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hazırlıkları tamamlandı /:zmir Fuarının bütün 

B. Başvekil izmire geliyor 
· Almanyadı yeni ~are~etler 

Hitler 

Celal Bayar Fuar münasebetile izmirde Dün de parti şefleri 
/ nazırlarla görüştü 

mühim bir nutuk söyliyecek j Berlin 18 (Radyo) Hitler bu 

Çin Mukavemeti 
Japo·1yayt seferberlik 

tedbirleri zorıında bıraktc 
Çinliler Fuyanga girdıler. Ordular 

cenuba doğru ilerliyorlar • kt• t v • _ • A A gün de Nürenberg kongresi et 

1 ısa eki 11 be gunu saat onda lstanbuldan , d a ·· . d ' "' . . ra ın a orıng 90 ı 5er nazır 

şehrıınıze gelmek üzere ayrıla · 
0 

larla ~e sosyalist partisi eeflerile . 'l'ok~o, ~ 8 (Radyo) _- Bugün 1 Çin k ı tuhı rı Fuyong'tt girmişler 
<:ak cuma saba hı gelec<•ktir. Bay görüemüştür , Qin barba lçın yeni mlllı s~terber· ı ıı.ıızamı iade eylemişlerdir ve nıev 

Dün izmire geldi. Fuarda 
hazırhkıarı tetkik etti 

Şakir Keriebire iç Ticaret Unrnm B- - k Al 1 &lk tedbirleri alınmıştır. Üğltıdl' n zllerıni hıhklnı tıtmlşlcrdlr Ordu· 
\Jüdü rü, Türkofıs bnşkanı rafa l ~yu ma_nyn nnsyona 'SOora yapılan klllıine içtimaını mO nun ku vayi kO Ji esi Ha~çeu'ya 

sosyalı " t kougrflsı adı altında le ki k b" ı J • ' Y 
1ca t etmekt edir. fkli sa t Vekllleti- . a P a ıoeo o, ııpooya uıo ınıt ! ilerlemişti· 

. yapılacak kongrede esaslı hıç nen ve ddet t bl'k k r • uııı turı zm ve d iğer eubeler mü . . . ma en e ı e ınşısın ı londra Japon sefareti 

d A ·I . d d r. d d ~ . bır yenılık yapılmayacaktır, da bulundıığuou ııan etmiye ka· OA nuH nde bı'r hadı'se 
Ul erı e Oe;ru an Ogruya a·· A 1 d h . 1 . ı· . . . 1 F .n. b ·ı D . K L A k . d 1 k . 1 oruşme er e atıp erıo ıs rar verdığı resmen hlldırllmlştlr. Loııdra 18 (Radyo) _ Chi· 

Uar munaae etı e enız Ve ara nau- u ~·' an gb~ e~ek tır · . tesiyle söylenecek nutuklar tes Jepon Bombardımanları na Campa igıı Committee, idare 

I• l J L 1 l L/ uarııı uyu antresınde da b"l a · ı . l" J ıye Vaaıfa arın a RO ay IR ar ihdas edildi vetlilerin , C>cnehi devletler konso , 1 e 1 ~ıe ır, . Şangbay, 18 (Hadyo) - Hlm· 1 st Japon mallarına boykotoj ya 

1 J t Ü 
•

11 
. ı Berlın 18 (Radyo) Hıtler bu keu'dan blidlrildi•''ine göre dokuz pılm ı:ısını ce lbetm ck için Japon 

1 ~
:ı lzınir 18 (Hususi muhabiri- os arının, .gaze e nı ınessı erı· .. . . 6 , ..• _ . " . 

Z m 1. f ll af l . b I ki I gün tekrar Gorıııgı kabul ede tayyarellk mııhtclıf 1· ıı pon hava sefarelı onunda bır ııumayışle 
miıdeıı) Baevekil B Cel~l Bayar ıııu u uırnca arı yer er ayrıl· k .. • 11 d p k ı. · • · t · l. 

