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• ~uıya Hariciye Komiser Muavini Eksela~s Potemkin ıAlman Devlet Reisi . Hitler 
Dun Ankaraya geldiler ve istasyonda resmi . . v •• • 

merasimle karşılandilar Beklenılen nutkunu ayıştagda soyledı 
i4 lmanya, İngiltere ile olan bahri muahedesini, Polonya ile 

E: k s e 1 a n s p o t e m k i n . olan mukavelename/erini feshetti 

RiYnseticumhur-köşküne giderek defteri mahsusu imzadan B. Hitler, Fransa ile aralarında ihtilaf kalma-
.~onra Başvekil ve Hariciye V~kilimizi ziyaret ettiler i dığmı, İngiltere ile bir silah yarışı a girmeye 
Üğle üzori şereflerine bir ziyafet verildi 1 hacet kalmıyacağını bildirdi 

Ankara 28 a.a. [Hadvodnn] askori kıtn rn imci seltı.wı Öğlo i.izori .Anadolu klü- , Ankaı·ı> ?.S [R 
1 1 

] · 
Hu · · .... - a..a fü yot nn ~artile bir .Alınan otomohil vo Huzvolt me ·aJı dolayısiylo Ya Hariciye komisel' ifa etıni..,tir. blindo Hariciyo vekili ~orcfle-

ltıua"· . ~ ı> t . . . Berliııclen bildiriliyor: ynlunıııı yaptırılma ı. ıııevzııbnlı devletlere gnranti 
bu ını J~kselfms Poteıııkiıı J~k ... chms o emkirı garda- rıne bir ziyafet vermı~tır . 

b Devlet reil"i B. llitlor bu ·3 Unwiwrcle iktisadi ha ) a alı Ankara ehpre~iııo ki husu i salomln lJir müddet Ziynfotto Dahiliye, .Miiıı:ı.ka· · - ;::, vcrcbiloceğiııi ~özlerine ilave 
g nn· 1 . . 1 t t · k l H . . gün Rayi~tağda bir ımtıık frad haklarının t:mmma ... ı ''O lıuııa 1 . . 

l'' <tn m nsi VAl'rouln ~cılı- ıstırn ıa e mı~ ve ·ar~ı nıııa- lttt vekillerimizle a.rıcıyo k 
1

.
1 

ı> 
1 

b t o1mı~tır. 
lllti~n l . 0 

1 t ·ı .... fj'"kt 1 .. "k 1 etıni~tir. J\.Iuıııailoyh hu nnt- mu an o onyaya sor tıs j • '" go ınıı:ıtir. ya go en zova ı o goru~ u · en Vokfiloti ve Sov.vet myu · e 1 
·< - kunda İngiliz - Alman deniz hir liman tesisi. ıığili:t. - Alıııaıı doııiı-1 iti 

... Ista yon Tiirk, Sov,·et':ıonrn Sov)'et sefaretine git- ~ilik orktmı hazır bulunmuş- . f
1 1 

.. l 
~tı .1 ıtil:1flarıum fo8lıodildiğini bil- 4 - Alman - T.ch huuu<lu ı aflanııııı l'e lıi ~ebep orını ıı 
h'"' sya. l,ayı-aklarih• ~ii ·leıımi ., nıiştir. larilır. <l' 
"h f ırrui~ ve buna sehop olarak üzorindo tashibat ynpılıııası. gilfa mntbunt ve makamla-
~ 111tnnkta idi. :i\Usafirinıizi Aııkara 2...., :ı.a. [Uadvotlaıı] t ·ı · \l 1 ı ... 
~.~rda Harici ro • J J , ~gı teronıu .ı manya a oy- G - ı irmibeş :--eııulik bir 

1 

rınm n]l"yhcloki propag-an<lala· 
·~ııkr" . Vekilimi~ O\')'l't Hııridye koıııi:-.or Japonyanın Pı'ne nönueruiiij hınclo propagaudalnnla hulıııı n<lonıi tel'aviiz nıi:•ak1 akılı. . .. 
\ 

11 Sarac~ıı-Iu llnricb·o ıuı1°vini J~k~eıau~ Pott•ıııkin Y il 1 . . . rı doht\'Jsılo oldul'i-ııııu lıııcrıııı 
r kt. . · · o 1 

J .. ' duğunu ılerı siirmiistiir. Bu Alınan tokliflerıno ]>o j " ,. e n 
t.. o •tletı ııınumt k(ttihi .Nu- hngiin . aat. 10,20 tlü Hiyasoti Korelı' AsLerler 1 1 • • • ıwili:r. hiilnıııwtiııo hi]dirdiııı. 
·<.ıı\11 }f l , Sozüııo devam eden B. loııv:ı tarafmclau covnp vorıl 0

1 Qlh ~ cnoıuoncioğln, Tc~rifat cmuhur kö~kiino giclorck def- . . · . . . ııg-iltorc ile hir siHih yarı 
··•tıı:n -- • 1. Hıtlor, Sar havza~ırıın Al- mı~ vo l\1ıllotlor Ooııııyotı ._ 

ı,...,.. . müdürü 1•,ua<l Şe;kot teri malı:-rnm imza etmiş on- Çin ordusuna fes ım ~.ına girınc,.·e haeet kalmı.''a-\"Çel ınaııyn.ya avdeti .Ifrmı~a ile yiiksok komi~orinin Dan ing-
1 ı, Ankara Vali vo Be- elan onrn Haricfro Vekili enktır. ltal.vn ile Alman.vn.rı 
Odh·o . . . . . .. · oldular. · aralarındaki nrazi ıııeselelori- don geri ~okilnıo~ilo koridor 

" ıoısı Eınııt'"'t dıı·ekto S,' ükrii arncot?lııııu YC Ra~.·- bı"ı·le·tı'ı·c'n l>nlY}n· , ... ,,··11111·,.c ti.i · ' "" · - ...., ·-·- - ni tamam ile lıalletıni~ olcl n- fosisinin 1934 tn rilı li iti la l'la r· :; "t"> 1 ~o,, 1 • -
' daha bnzı ze ·at ·ıc "'ov- vekil Hefik Sny<lnıuı ziyaret A k 28 (Rtıd)·Odaıı)- kt" A tJ l'T tt ı Yet hii "k · · ' ' 1 u ara ~.a. . . ğumı; Polonyava da aı-;n11-ıd:ı- la kabili folif olııı:ıılığı <·ova ce · ır. rııavu nonn a ynn-

Yu · elı\ı'lı'k < t•k"nı t·a otnıiR,tİı'. ,Jopoııva Çına ~·lrmı bın Ko . . . • • 0 ı t ı· 1 ·ıı k t f ~ılaın ~ ' a .... r- k · .. d ~ t. A ._ 
1 

kı teklıflerın raptlınıs hulun. bı veril mi~ olduğnnn ı-;iiyle- nr :ı rn ıııc aıı ı ıa ·ı :na ı-
r '.l~lardır. H:ıriciyo \Tokiliıniz bizzat, relı ne er gon ermış ır. her er ı .. · . . ' el t · d'l · t' 
l . kardeş bir millete karşı har bet-. duğumı soylemı~tır. nıistir. mız an nı:snp e ı mı::: ır. 

dn ıren hıtasvoııa ~eldin-in- Bru;veki1iıııi:1. Rofik Saydam H t kl'fl l d 'n J~T·tı .. ·· 1 1 \1 T İt l -.. ı.ıı··,. w .... o mek istememişler, bunlar kıs· n o~ ı er ı;ıun ar ır: . "11 or; sozune < evaın .r mnnyn - . aponya - a -
lUi}lj \t;ıo:ıkn Türk vo Sovyet kart gföıdorıuok surotilo ia- meu kaçmışlar ve kıamt>u Çin or 1 - Dansiııgin Almanya ederek, Alııınnya kendisini hir ya nra ... ındaki tc.~riki ıno ai 

1llar Iarıııı Ç"lını~ l>iı· doi zi.vnı·ette bu1unmu8,laı·dır. t k .1·ı · lık 
----...:::." " ·, duııuna teslim olmuşlardır. ya er ·cuı wosı. ma omo huzuruna ~ıkarıırnk hakiki bir ıııcdoniyotiıı vo cliin 

P - - - Ayncyııui adasında Oın kuv 2 - Hariç memleket im- gibi olan bir konforau~a a~la yada uizauı ve adaletin bir 
a ri s B ii y ii l\: E 1 çimi z veııeri tayyarelerle cephane ar tiynzınaan nıüstefid ı k ·ıoır k ·· t ı . 

" dıklntından şimal istikametinde 0 ma ı.,. ıra ·e rrna gos orcuıez < omı~ ~artıdır. elemiştir. 

