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ı,,.ı albndaki yerlere •e orta Şarka 
verilecek bufday 

Lor.dl~, 4 A.A.) - Öğt(!J!!ldJ& ine gör~ beynelmilel buıı 

ŞUBAT 

19 4 3 
l'ıllıtı 12, 1 a:rlık 1, J 111lık J, 

•11111• 
ıır ..... GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

~ tari.!md~ Slolt hali: e bmuhrıll'j olaR 100.000.000 bıı~I 
buğdey, balihazır.Ja Almany:ı ve Japanyanm ~ali ;;!tında buau. 
ııan m<mleketler t..;in ayrılmıştır. İrar., Hindistan, Tiirltiy~. Indc.. 
Mısır, Fil:istın "' diğer Ortaşark memletketleri llıtlyaçla.T'l!un da 
nazarı Jtibara alınn;,ş olduğu eh emmiyetle ltaıydedilmektedir. 

Vehme kapıl

mağa lüzum 
yoktur 

ABiDiN DA.VER 

M 
çoreııiJa, Kanbla.ııbda ı. Jlu

"'ıııe r;ör114lökttn oonra, bil
yııll bir aıi<eri heyetle ı.er.

A-7" ırelmeoıi ,... oroda .ııııııı ııe

flwala bJ'al wtlaa lı&buı edlkl>lı""' -
ra "'1,.,,i " -ri •'<al....W.. r;iiıiit
-.ıer ya..-, lllı iince, ıı.r~ıe. Tür
&ı.l7eD•• olruetiade tei-.ııwti mw:İP 
...,.aı. bil' hUı.t cllıl teıilıkl e<lllıli 
?" IHI 1 ....... n endlteli lılr hava Jı»-.1 
eldL JllLkat andan l>ir ııu r;ıin ,...,uı. 

tea -·· bu laa.van• det~~ -
a.itıp1>• - 1elle cor111onu. 

... <iel'fİlllljl, iki .. ..ı.arı. -
.ı., pıel<lerl ......,_ Adana ktll-
loranoı lı.:ılimda Janlan ,.....ıarcıaa 
w 7ııpı.laa ıeı...-ıer.ı..n .,.hl'......_ Bil· 
~ Jugili:s. bMuu, bu hU1mta, Ue
lo Tu.-. r;aaeleleri .cf.bl J&%11ar :ıumaJı: 
&.dırlar Bir mi<Nll oıa:raı. Dai17 B• 
.• u.ı r;~ldlnlta a .-ııa 1azdıi• ııa. 
,..ıwenJa fU plirça.sını ıöstu<biUriZ: 

-~B~;~ekilimiz 
• • 
~me·ikan 

· kabul 

sefirini 
etti 

.. Ankaradaıı 
Xudüs, 4 (Radyo) -. ı•ildiğine 
alınan lbir •haberde ;bıl~ · şükrü 
göre, Tiiı'kiye Başvel<lh B. ·1tau 
Saraooğhı Ar'kandaki Aın~rı 
b .. ..'k 1ç· . . k-"ul etıniştır. uyu e ısını .,u ~· 

B "'""· .. S ---"'lı>, Anıer . .,.....ru ar"'""" .. 
..eiiriy-c ıbir saat görüşmü~tur. 
............. ..-.~-~-~-~--~..,.,..~-....,,,.,..,-4W4oi 

Irak- Çin 
muahedesi 

. 
• Milli Şefimiz 

Dün Ankaraya 
avdet ettiler 

İnönü Ankara istasyonunda 
! büyük tezahüratla karşıJandı 
1 .Antltara, 4 (A.A.) - Reisicilmb bur ismet lnönti, scmkı6mmW: 
~ 29 UDda ba.şl~ ter.tik sey ıılıati.Dde:ıı Adana, Mala1ya, 

1 
Sivas ve ~'lieriye uğrayaralk bugi>n ~ 11 de Anka.taya 
avdet bu)'u~" ve istasyonda ~ Millet Mecliısi ReJSi, 

(Devmm ı ad tayfatla) 

----~!!!!!!!!!!!!!!!'J!!!!~-;;;a;;ı;o~------~~ 
Adana görüşmeleri 
--~------~--------;;;...--------~ 

Sovyet ~atbuatı 
nasıl karşıladı? 

I 

1 

MMkova' (A.A.) - A.11: flmclln 
kaclor Tlirtı • hırtlla rlrllt'1'eleri hak
lııııda MookoY&da 111ı. lılr tdsircle ııa. 

~eJnııa•!f*'>. hllal llov:J~ ~ 
~11,f! , lanı ~IJ11 olaralr -elm1' 
ft M. Ç6~llıı K&lıf,.dellll clemeelnl 

Buda~ 4 · (Radyo) - Atta· • 
na mül.Mta.b haldionıda Mooaı- hü
lıfunet Organ! (Magy~O&S2ag) 

·~diyw~: 

· .. Adana 1'oırleransmm t!btm
""'"'elini 1ııb1il ederı.- Tiia'...._·e 

En son 
Daki~ada 

Aldığımız -
Telgraflar 

Akdenizde 1 O 
Mihver gemisi 

batırıldı 
~ .. f CKatlJr•> - Jıitfl'Otuan 

- bir teblfde bllcllrilclltıne cire 
t.ıcıh denlu.Itı.lan Tltnu.s sahll._d 
• • flqıt ......... ,,. biri wçaJı ....... 

...,.... o-il tiıere H ınllt~r -•ı 
T ... I Pi lııetl.l'mlllanJll' • 

Cebelitarıkta 
toplanan harp 

gem·Ieri 
~ f (AA,) - ÖfTeıılkllllooe 

ı:tr., 75 r...ı.ıen ınllrd<•eı> •li711k 
.... lıafllt, Ceı..tııtanıtta ıopla:ıımış 

tar. Bmı.larm •raııında Fraıma wer. 
llerlle tlola J r--. laoıjılı varılır. 

Romanyada umu• 
mi seferberl k 

•• cenlı •1r hlilasa hl\lln&. oölllııla, __, _,., ~3 

tma koymqtur. Sovnt pa•teleri 07• dış siyasetinin lııİ€iine' kadar IA*a f (Jlaılyo) - İJl&'llla radyo-
.d" ... ·--· +-ı,n .... _ft 6-"1 • - c6re ma-aı •-'--~- RA-•-~ ııı aamuıda tncıııı basının 1ra hiid~ .............. ~ ..,..~ wnı..., ••• ~~-.. -
"""-'~- ı.--•---·lıdı-. 1--" ırada - Alnıuyıda aldata r;lbl _ den meımıunl:r•tlnl '1ldlren ve bu ..,..._,, "'"I<" .uıftlı... • "'ti,.. 

lıl.cllıenl tere Tiiı1kiyenin milttofl.ld, Al· 1ılr ııdeıb,rııı. ııaıı edeeek 1$-70 :rr.-
n bel'nelmllel ~umuJönil belir. pndalıl erkeklerle n.co yaşındaki lı• 

teıı tefsirlerini do ~eımı,ıerıtlr, (Devamı 2 mel sayfiida ) 4mJan &SM'1 hlunete catıracılıtll', 

-İŞ_G_A_L __ A.:_L_T:..._IN_D_A-Kİ ME-M-LE-K-ETLERDE 

Yeni bir Alman 
müdafaa hattı 
~~~~~~~~--~~ ... --~~~--.~~~~~~ 

Kale vazifesini görecek tahkimat yapılıyor -------------... 
Mareşal Roş_ted ve iki General 

ettiler inşaatı dikkatle teftiş 
Lerıdra, 4 (.A.A.) - Yor!rşire ya için 'bir kale Vla2.!feısıni gör. , 

Post gazeleslnin ıııSlr.eıi :muharri· mek üzere, halen ~niş bir ınii<la 
ri y~: faa hmtı lııunnalat.aıd11r. Bir taraf- l 
Alınan ba;kıomutanhğı, işgal • tan feldmareşal fon Rünıdşted 

a1tmdııki nıemleke111e!de, Alman eenuıı vıe batı Avrupa nrü<l~aa 

~relerini drutaıt ve ltina f]e 
teftiş eder1ı.en gMerııl Haleler 
ve geı>E<nd $per doğu Avrupada 
bi müıdafaa hattı inşa etmekıe
dirler. 

ŞARK CEPHESİ HAREKATI 

Ruslar Alman ,ana 
kış hattına . gil-di . : 
Kerçte bir Alman Dônkerki ! 