F 
. 1 re uzun goruşmelerde bulun filoları bugUn öğleye doğru yUk· ay ar ta uır ıçhma ertıu 

bu gün lstaubuldan lımire hare m1ştır. uarııı sınoması da çe '. . ' ı · · · · 1 · ı · 
ıb~ d b · k" · · · · . . _ muşlardır . ı. sek bır irtıfddan çayang ve etm ışltrt Japon ateşı mı ı erı ter 

uaaın an erı se ıımcısını ket ed "-cek ve ..,arıı1 snbah bura kılecektır. Fuarın nçılma tore· ı · ' b ı · ... M" H 'd l 1 • A • Matbuata akseden haberlere Vuçang'ı bombardıman etmişlerd i r t ı ı e yetın · ı en ıss orı on 
'•zırlayan lzmir, fuarını, artık ı " k · B ••11 f - t e ask b d l"& ._A_ ya g e e.,e tır. aeveli" uarı mu ~ n , er.ı an onun ça a51 1e göre önümüzdeki aylarda tatbik ıtaoyag'daki bazurıo fazlaca oldu· J<;>ns'un elle rind~n Japonya aley 

J
VG\lhca ananelerinden sayabilir; him bir nutukla açt\caktır . tıklAI marşıyla başlaııaoak, bele· d"I k k .k . d A k A ,,.u sanılmaktadır· hındeki ı-lsalel9rı kap arak parça 
•rniri dd. t 1 . • . • e ı ece e ooomı mesaı un u 1> 1 p 1. _ k 1 .. 
. n ma 1 ve mnnet varı· İktisat Vekili B. Şakir Ke· dıye reıı-ı fuarın tnrıhçeHi bak· _ A ,A ç· . , . . , amıemıştır. o ı. mcr ez ne ~o 

tı1lemOtenasipg61el bir anane .. sebir de )arın Ankaradan bura kıada bir nutuk iradedecektir. goru1;1mede kaL ı eekle baAlan ınhler Fuyang a gırdıler türülen binbaşı Takahasi sefa 

lımir, malOm olan tarihinin 18 gelecekıir. U CeJAI Bayar ve Buna lıiikümet adına mukabele mıştır ' Haokeo, 18 (Radyo) · Santral ret bae kAtibinin müdahalesi 
baelangıcından beri Ege incisi Şakir Kesebir ayın 21 inde ya edilecektir . ı Balkan Antantı Niyuz ajansına bildlrildlAlne göre, 

1 

üzerine serbest bırakılmıştır. 
llnunını hakkiyle taşımııtır: fz pılacak Manisa üzüm bavramın Fuarın açılma töreninde ha E'.·ı· f • J dh • k · / d • ını 1 r ı ts ına~ te ıf ço gen111 e ı 
Hl r 98 civarınm yetiştirdigi tür da da h111r bulunacaklardır' zır bulunmak iiıere B:ırl bey·' Ek •Jı k · ı r 