E:içilik -binasında büyük bir !:P~:.~,~~s~:~;.:•arruz ••~m• 
ziyafet verdiler 

ı· -
'Yaf ette F'ra11sa Reisicumhuru, Harici-

l ngiltere ile Sovyet 
Rusya arasında 
Aukara 28 a a. (Radyodan) -.Ve , 

nazırı ve Paris sosyetesine mensup Deyli Ekspres gaıeteei aldığı 
b' bir hat.tere atfen yn:ıny01·= 
ırçoh şahsiyetler hazır bulundular Moskoçadaki lngiltere Bü· 

Elmukattam gaze
tesinin verdiği 

bir haber 

Karacailyasta 
Dün sulama şebeke

si hafriyat töreni 
yapıldı 

Atıka - yük elçisi hiik1lmAtindeıı aldı~ı Kahirede çıkan meşhur El Vilayetinin de Türkiyeye verilme 
f> rn 

28 
n.a. Radyodan)- l11gı'lterede mecbur"ı as~erlik talimat üzerine Sovyetler Birliği mukattam gazetesi Türkiye Ue sini tazammun etmektedir Diğer için Karacailyas civarında kana 

aristeıı bilr1ırılil'M: ııio ko :nşularından l.erhangi bi· Fransa ve İngiltere arasında cere bir şayiaya göre de bütün Suriye hn şoaeyi katedeceği mevkide 
Pnris b- - k k T k 

Dün saat OD altıda Mersin 

ovası sulama şebekesi hafriyatı 

Da Uyuk elçimiz Suad anunu rine taarruz vukuunda derhal yan eden müzakerelere dair aşa ıtası ür iyeye verilmek isteniJ başlama töreni yapılmıştır. 
liıc. v~~ Ve refıkalnrı Türkiye el<;İ yardımda bulunacağını teklif et ğıdaki haberi neşretmektedir: I miştir, Ancak Türkiye hükiime Tören çok güzel olmuştur, 
letd 'ı ınasında bir ziyafet verm i ı:ı 1 A uam ve Lordlar miştir. Bu teklif Polonya ve Ro Diplomasi faaliyetten anlaşıl ti Cümhur reisinin beyanatına t f ·ı-t k 1 

r. Bu . "' ,. manuauıu muvı.fakatile yapıl·' d 1 sadık kalarak bitaraf kalmak ar e sı a iDi yarın o uyucu arımıza 
zırafeıt ır R ı · d kabul 1 ı~ına göre, totaliter devletlere 1 t "d t • t• Cumhuru 0 

ransa .e 81 1 kaınarasın a mıştır. . . zusunu eyı e mış ır. bildireceğiz, 
tefık EkselAns Lölırüo \'e • • karşı .te~kıl edılmek istenilen cep Gazete son günlerde Türki _..,... __ 

ile 'il arı, Hariciye nt\ıırı Bon· edıldı Almanya kara orJuları heye ıltıhak etmesi için İnğiltere ye ile Fransa ve lngiltere arasın Fı· ı·ıstı• n 
\'o refıkal _ _ ı U tarafından Ankarada serdedilen da ceryan eden müzakerelerin 

1 
ahrı fe harı, buyuk e lçıler, Ankara 28 n.n l Rad~o ıiRn) - k ~ meaainin bu gün Ankaraya bağlı h b t k'I ... v h d•ı • 
lııoın me usan mecll'lllllll tn· Londrndan bildirıliyor: uman anı ~~ UDU • u mevzu eş ı ettığını a u 1 erı 
li ış azaları, Harıciyo nezare- A~nm kamarası mecburi as• bulunan Halaydan başka Halep ılave edıyor. 
rı~ erkduı, Yüksek memu r lar, Pa kerlik kanununu 145 muhalif J / ~·,: bl • I k karar 

sosyotesinı - ırey e karşı 376 reyle kabul el- ta ya ve , ra usa ıspanya Almanya ı· 1u avemete Yatı . n mumtaz sahsı- 1 • • • d .. f 
erı bu Zİ)'lıfett t 1 miştir. I..ordlar kamarası da hü- gıdıyor. ver ı er 

tııu lnrdır e ıazır buluo· künıetirı yapmış oldujtu kauun 

""-- . 11\~ıhrısını tasfip etmi~tir. ı, A:.k;:~ı:: ~a~a <:r~du~~~aa~~ Veni bir ticaret muahedesı· Kudiis, [a.a.) - He. mi 

Ş 
Yalıucli mohafili Fili iiude hir 

a k •• ı d I mandaoı ltalyan askerıi kuman • 1 d r u er en clanlıırı ile görüşmek üzre Roma ımza a f Yahudi ocağı tesi:-ini temin 
r ya gelecek ve bunu müteakip odeeek olun bir takım to<lhir 

em., rı· • " 11 Trahlu ı; l gidarek gElnerAl Balbo Su muahede A /manya ile Romanya ll'rin tathiki surotile yeni bir n 1 n og u arı il• de gör~seoekllr. arasında imza/anan muahede ınııka»omot aiyasotiııo kamı· 
E:rnt ir N a __ lp Şam da fevkala.A de 

1 

Yugoslavya Hı' rı'cı'ye naA z ırı 1 genişliğinde olacaktır vormi~tir. 
Berlta (A.A) - İspanya ile ------------- Ynhudi lıa1·okoti tali komi 

eza hu r ati a karşı 1 andı I ar Bel arada döndü ztm~:~:.~::~·~!:::~:.!~;.j,'.İ•• ı ti 1adr:1::' zafer :;~~.~;ı:::;; !~:~~'.:~::'.:; g~::~: 
A.rıkar 28 - (R --.d - Aııkara 28 a e. (Radvodan)- (S d E t E h 'J -a a.a. a yodan) l k . . 1 

• ua - s c o mecmuasının · 
Ş"llld çu saatte katedilmıştır. Yugoslavyn Hariciye nhırı t'yı' haber alan mahfellerden 

0
_k ı Verilen haberlere göre lspan ıncyı ve ııwınlokotin imar YO 

Ş an bildiriliyor: 1 A _ . . d k l 6 
it llrkit t uzerınde ellerın e 

1 ınç Marko9İQ Herlinden Bel11rada renerek verdiA-i malumata ao··re, yanın zafer şenlikleri 14 ve 15 ondfü.;trisine snı i"odilmck üzre 
h'-trttl erden Emiri Abdullah olan •üv ·ı k "d ı r okuya dö - üt 8 • j 

11.ıo. tri ... ı... ğl E • N . arı er ası e e nmueı bu .muahede aerenlerde &"iman 1 mayıs tarihlerind.e .yapılacaktır. b' 1 l k ...,..ttı .... o k • T ~ ır mil~·on ngiliz lira ı - da-
tri ş u mır aıp l ra alaya refakat etmiştir. 1 1 R 14 M t h d h 

..... ama aelmı"ştı"r. 1 • - •ya ı e omanya arasında imzala ayıs arı ın e er mın 1 "}" . k 
d -.a,.~ 6 t k k- ıı ı i tikrnz nkdetme~·ı ·nrnr 

e hü .. '-ileyh h d - • ı bal merasiminde hü u Amef~I p 1 1 ı nan muabedt genişli~ibCle olacak takada merasim hususi bir proğ 
l hlt \.. er uğra ıgı yer met k- ar amen osunun 6 lt ,, t 
anmıştır Qır tezahüratla karşı ! er anı tamamen hazır bulun r ıtır. Muahadenin hedefi İspanya ram ile başlıyacak ve tam gece a ına nıımış ır. 

Emir Naip hSnriye hududunda ı muşlardır. Emir hazretlerinin yeni bir k8Jlfl maden servetlerinin istismarıdır. yarısı hakim tepeler üzerinde bü Hayl'ndn siYil polis tl'şki-
~e mera1 j 111 ila:ret!erine fevkala o~u.lları öğle yemeğini maiyetile Mecmua diyor ki: yük ateşler yakılacaktır. lfttııın men. ııp yerli Arnplnr 
rı hiç göru·ı hpıl1111~tır Şam şeh 1 b.ırlıkte reiaicümhurun nez ••• - Harp sanayii için çok mü 15 Mayıs tarihi milli bayram 
Ya llletaı· "I du de yem· t' Aııkera 28 a.a. (Radyodaıı) him olan civa, pirit gibi maden " _ 

1 
dan iki karne .. , Pazar mahnl-

fanıış ve 1t ta "hA b' " ' ış ır. Akşam Fransa 1 l h · gunu O acaktır General Franko . onb· 1 rı ı ır gun Amerika Birleşik devletleri ere ematit, antimuan vesaır .. Je:<intle hir lıiieuma maruz kal 
tın ınethalind •n trce halk şeh fevkalade komiserinin yemeğin parlamPntosu Reisicumhuru mPC madenlere malik bulunan lspan ° gun resmen Madride gidecek 
"e b e emir· d b ı ki S ını~lanlı r. .ı.\ tılan J- ~ ı 
1_ uradan t 1 karşılamış e u unaca ar ve yarın ak lıee on gün evvel halıer vermek ya iç harbe liadai' yctln1z oatı Av 1 ve aint-François kilisesinde bu · \.urı:;ım tıl'· 
~ik 1 ° ele k d el l · · •ık bir ınesaf a ar yedi da şam Halep tarikiyle Ankaraya SRrlile .Jsponyıı ile ticareti tem· rupası endilstrih::. ine satış yap münasebeti~ muazzam merasim an m·ı Cilnıiiş, diğeri M•ır 

e ancak bir bu hareket edeceklerdir. did saUihiyctioı ver mit Lir, makta idi. ı yapılacaktır. ımrette yaralamnıştır. 
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~Akdenizde Bir !Silahlı ~ A\7 rnpa 
1 

8. f et~i Okyar ve 
Yahya Kemal 

! İş ihtilaflarını uzlaı 
1 tırma ve tahkim 

Nizamnamesi 

Harp ıkarsa 1 
Son karışık vaziyotler dola· A nkaraya döndüler 

yısile Avrupa mH!Ptl~rinin hepsi 1 - Dündeo arıan-
EEF== ı ıdrifL hüdie{ıln i ıı inkişafını he j iki güoieııberi şahrimizde Madde 25 - Mümessil olsll 

