
~s 1940 
Stikrü 'BALCJOGLl 
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1:~! On günlük korkunç boğuşma 
:1 ~ nın mütl1;iş bilançosu: 
~~', Yalnız Almanlar-ın zayiatı 700bin ask~r 
bu VelSOO laggare-Holtında lOObin asker ve 
:~; SOO~ivif insa11 kaybetti 
~u~ ~ajinoya sa\dırm lğa başlıyan Almanlar her tarafta püskürtii 
k~t luyor - müthiş bir tank muharebesi haşladı - Alınanlar seri 
biri bir netice almak için uğraşıyorlar -Vey g rıdın vaziyeti bir iki 
ı e~ güne kadar düzelteceği umuluyor - Vaziyet nazik 

olmakta her devam ' 
b·Londra 20-Röyter aian· Reni g •çen Alman müfr,. 
1ldiriyor: zeleri Kamilen esir edilmiş 
Almanların son 15 gün· tir, Binlerce Fransız, İngiliz 
harpte verdikleri zayiat tankı ile Alman tankları ara 

.•sker olarak tahminedilmek sın':!a müthiş bir muharebe 

Frans -: ve lnr,ilterede 
hürmete mazhar b:r kıymel· 
li asker olan Vt'yg, ndın Ba ş 
kumandanlığa tayi ıli Frn nsa 
da olduğu gibi fngilteredede 
derin memnuniyetle karşılan 

lr. Hava muharebelerind!:: başlamıştır . 
ıtı · k Alman kuvvetleri muaz· mıştır. 
anlar 1500 tayyare ay- Holandad:lki Al-

tlllişlerdir. Halbuki mütte- um kütleler halinde Maiino 
nun ilk h:ıilarına S'-'ldırınl"lar ffi"O zay1•at1 Orduların tayyare zayiatı .. v " 

lln ancak dörtte biri nis dır. Bu taarruz ço c ağır Z1'· j Paris 20 A. A. - Bura 
Und t yiatla püskürtülmüş, müthiş daki Holnnda sefiri. Holan· edir. Bu itibarla, rıar · 
4 başlangıcmdaki Alman surette bo nbırJınu 1 edılen danın son harp günlerin .. ait 
~ Almanlar yalnız bir küçük koı kunç ve tüyler 'ürpertici 
·' tcfevvuku müttefikleri.1 rıoktada tu ı u ·ıabilmişle rd i r tahilat n'!şret.ııektedir . Bu 

iY ~e olarak değ;tmiştir.b Şimali B ı:: lçika la St>:vkul tafsila ta göre, Alman'ar Ams 
~t ugün öğl~den sonra ir ceyş hareketleri devam edi trrdamı tahrip için siste nd -

°" · .11k söyliyen İngiliz Başve tik tar tela barekt!t etmiş ve 
~ .. yor. Alma'!lar k ıti b:r neti· r .. torçil, vaziyetin n~za- şehrin üzerinde uçan Alman 
i.P j \'e hatta vahametini giz- ce almak için müteına<liycıı bombardım .rn tayyareleri si-

~rnekle beraber. garp dalgalar halind e saldırmakta· vil helkrn üzerine herbiri bin 

J
i \.~h~sinde harbeden :· dört. dırlar . Bu mmtakada mu kilo ağırlığında bomba'ar 

~o f k · azzam bir ta :ık rnu :1arcb~ ;i yağdırmışlardır . Bu bomba · . n mülte ı · askerın mut 
1 ' r 1 . . b vukubulmaktadır . lar oka dar tahribat .. yapmış 

a \~~· ıp ge eceğını eyan Fransız ağır topları bugü ı tır ki, tek bir ev bile sağlam 
ul L ır d 20 R.. b'l Alman istihkamlarını mii ı hiı;; kalmamış ve bu şehirdi! si 
'.- ıJ t. on ra - oy ter ı d vı' I halktaı1 1000 kı' ş·ı o-ımu··ş-~ "'i~or: bir surette bombar ıman el· 
t D · l d' tür. Alman tay)'areleri bu 
• ıA ~t: İin gece İngiliz tayyare mış er ır. . 

