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,,. kısım ·vergif e. Giril adosı· Çörçil gidi- lngilizmat-
1-e •• '• na yapı/an Al teki mu hare buat.uıagöre 

Cllz l zam ar ı man hücumu be vaziyetini ,;~~p~~~T~~~~Yifı~ 
Ya l k d d • , Loııdra 22 A.A. - Tay /(. pı CQ eVflm e lgOr Qll[llfll mis gazetesi Vişi hiikUmo 

Otl. l n la..... h B .• .. 1. ALMANLARIN GEMi ALMANLARIN PEK tinin vaziyetin~ d11ir ŞUfl• 
JIA. 

1
. . Yl QSl UgUK iLE YAPMAK tSTt.DIK PAHALIYA MAL OLAN lan yazıyor: 

1.vııı et M LERı İHRAÇ HARE· MEVZıi MUVAFFAKIYET "Vişinin mihv~r~ illi· 
ı>cJı·s,·ndu m ı·t·za- L R Ar.\ıtEN N '-' "' KETi AKıM KALDl E iNE R u l hak ettiğine Jair hiçbir 

kere d . . MAMA.Fi ALMANLAR GıLıZLER VAZiYETE şüphe kalnıamışhr. Vi~İ · 
ler Ankara _ e IJlQOr BAZI NOKTALARDA HAKiMDiR nin ,-ski müttefiki olanln· 

c ıanı Bazı .. vergi TUTUNMAGA MUVAF Londra 23 A.A.- A· giUereye karşı Almanye 
daki kaı Yapılması hakkın abone bed,..Jlerine, bina FAK OLDULAR vam Kamarasının dünkü ite iş birliği yaphgma em 
alak ıun la b vergisine ve ecrı ebi mem J d B k·ı ç· 

adar . Y• alarının Ankara 22 (Radyo ga ce sesin e aşvt> 1 or rivaki nazarHe bakılm•k· 
Ölıkerı-•'ı ~~curnenlerce mu" fek etlere ıhraç olunacak zetesinden) - Almanı um çil Girit meselesi, hakkın da d N d'kk . l 

.. ~ hrnı8) d'I m dd l d . ta ır. >.lZür& ı atı c~ • nlıtnuzd k' ı ıniştir. eva an a mm ası erpış Girit adasına karşı hü· v~ pek muvakkat mahiyet beden şey Vişioin;resmi 
~~kliı U~u'nı· günlerde olunan müdafaa vergisine cum hareketi devam et· te beyanatta bulunarak oryan\ olan vfi Fransız 
r'ı tı 01

unar8L 
1 

.. heyetine zam yeni varid 1 t temin e mektedir. Almanlar Giri· demiştir ki: aıansınm son günler<l~ 
c b 11; muz k d k b ı d "-Girit adasında şid· at.tan k & ere le. ece mem a ar arasın a· de hava yol Jnd•n başka d [ b d 

n ., ilca hr. dır. detıi bir döğüş d'!vam e· lİsanuı a görü en le ~ · 
u\ı ı~ deniz yolı!e de asker çı· du"tJu"r. v ayıh ı diyor. logiliıler vaziyete tr~İsi b a arla k D. d l!mİr yoll rın· karmağa teşebbüs etmiş h k 1 ki b b Resmı' Vışi makamları hııy aşıa 1 azaoç a im o ma a era er, 

0ı "'
1111

l&r 
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rrıctk üzere da tarıfe değİ· !llkat lngiliz radyosım1 Almanlar pek pahahya Almanlara karşı pek büyük 
do~afiYctı r;nerkgiaine, bazı göre bu teşebbüsleri a· mal olan bazı mevzii •mu• bir semp.tti izharrndan hı 

ayısılc 'l aldırılması şikliği kim kalmıştır. Bu hare· ff k' 1 k 1 li kelmamaktadırlar. Bu· 
"'' rıe d l ıulcı\ I · k t t bb.. d ·ık va a ıyet er azanmılj ,.r. 