1 
yecııı , f a f'lde sılılh b~ı klecliklf ri 

1 
bulunan Bolu mabusu B. F*'thi 1 ve mümessillik ödevlerini ya~· 

1 a e ı kardır. 1 Okyar ve Ankara mebusu B. maga ehliyetli olarak eeçilıJJ 1f 

Al.nan ve ltalyan donanmaları lngiliz ve Fransız deniz kuv· 
vetlerinin karşısında bir şey yapabilecek midir? -

Ucunda Sicilya adası hulu mıyacıığı gibi harp gemileri de 
1 
lııgiliz filosunun trn~lam bir yer 

nan ftnly ırn yorım ndası Akdeni bunu pek ynpamıyacaktır. de üs tutmasıdır. Bugünkü ln
zi biri eerk, biri de garp havza Boğaı.lı:ırın dar yerleri 0 ka gilız filo~uuu oldu~u gibi el<• 
sı olmak üzere iki kısma ayır. dar kısa ve iki fanrndaki sahil- alsak, f ııgili:r. ve Fr: nsız müşte 
maktadır. Aeağıda Sicilya ile ler 0 kadar sarptır ki en ağır rek doııanmasında alil büyük 
Af ·k saf harp zırhlısına mukabil, ltal 

rı a arasında dar bir bogaz hareket eden gemiler bile bura 
ı )"anlarda iki tane 11ardır. Bun-

bulunuyor ki burada talyanla dan gecelerı karanlıkta rahat ra 
k 

dan baeka bu tarafla iki tane 
rın mü&t&h em Pantellaria ada hat gecebilirler. 
eı urdır. Daha müh m bir tehlike ce tayyare taşıran gemi vardır ki 

'rulon baslıca üs olmak üze nubi ispanyadan boğazın sark bunlardan ltalyanlarrta hiç yok· 
re bütün Frane.z deııiz üsleri sahillerine yııpılacak bir hücum tur Bu Laraha on a~ır, dokuz 
garp tarafta kalan kısımdadır. dadır. Fakat böfle bir hücJm ağır krovazöre mukabil ltalyan-

fngiliz Akdeniz ôonanması sarkın daha ilerisinden yapılıın 1 ıarda 7 ve 17 vardır. 64 destraye 
nın da biri Cebelüttarikta, öteki diğer hücumlarla koorcıinasyon re mukabil İtalyanlarda 59 dest 
ai Maltada olmak üzere iki müs ·ı' balidde idare Adi!emez. royer vıırdır ve Fransız destro
tahkem üssü urdır. öteki ve daha tehlikeli nok )'erlerinden otuz tanesi bilhassa 

Eğer bir muharebede fngil ta, Sicilya ile Afrika arasındaki büyük ve kuvvetli gemilerdir. 
tere ve ispanya - birbirine düe bağozdadır. Buradan geçecek Höyle bir kombinezon kar· 
man vaziyette bulunuyorlarsa o gemiler Alman tay)'arelerinin eısıoda ltalya, şüphesiz . geri ka · 
zaman Cebelüharlk boğazı, hem de ietiraki ile Fransanın cenubi ıacaktır. 

uzuıı menzilli İspanyol topları Akdeniz ımlarıodaki Fransız tay ltalyaoın iıhalatıodan yüzde 
nıD, hem de lepauyol tayyarele yarelerine faik bir vaziyete ge 58 i denizden, yüzde 70 i de Sü 
rinin atesi dahilinde bulunaca Qecek olan İtalyan hava fıloları veye kanalı veyahut Cetıelütıa· 
Qından bir deniz üssü olarak is nıc toplu hücumlarına maruz ka rık boğazından gelir. Bu yüzde 
tifadeye elverişli olmıyacaktır. lacaklardır. 58 ithalat eşyası artık İtalyaya 

Bu oradaki istihkamları kay Bunlarla birlikle toplu deniz gidemiyeceği gibi, Habeeistan 
bedeceğiz demek değildir. Bi!A altı gemileri ve torpidolar da 110 Trablusla olan münakalesi de 
kis burasının çiğnemesi güç de hücum edebilirler ve halfanlar, kesilecektir. 
mir leblebi olduğunu düşünmek bu silAhlar hususunda bir hayli İtalyanın gayet uzun sahil· 
için bir QOk sebepler vardır. üelün me11kidedi ler. leri varôır ve birçok büyük şe-

Buraya yaklaeabilmek için Böyle bir düeman kuveti hir 110 kasabaları da sahildedir. 
yalnız dar ve kumlu bir geçid karşında zorla ticaret gemilerı Al!Ah göstermesin, harp olur ve 
vardır ki bu da kayaların üze nin geçirilip geçirilmiyeceği hak tay)'areler eehirleri bombalamı· 
rindeki muhafızların tam biri kındaki fikir ve mütalaalar fark ya baelarlarsa o zaman bu eehir 
muhafazası altındadır. ~ lıdır. Fakat bunun iınka.nı ve im lerde gemi topları iQin kolaylık 

Tedafüi bakımdan kayalar kansızlığı logilız filosunun kuv la eikAr olacaklardır. 
içine oyulmuş gnlelerl, tünelleri vetine ve onun yapacağı taarruz 1 i spanya, her ne kadar, ltalya 
mahfuz mahalieri ve istihkamla hareketle~ı~e oaıtlı _bu_ıunacak_tır 1 derecesinde deniz tehlikesine 
rı ile Cebelüttarik pek ziyade Kendısınden buyuk netı~e maruz değilse de o dn gene de
kuvvelidir ve bu bakımdan Tole ler beklenen taarruz hareketlerın nizden büyük bir tazyika ma-

serbest kalabilmesi için Akdeniz ruz kalacaktır, "'· 
do'daki Alkazar'a benzer ki bu ticaret münakalesini muhafaza 
nun böyle olduğunu herkesten eımek ieinden kurtulmuı olması 
iyi lspanyollar takdir ed~rler. çok arıuya eayandır. 

Malta Cebelüıtariktan pek Bereket versin bu naklıyat 
farklı bir vaziyette değildir. Her bir çoklarının sandığı gibi ağır 

ne kadar, burası bir ada ise de değildir. Süveyş yolu ile lngılte 
Sicilyad'ln ancak kırk mil uzak reye gelen eeya, gelen bütün 
ta bulunan bu ada tayyare bom mal 11e eşyanın ancak yüzde 12 
balarına kolaylıkla maruz oldu sini teekil ederken bunu da nö 

uetle Kap yolundan temin et 
Q'undan tam ve ehemmi)'etle bir 
deniz üssü sayılamaz. 

Bu nokta 1935 ve 1938 buh 
ranlarında Akdeniz filosu tara 
fından seSBizce itiraz edildi~i 

içindir ki denız üssü lskerıderi 
yeye uaklolunmoetur. Fakaı bu 
rada da Cebeluttarikta oldu~u gi 
bi tahliye oranın zaptedilmesinin 
mümkün olduğu manaRına gel 
mez. Buraya ltalyanların asker 
çıkarması hem güQ, hem de teh 
likeli bir eerdir. 

mek mümkundür. 
Akdeniz içindeki memleket 

lerle olan ticaret münakalesi de 
bütün münakalatın yüzde oııunu 
teşkil eder. 

En mühim olan nokta eu 
durki Cebelütlarıktan geçecek 
İngiliz erzakıoııı hiç birinin ica 
hında hı:ıeka yollardan getirilme 
si ımkaneız değildir. 

Fransava gelince, Balear ada 
larile onun eimali Afrika ile mü 
nakalasmm kesilmesi meselesi 
pek o kadar ballandırıldığı gibi 
kötü bireef değildir, 

Bu rolu tehdid edecek ge 
milerin İtalyan üslerinden gel· 
meeile Balear anasından gelme 
si arasında pek büyük bir fark 
fOlrtur. 

Bu adalardan yapılacak ha 
va hücumları da yeni bir lehli 

ltalran Qelerinin hepsi hal 
yada Sicilıa, 90 Sardünyadadır. 

Bir de Trabulueugarpteki Tob· 
ruk ufak bir üe ile oniki adada 
ki Leros adasında gizli bir üs 
mevcuttur. Buraya hiç bir yaban 
cının girmesine müeade edilme 
mektedir Fakat Maltanıu Sicilya 
ya yakın olueu gibi, burası da 
Türk sahillerine .,akındır. Bura ke yaralmıyacak, nihayet mev-
sı da hata hücumlarına maruz cut bir tehlikeyi şiddetlendire
bulunacaktır. 

cektir. 

Akdenizde bir muharebe 

Atlas denizi sahillerinde kufi 
vetli bir lngiliz donanması, Ak 
denizde İngiliz ve l<"'ransız müş 
terek donanması ve hududunda· 
da Iı"'ransız ordusu bulunan Is· 
panyanın bütüıı ticaret yolları 

kesilecektir. 
O ne kazanabilir? fhtimal

ki CebelüUarıkı. Fakat lspanyol 
lopları boğaza hücum da etsP, 
beri taraftan da Frsnsız kuvvet· 
leri İspanyol Faeıua doğru iler
liyecektir. 

ispanya Totaliter devletlerle 
birlikte harbe girerse bundan 
kendisi pek az birşey kazana· 
cak, bu ietirakiıı faydası, olsa 
olsa, Almanyaya dokunacaktır. 

