır. 

30 Ağustos tarihi bize 
ayııi zamanda, el uir;iğilu, 

em~k birliğile kurduğu

l>ir müesseseyi . Tiirk lla
va Kurumunu, lıatırl:.ıtıı·. 
30 A~~usloslu llavucılıktlaf 
lasıııa girt'rkcn, giiııün Lıii · 
liiıı saallı~rini Tür!( H<wa 
Kurumu !rnıııplaı·ııı<la, lrn
ııal aşkile c..-ırpıııarak ge\'İ· 
rı n biııleı cc Tiirk Jelikaıı 
lısı gözlcriıııizin üniine go 
lir. Unların yiireklcrini tu 
lu~turun alı·~len iırimize 
haz <loJur. 

:-:;evgili valaıı<luşl:ıı·, 
iyi vuruşm~sı-ı l.ıilen 

kuıı:..ıtlur!u lıavuforını lw 
ruyaııııyan ruiJletler, iki 
yduanheri, kökleri ~ürii· 
uı1ış ağaçlar gibi, IJir(\l'· l ıi 
rer devriliyorlar. En mc 
cıllsiz günlerinde hile başı 
eifünıivenTiirk nıilleıiııin ha 

vada da her zaman kahrnman 

So: u 4 düncUde 



Tat ih ve 26 Ağustos 

Bu taarruzun ilk ve 
ikinci giinleri hadisa tın 
neticelerini iki laruf baş 

kunıandunlarından hiilfüm· 
tan dinliyeli m : 

Yunan ordusu buşku 
mandam Trikopis «Türk 
Jcri •ı şidddli taarruılurı 4 
üncü fırkamızın cephesi
ni yarmıştı, 1 ve 4 iln 
cü fırkalar urasımluki ge 
dikde .t arazi kuzanmışlar
<.lır. Elirndt'ki bütün ihtiyat 
ları 4 ııcü fırkaya gönder· 
dinı. Uuna rağmen fırka 
lar arasınd.ıki gedik her 
an büyüyor, düşman Af
yona mütemadiyen yak
laşmış bulunyordu,, dedik 
ten ve vaziyeti kurtarmak 
için almak istediği tedbir· 
leri anlattıkdan sonra : 

"llu sırada 4 ncü fır· 
ku k<ırurgahınm sukutunu 
öğrendim. V uziyelin islabı 
mümkün olmadığını söy-

t lediler, ben Afyonu tuhli· 
ye ederek çekilmeye ka 
rar verdim,, demektoo'r. 

Koca tepede bulunan 
Türk Başkumandanı ise 
o sırada şu emirleri veri 
yordu : 

-"Bizz1t turassudatım 
neticesinde mevzilerden 
atılan muteadit düşman ki 
t.tlarınm Afy. n Kar ahi sur 
ve Sıçanlı ovalarından şi 

male doğru çekildikleri gö 
rUnmektcdir. Afyon bir 
kaç yerinden yanıyor :J ve 
bir fırkamız buraya girmek 
üzeredir. Ordumuz düşmıı 
nın yakın bir hatta top
lunmasma katiyeıı meydan 
vermemek için rüc.ll isti 
kametlerinden şiJdelle ta 
kip edecektir.,, 

* • ılı 

28 Ağustos günü ha· 
zin bir hadiseden sonra 
(Çekiltepc) üstüne Şörefli 
buyrağımız dikilmiş, her 
tarufta ~özü~m tiş bulunan 
düşman lıallurındun firar 
eden kıtalar gürbc :doğru 
ünı"ds'z bir rücat yapmak 
ve gittikçe daralan kıskaç 
tunl yakayı kurtarmak is
tiyordu. 

29uncu gün Türk kıs 
kacının korkunç dişleri 
arasında kuldığıııın f ırkı · 
na varaıı Trikop!s ordu 
)arı Dı>mlupınar mevzibe 
toplanmaya çalışıyonJk. 

9 

Vaziyeti geceleyin hu
ber alan lluşkuman ··Cuzi 
Mustafa Kumul,, bizzat ya
kın siperlere kadar gide· 
rek harbi idareye kur.ırvcr 
rniş ve birçok yol mOşkülle 
riııe ruğmen zıununınd' 
yetişerek icap eden emir 
)eri vererek düşmanı Dum 
1upınardn meydan nıulıare 
besine m,.cbur etmiştir. 

··Türk milletinin bura
da ihraz edeceği zafer ka 
~ar ııeticci kutiycsi yalmz 
bizjm tarihim ize değil, ci · ,.._ -

han tarihine yeni bir cere· 
yan vermekte kati tesirli 
bir meydan muhart~hesinin 
tafsilatını bizim kalemi
mizden değil, o günü } ara• 
tan ve giinü yaşatmak için 
yaptığı tasvirle koca bir 
milletin dcstamnı;teşkiledcm 
bu savaşc yine "Dumlu-
pınar,, da canlandıran baŞ 
kumandundan dileyelim. 

* * • 
Büyük başbuğ :'Dunılu 

pınar,, meydan muharebe 
sini cunlandırırken: 

" ... Saat iki de Zafer 
tep~ye vasıl olmuştıım,<;ul 
köyü dumanlar, alevler 
içinde yanıyor, 4 n~ü kol 
Ördunun fırkaları güzerga 
bımıLı şarktan garl>e kut 
ederek seri hatvelerle iler
liyordu. ,, dedikten 

Ve düşmanın vaziyeti 
le alınan tedbirleri ve or 
dulara verdiği tahriı-i ve 
şifahi emirlerle o duları 
mızın ve ordu kumandan 
larile diğer eı kan ve üme 
ranm fodekilrlıklannı,.kah
raman subaylarla emsnlsız 
Türk erini takdirle ~andık· 
tan sonra sözlerini şöyle· 
ce, bilirmektedirler. 
-"Güneş mağribe yak 

laşlı'1 ça ateşli, kanlı, ve 
ölümlü bir kıyametin kop 
mak üzere olduğu 'bütün 
ruhlard :t his olunuordu. 
Biraz sonra cihanda büyü 
bir inhidam olacaktı. Bek 
lediğimiz haıas . güneşinin 
tulu edebilmesi iı.:in bu in
hidam Hlzımdı. ,, 