Y ·ı L d 20 /1. A 1 misli görülmemiş muazzam 
';, .. L. ltrıfından Hamburgda- . on _ra ~.-.. - .. ngı · .. •· ~ A tahribat usulünü diğer Hala n 

~ imanlar Petrol depoları· lı~ as~t'rı .. ~ehafılıne gore va· da ş ehirlr:!rine <le tatbik et -

Pıırola mı, pa
lavra nıı? 

Selim: ÇELENK 
Neşriyat Müdürü 

HUKuKI İKTiBASLAR: 

"Altın esusli 
borçlar,, ltalyan ordusu Vlu· 

solininin hareket pa- Türkiye Cümhuriyeti me· 
deııi kanunları borçların ec-

rolası rı ı bekliyormuş! nebi parasiyle sureti tf"diye 
Roma 20 (a a.) Milanoda ve i~bu m,.~ kukatı ecnt:biye

toplanan Karagömleklilere hi rıin milli paraya tarzı tahvili 
tabeıı bir nutuk söyliyen ltal· h3lkınoa hususi hükınü va
yan Hariciye Nazırı Kont Ci· zetmiştir. 
YcJ i. O ezcümle denıişdir ki: Bu husula poliçe veya em· 

11
- İtalyanın ifasına mec re muharrer senetlere müste· 

bur kalacağı yeni vuzitel~r nit borçları diğer medeni ve 
vardır: Bu vazifeler memle· ticari teahhüdata müsteniden 
ketin hayatı için e'zem olan vücut bulan borçlardan ayır· 
tabii haklarını tahdkkuk et· mak icabeJer. 
tirınek azm~nden ileri gel· Çünkü; Türk ticard ka· 
m kt d' nununun 564 nr.ü maddesi şöy ,. e ır.,, 

İtalyanııı Habeşistan ve le ycızılmışh; 
ispanyadaki harplerini hatır· " Bir poliçe mahalli tedi
la tan nazır sözüne devam ede yede rayiçi olmıyan bir para 
rek şunları söylemiştir: ile tediyesi lazım oldl!ğu tak· 

" - İtalya. Avrupa haya· <lırde k,.şid('cİ tediye emrinin 
tının hadisder;ne bigane ka- poiiçe de frae olurum cins 
lamaz. !c ıbettiği z 1m1n ha· para ile tediyesi şart konmuş 

olmaılıkça (buna poliçenin 
rekete geçeceğiz. Musolini 

hakiki surette meskukatı ec· 
parnlayı verir vermez derhal 
hart>ke.t edeceğiz. ,, 1 nebiye ile tediyesi şarta 
Mısırda alınan ted- . denir) teJiye emri poliçenin 

1 b~deli t~ı~p ol~nabileceği gü· 
birltr nun rayıçıne gore memleket· 

Kahire LÜ A. A. -- Mı 
' te mütedavil para ilt! ıcra 

sır hükumeti, a~keri ibtiyad 
te,lbirlerini almakta berde • 1 

vamdır. Düşman paraşütçü
leri yakalamak için halka ta 
limat verilmiştir. l\lısırdan 

yabancı memleketlere tahvi -
lal ve döviz ihracı da yasak 
olunmuştur. 

Mısırdan ayrılacak olan 
yabancılar beraberler inde 20 
lngili:ı lirasından fazla para 
götüre .niyeceklerdir . 

EN. SONL>AKTKA 

olunuyor.,, 
Bu n>addenin ahkamı 

emre muharrer s~ netler~ de 
tatbik edilir. 

* * • 
Ayni ~anunun 

maddesinde şö1 1e 
tedir. 

641 rıcı 

denilmek· 

"Bir akdi ticari icabınca 
tediyesi iktiza eden nakdin 
memleket dahilin.:le rayici 
kanunisi yok ise mezkur nu· 

Sayfayi çeviriniz 

~ ~ltıbardıman edilmiş ve bun zıyetın hulasası şud~r.: . ın i şlt:rdir. Uu suretle sivil 

~'' bomba iııabet ederek Alman taarruzu ıkı defa ı ~ halktan ö l e ıı l e r i n A l l l' 1-. 
ijthiş birsurettt: inftlaklcır ol · tikamet değiştirm i ştir Hücumu ı Y,,'.s, ',"·t.5aOJJır.biıl31 ukııilşai yrıe11 lıalbiu~ yot_ılk - - man ar su ll şa