e · 
8 

lili · . e e V"'rgisi Aı kcsra : _ Munaka· e ~ eşe us e en 1 ge dır . Adaya çok mikt-trda gü ı Fransız siyasetini ida 
•100e 

11 tıd~ 11 b ıstın\ak v .1 mi kafılesi lngiliz donan Al .. t ··ı · r d 1 f · k 
vt"t . . aı1ı .. r ergı e· lat vekat ~ti ı Hazirandan man paraşu çu erı ge ı- re e en er şere sız ve a· 
~ 21sıııe .ı .. •na nak\' ması tarafından hatmi yor. naatsız adamladır.,, 

Z'.1/ tıııu· rı "''tn1> '. ıy~ itibareıı devlet dı·mir yol· 30 m· j mu"rekkep Al 
1 

h k 
.J 1 rıa , lu-. "e .e1a rusrı•ii11e ( mış, ge il en mar. ar er ne a· Tay:nis, Arap dünya· ... • •"' arının yolcu v,. Yük tarife k d d 

st~.11 1 
11 tnlıd"fu lçkilerdeıı ... '11 ikinci gemi afılesi e a dar Hanyayı aldıklarını s•nda- lngiliz nüfuzunun ~a· 

il' \J " n sinde değişikt:k yapmış-
ı• 1• lı..ıYare rij8,.. •. Vctgileriııe. ğıtılmıştır. söylüyorlarsa da, bu ba· zaldığma işaret ederek bu 

QP .. r ... u .... Yeni tadfeye gÖrt yol · l 
sı0 ıll'll Y"pı(ll~ bir ınik ·. Kolombiya ra: yosu• zı binaları işgal etmelerin ntt birinci .sebep Frana~ t~ .. ._ cu ücretlerint takriben yüz- b k 

t .r<>ata t 
111 l(l,dıı. d nun ugün Ü neşriyatına den galathr. oldug·unu ve Alman pro· as l el .:: 15 dir .. vük nRkliye Üc· 1 

e .. !(rbf göre Almanlarm liirit a• Muharebe bütün şidde pagandıısmın da tesiiİ bu Ucret1 • ve ınü- r~tlerine J ~ bir mikt ır zam d d d k k D 
erıle t 1 ( asma in ir i ieri ilS e- tile dev~.m ediyor. üş- lundux unu beyan ve 9.cil · ·c• l:t /_ e e on yapılmışlar. a 

il '
1 

d e.,I'( rin miktıuı 1500 kişidir. mısn merkezden Girit ada teJbirler tavsiye etmek.te• 
ıuıı ~· 1000 in.ek/er------------- Bu askerlerin uzun za sma bir ordu nakli için dir. 
e ıı11ıı u"8rtıd BuJgarJar maııdıı .. beri lngıltereyi büyük teşebbüsler yapmış Amiral Darlanm bir vesikası 
'/• e " illa ln~n 950 Qra- B d kl d Londra 22 A.A.-., l' "'tık 'Yor iKi AD istila i·;:n hazırlanan kuv· hr. u or uyu na e en 
k• ıc: ara 22 AYI ıŞGAL 30 düşman vapuru görül Fransız bahriye N~zare· l,fl liı. tct Ve'-:ı A. A. _ ETTiLER vetler olduğu tahmin t"dil A . 

1 
D 

1 o' & ed·ı 'l;il etıııd müş ve deniz kuvvetleri- retim·e oııra arlan na ~' r r- ı llıiştir • eıı teb. Sof ya 23 A. A. - mektedir. Mttmafi Alman b f·ı h" ınıııa ı'mıalanmış bir voıi. ı ıv• 111~ ı. . '1tda • Of F • b ı . , d miz u ı oya ucumlar 
0'6 ~ ıc:ınu . llladd 

1 raıı ız Aiansı bildi· lar azı nonlaaar a tulun· yapmışhırdır. Bu hücumlar k:\ lngilizlerin dine geç· 
" İçin ;i~~afa n~~c~i İstihla rıyor : muşlardır. Şurası muhak hakkında henüz kati tafsi m;şlir. Bütün Fransız ~e· 
.Ol5ef v, A. 

