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Bir Holanda devlet adamı söylüyor : 

olandanuı vaziyeti bitaraf 
/ara der S olmalıdır 

so" 8e/çikada ve Majino önlerindeki megdaız 
::~: muharebesi bütÜıl şiddetile devam ediyor 
~a;;: A.lmanllr çok ağır zayiat verdiler - Brüksel tahliye edilmi

~ecek - Fransız ve lugiliz gazetelerine göre, miihinı mese-
.._.._ leler ortc.ya çıkmıştır. ltalya kavga• arc maktadır 
~ Paris 15 A. A. - Möz saretimizi kırmamıştır. Müt· detti~d için istilaya uğramış· 

~Ydan muharebesi bütün tefiklerin yardımına dayanan tır. ,, 
detile devam etmektedir. Belçika mağlup edilemiye · Fransız gazet~le-

An· h d anlar Südan civarında cektir. Davamız aklı ır. 
ı ri:ıin mÜtCJlc:-ı sı 

ış çu· 
lanla
kadar 

tıt.aç noktadan nehri geç· Bugünkü badireden sonra 
Cğe muvaffak olmuşlarsa mutlaka muzaffer olacağız.,, Paris l.'.> A. A. -

Fransız matbuatı, Ho1an<la 
ve Belçikadaki muharebe!er 
le İtalyanın vaziyeti üzerin 
de durmaktadır. Gazetrder 
diyor ki : 

1 Fransız motörtü kıtala· Holandalı yüksek mevki 
nın mukabil hücumlarile işgal eden bir zat ta Holan 

1 ya·I ~te dökülmüşlerdir. lngi - dadan ayrılmadan evvel Ha-
ne bi .... d ,,"&lr bombar ıman tayya· vas Ajansını\ şu beyanatta 
alları " . b d ··(11 l!tı bu muhare eler e bulunmuştu~ : 

ını.ı 1~tısız kıtıslarına müessir ·· Bizim teşkil ettiğimiz " - İtalya, bu vaziyet • 

~ttc yardım eylemiştir. misel!, Almanyclnın ko:nşusu 
8rükselin şarkındaki as· olan devletlere den olsun 

ten istifad~ ederek kavga 
aramak istiyor. 

a~n: 
mub 

nleriıı 

' harekat muvaffakiyetle Biz Almanyayı tahrik etme· 
İşaf eylemektedir. lngiliz mek ıç n sıkı bir bita · 
F'ransız .kuvvetleri bu rafhkt.ın ayrılın dık ve bu 
ltkada Almanlara indirİ· yüzden ihtiyat tedbirlerini 

Hitler, bu y ıı harb'n 
biteceğini söyıemişti. Fcskat 
Hitier Fransız ordusunun 
kuvvet ve kuJretini hesaba 

icar~ 

ıüzayt 
ııa ait 

darbeden istifade ede • tamamile alamadık. Bitaı-a~· katmamış olsa gerek. O, ku 
durmu 1 bir hayvan gibi :)al 
dınşldnna devam etmekte -
<lir. ,, 

sağlam yerlere y~rleşmiş lat' bu rıoktayı unutmamalı · 
du~man çok ciddi za)·ia· d 

oridO~ 
6,5,9 

v ır. ,, 
~R'ramıştır. .. logıliz ınatbuatı 

,{e l\lm&nlar dun çok şid· Belçika da Mora .. 
li bir taarruz neticesinde ne diyor ? t 

olıJ' 

vakıf 
·atlar• 

oryorn 
~Gn sol :;ahilinde tutun • Londra 15 A. A. ·- ln· Crüksel 15 A. A. 

~te. ve 7 kilometr~ derin· giliz gazeteleri !:iOn vaziy ~ t Belçika bank<aları harp do . 
~de yerleşmeğe muvaffak dolayısile şu mütalf"alan ile· layısile ınoratoryoın ilan el· 

~lardır. ri sürmektedirler : mişterdir. 
~~ ~akat biraz sonra yapı· " - Holaııda <la Alman j ·ı Diğer taraf tan sviçre 

indeıı: ~lnıttıukabil taarruzla geri yanın muvrtffakiydi üzerine borsaları, beyııelmilel vaziye 

k ~ 'l •şiardır. Müttefik tayya· mu··hı'm meseleler ortaya çık · l<l • k.l ·· · razı O ~l" Al I .. . tın a ıgı şe ı uzerıne ecne 
ınclılıı ~I ""\ man arın uzerıne mıştır. Holanda nıüttefiklt!rİn bi paraları üzerinde iş yap 