ıılt :r'lır. Alev sütunları se· şiddeti mesafe uzadıkça kı-
rı" ICb~ra yüksdoıi-ii ve ortalık rılacaktır. Almanların Kaleye bir kısn ıııı kadırılarl~ ihtiraı • l l 
(1A tGklıı ktdem yukarıdan en kü inere~ de ı ıiz o yayılnuk i~te · lar . v~ çocuklar t eş kiİ t'lı~ı~k gıa arını yay ıgor ar 

le ( ~tt Yazı tarı okuyabilecek su diklen anlaşılıy<ır. Vazıye: t te J ı r 
1 ıJ ~aydınlanmıştır. nazik ve hatta tdıl i keli ol O rdunun zayıatı da F aktıl bu şayialar, ne Fran-
tle lthı· ~tis 2)A.A. - Fransız makta berdevamdır. G'!:ıeral 100 b" 
ş~ ~tt ıtınc göre, umumi ~vazi· Veygandın Başkumandanlığa Diğer taraft~~ Holanda SQ Ve tlede f ngi/fetede ger 
1 "'ıtı~ok ciddi olmakta berde· tayininin bir iki giın e kadar Hariciy~ Nt-zaretinin ve r<l ·- b [ 1 i kf 

lr, iyi neticeler vnmesi b~kl eni ği rakamlara göre, HolaııJa U maK. an uza lr 
~ 'f'li~~~t~ ba:ı:ı noktalarda h ırp yor. Veygarıdın hayret v

1
erki- ordusunun beş gijnlük harpte Muharebe biitün şid de tile dünde devam 

IYJ ·~ b: tnın çok nazik oıdu- ci aniliği \'e kararların< a ·i 100 bin kişi kaybettiği, ba- Al I b .. ·· h ·· l 
ıld' b k · · e'ti - man arın ulun ucum arı püs-te.'° -ita trlliyor. Son 24 !'a· sürat, harp vaziyeti üzerinde zı ta urların anca iiçte bıı ı 

~~dll~uıni _ vaziy;.tte bir yüzde seksen tesirini göste· kurtulduğu beyan oluııın.ık- kiirtülüyor 
~t~ duı yoktur. Bütün cep· recektir. Alman kolları iler- tadır. Paris 21 A. A. - Havas ajansı Alman kududundnn 
"t ~-~Unca Alman tazyikı ledikçe iaşe ve Almanlar bir daın- bildiriyor. 
~il'. pur.urnu devam etmekte- cephane ıınkliy.ıtı yüzünden la petrol alaınadılar Alman mehafili, Yalınız ilerlemekle galibiy""tin el· 
ı,'1tıı"'n~ıılar, Alman hücum· btiyük müşk-ülatla karşıla~acak Londra 20 A . A. Ho de eJileıniyeceğine kaııi hu'uıımaktadır Gt-nera1 Veygıuı 
b~y~~ ~~ıın bırakmak için !ardır . Vaziyet ümitsiz değil l(\mla muharebele riııd , Ho· dır; l3aşkumandaıılığa tayini ve Fransa ent"rjisinin bir nok 
~t. D .. ır şiddetle harbediyor ve cumartesind~n daha iyi· ı landa ordusu çekilnıedeıı ıada toplanması kararı Almanyada endişe uyandırmış, 
l't()~ttı) Un Ren nehrini bazı dir. Cephe üzerinde umumi evvel kurtaracağı harp mal bunun iizerine Alman propagandacıları ortaya münferid 
•~ti llr~lln geçen Almanlur bir salah eseri göze çc.rpm?k zem("sini kurtarmış ve kur · sulh şayialarını çıkarmışlardır. 
v~ \)~ekılrneğe meebur edilmiş , tadır. İngili:t. kıtaları 13elçi- tar<& nadığını tamamen imha Fakat h·ı şayialar ııe Fransa ve ne de İngHterede mı • 
"~ t,~~lnıo g~ridelci nakliye kada plana tevfikan çekilme eylemh;tir. Limanlardaki Ho kes bulamamakta ve alayla karşılanmaktadır. 
lt~Jt °''Ye kolları rıfittd ık ğe devam ediyorlar. landa harp filosu ile ticaret Bugünkü Fransız tebliğine nazaran muharebe dün de 
b\~d,:~ler tarcıfıııdan bom· Fransızlar Majino boyun· filosu tamamen lngiltereye bütün şidd~tile devam etmiş ve Alman hücumları püskür 
't ··•iln d'I geçnwğe muvaffak olmuş ve 

