
lacn entomuz hata üstüne 
hata isl~mişti. Har 
be ne manen ve ı.c ınad· 
d~l,.n httzırlaıımamış o\duk 
ları lu ide harp ilan etmiş 
lerdir. Nihayet Mareşal 

Peteo galip devlett~n cnü· 
tareke tal~':>ind~ bulrndu. 
Almanya is~erse bu müta• 
rekeyi reddeder ve bizi 
haritadan , silerdi. Fakat 
Almanya hunu yapmadı ve 
bizimle mütarekeyi kııbut 

etti. 
Fransızlar! Sözleri mi 

iyi din)t-yiniz. Fransanın 

istikbali, halen ce·eytt!l et· 
me~ te olan müzakerelerin 
neticesine bağldır. Fransa 
ya ölec,ak veya yaşıyacak· 
tır . l'vıareşal Peten .yaşa· 
mayı tercih etmiştir. 

SON DAKiKA 



lkitarrıf 
( Başl 1 'incide) 

ölmüştür. 

I Göğiisgöğüse 
muharebeler 

Gir itte 
Bir haile cereyan ediyor 

Kahire 23 A. A . -

Gigap kar: 
Esas : 941 -60 Hatay AntakY' 

·ıı 
Karar : -lÇ5 Hukuk Mahkt ııı~'ıııl 

Kaıar 

Girld mukadderatı deniz 
muharebesinin netice

sine ba6h 
Londra 23 A. A. -

Röyterin diplomatik mu · 
babiri bildiriyor : 

Giridin mukadderah 
balt'D Makayan burnu ile 
Suda körfezi arasmdaki 
dar sularçla Alman hava 
kuvveti ile lngiliz donan· 
m tSl arasında cereyan et· 

mekte olan büyük muh" • 
rebeye bağh bulunmakta· 
dır. lngilizler ada)& yeni 
takviye k1taatı götüren 60 
gt'ıuiden mürekkep düşman 
kollurımn bütün teşebbüs· 

!erini üç gün üç gece 
felce uğratmıştu·. Abluka· 
yı ~ece yarmak . teşebbüıü 
de ;.ğır zaylalla tardedil · 
n • ve 4 düşman gemisi 
ıl· ı ı rçok mavnalar bah · 
ı ı n ı~ ıı r Fakat bu gece 
,,. ~t tıbusünun felaketli ne· 
ı ıc~M düşmanın cesaretini 
ku n•amış diğer bir düş -
nan fılosu tayyarelerin 
y rchmıle Atlaya gündüz 
ybtdaşmağa teşt'bbüs eyle· 
mi~tır \ e bu filo da lngi· 
liz tilosu tnahndın dagı· 
hlmıftır. Giritle de Alman 
tayyarel~rine rağmen pa· 
raşutçüler çok ağır zayıat 

vermışlerdir. Bununla be· 
raber Almanlı•r çekirge 
bö ukleri gibi inmekte de 
"am ediyorlar. Ru suretle 
yadt"n faıia mevzilere tu· 
tt.nmuşlordır. Fakat Alman 
Ja~ ha"a yolile iaşenin ka· 
h gelmediğini ve bunun 
çok yıpr:sucı bir iş oldu· 
ğur.u görmektedirler. Bu· 
ııun u;in ablukayı yarmak 
üz.er c ) eui teşebbüslerde 

ulu arakları aş kardır. 
P<"r,t'n be ok;ı. ıı ı karan· 
Jık hasıııcı)a korlar düşman 
tarcthndan deniz tarikilc. 
Giride bıçbir: ihraç hare· 
1'eti yapılmadığı öğrenU· 
ı.uiştir. Fakat O)'l ı zaman· 
das düşmanan Malino tayya 
re m<"ydamna balen hakim 
olduğu lıildirilmektedir. 
Şu anda muhtelif nokta · 
larda çarpışmalar Jevum 
ediyor . Puaşülçülerin İn· 
dirilmesine devam olundu 
ğu gibi, nakliye tayyarele 
rile de yeni kıtaat getiril· 
mektedir. Pnaşülçüler ek 