ıJ" ~ICtcc ton bomba yağdır· te~riki mesaisiııi daima red mamak için kapatılmıştır. 
erufl . &tdır. Almanlar uıuazza m --•-lllllllll'!l-ll!lll••-11&::. ____ m:ı•-••--• 
~:~:~ Yıe.t vermişlerdir. ls,vı·çre se~ ·1erberlı~a,· 
sape' , Londra 15 A. A. - J 1 6 
AgO~..b tırıis. ~azetesinin askeri su··ra"".le ı·km~ıl edildi 

a alt'W ltrırı, dört Alman ordu ı. 1.. 

tıkla''. ~~n .. g ... rbe doğru ilerleme 
ar s0 ~katının mukabil taarruz 

ri ~e ~~ırı_ldığını, Belçika muka· 
b•' 1~ ~tınin bir türlü kırılama 

I· "tıı ış 0 L Yazmaktadır. 
8sın111 ~t 0 ndra askeri mehafili, 
ıkla'' f~, ~fiklerin Brükseli müda 

·"'ı· 
111 t&Jt• tı~, 'Wln her şeyi yapacakla· 
ra old~ l~~dıR"e bütün tedbirlerin a · 
iş .,,e l, ll\'-bnı, Mözde çok şiddet
i• nıt~ ~İtıi atebeler cereyan elti· 
n te~~ ~"ti' .. clçik4 kıtaatıııın vazi· 
edilıfl;f llıtkt;~. olduğunu beyan et· 
rerilıfl' a .. ırler. 

rfıııo ~ti.ı rukaeı 15 A A --
za " lı 'C"•tld . · · . 
11 b~e 1l ~til e.kı FrC\nsız ve lngi· 
f 1 ~~l Ctk .. rı Vt! Belçika bük Ü· 

lka111 1~ tı~i t~rk:ı hü~umet merke
taY" ~ ~- a, lctnıemısl erdir. Bel· 

~ ~ili ~- ll•undanlığl Belçi-
~ 1 I bit ~ne hitaben neşretti 

~ ~ -., Yannanıed~ ~u cüm 
" ""dır . 

Pi ~lltı· Şitna} ·k 
51ı01I 'hrı omşularımızın 

~ tccav ·· " b' . uzu ızım ce-

Alınanla• ın İsviçre hududunda tahşidat 
yaptıkları ve bu hareketin İsviçrede en

di~;e doğurduğu söyleniyor 
Bern 15 AA. l~öyter Bununla bt>raber, efkarıumu· 

aji1nsı bildiriyor: miye yaziyetlen emin gö
rünmektedir. 

İsviçre orduları Başku· 
manJaıılığı, lsviçnde sefer· lngilterede iht~yat 
berliğin süratle ikmal t-dil<li tedbirleri 
2-ini, kıtaatın tayin edilen Lon<lra 1) A.A. - 1 ıgiltt" 
mevkileri İşgal Ve UÜlÜn hu r(:de paraşÜtÇÜlere k:ırşı 
dutların enhıiyet altına alın tedbirler alınm.tktudır. 16ya 
dığını ilan eylt"miştir. Hükii şından 65 yaşma k.Hfo( İn· 
mel dahilde vaziyete tama- gilterede bulunan bütlin al- ' 
mile hakim ve durum emin mantar tevkif edilmiş, di-
d. ""er yabancılar Ja çok sıkı ır. ıı; 

Zür hten ! verilen bir ha bir kontrol altır!a alınmış, 
bert! göre, Almanlar lsviç· lardır. 
re hndudun<la külliyetli as Fransiz Kabinesi 
ker tahşid etmişle .. dir. Son Paris 15 A .A. - Fransız 
günlerde hudud üzerinde «:abinesi bugün saat 19 da 
büyük bir faaliyet göze çarp 1 Cümhurreisi Alber Löbrünün 
maktadır. lsv~ç'.e. r_nehafilin riyasetinde bir toplantı yap· 
de endişe ve sınırlılık vardır mışhr. 

