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ŞIJ/crll BALC/Oülv 
SahH)ı ve Baş muharriri 

Yurdsever bir va 
tandaşın teberrüü 
lzzei:11Hacı Mo1la Htıva Kıı
rumuna 250 lira teberrü etti 

Hamiyr.t!i ~vatandaşlıum 
Hava Kurumuna teberrüle ri 
bir hamiyet yarışı halinde 
devam etmektedir. BugünHa 
va KurumunR müracaat eden 
izzet Hacı Molla Kuruma 
250 lira teberrü eylemiş ve 
ayrıca askerlerimize kışlık 

hediyesi olarak 60 pamuklu 
bedeli olarak da ayraca 50 
ıira 55 kuruş da Klzllay Mer 
kezine yatırmıştır. Türk Ha· 
va Kurumu v~ Ku.ılay bu 
hamiyetli vatandaşa teşekkür 
etmektedirler. 

Harbiye nahi- Amerika harp 
gesinde haliııde bu-

iki köy halkı Ha- lunugor 
va Kuru[nuna 65 Btınu 2.nlanıamak 
buçuk lira teberrü bir riyakarlıktır 

ettiler N""vyork 19 A. A. -
Yurdun ber:yerinde oldu Ordu erkanı için ve rilen bir 

ğu gibi vilayetimizde de Ha ziyafette gen~raller<len biri 
va Karumuua hergün teber· bir nutuk söyliyerek demiş· 

rüler devam etmektedir· tir ki : 
Dün Harbiye nahiyesinin Ca " - Biz şimdi fılen Al· 
muzayra 1~öyü halkı 37 lira manya ile bup hıtlın<le bu · 
50 kuruş ve Dururözlü ~Ö· ıunmaktayız. Bunu anlamamak 
yü halkı d.ı 28 lira 50 ku · milletimiz içir. bir riyakar • 
ruş Hava Kurumuna teber • hk olur. lugiltı•reye verdiği · 
rüde bulunmuı!ardır . miz v~ ve>receğimiz harp mal 

H lk 
, d zemt'sinin bedelini isteme 

a evın e meliyiz. lngiltereye tityyare 

Resim ve fotogtaf 
sergısı 

Halke•imizde bugün bir 
resim ve fotograf sergi::ıi a· 
çılnnşllr. Kıymetli ve muvaf· 
fak eserleri teşhir ed~ıı ser 
gi bu günden itibaren halkı· 
mızın ziyaretine açılmıştır. 

Fakir çiftçilere 
yardım 

T ekirdağında 262 
b>n kilo tohumluk 

dağıtıldı 

ve tayyııreci göndermek la· 
zımdır. Bu suretle askeri va 
ziyet büyük bir mikyasta dü 
zelmiş olur. 

Nevyork şehrinin hıtva · 
dan bir bombardamanının ne 
demek olduğunu pek az kim 
s~ler takdir ederler. ,, 

lngilteye her şey 

vermeğe hazır 
Vaşirıg ton 19 A.A. - A· 

merika Cümhurreı.i Ruzvelt 
istihsali ve nıalj güçlükleri 
katiyeıı nazarı itibare almak
s1zm lngilte r <!nin Amerikan 
fabrikac1larma,her türlü harp 
levaıımı sipariş etm~lerini ve 
Anıeri~:anm her şey vermeğe 
hazı r olduğunu lngiltc reye 

bildirmiştir. 

Amerikanın 

Çörçil bir nu
tu söyledi 
Vei(hdrp :vaziy < ti~ 
ni . gözden; geçirdi 

--Londra 19" A. A. -'Bu • 
gün Avc.m Kı.manıt ında hir 
nutuk söyliyen Başvekil Çör 
çil askeri vaziyeti gözden 
geçirmiş ve Şarki Afrika . 
da cer~yan eden muh'arebe
lerden b&hsedere\.: demiştir 
ki : 

" Bardiyadan ötede harp 
ediyoruz. Esir adedi olarak 
resmi tebliğlerde zikredilen 
30binraka mıı ıın hakikat in:du· 
ııuııda olduğu muhakkaktır. 