'ierd· : t et·ek &Ou zayı· ca fasılasız ve kahramınca hattd İnşa halinde buluııan tülmüştür. Havalarda çok büyük bir faaliyet vardır. Miit· 
tı ıtılrni t' - d' t L' · 1 b d d rı,v ş ır. harp ~tmekte ır er. ıyt>J Vf" gemilerin bile lngiltert"ye tefik kuvvetlere mensup tayyare er Ct>p e gerisin e üt-

~~t'-'ek:sd~insıda şu tafsilatı Namür kaleleri kahrama.H:a nakline imkan hasıl olmuş _ man kolları.ıı muvaffukiydle bombardıman etmiş ve ton..' 
e ır: mukavemete devam ediyorlar tur. Sonu2 ikncid~ • 



Çağlıyanlar bölgesinden 

• 
l ilik •• 

Yıllardan beridir ki gazetelerimizin iki itiyadına fona 
halde kızarım.Bunların biri maliyrti 60paraya gt>çmiyen beher 
sayı ıın fiyatını be~ten aşağıya indirmemek ihtirasile ya· 
pılan fazla yaprak miıc;abakası idi ki, çok şükür , bir 
kanun darbesıle bunun önü ıc geçildi: diğeri de gazete 
içinJekı ydzıların başlıklarını birinci sayfaya dizerek Vt' 

alt tarafıntn fılaıı sayfada o!Juğu ,u bildirerc!k vitrincilik 

11yapmak hevesite okucuları mütemadi araştırmalarla yor · 

mak iptilasıdır 
Yiyect>k, içPcek, giyecek ve hatta okuyacak kitap sa

tan ma;;azalur v•· müessest'ler için makul ve mnkbul o
la ı vitrincıliğin gi.ınddik gazetelerde yer alması esbabını 
buldurnıaga ayıp değil a bir türlü aklim ermİ· 

yor vesse-Jfım ... 

ipek kozası 
Mahsul çıktı, fiatlar 

yük.~elecek 
İpek kozasını ı ilk malı· 

sülleri çıkmış v,. p yasay<L 
g lmeğe başlamıştır. 

Habaı aldıgımıza göre, 
tıcctret vekiıl ·:i ıp 0 k kozasını ı 

ucuz fiatlar a ınustabsılın e· 
lıııden çıkmasına mani ol
mıık ıçin butün tedbırleri al· 
ımş bulunmaktadır. 

Bazı açı'< gozlerin, köy· 
ıul rden kozanın kilosunu 
4J kuruştan aldıkları haber 
veı ılmektedir. Müstahsillerin 
acele etmiyerek ucuz fıatla 
fırsat duşkunleriııe kaptırma
maları ve, bır kttç gün bı•k· 
ı n ~ı rı lazım Jır. Biz~ 
verılan ma umata göre. yaş 

kozaı ı 1 kılosu 60 ıle 70 ku
ruş ar sıııJadır ve lıcaret 

veka · iııııı vucude getırere· 
ği t l?kilat kozaları değer 
f ı UZ{ rın<len alarak nıüs 
ta~ .. ı muhtekırlere boğdur-

mıyac.ak~ır. Binaenaleyh miıs 
tahsı . rin hıç bir bağlantıya 
girıncytrek bırkaç gun bek
lemelt:ri ke.ıdi ınenfaa:ı ik· 
tı n ır J.ıııdır. 

kud y r ı ınkızası vııdede,kı 
p'yasa rayıcı ıtibariyle ona 
muadıl m kdcırdu fı rk para
sının te v yesı caizd r Şu k ı 

dar k ; h nia~ d-'e: ray ci ku 
mı i olmıyrı cnebi nakd 

M. YELTEPE 

Şeker ihtika
rına korşı 

Mühim t dbirler alın· 
dı, ı:.iyasaya k•,liiyeth 

şeker gt>ldi 
Oiııl de yazdık ve haber 

verdik: Şeker fiatlarına hiç 
b' r zam yoktur ve şekerin 
kilosu 38 kuruş üzerinden 
eskisi gibi satılmakta deva m 
edecektir. 