Hava Şehitle 
• • • • 

rımız ıçın 

Ankarada ve yur
dun her taraf oda 
dün ihtifal yapıldı 

Ankara ISA.A. - Hav,ı 
şehitlerimiz için yurdun her 
tarafında olduğu gibi Anka 
rada da bugün btıyük bir 
ihtifal yapılmış ve merasim
de Bü1ük Mill'!t Meclisi Rei 
si Abdülhalik Renda, Mare· 
şal Fevzi Çakmak. Vekiller 
Mebuslar ve müesseseler Er 
ka~ı iıe kesif bir halk küt· 

. -'!!' 

'HlJKUKi 1'°Tl 3ASLAR: 

'<Altın borçlu 
esaslar 

Türk ka:ıununa gört> ec· 1 

nebi meskiikat üzerine vlıcut~ 
butan borçların sureti tediye 
si hakkında temyiz mahkeme· 
sinin iki kararım iktibas ede· 
rek okuyucularımızın istifade
sine arzetmiştik. 

Malumdur ki; "Hatay,, da 
Anavatant\ ilhaktan evvel rayici 
kanuni ;i bulunan Osmırnh 
altıniyle Suriye parası üzerine 
akdedilmiş bir takım borçlar 
mevcuttur. 

lt>sİ hazır bulunmuştur . Ha İ ıhakla rneriyet mevki ine 
va kahrama:1I.arımı~ın _Yükse\< 1 giren boı çlar ve ticaret ka· 
hatı~aları !azız edılmış V.! 1 nı.nlarının bükü.nlerinin cere
muzıka matem havası ?al yanından sonra, Türkiyede 
m_ı~ v: ~ayraklar .yarıya ın· rayici kanuni:ıi bulunınıyan 
dırılınıştır. ~era.sı~~en son bir pararıııi borçluları, borç~ 
ra Hava şehıtlerıınızııı m ·za 1 r·· k · 1 h • 

arını ur parasıy e angı 
rına çelenkler konulmuştur. · f· t' l ··d b·ı k 

pıyasa ıa ıy e o eye ı ece • 
Büyibk Millet Mt C !eri meselei hukukiyesi ortayci 

lisinde çıkmış oluyor. 
Ank,.r:ı 15 A.A. - Bü· 1 Türkiyede; yabancı pa· 

yük Millet Meclisi bugün öğ- ranın tedavülü memnu oldu· 
leden sonra Şemsedddin Gü· ğurıdan hakim borçluyu ya
naltayın Riyasetinde toplan· 1 banct parasiyle borcunu öde· 
mışhr. Matbur\t~.Lnum Mü· 1 miye mahkum edememe\idir. 
<lürlüğünün Başvekalete bağ

1 

Binaı>naleyh: Temyiz matı· 
}anması hakkıııdaki kanun ı kemesi hukuk heyetiumumi· 
projesinin mu:-;taceliyetle mü ı yesinin yiiksek kararından 
zakeresi için mııhtalit bir En mülhem o!duğumuz k"naate 
cümende tedkiki hakkınd' göre; borç; teahhüdün mün
Bnşvekiliıı tekl,fi kabul edil· akit olduğu gi.inde Türk pa· 
miş. Örfi idare kararname- rasiyle, ecnebi paranın kiyme· 
s~ni.n 11 _v_e. ~ünçü. ~ad ~el<! tine göre tediye edilmesi icap 
rının tadılı ıçın mılh Muda· edeceği suretinde halli mesele 
faa Vekilinin teklifi di~le_n edilmesi la;om gelmektedir. 
miş ve mezkur kanunun ıkın * 
ci müıakere.;i yapılın ştır.Bu [ugünkü ka~biyo temevvÜ· 
nda~·~ sonra l:ons.ervatuvar ı catıııa bakılırsa: v~de günün-
t,.şkılatı hakkın<lakı kanunun d ·r·· k 1. 1 h" 
. . . .. . b . ı e ur ırasının, tea ı ut 
,kıncı muzakeresıne aşlaı1 ı .. .. .. f' t · b 1 .. . . ı gunuııun ıa ıııa nıs et e 
ınış ve bunun uzerınde bır yüksek veya düşük bulunmn-
çok m~nakaşalar yapılmıştır. 1 • 