Bu muharebelerde zabit ve 

nefer olmak üzere büt in ln 
giliz ordusunun zayıatı ölü 
ve yaralı 1000 den aşağıdır. 
Şüphesiz şimdi) e kadar olan 
vaziyetimizi kaTşılarken bir· 
çok tehlikelerle karşı karşı 

ya kaldık. ,Ağır topları v e 
tankları harp sahasına götür 
m!!k kolay bir iş değilJi. 13i· 
ze-, yalnız Dritanya adalarını 
değil, bütün imparatorluğu 

müdafaa için mükemmel bir 
ordu lazımdır. Tehlikt- henü:.ı: 
geçmemiştir. Eğer içimizden 
bir kişi büyük ' tehlikenin 
g~çtiğini hissetmek hatasma 
düşerse bu vatana ihanettir. ,, 

istila tehlikesi he· 
nüz geçmenıişt\r 

Londra 19 A A. - Çör 
çil ve diğer lngili2 şabı>iyet· 

leriniıı lngiltere i:;tilasmdan 
bahsetmeleri lngiliz si ya si 
mehafilinde müsait karşılan· 
mıştır . Bu mehafilin kanacfti 
şudur: 

" lngiltere gayretlerini 
gevşetmemelidir. Bu bir ha· 
ta teşkil eder . istilaya uğra 
.nıyan lngiltere gemilerini 
arttırmalı ve düşıııaııın elin· 
d en silahını almak için daha 
çcık ·~miktarda bombardıman 
tayyaresi tedarik etmelidir. 

Geçen 15 eylulde lngil· 
tereyi iitilaya teşebbüs edil· 
miş bu tecrübede birçok düş 
man g emileri batırıldığı ,gibi 
bir günrle 186 tayyare düşü 
rülmek .ıretile istila tc.ıarru 
zu akim kalmıştır, Şimdi 
lngiltere her zamandan kuv· 
vetlidir. Tayyare iwa latımız 

Tekirdağ 19 A.A. - Zı· 
raat Bankası çıftçılerimize to , 
humluk dağıtmak üzere 262 
bin kilo buğday almıştır. Ban 
ka bu buğdaylardan 122 kilo 
•unu Tekirdağ,93bın kilosunu 
Malgara ve 4'/ bin kilosunu 
da Hayıryolu çiftçiler ine da· 

ğ}tmıştır. 
Fransız ır üstemle geçen seneye nazaran bir 

• • misli fazla artmıştır. Yeni 

VişiELçisi 

iıliic~~l&El~~~~w.""':~ 

lngiltere 
Büyük bir ta r\rruza 

hazırlanıyor 

kelerın e gıtı icad edilen bir tayyarenin 
Cenevre: 20A.A . - Al:nan evsafı gizli tutulmaldadır . 

Ajansı,bildi riyor:. Vişiden g.e Orduya gelince, bunun techi 
len hab•·~ler: ~ore, .~mer.ı• zat bAk1mmd an çok mü kem 
lranın yenı Vışı elçısı bır mel olduğu Mısır hududun . 
haft" evvel Amerikadan fran 1 ki muhareb~lerde sabit oı· 
saya gelmiş ve düıı ~imaliAf· 1 muştur. " 

Yunanlılar 
Diin de çok miktar· 

da esir aldılar 
Atina 19 A.A' -- Yunan 

Resmi tebliği: Cephenjn muh 
telif noktalarında muvaffaki
yetli mevz;i hareketler ol· 
muştu r. Aralarında bir kaç 
subay olmak üze re yeniden 
birçok esir aldık. Büyük mik 
tarda harp malzemesi iğtinam 
edilmiştir. 

