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GÜNDELİK. GAZETE T. T. 24 Temmuz 1928 

Şehrimizde (41) Dereceye Cıktı . 
' irlandada kanii Uluslar Sosyetesi Toplanıyor. 

hadiseler 
«Organist»ler adı altında 

tanılan İrlanda protestanları 12 
l'ernmuz 1690 tarihinde Boy

tıeıo nehri kıyılarında vuku

buıan ve İr1andanın İngiltereye 
l'tıukavemetinin sonunu teşkil 
eden meşhur harbin yıl dönü

ll\Unü her sene 12 Temmuz~ 
kutıarlar. Ancak uzun zaman

danberi gürültüsüzce kutlanan 

bu Yıl dönümü bu yıl yapılan 
kutlama bayramı esnasında kan 
lı b• . 

ır hal almış ve Irlanda me-

Selesi tekrar ortaya çıkmıştır. 
Şimali İrlandanın merkezi 

0lan Belfast şehrinde Boynelo 

harbinin yıl dönümü münase

betiyle zuhure gelen kanlı hft

diseıer bütiln dünya efkarı u

ltıuıniyesinin na1..arlarını bu 

rh~r üzeri.ne ve dolayısiyle 
tıgıltere - Irland:ı münasebet

~erjne çekmiştir. Hadiseler şöy 
e başlamıştır: 

İngı ite reye sadık olan Ulster 

~l'<>testanları 12 Temmuzu kut· 

~dıktan sonra Belfast'e döner

h en Nasyonalist katoliklerin 

\'Ucurnuna maruz kalmışlardır. 
Otk Steet denilen mahallede 

\'ilk 
~· ua gelen çarpışmada bazı 

1ıtıseıer vurulmuş, bazılarıda 
~llraıar.mışlır. Hadiseye müda

~ıe eden zabıta kuvvetleri, , 

1 ğırııan muavin polis kuvvete . 
tı rınin yardımiyle hadiseyi bas-

d raınıyacağını görünce asker

,, en Yardım istemek mecburi
.rer 
l'a 1 tıde kalmış ve bundan son-

d' gelen kuvvetlerde kanlı ha

~'.Seler devam ederek bir çok 

ş~lllseıer yakalanmış ve : bazı 
h l>hen evlerde araştırmalar 
~ l>ılınıştır. Ulster iç işler ba

l' lltıı~BeJfast hftdiselerinin mü-
ettep old " ·· l · t' ugunu soy emış ır. 

luır~ilindiği_'gibi «Organist» ler 

li~ 1 
tereden ayrılmamağı,kato

<:e İrlandalır ise bilindiği gibi 

le tlı.ıbi İrlanda i1e Ulster'in bir 

le~lllesini_ve·mustakil bir dev· 

~il 0ln1asın ı istemektedirler. 
<le tılar İrlandanın,müstakil bir 

l!q:l~t olarak yaşayıp inkişaf 
~ela bıırnesi için bunu ilk şart 
la.ıı:t~ektedirlor. Vt~lerada İr
ııı· a_serbes devletini i~lerini 

'tıe" -r 
da.ı &ldığı-gündenberi: İrlan-
'~a; l{atoli k nasyonalistler bu 
.ı eye e · ... ,. ... 
\{ı~ı rışmege, ugraşmakta-

8.r • 

Beır ~ - - -·· 
ast lıftdiseleri~hakkında 

ltalya - Habeş Uzlaştırılabilecek m;? 

İsviçre, 26 (A.A) - Uluslar ı İngiltere dostluklarını tehlike-

Kurumu Konseyi 31 Temmuz

da toplanacaktır. 

§ 

Cenevre, 26 (A.A) - Uluslar 

sosyetesi konseyinin toplantısı 

na füt davetiyelerin bu sabah 

gönderilmiş olması muhtemel

dir. Toplantı tarihi çarşamba 

olarak lesbit edilmiştir. 

Fransız Ba~bakanı J..aval 

Paris, 26 (A.A) - İtalya -

Habeş anlaşmazlığı karşısmda 

güdülen dış siyasa hakkında 

Lavalın izahatını dinlemiş olan 

Fransız kabinesi ne İtalya nede 

bir baş makale yazan «Thetem

ps» gazetesi diyor ki : 

«Ulster nasyonalistleri ile 

İrlanda protestanlarını biribi

rinden ayıran yalnız dini çar

pışmalar olmayıp aynı zaman

da İngiltere-İrlanda mesele

sinin esasını teşkil eden İrlan· 

da protestanlarının İngiliz bir

liğine sadakatları ve lnrala 

ve müttehit kırallığa bağlı kal 
mak hususundaki sarsılmaz 

azimleri vardır. Bu günkil Bel 

fost hadiselerini uıster nasyo

na listlerinin İngiltere kıralınm 
25 inci yıldönümü kutlamala

rına iştirak etmeği reddetme

leri ve bu suretle İrlanda istik 

lalinin son ve yegane amili 

addettikleri İngiliz tacına karşı 
husumetlerini açıkça ortaya 

atmaları i1.ah eder. Hilindiği 

gibi Vnlnra,mıt"da takip _ettiği 

siyasa, i l'landadn İngiliz kıra
hnı temsi 1 eden valii umumi 

makamının IUğvına çalışmaktan 

biran vaz geçmiş değildir ki, 

bu makamın lağvı İrlanda ile 

müttehit kıratlık arasındaki bil 

ye düşürmiyecek ve Uluslar 

sosyetesinin prensiplerine bağ 

h kalacak olan bu siyasayı 

beğenmişlerdir. 