~,, ·r V k·ı · H· . ~ı· y·· sm:ı nazaran temyız mahkeme. 
.vı:.ıarı e ı ı .\<;an f\ ı u . . . 

b sının bu baptakl kararı gert-k cel bu hususta uzun ya· 
. ı k k , borçlu, gerek alacaklı ıçın 

natta bulunuu i a:ı 8 onra d · f tehlikeli netayici ihtiva ede· 
nun kabul edilmiştir. Sayfeyi çt:viriniz 

Göğüs göğüse mu.., 
harebeler oluyor 
Müttefiklerin mukabil 

taaruzu ink!şal ediyor 
Fransızlar mevzi harbini terkederek r.çıkta 
v.e toplu kumanda ile harekete geçtiler 

Paris 16 (a.a.) - Almanlar dün öğleden sonra tay· 
yare kuvv~tleriniıı yar<lımiyle, Sedıın civarında yerleşmiş· 
lerdir. S" <laıı Majino hattına dahil değildir. 

Mukabil taarruza g~çen Fransız piyadeieri diğer mın· 
takalarda Alman taarruzlant11 piiskürtmüş, müttefik hava 
filoları ct'phe geris;nde Alman nakliye kollariyle piyu· 
<lelerini bombalıyarn'.c ağır z~yiala uğratmışlardır. 

Motörlü İngiliz kılaatınrn taarruzu inkişaf etmektedir. 
lnailiz hava Nezareti bu sabahki tebliğinde Hen nehri • 
ni~ Şark sahilindeki Alman kıtaahnın bütüu gece müt -
hiş bir bomba yağmuruna tutu\duğurıu ve harbin ,.bitla
yetindenberi İııgiliz hava kuvvetlerinir~yaptığı hikumla· 

Sonu2 ikncidc · 



Çağlıyanlıir bölgesinden 

ve er b lik 
Birlikle beraberlik ne kadar manah ve mühim iki .. kelime 

ise lbilmek) ile (yapmak) da o derece farklı kıymetler 
taşır. 

Asker ocağınd.ı öğretilen: Sağa dön, sola dön, sağa 
bak hizaya gel, marş marş .. Vesaire gibi kısa ve pek 
lüzumlu emirleri bilmekle yapm;:ık arasmda hayli farklar ol 
<luğu içindir ki bü} ük bir lt rbiyc ve disiplin ocağı olan bu 
çok şerefli meslekte - Yükı;ek okul tahsili görmüş olan· 
lara dahi - Yalınız şu saydığım emirleri olsuı1 ıyıce 
belletmek ve bunları tabiat saniye h&line getirip sindir· 
mek için haftalarca zaman t h sis ederler. 

Unutmamak lazımdır ki karşılıklı sevgi ve saygıya is· 
tinad eden (birlik ve beraberlik)resmi 've sivil her teşekkül 
dE> ve hatta her aile ocağında başlıca muvaffakiyet 

amildir 

bilir. 
MP-sela: Akıd zemanında 

b:r Osmanlı altın lirası sekiz 
Turk lirası ettiği ve vade ze· 
manında bir Osmanlı altın li 
rası 16 Türk lircısiyl e 
tedarik r J i l e b i l e c e k 
yiız Osmanlı altın liralık b!r 
borç farzedelim; 

Borçlu borca mukavelesi· 
ni ukdettigi :raınandaki piya· 
saya göre borcunu sekiz yiız 
Türk lirasiyle tediye edtceği 

' he;ılde, alac-aklı v rdıgi yüz 
Usmilnlı altın lıraııını anc:..k 
bin altı yüz Türk lirası verme~ 
~uretiyle tedarik edeceğindeı 

plra ını kabzedebilmek içiı he. 
Usmaıılı altınlırasında sekiztürk 
lirası zari1r etmiş olacaktır kı 
parasını yan yarıya ka)'bet· 
mış bulunacaktır. 

Aksi ayn misalde; Osman 
lı a 1 tın lirası beş Türk lirası 
ediyorsa alacdklı her Osmanlı 
altın !ırası için sıakızTürk liyas 
uımakla yiız Osmanlı altın lira 
sınt yalınız. bc::ş ym. Tiirk h· 
rası tediye etıne"k!e tedarik 
edf'biler.eğinden üç yüz Türk 
liralık bir temettü 1stihsal 
t>lıniş olacaktır. 