Bundan sonra lspanyol li
manlarına giden Alman donan-
masıı11 hesaba katmıya sıra ge· 
lir. Fakat bu filo, Akdenizdeki 
deniz muvazeneeint değietirecek 
kuvyette değildir. Bunların fay 
dasi da tereddüt l halinde bulu• 
nan Frankoyu harbe girmeğe 

ikna ve icbar etmek olacaktır. 
Komandan 

Ruı-ısel Grenfell 
[Daily Herald] 

ingiltere,-/e askerlik 
için propaganda 

logilterede halkı askerliğe 
teevik için her tarafla biiyük 
afişler asılmıetır'. Bu afişler hal· 
kı askerlik yapmağa davet et
mektedir. 

olacak olursa lngiliz donıın 
masınıu alaoaQı bütün teda
füi tedbirler, deniz ticaret yo 
!unun muhafazaııına maıuf ola 

oaktır. 

Şurasını da unutmamak ıa 

zımgelir ki Balear adaları da 
Maltanın ltalyanlar tarafından 
maruz olduQu bombalanmak teh 
likeei gibi Franeadan 110 eimali 
Afrikadan bombalanmak tehlike· :==1= 9=3=9= 1

= • ...-=m==1.,~e~n=t=e~r-r. sine maruzdurlar. Fransızların M 

EQer halya ile lspanra müe 
tereken alerhimizde bulunurlar 
ea bu rolun iki noktada inkitaa 
uaramaaı ihtimal dahilindedir. 

Bunlaroan biriPi Cebelütto 
rıktır. Her ne kadar bahsi çok 
geçmieee de bu garptaki tehlike 
sanıldığı kadar mühim deQildir. 
Boğaza hakim olan toplar, bura 
dan serbestçe geQml1e mani ola 

hava husu&unda Almanlardan il naayonal Fuarı 
daha zarıf olduklarını da kabul 
etsek bu bombardımanlar, bu bir milyon müşteri-ı 
adaları ise yaramaz bir hale ge nin uğrağıdır. 
tire bilir. 

Hele lngiltere ile Fransanın ·Mallarınızı şimdiden 
müeterek bir taarruzunu hesaba ' hazırlayınz. 
katacak olursak, o zaman vara• 
caQ'ıınız netice daha nıemnuni- 20 Aiustos - 20 Eylul 
ret vericidir. Bunun iQin ear\ da':.:.....-===----==·=====-

Siyasi meııelel€'rin h~d _ b~r il Yahyıı Kemal düo.kll ekspresle bulunan ieQilerin gerek ieverene 
şek~I . al'.iı~ı_ ~u " 1rada mıllı, sı~ Ankdraya avdet etmielerdir. gerek ieverea vekiline gerekse 
yası, ıklıRadı \'artığını her haugı diğer ieçi arkadaelar ve it 
b~r badired~n ve muhtemel teca. Şehrimize gelen yerindeki sair memu~~:ra k1irt1 

vuzlerdeıı korumak ve kurtarmak - il 
ıcin gi?.li ve ı:ıeikilr hummalı bır Mebuslarımız hur~et .11

?. nezaket hari.cinde ~e 
faaliret sarfeuiklari görülmek· ı u·ııı. . . b 1 B hut ıozıbatı bozar eekılde b!l ıa 
tedır. "ı uyetımız me us arından • ket ve muamelelerde bulunma 

Atrupa ŞÖ.) le lıl>ylA yarı se· Ferid Ceıaı Güten, B. Turhan Ce- rı ve müme-eeillik vazifelerini b8 
ferber va~ iyetden i r, Ve hali ha-1 mal .. e Seyhan mebusu B. Hilmi hane ederek ielerinde ihmal ,e 
zırde Auupa devletlerinin a&kari 1 Uran, B. Tevıik Tarman dün sa teseyyüp göstermeleri yasaktır. 
kue11etlerini aşa~ı rukarı aşa~ı· ! bah ve yine vilA.yetimiz mebus lşteren veya ışveren vekili 
d"ki ~ak~amlarla izah etmek ı' ıarından B. AhmE.t Ovacık evvel de bu ieçilerden herhangi biriııi 
mümkundur. . ı ki gün eehrimize g~lmişlerdir. ie Kanunu hükumlerine tevfikllo 

Fransa: Hali hazırda sıldh ı . . işten Qıkarmak isterse İş daire 
altında bulumm askeri 5000001 Seyhan mebusu B. Hılmı . . ·ıg · ı· t k·ıAt k f" elİ . . . ı . srnın ı ı 1 eş ı a ına ey ıy 
kışıdır' Ve yenıden AiUlh altına · Uranla, B. Tevtık Tarman öğle· r t 1 .1 h b -' ee ıep erı e a er vermekle ıJJ" 
çağırılan ve 250000 tahmin edilen den sonra ekspresle Ankara ya k 11 f · 
k. · · ı · t 1 e e tır. 
ışı ve gız ı utu an rakkamla dönmüşlerdir. ' 1 1 1 

ber&ber· 1000000 askerdir· . _ K NC KISIM 
lngiltere: Hali hazırda silah 8 · Ferıd Guven 119 8 · Turhan a Uzlaştırma 

altında bulunan 200000 kişilik Cemal Berikerin bu gün Tareusa Madde 26 - Her hangi ı,it 
ordunun iki misline Qıkarılmaeile gidecekleri ve bi!Ah :ra Jine eeh- iş )'erinde çı...lışm~kta olan i&çi 
mevcudu 400000 k. ·d· rimize do"" neceklari haber alııı· · ışı ır. ler eaıısının b'!şte biri kadar ıl 

Polonya: 400000 kişilik or· mıştır. çinin aJni mesele hakkında bir 
dueunu son Alman tazrikine rağ B. Ahmet Ovacık Silifkere ıeemesi suretile işveren veya it 

a
mlen ihtı6.y0a0t000olak:a.k ·ıeilQh altıdna gitmiştir. veren vekilile aralarında çıklJlll 
ınan ıeı ı e mevcu u . . · 

1000000 k
. · · b ı A olan ıbtılaflara (toplulukla ie ıb 
ıeıyı u nıuetur. ,ı k k .... l L f Romaııya: Halıerlerio eksik- 1 uana er e ogre men o~u U _ tilAfı) denir .. Ş~ kadar ki çalı! 

liğine rağmen Romen 01 dusu makta elan ışçı sayısının beşl 
hali hazırda 500000 kisi oıarak Talebelerinden bir bıri ıo kişiden az oıan ieyerıe 
tahmin edilmektedir. d • h . . rinde i5Qilerle ieveren veya ie•' 

Rusya: Hali hazır vaziyEıt- grup un şe rımıze ren vekili arasında ayni mesel• 
teki haz~ri ordu mevcudu 1 geldiler hakkında Qıkacak olan ihtiJBfl' 
2000000 kisidir. ! rın topluluk! a iş ihtilafı • s9yıl• 

Almanya: Hali hazır ordusu . Adana erkek ö~retmen okalu bilmesi için her halde en az ıO 
1500000 kieidir: Çok gizli tutul-

1 
SOn SIDlf eubesi talebeJerindan , kieinin bu ihtilafa ietirak etuıil 

masına rağmen son toplanan ih · kırk kiailik bır l7rup dün aehri 
v r. v olması earttı r. 

tiyat kuvvetlerile bu mevcut miza gelmietir. 
2000000 dea fazladır. ı . Madde 27 - Bir iş yertııd• 

ilalya: Sou silAh altına alı- Talebeler lıerı okul derele çalıemakta olan iecilerden b:ıS• 
nan bee sınıf askerle ord v· rlne girerek tatbikatta bulunmuş !arının kendi hak ve menfaati' 

u me 1 .. ,..1 d ı· · h. · 
cndu 1300000 ki~idir. 

1 
ar ve 00 e en sonra ıman ın 1 ri için işveren veya ieveren ve~1 

İspanya : General Franko sar şirketi vesaitile limandaki il ile aralarında ayrı ayrı çık.ıo 
nuu ordusu ve ltalrıtn gönüllü vapurları gezmielerdir. ihtilAflara (lekbaelı iş ihtilMı) 
led dahil oldultu halde iyi teçhiz Vapur gezintılerind~n sonra denir. 
edilmiş 500000 bin kişilik bir öğretmen okul talebeleri Tarsusa 26 ncı ınaddeda razıllll 1 f 
orduya maliktir. olan nieablardan az saJıda i&~ 

B 1 ·k t · H 11 d · gitmieler ve orada görülmeğe e cı a, stıçre, a an a g•· !erin · ayni mesele hakkında bit 
bi mPmleketler ordularını tensik değar yerleri gezdikten ecınra 
ile uğraemaktadırlar. son trenle Ad11naya dönmüş leemek sureıile dahi ievereo fi 

fa işveren vekili ile aralarınd' 

Yaş üzüm ihracatı için 
Şimdiden hazırlık 

başladı 
lzmir - lzmird11n Avrupaya 

sevkedilen yae üzümlerin bir kıs 
mının ihraç ve satıe merkezleri 
ne varıncıya kadar çürüdükleri 
bunun da Ödemiş (s .ı lkım güne 
si) adı verilen bir lıaeereden ile 
ri geldiği anlaeılmıetır, 

Bu vıl da dıe memleketlere 
mühim miktarda yaş üzüm ibra 
cına devam edilecpği iQin Ziraat 
VekAleti yaş üzümlerimizin çürü 
melerine mani ol&cak her türlü 
tedbirlerin zamanın da alınması 

nı emretmiştir, Ege mıntakası zi 
raat mücadele reielıği, bu mü 
him mevzu üzerinde ehemmiyet 
le durmuş, Urla, Kemalpaşa 11e 
Bergama kazaları bağlarında 

Ôdemiş haşereeiyle esaslı suret 
te mücadeleye karar vermiştir. 