Italyan mağt ubiye 
t~ni gizlemek için 

Atina 19 A.A.- Atina 
ajansı bildiriyor: Yunan ga· 
zeteıeri , İtalyanların • mağlu· 
biyetlerini gizlemek için or· 
taya attıkları yalan iddiaları 
bahis mevzuu yapmaktadır· 
lar. Geçenlerde Stefani ajan 
sı Yunan ordusaaun şimdiye 
kadar ancak İtalyanların mu· 
avin kuvvetl~rilf! karşılaştığı 
nı iddia etmiştir. Estiya ga· 
Zt'\tesi hı iddiayı reddederek 
İtalyan ordusunun en::güzide 
kıtalarınm Arnutlukta harp 
ettiklerini yazarak bu fırka· 
ların isimlerini saymaktadır. 

ıtalyan cesetlerile 
dolan saha 

Atina 19 A .A. Yunan top 
çusu Arnavutluk tıtki Tepede 
len şehrini ve civarını bom· 
bardımana devam etmekte
dir . Bu mıntakada buğün Yu 
nantılar tarafından işgal edi
len saha ltalyan zuhit v~ ne 
ferlerinio cesetlerile doludur 
Bunların bir kısmı açlıktan 
ve yorgunluktan ölmüştür . 

Yunau lılar dün 600 
ltalyan esiyi aldılar 
Lo.ııdra RaJyosunun bu 

sabah saat 8,30 da verdiği 
bir YunarıResmi~tebliğinde Yu-

SONOAKlKA 

YunanBaşku 
mandaııı 

cltalya,nları denize 
dökeceğiz diyor 

Atina 20 A.A.- Yunan 
Başlrnmandam General Papa 
~os t1rduya hitaben neşrettiği 
bir emriyevmide ezcümle di· 
yor ki: 

" YuıMn milleti sizinle 
iftihar duym;.ktadır . Sizi bü
tür dünya takdir ediyor. Mü· 

tecaviz düşmanı müstahkem 
mevzilerden atarak günlerce 
kovaladınız. Dü~man sizin Ö· 

nünüzde ve Afrikada müte· 
madiyen kaçmaktadır. Dünya 
sizinle ;ftbar edecektir. Düş 
manı mutlaka denize dökece 
ğiz. Askerler il eri ! ,, 

YUNAN lLERl HAREKE· 
Tl DEVAM EDİYOR 

Cuma 
_... ---------

.Selim ÇELENK 
l'leşriyat Müdürü 

lkiltalgan 
fırkası 

Bnrdiyada demir 
çember içine alındı 

Kahire 20 A.A.- Res· 
:mi lngiliz tebliği: Bardiyada 

muvaffakiyetle hareket ~den 
ve düşmanın tank kuvvetleri· 
ni durduran İn~ili kuvvetleri 
kamyonlarla gönderilen nıÜ· 
temadi takviye kıtaatı almak· 
ta v~ saattan şaata kuvvetlen 
mek ted ir. Bardiyada iki fır· 
ka tahmin edilen İtalyan as· 
keı leri şimdi bir demir çem· 
?er içine alınmışhr· Bardiya 
1~e '! o~>ruk arasındl!ki yol ke 
sılmıştır . 

ltalgadon alı-
nan esirler 
32 bini buıdu, Itaı
yanlann vaziyeti 

ümitsiz 
Kahire 19 A. A. _ in· 

~iliz Umumi Karargahı bildi· 
rıyor : 

\ 

Bardiyaı.la düşmanın fa . 
ik kuvvetlerini yerinde tut· 
mağa muvafeak oımuş olan 
motörlü kuvvetlerimize tak· 
v_iye . kıt~atı göuderilmiş ve 
şımdı_ duşmanın vaziyeti ümit 
sız bır hale düşm~ştür. O;ı 
gün içinde alman esirle~den 
Mısırdaki üsera kamplar:na 
sevkedilen Italyaııların sayısı 
1626 zabit ve 31546 nefor· 
den ibarettir. Binlerce 'esir 

1 

de h'lla muharebe meydan • 
tarından gelm~ktedir. 