Diyerek bu eınsalsız 

günün his edilmiyecek kadar 
çabuk bitmesine teessüf 
eden başkumandan şöyle 

anlatmişti. . 
"-Ogün dünyada hü· 

yük bir inhidam vaki o· 
luyor ve güneş enzarı a
lemden bu feci manzarl 
örtmek için gurub eımek· 
te istical eyliyor. (~ece 

siyah eleklerile bu kanlı 
har pcydanını örtüyordu ,, 

* * * Ertesi giin harp mey 
danını dolaş ·ınh\r hakika· 

ten bir ınt h ;eri andıran 
bu manzara karşısında deh 
şetle karışık bir gurur hiı.; 

•sediy<•rdu. 
Dünya tarihinde asırla 

mı sırrı, bir milletin hu 
yatında bu de· 
rece biiyiik neticeler ·ao 
ğurmuş zaferi ne kaydet
miş ve ne de şıthit olmuş 
tur. 

Çiinki.i: Bu bir tek za· 
fer mısraı d •ğil, kahra 
manlık destanı ··m birçok 
suyf 1\urıdır. 

Uğurlu bir ai!ustos s.ı 
bahındıı buşlıyaıı amı)a·sı1. 

hamlesi yalaız hif d .i~m ı 

nı değil, Anadoluyu göz Jı 
koymuş biltün bir Avru· 

' 
30 Ağustos zaferi' 

~.~~;;~l~bedi Şef iı• ağzıfldan dinliyeli111 ~ 
bisinde Cadrrl• , 

-hu ııak'etiik. 26 
sabahı Kocate~1;1~· 
bulunuyorduk· ""' ırf 
5.30 da topçu : z~ 
taarı uza başlııd• 'do; 

• 

Türk tarihinin en şeha
metıi ve en kudretli hir . 
mucizesi olan 30 Ağustos 

zaferini Ebeoi Sef Atatürk 
şöyle anlatıyor': 

"Düşündüğüm üz, or
dul:uımızın asıl kuvvetleri 
ni diişrnun cephesinin bir 
eeııahındn ve mümkün ol 
duğu kudar cenahı hari-
cisinde toplıyaruk bir im
ha meydan muharebesi 
yapmaktı. Bunun için mu 
vafık gö ·düğümüz vaziyet 
asıl kuvvetlerimizi düşnıa 

nın Af yon Kacahisar civa 
rında bu!unnn sağ cenah 
gurubu cenubunda vcAkçay 
cm Dumlup·nar hiz ·ısına ka 
dar olan sahada topla· 
maktı. Erldloı llarbiyei 
Umumiye reisi 13 ağus 
tos 338 de cepht~yelg:tmi~ 
ti. Ben bir knç gUn son
ra hareket etti.n. Hareke 
timi pek mahdut birlrnç 
zattan mada büliin Anka 
rodan gizledim. Gaybube
timi bilenler burada imi
şim gibi davranacuklar, 
halta benim Çnnkayada 
bir çay ziyafeti verdiğimi 

bile gazetelerle iUln ede 
ceklerdi. Trenle hareket 
ettim. Gece otomobilJe tuz 
gölü üzerinden Konyaya 
gittim. Derhal ~telgraf ha 
neyi kontrol altına aldır 

---~-------------payı islismare ve istilacı 
zihniyetle Ana<lolunun lıa· 

nmı ismetine ebediyen 
gömmüş ve bu imtihuıı 
dan en parlak bir zaferle 
çıkmış olan Türk i\lilleti
o zihniyetlerin mün essili 
hir ordunun kemilderi iize
rinde istiklaline nasıl hür 
met edile~ğini gösteren 
bir abide yiiks imiştir Bu 
abidenin ismi: 

"Türkiye Ciiflıhııriycli ,, 

cı:r Son 
ş. ocuz 

: dım. 20 ağustos giiııü i>ğ 
leden sonra g,1J'p ('ephesi 
karargahı ıda bulunuyor 
dunı. Cephe Kumandanlı 
lsmd Paşa ila kısı bir 
miizakercyi müteakip 26 
ağustos 338 sulıahı düşma. 
nn taarruz edilmesi karar 
laştı. 21 ağustosta Ku· 
rr.andanları toplıyarak hu 
rita üz-:riı:de taarruz pla· 
nını iz1h ettim. Kuman· 
danlar ;faaliy.-tc ge~tiler 
Taarruzumuz bir:tabiy.; bas 
kını halinde icru olunacak· 
tı. Bunun mümkün ola 
bilmesi için tahşi<.lnt ve 
tertibatın gizli tutulması 

na ehemmiyet ve; mek Hl 
zımrlı. 

24 ağustosta kurarga 
hımız1 Akşelıirdeıı ta;ırruz 

cepht~si gt!risindeki Şuhut 

kasabasına naklettirdik. 
25 ağustos sabahı da mu 
lıarebeyi idare ettiğimiz 

Kocatepcniıı ctmubu g.ır-

ağustos günlerinde d'~ 
lJıJJl 

Karahisar cenu ~il 
ve Şarkındaki 30 tıLI 
re i mtidauınd3 eli' 
müstuhkenı crP11 ıs~ 
şiirdü k .\JğulllP 0 ~r' 

k''~ man orduları 56 
liyes'.ni 30 ağuSl~dB 
Aslıhanlar cıva!'\, ;~ 
ettik 3 ) ağı.ısto5 ııtl 
tiğimiz muhaı~~il)1 
de düşmanın ın ,jr 
yesini imha ve ~ş~ 
Düşman ordusu t 

deJl • 
danlığmı ifa e ,rt 
·ı· 'k . esirler " rı opıs te ~jlJI"' 

jdi Tasavvur -tt~ g :ıtıO . ue 
n eitce beş g11 ·' 

oldu. 
L.' ııbi-'' 

Afyon l'-ıır ıtl 
.ıupınar roeydııcıs0ııı1 
besi ve ondııll li~ıtl 
mnn ordus~nu etı ' 
hu veya esır ~cııiıe· 
ri kalanını Ak tııırt'~ 
manıya Jok00 ·f jÇ ç 
zı izah ve uıvsı ,ıj1ı11 