Binaenaleyl.: Yukarıdakı 
ıctihadın tatbıkıl"> hem ala
caku hem borçlu teahhüdcıt 
!rafında bulunması t L , 

M. YELTEPE 

Yüzme ga
rışlarz 

Gelecek aya tebit 
edildi 

19 Mayıs gençlik ve spor 
bayramı güııij ıskendcruncla 

bir yüzme ve kayık yarışı 
yapılacağını yazmıştık. 
öğrendiğimize göre~ havala
rın bilhassa son güıılerde 
pek fena gidişi ve bu sebep 
le yarı~ lar için lüzumlu olan 
hazırlıkların yapılamaması 

yuzünden gerek yüzme, ge 
rek kayık yarışl:ırı başka 
bir zamana tehir edilmiştir. 

Bir taarruz 
vukuuııda 

Türkiye Yunanista
nnı Yardıınına ko 

şacak 
Sofyada çıkan Zora gazı 

tes:nde:ı. 
Nevyork - Eondradan bil 

nirildiğine göre Türkıy 
bir taarruz vukuunda bütün 
kuvvet ve kudretiyle Yuna 
nistanm imdadına koşma)ı 
tekeffül etliğini tekiden bil
dirmiştir. 

Bu husustaki deklarasyon, 

Kral Karo! 
köyü için 

Bi"" Romen mühen
disi Erzincana gitti 
Ankara Romanya hüku 

metince Ertincanda yaptırıla 
cuk Kral Karo) köyüniin 
lanlanın hazırlamağa memur 
edilen tanınnnş Romen mi· 
marlarındaıı Florin Cante· 
miz burayü gelmiş ve Nafıa 
vekaleti erkıini!e temaslarda 
bulunduktan sonra Erzincana 
gitmiştir. Kendisine Nafıa 
vekaleti yüksek miihendisle· 
rinden Naşit Arıkan refakat 
etmektedir. 

ltaıyada 
lngiliz Fransız al~yh

darlığı 

Roma 15 A.A.- Her 
yaşta üııiversite talebeleri 
ciün Fransa ve İngiltere &ley 
hiı1de nümayişler yapmış ve 
Venedik sarayına giderek 
tezahiıratta bulunmuşlardır. 
Musolini iki defa balkona 
çıkmıştır. Nümayişçilerin İ '1 

giliz Sefarethan!sİnt" gitmele· 
ri polisçe menedilmiştir. 
Diğer taraftan kara gömlek 

tiler müUefikler aleyhindeki 
beyannamelerden hviçre se 
farethanesiniıı duvarına da 
yapıştırmışlar, Sefaret memur 
!arı bunhrı yırtmak isteyin· 
ce kara gömleklilerin teca· 
vüzüne uğramışlardır. lsviç· 
re Sef ijreti hadiseyi İtdlya 
hükumeti ııezdinde protesto 
r.ylemiştir. 

Yal~nlanan Alman 

Araba tarifesi 
Belediye Reisliğinden: 

Kur 
Hükumet civarından Liseye kadar tO 

" 
Elektrik fabrikasına kadar 10 
Kurtuluş, Şüheda meydamna 

kadar ve uzun çarşı civarı dahil 8 
,, Hastaneye kadar tO 
,, Mustafa köprüsüne kadar 8 
,, Sabun hanelere kadar (Haraparası) 12 
,, Belediyeye kadar 5 
,, Partiye !:adar 8 
,, Alvana kad"r lj 

,, Haci Kürrüş köprüsüne kadar 15 
,, Soğuksu (Mahşukiye dahil) 25 
., Gazhaneye kadar JO 
,, Bedevi bahçesine kadar 15 
,, Felfit köprüsüne kadar 20 
,. Çifte kastala kadar 35 
,, Defne (Şellaleler) 80 
,, Kovasiye köprüsüne kadar 2J 
,, Asri Kabsistanlığa kadar 25 
,, Çekmece köprüsün~ kadar z5 
,. Bek ı~me saatı 40 
,, Araba ile gezmek saatı 50 

Geliş ayni tar;fe dairesinde aıınır. 
Şehir dahitind~ ve civar mesirelere arabalarla vukıl' 

bulacak tenezzüh!erde veril inesi lazım gelen ücretlett 
~~d olup. Encümen.i Belediyenin 50 sayı ve 13,5:940 gii 
lu celsesınde tanzım kılınan tarifo yukarıda gösteriımiŞ 
tir. 

