
[Sayısı heryerde2.kuruş) SALI 

ve 7 i/imizin çok! lskenderiyede 
Fransıı. filosu silahtan 

i bir· amimi J tecrid edildi 
Nevyo• k 8 (a.a.) lskende· 

riyeden buraya gelen bir tel· 
grafa göre, lskenderiy~ li ala

nında bulunan Fransız hı.ırp 
filosu silahtan tecrid ediln:iş
tir. Bu ameliye iki taraf ara
sındaki dostluk müna~ebe-

Dün a ııazigeri karşısırıda 
hükumet bütün tedbirleri 

a ınışfır 
lç,Öy lü ve çiftçi vatandaşların mahsulü tiyle hadisesiz cereyan eyle 

kaldırmak ıçı 0 biribirine azami yardım miştir. Geıııilerdeki Fransız 

1
,.. bahriyelileri, Fransaya dön-

yapmaları azımdır mek teklifini reddedc· 

1 
Sayın Başvekilimiz Dok satın alınan hayvanların yeri- rek sonuna kadar İngiliz do-

V·r. Refik Saydam dlın bütün ni doldurmak için büyük feda· nanmasiyle birlikte harbe de 
ılayetlere .çok mühim bir karhklaı.rla Amerika.lan geti· vam edeceklerini bildirmiş· 
:ı~im göndermiştir. Bu ta· rilen ziraat makinelerinin muh lerdir. 

B
i' llıırnde hergün biraz daha telif mmtakalara Belçikada Alınan 

ttan beynelmilel vaziyetin tevzi edildiği, köyıü ve çift-
i ' ~rthameti karşısında hükume çilerin mahsulü kaldırmak için a leyhdar l•ğı 
ııP 11 en hüçük ihtimalleri bile birbiri ~rine yardım etmeleri Londra 8 (a a.) - AI· 
ıtl' 1 rtları dikkat .. alarak bütün ve makinelerin iyi kullanılma manlarm kontrolü altında ça· 
e' d~dbideri aldığını, bu cümle· sına itina eylemesi lüzumu e· lışan Brüksel 1 adyosu, Bel· 

.~n olar.1k bir kaç s1mfın si- hemmiyetle tavsiye olunmak c;ikada telgraf, telefon hatla· 
·yo 'rtb altına çağnlmış bulundu- ta, neticelerin her hafta tel riyle diğer müessesdere sui-
ğılı hı, icdp ederse d.ıha da çağ· graflaBaşvekalete bildirilmesi kast yapanların .a?ır cezalara 
ti~ tılacağı, ordu ihtiyacı için istenm~ktedir. çar~ıidıklarım ılan etmek· 
ıığ ~ tedır. 

· 1: (\ ıO dı·nasyon heyeti ıngiliz - Japon ?1ü 
b nasebatı gergın 

Mühim bir karar verdi Tok)O 8 (a.a.) Bura· 
~ daki lngiliz sefiri Hongkong 
aruri olınıyan inşaat şimdilik tecil edil"; cek meselesine dair İngiliz hükfi· 

Arıkara 8(a a.) Koordinas olan miıt"sseseler tarafın~ar.~ metinin c~vabi nota:iını J~poıı 
,ı~~ ~on heyeliy,.ııi ve mühim biı .yr..ptırılacak olan her turlu hariciy~ naıırına vermış -

t31c ~4tar vermiştir. Bu karara gö inşaatm tadil veya tahdidi tir. Japon Hariciye Na • 
ı.if ~" ı · 1 yol kopru·· ile inşası tecil olunacaktır. ztrı lngiliz c e v a -
il" 1 <lrurı o an , , . 

tııılde d" v ( • I Bir kısmı yapılm\Ş olan ın· bından derin suretle memnu· 
. n ve ıger na ıa ış e· . d"v 
~ıııe "t . t .. 