§ 

Londra, 26 (A.A) İngiliz dış 

bakanı Avam Kamarasında hil

kunıetin şimdilik Habeşistana 

ve İtalyaya silah çıkatı müsa

adesi vermiyeceğini ve fakat 

İngiliz topraklarindan transit 

olarak Habeşistana silah geç

mesine karşı da gelmiyeceğini 

söylemiştir. 

§ 

Roma, 26 (A.A) İtalya 

hükOmeti, İtalya - Habeş uzlaş
ma komisyonu çağırılmasına 

yeniden iştirake hazır olduğu

nu Uluslar sosyete sekreterli

ğine bildirmiştir. 

s 
Tokyo, 26 (A.A)- Beş yıl

lık yeni müdafaa proğramının 

tatbiki için 60 milyon İngiliz 

lirası harcanacaktır ve hava 

kuvvetleri de iki misline çıka

rılacaktır. 

tün ve hatta şahsi bağların bile 
kesilmesi demek olur.» 

Belfast hadiseleri hakkında 

«Le Journal» gazetesinde gaze 
tesi nde yazdığı bir mekalede 
Saint-Brice şu mütaleada bulu
nuyor: 

« Dublin hilkOmeti İngiltere 
kıratının yirmi beşinci yıldönü 

mü kutlamasına iştirak etmeği 
Reddetmiştir. De Valero, İngil 
tere ile İrlanda arasında yegane 

bağ demek olan valii umumili

ğin Iağvini istediğini ileri sür

milştür, kendisi ilerideki seçim 

de parola olarak temamen müs

takil ve lngilterenin yalnız 

müttefiki olmak üzere bir cu
muriyet ilanı fikrini ortaya a-

tacağını söylemiştir. İşte Sir 

Thomas bu tecavüze mukabe

lede bulunmuş ve İrlandalılar 
İngiltereden ayrılmak istiyor 

iseler ingilterenin kendilerine 

yabancı muamelesi yapmaktan 

çekinmiyeceğini söylemiştir. 

Bu vaziyet, çekiç ile örs a
rasında bulunan Ulster'de ilkis 

terde ve tesirlerde bulunmak
tan hali kalmamıştır . » 

Bayındırhk bakanı Ali Çetin 
Kayanın önemli Sözleri 

İzmir, 26 (A.A] _ Bayın- 1 Bakanlığı Meteoroloji Enstitilsil 
dırlık bakam Ali Çetinkaya llbu sabah_ saat 4,25 de Ked~sta 
dün de türlü bayındırlık işl~rini · 4,55 de Istanbulda on sanıye 
incelemiştir. Yanında bulunan- süren deprenmeler olduğunu 
larln halkapınar bataklığının bildirmiştir. Hasar yoktur. 
kurutulması, Karşıyaka çocuk § 
yuvasını ve sağlık kurumları- Ankara, 26 (A.A)- Oç bin 
nı yangın yerlerinde~i yeni in- / küsür kilo metre uzunluğunda 
şaatı, pa.naym .gezmış telefon . batı gezisine çıkan Ankara bi
sosyetesınde bır sant kadar ça · si ki elçileri dün ~ehriınize dön-
lışm~ştır. mi.işlerdir. 

Öğleden sonra hale gittiler -.:=:=-=------

Bu gün otokar Aydm hattmı ŞEHiR DUYUMLARI : 
teftişe çıkacaklardır. 

Halkevi köycülük ko
lunun gezisi 

Halkevi küycüliik kolu di-

ğeı· komite iiyeleriyle de birle

şerek 30 kişilik bir gurup ha

linde geçen hafta olduğu gibi 

bu hafta da Fındık pınarına gi 

diyorlar. Fındık pınar ve civar 
köylerde gezerek köylülerin 
isteklerine çareler bulacak tar 

Ali Çetinkaya basın orun
taklarına diyevinde, İzmir ura
yile hnva gazı sosyetesi arasın
da satın alma işini Ankaraya 
dönüşünde inceleyerek sonuç 
landıracağını, İzmir otomatik 
telefonunun modern olduğunu 
hükumetin beş yıl sonra bu te
sisah almak hakkında mahfuz 
bulunduğunu, halk işinin hüs
nü idaresine emir verdiklerini 

halkapınar bataklığındaki ku-
ratmadan sevindiğini, Bakan- hastalarına bakacaklar parasız 

lığın buna yardım edeceğini, 

mülkü esasen devletin olan 
Şark demir yollan hattının iş

ilaç dağıtacaklar bahçecilik ve 
bağcılık hakkında ve hayvanat 

bakımı hakkında söylevlerde 
letmesinin de yakında alınması- bulunacaklardır. Cumartesi gü 
nın muhtemel buluaduğunu söy
lemiş ve demiştir ki : 

Hududa kadar gideceğiz. 
Hatlarımız on bin kilometre 
olunca ana hatlar bitmiş ola
caktır. 