Bıı mücadeleye şimdiden baslan 
mıetır. 

Bu sene ihraç edece~imiz 

yae üzümlerimizin bu sayede çU 
rümeliiniu önüne geQileceği ve 
çok nefis maheüllerimizin fazla 
bir ra~bet kazanaca!lı tahmin olu 
nuyor. 

Belediye [ncümeni 
Son toplantısında 

araba tarif esini 

lerdır. 

Memleketimizden geçecek 
Beynelmilel 
hava yolları 

Londra - llindistan 
hattı T iirkiyeden 

geçecek 
Hükümetimiz lstanbul üza· 

tinden beynelmilel iki bü~ük 

hava hattının geonıesini kabul 
etmiştir. 

Bu hatlardan bırincisi Lon
dradan baelayıp Bükre~e kadar 
gelmekte olan be.,nolmilel hava 
hattının Hiodistana kadar de · 
vamı olacaktır. 

Bu hattm fstanbula kadar 

çıkacak ihtiUHlar (tekbaşlı ie ib 

tilAfı) mahiyetinde olup ie katı~ 
nunun 79 uncu maddesi mıJC1 

b. . b . aO 
ınce ve ıe u nızamnemenio " 

31, 32, 33 ve 34 üncü maddeleri 

hükümlerine göre muameleye ıl 
bi tutulur. 

Madde 28 - Tekbaelı ie ib 
ti!Afı zuhurunda ilgili işçi vef~ 
işçilerde11 biri, toplulukla ie ilt11 

IAfı zuhurunda ise 26 ıacı ıııııd 
dede beyan olunan nisabı dold11 

ran ieçilerden her hangi biri fi 

ya bir kaçı y'lhut ieveren veY' 
ieveren vekili birinci mümessil 
ieçiyi ya doğrudan doğraya 1~ 
hut diğer mO.meaeil işQilerdeD tıı 
ri vasıtasiyle haberdar erterıer· 

FevkalAde haller müetesıı' 
olmak üzere birinci mOmessil if 
Qisre veya di{ter Mümessil ieoil6r 
den birine ie dıeında müracs'' 

olan kısmını Fransız ve Romen olunur. 
tayyareleri yapacaklardır. lelan- Mümessil ie_Q~lerl~ . ie_ve:: 
buldan yolcuları transit olarak vera işveren vekılı. bır ıncı 
Devlet Hava yolları tııyyareleri 1 meesilin ve bunun bulunmad1l

1 

alıı:· Adanaya kadar nakledecek il zamanlarda diger Mümessili': 
tir. den birinin 24 üncü madded• 

Adan adan yolcular diA"er tay l yazılı eeıdlde tesbit olunac' 1 
yarelere aktarma olup Halep, 1 gün ve saatte yapacağı da''r 
Şam, Bağdat, Basra üzerind~n üzeri ne toplanıp ihtilatı kur1~. 
yollarına deum edeceklerd ır· ma~a çalıeırlar. icabına göre ~ 

1 Bıı hat 5 Mayısta açılacak ve o ti' afla ilgili olan işçiyi veya 
1~ 

gün ilk sefer yapılacdktır· çileri yahut buularclan bir k..O 
lstanbnıda neticelenecek ikin nı dinlerler. 

cıi bir hat üzerinde de mutaba- Toplantıda teebit edilecııJ 
kcıt haınl olmue gibidir, Bu hat 

,e11 
uzlaşma seklini ilgili işçi 0 

değiştirdi Atinıldan sonrn lstanbulda niha· 

Şehrimiz b.11ediye encümeni yet bulacaktır. Bu hatta seferlere 
şehir dahilinde çalışan payton Mayıs iQinde başlanması ihtimali 
arahaları iizeriode tetkıklorde çok kunetlidir. 

işçilere anlatırlı:ır. Teklif olıJ~1;1 
uzlaşma eekli ilgili ieçi ,.,,ya 1 

•1 

bulunmue ve eski tarifeyi değiş· Yeni hava yollarının aQılma· 
tirerek ücretleri biraz artdır sı Devlet Hava yollarının faali· 
mıştır • J yetini arttıracaktır. 

· ed1 
ler tarafından kabul edilıp o' 
memesine göre aeağıdald aıBd ıe 
terde yazılı tarzlarda muaıf1 11 

yürütürler. 
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1~·00 Memlekt't saat ayarı. 
;ıanrs ve meteoroloj• he berter. 
4.to TUrk mUziği J 

~alanlar : Vecihe, Ruşen Kam, 

0
evdet Kozan. 

1 ~uvan =Maharet Seğnak. 
: · . ·Kürdilihicazkar peş-, 

revı. 

~~·SeJahattin Pınarın - KUrdi· j 
ıcazk~r şarkısı - Aşkınla Ya· ·1 tıan ö 

tıdiluı ; ~ lrnluoan l\tidri {'ırurfuoiJ \ 'e ortcıkları @]- 28-4-939 ==[§) ~ M ~ -. 

Kol .. klir ~irkt>linin vulrnr·11h\ki şirkt>I nıukavelt>le ,, Pamuklar 
. : . . K levl•nt 

rirıin ayrıeıa Ntışrırıı rıcJ edt-ırız. :24 4 939 Dağm•lı 

Kadri lJgurlugil ve Ortakları. kollektif şirketi KKapı malı 
oza 

M U K A V E L E S 1 D 1 R Kırma 

S t Kozacı pmrlağı 
ll f 8 Buğday- Çavdar 

1 - işbu Mukavel~ oltınd~ İmzal&n bulurıarı . ... . Sert anndol 
A - Kadrı Ugurlugıl Recep Gürışık Kelltiktıf Şırketı Yumuşak 
milessisleri Kadri Ugurlugil ve Recep GUr Işıkla. Yerli buğd•yı 
B - Halen Tarsusta Rasim Fahri kesı!1da memur Çavdu 
Tevfik Koral ve Ül'tağı Kezalik Tarsusta ikamet. eden Anadol yulaf 
Davut Erdogım aralarında İşbu mukavele ve Tıcaret A 
kanunu HUkUmlerine göre aşağıda yszılı şartlar d~ire rpa 
sinde bir Şirket kurulmuştur. Anadol 

2 - Şirketin nevi Kollektif olup Unvanı (Kadri Ugurlugil Yf'rli 
ve ortakları Kollektif'Şi rketidıl'. Nohut şark 

;J - Şirketin merkezi Tarsus kazasının merkezi olan Tar- fasulye ana dol 
sus Şehridir. Yulaf yerli 

4 - Şırketi dört ortağın her biri toplu o;eya ayrı ayrı tam Mercimek şmrk 
salrtbiyetle temsıl ederler. Ortaklardan ikisinin mtlş- S•hlep 
terek imzalarını taşıyan şirketin mevzuu iştigalile Tatlı çoğen 
alakadar bilumum ticcari ve gayri ticari evrak, Sene Balmumu 
det ve sair teahhildatı miltezammm varakalar Şirketi C h . 

1 
e rı 

Ku. S. Ku a. 

38,39 
35 
34 
7,50 
32 
33 

4 25 
4.50 
3,50 
3,75 
4 

4,12,5 
3.15 
6,50 
1:>,15 
3,75 
5 
90,95 
70,71 

3 • g nlUme. 1 
Artakiuin - KOrdilihicazkar 

1 
5 

Şar.kısi - Artık ne siyah göz-
lerınin . ! 

ilzam eder . Susam 
Şirketin maksadı teşekkülü: Şimendifer komisyonculu Yapağı 
ğn Sigortacılık, nakliyeciiik yapmak. Hububat. pamuk s· h 
vesair yer mahsulleri üzerine iş yapmakla beraber ıya 

69,70 
ıo,ıı 

18,50 

yok 
47 
45, 
51 
80,85 

4 - Ru K . '· . ' Şen am - Keman ta.,;:sı-
llıi. . l 
5 ·Rakımın - KUrdilihicazkür 
ş~rkısı ·Demedim ona hiç kim· 
sın ve . 

senın 

~··Osman Nihadın - KOrdili
r~c~zlrir şarkısı - Kaç giln yU· 

7 ğ~m sızladı. 1 

8 
Osman - KUrdilihicazkAr 

aı 80maisi 
14 4 • 

' 0,15,3(1 Müzik (Karışık 
i~o~ram - Pi ) ; 

,ao p ... 1 
17 _ rogram 

11 'i~' MUıi k (Dans saati - Pi.) 
rtı ' i> l<onuşma (Çocuk esirge 

6 
kurumu - Haftalı c kapa·· 

nış1) 

18,15 '" ' 
Sik· . 1 Urk mUıiği (flalk mu-
l'a~sı. Aşık Veysel ve İbrahim) 

1 
At clırn eden ; Sad! Yaveri 

alan 
18,!lo T ı 
Pr .. Urk müziği (Karışık 

ogram) 1 
Çaıanıar H 
r~r tr - akkı Dermen. Eş· ' 

. "'adri lI G" H d ! 'I'ok , asan ur, am ı 

Ok ay, Resri Ofıer. ı 
C llYanıar : Tahsin Karakuş 
eıaı T 'ı ı 9,00 Okses, Safiye toka~. , 

had· Konuşma (Dış polıti kef 1 

ıseıeri) 
19,15 T 
Ç Urk mOıiği 
aıanllır • V . 