~ılheulleri birer birer h~t~rlı Fuar nasıl yapılacak nolmilel IH!J'gisi mümessili yarın '. onomı onseyı 
~~~ılecek hafıza tasavvur edıle · lzmir 17 (Hususi) - iktisat eehrimize gelecektir. Fuarın bü B11tıl to'fllantı• 

•hr mi ~ lzmir 9e hiterlımdını 
1 
V kT A ş k. K b" s ·ır" 'd j Arap çeteleri 

bir kaQ 9i1Ayetin isimleriyle de. e 1 1 
• a ır ese ır pArşem . onu ı ıncı 9 Ankara 19 (Hususi) - EJ 

til, bir bölge, _bir memleket, bir l Çekoslovakyada vaziyet lülde topl Hıacak olan Balkan An 
kıta mınzarası1le anmak JAzım- t:ıntının iktisadi konseyinde Ha 

d.ır. Fa~at !zmir çetıilli serveAtle gene bir çıkmaza saplanıyor un Sakanın reislitinde bir he 
rın haııneeı olmak vasfının us· ' yet hükümetimizi temsi) eaecek 

;;:::k~i~a~:~~1:1 ~~r:. k~:~u~~ su·· det almanları l~'~d~;'·:: .. ~:~;;~·:.~ ~::: 
ı~ındir ki lzmirde eaternasro·ı al l Kepkep müşavir olarark buluna 
bir fuar kurmak te bunu her caktır. 
•ene, giuikçe hıılanan hamlele· Hakametle müzakereye devam etmi- 1 
rllbizi bizıal görOp herkese gös yarlar. Lord Runsiman Hod.za müld Türkiye · Almanya 
lermek iizere. ayni mevsimde 

te ayni yerde lekrarlamak mem katından sonra yeni kararlar verildi r· l 
leketimiz için çok zevkli bir mu • ıcaret an aşması 
haaeb~Nidir. Bu eebe~le de bü Hinlanyciler müsavi şerait altmda müzakere istiyor 1 merfyete gifcli 
liin Turk utanı lzmır fuarını T - · -..ı 
benimsemektedir . Prag 18 (Radyo) Haustan: Henlayincilerde hükümeue ürk-A'Tman tıcaret aınıe 

Elbette iz mir fuarından geı Bu gün siyasi bakımdan cok ha müeui şartlarla ancak müıake mA
1
881 

meriyet. mev~iin~ _gir mietir 
· - · · · - R b"I ki · · mao permı daıresınıo Türk 

llıe lımir bölgesi kadar memle rekatlı geçmıştır, Dun Lort u relerde buluna ı ece erını ve . _ . . . . 
ı. ' · 1 1 SAd ü k A k" . par malları ıçıo teıbıt ettıaı fiatlar •et endüstrisi 9e enternasyonal nısman a yapı an u et m za e bu gun u sısteme muarız 
lllObadele için de fayd:ılar umu· relerinde Südet heyeti şimdiki 1 IAmeııto Azasiyle asli\ kareılaşma peyderpey gelmete ba~a~ııt_ır, 
)Oruz. Her sene mikdarı çoaa· eerait altında müzakerelere de yacaklarını bildirmişlerdir, içti Ilk olara~ ~uzu derilerıoın fıat 
lın )'erli 9., yabancı ziyaretQiler vamdaıı bir fayda hasıl olmaya malar üç defa teehbüre uıtramıe ları gelmışlır ' . . . 
Orada Türkiyenin . her 111 biraz ca~ını bildirmişlerdir , tar, Bu talepleri mfileakip Cum _ Al~~n ~ermı d.aıresı ~u~ 
daha gelieen zirat, iktieadt ve Lort Runsimanın ısrarına hurreisi Benes, başvekil Hotza de~ılerın~n eı~e~ kahte ve sık et 
••nat hı19iJetini müoahedc ile raQmen ileri sürdükleri eartlar ve Lort Runisman iki saat k• Jerıne göre Qtf.tıne 135~- 17~ ~u 
~almakta, perakende alıe 9eriş kabul edilmedikçe SüdeUer gö dar görüşmede buluıımuelardır, ruş arasında fıat tesbıt e~mıetır 