1 lık ı t ııı hlnı~k . B'!lgarlarm Ege deni· kaktır ki, Giridin istila Jahı nıaıik değilim. Fakat m:lerine h:tabeden bu e· 1ıtL~ 'k"' kııktra s anbuı lzrrı·ı ıındeki SeJıendirek ve 1 d Akdenizdeki vıiZiy ·timiz mirnamede lngiliz\erin e· ·"t 1 Şeb· r T p\am ngilizleri Ak eniz· 11 r.. Ctiıı ı "1-:ırı'nd eşo d · 1 · · l · d" k b"f' .. d#' t\ ""'d 8tlı e . a alarını ışga ettı d t k . . l uolayısile bu netıcenm e- lıne uşme tense u un ., " .. , a s ğ en a ma ıçın yapı a.l . 
tılr.-.·1 11 

9So 
1 

lOOo 1 re~men b'ılJ1'r'ılmekt.... . h' · d ·J· mesı'ııdeıı baş Fransız ticaret gcmilt·rı· .. d ... Ştır 1> l!:ra dır. ... plaııın ilk safhasıdır. ımız~ n • · d h l k d·ı · · b 
,11 "'& ~şiar . u\ı ledı,: ıı1a iııdj. ka birşf"y beklenemez. nın er a en ı ermı a· 

r li 
111 

ihr •rlc v İ"uilizleriıı harp malzeme· ALMANLAR FASIN h batırmal.1rı bildirilmekte· ğl'' ._ı,~ıld~.'koı k'Ycıçl~ları ',ııı~~a,en· si imalatı ıüARE.SlNl ELLE.RlNE Düşman kafilesine ücunı dı'r. Diğer taraftan mev· 

' 

1.1 "1 L eden dQnanmamıza diişman ~ "'iliş d ?1ülıtr 1 1 1 l .. ondra 23 A. A. - ALDlLAR f d h.. cut biitün Fransız vapur· 
Af. ~IJ~ ~~~•ldir. i: I· {oyter Ajans1111ıı parla • Radyo gazetesinden: tayyareleı i tara an an U· !arının Almaııhtr tara!ııı· 
fi' A r~NIN ı.;:,. cum vaki olmu~tur. bu hu· ev ~ ""'y nıeııto muhabiri bildiriyC'r: Hrıbcr verildiğine ı.:ö· susta henüz tafsilat ala· dan kiralandığı da anıa· 
(J ı A.l' BF_y A..Nı f.)ııç- Salahiyettar lngil•z ma re, son zamanlarda Fasa madını. şılmı~llr . Fransızların elin 

-\v :~dr, 22 ~N-\ l't :ııuaınt ları.~dan verilen nıalu· turist kıyafe mdt! l!:•ren Adttda şimdi garip ve d~ halen bir buçuk milyon 11
1llt 

6
lllar · A.. - . 8 gore, bu senen·ııı k ·dd tı · b. ş baş tonluk aemi vatdır. N buı a lııdıt b ılk .. Almanlar şimdi Faı;ın ida ço ~1 e 1 ır sava a __ _ 

ttıttı ~ Una,, eYr:ı. uç a)ı zarfındaki harp il . I b I Jamıştır. Bizim burada ha d d B k b·ı J ·· lıııdıı ı.:.ı;ltıı p liariciy nıaızecnesi imalata geçe11 ı es:rıi e erme a mış u ıı· va i:uvvetlerimiı. azdır, bu an ır. una mu ,. ı uş 
htrh 

11 

hııt\.ıi .raıısa. t e seneye . 1 nuyorlar. Eğer bu lıaher da tayy.Hele·imizin yoklu· maıım tankları ve deniz 
k,hı 11

1~i bir '~kuı edeııct~k· 50 ·, 1 ııuznren yuz e doğnı ise Almanlar garbi g·undrn değil Hava mey· kuvvetı yoktur. Bu çok 
v b ... az tadır. Bu ııetice ha b L d. ıılaııı .. ''gılttr l" . 6tcktt Va 1 - ı Afrikaya da ayak basmışlar <lanhu•mızrn az olmasın korkunç bir mu areue ır. 