~eJJl.J 
söylemekten ,ı.ıııt· 

.A· •O {l; 
tağni add~') w1ı 

. d .. ~uııl ı ' sufhasi lu u~ re' '.,; . ııı ~,. 1 

zar) ıdat·~ ve bLI ~ 
cedilmiş olııll Ji1 

. ııtıll· ·1• .. k duSLl .tJ ur or 911v J 

hitan ve ~unıl\Lld'b 
r · l>Udik ıatl 
ının .; i'1 nı ...,. ·ı 
kahramanlıgl· teSP'., 
kerre dalı~ 85er0

1~ 
muvzzarn l>ı~rurlC ~ 

Bu eser t ve 
nin hUrriYe ı.ıl 
fikrinin lilY0

''
1 v-iJCııD, 

pfl l 
dir llu es~ ·11 . ·ııetı 
ren bir 1111 IJılş~ıl!') 
bir orduııuıı 11 d0 

nı olduğuııı~ llrııV' 
sutv~~ 

--·-------~--=--=--~(~ 
Bursa 1 icaret J'Jtl ıJJ' 

MEi\lUIUYETTEN lHHAC..: ı~Vl 91 
Jıll 

Ankara 29 A.A.-Baş· 
vekaletten tebliğ edilmiş· 
tir: 

Pamuk ipliği tevziatı 
işlerinde yolsuzıuğu gfirii· 
len ve yapılan tahkikat 
neticesinde vazifedar ol· 
m.t hğl halde ip'ik tevzia 
tııı:ı rniiduhalede bulundu· 
ğu vı 9 ) sayı: ı koor<.linas 
yon hı~yeti kanırma mulıa 
lif olarak p,ımuk ipliği iş 

lemiyen ipak fabrikatörleri 
ne d .ıhi ip!ik tevzi ettiği 

ve iktisat Vckfilelinia ip
lik i L ri hakkınd .ıki la 
mimlerini gizlerdiği ve 
haklmıdu şiiplıe hasıl olan 

vo ııŞ 111 

fabrilaıh1r1 ı;ti"o 1) 
1 yilksek rıııı IC e>. ı 
1 diği tatıakuıı ;~ıı~ı 

ki•sı ı.ıfı 
sa nunta Aµ- 1ı . vor ,~ 
diirü J~ll l\tlıııl 11' 
Koı·unıı1~. 9 ıJ ( ~, 

ddesi11ı 11 tD' , mu ~ .10e .,, 
Si lıiikflll jl11 
• . tteJl ı" 
murıye ı:,' ) 

•1'1'1 '"Aı 1, ırıdU ' 1111151 lf'" 
bat ynP1 1 1ı~ 1 ı . ıı ırı· ı6' larn ~ '1'' 1, 
. k f ,111rı •• J 
ıpe .l\ıer• J' 
lurı iplı ~111 
törler lı.'~,,,ıı:ı~..e 

0 l'lal ,,Jıl' 
Lıatıı gı "•·ı\1"" 

\ e" lisal 
ıııiştil'· 

~l 
\ı 

il 
lj 
y 
\' 



YENIGON 

'flflşkumandanlık meydan 
lnrrhurebesinde diişman 

1 lskenderıında 
llU SABAH YAPILAN 

LMERASI~ı 
ve Mehmetçik 

/( 
30 Ağusto8 Zafer buy· 

anlar, kanlan ve o dede değilmidir ki ramı bu sabah lskenderun 
kovuhyor ... Ko· cephede göz atıp can t.•a· 

" vul ı l J da coşkun tezahiiratlu kut 1tıııj " • ıyaıı ı:an arı kan. can yakıp göz atan 
~ .ıenı kani l k" d. . lanmıştır. Merasimden son 
()rlar .. ur a ıp e ı hır ~lehmct~ik yurattıhır .. ra Tümen karargahında 

ı l\anıa k (;öz atıp ean yaknıı diyo- General ;;nkrü Kanallı 
arı Vlicu;ı~ ansız bıraktık rum. Evet : lfü;hir şeyden tebrikleri kabul etmiş, saat 
~ak küt1es~r_ı, zerre kata mahrum olnııyun düşmanı 9 da Cümhuriyet meyda· 
.ı~ll der 

1

1nı <:oğalttıkları imanlı hakışlarile zaferden nında Merasim yaı•ılmıştır ~ L· Ya arının iı·erı· ., ·ın - h · . . ., ... 
uır ... "' ıııa rurn elnıedı mı ~ sa ı ·kı ~ l SQ ~ er Satnan ,·· ·· "b" ':. Sti a marşını müteakip 

l'\i~Uyorlur çopu gı ı rapııel yağmurlarını nazar kürsüye gden en kidem 
~ı.. Urüklen · larile man:.ısızlnştırıp, altı siz subay ve onu takiben 
61'ıına en cansızlar, yılda modern orduların ula Hava Kurumu adına ortao 

~~llin •··h~n verdikleri ga- mıyacaaı beton istihkamla 
te lö akkuı· · .· · ~ kul Müdürü Muammer he . ıtıl>od , \.U ıçın uynı rı altı giirıde haı ta altı 
ı~ · . a ~arpan k ı 1 · ' . yecanh nutuklarla bu gü-
" rısıııe gö .. a P erın saalta şimşek bukışlurıle nün ehemmiyetini anlat· 
ıorıar nıulnıeğe gidi ·t d" · ·ı 
il} : tlir k . . erı me 1 mı · mış ve bundan sonra kür-
l .11~ilikı . ısmı denızın Ülürken bile mermi ile 
ııt k erınde kaybol· l· siiye gelen Generel Şükrü 

}a ISttıı deıı·· . .ura\., beraber kucakladığı vavru Kanatlı çok veciz ve heye 
Pıııt ~ ızın karaya ·· ·· k ı b · 