lerıe .. ü t h .

11 
. b . d rüamelere detamı reddetmişlerdir 1 Sonu tklnclde Keçi, oğlak, koyun derıleriyle .e m s a sı erı ır ara e Y • • . bulu 'b dd 
1 

. . . d A -- se tıhık, bareak 98 yün fıadarınm 
P ı raC) mı e erımııı un /, d •dd ti• l l d b 4 ı d ı · b ki 

h lan1dık\an 9e eatı~ ve ahm apanya a şı e l çarpııma ar o uyor a u g tı 81" e ge meaı • eıı 
... _ mektedir , 
....,Uarım ögrendikten sonra top 
ltn c mhur•ıyetçiler ehemmi~t Anlatma esHlarına göre me 
b(i A~amelelerle io haomrnıo U ' "' ri1et tarihinden itibaren her iki 

Ywweeioe 11rdım etmekte ve 
•ırada tertip edilmie olı•n e,~ 

Köyleri kasabaları basıyor 
Yahudileri dağa kaldırıyor 
iki Askeri kamyon berhava edildi. 

Tanklı kıtalar faaliyette 
Kudüs 18 (Radyo) Filistin' tettfetni karısı ve ka7nauası01 

de soo üç gündenberi ledhie kaçırmışlardır. Çeteden d iğer 
son haddini bulmuetur. Bir çok b ir grup da ayni zamanda lnqi 

yeni suikastlar olmuş çeteler !iz hastauesina hücum ederek 
grup grup muhteiif semtlerde ame1iyat altıllerici ve ilAQlarını 
köyleri kasabaları kampl arı bas 
mışlardır . 

Bu sabah Teluiv yolunda 
iki askeri kamyon altına bomba 
konulmak sureliyle berbata edil 
mie içerisinde bulunan askerler 
den üçü ölmiiş sekizi ağır suret 
te yaralanmıetır . 

Çeteciler dun akeam kampa 
hilcum ederek İngiliz müfett i şi 
ni Jaralamıelar bir Yahudi mü 

alm ı şlardır . 

Bir logiliz zabiti tabanca 
jle öldürülmüşlür. Dün akeam 
gel(ln tanklı kıtalarla bu sabah 
tan itibaren müfrezeler lak9iye 
edilmiştir , 

Bir Ingiliz tayyaresi Nablos 
civarında çeteler üzerine mitral 
yoz ateşi açmıe 6 kieiyi öldür 
mOştür , 

A mn ilııı hariciye nazırı aöy lüyor 

Milletler iKi şıktan birini tercih 
edecektir Va mantık ya ~avet 

Nazir f otaliter devletlere karşıda 
ıiddetli ihtarlarda bulunuyor bQ ıı· mevz·ııer ele geçı·rdı·ıer memleketin eevkedeceQi emtia 

ı evrakına birer menşe eahadetna 
'Qcelerden istifade etmekle, tıı· • Vealngloo 18 ( A A ) d d till mesi raptedilecektir, Bu menee .., • • · - anladığını çOokO hali bızır ıı Do 

i eserlerle dolu olan bu böl y l h • bombard edı.ldi Radyo ile neşredilen bir nutukta yamo bercllmerç olmat:rnı isteyen 
te•i aezı' p haoran olmak fırsa a ana şe 11 gene ıman eabadetoamelerinde malı göude H ll 

, ., J u ezcUnılı demlştir ki: terin bu temayOllerl arttııı takdir 
lını bulmaktadırlar . ~arL ceph•sı·ndııa FranLı·-4-ıer ren ve gönderilenin isim ve ika y k b ... 1 Hkb ide ~· R ~ ııco " ~ - 11 ıö K s a mtllet de tehlikenin bOynyecetl \"e bn 

Enlerna.YODal tımir fuarı metgdh adresleri, malın parça Jer kuv- .. L t k 11 LL ı.:. • b 1.. ,_1:... "" Voc)'I mno 1 yo ıtrıo tııo dOD"BDID iktisadi, siyasi ve 