nlılarm dün muvaffakiyetle ilt>ri 
harekek devam ederek 600 

Italyan askerini esir ve çok 
miktarda malzem~ aldıkları
nı bildirmiştir . 

l~tilô. feşebbii
sürıe karşı 

Irlandada tedbirler 
alınıyor 

Londra 20 A.A - Serbest• 
lrlanda milli müdafaa nezare' 
ti bir emirname neşrederek 

bir kısım limanların aııkeri kon 
trol aıtıııa alındığın ilan etmiş 
tir. Bu Almanların lngilfereye 
karşı bir istila teşebb üsüne 
kar~ı alınmış bir tedir telakki 
edilmektedir. 

Londra 19 A . A. - in· 
giliı. ordusu düşmana kat! 
darbeyi indir m'"k için büyük 
hazırhklnra başlam1ştır. Bü
taarruza g,.çnıek zamanı g ... 
lince derhal h.-reket ede -

Cektir. 

rikadaki Amerikan konsolos 1 r s a · ·• <O"Odf'>' Hi * .. 
luklarınt teftiş etmek üzere Q.' meli Afri~a~a Ge.neral Vey· 
rana hareket eylemiştir. Elçi 1 gandla goruşcceği ~akkw~.a 
Orandan Kazablankaya gide· çıkan haberler henuz teeyud 

cektir. Amerikan Elçisinin Şi etmemiştir. 1 

Atina 20 A. A. - Yu • 
nan sözcüsü Arnavutluk cep· 
besinde cereyan etmekle O• 

lan muhuebeleriıı çok mü • 
sait olarak devam ettiğini, 
Tep~delen civıtlrmcla yakın • 
dan s1kıştırıian '"iltalyanlarııı 
şimdi rücat haıi ude oldukla 
rım söylemişfir. Sözcü, bu 
nııntakada mühim üsler teş
kil e:ien birçok t~pleerin şid 
detli mukavemete rağmen ~ 
süngü hücumile zaptedildiği· -
ni, italyanlarrn çok ağır za. 
yiat verdiL:lerini ilave etmiştir, 



Ya, dımsf3venler Cemi9eti 
Nizamnamesi 

-3-
Madde 24 - Merkez heye 

ti cemiyetin yapaca~ı işler 
için ". aimi veya muvakkat 
enciımen\er tt-şkiline salahi· 
yettardır. 

Madde 25 - Reis Ct"miye 
te dair her türlü hallerde VI! 

işlerde Vf!'- cemiyetin hüku· 
ınet ııt>zJinde ve mahkeme· 
!erde m~sul bir mürahhasıdır 
Cemiyet işlt:rini bu n\ı;amna 
ıne ve, burıa bağlı taliınatna· 

meln hükümlerine ve v~rıl~n 
kararlara gör-u ç~virir. Cemi 
yeti11 emvali menkule ve gay 
ri menkulesini bu esaslar 
esaslan içinde ;dare t-der, 
mukaveleler yupar, daireler 
ve bankalarla olacak paM 
iı;lı:riae dair evrakl •e sened· 
leri muJnısibi ile birlikte 
imza eder. 
~add~ 26 ~ Katibi Umu 

mi büıün idare ve yazı işleri 

ni Reisin emir ve me.zuni 
tile idare edilir. 

Madde 33 - Gerek kaza. 
lar ve gerek Vilayetlerin bir 
senelik bütçelerinin yüzde 
onur.u merkeze göndt':rmele 
ri laıımdır. 

Macide 34 -- Vilayette öu 
Junan cemiyet azalan her se , 
ne ııktedecekleri toplantıda 
bir reis, bir reis vekili bir 
katihi umumi bir veznedar, 
bir mulıa,ebec\ ay1rlr.Bu beş 
aza idare heyetini teşkil 
eder. 