~~~~~~~~~~ ... ~~~~·~~~~~~ 
Ruslar Azak denizine ulaşıyor -
Almanyadaki umumi matem · 
Lond:ra, 4 ·(Rad!Yo) - RU6lar 1 

şa1'k c.!p!ıesiııde •Al:man ana k~ D • V h 1 d 
h~tı. na ilk defa girımeğe mu- ıger cep e er e 
mavvaffak olmuşlar ve Kurfd<u 

1 Orek b:tklayan ha-yatı demiryo ---------~·, ----------

:ı~=~:ı~~rl~;:~:r~: 50 n vaz·ıy_et 
ka biTaz dıııha yaklaşıruşl;ırdır. 

Ruslar şimdi Stalingraddan 100 
'kilıomdre tız;!<tadnil.ar. Kaiikas 
yada Wun:ın Alımanla:r gümk o· 
tw kilometre sür'atle çekilmek· 
te<lirler. Bunlar iki loöpr;ı başı 

tcısis ı'!mi~lerdir. Bı.m:lardan bi· 
rincisi Kerç boğazırun ~ln
da, Taman yarıımadasında diğe· 
ri RastaMadır • 

Rusla? bıı. ı.ki ordunun irtiba
tuu temin eden Kra.sno<lar. • 
~· demiry<:ılurnı, yani son 
rioat ilıattmı k\'s:Tıişl~cdir. Fakat 
ikinci kıoldakikrin bir kısmı Ruş
iar kıskacı kapaıııadaıı firara mu 
vaf~ak olmuşlardır. 

Kafkasyada yü.z bin Alman bu 
~ır. Bunlardan ne mik· 
tarının ikiııci lııolda ~111'.rn<hiğıı 
m&um değildir. Kırfkasyadaıki 
Alman a!lkıerlerinln Kaçmaları 

lçfn Kerç yarimadaflbıdnn Km- 1 
f ma geçmek icap f:'lmektedir. Ve 

bu JıarEikete başlanılmı:ştır. Fa· 1 
bt Rus Karadeniz dorıanmı.ısı 1 
ve tayyareleri KeT\)teJl!.i vapur-' 
'!arı, gemiler.. 'binen ask.erleri 
mütemıııdiyen bombalamaktadır· 
la!-. Bu suretle bir Alman Dön· 
keni vuku bulma'ktadir 

.. Rııelar Azaılıdeniıı~ l.ki nı*· 

(Devamı 2 inci sayf ııd.I ) 

-------
Alman r 

zayiatı 
5 milyon·r 

Hava 

Harbi 

Uzak 

Şarkta: -
Hamburg dün Japonların lı iç 
95 inci defa 
bombalandı 1. -Amerlkahlar da Ş. 

Garbi Almanyaya 
akın etti 

uçak gemisi 
kalmamış! -PasHik~e ayrı 
ma.harebe er 

o.uyor 
Landra 4 (Kacl70) - Bib'lik Jılr J.. I.Mdra t (AA.) - :onı .. mahfll. 

ı!lis bomlıudıman bava llaneU clun Jul, ~fiille •lnleJik meniler le· 
.ceoe Hambarca 85 lnd alıını :r•- mla eluıü •cin utrqaa INr~• ulalı. 

,,. •ll:rtill nngınl&r cılıarımftir. 11 ı' filolar arasında blrlıirlııden "1"1 m•· 
ta:rareıııJı dönmvıı .. llr. BUIVI _,,, lllarebd"" 1aınımaııt• oJdafa mtıı.. 

t..ı .-sı Jk -~ .,., n ııa. 'ı liaaanı ııerde-ll<ledlıter. Ural< I'• 
lı'-a ıl!OO • •ooo lriıolulı ınllteaddlcl mlltrl lı..,..n hemen ltiltenmif oıaa 
bombalar Alıllıut'ır, . 

1 
~arua lıa h- hlt)bir -k .,.. 
mW _,..lf olması k"11lntı llllL 

TaJıleJbalılr lİSSÜ L'OfJ'&Jla Ye fe- 111... dllı.kall ~lımelıl<dlr, · 
abal•ılarına , cllseı molı.rk<'I imal 
eden K0Joa:ra1a ıraınlıın alıınlarla lı&• • ( ) 

.... 11aJ1tı .'eııı bir ...,._. ,.ınn1ttır. Şimali Afı ikada 1 
Amerllı.an alır bombardJIDaa aptıları ı ..J 
ü ıl1ln f'mallcubi ~·" boJ&-

llalaaıt•ır. Cebeli Mansur 
• 

• 

da bir Alman 
hücumu • 

Londra ' Ulad:roı - ~klıılnd 

Finlandiya suıh· 
mu yapacak? 

1 Bir Alman 
askeri heyeti 

Sof yada 

"'1 
Nevyor1ı t (A.A.) - AJmaıı1• 

IMZ :rıh ve 1943 ııonlıli.ııaııa aarfın· 
b maba11tbeJerde ı mll,on Jnsan 
kubetavtUr. Bu rakam ha.ıa& ısl••'· 
ııııar, '5tetistiklortnd<n ~-.rı1-

tır. 

. ıspanya 
endişemi 
ediyor? 

....,.,.. Uıırbl10 NllDl'I, r;emdlıarmu 

ırelol ile birlikte ioıı~anm een•lıllll· 1 
clalıl '8lill.imlarl '<fU. etıı.ı.ııw. ı 

iııcll•a ercıu.. d•Vrl>•l•rt ı.-•mıı Traı. 
I• lnlchıda bo1unea dlla taaıı,.. t .rc>a. 
le~udJr. Tun~t• bırin("j ordu ee. 
'be....._.,. mınt.kaqnda kliröll ve illa 

Jııııalll 1>r P"PlflDa :ra.pm~tır. Buııuıı.. 
Pvn Dü Fazın 80 Jıllomeı .. .,.,,,0 p k-. 
1-md.a medı.tr earJJışrua neti(oeainde 
llllr Alman • .,., hö•uma ı>ilaiittiJ . 

miiflUr, "'*"' muharrbe lı'7liis deva. 
etıneııtec1ır, 

Fin lıükii.meti Almanlara 
bir nota vermişi 

LOııdra 4 (ı\.A.) - Flnlindi1alı· 
l&TJııı Almanlara bir nota cöndererelr. 
•etim 'JITVhtao oldukları erutc. a6n
ıfıerllmedlfl takdlrd• mü11torld 'bir 

...... _. -- blacalııatıaı 
bitdlttn raporlarla a:rnı za.mancta 
.ınıincll1ada oıkmlmın cırlmaltta oı. 

•afunu lpr ..S.a haberler de .ceı

aeJıtedlr. 

General TEJoo 
cUyorki: .__ __ 

''Hindisfanaan 
hiç bir erazi 
isteğimiz gok/1 , 

Tolıyo 4 IA.A.) - BBC. Tok70 Me 

ı. n •d""'14e sorulan lı r •wıle kar

iı J:ipen b""'tklM ıentral Tojo japoa. 

1antn Dl.ndl•tana !ıarıı hl~ lıir arı.İl 

.. !•binde blannıadıfını S<iflemlttir 

·~ .. -:-ı 
Hadiseler ve •, 

Gazeteler 
Gilnlel' uzuyor~ her gun, illi, tiç 

ciakilıa alıyoruz. 
Bugilnlerde de, hadiseler biıiıl· 

rini kovalıyor. Yirmi dört saat 
içinde, bir çok ~eyler olup biti· 
yor. İkdam, sabahleyin erken de-1 
ğll, akşam, geç vakit çıkınağı, da
ha nıünasip g6rdll Bu sure tle, 
günUn biih haberlerinı, akşam 

g nkit okuJttcuların• ver. 
mek ı k ~ını ~ide edecektir. 

Bu surct!Q ndz 
daha fazla h;rnıct 
kani bıılunın·oruz 

karilcrimizcı, 

ede.-eğimlze 

Bizt eveo azi& oku~ U[tılara-

ız, ikdam • Gec Po tasını ya
nn sabah drğll. ynrın ak~rn ı:eç 
•akit mü\·.,uilerden arayınız. 