1 1 şaatın zarurı olm1yaıı ıger niyetsizliğini beyan etmiştir. 
aı ınş:.ta mus esna o · . k 

llıak . d ı t .. l:ısımları da tecıl olunacu • lfa T.gan ha-uzere, evıe mu esse- ~ l. j '"l r l d · · tır. Kati zaruretler, Başveka 
ı v ya m sermayesının 1 • •• d . b"d" k 

~dan fazlası devlete ait ıelın musaa esıne ta ı ır. 1.JQ uv·vet eri 
lzn irde 

Üç 
Hiyar hakkını 

kullanan şüpheli şahıs 
yakalandı 

~ İzrnir - G zetelerin yaz 
C~ırıa göre ~Cuınaovcıs111ır1 

Suriye ve Liibnanıılar 

Niçin nıuv ffakiyet 
gösteremiyorlar? 
Londra8 A.A. - Röyter 

ajansı Maltadan bildiyor: İtal 
yan hava kuvvetleri dün öğ

leden sonra Maltayı bornbar 
dıman etmek istemişlerdir. 
A•ılan bombalardan 9 sıvil 
ölmüş üç düşman tayyaresidüşiı 

b ~.lcukı r mmtakas111da şüp· 
~ \ 1 Vaziyett dl)laştıkları gö· y n üç şahıs yakalanmıştır. 
~ ttkalananlar Haralumbos oğ

Selim:ÇELENK 
Neşriyat Müdürü 

;ı;ı:s 

Kont Cigano 
Hitıe~·le~ ne görüştü ? -. 

iki saatlik bi~ müz kereden sJara Ciya
no Alman işgali altındaki araziye gitti. 

Müzak re mevzuu hakkında verilen tafsilat 
Berl'n 8 A. A. hal · da tam bir anlaşmaya var • 

ya hıtriciye Nazm Kont Ci· dıklarmı beyan etmektedir. 
yano dün husun bir trenle lsviçrenin Zürih şehrine Ber 
buraya gelmiş ve Hitler ta· !inden gel~n malumata göre, 
rafından kabul edilmiştir. iki devlet adamınrn cenubu 
Bu mülakat iki saat sürmüş şarki Avrupaı;ında vaziyeti 
ve Kont Ciyano mülakettan ve bugünkü statüko ile sul-
sonra Alman işgali r. ltmda hun muhafazastnda mutabık 
bulunan Fransız toprakları _ kalmışlardır. Diğer taraftan 
na hareket eylemiştir. yine bu mülakatta, lngiltere· 

ye yapılacak taanuz .müza-
Londra 8 .~. A. - Röy kere edilmiş ve Avr.upa kı -

lı!r Ajansı, Kont Ciyanonun tasındaki meseleler müşte· 
Hitlerle yaptığı iki saatlik reken halli görüşülmüştür. 
müzakere hakkında ne Ro • L d 8 A on r.:1 • A. - Ir-
rnadun ne de BerJind~ ma • d B k lan a aşve ili, lngiliz Baş-
luma t olmadığım bildirmek vekili Çörçil ile lrlan· 
tedir. d 

Bununla beraber iyi ha
ber alan mehafil, Hitlerle 
Kont Ciyaııonun İngiltereye 
karşı yenı bir abluka hakkın 

anm müdafaası hakkıııda 
alınrıcak tedbirleri görüşmek 
üze.-e buraya gelmiş ve Çör 
çil ile urun müzakerelerde 
bulunmuştur. 

ngilterege iman hücumu 
Ne zanıan başhyacak? 

Nevyorlr - Nevyok Times cemmu etmt'kle oldukları ve 
gazetesi Stokholm muhabiri harekete müheyya bulunduk 
Norveçten alınan haberlere lan kimse için bir sır t~şkil 
nazaran Norveçteki Alman etmemektedir. 
k\ta?tı, lngiltere istilasının 9 Ayni zamanda Almanlar 
veya 10 temmuzda başhyaca Norveçin en şimal noktasın• 
ğırıı beklemeklt.! olduklarırıı da bulun::ın Kır~ t:!nerde ve 
bildirmektedir. Finlandiya hududunda deni· 

Mezkur muharrir şunları zaltı gemileri için büyük Üı;-
ılave etmektedir: ler vücudf! getirmişlerdir. 