1 .. rı ııı 11 e ıucum urıııu rağmen 
lı,,.ı rııuc'ıb· ha tahakkuk 1 . . l . dem .. ktir ki, böyl~ bir SON DAKiKA b k d h 1 ••1.1n b 1

1 tp . ey emı~tır. ngı· zilerden i~· ısını a a "ıııııı"u Uluııc 11 ıcc işg:ıt lız bar · · ~ lıart'ketin Vişi hüküm!! d 
"l ı ıı r.• \1 ... h P _ıstınsalatırıı" harp J ·ı • [ · yere inmeden Ölmekte ir. ırı," "tarı eya bıı ed fı tiniıı muvafakatini alınıı- n~rı ız er va Lı $ c .. 11.· • ay1 • l e erıne İnlıbak ett\ri. l 1 
•1lrıt1 · ıslııi .. ay•t<l erek e k k . dan yapılm,lSma imkan ngiliz avcı tayyare e· 
1 ~Pta"da O)lenıişr çık il yu se sevıyeye yoktur. Eğer Almanlar zı·q ef P. ha"' kim rinin Giritterı çekilmesine 

ecu ·ı rtıQ ıu ır. arııınasında amil i.;;çilerm ·ı · t. Al 
L 1 

er lllanı nıau · • " hakikaten Fası c1terine ge karar verı ınış ır. man 
.... tıd <>ndrcı, 23 ç rp, tıtaar Olına::d'Y,ra tının çok vüksek çir dilerse Dakar tehlikeye Kahir.: 23 A. dA. d paraşütçü(erin'lien bir kıs· r 
d ıı '~l&tıJ l "hA. A.. - r --- . Bu gec ~ Girid ad ılStn a n:ıa lıavad:ı avhnmakta<lır. J 

u 1 " düşmüş demektir ki, bü 1 · ı· ı · ha 
'I( l 

1 dıru,·· llled " El -------- ki vaziyete ngı ız enn • 30 saı1timetrelik bıçak ve lt~lt 1 gıııe "ba. "rasınd )'tni arbedeler 1 vaziyete karşı Amerikaınıı kim olduğu bildirilmekte. 
rı &ti &•İte .. ö~k~., gelmış, birkaç kişi r.asıl bir hattıhareket ta· <lir. Birçok Alman nakli· taban< al:ırla nıüııellah Gi· 

Mccuailc; 1 ınuş ve 6 kişi de yara • k\bedeceği merakla lıek· y~ tayyareleri yere iner• ritliler Alman paraşütçü: 
llıuıuştar. leumektedir. kc-n parçala ımak.ta ve Nı lerini avlıyorlar. 

l 



Suriye işqal 
edilecek mi? 
Fransanın Suriyedeki 
kuvvetleri ne hdlde ? . 
Radyo gazetesinden : 
Filistindeki hür Fran· 

ıız kuv•etlerinin cenubi 
Suriyeye girerek. iler~ b_a 
rekete devam ettıklerı bıl· 
Jirilmelctedir. Gennal 
Denzin mukavemece karar 
verJiği ilk güııde bir al~~ 
f ranaaz ukerinin Hur 
Fra'lsızıara iltihuk etmesi 
ı...<>~ıeriyor ki. Fransı~lar~n 
bu) ı k bir kısmı, ~skı mut 
'thk eri lngiltere ıle harp 
et ıırk ıstemiyorlar. liu va 
zıyet karşısandıt Suriyede 
<lıger uoıurlarda_n yani .. A 
retp, Rum, Ermem ve kurt 
lerJeu mürekkep askerle· 
mı lııgıliz ve Hür Fransız 
kuvvetlerine karşı m uka • 
veroete girişerek muvaf 
fak olması çok zayıf bir 
ihtimaldir. 