R. S.ı\BlT 

-·-Bulgar Kurmayile 
müzakere yapıyor 

Nevyol'k, 4 (A.A.) - Bern· 
den abnan ve NeV}"Ork' Taynıis 
gazet..,inde· 2ikn!<iihm bir 
tı>~rafa göre, .mare~al Maneş
tayn, Bu~gar Genelkumıeıyl 
ile ı;örüşl'l'l<>lerde \iuliınrnaık: Ü· 

zere S<ifyaya gelmı~tir. Mare· 
şalin ya-nında yük.sek rütbeli 
subaylardan mürekkep bir 
eyet var<Ur. 

Fransada 
kara borsa! 
-------

Yüzbin kişi cezalandı! 
Zürlh 4 (A,•U _ Oeo<n 111 Fr ... 

.. da •ara bor'liada ı.:ıla.Ddll'anlanD 

saya.sı 7ilz bini 1e<'aV1i& ~tDlt' .. ledJr. 

%60 mllyoo lrankhk p r.a eer:sına 

~rptırıtmı tardır. 'ill ~ı ı.ı. 1.aP•· 

tılm", JU ki.ıl ı1nırr11en menolıuı· 
mu tur. 188 muı. 

almıştır. 

r el ... hap ine 

Maarif ve Mü. 
nakale Vekilleri 

Maarif Veklli Ha"an Ali YU<ccl' 
dün maarif müsteşarı ve müfet·' 
tişlerle •bırllkte ~elırimizc g.el • 
m.işttr. Velı.id Güreba Juıstaha· 
nesinde ya~a olan yeni da· 
hilh•e 'iDIJniğlni dloktor pİ'ofesor' 
T~ik Sağlamla tıirll)<te geı.
miş ve bazı izahat almıştır . HH• · 
taııaneden Yüksek Mw~ndis O-' 
lltuluna giden vcık:il öğle yemeğım' 
talebe ile ,birlikte yemı.ş'f.ır. 

. Münakalat Veldlı Amiral 
Faihı i Engin de dün jclırimlıe gel
tr.ıştil'. 

Sahte karneler 
Son gümerde oazı brınlann 

geç~n aylara nisbetle daha fazla' 
!karne getırerok Of>Sten un al· 
mak istedığı görıılmiış, günılii.k 
kopunlar. Damga matbaasında 
tctkı1< olunmuş ,. çoğunun h· 
Uı olduğu a-ılaşı.ınıştır. B· ~n 
Ozerme Beypğlunda Koço Mav 
riyani tsmınde bır reıs5alllın evin· 
de taş basma tle sahte kam 

lmr.1 E'ttl/:ı ar.:' !A•e tutulmuştu 

lluı mahfiller Kasablallk• ......,... 

lerinden Ye ~roı.. i pliDJarı Jaaar.. , 
1utm•"'D4ao 10Dr• ı.61le bir &dUt 7a

pılınasuııı mln;ıh •Ormektedlrkr. 

Jı:•dile 4 (Radyo) _ Tu"-ta Be. 
aaı -~ela dıln alman •ııtrı.r 
ar&IUlda bir ltal1a.n l'tnera.Unfn ~ 
kl~uh -tıı bllcllrll:mlftlr. 

İKDAM 

. GECE POST ASI 
Dilnya hlıdlseler:lnla fevblid e ehemmiyet kıaımrut b • 

lerdr. okııyUC11ı.rım- d.ııa fazla hizmet edebilmek ; u~n
yarından ltibarrn, JntJşar saatJml d deiiştinneğ h ıııelıyle, 
ikdam. yanmlan itibaren aqamla rı ııdıııa •Gtt e. p rar verdik. 
ilan etmiş bulu1ıank tanı htiviy etine muta:ılt 0'~· nı da 
en c~ saatinde çı.kacaJı, bu ıvct le, gllnfin biitii dı bır hal-de 
lerini okuyuClllannı ertesi cllnilJI ııabalıuıa hıı:r ş '"" ~ haber 
verecektir. bekletıned-

ikdam yarn akşam 

-Bütüıı okuy~la~. v~~!! ~Sl 0~ ~l !JOr 
Hr olduklarına eminiz. bıdam • Gece Pos, u kararda bızimle btra· 
kuruş oılarak muhafaza edecektir. taı;ı fiyatmı iene (3) 

ikdam • Gece Postasını L h 
.. . yarın saı.;a l 

degıl, akşam g~ç s~atte nıüvezzilerden 
" ısteyıniz. _., 
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Doneç havzasında 
ilerleyişleri 

KÜÇÜK 
HABERLER 

1 

,! • 

ıTaksim Kiübü Niz~mnamesi 
ntJBCN ADiı 

• Mad4e l - KiM 1sa1art ........... :ıoııyal mtınar'l>elkrt lı.uV1''4teıtıllnııNı 
ff fnl<lııaf etllnnell p7eslle karalan lllr aıtıa r.ıl& TAKSbl Ja.tlBti.ıUW. 

KLtlBt)!ı HERuzt: 
Madde ı - Klülıila medı:esl btu..,alda#, """'6t ,.otı.tıır. 

JU.tlııtlN MEVZUU VB GAnst: 

DOOU a;p. l 
uu•;tNJ>ı;; j Yazanı Emekli Kurma1 

Kalkasya-.ı.. I. SACIT 
(Kııçr '3ka ı) • ._ ___ -.-.;;;;.;.:..--..1 

l)V~ 
dvannıla A·, 
sak 4eubfııe .... 
ra bir ihata ma 

*· Şehir MecUsi dün mutat 
toplantısını yapırut ve ruz.namo
de mevcut teklifleri tn<:ümenier~ 
havale ederok dağılmıştır. Meclis 
paızanesi günü top!;ııı3(:aln>r. 

* Canal, Yorgi, Mehmet ve 
Sa:t lsm:nde -Oört kumarbaz Ba. 
!atta odwı iskelesı cııdıdesind: ku· 
mar oynu1"1:kcn suç üstün<lıe ya· 
ka'<ına.w'< mahkemeye verilmiş • 

)(ad.de 1 - 817- lf*ip! ·-Jl•. -- ... ""'-' ~ .. ııraı Ilı· 
ıtnçlarını ıemıa n 1ı*tfaf eWnnek ma.ksa411e teıılo alıııım.. içi.imal it>• ı.ı,... 
iiir. 

JtLtlBtlN Mtll!!lsfs AZALA1Uı 
R~ar t'efından lşcaU tıze

rine, Ahı a!.annı (ltosW) a 
haflam soıı f!ıııendifer hattı da 
kesilır.lştlr Bunlar artık (Keıç) 
bof<::ıl >~li)k Kınnl Yaııına· 

dası!! · ~olıilirlft. Fabl <>ekl
)ebilc.-cldl<er mi? nu ço1; müşblil 
nu arada Ruslar (Krasn<><IM). 
(N ""'"f•) şclıi.:r ·n~ ıl<ar:şı 
taartu2~ ı:etmişle:.-.!ir. Ba nn 

lmı> lü me>i bııli.nde Kafl<ı"yıda ha· 
an o il< 1 sııııa ermiş ı;ıyıl bilir. 
)'11 h 

nevrası. 

lcndan nra Rus r .C vh<!siz 
l..o tof li.zePiro nuııt.;, değil- , 
d n, şi"' ' en taamı.zıt gıdşe • 
cekle.rdir Stalingrad ve .Kafkn· 

ada ser))e,;t kalan kuvvetleri, ı 
en ya:kın h ef olma Uib1riyle 
r:.~ t&fa karşı kulla a b!IMcr. 

Vıtnı'nuyorsam, Ros.tıı>Iun cenu
ba L müı!..ıf asa yıftır; çıin
kü hlr no.n D

0 

hirıuln heme-n 

Evvelki yaalanma.da da. Al· 
mwlaruı Tagaıı.roı: • Staliııo • 
Uırrlııof • Kunktaıı. ı:eçetı. k!>jl•k 
11ril11a.faa meni.le~ tutunabl · 
JeıceWerlııi tfipheli giirmüşfü.k. 
Son g11.,ıercı.. Almanların Har• 
W • Kur•k cloğusunda yani 0>
lıo nehri boyu.uda bir urlidafu 
cı.-phosl kuramadılJ.an a11'aşd· 
mıştır. Kafkas:vıı ve SW!ııcrad 
meğliıblye'tlcnndea ııoora, B.os· 

tofu müdafaa edebihne".cri de 
mlimldin g3rüt>tnemck tedir. 