Bazı toptancılarla pare
kendecilerin ihtıL"ırına mani 
olmak için ticarc.t müdürlüğu 
piyasaya külliyetli miktarda 
şeker sevketmiş bulunmakta· 
dır. 

Binaenaleyh ger e!< halkı
mı:.m v,... ge rek fırsa t düşkü 
rıü satıcılcırın ~.ıdişesiııe ka· 
tiyt-n } er yoktu~. Peraken· 
Jeciler depolardan istedikler ı 
kadar eski fiat üzerinden şe
ker alabilect>kleı dir 

S eyhan spor-
cuları 

24 mayısta gei \yoı lar 
Seyhan sporcularından 

mürekkep 40 kişilik bir ka· 
fılenin ~,.hrinıizde muhtelif 
spor gösterilt>rİ ve maçlar 
yapmak üzere şehrimize ge· 
\ecekleriııi haber vermıştık. 

Seyhanlı sp(>rCUlar ayın 

24 üncü güııü ş~lırimize ge
lec .. k ve 25, 26 günler\n ~e 

ayut ısvı maçlara başhyacaklardır. 
tasrıh eJi ı 
ald 

0 
r b Bölge Başkanlığı tarafın 

mı;;. ·se t Jıy m ut a 1 dan misafir edilecek olan 
ec 1 1 k Jı 1 ayn 11 1 ası ja· sporcular lskeııd)!ru ııda kar-

d şılanacaklard ı r. 
zım ır.,, 

* . .-. 
1 orç. r kanunuııuıı 

maddesi dt• ~u > olda 
l11ı r: 

ne 
yaıı 

f:'V,lUU p r l O dil b,>rç 

OlPm1 ·k t JHU8 ıy P O J ıir. 
Ak d ed•ye m hı ıı<l kanu

Açık teşekkür 
Fennin büyük başarılarile 

çocuklarımın sünnet ame!iya 
tını muvntfakiyel le başaran 
Fenni sunnetçi Mümtaz Te· 
zelt> açık tf·şekkiirlt:riınin ga 
zeleııizl 11as1 ~asile bi idi ri ime si· 

parrı . . d . 
kd 

l nı rıcn e erım. 
üıeriııt> vari oln uş is a ı i 
nı r ı r.ı o ll V ı L r 

.. d " Ülkü Ukulu Başöğretmen i 
harııy l ıcrdSI {li) ııc·ıı o t- Nadir HıLGE 

mt>kJ 1 m 1 rı \ eya buın Kızıl ~ y için b ir ka· 
muadil saır t.ıb r..ıt ile- şart 
ed lmı~ l')lın.ı ıkç, '>orç vad ı- - t ip alınaca k 
nm hululu gü ı ıd • rayici 

1
. Kızılay Kuru ınu için 50 Jj. 

uzeı !111.ı para- ra ıicretli bir katip alınacak 
tır. Memurin kanunundaki :Si) t> o 

ı...U 

y • 

azı 

vasıfl"rı haiz ve en a;. orta 
tahsil görmüş olmak lazım· 
<lır. Taliplerin 10 hazıraııda 
müsabakaya girmek üzere 
daha evvel Kızılay Kurumu 
Ouşkanhğıııa müracaatla rı . 

YFNIGÜl\J 

Bir ayda ilan 

22 --Ştz~ 
Salıil 

Ne aldık, ne sattık 
Ankara 20 A. A. - Ti

caret vekaletinin neşrettiği 

1 - Aşağıda cins ve miktarile muhammen bedel ve 
mikt •• rile ihale şekilleri yazılı erzakın Hataydaki seyyar 
jandarma piyade alayı ihtiyacı için ayrı,ayrı m:inakasaya 
konulmuştur. 

11~az~ıe 
vıuJüru. 

bir istatistika gör .. , geçen 
2 lhale5 Haziran 940 çarşıımba günü saat 15te An· 

ilanlar; 
S kuıu• 

' nisan ayı için J yabancı 

mt·mleketlere satılan eşyanın 
tutarı 10 milyon 37 bin lira 
)a baliğ olı;nuştur. Buna mu 
kabil ayni müddet zarfında 
memlekete yapılan rthalat 
6 milyon lirayı geçnıemekte· 
dir. İhracat yaptığımız mem
leketlerin başında İtalya gel· 
melde ve ikinciliği Fransa 
ile İngiltere almaktadır. A· 
merika üçüncü, Romanya 
dördüncü ve Alm::ıııya beşin 
cidir. 