İstanbul tramvay sosyetesi 
işini bir dereceye kadar düzelt
tik. Sermayesini bir milyon 
400 bin liraya kadar indirdik 
Sonradan bazı yeni hatlar için 
sermayP, getireceklerini söyle
diler. 

Bir Türk lirasını 26 işviçre 
frangı sayarak sermayeyi on mil 
yon liraya çıkardılar, bunuda 
düzelttik. Şirket yeni hatlar 
bahanesile biletlere üç buçuk 

kuruş zammetmiştir. 

Kurtardıgımız bir milyon 700 
bin lira budur. Vaziyeti adap 
tasyon mukavelesini icra ettik 
Şirketi almak isteyince bir 
milyon 400 bin lira üzerinde 
konuşacağız. 

§ 

Trabzon, 26 (A.A)- Hopa
dan hareket eden başbakan 
ismet İnönü H.izeye çıkarak bir 
milddet çalışmış ve 25 Temmuz 
akşamı Trabzona varmıştır.~ 

§ 
Ankara, 26 (A.A)- Ekono

mi Bakanımız Celili Bayar Ka- ' 
lenin ve Voroşilofla ayrı ayrı 

ve uzun uzadıya görüşmüşlerdir. 
§ 

Ankara, 26 (A.A) - Tarırp 

nü giden bu gurup pazar günü 

akşamı Mersine dönece~tir. 

T. İ. C. İ. Çukurova 
mıntakası secimi , 

••• 
T. İ. C. İ. Çukurova mıııta

kası üyelerinin seçim wmanı 

bitmiş olduğundan yeniden 
ilye seçimi için Mersin,Adana, 
Tarsus kulüplerinden üçer üye 
murahhas olarak Adanada ya
pılacak kongreye çağırılmıştı. 

Dün saat 13,35 treniyle 
Mersin İdman Yurdu murah-

hası olarak genel kaptan Edip 

Boran, üye Muharrem Hilmi 
Yeğin, Arif Yalçın kungrede 
bulunmak üzere Adanaya git-
tiler . 

Seçim sonunu yarınki sayı 
mızda yazacağız. 

Sıcak 41 Dereceye 
Çıktı 
-~-

Bir kaç ğöndUr Mersinde sı • 
caklar son haddine vardı. non 
sıcak derece 41 re çıktı. Sıcağın 

şiddeti bu sene yayluyu çıkmak

tan vaz ~eçmiş olan bnzı ailel<>rin 
yayhıya kaçırmağu bnşladı. DUn 
eumartesi olması dohıyısile ~taksi

deki bötUn makineler yaylalara 
çıkmış sıcaktan kaçanları gotoreıı 

bu makineler haftalık yolcuları için 
geç vakit dönerek ikinci bir sefer 

mecburiyetinde kalmışlardır. 
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111 iisaicl l) i r 
alaı1ıclır 

si"ı rfıııı 

Ka mal A ıatiirk iiu, e
konomik planını erıerjj k 
bir şekilde tatbik elliği 

Tiirkiy~, bir çok bakını
lardan Almanyaya bt~n
zeyen bir vaziyPttedir . 
Tiirkiye, programım lu· 

\'İn edebilnrnk icin fazl~ . . 
ruiklarda ithalat yapma-
ğa mecburdur. Fakat 
lt.ıtliyat pla nçosunn ko
rumak icinde miimkiin • 
olduğu kadar muvazeneli 
bir ticaret plancosurıa 
malik olması lazımdır . 

Hu yüzden Almanyarıın 
1-tiilliiğli tecim ~ıyasasıııı 

takip ederek miirukiin 
olduğu kadar « müşteri
sinden satın alma,·a >> .. 
çalışıyor. Almanya ilt' 
Türkiyenin bu , önemli 
esasda birleşmiş olmaları 
son senelerde Tiirk ·Al
man tecim münasebetle
rinin in kişafınr temin et
mişli r. Her iki ruemleke 
tin l 934 senesindeki ge-

nel dış tecimi, bir s~ne 
evvelkine nisbetle yüzde 
60 l fazlalaşara k, hemen 
hemen blitiin Tiirkiye 
diş: leci minin iiçte hirjne 
baliğ olmuştur. Hu füz_ 
lalaşma Almauyada, ih
racatrnın yiizde 40 nis
heti11de fazlalaşma~ile , 
tiirkiye de, Almanya yfl 
yapılan ihr·acatm yüzde 

80 nisbetinde çoğalma 
sile tezahür etmiştir . 
1935 yıhnrn ilk iiç ayı 

zarfında almanyanm ih-
racatı, geçen yılın ayrıi 

aylarına nisbetle Jiizde 
11 bir fazlalık göstermiş 

tir. Diğer taraftan Liirki
yeuin ihracatı ise, yiizde 
190 artmıştır. Filhakika 
bu mikdarm mevsim ile 
çok büyiik bir alakası 

vardır- zira türkiyenin 
ihraeatı, daha ziya de 
zirai maddeler üzerinde 
(meselA tiitiin zeytinyağı 
ve saire) topJaunuştır. 