Norveç limanlarıııda ve Bu üslerle icabında beyaz 
bi!hasse Bergen ve Stavan· denizdeki limanlarda Rus ti
{er linıanlarında Alman kıta caretini bloke etmek müm-
at \ e nakliye gemilerin:n te kün olabilir. 

EN SON DAK1KA 

ranszz don n ası 

Soıı kısmı da yakalan.dı 
işe.liyö zırhl•sın dün sabah yapılan hareket 

raraskevas, Muhıttiıı oğlu 
lı.ı 1 

ri ve Balıkesirli F etlıi oğ· 
it< ~ios ı Hıkm tlİr. Vaziyet· 

tı ·.ıd bı.ı cıu ı şüpht>ler uyandıran 
l>ıt Şahıslar, huviyetlerini tes· 
ın '"d cek vesaik ibraz ede· 
""~rııışl rdir Tnlıkikata de· 
•tttı1 l 

0 uıım· ktadır. 

Ankara - Dahiliye Veka 
leti Vilayetlere bir tamim 
yaparak Suriye ve Lübnana 
izafeten Fransızlarla yapıları 
dostluk ve iyi komşuluk mu• 
kavelesine bağlı hususi bir 
protokol mucibince hiyar hak· 
lanm 15 ağustos 1948 den 
evv~l teyid ve usulü daire· 
sinde tebliğ edilen, 

ancak mallarının tabi tutu! 
duğu takyidi tedbirlerden do 
lüyı 15 ikinci kanun 193~ 
.Jan evvel jkamd~~ahlnrını 
nakleJememiş olan Suriye 
ve Lüblıanlı optanların son 
verilen 7 iJ.Y 15 günlük müıl 
dc:t içinde ikametgfıhlarmı 
Suriye ve Lübnana naklet· 
melerini aksihalde biyar hak· 
lunııı kaybederek Tür:k vatan 
daşı addedileceklerini bildir· 

rülmüştür ltalyanhavakuvvetJerı 
hakkında ıngiliz askeri me· ı 
hafitinin kanaati şudur: 

Bundan üç St!ne evveline g<· 
linciye kadar Halyan havacıh· 
ğı son inkişaf noktasına yük· 
selmişti. Fakat o zamandan· 
beri eskiyen ve yeni sistem· ı 

ı~rle değiştirilnıiyedtalyan ta) 

yarelcri bugün artıklngitereye 
kafa tutacak St:!viyede değil· 
dir. Diğer tarartan ıtalyan 

Londra 9 A .. ü... - 8 temmuz sabahı İngiliz donanma· 
si, düşman eline geçmesine meydan vermemek için son 
Fransız harp ge.nilerine karşı harekete geçmiş ve Fran
sanın en yeni saffı harp zırhlısı olan 35 bin torıluk Ri
şt>liyö drdnotu ele geçirilmiştir. 

Suı igede gerginlik artıyo,
Rôyter muhabirinin v·~rdiği ınühim tafsilat 

Londra 9 A.A.- Rö}ler aıansmın Suriy~ muhabiri 

bildiriyor: 

Buyı 
500 den fazla ha
A. vacı yetişiyor 

•uın rıkura TürkH ava Ku· 
lıt~ u başkam Şükrü Koçak 
.. ııl, "a.. d . . . . 
"Çını 1 .. c vresı mesaısı m 
bı.ı11.ı ş, Renç!ere Lir hitabede 

• tQe 1
11~rak muvuffakiyetler te 

.1 ,,, (! l . 
l~\ı nııştr. ramp mevcu 

dl.! 
0

1

t <;en Ytlo. nisbı~ten yÜi.· 
U S<>kuz fazladır. Mevcut 500 

~~kındır. 

miştir. 

Rozveltjn nazetliği 
Vaşington 8 (a.a .) 

Amerika Cümhurreisi Roz· 

tayyarecileri hiç te atıcı de 
ğil\erdir. Almanlar, ltalyanın 
iltibakile hem adeden ve hem 
de hakimiyet ıtibarile ıny,llte 
reye bir faikiyet temin cde
ceklt-'rin\ düşünmüşlerdi. Fav 
kat bu tah.ninler boşa çık· 

mıştır . 