Ruslar,., Vor.,.lhııfgtad veya 
tlaba hat>daa Doneç nehrini cenu 
ha doğru aşmağa muvaffak ohır
lıırsa, Almanlar IWsiofca büyük 
muharebe ::ıne.k,. ricata mec· 
bu.r ola..-aklardır. 

mal e1'arı •fadır, Bundan bat" 
k şlnuıd batıdan da bir Rus iha
ta hareketine ı:ttanu4ur. Ra:.lar, 

Rcsto!u çevirmek ve Aı:ak•l<'lllzl· 
e İlmek içiu OToplofı;rad d· 

nrl •ıci ı nuıhlm ku .-eller Hı 
ta:ıl'rtı2ll hazırlpn~rlar. Belki e J 
bu laanuz ba lamıştıf. Ruslar 

ç haı...,Rsuu!a g!ll'ba doğru 
da iler meğe başlum~lardır. 

Jlü ..ô , Doıı~ç ha•= ın~a fiç 
ı,·.,, as ha1tk< göu çarp· 

ınaktaıfar. 

l) 
!TC 

'Joil; 

•-,.f, k,r li <"J>heı!eıı 

_in ) ıt:daşma ) L iiyil • 

%) Kunl:· fi rJwf hattına kar· 
ı Rtı i 1ettylşı. 

Netice ltJbat yle Almanların 

Bıooıt.oıf, Ku.nik, Uark»f ~elıldain. 
mıılıolau er!chllo '(l\leriııe he
nüz ihtimal ve!'lD.iyonım. 

Ad na mü~ikatı 
<B•t tarafı 1 inci sayfalı) 

manya Tut1ıdyerln bir dostudur. 
Tu.rk!ye, Adana lınofer.ıısının bu 
P>m:üle ıry':<trı cılrnedtğı hı>SUSU:.1 
daki kana1ti lwvveUe:ı ciiıme

ğe çalı~. 
M.ııcar hancıye nezarefiie i\gi

li •BWa.pesti ErfosiOO.. ga2'!W: i· 
nin yaızdı;;t a g5re, Budıı~-te:;e 
lllt'VUJt kıınaa.t, Tu!RiyE>rın her 
şeye rattr.cn şmrlıye itadaııd:i 
siyasi: haı<l',c<t•t h.1.ttıru takibe de
vam edeceği merkccinedir, 

~----

J.J;ıJıam ne:ı b"4ell (1525) B!a bet yll.t yirmi ht""'ı ı:ra olan (100) yU.z adet· 
1afra.r.t• al:de!t.tlta.nu na 1ı~·.zaes1 pmacd.ıra.sı "f'e 511 mmlutu ile komple Y.J 

·oı dil .adı Klaı>ell hell buni,,l (tı/Şabai/1943) cnma ıunü •aat 'H.30) 
,n d6ri ot.uı '"• l(a7darpapda Gar binası dahUind~I Jı:omiqon taratuactaa arık 

l.m "D.5111 >·le gtuı lllıııae.aktır. 
Bu ıte r rmek lie3' nlcrin U14ı ıBz On dört lira (13> .ıa ... kı.. kurw,lult 

m11vallaı ı,. ... aJnaı ve k nuıııu.n ıyln e&& fi ftealkle blrl kte ebiltm.e •IDtl saa. 
kad:aT k m.tBJ&tta. mü.r.1eaatlan ld:md.tr. 

Bu işe r nam lor kOIJlf 1onda11 J>&raSI• olaral< da.tılılma.kt--..iır, (8341 

Mnh•mmeu te!ell (55t0) bet b-n '"' yüa llnL ol.ıD ı milimetre lı.utrıııııb 
(5000) b b n k lo ıavıanm:, d mir le! t/Şul>at/ 1143) aa!ı l"İİllU - tH.30) 1 

dı!Tt olaz~a llaJ'darp~c!a n.r b!ııas• '-ıhllindf'.ki komJs-,on bralındaa pa. 
rWlJ safın al°Dr.f'aktv. 

Bu rirmelı: ı!eyml 'lia ısısı ..... yıla yirmi ""' ıır-.,ı.1< katı temlı:at 

• "-'1ıvnun la n ell'fl ve::a kle b:rıu.ı,, pazarlık a-ıuıü ... oıın. kadsr ı.omı.. 

)ona mti""Jıcaatlan l.izımdtr, 

Bu lto t rlııame!er l<om..,ondan pal'r.r ... ol•l"lk d•Jıt,ımakt.dır. 
(11111 

'Yo cıllarırı n< z ırı d kkat1na,, 
Aite ayılıuıberı ~~eh 114ı"ardı!ını Is at •detı biz V& ka r&ı'ermeye·Jere bi 

tet v~ilmıyecf-1" ulen t bl hatları h rlo ne r dtctk 7o!cuları:1. b Jei alm.:k iv n 
a ntabnı mutJ:r"• a.t• v lku nı ibru tmeıt-rJ llzım ·:r. Galatı. l-'ah 1 t-ıhh y• ı 

f'"l.ındl! b~ ,-ün mesai s:ıaıı~rı dahlt :ı1de t; ('tk a~ıı Jl.i.~ılmııkta ve veı&ika ve· 
r kil oı ·l'funran b·Jh ~ ndırma ve Ftluda ... r::ı. y lırı l"lbi ra. alıbn er 

kaHtan ,..,pırrta.rla se7:-ıh:ıt ~eek yo·o!arı~ bir l'Un f',_·vrlden a ı ltlrrlni yap 
lın.rak J"O cu b·ırtl~nl alm1J"Jı!'ı rlea ft a.ı,1 lil:dı olmaya 111" tl \.;.pucWa 

>l>a1 d lmbee<fl ilin elunur. (11161 

lstan ... ua Le . ' azım Am.r .• ~ •l\Oen 1 
Veri'E>n eri Kı'PAt ;thnh•t-• ,._,,, ....................................................... ~,, 

Eılrr<Uılta b!r malzcm .. deposu lııp-ı ,aptırı~ır. Kapalı ::adla Ek.> U.. 
9/21943 salı C(i:.:ıU 6W 15 de Ankal'Qda M. M. V, 4 NJ. lu ,._ı;n alma 

bomiıoy-.ır.u-:tla 1"pıl"°*1r, Keş·f bedeli 54,134 Ura 47 kı:ruş l!k ten;.,..tı 395; 
tadır 'l'll!ple' ı k nml vo•~rlle l<kllr mt!<"'1ı>lanr.ı lh:e saat n::en b'r 
- ı """"'' !ron>i.,...,... vermel"1i. (2223 - 65~ ı 

1%&.000 kilo •ılır €1ı kapalı .,..-fla ekisltme:re konmu~tur, ihal•<i 9/Z/943 'ı 
gunU su.ı 15 de Adapaza.rında ac;kert fıat.ı.n atma kom sy .. nu .d. Y•Pt~acak.ar. 

T.ı..:41Dıııı bed ... U lOS.000 ıı.ra ilk temlnalt 6650 l•r&.:ır. T~J ııl.r .n kanuni veılkab· 
rl e tdı.l:t me&:tupla:llıla ihale s.:• inci n bl~ "* evvel komi1170La. vermeleri. 