ilerideki ilatimaller 
göz önüne getirildjği ıa-

. man, bunların clalJa mfi 
~aid ve iimid verici hir 
şekilde olduğu göriiHir. 
Almanya dış tecimi için 

Mirtschaft politischer Diensi 

şans telakki ediltıcek iki 
önemli nokta vardır . 
Bu rılaı·dan ~iri lii rk iye
ni rı ikinci bes senfllik • 
pht111, diğeri ise Tiirk -
Fr:uasız dış teçimirıirı in
k i şafıdır. Bil'irıci beş se
nelik ph\rıın nı ünlıasaran 
urnnılekelin encliistrileş

ruesi ile alakadar olması 
na mukabil, ikiııci IJ<>ş 

senelik phin rnadtıni)'Pl 

ve elt ıktrik ktn velinin 
iukişafile meşgul olacak 
tır. Bu maksatla, made. 
rıiyal ve elektrik ekono
misi icin birer tetkik • 
enslitiisii tesis etmiştir . 

l Bu enstitüler, \'eni bir 
jt>olojik haritamı~ rıeşri, 
petrol hurguları. mevcut 
kudret menbalarrnın a
raşdırılması ve buıılarrn 

rasyonel bir şek ilde işle
tilmesinin temirıi gibi iş

lerle meşgul olacaklardır. 
Ru işleri rı fi ua rısmanırı ı 
ilk sermaye olarak yirmi 
milJon tiirk li rasrnı temin 
eden Eti bankası deruhte 
edecektir. Bu para dev
ietiıa matlen ocaklarına 

ve memleketin eh~ ktirik

lenıue~ine tahsis ~dilecek 
lir. Bu g::ıye için araado
lnnun şimalindt\ k :)nıiir

den ve cenupda da su 
1\ u vvt•tleri nelen istifade 
olunacaktır. İşte kısaca 
hülasa ettiğimiz muazzam 
ekonomik projeJe alman 
ihracatı icin bir cok im-

• • 
k~irılar nwvcuttur. Bahu-
sus türkive ithalat ve .. 
ihracatı aynı seviyede 
tutmağa muannidane bir 
suretle karar vPrmiş de
ğildir. Bila~is tiirki~· P. 

istihsala tını alman a l ıe1-

larınm arıu ve i lıtiyat;la. 
rma uydurarak dış teci
min hacmine daha geni~ 
bir esas lemin etmek 
niyetindedir. Aluıau ih
Liyaçlarrna uygun bir 
pamuk nevinin yetiştiril

mesi güzel bir misaldir.) 
Tiirk - Fransız tecimi 

is~, Almanya ile tiirkiye 
arasında bu dostca faa
li yet le tam bir tezat teş
kil etmektedir. Ruradada 
tiirkiyeuin durumu Al-

Holanda Bt1e11os Aires 

Ayan ~urulunda einayet Florini ~ıymetten ~üşürmiyece~ 

Ileyaz ka(l111 

Ticareti ve ra~lamcıhk 

fluPnos Aires 24 .\.A 
... \~· an kıt rulu uda h ir gn
riişme esnasında ii yel er
den ~J. Dellatrofe ile fı

nans ve tarım bakanları 
ve birde başka bir tiye 
arasında çıkan kavga es-
uasında, geçenlerde işin 

den cıkarılan Valdes a-• 
dırula ki bir polis komseri 
oturduğu locad:ın tabanca 
ile ~h~Ş etmiş ve 'fi. Borda 
Beheyi öldiirüp tarım 

bakamuı da yar~lamıştır 

manyamnkine benzemek 
tedir.' Fransa hirkiyenin 
munhtzam bir transfer 
yapmadığım iddia ederek 
şikayettedir. 1928 yılın
dan beri Tiirk - Fransa 
dış ledmi evvelkisinirı 

:ıl tıda biri ne d üşnı iiştii r. 
( 1928 Fransız ihracatı 

484 milyon frarıkhk, Tür 
kiye ihracatı 174 milyon 
franklık 1934 Fransız 

ıhracatı 79 milyon frank 
hk, Tiirkiye ihracatı 3~ 

milyon frauk) Bu miiddPt 
zarfında Fransız ihraca
tmda 607 milyonluk bir 
fazlalık kayd olunmuştur. 
Tlirkiyeye göre, bunun 
ı 00 milyonu, mal almak 
su retile lra nsfere .-<lile
IJilir. flalbuki Fı·ansa, 

Tiirkiyeden daha çok 

.\ mistirdam - Hola nda 
ka hi nesi toplanarak llo
l<i nda parasırıın durumu 
rıu tetkik etmiş v~ Flo
rirıi kı,·mellen diislirme-., . 
meğe karar vermiştir. 

Diğf r taraftan FelP
menk bankası iskonto fa_ 
izini yiizde 
çıkarmıştır. 

iic,;Lerı lwşe 

M. Venezelos Parlementonun 
lağvi taraf tan 

A lina - ~1. Venizelos 
sora bir divevde buluna-.. 
rak bu gü11kii parlemen
lorıun lağv ~dilmesini ve 
yerıidtHı iulihap edilecek 
parlementonun rejim 
meselesini halle çalışma-
sım teklif etmiştir. 