~u · ectt,e. Reşat Erer, 
Şf.ln Ka C Oku m, evdet Kozan. 

ka Yanlar · Necmi Rıza Abis 
l _n. Sariye Neydik:. 

2 ·Abd: Mahur peşrevi. 
~ 1 efendinin • Rast şar
ı/8~. Senin aşkınla cak oldum. 

Yesııri A !Jark sımın - HUzzam 
ısı - Yine k lb' lar. a ı m taşar :ığ-

ilerde ortaklarca tensip ve karar altına aımacak sair 1 Şark 
ticari .iş ve teşebb~satd~ ~m~lnm.aktadır. 1 Anadol 

6 - Şirketın sermayesı on ıkı bın hra olup bu pa•a her 1 Aydın 
dört ortak tarafından üçer bin lira olmak Uzr.e taah~il~ 

1 
Yıkanmıı yapak 

ve temin edilmiştir. Bunlarda~ başka Kadrı U~urlı~ıl Güz yunu 
uhdesinde bulunan Ankara sıgorta TUrk anonım şır Konya malı tiftik 
keti ecantalığınden mütevellit hasıla!ı Tevfı~ K?__ral Yozgat 
Rasim Fabrıkasrndan almakta oldugu Ucretı. dıger K • k 1 ortaklar Müteferrit sair kazançlarını (zati tarlaların- eçı 1 1 

Jan alacağı mahsul hariç, şirkete terk etmişlerdir . p· . 
1 dd . ırınç er 7 - Bütün iş ve teşebbüsten altıncı ma ede yazılı gelırler- M 

den mütehassıl kclr ve zarar bUtUn ortaklar arasında sr•ş 
mUsaveten paylaşılacaktır. Bu paylaşmanın her takvim Ceyhan 
senesi sonunda tanzim 0lunacak Bilanço üze· Çay 
rine yapılması esas isede her ortak masarifi zatiye ı K~hve 

tir. her ortagın bu suretle çekeceğı para ayda YUz ıçlert 

yok 
117 

129 
52,55 

20,21 
19,20 
290 340 
10~ 

ve beytiyesi }cin ayda Muayyen bir ~ara çekebilece~-

1 
Bade':", ç~kirdek 

lirayı, yalnız hay Tevfiğin çekeceği mıktar iki yüz
1
. Tatla badem içi 90 

tirsyı geçemez. ı Acı ,. » 55 
Şirketin maddei 1015/939 dan 1.0/419~2 ye kadar ol-,Acı çekirdek 6,37 
mak üzere üç senedir. Müddetın hıtammda on beş U f y -

90 95 · · ki h b r • agı gün evvel Şirket•n ademı ~-evam_ı orta a.rm ~!'. an-
gi biri tarafından tarafı dıgere ıhbar edılmedıgı tak İçel •• 75 
tirde müddet kendiJiğinden üç sene dah• uzar. Bu Tarsus da t<adri Uğurlu 
müddetin de hitamında yukmriki usul vechile muame 

gil ve Recep Gür Işık 
le olunur. k 1 kt'f ş· k t' h' 1 

9 - ş· k t• k 58 ı'dare iı.leri dört ortak arasında yapılıp 1 o e ı ır e ı sa ıp e-ır e ın a , ... •• . . • • • •. 
sonuncu maddedeki defterde gosterılecek taksımı 1 rmden bay Recep Gur 
amı1l dairesinde vazifedar kılınacak ortaklar tarafm- 1 ışık ve Kadri Uğurlu Gil ve 
dan tedvir olun•caktır. . . . . Tarsus da Rasim Dokur Fab 

10 _ Şirkete ait Bilonçonun takvım senesının hıtammı . b T ·•f'k 
takip eden ilk ay içinde çikanlması zaruri diğer ay· I rıkasında memur •Y e 1 

)ar m~vazenelerin.in. utesi ayın on b~şi~e kadar ?iti- I Koral ve Tarsus da mu~im ka 
rilmesı de mtcburıdar. her ortak taksımı •maide hısse. uy•ylalı Davut Erdogan ın 
sine düşecek işin yerinde ve umanında yapılmamasın imzaları olduğunu maruf ol•. 
dan şirkete karşı mesuldür. rak tasdik ettim. bin dokuz 

l 1 - Orbklardao Hiç biri kendi nam ve hesabına müsta- .. d k 
1 

. 
killen veya müştereken hariçte bizzat veya bilvasıt• !I yuz G.tuz. d0 

•. udz" yı ~ oısan ay~ 
nm yırmı or uncu pazartesı 

iş yapamaz. 
Kadriuğurlugil: İmza Recep Gilrişik: İmza 1 günü. 24·4·1939 
Tt:ıvfik Kornı: Imze Davut Erdoğan: imza 1 Tarsus Noteri 

12 - Bu mukavele ile teşekkül eden Şirketin işe başl•ya Resmi mühür ve imza 
c•ğı tO/ Nisan /939 dan itibaren Kadri Uğurlugil Re- Y. Tanrıverdi 
cep Gür1şık kolektif sirkeli fesh edilmiştir. Bu Şirke
Hn dt'polarında bulunan mallar, demir baş eşy• mali- No. 1175 

4 - R eşat yet bedelleriyle nakıl vasıtaları şirkete m•l edildikleri lki kağatdan ibaret bu 

Simi. Erer - Keman tak- fiyatden yüzde on amortismanı payı tenzilinden sonra suret Tars§n Noterliğinin 
. kalan bedellerle yeni Şirkete devr edilmişlerdir. 24.4.939 t.rib ve J 158·102 5 - Refık FtJrsan _ Mah 13 _ Mefsuh Şirketin tasfiye işi müesflisleri bulunan Kadri d k tl ._ 

Sı - o· . ur şarkı f k num•rasın a ayı l mullave· 
6 ün yıne gUnUmQz gecdi Uğurlugil ve Recop Gürışık tar !arından yapılaca tır. 1 • • 

· · · . - Mahur ark · Bu Şirketin 10/4j939 kadar olan muamelabnd•n do- 1 lenamenın aynı olmakla tashk 
tıırf ş 1 

- Saba ' 1 · b' f 'ld" s· d k 
7 

1 vefadan - peyam yokm ğacak alacak ve borçlar bu Şirkete ait olduğundan 1 lı ır sure ı ven ı . ın o uz 

8 .. · · · · Mahur saı: semat. ! yeni Şirket bu borç ve alacaklarla alakadar değildir · 'ı yüz otuz dokuz yılı Nisan ayı • Ş Si. Ş 
. ernsettin Ziyanın . u ak , . 114 - irketin Noterden m ~ nın yirmi dördüncü Pazartesi 

Şarkı. Ot şuhi sefa peşre .şş 121,30 Mllzık (Sonate-Mesu Ce- saddak bir kmrar defterı l günü. 25-4-1939 
9 -.Şemsettin Ziyanın _ ~· , mil - Cemal Reşit) b~lunacak burayı: taksi Tarsus Noteri 
Şıı ı ıq _ ş . _ . ŞŞ.'lk 22 00 Haftalık spor kutusu mı amale ve ortaklarca 
10 ... 

11 saı~~m söglidUn. 22:30 Mü 'k (Kil iik Orkest- kararlaştmlan .sair hu- 1 24 Nisan 193!) 
&~ra · · ·• 1 ürkü - Ne zaman z ı C t •t k l 1 Mu"bu··r ve ı'mza 
20 em onu. ra - Şef : Neci p Aşkın) susa a aı arar ar yazı a -----------

• 
karışık 4400 ton lahmin ediieu d t-ı nıir cevherlerın 
lrnhPr tonurıa takılir olunan l 10 kurus bedel • 
iizP-rinden ve kapalı zarf usulıle miizayed~ye ko-
nulmuştur. 

2 5 939 gliıaii saa t ı 4 de ı ha lesi yapılacağın
dan talip olanlar m lt~ uinat akçelP-rini miistacib ~u 
miirHcaa tla r ı ilan olunur. 2 

i l A 
içel Def terdarhğm~an 

1 
Mükellefin isrr.i sanatı ticarethanesi mevkii 

, Rize emin ve yesur nazmi nlım ı;atım işi hUkOmet caddesi 
senesi 935 

Yukarıda isiuıl~ri yazılı mükdlflf 935 takvim 
yılJ iştiğalaı111a ait pilauçolarda gibttırilen kar vP 
zarar ıu~stApları 2395 sa~ ıh l anulilrn 41 irıci mad
desi ıuucibiııcc tetkik tıdilPcegi11ılP11 lutnıakla mii
kt>ll .. f olduğu musadd:.tl citıfterlerıle evr:Jkı mii hi · 
Lelerin 15 güu zal'fırıda hizzat VP-\'a tevkil r.drceği 
bir kimse ile tahakkuk ~efliği ıe getirilmesi hukuk 
usulu nıuhakemflleri kanunun 141 nci madde • si mucibincP. ilan olunur. 

i l A N 
Mersin Ticaret ve sanayi o~asm~an 
Sicil No: 1157 Sınıfı: :3 
~ltı rsiııde ru•ı\'akkate rı (lğf! ol+>lindc alurHH .u 

ı·iy \ lahas111da11 olup \1 r~iniu Cauıişfwif mahalle 
sind~ Bozkurt caedt"l sirıde, ıo No. lu yeri kanuui 
ticareığah Pdiııerek ı - 5 939 larilıiııdeu i iharen peı·a 
keude dahili kerr.sle Licart•li i~leriyle uğraşan Bay 
yu~ur İsnıail &icaret lakabını Notf'rtleıı taslikli ge 
tirmt>si iiıt>riııe 28·4 ·939 tarilıirıde 865 nunıarah 
sicile Ticaret kauuııunuıı 42 irıci maddesine göre 
kavı ve tescil edildi~i bildil'ilir. 