:.aeriya yere •yak basar 
basmaz ôldürü' mekte ve· 
ya yakalanmaktadır. Sıla· 
hiyetli bir zahıı ifadesin~ 
göre, lngiliıler Giritte pek 
ala tutunabilirler. 
GiRiTLi KADINLARIN 
KAliRAMANLIGI 

Kahire 23 A. A . -
Girıtteki dağh ve uvah 
kadınlar yeni bir te~kilat 
vucude getirr.rek yuvııları 
nm önünde şimdi nöbet 
beklemekte ve parnşüı ;ü 
lt rı a.vlamaktadırlar. Para 
şuıçüler baz4n lııgiliz lu
tahııının içine dü~mekte
dirler. 

ALMANLAR:ANCAK 
BiR TEK NOKTA.DA 
TUTUNABlLMIŞLER

DIR 
Kahire 24 A.A - Gi· 

rit mubar~besi hakkında 

gelen haberlere gÖı"e, 

27 saathk çok şiddetli bir 
muharebeden sonra Al· 
manlar Giritte ancak bir 
noktıtda tutum:ıbilmişler· 

dir. 'Hücum dün .. sahah 
tekrar başlamıştır. Gö· 
gusgoguse eski usulde 
çok şiddetli muharebeler 
dt:vam etmelıltedir. Bu mu 
bı.rebe askerlik fenninde 
yeni bir tecrübedir. 

BiR ASKERı MUNEK 
KlT ~NE DIYOR't 
Londra 24 A.A.- Röy 

t~rin askeri münekkidi ya 
zıyor: 

Girit muhırebesinin 
neticesi her i , i taraf için 
de hayati ehemmiyet: ha· 
iznir. Muharebe lngilizle· 
rin lehine inkişaf etmekte 
dir. Almanl.ırın denizdeıı 
ağır malzeme nakli ıçm 
giril civarmdaki donanma· 
mızı bertaraf edebilmele 

ri muhtemel değildir. Gi· 
rit muharebesi askerlik ba 
kamından büyük bir alaka 
ile takibedilecekıir. 
MALT Al:.ILARI T AKDlR 

Londra 22 A. A. -
ln~iltere hükumeti, bar • 
bin başınJanberi Maltalı • 
hlarm gösterdiği kahra -
manhk ve tabamülden dola 
yı aJa lıalkına havrımh~l· 
nı bildirmiştir. Harbin 
l>aşındanberi malta adasın 
da 650 defa teclike işa-

reti verilmiştir 

Röyt~rin hususı muhabiri 
bildiriyor : 

Giı id mÜ!!adelesi hay 
ret v~rici bir dehşetle ce 
rt<:yan etmektedir. Durma 
dan asker taşıyan Alman 
nakli ye ta yyatrı lnindeıı 
bir kısmı daha yere iner· 
ken parçalanmakta ve par 
çalanın bu tayyarelerin en 
aka2l yerd{"ki Alman as • 
kerleri tarafından süratle 
temizlenerek diğer tayya
relerin inmesiııe yer ha· 
.urlar.maktadır. 

Mücadele ve asker ta· 
şuna gece gündüz devam 
etmekte ve gök yüzü pro 
jektör ışıklarile çeşit tl\y· 
yare veparaşiHçl!lerle gllrip 
bir ~ekil almaktadır. Dı • 
ğer taı aftan adada te~ki: 
edilen para~üt avcıluile 
Alman paraıütçüleri ara· 
sında ıcanlı boğuşmalar 
devam ediyor. 

Kıbrıstaki 
İngiliz kıtaları takviye e

dildi 
K~hire 23 A.A.- Kıb 

na ıdasmd~ki lngiliz kıta · 
ları t tkviye edilmiş ve bu 
ra}'~ bir AvustrRlytt cüzüta 
mı çıkarılmışhr. 
Fransanm Almanyaya yar 

dımları ı 
LonJra 23 A.A .-Vişi 

den gel··n haberler frı,nsız 

)arın Almanlarla İş birligi l 
yaphğma dair yeni delil· 

1 
ler vermektedır. Alman 
lıüctim botlarının Akdenİ· 

Z'! inmesi için Ren nehrin· 
den istifade etmesine Fran 
sız hükumeti muvafakat et 
miştir. 