Almanların Suriyeye 
yardım lıöudermelerine 
~ımdilık iwkaıııtz naıarıle 

bukıhyor. 

ou i tibuJa Seneral 
Denziıı elinde mevcud 
~ uvvetlerle işgale muka • 
vt.mı te mecbur olduğuna 
~uphe yoktur. Ge.n,,ral 
De- ıızm emrinde Surıyede 
kı mevcud kuvvetler dört 
pİ yaJe tırkıuile iki ııiv~ri 

tugayrnJanT ınürekkepl~r. 

Uıı f.Jtyade fırkası Surıye 
n 11 ; ı uı c.I hududunda (ya• 
01 ·ı ur '-ıye hududunda ) 
tutulacaktır . Çünkü burada 
Fran>ızlara düşman unsur 
lar vardır. Ve bunlar Fran 
saya ber zaman m?şkülit 

çıkarıyorlar. 350 ~ılome~
rc uzunluğunda bır sa hı· 
le malık olan Suriyenio 
bu kıımına da herbr.ngi 
bır ihraç bareketrni önle· 
mek için iki ıuvari Tuğa 
yı ile bir piyade fırkası 
konulntası zaruridir. 

Bu hesaba göre, Gene 
ral Denz .. Hür Fransız ve 
lngilizlerin işgali teblike~İ· 
ne karşı iki hrka ask~rle 
mukavemet edecektir. 

lTALYA MEMNUN 
DEClL 

(Radyo gaıete&ioderı): 
Alman- Fransız işbir· 

liğinden ltalyanuı memnun 
lmadığı görülyor. İtalyan 

:ıtbuatı mütemadiyen 
artan bir ~idrf etle Fransa 
a eYbine neşriyat yapmak· 
tadarlar. Almanyının Hal· 
Yil yerine Fransayı ka-:dn· 
mak istediği anlaşılmakta· 
dır. 

YOKSULLARA YAR· 
DlM CEMiYETiNE tTE 

BERRO 
y <ıl müteahhitlerind t-n 

Usmaln İtÇi Ue Reşit Pek 
mezçi Yoksullara Yardım 
Cemiyetin" .25 lira teberrü 
eylemişlerdir. 

Girid de 
GÖGÜS GÖGÜSE MU· 
HAREBELl:R OLLJYOR 

Kahire 22 A .A.- Girid 
adasını istila etmek teşeb· 
biisünde bulu ııan Alman· 
larla Yunan ve lngi)iz as· 
kerleri arasında göğüs gö· 
ğöse şiddetli çarpış mılar 
devam etmektedir. Almnn· 
ya hava yolile Girid ~et~- . 
sına kuvvet sevketmek ıçtn .~ 
nevoıidane ~ayrt1tle hare· 
ket eylemektedir. D_üşrna· 

•mo ikinci fırka~mm ılk as· 
• kerleri Girid adasır.a gel· 
meğe başlamışlardır. Do· 
nanma d1'_adaya ağır harp 
levazımı çıkarmağa teşeb· 

büs eylemiştir. Paraşütçü· 
terin bir kaç bava meyda· 
111111 İşgale muvaffak olup. 
olmadık \arı ben üz belh 
de&ildir. Suda kayuna indi· 
rilen düşman peraşütçüle· 
rinin hepsi esir veya bud 
imha olunmuştur.Hanyanın 

' d ... kenar mahallelerine ~· ar 
sokuJan bir Alman müfrtı· 
zesi esir edilmiştir. 
lNulLlZ G ..\Zb: fELERl · 