hrn 9e yabancı ziya~t9ilerin · muvarraıcıyettenanse.....,.or adedi, ambalAjrn nevi, kilosu, dan bitin• terelb etme~ lmkaoıoı I 

t!en hakikaten mfitezayit bir alA 
1 

.. 
1 

. . ~ sevk ıolu, muhte9iyatı 98 kıy bulamlıyacakln. Hepsi de ayol yo eskert sabalHtda vahşiyane bir ib 
~" görmektedir. Bir iki rakam Va ans . 18 (Ra~yo) - Ge.:e ı dosu Zeraka11l a garbı eımallnd meti yazılı olacak ve bunlar kod lu teklbelme'k mecbnrlyetlode ıra \ıtAfa sOrOklflnefl aşlkAr bulundu 
'•relim: 1939 de fuara 141 yeı li Yarısı eehır frankıst tayyareler bazı mevkileri ele geçirmietir. solosluklar tarafmdan tasdik lacaktefdır. Holl bundan sonra ğunu kaydetmlş\ir. Hatip totaliter 

~Q~-acı firm
1 

a f9tirlll ~!i000eti =~:t~~~da~enDbıom~:;:i~:ana1ı::! l Ebre cephesinde, Ftankist edilecektir , Amerika efk'.An omum1yeslnln ha ,devletlere bir thtarcıa bulbnarısk 
1 

rı gazen er sayısı "''11\Jı m t \anareler ve lopçu kıtaları dtıe Alman giimrük makarnalı ta ti hazırdaki vazlyetl6 tehlik'elerfnl demtştlr ki: 
~i. 1981 da bu , .... ~ sır11iy ıe ır. . • manı rahatsız etmekte beraevam ra111ıdan Türkiye •arazitti mene• - Omitlerlo\ snaıı kavvetı 
lca. 348, 37 te 361 5!T . J1 bulmuş CQmhurayetçıle(re göre dır. li mallnra Ait damgalanan eah• memlekette Türk - Alman llıtl pollUkasma lstioal eulrtin m'ril~l · 

Geoen eeneki umumi alaka· Valanıf1a 18 Rad10 ) - Ş"dd ti" malar sadi aulaamalarıom ıınbikıttına ıer de d"h'ıl oldu"'u lıa" :.,,. b l rkes 
'-n daha faıla otmuı oldu"'unu Şafk cebhesinde menil~rini tali ı e ı çarpış ~etnamelerio bir nu•haaı Alman .iıl k l iııi :i. ~ " s ıu., e 
h- 5 M d 'd 18 R d ) Kabe 'th il 1 f h d mütealttk biteallP.9' DH1Baili ted sıınu bilmelic!lr kt lds~nTRrın k'a· 
"""Pimiı biliyoruı. B11 aeoe, kuv ffim eden dfiımanıo hareket.U a rı ( a ya - 1 8 toı arı tara ınd~n eme kik 9e müzakere etmek iizerE! l" • 
'''ı. tahmin ederiz ki, aeçen se lifinden iıtifade ederek cumhurl za Buny ve Perrera Delduke mın Deutsche Varreobooogıkaıseye kurulacak olan hllkiimet komite Mr ekse_rıyetl aoarşlye mnsamııhl\ 
lıtleri hır itibarlı ook geri<te bı rMçi kuvvetler, ae9külcen bakı takalarmda huriyetçiler, Kabe:r:a tetdi otuhaeakhr, MeıkQr md lerl de yaltmdil faaliye'te başlr ya ~östermıyen, kanun! bi~ eeylo Qı; 
~•ltacakt•r. Çünkü fuarııı kurul ınından ehemmiyetli meniler el de Buey dağlarında Las Kabesas essese bunları, Aid olduklan tatt caklardır. Alman ve Türk hit~ıl tllnde tutan ve svlb lçlode ldame 
'lllıı KOltür parkı hemen hemen fe etmişlerdir. tünelini yeniden işgal etmişlerdir sil ihbanamefleri1ie b6raLer Ta; metleri kendı komıtelermin kim edilen lktısaif1 ve ktflture\ monn. 
-._'tt manıarasrn! 11tmış ve fuarın Frangoculara göre Zarzakapilla mıntakalarında fran kiye Cumhariyeti Mffrkeı banW terden mfiteee\'kU olacatrnı b6 sebellerlo lblAl edn'mesine mO-