w ~ 

i ı a n 
Mersin sol~ ~u~uk hakimliğin~en · 
Orma11 ı darP~irn~ iıafp,tt•rı hazine vekilliği tara 

fıı ı dun iltımiıı köyii rıd mukim Hlaııya lahsildar
larrndan veli oğlu ~lusı~fa ve oğlo Mehmet alt>yh 
IPrİ•ıP. ;ıc laıı tazminat da \'Ugırı d~uı dola\l 1üddeı 

• w 

alt~ ~, ldt-rden veli oğlu hısıafo \ a ilAııtın ıebligaL 
1 yapıldığı halılP gf1 fuıediğind,) 11 ila11~ 11 gıyap k:ır:t 
rı tehli~iru~ ~ar:ır VPrilmiş olmakla du r uşma giiııii 
olan lg f) 939 tarihind e mersin sulh hukuk nrnh 
ktHHt>"irıe gP-hHP.S İ 'eya kcı111ıni hir v~ k ı l gönder 
mPsi aksi takd irde lıakkrndaki mnhak.-me)'e ~:
yabında devam tıdilt<'t1ği gıyap kararı tebliğine ka ım 
olmak lizt>r~ ilan olunur 

Zayi 
Hami 1 bulunduğum Merke~ Bankasının 1698~ ve 12611 

sayılı Hitıse senetlerini zayi ettim. Yenisini alacağımdan es
i kilerinin bir kıymeti olmadığını ilan ederim. 

Varidat Mümeyyizi 
Nazmi 

Vasfi Orgun 
Güven 

Sigorta Sosyetesi 
MÜMESSİLi 

~ersin zak han 
No.4 

Yangın - .Nnkliyo Hayat - Ka7.a - Onuı - Otomt)bil 

S igo rtal ar in ızı 
En müsait şartlar ve tediye kolayhklarile yapar. 

.. oo M '1 -Löhr HUiya gecesi - Vavs rak imza •ltına ahnac•k 
8 l<tıı 8 • .' ernıeket saat ayarı, 2 _ Br h M d No tır · 
• •e a ms - acar an1:tı · K d · u- ı ·ı· · a 20

1
15 l rneteoroloji haberleri 1 · 2 • rı gur ugı · ımz ı 

1 e.... Recep G~: rışık: imza bu~ f ·•ısiı (K .. •ı K 
-ıa 111<1 orma sonme7 • • önischofer - Tirol Enter- Tevfik Koral: imza 

Dr. Ncizım •• u sal 
Yazan o iıtdıı) mezo Davut Erdogv an: im z• 1 
2 ~~re 
l. ls Esh rn Reşid 4 - Willy Richarts İlk baharda Tarsus Noterliği Yoğurt Pazarı ·Caddesinde 

(rıyo - nukut ~ tahvilat. kem ıroçoı t aşık Ouverture 11 58~1Y;02 Hastalarını Pazardan rnada her gün sabah 8- 12 ye akşam 15- -19 a b. "rn b' ·r s 1 
ıyat) e ıiraat bors11sı 23. Müzik (Cazband - Pi.) 

12,25 Neşeli ... 23,45,~4 Son njııns haberleri Bu Şirket mükavelena· 
Plakhu· - R. ve yarır.ki proğram. mesi altındaki imzalar --------- kadar kabul eder 

• 



• 

SA-FA 4 

i LAN 
Tarsus Va~ıflar memurluğun~an: 

~luhammen ~u vak~aı. 
beclf>li teminatı 

Lira kuruş L\ra kuruş Cinsi No. \1~vkii Vakfı 

300 

300 
450 

150 
20~ 

ı10 

250 
250 

2!10 
150 
250 
300 

550 
400 

480 
200 

330 
350 
350 
ııoo 

250 

200 

200 

500 

1000 

2~ 

22 
33 
11 
15 
20 
18 
18 
18 
il 

18 
22 
41 
3u 

3fi 
15 
24 
26 
26 
82 
18 

t5 
15 
37 
75 

50 

50 
75 
25 

25 
75 
75 
75 
25 
75 
50 
25 

75 
25 
25 
50 

75 

50 

Arsa 
Dii~kan 

" ,, 
,, 

Hane 
Dükkan 

" 
" 
~' 

" 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

llarap değirmen 
Arsa v~ mel
riim odalar 
Harap bina 

,, , ' 
Değirm~n yeri 

Zeytinlik 

69 
56. 16 
55 -13 
18- 27-2 
16-20-2 
31-4 6 
31· 4-6 
26-91-43 
~6-111 
52 16-6 
48-3-83 
51-5 -16 
50-45· 4 
49 .1 85 
76-32-22 
75-30 20 
77-20-24 
78-~6-9 
79-24-28 
sı.ısı 

146 37-39 
142 
1-13 
7 4-5-42 
138 

Saatlrnııe eivarı 

Demirciler arası 
~telek girmez 
Rezirganlar arası 

" " Altırulc:ın geçme 
" , , 

Ad~ na cadcltısi 

" " ~1.-.lt~k girmez 
Eski irgal pazarı 

,, 
,, 
" 
" 

,, 
,, 
,, 

Cukurlar 
• 

Tekk•~ mahallesi 
Şehit ~lustafa 

,, " 
isk ilic . 
Oeti~ler köyü 

nanıazan zade 

'' ' t 

" ,, 
Y P.ni cami 

" E~ki cami 

. ' 
't 
" Kara giirıdiir 

" 

'' 
" Koyuncuk oğlu 

" 
" ,, 
., 

Su ü~tii 

llerıci k ha ba 
Efgan nwscidi 

" " ~ırstan zatle 
Eshabülkef 

Yukarda yazılı emvali gayri menkulenin mülkiyeti :ıçık artırma suretile 20 gün müddetle mu

zayed~ye çıkarılmı~tır . 

ıo-5-939 Çaışawba gli11ü saat 14 de kal'i ihal~si icra kılınacaktır. t~lip olaillarla fazla ma1tlmat 

arzusund' bulunanların Tar us vakıfiar memurluğuna ınliracaat elmel~ri Hiıumu ilan olunur. 

i L A H 
Mersin icra memurluğun~an 

O. No 939 
143 

t'5 29-3-7 

ile çevrili tarla. Beheri 919 metrosu yirmi beş 
lira nrnlrnmnurn kıyııu~lle taporıun .\1a~' tS 328 tarih 
ve 97 No da K.~ylllı bir hP.blar 7 -!66 rnf-llro KH 
zanlı köyiincie vaki şarkan ve ctmubeu Kaıuil paşa 
~vlatları şimalen ~ar.ben sahibi sP-nr.t Naşil \arla 

Gayri menkul oıallarır açık artı.rma ila1
1
•.
1 .. · sı ileçf-\vrili tarla ve Beher 919 metrosu on lira 

De~vi.ş kızı. ~lrlekeye Horçlu . llanı.ıa Naşıt nıuhammen kıynıellP, tapunun Ma\' IS ö2f' tarih v~ 
ver~sesu ırı ha~ız v.e .paraya çevrılmesıne k~rar 98 No. da ~ayıth g he~lar 193() nwtıo B~kirth~ 
verıJeu lemamı ellı lır~a muhammen kıymetırnir. K. de şarkan tadk şimal+>n ~ahibi sfrneı N .. şit ve 
tapouuu mayıs 3~8 tarıh ve 86 No. d~ kayıtlı ka· faki evlatiarı crarlwn ark cerıohen sahihi ~ ... net 
rarla haracailyas kö)·ünde vaki şarkara çiftci oğlu 1' NaŞit tarlası i~\ c~vrilt tarla , . . 
Hanefi gtırben Yunus lwnesi şimalen tarik c11nuLen . . . • · ... 
çiftci oğJu il çevrıli ı30 metrodan ibarP.t arsa veı hırırıcı artır.manın yapılacagı )er, gıın, saat, 
Heher 919 metrosu yirmi lira ıuııhanımen kıyme 31•5·939 saat 9 v~ 15-6-~39 saat 9 
tinde taı>oının nıayıs 328 tarih 87 No. dil ka vıth 1- t,bu g1yri menıu.~nn arıır~a ,artna~eai. ~9-4-939 tarihin 

• . den itibaren 939--143 No. ıle meraıo icra daıreaınin muayyen numar 
on ekiz Hektar 3860 metrodan ilJarel Karaca ıl- unda herkesin gore.bnmeıi iç~n açııcıır. tıanda. 1u11ı 01an1ardao 

.. •• • • . fazla malQmat almak ı~te~enler ı9bu şartna~ı:ye ve 939,143 doıya 
yas Koy nnde sarkan mısrı zade şı malen sa hı bı numaraaue memurıyeıımıze müracaat etmehdir. 
., "'~ ,• , b~ 1 , , , .1 , •I• \ . 2 - Artırmaya iştirak 19in yukarıda yasılı kiymetin yüzde 7,5 senel ı,aşu gar en ıayaca anuon taı ası cenu ~~(t nııb~tinde • pey veya milli bir ba~ka\'ın teminat mektubu tev 

Ark ile mahdud tarla,Beher 919 metrosu on lıra edılecektır, (124) 
mu hamnwn kıymetinde taponu n ~lav ıs 32S LH rih 3 - İpotek ı~b~bi alacakhlirla diğer alakadarların ve irtifak 