.Z!J6 - 691) ----:hı muhtel"f mahalle 1000 ton mend nakil elllr1-ktlr, N•lff>·at
0 

molö lü. 
Y ennt1ı ~itle 7•JUlabHtr. ihalıe..,f 9/2 943 ;dı günü 1a.at 16 C:a Get:b•lu as 

rrl atm alma konılsyona..nd.a Y•palao.-:k ~r. T.:thm.in beı!l'I· l 1.601 l!ra 1ta ı ~f'~ f 
lı 1740 '':adır. Ta!lplertn belli valı: ı.e komlsJ•Da nlme!ert, (%241 - 695) 1 

Katlıkö ı VJkıf ıar MüdurJüg 1 ilanları 1 
kr.ar-mcn M vakka.t 
hym:t. lıemin>:ı 

.:____.!(uru-::;1:._ __ L:ra K.uruş Semti Maha!!_esı Sokağ..:_No. Ci~i 

o'8 21 63 Üsküdar Selami Ali Trabh.:s 13/11 
•• arsının tımamı 

ıa 13 83 Üsküc!Ar Selami A!i Babacan 3/5 
ars.ır..n tamamı 

7 13 13 üsküd>r Pazarbl~l Mirol';: u 96/34 
••• ••• ••• arsanın tamam 

Yu!:Jlrıda clnsı ve ~vkileri yazılı yerlerin mülkiyeli ZD/1/C43 
rib !'drn ,ibar.:' b r ay z•rfınd a pazarlrkla satılacalwr. !stekli!e. 
tcmırutlariyle Mudu Uk. Akıu ı.t ve Mahliılit Kalemlue müracaat 
(11~ 

llfadde t - Taklla klUMiailıı mU.. .ıs balan pnJardr. 
t-.ı Kmltık Tü"7e4 .ur.. 

l - Vedat ll<U'lr:uri Ga& leci Ti>* Takolm Mearlai .;.ı.a Jf. il 
! - Bülent M-acı.tta Tiletıar Tiirlr Salı:.cak Toprak IOkalı No, 11 

!erdir. J - Kaltramaa •-aelefl• Tllcou- Tıirl< ltaıl*67 Ho<la c:ad. N•, U 
AZALARIH NEVİLEaiı ' * Dün hıı:p!ıshane&n. çı:k2II 52'- llladde 5 - Klübila ııo nevi Azası "7.111#1 

bıknlı Hllt178 oğlu Vahı! Ka5:.ttı- 1 AJ FaJr.ı aza: ı:ıııı.. .. DU>Vkl ~-ı ıcleıı ...,,.. klllbe bo,-ll 1"ı-4Jllll•n dol<•· 
p:ışada Büyü-kh<:maım tkülhancısı .ıan zatlardan l4are he7etl•ıa •~i• ....,.,... iiıer.ne hiç b-r mera9me Wıl ta. 
ômel"n odas.n~an elbisıe ve e;ya , .ıuma.a.u kı.bıa! edlla ve ı.aooı tellı.t•nl kal>tıl e:lto azalardır, ı:;,ı ~idare 
sır:.ı çalarken yııkalanmııştır. '·•Y'etı kar•rı ilk içtima edecelı hese\ln la6vıı. ne z'Zoluour. 

BJ Mu>-a:..kM i:ıa: lsıanb..ıla mava:.ı:.&t bir mudd<Ot için bulwwılar asn * G,latasaraylı hakem Aı.'ımet 4l:a b:r ,.., ı.ratmdan h""'etı ııı....7c "•ki 01-k miiracaaı üa~ı iki r.ylı.< 
Ad-em Fooemsyon tl<afınd•n bey ,., müol;<(I •çio muvıı.kbı &ı.a olıuü; k 11<.e lııabul edilir, Bu. ıı.ı &Tlılr. muddo· 
ne!!U ?el ha!<cın o·c.rak i12.n «iil- ... n hitammda nwv~ lD tar;fmdan '\"alı.l olacak ~' ~ine işb• 
m'ş ve Si faya tıildi.r lınişt:r. ">üf~et ıem:ııı ed•ld> ı•r. Be,,' u idare f,u kabl! namzodln kabuliı. ve7a laHkl 

.ıı:.stoıiUDda ka.ru ver•. l1a~t Aza m .,.:* alda.tıı ı ıuıcu ma.id(7e tevtJ~ 
:w lıey'eU id~ tay.in oJunuf; Muvakkat bayı takd m <.den asli Ua.lar mu-* Fere.·b:ı~Ulcr!n yeni idaTr 

heyeti dün Ze1< n·n de ilt'!-a,,.ile 
ilk tcp!ant:sıru yapmış ve Fen<r. 
bahçe:tin n·.~li küme marlarındı 
ki v•ziy>~t·nj görliŞ"relc es:ash k,.. 
NTla~ ve.:-mişt'r. 

Setimiz 
(B•1 tarafa 1 inci sayfada) 

Başv<f.ül. Ger.el Kurmay baışka
nı, vd:;iller, Anl:arad.t bulunan 
ır.ebuc. !,,.r, ml.JMd ve ırl"'ri erk' n, 
vııli w emniyet müdürü, A:n ·' 
lra~a carnimn ve me:<kez ıoo.mu
tar.ları ve kalabahk bir halk küt 
k'Si tarafından. ~ ve candan 
tezd:ıüıratla luır.}.ılannu§lard:c. 

~.ı iı.anın ilk illi •7t teımda bu olu.m.na111e7e söre l&haklu.k edeb Jcee6: 
"·'l'\l.aJ'UUD te~;1..ıaı1<11 """'uldüı 

. cı A>ll in; Lill iz& olabimel .. lçln aııaltılald -U&na m.ev~dlJeil Uma· 
~ ~ 

a - 18 nııını ıı.m.:ıı etm'• ol~. 
b - M deni haklarına aah'p b9hmmııl<, 
e - Şrr,·t Ye) haysı1·ett muhil b·r saıtaıı ~ slJ'a'I 7::1ııat pyrt k&~I eü. 

·iiLtJ.'r hr.lclnde alır hapis vı7a bir Je.lea ıUınde hap;• ......,;ı. ıııa!ıUı.m ol
=m1t bııJIUIJllal<. 

d - Fena töh.ıUI buluıı:namak, 

KLtlB& GiaME 1JSUL\i· 

MM!de 6 - A.za olmak ts~cal'Tt 
Al B r tı:lepnamo tıe klü.btin idare he1etlre a..-......ı eılel'ler. J1a tel-'"111"" 

ıaeıle kayded•laeıl icap ...,, ıuı.sıı>lar ıııruardırı 
a - Namı.- dlııı adı ve 107 a4.a 
• - noı- :re... .... 1u ııı 
• - -lek " .... ·aıı 
d - lluune:.-ilı adresi. 
BJ B• t.l:-p3&JD~ a:tına, tllll>l!n lıı:Ja,.,-,Dd&Jı ıı.ı kfıl. ııaımedlll S lııfl mad· 

Ş 1 rk Ce Phcsı• d~e 7'1Zllı .. rt.arı -·eıtıflnl ve lı.liıbo aza olarak kayıl v' lı:ab1&.iınil istecllk
:trt11ı yazın.- J•rı lizamda., 

(Baş t· rafı 1 inci sayfada) C - ilATO he:r'e'I, nlzama::-y• a7 :un a-önUitil taltpnameıılo ldllb;ııa -.. 
bela 64 kılüzn:t..tre yak~ı.şlaı"• io:larıııa ""lma.wa kar. r vtf'lr. A'llm~ mi>:!dell u .-üncliir, 

D - Talepnameqln iı:IUı>ün ıs..Jonla'.·u:a a..~tlıldı mıidclf'' ar.rt"mda bir rO.n• 
drr. • itıru .,.,.ı •imaılıiı lakd•rde, n-t, lı: ,;.ı., ,..u U. elarak lı.aycıo.l•tır ve ı.ey, 

Beı-lin 4 (Radyo) - S~di:ı. r yol knd!slı:e ı.<hlı.dilil -ıı:tuıııa b.lıiiril•r. 
grad muhaNl.>,dnın. ru!l>°"'lr.ı NAMU'T HAKKINDA iTi.JtAZ: , 

Alınan ha'kı aıziır.Je kar·iuam.ış- M.uı~ 1 - Na.ı= .ıın ıı.ı~ Aza ol -ıa.'1Dda mahzur a-örup ııın.. e:ıen•eo-. 
t!I. R~dy"Olar bu haJbf·l-i verir'"' itf-raıfa..."!nın klübün nJzan:uı.:mrst:-ıe U71" :.ın chna.dJj .ru .. ruh.a~ıı ve tah'r.ren b·I 
M!n herk03 ayağa k3.Jkm:ş ve ~ınn l'<lir.n, Lare h•y'eı. bu ıı ra..aeM•k k ..,, L.Glı.k odeoek lı.arar ıu.tıar 
ırrJlli mar;-ı roy~~tir. Sın•1Ila· A~ok, nan:&od n kayıt ve kobulü ~·n lıl:N: hry,11 i.za.tndaıı 1an lDUD b .. 
lar ve rut;rr eğlen:ıe y~rleri pa ibda J<m k:buı lı.ararı"" l~lt:ak eıme..ı de lılzmuhr. 
zara k.tdar kı:.palı "kalaaık, ~ ıılCnı AZALABı 
nıi ır.ı;ı;em tw~ı.:.lacakt:r. ÇekOO:O l\L&dde ı _ 1 

vi'.:l'.:Tatla umumi matem i!An edil AJ Bayuk Mı:ıoı Mooli.ı balan ""Ord• müfeltloı:lerl ve kolord• ı...maıa... 
rr.4tir, 1 n ve ecne<i ••l.rl,.., Jaln.• loi l<lerinl b.'4 '11L.1!1.le, ali iz. ı &a b.>al ed ı.r, 