Madde 35 - Viliy~tteki 
iciare heyeti merkezden ken 
disine salahiyet v~rildiği tak 
dirdt: kazalardaki şubeleri 
teftiş ve ırnürakabe eder ve 

, bütün ~ubelerin işlerini ine~ 
l :r. Kongre için senelik mu· 
vazeneyi hesabiye rapor ve 
liyıbalarını hazırlarlar. 0-
yerin ihtiyaçlarına göm lüzum 
g{)rdiiğü mikdarda ihtis~s 
encümenleri teşkil edebiiifl ve 
bundan merkezi h•berdar 

Madde 27 - Muha~ip her eder. 
günkü ışleı j talrip eder ve Madde 36 - Kaza idare 
gördulderini merkez heyeti - heyetleri merkezin icra vası· 
ne ar.zeder, bilanço ve bütçe h1larad1rlat. İşlerini nizamna· 
llyıhaiannı iuıu.rlar. me ve talimatname bükUınleri 

Vilayet teşkilatı ne göre çevirirler Hcnkol 
Mabde 28 _ Herh.:tngi ve merkezin birer aza defte• 

ri, varidat ve sarfi,-at, gelen VHiyet; kaza v~ nahiyede 
ve giden evra" dcıfteri, 

cemiyetin gayesi yolundll ça kar.ar defter.: tutm )arı ınec· 
hşmayı üzerine alım ua say1 buridir. 
sı en aşağı on olunca bir 
tube açılır. met kez heyetin· Cenıiyıeliu g.ı:.lir i 
d · k · t ·· 1 ladde 37 Ce1·11~et ıet· en verıtece rnezunıye uze 
rine bu ~zalRr bi.· ar ay 8 lop yeleri Vft ikum,.ıg hı için ia · 

lngifiler 
Hava taarruzlan n 
da diin l8tayyare 

hnha ettilre 
Kahire 20 A A. İngi· 

liz hava kuvvetler: lİn tebliği 
Bomba:-dımarı +ayyarele!imiz 
evvelki akşam gcirp çölünde· 
ki İtalyan l ıava kuvvP-tlerile 
d iğt""r hedellerirıe şimdjye ka 
kadar yapılan hücuml rm en 
şiddetlisini yapmış ve tonlar 
ca bomba atıliuak müthiş yan 
~ınlar çıkarılınıştır. Hücum 
biribi:ini tak ib eden dalga!< r 
balinde bütün gece d "'V m t-l-

t miş vt:. yerde bulunarı 18 hal 
yan tayyaresi de iıııhu olun· 
muştur. Tralus üzerine ,bir 

hücum )apan layyarelerimız 
iki f•>n bomba atmış ve liman 
daki gt!miler ... t ·u ısauctler 

kaydeder~~ yangın ar çıkar· 

mıştır. 

Arm.vutiuktu ·İtalyan üs. 
sü plıırı A vlouyd Liınıwı tek· 
rar: şiJdetle bombalanmış ve 
ydııgı ılar Ç'"'"'rı:mı~ttr· 

Lon<lrc.. ~O A.A. ·- İııgi· 
1iz Hava Nezaretinin tehlıği· 
r.e ~öre, dün bütucı gül\ lıı· 
gilt~re üzerine biçbir hava 

·~ ücumu yaµ•lmamışhr. 

lHr Alınan gemisi 
batırıidı 

Londra 19 A. A. 
Bahriye Nt!zar.cti ,bildiriyor : 
Bu sobuh erk n<len Belçik 

salıilleri ıde dolaşan hücum 
botlarımız, 7 bin tonluk uir 
\ln• 11 iaşe gemisini torpil· 

11y,..rek Latırn11~lardır. 