NlN MÜTALEASl 
Londra 22 A.A.- BH· 

sabahki gazeteler halen 
Giritde yapılmakta olan ha 
reketle Almanların İngiliz 
adalarını İş al tecrübesi 
yapnııktn olduğunu muka· 

yese etmektedirle~ ·. Bu ga· 
zetelere göre Gırıd adası 
ile İngiliz ac.!aları aı asmd~ 
çok büyük fark vardır. Gı· 
ridcie pek mahdut tayyare 
m~ydanlarına mukabil in· 
giliz adalarında ~muazzam 
tayyare meydanları mev· 
cutdur. Girit adasına na· 
zarao lngilcere adaları çok 
büyüktlir, mükemmele ~. tah 
kim edilmiştir. Par aşutle 
atılan lngiliı askeri kiyafe 
tindeki Almanların beynd 
milel kanun mucibince ea· 
sus muıtmelesi görerek 
kurşuna diz~lecekleri anla· 
şılmaktadır. 

lngiltere uzun zaman· 
danlleri Girid adasını ya· 
pılacık bir hücumJ bt-kli· 
yordu. lngltere kuvvetleri· 
ni Ege denizine dağıtma· 
mık ve ayni zama11da Kı ırıı 
adasında tek sif dmek yo· 
lunu tutmu~t'1r. Bir Alman 

I muvafakiyetsizliğinin bü. 

\ 
tün dürıyad4 der in aksiil· 
amel doguracağına şüphe 

yoktur, 
BiR FRANSIZ GErvusı 

Hessin hed&· 
fi bir sulh 
yapmakmış 
Hess hAdisesi Ozerine 

Berlinde tevkifler yapıl· 
cJiOı yalanlanıyer 

Berlin A. A. -
Bir hususi muhabir Hldi· 
riyor : 

Loııdradan gelen m uh 
telif haberler, gazete baş· 
makaleleri ve radyo neş· 

riyalı, Hessin seyahatin.· 
deki hllkiki makudrn bır 
sulh akdi olduğunu sÖy· 
kmeğe müsıtit bululun · 
maktadır. Hes Aluıanyanm 
ikinci mümtaz şahsiyP.ti 
büyük bir idealist olup 
daima kerıdine mahsus bir 
alemde yaşıyordu. He~s 
19lö . J~ki muharip zihnı· 
yeti taşıyordu. Almanyada 
yaşıycın bu .. zihniyet 191~ 
dekine müşabih bir fela· 
ketin her ne paba ... ına olur 
18 olsun tekerrür etmem~ 
sini istiyordu. Harbtı de· 
vamın pek çok insan ha· 
yatının ve muazzam s~r • 
vetleri ı ı yok olacağmı 
düşünt!n Hess, şahsi bir 
temasla bir tavassut l·c • 
rübesinde bulunmak iste· 
mi~tir. O cesaretli hare· 
keti ve cüretkarhğı ile 
lngilizlerin teveccühünü 
kazanacağını ve sözl~rine 
inanılacağını ümit e.lıyor 

du. Bu itibarla Hes hadi· 
S!'si derıileıı bu mesele 
hakkında Aımanyada ha 
la deveran eden pek muh 
telif farziyeler yanlıştır. 
Çünkü Almaı: g~ze.tderi 
üç günden beri hı ç_bı_r ke· 
lime yazmadıkl.n~ ıçın1 !n· 
~illere hab'!clerı ma.uın 
değildir . 

Bu hadise esası itaat 
olan bir reji .n için çetin 
bir darbe teşkil ve harbi 
bütün v 11sıtalarla , idame 
ederek h~r ne / pahasına 
olurıa olsun zafere eriş · 
meyi istiyen resmi zibni· 
yetin ... lıerkes tar~~ıııdan 
paylaşılmadığını goster · 
mektedir . Eğ.-,r Hess hı· 
kikaten insani bir s~beple 
hareket ederek bütün harp 
ler gibi öldüı ücü v~ fay · 
dasız olan bu harbın Je· 
vamına mani ı>lmak iste· 
mişs~, her medeni insanın 
tal dir ve t.ısvibine hak 
kazanmış tar. 