Sir Çemberla· 
yn'nın oğl tın tı 

' bıraktılaE 
Londradaıı lutrasigeant 

gazelesine hildiriHJiğine 

göre, bir çok arkaduşla
rile beraber Vahubiler 

ı t:lrafmdan habsedilen Sir .. 
Cemberla)·n'nın oğlu 

Teğmen Joıef Çember
layn fngiliz hükumetiyle 
lbnissuud hükfımeli ara
sırı<la ceryan eden görüş 
melerderı sonra serl>~st 

hu·akılmıştır. 

mal almak. surelile ihra
cat fazlasrndan vaz geç .. 
nıek nıyetinde değildir· 

Bu şerail dahilinde 30 
mayıs ı 935 tarihinde 
biten tecim anlaşmasmın 
yenilenmtısi için pek de 
imkan mevcut değildir. 

Türkiye giin g+'Çtikçe 
Fransanın )'erine başka 
satıcıların getirilmrsine 
miitemayilclir. Fransa hil 
hassa demir ve celik ma 

Jozef Çemberlayn dik
katsizlikl~ Hicaz hududu 

:mı aşmış ve derhal ya
kalannuştır . 

• 
rnulatı, cam mamulatı, 

iplik dokuma eşyalar sal 
maktadır: Alman ihracat 

cıları bu sahalarda bir az 
fazla ga~ret gösterdikleri 
takdirde her halde cok 

~ . 
iyi neticeler elde edebilir 

ler. Bu bakımdan Tiirki 
ye piyasasının tetkiki, 
çok yakanda kıymetli ve 
daimi meyvalar verecek 
uir vaziyettedir. 

Türk - ispanya 
Ticaret görüşmeleri 
Ankara - Geceni erde • 

kesilen Tiirk ispanya 
ticaret görüşmelerinin 

Ankarada başlayacağı ya . 
zılnuşıı. İki lıiiktlmel dış 
l>akanhkları arasmda ya

pılan soıa temaslar neti
cesinde anlaşma görüş-

meleri ne ma drit de devam 

edilmesi muvafık görül

müştür. Bn hususta 

Madrit elçiliğinıizc talimat 
verilmiştir. 

Atina -- Sehlnikteıı 

hildirildiğiııe görP. beyaı 
kadrn ticareti yapan ve 
SelAnikte iki evi idare 
eden iki kadm evvrlki 
giin hu yolda şimdiye 

kadar görülnwmiş bir 
usule müracaat ederek 
kendileri11e müşteri temin 
etmek istemişlerdir • 

Bu kadınlar şelıriu . 
tarıınnıış kimselerine yeuı 
açlıkları miieSSf~seyi gelip 
ziyaret etmek için dave
ti yeler göndermişlerdir . 
Davetive alanlarm bir . 
kıtsnu, polise müracaat 
ederek şikayet etmişler, 

müddei umumilik işi elt~ 

almış ve yirminci asır 

ıicaretiniu en miihim va
sıtalarından biri olan rek 
lam işini bu pek hususi 
meslekleri icin kullandık • 
larrndan bu kadınları 

malıkemeye vermıştir. 

Meğer Balık Yağı Ne İşler 
Görürmüş 

Şimdiye kadar Balık 
yağı deyince yalnız şiş

manlamak. hevesinde ola~ 
ların içeceği bir şey akla 
gelirdi. 

Halbuki son zamanlar 
da A vrupada balak yaği
le yaptıkları bir pomatla 
en ağır yaral:.ırı çabuca~ 
i )' İ edip yerini belirsiz bir 
şekle gt~tiriyorlarmış. 

Rn hususta çok faydıı11 

olduğu göriilmiişliir. Ar
tık morinalar da insa•• 

• 
elinden yakayı zor kur' 
taracak demektir. 

rRANSIZ VOZM( $AMPiVON~ 
75 kilo metre yüzecek ..... ....... ~ 
Fransız uıu n mesif fe 

yü·ıme şampiyonu pol ' 
Şolo kaliforunyada kal:l' 
., f ili .k .. acfı~ hıot an ıuonı ·aya yuZı-· 

miş. Bu mesafe şinıdi)'6 

kadar laic kimse tartı· . . 
frndan katedilmemişllr • 
Katalino ile Monika arası 

dif· tamam 7 5 kilo metre 
fliitün spor sevenler rıe'r . ıe ' 
ticeyi beklemekte uııtŞ 
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f ransa~a f evkali~e finansal T e~~irler Mers.in Kahve yerine 
P ıyasası L•k .• • • • Fran~a lrnkaular nıec- ı olau maaşlar lla ~ frtde 

lisi ayın on allmcı giiı'ii 1 
on nishelindt> azahılacak

K.(;.-····· ···~5·0· s. ı or ıçınız 
Pamuk ~kspr~s 

loplannuş ve hihlfasıla ge- lardır . 
ce yarısırulan sonra ikiye Bu Jiizde on nisb~tin -
kadar toplantıya devam de tasarrufrtttau üç buçuk 
olunmu~tur . Bu ıııliddet-. ilt~ dört milyarlık bir ta 
zarrında akalardan hic 1 sarruf hasıl olacağı zan- ~~1~u ıııalı ~~ İnhisarlar Müdürlüğünden: 
hiri Eliz•! sarayından ay: ııolurıuyor . 
rılmanııştır . Temmuzun Bu ııizamnam~ler mu-
on yedinci giirıii sabahı, cibince lıanıiliuiu malı o-