Vey gandın teftişleri 

YENIGO 

lanen eebligat Açık arttırmaJ 
Antakya icra memurluğun Antakya icra memurlu·f 

dan ğundan 
Muhatap: S5veydiyenin Alacaklı : M~hmet kerlcö 

vakıf köyünden Sarkis Bedir oğlu sait 
Sakkaye Borçlu : M~b.m.t kız. ' Ha 

11 haziran 937 taribli tice ve arkadaşları 
bir klta adi senet mucibince İpotek"oluı ı paraya ç~vril 
Autakyanın vakıf köyiindeJı mesine karar verilen ve ta· 
olup ha ten Ant kyanın Gazi nıamuıa üç -ehl~ vukuf' marİ· 
Paşa oıahaJlesinde oturan hı· !etil· (300) fürk 'evra kırı akdi· 
çır kızı Üsküvi Oilbazyandan t: i kı 'net takdir ecli[,~n An 
istik ı a:ı. tı i oldugun•t..! 47 takya ıuı nt~ddrt m hallesin 
adeL Osmanlı altın lirasını va de kfüıı 717 rnrııaraı1 bir evin 
deni 11 hülulüne rağ~en tediye aç!k ar:lEırın ·~a 1 ,ınL!lm~iına 
etn c>miş olnıaııızda11 naşi biı n ·rı 10 -l -J41 t 1rihine 
alacaklı d iremize mür..ıcaat· rastı )'<ıll <Zuma gıiinü sııat 9<1an 
la icrai takibatta bulunması 11 e kn<lur dairede 'biri-ıci 
Üv'rine. tediyesi zımmıncla açık arıtırması yap.ılac.aktır. 
naomıııa çıkarıl~n ödeme Arttırın muhammen kıy· 
emri ikamc4;-ahmlZ11> meçh~ ını·t:n · yüzrie yetmiş Leşini 
liydinder\ bahisle bila tebliğ bulduğu surette .alıct nammu 

l iad~ edıhniş olmakla icra v~ ilıalt!sİ yapılacağı aksi ı..takdir-
iflas kanuııunuıı 57 nci mad de en son arttır.ınrn Lııabhüdü 
desi delaletile hukuk usul baki kalmak şartile :arttırma 
muhakeme ini kanun\. Jn l41 10 gün uzatılarak 20 ·-1-941 
\'C ınütenkıp maddelerine tev tarihine tendlif ed ıı pazarte 
fikan bu b.ıptaki te ıiğatın :;i ~ünüayoi saatt~ ikinci art• 
ilao"n yapıln _ .ına kanır ve 1 hrmdsı icra edilecektir. 
rilmiştır. Satış p~iu para iledir art 

l.,A ·ı · d · 'b l hr:m~ya girmek ısliyenler :·mu a an tarı ıın en ıtı aren 
'1 iki HY 111üdde- le hakkı itira· k<add~r kıymetin yüzde> yedi· 
1 zınıı; mahfuz kalmak şartile buçuğu iıisbetinde pey ttkça· 

J 
bu müddet zarfında dairemi· 81 veya ulusal bir bankanaıı! 

teminat mektubunu ibraz et· . 7.e müracaatla şifahi olarak 
ın .. ıeıri lazımdır. Haklıırı tapu 1 veya y, zı ile itiraz etmediği· 

1 J sicilile sabit ol•ıııymı ipotekli 
ı niz takclinJe cebri icraya e alacAklııarl.a diğer aıakadarla 

vamia (ve gayri men· 
kul menkul mallarınızın ha- rtıı ve İrtifak hakkı ~abipleri-: 

nirı bu haklarının VP. hususile 
l•ı~ ve masr:afa <lı.ir i dialal'J 

ciz ve parnya <;evrilm"'k su

r~tile borcun kapatılacağı 

tebliğ makarmna kaim oİ· 
mak üzer~ ilan olunur. 

um ilan ~tarihinden itiharen 
y)rmi gthı zar(ında dairemize 
bildirmeleri, b;Idirilmediği 
ta?!Jesahş bedelini paylaşma 
sından hariç kahrhr. lauarak içle indeıı bir rei;·, zım olan ~~ayri meokul~ tasar 

bir kitilıi unıu .• ıi bi·· veznedar ruf eder. 
elmalc üzere bir idare heyeti Madde- 38 c~nıiyetin ge 
seçerler. Bu şubelr.r merkez liri. 
heyetine bağlıdı..-. 1 - Azelorrn seııelık taah, 