tlrettipleri geQen sonelerin tee Burgoı 18 ,Radyo) - Enst kistler hatlarını az bir mlkdarba rlna gönderecetir. g(lnarde biribirioe bildireoekle~ saade etmlyen bir Alem içinde l,a 
-Sona ikincide - ı·amadura, cebheslude, cenup or ileri göturmuşlerdir. Aola9Dia1a a&• her ikf dir. şamağa rzmetmlş bulunmaktadır"• 
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19 AÖUSTOS 1938 Çarşama YENi MERSiN Sayfa: 2 

Sıhhat Bahisleri : Toroslar~a Tetkikler Or.nanlardan nasıl istifade edilecek 1 Bir Amerıkah 
Annelerin dikkatle okumaları 

icab eden tavsiyeler 

Çocuk ishalleri 

7 KişıJik 
ilmi bir heyet tetki-

( kat yapıyor 
ıı1 ' 

Ankara - Toroslarda, Ala-

umum MUdürlük 
Alakalı makamlara yeni bir 

talimatname gönderdi 
Kereste ihtiyaçlarının temini, izin müd

detleri, köylülerin faydalanması 

hakkında teyit kararlar alındı 

Devlet adamı 
Avrupa yolunda 

Vaşington, 18 ( A.A.) - AV· 
rupaya gitmek llzere yola çıkan 
Summer Velles Hollandaya gel · 
mlştlr. Buradıto, evvelce söylendi 
ğl gibi lsvlç. eye değil lskandioav 
memlekellerioe gidecektir. Muma 
lleyhin A vrupada ikameti bir ay 
kadar sllrecektlr. 

Bugunlerde şehirde ve dı l ıi iken üşütülürse, nezle olabilir. dağda ilmi tetkiklerde bulunmak 
earda sıcakların tesirile bir çok Mikroblu sümüğünü yutan ço üzere Klagenfurt'daki Alp cemi· 
çocuk ishalleri görülmektedir. cuklarda hazım boruları vasıtasi yelinin terlip ettigi ve HanoHe 
Bu hususta anaların ne kadar le mikroplar barsaklara geçer ve coğrafya enstitüsü profesörlerin 
müte7akkız olması lAzımgeldiQi barsak neslesi yapabilir ve ishal den Dr. H. Spreitzerin riyaseti 
ni izaha hacet yoktur. Onun !çin olurlar. altında bulunan yedi kişilik bir 
aşağ'ıdaki tavsiyeleri çocukları Emekliyen ve evin her tara heyet memleketimize gelmietir. Orman Umum Müdürlüğü . eılıyacak vüsat ve tahammülde izmi Fuarı 
nın sıhati, hayatı nAmına dikkat fında sürünerek dolasan küçük Heyete jeoloQ' Dr. Metz, neba· 15 ağustostan itibaren tatbik e ı bir orman tefrik edilerek rapor ~-..-..,..._~ 
le okumaları JAzımdır. Bu tavsl çocuklar bakımsızlık yüzündrn tatçı fülenberg, Heide, Plennig dilmek üzere bütün alAkadar 

1 

veya muvakkat pi Anı tanzim olu Birinciden artan 
Jeleri Sıhhat ve içtimai Muave eline geçirdiği pis mikroplu her Puoher ve Tritthart gibi tanın· makamlara yeni bir talimatname nacaktır. Odun ve kömüre ait rütbeleriyle daha iyi cihazlanmıe 
net Vekaleti neeriyatından ay şeyi ağzına sokarak mikrop alır mıe profesörler de refakat et· göndermietir. Bu talimatnamede rapor ve pld 1 1 500 1 lar, fuarı daha cazip kılmak için 
nen alıyoruz: tar ve bunlar mide ve barsakla mektedir . alakadarların ormanlardan nasıl : mikdba kadar n ~re;estelik maeg~: liktı~a ~den bütün tedbirleri al· 