BAYAN HESS MEV· 
KUF ~U ? 

Berlin A. A. - D. N. 
B. Ajansı bildiriyor : 

Bazı ecnebi , gazeteler 
Bayan Rudolf Hessin gu· 
ya tevkif edildiğini yazmış 
tardır. Alman siyasi meha 
filinde bu haberin asllsız 

TEVKiF EDILDt 
Londra 23 A A,- At· 

las denizinde bir Fransız 
petrol aemiıi ln4iliz do· 
nanmaıı tarafındsn tevkif e · 
dilmiılir. Evvelce lngiliz 
makamları tarafından ıe· 
ferine müsaade edilen lm 
geminin tevkifine eebf"p vu 
ıiyetin ıon inkişafıdır. 

' old ığu kati bir lisitnla be· 
yan edilmektedir. 

Neşriyat Müdürü 
Selim ÇELENK 

C .H.P.matbnııAN r AKYA 

Ayrıca rRudolf Hess 
meaeleıi ile-alakadar ola · 
rısk Alnıanyada siyasi se· 
ueplerle tirçok tevkiflc::r 
hak kındA yabancı gazete 

A1niral 
DARLAN 

Memur , 
alınacail 

BlR FRANSIZ ŞEHRiNDE Merkez va kazal•',t 
TAH KIR EDıl Dl susı .. muhaıJebeleriode zO 

Londra 22 A.A.-Miis b ı 10 15 ~e 
u uııan , ·r• i takil Fransıl Ajann bildi· ra maaşlı memur• P 'S 

riyor: için bu ayın 29 uorı.ı tl-
23 Nisanda Amiral Dar şemLe günü saatl 4 te,~ 

lıın ş:maJi Fransadaki Bo susi muhasebe bins:P 
na şehrine gitmiştir. . Bu müsabaka imtihanı Y 

1111 ziyaret esnasında Amıral caktır. Memurin karı lııı' 
hükumet konağına uğra· daki şeraiti haiz 0

11 mış ve orada öğle yeme· k .. ydil~ tali~ .olaol•~1.,1 ğiııi ye-miştir. H lkm bina sikalarıle bırlıi(te ·· ,ıak~ 
nın dışanda toplandığıııı Muhasebe Müdll 
anlıyan Aminı1 v~ m'liyeti müractt.ıtlan 
Tansıya çıknıışlar ve böy 
le zamanlarda mutad olan 

beY.lik lıir kaç kelime söyle 
mişlerJir. Bu sıra fa kala· 
balıgin arkrssından bombg 
sesi gıbi bir gürü it il ve 
şiddetli bir ıslık sesi yük· 
selmiştir. 

Bunun üzerine yuzu 
kızararak çekilen :Amir.al 
Dadanın maiyetinden biri 
halka doğru ikrlemiş ve 
şunları söylemiştir · 

"Fransızlar biraz terbi· 
yeli olunuz Y abanc· ıiar bi· 
ze bakıyor .• 

Bunun Üzt!rine bütün 
haık gürleyerek hıkareta· 
miz sözler sarf etmiş ve 
Amiral İl\! maiyetine kü
fürler savurm•ı şla rdır · 
INGITEREDE MEMNLJ 