Kozacı~parl;ı~ı 

iane çiğiıti 
\'erli • 

Liitcerıin tevaziiuii icin laıı kivmt-tli eH·aktan alı- Susam . . .. 
hazırlanan kanun ~uvve- nan harç yüzdP- on yedi- Fasuıy .. 
tini haiz 29 mzamnenae den yiizcfo yirmi dörıle; Nohut 
neşrolunmuştur • Bu ni- seksen lıirı franktan ziya- Mercimek 
zanınameler ile on milyar de olan varidat vergisi Kuş yemi 
dokuz yiiz elli <lokuz mil- Jiizde yirmi beş, yüzbin Kuru darı 

43 
2 
l 

L l 

7 
4 
7 
6 

3 
7 

75 
50 

25 
8 

50 
50 

)'on franklık hir tasarruf franktan ziyade olanlarm Çeltik 
yapılmışlu'. Frausa biitçe.. vergisi tfo yüzde elli nis Acı çekirdt!" ıçı 37 ,5o 
si, ~şağı vukarı 47 mil var 1 lrntinde artırılmıştır . Bu 'l' k 29 • ., .. 1 l oz şe ·er 
franktır. Bütçede yapılan artırma yalnız bu mikdar· llalıve 
tasarrufların ve )'eni tarh lardan fazla olaıı miktarla. Nişadır 
olunan vergilerin yedi ra şamildi.~·· ~rd~. için ça- Ça~· 
milyar altı yüz miJyoulu k hşa n enduslrı nurnssese - s:eame şeıu, 
b• } .. J •• f . . Sandıkta 
ır tasarrur t~min etmesi er varıualına vuz• e yırmı e.. b' • » » ,ene ı 

97 ,5 
16 

245-~50 

bekleniyor. Demir yolla - nisbetirıde yeni bir vergi » • >> çuvalı 
rında yapılan tasarruflar konulmu~tur· · Kalay ı 90 
demir yolları bütçesinde Varidatm azalmasından 
k hasıl oları boşlui!u doldur Bahar 75 
' i dört milyarllk açığı jki ._, A !1-, 

mak ic.•in kiraların vüzde rpa .\mHl.ol u 
n1ilyar iiçyiiı milyon azal- ., J 2 7 7 5 

on, İJ>Otel faizlerinin yiiz- . '.' yer 1 
,. tacaktır . Ayııi zamanda p 5 o 

id ı de on nisbetinde azallıL ırınç 1 5 
arei mu ıtareler biitce- ç ı 3 

· • ması ekmek fi\·alımn on a~( ar . · 
Sinde de bir milyar dört ., B -d y ı 3-32,5 · d" .1 . ı. ug ay ~r ı 
Yüz milyonlu~ bir tasar- sanlını ın ır·ı mesı ve uun 
rur ya pılacaktn • lardan başka gaz, elektril Limon tozu 7 5 

Yeni niz~runamelerderı maden kömiirii ve daha Saburısafi zeytin V · 25 
b· · b ·•d ı ı » ikinci 23 ırı bütiin devlet masrar- azı mau e erin ucuz a-
latuun yiizde on nisbetin- tılması diişiiniilnıekledir. M slr darı 3 50 
de azaltılmasını amir bu- Yeni nizamnamelerin Kara büber 85-86 
luıunaktadır . Diğer bir neşrinden sonra başbakan İnce Kepek 1 50 
ıtizaruname ile idarei muh La vaJ aşağıdaki beyanalla Kalın » l 50 
fareler ve konsesivoner bulunmuştur : incir .:.O den 11 
••liiesseseler ve şün;endi- "H ük t)met vazifesini Yulaf Çukuro Va. 2 90 
ferler bütçeJef'i uıasrar yaptı. Hiiktimel sözünün ,, Anadol 3 
fasılları da yüzde on azal- eridir. Alman bu yeni ted ................ _..;.... 

lılrnaktachr. ~: Yalnız ordu birler miilki masurıiyflİ ' Borsa Talğraflan 
Ve teslilıata ait olan fasıl- ulusun vakar ve hürrive- . ~ • 
lar, bazı tekaüdiyeler, ağır tini t~min edecektir. .. /stanbul 

Yaralafara v~ işsizlere ver fliiktimet IJu tedbirlerin 
r·ı Türk altunu 1 en yardımlar fasılları almmasım icap flliren 930 

:•iç hir azaltllnıaya talti sebepler hakkında cumur 
~~lulruayacaktır . Sekiz reisi Lebrun'e uzun bir 

1
" franktan az olan me- layıha vermiş, alınan ted-

1•1ur maaşlari viizde üc birin muvakkat olcıcai!ı s . • • u 

k~kız ile on bin franga ve ekonomik vaziyet eyi-
adar olanlar yiizde beş leQiuce kaldırılacaklarını 

() . . ' " 
il Lın franktan ziyade bildirmiştir . .........____ _____________________________________ _ 

lı Makamından : 
1 l A H 

0 ~lara adalarına giderek yerleşmek istiyeu aileler 
~~ada 2 51 O sayılı k a nu u ~·e lal imatııa meleri dahilin -

1; '-akil ve isk{tn edileceğinden mezkur. adalara git· 
eaek arzusunda bulunanların istida ile VilAyet e miira-

Qt eylemeleri ilan olu nur . 

isterlin ~23-50 

Dolar 79-60 

Frank 12-04-50 

Liret ıo-oa 

Y(Hİ M(RSIN 
Nüshası 5 kuruştur 

Aboo• ı Türkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 looo 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık too yoktur 

Günü geçmiş sayılar 2 O K. 