B) is:a..>uı vali i, isıa ul C.ILP. ıı.tlanı, t.4anbuı Mu.ili. illllNllr:ifol, b. 
t.a.~uı Eır...n 7e~ MilJörJ 'e B ... yotıu h,·ll&&kam, \'a..i.Jfrlerı devam eltlff mti.f 
c!e-ce "\'e ktbul Ui"kt t ta.kd. rJ~ k üb u f;_Jırf lza.1;ıdırJ:v. 

fst1ııbul asl'lye yt'(!iuci huku.lı.' 
h:llrimliğiden: M3fl67 

Ba..1<k' ls!avr:O ,n, Kurtum~.ı 
Kı;yı.r.u sc.k~ğıooa 31l/2 m.:.maradJ 
H-~,l•rr.has Antq:olcs aleyıhine; 
B. y~cıkö) ı;nde mJ!asar:ıf o dcğu 
arsaları 6CO :ira bede' mu..i:abi , d • 
d: v.:c·y <: smnağ• vaad ve b.: hu.. 
sı:,,t" s ... , 2ııcdi de yaı; •. J, ı hı.1-

d.! ş'n:.., ye kad1r mu~ıoc!e .. fe!'ı 1 

{(yc~ı yap.ı•ma ı ;ç·ı-: takr~~~ gel-' 
ı-t ..... Jij ... ı b,;,.h ,.,le ~ u g~yrı .ıncn .. 
''"'ün t1:Jc,.·: 1n Vl'""P'" sne k ra~'· 

v rrı • h k ır a '"'tığı O v ... :ia:ı 
C.JJ ). rr.ll!I i c ~ ııJ.: 'rı r ç
hu~ c 1rr :ı. hJ. .. et' y e ~ v:ı r.ı ;,.t 

l: i ve d~\'E' Y• ı'ancn ttb•iğ c 
'11 ş d ı: ~ • ye r ~" v. el •• 

DllRVLh:E VE SENELİK AİDAT: 

Mad:le 9 - Az l.ı}a lı.al>Ul <dile11 na:met, bir defaya DıaJJsııa olır.ak !bere 
ı.:huJlye olli:l':llk P .. t nan (60) l·ra "te •·~a' o.arak da p 41nen a7da (1) ı.ra. 

~"'~ cem'an ~ne e (6J) vt11 ce'lı.tir. Dm'ıullye ile s:tt.ı.ı mlktan ve lejı7e.ierl 
oıımr.i heJe~t'ı le. yıt v te:::cJJ eo.IJe-;,.ı r. Aılet.k a..idat ml:tLan ceml7eUer .lr•a· 
10.unuxa JJ.i.l?ı ae.:e,l (1!0) limlı seoaıea.. 

U!\IVJllİ HEYET: 

l\fa:l "f' 10 - tımu-ri heyet klübilll en 7U!t..111.~ mercii olup. kl .. plıe kayıtlı 
~li a:r.a.u.n ~:e-.:~ı.ıüp ede-r. 

Ul\tU>ri m;vETİN VA7.:ı,'E VE SE""1ıh:ETI..ERİı 
M:ı<'deill - '1muıri beye Jn •az.re ve 9ela.hJye~Jt1"i ~onra:d.Jr· 
A :fa.:-e hey el' ~ -ı . • • 

• J a.7 :rant ve khı ..... n hUpıa.ır.ı mur.ı.Jı.:..be eof):cek •oh.J.s.. ra &eçnıek, .,... 

B - ı_ .. .ızumur.da., 9 unta. m"dd de ya'?ı .. ı h11ımljll'1 f!a etmek, 
C - ı...ar_, h~Je iain se_el.k muam "lelM"J i'.e brı-.arıta:ını tetkik ve ibra et. 

>lı, 

D - Buiçeyl ~. ~k~ ve tal'.111< etırel<, 

vcttye i'fınc• ı•.>ıi j .tnJ<Ş ıs ı 
cie m•ıayycıı gün ,. sa .te mu· 

E - Sev·ce~I iki mura•.:Jp va.ı.;ıb ile h•S:-ı>"aTJ trtt'. vr murak.a~ etmeli:, 
F Klü.btı a':lka'a-:dıruı h..-> s,a ;:ı. d.ır: heyetiı:l tenvir t.4n:ıeJt· .-1 dl-

1 lif ve )4mnuoda klu iln i.d'arMl ha knıcb karar vermek, 

G - Nl~mn•mt":uin i("a.: ı d.1. tadil. 
rrai·c)·h l"'ahk•rr<d2 haz bu ı 
lı.runodığ: c-hc: c gıyap k:rarı t h
lığ nc ve g. nece>> ı~·" :c~ mu. 
,1-,Jl!.e..'ı:ıl'n gıyı;l:eıı devam edrec 

il - L..:ı.u.mund.a. L:l:&bü.n lef.hl. 
i _ A:ın:ın ı~ararlar ;lz:.lar ve sa,l"f' k:ln3t"lere l:'J.tt·te ile ilan ısurr.tllt blldl~ 

·ı;r. 

g''n:n ili. a dcr:in~ ve d .,.. -ır.a > • 
ruıı 12 Maot ~43 ccma gılrı:. S'f 

14 de ts 1ciıt~ kc.r-ır ve:i"n iş c·dıı 
ğuı:ds.rı i~bu ·anın b:r ay rnü·~:! 
le g.:ıZ·('~C ııc r~eş .. ·r-. k·rar V riJ, 
o:ğı teb'.iğ ın>km:ı:ıa ka:m o'm,, 
üx:!:e ilan olı:r.ur. (87661 

~-·~~~---·-----~-~ 
Lt3.Dbı • lö:düncfi icra memur 

lui\uıwiaıı: 942 · 336 

Bir b~:-ı;;en do~ayı mahcı.:ız Vt" 

p:ır ıra ç-ev nnes. r'IC kırar ver•'el"I 
y ın· tdet Tür'< Borcu tahvı'i . ve 
üç ~d<ı Vapc:culuk Türk A. Ş. 

hlsse ,er.€!l.i \"e on allı adet br·he· 
,; yirrri lira'ık 1933 İst'kraz tlh 
vii 10/2/943 tar:h'ne ır.fü1dif 

ca. · rr1'~ f"'"'' $8'< ondan it;ba 
;en fstcııbul Karr•b'\·o Borsasın. 
da birhıc: a-ık :lrttırm1~1 yıpıl~· 

caktı". Me1!·ur gi>:de salı1"mndığl' 
t:lı<dird: fklnci arık artt"m si 
12/2/943 günü a,·ı·ı saatte ve a~" 
ni yerde yapıhcağindan isteklıl~
r'n mezkur gün ve saatte yrr:~. 
d• h<:zır bulu"acnk merr.urun1' 
mürac!l-'tları itan olunur. (8758) 

ZAYİ - 6""3 s.ıyı'ı ve 21/5/942 
ta,ihli' id.ha'At l:ı•yaonare•si~e 

gümrük resmi bdenm?s olan 2727' 
lira 4!? kuruşa aıt 70047 sayı ve' 
26/5/42 günlü depozito rn•kbuzu 
z•yi rd"'m:ş bir yenisi r:okerılaca• 
aından eskisin'n hükmü yoktur. 

İsl•nbul Ticari! Olısi 

J - Jlıer h·ılt1e um.mnJ b~yet rerek bu ıı:lzama.nmetle . ıerek. ka..nunda ,..,.. 
h ıatr b JeLL"'rle 11 .. 'Lih:. eı..t r ni l i a! v~ v tiltlr.ln.l i.fa eder. 