;velt, üçüncü efa olarak Cüo 
hurreisliğine nnınzetliğinl koy-

muştur. 

Suriy~de gerginlik havası şidd ~tle esmektedir. Yer 
yer henüz keşfedilemiyen hareketler inkişaf etmektedir: 

Şiddetli bir grıyri tabiilik küküm sürüyor· 
Askerlerden birçoğu yiiksek rütbeli zabitleriyle birlikte 

yabancı memleketler:: kaçmışlardır. Mücadeleye devam 
azmiIHle olduğu için tevkif edilen erkamharbiye reısı 
kaçmıştır. Müthiş İ.>İr sansör vardır. Suriyede k<alan kuv
vet 11 Fransız fırkilsiyle 7 bin Suriyelidı-n mürekkeptir. 
Oğlu Almanların elinde esir olan Ho-Komiser, Vişide· 
ki Fransız hükumetinden salahiyet istemiştir. 



Grup bir inciliği maçları 
Takımımız çok güzel oynamasına rağ

men Malatya şampiyonuna yenildi 
Grup birincilikleri maçla rak sahaya çıkmış bulunma· 

rına iştirak etmek üzere Mer Si olmuştur. 
sine giden ~ampiyon takımı· Bununla beraber, tribün· 
mız Gençspor dün şehrimi • leri dolduran binlerce seyir· 
ze avdet etmiştir. ci takımımızın ~nerjik oyunu 

Maçlara geçen cumarte· nu takdir ve alkışl;ula ~arşı 
si öğleden sonra başlanmış, lamış maçı bizzat idare eden 
o gün Mersin - Urfa, Di · genel direktörlük zat işleri 
yarbakır ·- Mardin, pazar müdürü dahi takımımız hak 
ıfjnü de Hatay - Malatya kında çok güzel mtitalealar 
Seyhan - Çankırı şampiyon serdetmiştir. 
ları karşılaşmışlardır. Grup birincilikleri dömi 

finali sona ertliğinden yarın 
Mersin O - 7 , Diyarba 

ktr 1 - 2, Malatya O - 2 
Seyhan O - 6 birinci dev· 
reyi kazanarak dömi . finale 
kalmış ve dün tekrar karşı· 
Jaşmış\ardır. 

Gençsporun çok güzel 

bir oyun oynamasına rağ • 
men yenilmesinde amil 
olan sebeplerden biri rakibi 
nin de çok kuvvetli olmast 
ve en son dakikada yapılan 
haksız bir itirazla en iyi o · 
yuncularından birini bıraka-

lskenderunda 
fiat mürakabe 
komisyonu 

lskeod~runda teşekkül 
eden fiat mürakabe komisyo 
nu faaliyete geçmiş ve ıaru· 
ri bavaiç fiatlarını tespit t>de· 
rek kontrole başlamıştır. 

Takas ve kambiyo 
müdürlükleri 

Mıntaka ticaret müdürlli· 
ğü, Hatayda bir Takas Limi· 
ted şubesi ile kambiyo müra· 

' kipliği ihdas edilmesi için 
maliye ve ticaret vekaletleri 
nezdinde teşebbüsatta bulun 
muştu. Her iki veka\e1 bu 
müdürlüklerin şimdilik ihda· 
ıına imkan bulunmadığım 
fakat ilk fırsatta ve imkan 
basil olur olmaz ihdas edi· 
leceğini bildirmiştir. 
Toprak mahsulleri 
ofisinin mübayea•ı 

lskenderun toprak mah· 
sulleri ofisi yulaf mübayea 
ıma dı~vam etmektedir. An· 
cak Ceyhan ve Adana mın· 
takalarında olduğu gibi hen üz 
buğday ve arp_a mübayeasına 
başlan.amıştır. Bu yüzden buğ· 
day ve arpa fiatları dü· 
şüktür. Müstahsit(e, ticaret 
müdürlüğüne müracaat ede· 
rek ofisi·ı bu iki mahsuıÜ 
d~ salto alması için teşeh· 
büsa~la bulunmasını istemiş· 
lerdir. M111t.tka ticaret mü· 
dürlüğü lfızım gelen teşcbbü· 
satı yapmış olduğuııdan ofisin 
hu giinlerde mübayaata 
baş\anınası Ut!klt!nme ktedir. 