Hakim : Sabit ~· omtürk An tak yanın G~Pdı' 
Katip Radi kal eh ri~tiyan mahallesıP ~; 
Dava : Alacak . fail Huri vel.-ili Ad" rı 

DÜŞÜNÜLDÜ An· met Sırrı tarafın : 1 
tıkyanın Salihiye nıahalle· takyanın Gül ma ~t 
sinden Vedi Akar vekili den Ved! Basus :ıı~ 
A~ukat Ahmed Sırrı Ho· Antakya Asliye b'-' ,ı 
caoğlu tarafından 'lyni kemesinde açılaJl i 
mahalledt•n S ~lim DaVl•d davasında Hata~.'ddJ 
Dlivek aleylıine ikame olu• na müteakip mu_ b 
nan :ı lacak davasının An· hin hududu mili! . ~ 
takya •ulh hukuk mabke· olan Sur;yey~ gittiğ\ 
sinde miiddei. vekili nine yü metgahının ela ıJleÇı 
züne karşı ve müddeualey· ol foğu beyan ile 11

3111 

hin de giyabında yapıla ı karalın davetiye v~e~ 
açık muhakemesi "sonunda: ti d>.tva arzuhali s~,~ d 

Müddei Vedi 'A~ ar'ın ta idarasind en bı ;,f ki 
müddeaalth Davud Düvek İllde edilmesinde11

1
,b 

zimmetinde Fuat Akar ta· devacı vekilinin t\ıı 
rafından ciro .'!dilmiş 17- kuk usulü oıuh• l 
Ağustos-935tarihli sen.:d kanununuıı 141 ~ece 
mucibince yirınt beş ve lS meddeJeri muciu'~•'' 
-Nisan - 936 tarihli iencd tebliğat icra!ınıt 41 pJ 
n ucibince yirmi lir lira rilernk 16-6-9 bl la 
ki cem'an kırk altı madeni tesi günü saat 9 ~.~ 
altun lira alacııığı olduğu mış ve mahkeırıe 1111ş 
dosyada arapca ası Harı esi nede yapışurıl g~ 
ve nl>terdeı ·:musaddak ıu- Muayyen olall ~ 
rdleri mevcu<l sencdler saatte malıkeıoeY~e,ıd 

d ıi veya cevapnal11 'ı 
muhteviyatı ve bu sene · uf1 ' 
lerin altındaki imzaların laması veya ka~ Jİ11 
borçlu Davud Düvege ait vekil göndermede giJ 

Aksi takdir blİ~ 
olduğuna ve tarafından ahi · da bakılacağl te ·ti" 
Jlğına dair ehli vukkuf ne geçmek üzere 1 

Asaf Uğur ile Hüse)'İn Ça· ı,lf 
talkaya ve Zübeyir Kara Mem b 
bay:n ye nirle vukubuhrn l car 
beyanatlarc ve fdosyada a ına ,ıı 
mevcud tatbikAl 'zabıt va- Merkez va k~!de 
rakaı11 münderecatı ve ila sus• muhasebelrr• .;e 
ııen yapılan teblıgata ve hulunan 10, 15 ııl" 
giyap kararına rağmen ra maaşlı 1Jleıtı11,~ 
m ıddei.,.aleyhi n malı keme· için bu ayın 29 :ı• ı 
ye gelmeyerek husmı tara· şemlJe günü sa11 ı,itı' 
f ından dermeyan olunRn susi muhaseb~ 

111 
f 

iddial'!rı kabul etmiş sa· müsab~ka irntıb• ~· 
yılmasa 6İbi yekdiğerini cakhr. Memuriı• ~ 