NiYET 
Londra 22 AA.- Hür 

Fransız !<:uvvellt!rinin ' su• 
riyeye girdiği haberi Lon 
<irada memnuniyetle kar· 
şılırnnnşhr. Askeri meha· 
fil, Almanların Suriye ve 
ırakta t.emen l>aşlıy.sc~k 
bir har~e hazır olmadık· 
ları kanaatindedir· 
~~~ 

ııaıı 
Antakya icra meınurlu · 

~unduıı : 
Haciz altıın alınup pa 

raya çevrilm~sine karal' 
veril~u 1ı1e ehli vukuf ma · 
rifetile 2500 Türk evrakı 
nakdiyesi kırmet takdir 
edilen Aotekyanın birinci 
mıntakasmda 206 numara· 
lı falıre ocagı ile bir kıta 
bahçenin temamı açık art· 
tırma ile 16- 6-'M l pa· 
z&rtesi gü.nü saat 9 darı 11 
re kador lJi .. inct arttırmaH 
daired~ icra edilecektir. 

Arttırma takdir edılen 
kiymatın 100 de 75 ini bul· 
d.:ğu surette alıcı n~mına 
ihalesi yapılacağı aksı tak
dird~ son ı.ıarthranın teah· 
h ıdü baki kalmak ş.ırtile 

10 gün uzatılarak 27 - 6 -
94 ı cuma günü ayni saat· 
ta ikiııcı arltırmil5l icra 
edileceklir. Dellaliye:rüsü• 
mü ve tapu m .ısarıfı alıct· 

1 
ya uıt olduğu i:an olunur. 

ı .. r tarafındırn neşrt-dilen 
haberler, s dahiyettar Al· 
man kaynakları tarafındun 
kati surette yahmlanınakttt 
dır. 

iLAN. 
Süveydiyenin el ıı 

Y ezlir köyündeki 111
, •ıı .. 

d 111· .. gayri menkuller e (11
11

b• ~rı 
81 ltra 7 5 kuruş ,rı 
men kıymetli , dut .ıjo 
lan 9- 5 -941 tar• ~ 

.. (1 
itibaren onbeş ııru 

<let\e ağaç üzerindeçı~' 
arttırma iıe sathğ" pr' 
mıştır. işbu dut 'i' dle 
rının kimlerden dıJı 
~ahçderde bu_ııı;1,ıı 
mübeyyin listeyı d~rl1' 

1 .. ı.ı ' Mılli Emlak .~ ubili~e 
müracaatla gore 5/ 

Arttırma 2~.-,,t '"' 
Cumartesi günu 5 

/ Oğ 
dt DefterdarhktabıJl•ıt 
şekkil komiııyoktit· ~1 da icra edilt"ce .,şı 

Satış bedeli C:p "' 
ve ihaleyi mütea' ;' ~~r 
bal malsandığıo3 . _A ~ 
caktır. t,e: 

Muhamanıeo 
11 

\ı 

yüzde yedi bu\u~,e 
tindeki muvakk:.,.,ıı~ P~ 
!h)Jle saa tından 01,cı d 
neye yatırılmış çı•" 

Mnhsul:\tı ıığ•hı.ı•" 
air lamağ:ı ve s fi•' 

bilumum masra 

riye uittir. ·ıaı~'t1 
Daha fazla 1,,~" 

• ş ./) 
mak ve hususı .

11 
(" 

lamak isteyenle!~ıe ) 
rası, e dosy:t. numa ğıJfl 

Em ak Müdlirlı.ı 
1
11'' 

ı . olı.11 b caatları i an 

, ıe 
/ıanen 

rı't 
Aııtakya ters 

dan f>.111 

Muhı.tap: ııefl 
S l.b. mah• ·'•~ a ı ıye lt.J IY' 
dulmesi h oğ JI~ 
kil AntakyadlJ lit1 

zara 80 al ur~ııi ~· 
za mukabil.! b 

k 1 .. u"t ıJrl ,.A men n un ııor 

ve lsmailiye 
1 

22 parsellı ~Ô 1 
1' ı tama~l'.~a e"i 

yir koyund k"ıe 
li gayriıoer' kd•' 
ra kıymet tıa "' 
tir . Y spıls;.si11 
<liri 111uacn~ '' . ,ı 

degr-ceğı~ ·b'' 
"h' d ı ıtı rı ııı er 'fe 

J dıt 1 

zerfınua d"''" 
atla bil ı ıı>' 

kıt 
tebliğ ııı!l ;ıl" 
ınak üzere 