~ııc; 161
> karanın kara ile sunun yuzuoe ·an 1 u~e: canlı bir hitabeirad ederek da 

llı.e/laşlığı kr l . l· !erle zafer madalyaları, ıstik kikaldrca alkışlanmıştır 
hı<le kal zı ~mır arın lal rümzü resmeden, anası· ' 

tl(l l>crıiıi v~~erek ! ·· nın elini öpmek için eğilir Merasimde Başta Vali 
~~~ler, Tun~~a yup~ruk_ ken alnından sızan kanlarla nıiz olmak üzere askeri 
~~ ~rını kötu '. şım~ı (Şehit anası ) ibaresini ve mülki erkan, kalabalık 
~aı.ı rıa but· nıyetler 0 yazarak biraz daha kudsi· bir halk kütlesi hazır hu-

'11.tkı.. anrnış ellerle . ı "d" 
QU h· '<lrın111 ter l , 1 1 'T leştıren, karısını, bacısını un makta ı ı. 
~lllıi ~r an i~~in uz.u ugu süzekleeşen viicudundan Merasimden sonra ( >rdu 
lot. htnıek ~nut~nlar~ fıQkıran kanlarla yikayarak evi önünde gAı·it resmi ya··, 

tıtttkltt ıstedıklcrı "' · · ..,... 
at 0 rda bir 1 L>ayraklaştıran, dedesmı pılrnış ve merasim hu su· 
ı. Yflaınl ıımaıı ar . . .. . l r· · 
l{lf<la~ "l Urıu k 1 . erıştıgı kan ı şero ın gt.rurı rdle sonu errnişlir. 
Ol<iuk rıların k" 1 ı~n şa • le semalara yiikselteıı Meh 
lırı, larırıı her ıın ve nasıl nıed yine o yavrunun, yi 

rınd nasılsa ha· ' · s a ı \lk· ne o bacının, yıııe o ana· . lnırı- ur anlardır. . d · 
gı~ııl ~da k 1 1 k nın ve yıne o de enın te 
\ıkı.. ~r is u e eşere . d .... 1 . d . l . 1 
İ.h..~i y~ ... ;, kefensiz git - sirile egı nı :)(lı·~ ·-~ıil.vl~ru up 
"l;ll!Q ... \.leki kef . 1 . yıkılmayan, u ulır up ye 

1'l'· trql.!'· ensız crı . . k 
~-' t~ .. , bıtyrağma to nilmıyen hır varlı lır: 
llijYtak gı dt-~il l x- p Ey ! .. Afyon ö ıl t" rınde, 
rıeı tctı , oprı16111a •• 
ı · 'llerı1~~ ~1 Vercnlerı çif}. Dumlupı.ıurda tepende son· 1
. lllılrııış \'!.! kanla lemt..... mek bilmeyen ( ATA ) n<llı 

~~ne kaııı 01an toprağını giiıwş~t~n aldı~ın nurları 
llıııeucıllrıu ~ bttdtıııck içıu süngünde top ıyarak yarat 

1 ~ R-us~~~~a göre __ I 

,!}ovuel Kıla -!ar l 
~tlJKABIL TA \HH UZA 

t;E<_: 1'11 .EH 

1 ondrn 3 ı\ ı\ . - f\los r. 11llSıı bırakanlar- tığın znfeı-!eri, yn lığın 
i Bitine destanları Lo?..umn yeşil lw\':1d ııı hil<liri 'diğiırn ~i i• 
~iltı taıı .. ~ huk}ı tarafın masalarının üıerjn 'eki oo re H us ıısk t> rleri Conw 1 
h'Ye r~1 denizleri her yaz kağıtlara aksettiren mınta kmJa mulrnl>il bir 
~larltıd~en ~ine dalga Meh~ııe<l , seııi ~O :\ğu~tos hi:cuma ge<;m iş'erdir. llu 
1ı 'l\!r ~ kopükten ,. ,_ ta bılen heş gilnluk koca taarruz iiç hufta sürmck!e 
'~"·· ()• \!l'nl. l'C be • d l l • • t" 1 ~ "'l~ı;\! ~I\ insunlığını Meydan \luhare sm e >0ra >H ıyı nl' .c.: er ve. -
~l "Ur U ~ • . ' ff ( . . l 11 "1'1111.1 

1 ıgeı·iıı e sel ya doya doya seyrettım. sem mış ve ınuv..ı .ı \ıyıı . c ı i C 
~ 11 ı. d.ıı <t" d" · d · 1 . . Lt 1 1 t llıt t\i.iıı k l\<tıı n~ lı.r kı kendimde, ken unı St>n , e 1 tıw e ıım.ştır. u Hll\! \u 
~~ lll 1YuruUtlcı\! r.i k..tyular bir k~r~ _d.ah~ .buıdum . Za le Almanların 130 top, 1r o 
t1:k r~k1 ll.! >~, .lıogaıluruan ten bırıbırın~ızı_ ~e~ zunan tank in hı t.di ıniş bir 1\8::- ab.ı 
ı ~ıkıtr l ~lcı o.c.ı ulişc· her yerde bırbırımızde bul tt>krur alınmış ve hiiyiik 
t:ıtt: Uıktı. · ... l "d" k. l " h t d"I . ~it 3() '"'ıı ._cş! Uı ı:>es manıııd ııı de,gı mı ır ·1 >ır şe re ·1arruz e ı mış 
tıı ... ~t .. Ağuı>lus uJlı '-'cııi huıTü ı yine dimdik duru tir. ifa tuarrJ1. d !V ıın •'· 
""'11.ı, ~ı, \/ .J o • d' d.l k .ı· ~ llol~ .r c ııı lı . r katı yoruz, yarın yıne ım ı c me · teuır. 
% 111 - d" t~ .. rşı tcrenııtiııı duracağız, tıpkı dun ını-

~al~ır ··• d k durduğumuz gibi!. 
. ~•nur 
1~1 111.t ı..ş ki ıııısr ... lan S.::ZEll 

1: 'C.!Şı il , 
\h ~ ~ıı .. \.. un ıııcnnı • -
\"ll.lq ı."4 .. llıııı l· -~----
., '1!1.:,_ıı. \.OlLırı ur.ı· 
~lı ~il" 1\. kuı•· • (." • d alı ~r~ •ı'llüu "'ıg .ı uyu- ıJ ll r I g e e • 