Beıçikadal<i tale· 
bel erimiz Fransa· 

ya g eçti 
Ankara 20 A. A. 

Belçikada .. tahsilde 9ulunan 
talebelerimizden ilk kafilenin 
Fraıısaya geçtiği bildirilmek 
tedır. Diğer k"filelerde Fran 
saya gideceklerdir. 

lsviçre - Fransa 
hududu kapandı ını? 

Paris Fransızlar ls · 
viçre hududundaki Se l oııi 
köprüsünii berhava etmişler 
dır. Bu suretle Fransa ile 
lsviçrr arasındaki münaka -
lal iııkıtaa uğramış bulun • 
naktadır. 

Ame rika hla r Av· 
rup adan ha.-eket 

~diyorlar 
Cenova Şi:nali, mer -

kezi ve cenubu şarki Avru 
pasmdan lıirçok şimali A•ne 
rikalılttr buraya ge l mişl er, 
ekseri ~i bugün öğleden son 
ra hareket eden Vaşington 

transaıılantiği ile Amerikaya 
yola çıkmışlardır. 

Belcika Kra-
lını ı çocukları 

Fransadan g çerek 
RJmaya g ittiler 

takya k ı şlasında Sf.yyar jandarma piyade alcayı satın al· 
ma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin şartoamele· 
!eri görmek içiu her gün alay levazım müdürlüğüne 11e 

ihaleye i ştirak için yevmi mezkiirda ihaleden bir saat 
evvel vesaikle birlikte satın alma komisyonuna müra
caatları ilan olunur. 

Mikta~ı Muh~mmen bedeli Muvakkat t~minat açık 
Cins Kılo lıra Kr. Lira Kr. eksiltme 

Yaş sebze 16500 825 61 88 
Kuru soğan 2000 90 6 75 
Pirinç 3200 800 5 60 
Pata tes 11000 825 61 88 
M ı.rcimek 3700 444 33 30 
Zeytin danesi 2864 601 45 ı 1 
Zeytin yağı 680 292 40 21 93 

" 

" 
" ,, 

., 
• 

Kırnıızı biber 135 67 50 5 6 
Slça 400 66 4 85 
Nohut 3600 324 24 30 " 
Kuru üzüm 720 64 48 4 84 " 
Peynir 1280 384 28 80 " 

" 

,, 

21 mağaza ilan 
9apiırı/acak Kırıkhan icra dairesinCfeıı 

Antakyanın Umran mabıl • 
Belediye Reisliğin· lesinden Haci Fehmi Balcı· 

den: oğlu Şükrü tarafından Kırık 
Antukyanın meydan mahal hanınKillik köyiinden iken 'le. 

lesinden vakıf mezarlığının fat eden Kethuda Zade Emifl 
Anneplik yolu cephesine kar Salibin vermiş olduğu 20 şu 
gir ve üzeri çatı ile kapalı, bat 927 tarihli adi senetle 
ayaklan yontma btştan olmak 330 madeni Osmanlı aıtunll 
üzere 21 mağaza inşası kapa nın tutarı 3052 Türk lirasilf. 
lı zarf usulile eksiltmeğe ko· 1566 kuruş pul parasının fll~ 
nuımuştur, levaffayi mumaileyh in karısı~ 

Muha•nmen bedeli: (11458) Ayşedcn bilverase tahsiliiı9 
lira 66 kuruştur. kındaki tcra takibi esna9ınd• 

Eksiltme yapılacak mahal mumaileybanm Killik köyiifl 
ile gün: - Eksiltme Antakya de olmayup Halebe gidere~ 
belediye Riyaset dairesinde ikametgahuım meçhul otdu~ 
22 Mayıs 940 c;arş&mba günü bildir.ilmiş olmasına meb"' 
saat 11 de yapılacaktır. tayin olunan (25) gün zarfı" 

Temini muvakkat: - (859) · da itiraz edilmediği ve p1r~ 
lira 40 kuruştnr. tedive edilmediği halde oeltr" 