Mzde "'"29 ""'" Kayıtla antar hütl· r(ndeıı 
elliyi geçen yerlerde Cemi. 2 Hiikı'.imetio, evkafın, 
yetin işlerini ıı e.hemmiyet ve belediyenin sair kimselerin 
çokluğuırn göre idare heye- teberrült~rincl ı-n 

Viş! 19 A . A. - Gene 
ral Veygcrnd, Frıuısız şim li 
Afr.ikasırıdakiınüs.t~ınlekeler:ie 
bir teftiş seyahati yapmış ve 
bütün askıeri teşkilatı göz • 
den geç~rmi:stil". 

Bars<ık satı
lacak Gayri menkulün ev,safı 

Türk Hava 
ka'( hğmdan: 

Antakyanın me~dan a· 
Kurumu Baş· hall~sind~ kain olup tahtani 

1 - f ürk Hav Kurumu 
tarafından Knrban b'\yramın 
da toplanacak bağ;trsaklnr a
çık arttırma n~ satılacaktır. 

bir oda, bir ml!tfık, bir ara· 
lıktan ibaret eski tarzda İnşa 
edilmiş bulunan bir evin l. ta· 
mamı. 

tine iki aza daha ilave olu· '3 - Tertip f"dect-ği sergi 
ftabilir. müsamere . terezzüli, konfe• 

Madde 30 _ Şube idare rans, çiçek satımı, her nevi 

d ı. · J yanşlar. Şf>fk;:ı.L pazarları, ve laeyet!e.ri ay il en 'il~"' ~ 
ro:tet>. tevzimderı. f,. toplanır. 

MaJde 31 ~idare beyetle· ~/Iütefe, rik madde .. r 
ri cemiyde aza kaydına, la· M Hlde 39 - Cemiyet si· 
nelerirı nrllnasına cemiyetin yase-tlı~ meşgnl olm yacak. 
idaresine, 41un~ ve genç kız· Maddi'\ AO - Bu nizamna 
)3rm ht.yat ve hukuklc:rı· mede olduğu gibi intihabat· 
om lıcoruouıasma ve bulunduk ta l\yr.lan a1anın yeniden se
ları yerlerde yapılması miım J çimi Cöİzdir. 
kiln her içtimai yardı~nı yap· 1 Madde 41 ....._ Toplontılat
maya gayret ederl~r .Üç ayda da, reyler müsavi o!du~u tak 
bir kt-rre merkeze rapor gön· dirde reisin bulund• x • •ara{ 
tlerirler. tercih edilir. 

Madde 42 - Bütiin se · 
çimler ve ~ahsa dc'lir kaı ar· 
lar gizli rey ile yapıhr. 

Madde 43 -- Cemiyetin 
emelleri siyasi maksada ve• 
yu siyasi mcnfaatlar.\ atet Mil, 
diği merkez heyetince nbit 
olan idare heyetl~ri merkez 
heyeti kar.ırile işten • el çek· 
tirilerek keyfiyet "ougreye 
bildirilir. Yerlerine yeoi aza 

Aluıanlar. lugilte
reyı 1.sti aya haz!r
lanıyorlarm~ş ! 
Londra 19 A .. A - Ga 

zetder, Aimanyanıo ilkba • 
har<lan evvei lııgiJtere)'İ İs· 
tila için hazırlan1ı1akt.ı oldu· 
ğunu v~ ilkbaharda büyük 
bir bava taarruzunu haz11· • 
lanınak için de geııiş mik • 
yasta ve hummalı bir faaliy~t 
sarfettiğiıı: yazmuktadırlar. 

haly ya Alman a::, 
kerJeıi giti mi gi .. 

ınedi mi? 