J~tıq ltı11ş t.l il, kdl'llu-siııııı 
~ ~ q~ lı·· uui.ll<luruu ıs 
l.'~tı \'ırı su 
·~~ 1 ~h.ın luşıy .ın ha-
~~ ~trıj ~n koıunı.ıu de 
~ı. ~~h· hır k ı ' ·•ı b· a.p, yık·~ 
tıı )en· ır "il • 

~tıtııı ' bit l cut, u ·vire 
~ "t~ ':den aruyan 
~Uıt11' torl ı{_<>ğiis geren 
,." l~th ıtııle 
ı~ ~··~i~1 i .· Yanyuna 

' 
1 ~ au \:in Dliltcnut . . .Jftıı d 
~ edec:leıı iba 

hvr 
ll, o h 

11 <:1, o ana 

narı 

in. i iz oı.irl e ı· i iado edildi 

Vışi 30 A. A. - Fran 
sız hUkfııncli. ,Suriyedo)ıh· 

· na~ lngiliz esirleri hakkın· 
da bütün tnahhütlerini ye
rine getirmektedir. 

Bir tayyare ile Suriye
ye iade edilmekte olıı~ı 1!1 
ı.Tiliz suhnylarına lıarnıl 
olan t,.yyare llulyayu mec 

5 1Hı\N ŞEIIHI ZAPTE· 

Dil.Dl 

Moskova 29 A. A. -
Sovyet kıtaları 28 ı\ğus 

tosta Humyu, l\lerageıw, 
~liand, Benderşah ve l lor
ganuyı işgııl Vt> ilerlemcle 
rine devam etmiştir. 

buri bir iniş yapmıştır. Fu 
kat hulya hükumeti bu 
harp esirlerini derhal 8Cr· 
best bırakmıştır. İngiliz hii 
kuıııeli hu harp esirlerini 
scrlx>st l>ırukmışlır . Bunla
rın arasında General Oeıılz 
de vardır. 

Yeni lran 
Başvekili 

Parllmentonun fevkalade 
dir todlantısmda 

lraıı lıükfıme-
tinin siyaseti 
ni izah etti 

Tahran 29 A. ı\. -
Pars Ajansı bildiriyor : 

Fürugi Han yeni kal>i· 
neyi teşkil ve Şehinşaha 

takdim eylemiştir. 

Fiirugi han fevkaH\<le 
bir parlamento toplantısın
da beyanatla bulunaruk 
demiştir ki : 

" Şehinşah hazrP.tlcri 
bundan evvelki kabineler 
larafından nıeclist! arıedi 
len programın derpiş etti 
ği islahat ve terakkilere 
devam edecek olan yeni 
hükumeti leşkile beni me
mur etmiştir. Kabine ecne 
bi devletler~e b"l
hassa komşularımızla iyi 
münasebetler idame ettir· 
mok için büyük guyretl(~ r 
sarf edecektir. l\leclisin ~·ok 
iyi bildiği gibi Iran hüku 
kumel ve milleti hı.ı.kika 
ten sulhu ve huzuru mulıa 
faza etmek arı;usundadır. 
İngiliz V:! Sovyet hükumet 
!erinin sulh, ve huzuru ih
lal ettikleri 'şu anda İran 
hükumeti milletin sarsıl • 
maz iradesiııi bütün dün • 
yay.ı ispat etmek, kan dö· 
killmesine nihayet VJrmek 
ve kt1rgaşahğın öuüne g• <; 
nwk İ(,'.İn kuvveti r~n ı· ht!r 
tiirlü mukavem ten i ı t ııa 
l>ı emr.·lmiştir. Yeni h:i ku 
nH te nı •C'lis m ültdikun 
il!nıauıııı L>ildirmişt ir. 

lranırı silalı n ı 

te1·kelmesi 
I\ClL'l EBEflE :\JEMNU 
l\1' ET LJ) A:\DlHDl 

- 3-

Harp soniarı Avrupa niza
mı hakkında 

,. Führerle 
Duçe 

4 GÜN ~ÜR~\ lllR GÜ· 
llÜŞ~U~ül<: BULLJ ;\ DULAH. 

llerlin 29 A. A. -
l{esmi tebliğ : 

Fiilırerle Duçe 25 Ab'US 
tostan 29 Ağustosa kadar 
F iihreriu Umumi lrnrargfi· 
hında buluşmuşlardır. Şi· 
mal ve cenup umumi ka
rargahlarında yapılan bu 
görüşmede harbin inkişaf 
ve devamiJc ııJakadar lıü
tün askcı i ve siyasi nıese 
lele ı· bahis mevzuu edimiş 
tir. llu meseleler iki ruih 
ve devleti arası <laki mii· 
nasebeUerin Lıariz vasfını 
teşkil eden arkadaşlık ve 
mukadJerdt birliği zihniye 
ti dairesinde yakından tel 
kik olunmuş lur. Uu gfüüş 
melerde iki milletin ve 
~erlerinin harbin zaferle 
lıiltimesine kadar devam 
etmek hususunda s.ırs•lmaz 
azmi hakim olıııuş :ur. Bu 
zuf erden doğacak yeni ı\ v 
rupa nizamı, ınaz :de Av· 
nıpa hurplenuin temelini 
l~kil cy ıenı iş olan sebep· 
lt•ri imlian nıspetimle orltt 
dan kaldırmalıdır. llolşe -
vik ldılikesin i n ve PJütok 
rllii'i istismarınırı ortadan 
kalkması büt·· n Avrupa 
kıtası milletlerine gerek 
sıyasi stıh ıda gerelr eko· 
nomi ve kültür sahalarm 
d ı 8ulhperver, ahenkdur 
ve ıııusm r biı'işbirliği yap 
ıııa:sı ırnkaoıııı ve.-cC..!klır. 

Bu z•y .ır<"t müna:scbtli· 
le Fülırnr, Dı..1ı_:t! ş ark ~p 
h~siııi ıı csas . ı nol\'.lalurım 

gt•:t.mı~ er ve ezcum ıe Uol· 
şev.zıne kar~ı s.ıvaş 1 ı~t.