Istaııbul radyosu fa-

final yapılacak ve bu:suret · 
le grupumuzun birincisi ta· 
yin edilerek diğer gruplar · 
dan gelec!k birinciler de yi· 
ne Mersinde karşılaşacakhır· 
dır. 

Şehrimizde yapılması mu· 
karrer bulunan tribünlü ka· 
pah saha gelecek grup bi· 
rincilikleri vaktine kadar ik· 
mal edildiği takdirde önü 
müzdeki yıl grupun burada 
toplanması vadi mümessilden 
alınmıştır. 

Güreş ve boks 
maçı arı 

Devaın ediyor 
Sureti mahsusada Antakya 

ya getirtilen amat<ir güreşçi 
Mersinli Ah~edin 5 temmuz 
günü akşamı ağır siklet şam 
piyonu Ömer İle güreşeceği 
mukarrer iken Ömer gelece 
ğini bildirdiği halde gelme· 
miştir. Mersinli Ahmed itfa· 
iyeci Tevfikle karşıluşarak 
eksersiz maçı yapmıştır. 

Boksda da Edip ile lstan 
bul orta siklet ~ampiyonu 
Nazar oynamışlar, Edip pu· 
van itibarile galip gelmiştir. 

Yine hatif siklet Çukur· 
ova şampiyonu Mahmud Bo 
yar, kuyumcu Kamille oyna 
mış ve Mahmud gıstip gel • 

miştir. 
Amatör sporcular: dün 

öğleden ~vvel güreş ve boks 
oyunları yapmak üzere Rey· 
haniyeye gitmişlerdir . .,Spor· 
cular dün akşam şehrimize 
dönmüş ve Hatay parkında 
llaif Karaböcek, Kemal Gök 
Arslan, Zekeriya Göktepe, 
Mersinli Ahmed, Mersinli 
Mahmud, Antakyalı Kamil, 
lrnrşılaşmışlardır. Maçlar ol· 
dukça heyecanlı olmuştur. 

Dörtyol kaymakanı 
vekaleti 

Dörtyol kaymakamı Şev· 
ket E~er bir ay mezuniyet 
almıştır. Dörtyol kaymakam 
vekaletini Hassa kaymakamı 
Mahmut Sürlük idare ede· 

cektir. 

Romanya da 
Başvekil Bulgaris 
tana kur yapıyor 
Bükreş 8 A.A - Y '!ni 

Romen Başvekili Sofyada 
çıkan"Otro" gazetesinin bir 
muhabirini kabul ederek ken 
disine beyanatta bulunmuş 

ve Bulgar milletine karşı duy 

du2'u sempatiyi açaklıyarak 
iki memleketin sulh içinde 
yaşamasının kendi menfaat
leri icabı olduğunu ve bu 
nun için aralarındaki) ibti· 
lafları hallederek bir tarafa 

atmakla miimkün olacağını 

söylemiştir. 

Bükreş 8 A.A.-- Roman 
ya Kralt Karo] bugün Sov· 
yetlerin yeni Bükreş sefiri 
Mortineri kabul etmiştir. iki 
senedenberi ilk defa olarak 
tayin edilen yeni Sefir, Be· 
sarabyanın işgalinden evvel 
Bükreşe gelmiş bulunuyorlar 

dı. 

Macar mehafili ne
diyor? 

Budaçeşte 8 A.A.- Ma· 
car siyasi mehafiline göre, ı 
Romanya ile Macnistan ara 
sındaki vaziyetin hüıasası şu 
dur: 

Son bir kaç gün içinde 
~müşahade edilen heyecanlı 
vaziyet, yerini, daima büyü· 
yen bir inkişafa bırakmakta· 
dır. Bununla beraber Roman 

ya sef erberli~inin mucib oldu 
ğu Macar askeri tedbirleri 
Romanya tarafından bir te· 
şebbüs alınıncaya kadar de· 

vam edecektir. 