Londra 20 A. I \ llal 
Y,aya 50 bin askni gönd<! 
rildiğin~ ve 30 Alnıan uske 
rinin şimdiden Afriknda uu· 
luoduğuna da\r çıkaıı h!\ber 
lerin Slhhatı hakkında Lon· 
qraya hiçbir rtsmi malUııı:ıt 
gelmenıi~tir. Bu hab~rın ih
tiyatla karsılanmasıJazımdır. 

ıadde 32 - Şubeler.de 
kayıth aza nisan l ıaşuıda umu 
•İ heyeti toplar. Umumi he 
yet, heyeti idarenin bir ıeııe· 
lik beıabat vu muameliı mı 

tetkik eder ve idecek st·ne 
için tahmin edilen masrafl:;ırı 
tayirı eder ve taıdilc için nıer 
keze ıönderir ve diğer stne 
için idare b~ydini intihap 
eJer. Seçil~n idare heyetinin 
iıimleri ile • meşguliyetleri 
ve heyette aldıkları vuifele 
ri merkez heyetine göndere 
rek tudilc ettirirler. 

!seçilir ve fiılıMinio oev'ine gö disini feshedebilmesi için, ka 
re baklarında kanuni takibat rara umumi heyet azalarının 
yapılır. ı en az üçte ikisinin reylerinin 

Made 44 - Cemiyetin ken inzimam etmesi şartti. 

2 - Arlltrm;ı 27,12,940 
cuma Riinü >a~t 16 da Ulu 
camide Klzılay Kurumu mer 
kezind yapılacaktır. 

1 
3 - MuYakkat teminat 100 

liradır. 

4 - Şartnameyi görm~k 
istiyenler hngün "Yenigün,, 
gazt>tesi idaresine miiracaat 
edftbilirler. 

5 -- Taliplerin muey)'en 
güu ve s~atte Klzıtay merke 
zir,ıd e hazır bulunmaları, 

of.öı leriu ehliyetoan.ıe 
imtihaui 

Y enidım 11hliyernum~ ul 
m k ıs't!ğ~ude bulun. o veya 
f-'skı ehliyetı tft,ınelerini tehdil 
etmek istiycı: şoförlerin İm· 
tihaııı 23,l 2,940 t<.Jrıhiııe m:: 
sadif pazartt-si güno saat 9 da 
l:3elediytıuıizd~ icrı! edilece· 
ğind,en bu gibi şoförlerin 
ytvrni ınczkurda ,.. ııtakya Be
led=ye dairesinde teşek ül 
e lccek komisyona müracait 
lc.uı ilan olunur. 

Halkta 
Bu akşam Türkçe sözlü 

1 OCCAR HOf...,' 
Şaht'ser filmin~ kaçırmı.ıymız 

Pek yakında tatlı i•ca)ııl 

Mevzuubahis evin kendi· 
sine ihale olunan kimse der 
hal veya verılen ınehiı için• 
de parayı vermezse ihdle ka 
ı arı fesholuaatak, k~n.iisia· 

den evvel yülcsek teklift.,. bu:u 
nan kimse}"e •rı: tJniş r.ldugu 
bedel n~ almaya razı olursa 
'na olmaz veya bulunmazsa 
tekrar 10 .güıı geri bırakıla
rak arttırm(iya çtkarı!tr en son 
arthranın iistünde bırakılır ve 
iki ihaie ara~ındaki fark ve 
g~çmi~ günler için·yüzde b~ş 
faiı besab edıler:ek ayraca lıük 
mt:- hacet kalmaksızın r~sınen 
tahsil olu.uur. 

Gayr~ meııkulün rüt1umu 
dellaliye ve tapu masrufmdau' 
ınadası t;on;luya aittir Dabo 
fazilt malümat almak "istiyen 
ier 20-12 .,...940 tarihinden 
itibaren dairede açık bulun· 
durulacak şartncımemize ve 
940-1183 QU(n,µralı dosya• 
mıza müracaatla İcab eden ! 
malümatı .almış <>lacakları 
ilan olu nıır . 

\Jew-iy at Müdürü 
St:ıim ÇELENK 
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