ı ak cd n ltulyaıı f ırkulaı l ıl 
d.uı IJirim lcftış eylt miş.;• 
lcrdir. Ccııup c .:phes ıııı zi· 
yarcllcriııd e Führer ve 
Uu<;c .\larcl~al Fo ı Jluud· 
lhd it tarafından scltlculan· 

Londra 29 - A.A. - mı~lurJır. ilund.ın Lmşka 
Pfiytc>r Aj ·ınsının si~ asi Alman lLıyhı Mareşc.ıl Gü 
muharriri yazıyor; Iranın ringin ve . rdu H.tşlmrııaıı 
terldsi!ah edec · ği iyi h'. r Janı .\larcş.ıl Fon {kanch 
haberdir. Iran halkının hinch umuıı.i karargahları 
yeni l3aşvekilini tasvibe- dd ziyaret edılm iştır . Al 
edeceğine ÜJ.'he yoktur. man hükunıdiııdeıı hu si· 
/,at~n Iranın lumamiyetini yatii ve askeıi görüşmele· 
ihlal hiçbir Z'lrnan mevzu re Alman lı .H-.c ıy e Nazın 
ul>ahis bile oJamaz. Dün Fon Hıl.ıbe.ıtrop ve Mare 
ya vaziyeti istikr!lr kesbc şal Kctel i~tirak t>ylemişlir. 
dince ingiliz ve Hus as 
kerlet·i lrdndun \'ekilecdc ALM \\LAH 6 lNGILIZ 

' ledir. Uu bo~ bir vui<l TA\\ AHl~Sl OÜŞÜR· 
1 

değil fukal en kati bir si DÜLEH. 
yaselin ifadesidir. Berlin 2,!A. A. 

lllgiliz Sovyet ve Irak Salfıhiyt'tli mcnbal:ırdan 
ta olduğu gibi burada da . . .. 

.1 , ·h hildiriltlığınc gore, Alman 
Alman <'lllrkılm.lı~rıııl!lr~ı111 - ~a 1 uwı'arı bu salMlı kendi!eri 
Yot verece er<. ır. ... u } J 1 . 

1 ·ı · ve bir dost z·tyırıt verınel en 6 ogı-
komşu. urı gı n . 1 1.. • t· . . .· . ı ·· .. . . · il •t olarak nıihverın ız avcı .ı~ yaı esı uıışıır . 
hül~ mc .. l.. l .

1
. 

h "ettiği yiyecek muş ur ngı ız av tayyare· 
mu ruın • 1 . F .. "' · ı . 
ınadılclerirıc kavuşacaktır . 0_rı .' .ıns z _ - B: ~ ka sa 
Ingilizlt~r lr ana ~imd den ton hıllerın<ln hır keşıf uçu~u· 
lurca buğday götürm ·j~lcrdir ' na <;ıknııştı. 



Bugünkü Program lstiınlô.k edilecekdükfııı.~~~ 
Parsel f l ~ 

füı şı 1 incıde 
Asker, Jandarma, mektepliler, Gençlik Teşkilatı, halk ve esnaf teşekkiilleri 

Garnizon Komutanlığınca kendilerin :! t.ıhsis edilmiş olan yerleri işgııl edecekkr 
h.ılk ta inlizamın muhafazası için meydan t>trafıım ~ekilru kllerin dış tarafında 
kimsenin incinmesine mahal verilmiyccek surette yerlerini almış ola<'aklal'dır. 

Tebrikler lam saat 15 te 'J'uğay karargfilı•ntla l>izzal Tümen Kom utanı tun.ıf•ıı
claıı kalıul edileC€ğinc göre bilumum rüesayı menıuriıı, l'arti ve llalkevi ı :rkaıı•, 
Ht!lediyc Heisi ve azaları, Ticar~t Odası heyeti, esnaf lt:şckkiilleri ve Halk mii · 
rıH•ssilleri ı\l.ıy gazinosuna gelerek Komutanın şahsında kahraman ordumuzu se 
lfımlıyarak Biiyiik Zafer llayramırmzı tebrik edc('ekler<lir. 

ı\lay gqzinosundaki kabul resmini müteakip Belediyeye_, gitlikrd;: Elwdi,.~ef 
ı\taliirk ' iin ve i\liıli Şef lnönü'nüıı büstlerine çelenk konacaktır. 

,\lenıı;ime merasim Komutanının emrile ve istiklal marşile başlana<'ak hunu 
w~ııç bir s11bayımızın 30 Ağustoı:ı Başkumandan muharebesi hakkındaki nutku 
takip ve hı nutka Tiimen Komutanı ~ayın ~ükrü Kanatıı tarafından rııukabele 
edilecek, Türk Hava Kurumu adına da 1'.urunı Başkaııı Selim ~'.dt·nk tarafın 
dan kısaca hitabede bulunulacaktır. 

i\ııtuld:m müteakip millet ve menılekt' lin kahraman onJus!lna karşıht>skdiği 
iruın ve güvenle minnet v~ Şükranın ifadesi olmak iizeı·l' bir okul talebesi tarafın 
dan Sayın Komutana güzel air buket sunulacaktır. 
(,eçit resmi sırası merasim Komutanlığınca tertiplenecektir. 

2 - GE!Ce şenlikleri i~in yapılması gereken tenvirul ve tc:1.yinat işlerile rekzcdi
lec ~k takların t ınzim ve l!rtibi belediyece teıni.1 ve !{ ırniwn Kornut.ınlığı tara
fından fener alayı tertip edilecektir. 

3 - Hava Kurumu tarafından Turizrıı otelinde bir balo Vl'rilet·eklir. 

Türk Hovı:ı 
kuruınunun 

Başı l incide 

\ Bu mühim fırsatı 
i kaçırmayınız 

lrn'acağına inaı ınız uçan nes 7 •• . k-· H L' 
li uekadar kuvvct!endirelıi ' U I (} V 0 fi Ur ll m U Tı 11 n 