Şartname ve planlar hak- icraya başlanacağı ilin oı-· 
kında malumat almak isteyen nur. 
ıer her gün öğleden evvel Hastane ;,.;,, 
belediye Mtihendi~lik dairesi ~ 
ıw müracaat edebilirler. Erzak münakasafl 

İste klilerin ehliyetnameleri Hastanenin erzak vesaire .tı 

l 
ÜrJ 

• 'tzg 
~Öy t 
tal •n 

Iur 
Röy 
Aıı 

F -rkaıu 
tiyaset 
llıtk i\ 
Büyük 
tiyaset 

ile ticare t odasından veya sa tiyacı münakasaya konul~~ 
ir resmi davairden evrakı tur. Münakasa 28 ımayıs 'r" 

l3dçıka Kralı Üçüncii l .eo müsbite lerin i eksiltme günün salı günü saat 15 te has~ııe 
voldu-:ı üı; çocuğu da emin den evvel belediyede tescil de müteşekkil komisyon fll'' 
dostların muhafazasındadır. e ttirmeleri ve t: ksiltme günü 1 rifetile icra kılmacak.tır· ~ 
Bunlas KraEç<• Astid öldük temini muvakkat bedelinin İsteklilör münakasa günÜ~~e b Par 
ten sonra büyük bir k ıskanç makbuzunu ibraz etmeleri evvel ha~tane idaresine (J)U~~. ilbk 
lıkla çocukl,. nıı muhafazası- 1 ilan o lunur. caatla tafsilat almaları "'e 1 ~ı: &~r 
ııı üzerine almışlardı. Bu le günü muhammen bed~lillt hlltp1 ş 
kt:rl'e Paristeıı geçen küçül. Neşriyat Müdürü_______ yüzde yedi buçuk teoıın' t-nı 

,,, I'.· v 
ler büyük tayzderi tar.ıfııı· Seli m ÇELENK akçasilc birlikte komisy.D ~1~iklı 
dan kabul edilmiş lerdir. C H P.Ma tbaasındabaslmıstir müracaatları il;\n olunur .. ~ ~<lıı 

Kral Leopolrtun çocukları t llıliştu 

yukarı Savva tarikile lta!ya· ALMANLAR ' ı licıv 
ya geçecekl ·r ve orad.ı Kral 1~~l 

Başı l incide 1 v 
Leopoldun hemşiresi olan lnrca bomba atarak ağır za r iat verdirmiştir. Bir güode •ar cie 
Pn nses Dö Piemona misa-

1 
Lt 50 Alman tayyaresi düşürülmü,tür . 'l 

fı r olacaklardır. Belçika orduları, müdafaa harbine müttefiklnle beri"' llfsila 
Bütun Belç;kada sevi len ber geni ş mikyasta iştirak etınektedir • !" · V 

bu üç küçük baronun ııe ka l · b" k • ·· Al L ~ Vı.~ "-"I. y ı ır aynaga gor~, mantarın Belçikadaki -11aflf! • .. .... 

kara bir akıbetleri varmış Bü, bir tevakküf dıwresine girmiş l>ulunmaktadır. Belçikfl~ 11 Cliı· 
tün Bt"lçika nıilleti bu yetim ' f b k ı fll'11 ~il 

1 

ki a ri a a at ve edevatları ile nakıl vasıtaları ~ 1.1 
l ı şıy 

yavrularda mütevaff a kra li- yerlere nakledilmişlerdir. ".~ ': ı· Şat 
çenin sevimli teLessümünü Mıs •rdaki Amerikan tebaası " I· ı~l' re 
görmektedirler. Parisuar ,c lıl' 

Kıı lı i re 21 A.A. - Mısırdaki Amerikan Elçiliği, ~· ın· 

Halkta 
Bu ak şam 

Meşhur komik Şarlı Şaple 
nin ' 'Asri zanrnnları., sizi kah 

1 knhalarla guldürülecektir. 

lar kapanmadan Mısırdaki Amerikalıların memlelcef ~ b~!b v 
ne dönmelerini tavsiye eylemiştir. lı:td·e 

Amerikaya ısmarlanan tayyareler ,, hu~~r 
V~şington21 A.A. - Müttefikler,Amerikan fabrikalar~,,- lQ"'•I 

yenıden 1500 tayyare ısmarlamışlarCiır . Bunlar en llıı§ı, 
bir zamımda inşa edilerek lt'slim oluııacal<hr. 