' • • hakkı 11'hfperının gayri menkul Qzerindekl haklarını huıusile ta iz 
v~ 88 No. da k-ayıllı 2211 metrodan iharel kiirkcii .,., m~arata dair olan iddialar.ını ifbU Han t11rlhin~'! itibaren yirmi 

' ' • ıron içınde e-vrakı müabıtleerıe birlikte memuriyetlmıze bildirmeıer-

k 
Jt •• .1 akı' ~a .. kal \' · ı , •a r S l· S'°S.I sall.l ı~ap eder. Aksi halde hak.ları tapu aicillle allbit olmadıkça ıatış bedeli vyunue " \ ı , l fit. Ye \ fı 1 e a ~. nın paylatmımndan harıç kalırlar. 

bi senet Naşit arazisi 1te mahdut cifılık '\'eri ve _4, - Gösterilen gQnde artırmaya iş~irak edenler artırma şart 
• J namıını okumuş -ve ınzumlu mlaumat aimıt -ve bunları temameo 

beher 919 nıelrOSll Ofl lira muhamUHHI kIVUH~lh kabul eım~ş ad n iıibar olunurlar. 
'\ 

1 
'k l 5r- Tayla edilen zamanca gayri menkul üç defa bağırıldıktan 

taı)OllU n M a \IS 32 8 tarı l ve ~o No da a \'I L 1 ıonra ~n çok artırana ihale edılir. Ancak artıma bedeli mub.tmmen 
• .l. . .. •• • .. alymeıın yQzde yetmif betini bulmaz -veya satış isteyenin alacağına 

193 lıt~ktar ve 6965 melr'OU,<lll ıbarPl knrkCU ko roch~ni olan diger alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri men-.. . . . . k . .• kul ıle teminedilmiş alacaklarının mecmu undan fazlaya çıkmaı:ıa en çok 
yu mevkıınde vakı ~Hrkan tarı ve sahıbt SeUPl artıranın t~ahhttdü baki kalmak üzre artırma on beş gnn dalia temdit 

ı . . . - . k · I . ve on beıınci gllnO yanı 15-S-D39 saat 9 da yapılacak artırmada 
Naşıt çıftlıgı 1arl>t~ll su ar 1 şıma eu Larik C""'llU . bedeli 1&tıf iateyenin alacaP;ına rüchaoi olan rliıter alacaklıların o gayri 

I i l A N 1 
1 içel Def ter~arhğmdan 
1 
( 

Mükellefin adı san'ntı vergiain ne9İ 
l 
f Murat oğlu Hasan Bakkal kaza ne 
Senesi Mikdarı tarih No İhbarnamenin 

Lira k. tıırihi No 
936 86 b3 9 -7-938 3-ü1 . 

MUkeılefia adı Sana ti Verginin nevi 
kA. Remzi kAtip kazanç f Bekirde k. 

Senesi Mikdarı ta.rih No. ihbarname.o in 
Lira k. teri hi No. 

933 f> 95 48 22-1-934 2inci 1-48 

Adı ve ezsafı s~irt~si yukarda yazılı iki nıii

kell.,fııı malır.lli ikamt'Lleri nwçhul kaldı~i içio 

kazanç vPrgısı ihlnrnameleri tebl i ğ rdil+-'nıenıiŞ 

olduğu udaıı hukuk usul ıuu lıd kemeleri kö n ıırıcı 

mucu hince iJAnen tebliğ olunur. 

Sebze-meyve ve tezyınat 

Bahçeleri meraklılarına 

Bu seilt! havalar riitubeıli gittiğiıu.leu Fasuıya 
lerde giilh~rde ve por-t·~kalfarda ZPrık tiP.ııile • ' pfr . .;J 

ronlarla kırmızı v . lwyuz koşnillP-rin hirtl .. ~rıhirl 
ço~alıhğıru clomales, kaha k, ht~' a r gibi sehı+>lt> dıı 

1
gtillP.me v~ nıilciyo gibi rıetrnti ha~talıklara tutuf. 

·ı duklarrnı görii~· oruı. 

l 
HahçPltırin hfr. tiirlü haş:trallau ve hrlst:ılık .. 

1ard(f n kurtarıl ınası için en son sislem 111a k inP.ler 

ı 
ve tesir)i ilaçlar ~PtirtP-r~k tflşkilat yapmış oları 

Zıraat Mühendisi ~lu rad Ayl~k bu giiuıltrn iıih:r" 

ren İŞP. biişlamıştır. .\laka<farların '\eni Mersiıı 

Gazetesi idar~hanasinde Zirvaat Mühendisi Mnr~1 b 
A)'bek arlrPsinP. müracaatları ilAn olunur. 

T. iş bankası 
1939 

Küçük cari hesaplar ikramiyeplan ı 

3 2,000 lira mükafat 
Knral~r l Şu hal, 1 \1 a yıs, l Eylul, ~6 

Ağustos, ı ikincilflŞrin 

TARillL~~HINDE CEKiLECEKTilt • 

ikramiyeler: 
l A clt·ı ~000 liralık= 2.ooo lirH 

5 . ' l .ooo 
" - 5 000 " 

8 ,. ÖOı• ,. - 4 01)0 
" 

16 . , :?50 '. = 4 000 ,, 
60 " 

loo ., - 6.000 " 
95 . 50 475tJ ,, . ' - ,, 

~50 ., :Z5 
" - 6,250 " 

4 ;{ f) 32.ııoo 

En az 50 lira mevduatı bulunan hesalar kuraıarda 

l~dilecktir . 

T . İŞ Bankasına para yatırmakla, yalnız para bırik · 
tirmiş olmaz, ayni zamanda taliinizi de denemit 

b 1 . CJ ag'"'. 'l' tla Naşı' t v~ Fi· l'ıl . - . t· rl ' 'I menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundao fazlaya çıkmak en ıa a W~ a fi ' a aga a aıı; şartile en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilemezse 
ile çevrili tarla Heher 919 metrosn on lira mu ihale yapıl~maz ve satış talebi düşer. lursunuz · 

1 k 
u . 

8 
t• · l 9 l 6 - Gayri menkul kendiıine ihale olıınan kimae derhal veya 

HHlllUP.11 l~IUf>lle taponun ;ua~JS32 Hrll ve veril~~mühlet i9lnde parayı ve~mezıe ihale.kararı ıeıholunarak 

N d k ti 7 1 
L ,'\ .. •) u k · 1 1. .. llendıaınden e-vvel en yü luek tekıtıe bulunaD kııqıe arEe\IDit oldu~ u •• O. a ayı 1 lP.Alctr ~D-4 IllelrO ne ll'(ıP 1'0 bedele almata razt oluraa ona, razı olaıaz, veya bulunmazaa heme11 tararınd:-tıı ı~ıt tn tılıllfİİn ti alını-~f<f~ ıki ~' llZ 

,·· k. . k . 'k ·b t. ' a . 1 on b.et gün müddetle artırmaya çıkarılııı en çok artırana ihale edil\r .t d 1 1 i \tın e va ı şar .. w ta rı ve ~ar 111 • vac .ını on ikt ihatearaıındak.itark ve geçen günler içip yozde 5den hesap lir<t pPutıriı ı ~ a acağı oıciuğuoa daır hir s:ı.ne• 
"'. • . .

1
. l olunacak faiz -ve dijter zararlar ayrıca hükme lıacet kalmakıızın me şımalen ve cerıuben Naşıl tarlası ıle çevrı 1 lar a muriyetlmi&ne alıcıaan tahıil olunur. "183., Lanzmı t>lli!iJJıi haber. alclını . işbu ~wrıedin Vtt boreurı 

ve Reher 919 nıelrosu 25 lira muhammen kı~ Yukarıda gösterilen ıu ez~ur gayrı menkuller a~h esası yok.tur Hu qwsP-1~ hakkında ait oldu~tJ 
mP.lli Ma ıs 328 tarih ve 95 N·o. da k~~·ılh 4 hek icra ruemurhı~tı odasında işbu ilan ve gö·a~rilen ıuahk,•nıP.y~ nıiiraca<Jt .. cıec~k i .-enıd~ evvt>l ••ruir 
tar 1368 metrodan ibaret Karaca ilyas köyüode. artı~ma şartnameaı dairt~~iude satılac~ğı ilan de ölü kocam Salirnd«~ alacaklı kiuıseler varsa 
vaki şarkan twrik şiuıalen sahibi senP.l ve cenu olunur. tarihi ilandan itihar~n on gline kadar miiracaaL 
hen Naşit ile çevrili tarla ve Beher 919 metrosu 1 LAN etmelerini aksi takctird~ hiç bir borcun kahol 
on lira muhammen kıyruelle laponun ~ayıs 328 ~dilmİ\'eceğini ilan e;h~ri ·u 
tarıh ve 96 No.da kavılh l "2 hektar 8102 nıelro Bundan iki hafta mukaddem vefat edeo ko- " ' Tarsus m•hallei m zkfıreden Salim karı•• 
kuduhez mevkiinde v~ki ~arkan sahib1 senet Na carn Tarsusun Hatay mahallesüıd •n usl Jfa oğlu Vf" kızı Cemile ~ 
şit şimalenark maa tarik garben t;ahı cenuben ark Saliuıirı diğer karısınden 327 ·doğumlu Mustafa Yeni Meraia Baıımo•iade Ba81lmııtu' 