lirsek, ok <.dar snğlamhışa balosıt l/a' ın akşamdır 
caktır. ))unun İtj~n llava· 
cı lı k lıar .ası 111.lu lııı vacı gen<; 
liğiıı ihtiy:.ıı;1arı iizerimlc: 
daha çok alaka ile durma 
lı ve Türk Hava Kurumu 1 

mı yardım etmeliyiz. llü- , 
yük hayrumınıızı Türk g<>k 
lcl'i k11dar berrak ve neşe 1 
li geçirirken hu vazifemizi 
unutmıyulırn 

'l lirle 1 lava Kummu 
Başkanı Erllırunı 

.\1elmsu Şii k ii 
Koçak 

EVLEN lE ~lEHASl~ll 
llı\Kh.INDA Tı\Ll~lAT· 

Nı\~11~ llı\ZIHLı\i'\DI 
Ankara - Adliye Ve· 

kaleli Türk kanunu metle 
ııh;i nin 111 maddesine gö 
re ılaıı ve evlenme mera
simi İlJ evlenme s:ciHt•ri ı 
hakkıııda yeni lıir talimat 
narııc lıazırlıımakta<lır. 
Bu L:ıliınatn:.ınıe evlenme 
cşkfil ve mer.uümiııi he:
kesiıı anhyahileceği şekil· 
de izah t.'<ieceklir. Vckfilet 
taslak halinde bııluııaıı lıu 
talimatııameyi viıaycl ve 
kazalara :da göıllll rııwğc 
ve rıı üta~ealarıııı a lınağ ,ı 

karnr vermiştir. 'l'a:-;'ak bu 
günlerde Vckfıletiıı lıir l 1-

minı İIP vila.;et ve l\a·lala
n.ı gönderilecektir. (;~len 
mütale.ılardaıı sonra lali-

• rnatnamc csus şeklini ula
. cuk ve tatbik nıovkiiııt! ko 
nulacaklır. 

~eşriyat .i\lütliirü 
.5dinı ÇELb:ı~~ 

Ç!H.l'. ~fat~as.sı Aota~.Yı; 

1 -ll:ısıl:1lı taıııamcn Türk llava Kurıırııuııa aill'r. 
2 - Balonun fovk.ılfüic eğlenceli olması için hiiyiik 

fedakarlıklar yapılmışlır. 

3 - Zengin bir büfe güz.el bir caz davetlilerin 'rlm· 
rindedir. 

4 - Biifede fiatlar son Jeı·ece mutt'dildir 
5 - B.110 akşamı gi~cde bilet salılacaklır. 

TOlon oda 11 

alınacak 
Ilatay Vilfıynti daiıııi 

Enciimenindr n 
llusuı-;i nıuhasd:e Mii 

<liirliiğüne alımirnl; 10 ton 
odun 15 giin rniiıJtlelle a· 
çık eksiltmeye konulmuş 
tur. Beher tonun muham· 
men lıeJeli on beş liradır. 
Taliplerin şeraiti anlamak 
iizero Vilayet Encümen ka 
lemine müracaatları. 

Yiizde 7,5 teminat ak 
çusının maklıuzile 2- 9 -
941 salı gtiııü saat lOdu 
ViHlyet Dainıi Encüme >in 
<le lıulunmalun ilan olu
nur. 

Odu · ı ~ f.r ac k 
l la tay inhisarlar Bıış 

ı'.\lii<lürliiğündC'n 
Buşnı füJiir: iiğiirıı iizlin 

ihalyal'ı bulıınan 15 ton 
ku u rıtt· ş • odununun aşa . 
ğu.Ja y:ızılı ş. ırlla r dair<· 
simle i l aıı tarilıiııd e ıı itiha 
ren 10 gtill i ı; · ı ~dP sntın 

alınmasına k :ııar verilmiş 
tir. 

1 - l şhu kuru nw.~c 
odunun bı•lıcr tonunıııı 
tahmin <' diloıı fiatı on ıki 
lıu <;uk lir:.ı<lır. 

2- Maht"lk ı l id:ıl'c• lıi 
n ısm ı teslim t! l i~err lil i ı· . 

llildirilen PVsafdu malı 
olupt~ sntnmk isteyenle-

~alık avı mii
zagedesi 

Hatay 1 >eflen.l . lrlığınd ,m : 
ı\lazluın paşa dalyanın 

da avlanan halıklardaıı ha 
zineye ait yiizde 37 his 
senin 1,9,941 tarihinden 
31,8,942 tarilıiııo kadar 
bir sen~liği açık arllırma· 
ya konulnıuşlur. 

ı\luhamnıcn lH'tlel 230) 
ilk teminatın 172,50 lira
dır. ihale 1,9,741 tarihin 
de lJeftcrdarlıkta yapılacak 
tır. Şartname dairede gö· 
rillelıilir. 

* 
* * Hatay lJef terdarlığm 

dan: 
Ası nelırinin Cisirha• 

di<Jlen itilıaren Siivcydiye 
hıı<lutluıu kadar olan nwv 
kide 15 ~ 1 941 tarihinden 
itikıı·e ıı 31 - 8 - 942 tari 
lıiıw kadar av lan:ı<':ı k ha· 
lı kların s:ıytliyc resrn i ac;ı k 
arttırmaya konulmuştur. 

~luhamrncu bcdol 5J 
lira, ilk teminatı 3 lira 75 
lrnnışhır. 

ıhalıı 1- 9 - 941 tari 
hinde d · ftcrdarlıkla yapı· 

laeaklır. Şartname l lt>ftt:r· 
d.u lıkta güriile lıilir. ·---...pp,__,. __ sw ___ _ 

ı· iıı Başm ~:d :~t·: ; iğ uınüz~ rnii 
rncantlurı luıamu ilfüı o'. u· 
nur. 

l\lııılakası No. Ait o1ıluğu şahıs Cinsi edi1•·0~ı 
Beş 1 Evkaf idaresi Tarik fazlası 2 oO ~ 
Beş 2 Miryamı 1us fl [ekim lJükkc.in l~JO ~ 
Be~ 3 lfacı ~Iolla lsımıil .. 1 oJO ~ 
Bt·~ 5-6-4 llaşiııı Dayaklı .. {4) 10.,ol 
Beş 7 Alıdiillat i f ,-(uri ,. qi)rt' 