Alaka<laranın ahkamına göre hareket etmeleri ve bİ' 
lafında hareket edeceklerin hakkında takibatı k ·ye) .. l anunı 
tevessııl o uııacağı malllm olmak ijzere ilanı ke fiyel 
olunur. Y 

atı/ık boş 
çııval 

-~ 

T. C Ziraat Bankası An· 
takya Şubesinden: 

Bin yiııelıi kadar boş çu· 
val satılacaktır. Taliµ olanla· 
rın 25,5,940 tarihine kadar 

Köprü tamirt 
Hatay Vilayetinden: 
Eksiltmeye konulan jş: 
1 - Arsuz Nahiyesi (llt 

kezin<leki nehir üzerinde b' 
lunan köıırünün tamiri. ~ 
şif bedeli (1683) lira (65) le' 
ruşlur. 

tek~if edecekle.~i .fia.~:~~ı y~- 2 - Proje, şartname 
1 

zt ıle Şube Mudurlugune bıl diğer evrakı Nafıa müdiİrl' 
hab ~rleri . dirmderi lazımdır. Çuvalları \ ğünJe görebilirler. 

Londra 15 A.A. lngilızl banka b~nasında görmek mümt 3 - Eksiltme 23 5 940 f 
~_:ılıri~e Nt>znr»ti resm~n teb kündür. şembe günü s ·ıat io' dıı ~t 
ldıg eddı~·or:l ~I.m:ııı Rady.?s.~ 1 Holanda donann1ası il takya hükumet konağında 

un oı t ngılız Krovazoru· 1 . • • ·· d d - ~ ·· ... · · . lngılterenın eınrınde cumen o asın a yapılacll 
n~n batırıldıgını ılan etmış· \ Londra 15 A.A.-- Ho- 4 - Eksiltme pazıırtı~ 
tır. Bu haber tnmamen yalan l I d d l .1• d retile ohcaktır 
d H l d h b

. b 
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an a onanması ngı ız o- ' · ·ıı 
ır ve o an a ar ı aşa· .1 .h k l . 5 - Muvakkat te011 

d d b 
· h" b. l . . nanmnsına ı h a ey t-mış 

ığın. an erı ıç ır n:..,ılız ve ecnebi sularda bulunan (126) lira) (29) kuruştur'· 
gtmısı batırılmamıştır. 10 ~ Holanda gemileri de lngiliz 6 - !~lip~l!rİn aşağıd: 
ınayıstanberi 9 Alman ıaşe limanlarına hareket emrini zıh vesaıkı ıbraz etıne 

olan emniyetle k.ılıili ıevfı 
lJlmı)aC k teblikt. i ıhtimal t ı 
maruzd rlar. 

* *• Bu ı~ i noktainazar ara· 

\tiııadakiTürk~ye ateşe mmetlt' 
ri şnefine yapılan bir kabul 
rt·smi esnaşıııda Yunan hijkfi· 
met erkanına takdim olun mu~ 
tur. 

gemisi b.ttırılmıştır. alnıışlardır. icab e.ier. ~ 
A - Ticaret odasına 

yLtlı bulunduklarına dair ve, 
B - Muvakkat teminat' 

evrakı müsbite. 
C ~ Bu İnşaata 1Jl11b 

B<ışı 1 iııc;de 
rın en büyüğü tdünkü hücu n olduğunu bildirmektedir. 

Yeni vaziy t karşısında Fransız Başkumandanlığı mev· 
zi harb i terkederek topl.ı kum rnda ile açtkta b:ırp 
usulüne geçın ş ve mukabıl Ullrruzlara girişmiştir. sıt daki ıh!i at tı .. kkırı a v,ık· 

tiylt> lstanbu d..ı çıkan hukuk 
bır eseı de İstanbul 13 ır~u 
avokatlarından (G.F) ııi ı şoy· 
)C' b r mü alt'aSı olu ırı u~ u: 

"l--hr ne kadar tcnebı mes 
kükat rayiçi kanunıııi ve nıt·c 
lmriyeti yoksa da; bu mes 