1 -Memleketimizin yeliştirdiği mey\'alardau yapı· 
lan ve halı ilerinde bile cok. ,·üksek bir iin alan Likör . . 
terimizden halkımızın daha cok istifade etmesi ve her 

• 
kadehini bir fican kat.ve değ••rinde içıııesi ve ıııüsa· 

firlerine de içtirebilnıesi için idaremizce biiyük lJir
fedakarlık yapılmış ve 1- Ağustos -g 3 5 den ilibart·n 
rıyallar şöylece indirilmişdir : 

Birinci Sınıf Likörler: 

Cılek ~ 
Ahu dutlu 
Kaysı } 

İkinci sınıf Likörler 

Men la ı 
Gül 
Vişne ı 
Mandalina 
Kakao ~ 
Nane ~ 
Portakal l 
Katran ~ 
Sari l 
Altın ~ 
Turuııç ~ 
~hız ı 

1 
Beğendik 

I Şaraplı Likörler 

!I Vermut ~} 
Kınakına 

. . 

ıoo S.L.lik 50 S.L.lik ıs S.L.li k 
Şişesi ~işesi Şi~esi 

Kr. • Kr. Kr. 

223 123 58 

183 103 50 

108 68 50 
2-- -Her Bayi; elinde lmluna n Likör ve V ı~rmu L

ıarın çeşit iLibarile miktarlarım 3 O - Temmuz - 9 3 5 
akşamına kadar birer beyanname ile idaremize bildir. 
m~ğe mecburdur . 

3 ·-1 -Ağustos- 9 3 5 tarihinden itibaren her bayi 
elinde bulunan Likür ve Verıuull:ın idare anbarma 
gelirecek ve eski bandlarm ~ökdiirme v~ yenilerinin 
yapışdırma işini; idaremizde l~ŞP-kkiil eden lıey'flt hu
zurunda uaptıracakdır . 

4-Halkımızın da 1 - Ağustos - 9 3 5 tarihinden 
son alacakları Likör ve Vermutlar için yukarulaki fü~
l~yi göz öuünde tutmaları rica olunur. 16-20-24-28 

1 l A N 
Milli Emlak MldlrlDğOnden · 

Kivnıeti .. 
Mahallesi Cinsi Metre Lira K. 
Nusratiye Arsa 1210 1905 

)) )) 576 759 

1 - Yukarıda yazılı iki p-a-rça arsa 20--7-935 tari
hinden itibaren acık artırma usulile satılığa çı -• 
karılmıştır . 

2 - Bedeli de(ateiı ve peşin al111acaktır . 
3 - ihale 3-B-935'Cumarlesi giinii saat on birıl Pdir 
4 - Talip olanların yiizde yedi buçuk pey akça 1111 

mal sandığına yatırarak Milli Emlak dairfl ine 
ruiiracaatları , 27 28-31 --2 
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B i L i T 
Mersin Orman Muamelat Memurluğundan · 
İziıısiz k~sildiğiııdeu hazin•~ rıanıuıa nıii~atlPı·e 

edilup ~lersiu'dH idan~tlt~ nwvcut 26 çıu:ır lalası ve 
hPŞ 5 adel cam <Iİl'~id ve 320 adet cam varil lalıta..;ı . ~~ . 
ve 920 kilo uıeş~ kfinıiisii , .• ~ 3300 kilo ~arışık çam 
odurıu \'e iki kollu bıçkı \'P. iki palta ve Aklanı kü
' tinde 54 ardıc lwtıl ve Musallatla 102 ardıc Lt~I kazı . . . 
ğı ve Fmdık pmarrnda s adPt ~.rdıcJ ';ağ vt~ K uıucu 
hı~ltrnde 6 crnur latcısı ve~ Soft:ı larda 16 kalr<tn ve ur 
dıç direği ile 20 adel <;am t~iJğı 30- 7- 935 Salı ~iiııli 
saal il de ilıale olunmak iiıett' ıı - 7 - 935 <lerı itiltarP.n 
20 gliu müddeıle satlığa çıkaı·ıldı. lsLeyenlt·rin ihale 
günii olan 30-7-935 de Orman çt~\·irgenliğinde mii
tt·şel kil ihale konıis)orıuııa nıiiracaal ~lıw·lcri lıilil 
olunur . 13-18 - 24 - 28 

f çel Aapu müdürlüğünden ': 
Mersinin Kerimler köyünde ve akarca köılesi mevkiinde kain tarafları 