Gençlik Eğitmeni B. T. 
Kursuna yatılı talebe: 

kuvve\lt:n<liren kanuni <1e· daki şeraiti lı~':ıl 
lail ile sal it olmuş ve mah kctydil.? t lip .o :e 
kemece de olveçbile r.ana sikalarile birlıl'··d~ 
nt husule gelmiş olmaswa Muhasebe M11 

binu'en müd<leabih kırk müractt.ıtlart ~ 
3530 Sayılı Beden terbiyesi İ< anunu ilt va.ıedilmiş 

olan beden lt'rbiysi mükellefiyetiııin tat'>ikatı için vİ· 
layet, kan ve müesseseler eençlik klppltririnde ça· 
hştmlmak üzere 100 ile\ 20) ıençlik Egitmeni ah· 

altı madeni ohun liranın ücreti vekaletiı• ~ 
müddeaaleyhden alınarak aleyhden alı!ıaraterı'' 
müdd ~iye verilmesme ve ye vt-rilmesıne ~ 
(- 2300 ) kuru~ ilam har biliyetinde olrt'~bİ~ 

nacaktır. lsteklılerin kayit ve kabııl vr imtihan şetrtlıı· 
rını öğrenmek üzere Bölge Asbaşkaniığrna ve kay· 

makamhklarc1 31 - 6 - 1941 tarihine kadar müracaat 

cmm v e m a h k e• 26 - ı-941 tıt~1

111d' 
me masrafının ve davacı dealeybin g•r.jae• 
vekilin sarf ettiğ i emeğe verilerek ıntd•· 

etmeleri. 

Amerikan tayyareleri 
Kahire 23 A.A.- Amt". 

rili.uı tayyareleri Suriye 
harekatında kullanılmakta 
ve bunlar biitün tol.minle 
ri geçtn f evkaJade mükem 
mel netic~ ler vermektedir. 
Y~bancı radyo dinliyanlar 

idam ediliyor 
Londra 23 A.A.. Al· 

• manyada yt bancı ntdyo 
dinliyenlerden Yuhat\ iı· 
mindt' birisi g,.çen cumar 
teıi günü ku'a bi:- muhake 
ıned~n ıonra idam t"dİJ 
miştir. 

.Ne~riyat Müdurü 
Selim ÇELENK 

C.H.P.rn 1t~n "' ~ \J r t\ < 't' ~ 

Halkta 
Bugünde itiuaren 

ÇÖL KlZl CEMiLE 
Türkçe ıözlü Vd §&rl"lı 

mukabil takdir~n on lira açık-;a anlatı l 

Vakıf gaqrımerıkul mülkiqef il~~ 
Vakfı Mevkii Cinsi 

Muhammen ~~rt1 
bedeli 1ıntaka Mahzar ~ı 

Kantara ca. 
Semerciler 

Naccar pa. dükkarı 200 oo s 154 sı 

" '' " 300 00 5 202 

" " " " " 300 o 
Camii kebir ktinlük ma .Baraka ev300 00 
gevranı 

Kantara ca. Kantara ma.Nısıf ev 500 00 
Cafer ağa mes. Cuma pa. Kurşunlu 8 00 00 

han :~360· 105 

5 

5 
5 

360 

845 
260 

Kantara ca. Kuntara ma. Hane 600 00 4 411 
" ,, " 200 00 4 1247 
" Şirinci ma. Dukkan 150 00 4 1253 

Kürtfakı ca. Cinci bölü. Hane 200 00 4 1440 
Heybeli ,, ,, ,, 160 00 4 95·1 

t l " " " 400 00 4 1442 
,, ,, ,, Dükkan 150 00 4 924 

ı ıt 

ı41 
2ısı 

1 
11 
1 

~ 

Kürtfakı Rckkabiyr. Hane . 800 00 4 1541 _ 941 
Yukarıda yazılı 14 kalem gayrı menkullerin mülkiyetleri 14-J-q4~:J 

ren 15 gün müddetlr. açık arttırmaya kon11\ınuştur, lhaleı;i 29 -4~~ ıı if' 
be günü saat 15 te vaklfıdr idaresinde yapılacaktır. Arttırmaya işrıt• 
yt:dibuçuk teminat akçası verilmesi lazımdır. · 