,kukfıt Üzt>rine muanH'le yapmak 
mt>mn ı okluğuna dair bir 
kadun 1 iıkmü l:-ulunmadığı 
26 mart 13 ~ 7 tar h i mt>sku 
katın ltvhidi 1 okkındokı kaııuı 
dahi bır mdl hukınunde ol· 
mı ı lazım gelf'n m skukatı 
ecnebiyenin t .. d.ıvülünü me 
nt"lmediğini, kanunen memnu 
cln:ıyan ınu ... a·.- !at muteber 
ol<lu~llna bin ten bir Türk 
nıahke!Tlesi "'Cnebi parasiylt! 
akd dilt-.n bır borcun memle 
tet parasiyl0 tedi}e edilebil .. 
ceğine karar verebilirse de 
bu sur etle vaki olacak ohm 
te:,Vİ)eİdeyn, ecnebi parasının 

Romanyad:1ki ırk-
dnşlarımızın yardımı 

Ankara ZPlzele f elıiketi 
dolayısilt- Ronıanyadaki ırk
daşlurımız arasında yardım 

faaliyeti devam etmektedir. 
30 nisıtna kadar kızıİay 

mr>rkt>~ine gönderilen yardım 
miktarı 5 milyon Leye baliğ 
olmuştur. 

tediye gi.ınündAki piyasa fiatı 
nazarıitibare alınmak lazım· 
gelir ,, 

* ip. 

Gekcr>k yazınnzda yine İs·: 
tanbul avoka~larından (H.R.S)I 
in bu baptakı mutalealarını 

okllyacağı z. 
Ha!aylı Şükrii OGUZ 

Neşriyat Müdür 
ÇELENK 

C .H .P:Matbaasındabaslmıştir 

Brüksel 16 A A. - Bt>lçık.ı Başkumandanlı~ının res-
mi tebliğine göre, Liyej kaleleri Alman hücumlarnıa 
şidJPtlc ve kahramanca mukave-nıet etmt'ktedir. 

Rozveıtin Musoliniden ricası 
Vaşington 16 A.A. - Haber verildiğine göre, Ame· 

rika Cümhurreisi Rozveltin Musolini ile temasa geçerek 
kendisinden ltalyanın harb .. girm1Jınesini rica eylemiştir 

G'.lzetecilerimiz Londraya vardılar 
Londra 16 - Havas ajansı bildiriyor: 
Türk gazetecilerinden müı el.kep heyet bu sabah Pa-

risterı buraya gelmiş ve istasyonda merasimle karşdan· 
mışlarchr. Heyet İngiltere hikumetinin misafiri olacaktır. 

Alman ordusunun manevraları 
Londra 16 A.A. Röyt r ajnnşının haber verdiğine 

gört-, Alınan ordusu son ıiç gündenberi lsviçr~ hudu· 
dundaki Koııstans gölü civarında manevralar yarmak· 
tadır. 

Gündüzde 
Bu akşam 

iki büyük filimbirde ELMAS 
Hırsızları vt! YIL.MHZ Tay· 
yareci fırsatı kaçırmayıuız 

Halkta 
Allahın bahç~leri 
Baştan başa renkli 
Manzaralar: Çanakkale ve 

Münür Nurettin 

vesika komisyonundan ' 
mış ehliyet vesikası (Me 

'k 1 k · · ·hale vesı ayı a ma ıçın ı . 
niindP.n bir hafta evvelıli 
dar Vilayet makamına ı'1 

1 caat etmeleri lazımdır-) 
ilan, ~ 

1 Vakıflar müdürlüğlİfld: 
l .. Usmuniye camii va1'f~ 
\ değirmenden çıkan ve ti 

kebir avlusunda bulull~ 
lira muhammen bedeli• 
çift 15 lira muhamrne"ıJ' 
li bir çift 5 lira uıub• ıı 
bedeli bir çift 2 lira ~ f 
men bt>delli bir tek tll 

ut· 
arttırmaya çıkarılmış .. 11~ 
lesi 31,5,940 cuma gıırt 
at 15 de Vakıflar idav, 
icra olunacaktır. Nl&J 1 
teminat yüzde 7 ,5 t.ıı~~ 
lileri n müracatları ıl9 

nur. 