Sarkan tarik ve hacı halil veresesi lı .. n. ve bağı garben mehmet oQ-lu 
salih ve hıcar ali veresesi bağı ( malen mehnıet oğlu salih bağı cenu
ben tüccar mehmec! veresesi bağile nıahdud bir dönümlük bal} ve 
kahçe ile derününde mubna iki odalı ça~dak imci alinin çed ve babasın· 
dan ühdesine intikal etmek suretile senetsiz ve nizasız tasarrufunda iken 
Vukuvefatile yalnız o~lu musa}::ı tevarus rtdiginden namına tescil muame
lesinin icrası zımnında köy ifr,ıi h:ıheri l e müracaat edilmiştir Tapuda kaydı 
olmadığından mahallen keşif ve tahkiki için tarihi ilandan on gün sonra 
memur gönderilecektir. Tasarı uf iddiasıııda bulunanlaıın resmi evrakı 
müsbitelerile daireye müracaat eylemeleri veyahut keşif 2ününde gidecek 
memura anlatmaları ilan olnnur . 

Gündelik makarna ve şehriye 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ e çifte han Kaphcası Açlldı B 
~ ~ l@ Eğer Romatizma, Sıyatik, kara ciğer, Böbrek kumları, !El 
~ mesane taşları ağrılarile muztaripseniz vakit geçmeden ~ 
~ Çifte han kaplıcasına koşunuz . fEl 
~ Bir cok deri hastalıklarına, muannit ekzemanlara şifa verir. ~ 

IÇiF'TE HAN KAPLICASINAI 
~ Sediye ile gelen bir çok kiitiiriiıııler yiiriiyt'f'ek döıııııiişlenlir. Her ııe ~ 
~ kadar Fenueo kal>ili izalı değilse de scnderCt! w~he olmamış bazı kadınların ~ a 15-20 giiııliik lı:ııı~· od:ııı sııııra lıaıuile kalılıklan göriilıııiiştiir . g 
g Çifte Han Kaplıcasının 1 
~ Radyo aktifidesi dünyada mevcut bütün kaplıcalardan 
~ daha yüksektir . 

i@ Çİt=TI: AN APLIC -SIND 
~ ~ 
~ Oltıle bir ruulbah i!Uve ediluıi~, Ott·l clalıilinclP. yemek hişirm~k nu~ne- ~ 
~ dilıuişliı·. ~ 
~ w 
~ Esl.Mlu istirahaı nıiikeıarnwldir.Lolrnrıta!"ı, Furumı, Bukkaliyesi, Gazinosu !} 
~ Kasabı, Berberi vardır . ~ 
~ FİA TLAR. ]).l.[UTEDİLDİR. . ~ 
[@ 'Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır . ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~g~~ 
Şaşali Biraderler makarnasını taşı) ara ~Jaıuırua ve • •; ,.--------------------ı 

ŞehriyelPri her )·erde ara)' ıntı . ""' 
SAGLIK. 

Her gün taze olaruk çıkarılmaktadır . ECZANESİ 
Şaşati Biraderler makarno. fabrikası - Mersin 

Remington Yazı MaKineleri 
~ 
~ 

1 

iı 
u 

~ 
Gramofon oe plaklarda büyük ] 

. tenzilat ve her nevi kol, cep saatları. ~ı 
Acentesi Vilyam H. Rıkards - ~tersin 

Mersin Gümrük Civann~a~u 1 

1.-r UP\' İ Eczavi 
tıhhı)' P, Yerli ve Av
nıp;ı mii~tahzt•ralı hu-
1 U IHI r 

·==========i• 

Yurttaş .! 
Ülkeni korumak isti

yorsan Tayyare Ceıni-
yetine aza ol. ı 

1 ••o+•:•••••••••••I • • ı 
• Yeni Mersin Basımevi:. ı 
• 1 

• mücellit hanesi +, 
• E~J..iıııiş, pan;alan-

c-!• 
ıuış, fı•r.,.wlt> ~iıapla -

rırıııı JŞP ~ : .raitl('l'l.. tlt>
' •· at ıua' rnıı. hir ;!Ün . . 
~ İz•~ h\ıını olul'. l\i l'ı p 

~ ... 
lannızı! clt~fterl~l'İrt ! '.!j, ~ 

• mücelliılwıwuıiı~ ~fü·-•+ .... 
• ,ıeriui1.. • I 
: llN' IU~Yİ kitap VH : ı 
: ılt> fl~rler şık, zarif ııw: j 
(•tin Vl ~ullauışlı ola - •ı 
• l . • 1 • • 
• ra~ cıl e111r. + 
•••••••••••••• 

TARSUS 
IR.~AK. LOK.ANT ASI 

Yemeklerinin nefastti, mevkiinin güzelliği, ha
vasınm temizliği ile tanınmış Tarsusun en eyi lokan
talarındandır. Lokantaya son model bir Radyo getiri
lerek muzik ihtiyacı da temin edilmişdir . 

Tar!"us:ı gt-lerıler huralla çiçtıklrr :1rasıııda 
H~ akar ~11 kt•nar11Hla lu~m \'t~nu-klerirıi Vt1 r . .. 

ler Vt~ hen;d.- a~ude hir vakıı geçırmiş olurlar 
7 · 10 

Tl:JQ KiYE 

llRAAT 
~,BANKASı 