Bri günde 12 Alman 
tayyaresi düştü 
Londra 8 A.A.- Alman 

tayyareleri bugün garbi lngil 
tere üzerinde uçarak bir 
şehir üzerine bombalar at· 
mış, bazı hasarlar yapmıştır. 

insanca da zayiat vardır. ıki 
bombardıman tayyaresi düşü· 
rülmüş ve bunlarla bir gün

d!! düşürülen Alman tayya 
relerinin sayısı 13e baliğ ol 
muştur. 

ilanen tebli- ilanen teb"' 
ğat liğaf ~~ıe 

Antakyanın Sekakin ma· tidiir-
hallesind"n Saadet ile ayn\ AntakyaAdliye binası karşı~ Dini 
mahalleden iken ikametgahı da lsmail 0 !lu Hamid Urfalı 1. S ku1 
mechul olan İzzet oğlu Mah- Antakyanın Gaza Paşa (Sak ~ 
mut aleyhine ikame olunan biye) Mahallesinden Abdulıtl ~ 
talakın tescili davasının icra sih kızı Mari ve Arkadaştır 
kılınan mahkemesinde ilame rı arasında Antakya sulh 
müstenit ve şahadetle sabit hukuk mahkemesinde yapıl· 
olan müddei Saadet ile Mah makta olanAkar taksimi daV"1 

mudun vukubulan talakları· sında Dava olunanlards 
nın tesciline 4,7,940 tarihin· Salihiye malıalle-;inden müb1 

de gıyaben karar veril mi:; ol· ~irin llyasCirciAbctuşuş 'lkaırıe· 
duğundan Müddeialeyh bu kıl' gahı meçhul olduğu daveti)'t 
rar tarihi tebliğind~n itibarcrı d~ki meşruhtttından anhşıl }' 
15 gün içinde kanuni yollara sına binaen hukuk usulü 11111' 

müracaat etmediği takdirde hakemeleri kanununun 141 
hükmünün ktttiyet kesbedece ve 112 inci maddesi ahki 
ği ilan olunur. mına tevfikan ilaııen tebligı 

ilanen tebliğat ıcrasına kırar verilmek!: 

Antakya Adliye binası kar· duruşma güııO 
şısında lsmail oğlu Hamit ile olan 15,8,940 tari ·ıine tesıı· 
Antakyanın Gazipaşa (Sali· düf eden perşembe günü sa81 B 
hiye) Mahallesinden Abdül· 9 da Antakya Sulh hukuk 'İtn 
mesih kızı Mari ve arkadaşla mahkemesinde hazır olma111S ~lıı 
rt hakkında Antakya sulh hu veya bir vt'kil gön Jerme11it dlİr 
huk mahkemesinde Yapıl- aksi halinde hakkınızda k11' tık 
makta olan akar teksi dava· nuni muamele yapılacı1ğı ih' ~ııd 
smda tar olunur. ~b 

Dava olunanlardan Sa· tif 
lihiye Mahallt"sinden Sıdike ilanen ttblığat ~e?ı• 
Circi Abduşun ikametgahı AntAkya Adliye binası ı<•' tı.ıı l 
meçhul oldu~u davetiyesin· şısmda lsmnil oğlu Ha(llil ~a 
dt!ki meşrubatta ikametgahı Odalı ile Antakyanın G11ı1 d, 
meçhul olduğu anlaşılmasına Paşa {Salihiy~) malrnllesiodt' lsra 
mebni hukuk muhakemeleri \ı1ihai1Circi Abduş veAbdulı1le \ıer 
kanunun 141 v~ 142 inci sih kızı Mari ve arkadaşlııt11 1\ıaz' 
maddeleri ahkamına tevfikan hakkmda Antakya sulh huk" ~,b 
ilanen tcbliğat icrasına karar mahkemesinde yapılmakta O' nıcl 
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