Lr.It.C\Iİ HlffF.TiS TOPJ,ANTISJ: llladde ız -
Al (Jı;:mni h•7e< her 8"" b'r dda o- iız.re 30 ıw:·ran tarlıınd& "'1-

.!n toplanır. 
B) j ,•are ı.ocll ıı:arar verdlll ve y>hal klubü.ıı azaı·n:l::ıı a.•rarl beşde biri 

~ ID ı: ı: lt:Jt~ IJ~hmutu. t..:Mi•-f', un:• .. r h !e~ azami 15 •ün zarfında fevk.ali· 
~ tı:tr ı•ır 

(') Be; Aza mektupla unl'lnıi heyeL .. ınoına, içti-dan on ciln e,...,,. da· 
·et olur.ur ve mıe1rtabun da her h:ald.! ba müddet :ıarfında p0ı5taya tevdi edil· 

, o nıa.ı ll·ımdır. 
D> Dav· t~ameye tctiftl'a n rü.nil, sa U ve ma.halll yanlır. 
E) İd rt' h~yetl r Jpcru. ka 1 hH•P o-tveli, mura'·ıpJa..r 1'apol"a n bütçe 

.. , .. 'li h;tl'l"'"11:Aın bfr hala e.vv· ı k1üıt b'na ı dah flnde ar:rotu.nma.ı ve böyle. 
r i.7a!'"l"I tıe-'klk edebllJnest p.rttır. Tal P vukuunda her İ.U7a bu evrak:.n bir 

:ır-eti Y t"il T
0 

F) Umul'Y't heyet t('tiıra:nda n?'l&tn.'1am.ere göre bulu.T'nıaıı lbtm relen lu. 
r ~- fıTıhr ve en Qz üç l'Ü.n öncıed• n ~ çCmaın ı-_ü,,ü. saati, ye«-1 ve nızııa.mesl 

n u iki P7e'e ile tıın olo~ur ve hü.k1l nete b1 ldırJUr. 
ll>'T~Yİ HE\.ETİ"I TFŞEıtKtlJ,t): 
llladd• 13 _ umumi bey<I kliiple kay;ıı. i:ıa adedini• 1amanoıuı bir tu-

'",ıı;lle tese~· ·ut eder. 
Um~ır.i heyıel ıct·ma.ına Q\: dave~l bu .. aet"ı1et hac-ıt &bnar.rs lot.lnla bir 

''a"ta nnrsn. ta'lk olunup k .. 7fl,-el ,.a.ı. ett- ile 11n ol'l.Dur, B!I lklıtcl iıçtim~d& 
vuıra.!1t1'a !·•ııh ek'"er:ytı. r.aıa.r1 ıutara ah.ııına& vem. vcat &ı.alarl& wnuml he-

yel t<şekkül eım.:, 1a7ılır. 

AZALARIS BEY HAKKI, 

!ll•dde H 
A) iter azanın b1r l"'"yl van!ıT, 
Bl _ Hazır bul1111~·aa ilanın re•1n1 istimal ~ ~ bir ba71 te.-kf. 

ti t:ıi z def'tr\ir. 
KACABLAA; 

Madde 11 -
A> Kartrlar ekStTi7eııe erilir. B•l'ltd.ıı mü<ıavat oldat takAJTıle ıteLsln 

buhtndutu taraf tercih olunur. 
Dl KJübUn. feshi ve n 1zamnam nht t .. iline müteatılk kara.rla.rda cemiyet.. 

le-r tanonunun t1 inci ma.dd~J tat.hlk. t-dillr. 
C'") se-e mıf"'rdf" miisavl Tef lınlar otd:ıla. f.killrde bw ıu.War arammtla ...... 

...ı linte rtuscı etlea aaa ıı.ratıaılr.a lr..ır'a. çekllır. 

Eaıvekfl C vfe e ~orololJ lfletl 
Umum MildUrlü§Unden 

Yüksek Tahsilli ·ekni 
Menuı a}Jnacak 

Açik bulunan 60, 70 \"e 8& lira as:\ ma&.;lı tek kidroluımı· 
za yü:ks<k t•hsill:i dtırt veyı bı:;ı n:emur alın,cakt!r. 

1 - 3656 sayılı Barem kanÜ.ti'1n a eo~e bu nıa !an almığa bM: 
kıızanmış olmak, 

z - 40 yaşını geçmemiş olnıa.k,: 
3 - Tayyare 

0 ile MC'\CQ.rolqj; teıkik uçuşları ı da yapabilecek 
sıhhi dı.ırumda bwumnak, 

4 _ Fizik esas olmak: uzere fizU<.ı ve rıye.zi)'e ders! l'iru hde& 

oklJ!"takt. bulunmak, 
5 - En az blr ecnebi ?isaruna nıkufu .tnglli1.ce, Alı:ruınr., Fran 

sızca• bel,;elerw h•iz olmllk, 
6 - Yu'<arıd> esas şa.rl.nr d•hi [.ıde olırak uzere fazla nuMmat 

almak \•e ve:mek iseteyenkr:n '1~ ğru<ltn doJ!nıy1 veya açık ıdrrs· 

li mek'..upla Umum, Mildi r!üğiiıc ü•e ın:ra<.'aaı 1 arı. Ankara pos.tı 
kutusu 401 (723) (l04a) 

BUZNA:lllE; 
l-1.J.~ 'o 16 Umım:i beye....- yaJ.~u 11tt11'lrct'.Yr nur :n me"eleler mtbaker. 

müzalıe~.al l&lrp ed•ı. .Jir: ıııcak ~cut l.ta.d'aJı )'innlle bi. -1 W>.f1f d:uı 
hc:ı.~u ~ ru-:n:ımı-ye ~t)Dl&]~.ı meo ıurtdır. 

UMlHİ UllU·.u; AÇll.JŞl VE K JıA.BLAıtlı' 
Mad•e 11 -
A) L'm!lll.i he.ret. ı arc.: beye~t •el~ vq onun nktıl t.rrf•ndan açılır. 

ıı:i.huc 7:ı.klam:ı 7"-'1lır; "(.: ,!".~Jratrta ıı n tfcesfne pre y• tı.-S.!l:&meD.tn ma. 
n"tteslnr b~I vp,y .h•tıta ıot.:nıaıa b.r tta ıtonra &J' 1 rtln ft" ua. '"e P.. 
J k!nt> kara:• 1 t.fıaz eıJ.ı.r. "\'o\l .. nı:..Ja: •• ~tim.aa ceıcn • .., a.Jınmak 
ı:ıareUle J·a,ıhr. ı·ü:ı.ım.a netlu Jnd nl ı:hı mtisakert-n·n me•clid 7eM a. 1aş:1·,.... 

'"a umumi heytt içtfmam1 idare etmek iUel\: lt'azı re:r U blr re.ts. rela l'ek&. 
U \.e iki S.i.Up ıeç:elarck ı·ç. sı :çti"ll.&a alt •bıt •kıimar. m• 0ıme.;e 7aıak 
ntad<ft-Jcr mii:r:ı\f're ır:d fer k ktraT• b:ai aıur. 

BI l'mndl hJe<lıı mii•al«• e ııab.t ·.-ıerı •• kararb'l re'- n tJpler 

larafındaıı ·-· d-Llp sıkianır. 
Cı Umvn.11 rret ıçı:nw...:a i4are b'Tetlne -leoek 6,..n·n lıhl7•tl·r·ı. 

ana n unuwr.e<e ra.>ıL<alt del t1ı...ı.ı.llr bor hafla sartmıı.. Ltanb.ıl Vll.i1e'I 
"~ biıd rJir. 

ll>ABE HEYETİ: 

Had<lolB-

A) Kl.p. umun i he,...tınce rtaJI re,.le ~ıll'll ""' Ilı:, 11< ı.e,.eı tan. 
fındtn 1. are elw:ur, Ayr.ea ıır. ıı::,ı 7eJek .. a lnUhıp olunur, B• la ldar. b&o 
J'Nİ aza: .f' tı:d.;& iılhilaJ VÔUUD .. a, alcilı\ta.rı rey 11raJ. lf" lda.!"e beJ'et.;ne ·~er, 

B> 1 •re heyet ai.1 m.iıddetı ftıı ee.ıt-dit". Htt bu si bir ,.lıeltep.le elura et~u 
b&'..ka b-r ııanw.ııra lalil:&p e.ı ... ba.ı J nı.ü4detl - b•kıye.J mlldıl t nb, tııı. 
Wttn o tam.mı addnll;DU'Ul b6iap ecUJlr. 