Köprü uaşt rııey<laıılığının şehir imar plc.ınıııfl )·ıı~~ 

taıızinıi içiıı meydanlığa yürüliilmcsi iktiza e?eıın~ı IJ 
nJa parı;t~l numaraları ~·azılı dii kka.1larm islııt11' ıeriOe 
karriir ederek cın l'i islinılii kın arn:nc nıcnfa~l 5b4 
uyguıı IJuluııtluğu yüksek Vilayo ldare Ilt>ycliil111 tıtıi; 
sayı ve 15 ~7 - 194lcrünlü kararile lakarriiı' c eı~.V 
ve tayin kılınan heyeti ınuharıınıinece akaratı 1 11111~1' 
rt~ kurşıl~rııııla yazılı hetld tahmin eJilnıi~ 0 ~~ Ul~ 
c~hal>ı a ı.a ı~ .ı:ı!n hu hapt t hil' diycct!k 'el'i oldtlitıı~ıı~ 
dırdtı tarıhı ılamlaıı 15 giin z1rfınd .t ı\sliY'~ ,, oıır 

1 1 . . 1 . ihll1 
ına ı rnıııı~~ ı nn ııııı racaat ey ern.·len lawmu 
nur. 

Parsel 
• • • 

i\hnh. lrnsı 
Uç 

N•>. Ait olduğu şahıs 
29 ( :umii kchir evkafımJan 

Uç 29 Camiı kebir evk .lfınılan . , ıeııı~ 
Cinsi : 4 - 6 k.ıpu numaralı (;azeteci Vı! şel\crıl~~~ı 
icurındakiDiikkftııla8 1'.apu numaralı heı uer d\1:ı ~ 

1'.öprii başı nıny<l:ııı 1 ığının şehir imar :pt~ı!ı ed~ 
re tanzimi i~iıı rneyuanlığa yiiriiliilrnesi itdı~"\irııl~ r 
Yukaııuu pars ~l numar.tl arı yuzıh diikkfı ılarıııtıtler1~, 
takarrür ederek emri istim aki amme nıeıı ?'1 jıı ~ ı; 
uygun bulunduğu yiiksek Vil iıyet ldarc llcye_tı'. elf11 

sayı ve 15 - 7-1941 giiıılü kararile taırnrrııı 1 ııır 
. l [ 1 l. l . ı··ıl'ttl 1 I~~ ve lay.n u rnaıı ıey · ı mu ıaınının ece a u •• o•'' ~ 

kure kar~ı 1 a rında y.ızı ' ı lx·dcl tahmin edılıll 1; 'i'ıı tB~ 
la cslı:.ıhı ahikaııııı bu l>:ıpla hi ı· <l iye~okkrİ . ol,dı%ı~tl 
uiıde tarihi ilandan 15 giiıı zarfrnda Aslıyc r 
ınahkeıııesiııe nıUracaal eylenıot.• ri lifin olunu ' k 
lmtihala memur afınactl 

1 'l' 1 · ı ~ t ·1 k. ·· 1 1 ·y,,tıer - eş n a ırnı:t;ucı ·ı ıııuıı ıa ıııerııurı c l 1 
rnüs .tluka iıntiha ıı y.1pı : .ıc.ıktır. ,,ııııdıı 1 

2- llu, imlihaıı 30- 9 - 941 tarihinde ı\ıl~. 
h. ı 1• • • • 1 " 1 · · ~· 1 · d lcrıld1 ··te' ısar ar uaşnıuuur ugıı > . nasın a y.ıpı a ' .. 51Jı (1 

3 - Talip olanlar lı '. r <lilel{(;e ve evral~ı._rııtt re 01D 

hir futoğrafıa l>irliktle muhali LıaşmüıWrlıdde 
caut etmelidirler. · , 11ııl 1 ,. 

4- imtihana girmek isleyenlerin uş ığıdıı) 
tnf ve şart arı haiz ol malan lfizııudtr . ~ 

A. - En az orta tuhsiıini u:lirnıiş ohıuıl~ ı;ıır' ol 
B.- 21 \ a~uıduıı aşağı ve 30 yaşından l ' l

1 

mak j{ 
• V . f . r . L • l 1 · ı, 1 rrıı rfl .ı ' ıı C.- a:i:ı e ı asına rn:mı >11 ıa ı uıı un · (ltl 

il - 1 ler ildimıle vazift' güre L.ıileı·ek dereCd ~r:ı~ 
hatlı olmak ·nııS 011 

E.-Akrabasından olm .ıyaıı iki zatı da refı-ı 
111 

göstermek 1 ııı
1 

"~,·O !ıJ(I 
F. - Askerliğini yapmış olmak veya ıııııt ({ltıııı8 

muk ve bilhassa ıı~r iki lıalde de son yu 
nüfus ciizd:uuna kayıt etlirıııiŞ hulunıııııl' 

5- imtihan mevzuu şunlan.lır. 

A.-- Ueı:>ap ve hendese 
H.- Yazı .. f f!I tJ 
C.- Umumi nıalürnat Jıuyut bilgisi coğı·: ,,e ııı 

6 - imtihanda kazaııaııların muvJfl':ıl\İ)'c jııı1C11 

'i1. r .. 
vaziyet:criııe ıri) . e U·ıremdeki dcı·cc .:- l t' l' ı · 11ıll' ı 

"' . "'ıı 1' leri tespit t•ılilcrck sıra~ı il e tavinl ı •rı ,J 1 .. •1
11 " f 

~ . lı}ll' 1 
7 - Tayin edilu ~· malı ıl v0 vııııfı}yı ·ıc ,. ' 

himl · ıı ililıareıı 15 glin zarfında ıwuııl ;, 1;ııı'1 
1 . t . 1 . t . . · ı ıı ıı 1 mşıııa gı nııye ıı t~rııı ayın ve ınıtı w ı' 

edilir. sııtr 
8-lmtihaıı nı r.halliıı .. gd n tel'd h çLıil' . Jp 

~:; ;:ı:~z G ;,;;lif,:' 
,.,5lı • ırı'.J' 

L ' Tıirk~'.P :; 1 1 t"' 
1.. i ut J ( l ı' l ııııil 11~ f'I o ı' 

llaher uldığıınııa gfüt• ' 

J la tay Fiat•\tıir.ıkabc K<•· 
ıı.is) unu bıı l gur fı<tllarıııı 

Ha 'uyıu lıer tarafı i'.' İ ll 

NtJ.., ttl'' 
~-ıÇ1 ıı 

Fll'~-ıtı ; 5'' 
- ----- 5•J 11' ; o ı.:unıŞ ııııı' 

•t c 
rak tespı 
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