C) Her sene mün:.ıvelıe llt l_are h~7ell ha.'llJM!a.n b~,•-e lk.f~ i~neW. 
ııo,r. İd3Te heni n41 lllı. l tclı.kiılı& ...,,.,. ı.lllAft'ı ın • 1><-ıltlliJB halinde ı ye 
lk nci •~ne 8'ınlf.l'l da lu. ııun bf1le ikl :.1 umu.mi brı7etç.e. re'•• oS luır•a Ue ~ 
t tl-ril<:-JU:. Ku'a, he.;rtti am-.nıbedı h:anr ltuhır.an in.Saran it'an rey l:e tn. .. 
tlhap edecl'kl:~ı au •a . ..:ı ıb~ p lı:i.lr, i:!are b•YPll bum<!u mllıldtti blleJll.., 
rın Ytnidl'u. inl haplırı caiadlr. 

0) i;ard heye 1 k: adi izu..11.ia.:1 •zli re>· le bir re"a, re• ırH:IH, blr umumi tı.. 
lip ve b r dt muha.ıdıecl seçer, 

E) İ:b.re b lftı n n 111u.Wre nisabı \ı:uı.nm J'&rın· 4: n ı.tr baJ:acınm top.o 

bnnıa.: Le hasıl olur. Kara.rbr e'ıw. iyet 'P .-erıı:ır. Bf'yle..r;l~ mö aval oldu.ta ta'l· 
d rdt re.&ln buln:idufu tarar tf'ttlh 0111 ıur. Meıtf'U a~ur tJ olmaksau.a ıra. 
ark.aya üç ltlima.'7.a ha'ZU' bulur.ma7an ldaJ'e ht-7etl i.ıa!ı ı.uta e1.8>Jt adde.ti•· 
ıır. 

İDAJ!F. HEYETİNiN V ,\Zln: VE SALABhETI.ERiı 
Mad.~ 19-

lokre berellı 
A - Kluı> lllLID.ına b..- nevı maamtl.-lrrl :rıpar ve lıer tiırlll mukavele'.otf 

akdeu ; ye ·a...bhulJe-l lfa ve ba1fı7al h11SU.!laru.ıcla ka:ar verir. 
B - KJu.,u.n. mal.a'!-wı lJ.art" ve m 'i'J.JDel&~u:ı tedY r eder. 
C - Sen< 1.1ı. biıl.ıı 71 -..ırıar ve a nnmf !ı.ese<•n 1.-dkıtr. n l&sv•blne an. 

eder. 
D - t:mL'ttİ hoYel '"""ından tab ıl ed·loı blilçeyl lalblk ed r. 
E - Tal p "\'U.;ıaunt:a .lıı.l...l>ün azatı.:ı arasında ve klüp clü•lın .. e suhuı' 

eden bıUlit b:ı k.n.:..a karar ve.r.r ye ve 1n' oW.ıftu. karrl'l •ı:taa eder. 
}' ·- h.n..t>ı.i nl.\ a!anc.r· aıı lıcr tU.r il ha.rı ıJı:et vakıaır.da Y ki ti.D ata:- m 

\ıe ıneııf..ı.a.Ww. a}.iı.I•• ola.ak b .. re;.et e~enl.er hak•ı..ta mud.Jl&Je ~. ell. Ji• 
zumlu iı.a .;.ları aı.r ve bu ktrarıarı lııfJ.J eders 

G - Kl ... p nl6.!llllla h r tt.i.rlü menkul maUa.nn a!ua \e trmı h&lr.k . .U. 
rar verir. 

il - Klub:ln iıla"sl bakınc-a lcab eden dalııli ta'.lm:tna.meyl 
la~b1< eder, 

i - li.lüple '•llbdam eıııı.,, •• ...ııı o lılerl uıı v• laya ..ter. 
J - Klibwı vmum mevc..-J.a• un ıra lor.en bir enva.nh·. ' et en bnslm e;ler 

ve bu n-1" m:ı.:ame \•e kanuı;.larda yaz h d:ler lıosuslıtrı :ra~ 

KLLllUN PARASI: 
l\laddc 20 -
AJ Khi:lıun parası milli bankalatıl n b bide ~ıb<•k ht9'1bı tartYe ıra~ 

rıJ.ır. ldaTe heye.! tarafı.adan kendi ara ından B<çlecelı: Uç klffnin mn.,ıer I< 
lmzasını h:l\•l oı ... n çek.le para b&Dlcıdan. a.1mır. 

Bl İcaro h yeli kliibün mü •• ac•ı llı~lyac& ft lflertn • ri~ itin kliı • 
kksa.'ı-ıcda fk.I b n lir,~ b• l"n "ı·n.~ liT. 

KL(Bt; GETİRİLEB'LENl.Dı 
l\la~d"' !1 _ Klu.i> • ... , -r..sını ve t.Yienmet:nl lnrlır•loe 11 "I m"' "ki 

fiil< erkek eoOlllııa:uu, tlalılU tall.ıaa'"1a-• t.Tlur.ı obıumalı: t:rl.le ldiill. p 
ı.rebltır. 

IiSAFİaı 
Madde 22 - Her l.ııa lablll lallnıa'n'mel'e 11Tlnn olnwnatı Yt ı.lıore ,.. 

Un.in t:-y IJt e:lecefl şa'!°tl•r da...'ılUnd ? m. ""'fh1ulnı klib~ sellr-bUlr. 
Misafir kabuhl lıakiıanıla~I wtıar ld Te h•1'•11 kar-rlJ· te<p•L eilieblleo .. 

a-1.bl liizunıu fakd r ntle 71';ıe ldaı-e he7eıl ıaı.tıHu mlııaf'• l<abııl ..ı -=.ı. 
,.. de karar ııuıua ed·ltbllk. 

KL tJııtJN iNFiSAIU BALiNDEı 
Madd" %3 - Klübiın inlı..aıımda lb.itiıı mallara bava._..__ bbeal<lar, 
AZALIKTAN iıı&AO: 
:lbddo ıt -

AJ Kiiip Azası ltbu t.ı•rnanotnam<o--le ıazılı ~ıerııe, lıllip d:.h'•ıMa 
1'&Pllll.1 od.ulu mu'-ralJannı v il.itip em. at.na karşı yap ı!:ı sarara talep p4'ilüjt 
ı.kdirde ıhamt bir hnfta •artında ödem ·lı:- D\l~barl:rctındedlr, 

B) Bu meoburl)'etl ita etmi7enlerl.rı v~·ibel.rlnl 7apına.Ja"ı ıu.......ma 7ua 
ik- ve e·1 etle on bOf g-ün ıarrın&ı borçta.mı üd"1D..ı.lldcrt lakıtııde ı.t fa eım' 
addolu.nnt:ıtlırı b!J:lirlllr, 

C) Bu mlddetio de hJfaM.Jndan aoura Tttlbe "'\ı...I ~a c tml7r &z:a mr.t..f• 
addolunar,. Vf" bu husııs karıtıar..:a şerh ver;ıertk .lr.Uibib dlvaı "•:ıeslne & 11.lT. 

KANUN HÜKtl!lll.ERi: 
.lllarldt 25 - İrfbu nizamname ve taHmalnameı!e 1az.ılı balll.llm&)"aıı h

lar hakl<ınılr. kaııtın blilı:ümlerı -idır. 
Tı\KShl KLÜBÜNllEN: 

Taıc.lm ıı:ıübll Klıi"'ün adı: 
!\[ rkt'll: 

tı...metıahı: 
· tan bul ( Şube•I 1oktuı 
llrvııflu Mis Solıa!t No. %1 

İdare beyell licbn: 

lııbl 
ı - Jteiı: Kahr;.maa Menemtr<'•ll• 
~ - Beb \'ekUl: Hail~ Nafi BJ,ılar 

ı _ tımumi k1tlp: Ndal Sönlb 
4 - H~hu b rl· ı\11 K r 
5 - Auı f'efll llllılil 

eslek ve t:ın tl iı·ame•cibı 
Tiicc. r: K da o~. ?\lo'.'la Ca.1. No. 254 

rı !l'•ll !!ıir Nldr Solı.. Yurdw. 
muz pi. N o. ' 
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