Çocuk ishali memede ve iki rına giderek çocukta ishal ya 1927 senesinde başka bir istifade edebılecekleri [izah olun rapor ve pHlnları orman başmü· mıo a~ ır. . 
)'aşından asağı meme çocukların pabilirler. ishali çocukların bazı heyet tarafından Aladağın Cti- maktadır. Bu mühim talimatna· 'he d" 1 · "k 'k • Dığer taraftan, Devlet Demır 

. . il ıs erın<'e tasdı ve tatbı yolları da Türkiye hudutların 
da yazın ve rsıcak mevsimlerde larında hararet yükselir, bazıla nup yamaçları tetkik edilmişti. mevı aynen nearedıyoruz: edı· ı · . . . . 1 v . . ır. dan ıtıbaren yabancı zıyaretçıter 
görülmektedir. Bu hastalık yur rında yükselmez, hali tat>iide ka Gelen heyete ise şimal yamaçla· 1 - Ormanların ıçınde veya Acele hallerde vakit kav bet . . d 1'> ( • , ' d 1 Ç k 

· b k d .. ı ıçın 0 11 ruca zmır e gı en ren 
domuzda ve du·n1anıo her tara lır. ocu ıs alinde ter ve sidi rın a muhtelif ı·ımıA cephelerden orman sınırlarına kov ortasın- k -ı A _ ~ _ . 

1 
meme uzere keşfin raporlarla ler. ihdas etti~ı gil>i, memleketin 

fında sıcak baeladığı zaman ge de azalır. Yavrunun cildinin ru araetırmalar yapacaktır. Glasiye dan ufkı hattı ınustakım uzerın , yaptırılması tercih edilmelidir. muhtelif rerlerinden lr.mir'e gi· 
rek meme emen ve gererekse tubetl taraveti ve aUlstikiyeti devrinde eimaıt Avrupada deniz de on kilometre uzaklığa kadar I Şimdiye kadar köylüler tara den mutat trenlere yenilerini ve 
mama yiyen iki yaşından aşıığı ka1bohır, vücut porsuk kuru te sathına kadar inen ve çok geniş bulunan köylerle bu hudut da· fından iyi bir halde korunmue 

1 
katarlara da imkan nisbetinde 

çocuklar arasında sık sık görül burueuk bir hal alır. İshal de sahaları iegal etmiş bulunan cu bilinde bulunup nüfusu iki bin· olan ormanlar bu köylülerin ih fazla arabalar ilave etmietir. Bu 
mektedir. vam edip şiddetlendiği zaman mudiyeJer memleketimizde an· den aeagı olan kaza merkezleri tiyacı için gösterilecek müm trenlerle daha kolay, daha ça 

Bu hastalık hakkındaki an çocuk kesesi haline gelir ve ade cak 2500 metreden yüksek zirte ve diQ'er kasabalar sakinlerine ' künse oldukça başka köylülere buk İzmir'e gidecek olan yolcu 
nelerin bilgisizliği yüzünden her ta ölüm çehresinde görülür. leri ihtiva eden dağlara inhisar zati ihtiyaçları için dikili ağaçla· 1 tahsis edilmemelidir. lar tenzilli tflrifolerden de istifa· 
yıl eehir ve köylerde bir çok kornnma ve tedavi etmieti. İşte bu hadisenin Ala· ra ait tarife bedelinin onda biri · H k b"b" 1 k'. k de edeceklerini düşünerek Se· 

1 h t l "1- d 1'> h i i k"ll · · ~e a1rıca kesme ve taaıma u·0 .1 b ak.sa 
1
. 

1
. 

0 
an A 

0~h ~e la kizinci Euternasyonal lzmir fua· vuru arımız as a anıyor, o u Baelıca korunma çaresi çocu a.ın ar c ee ı erme ıcra et- • v sa a sa ınlerımn zatı ı tıyaç a . . .. 
ror H bu 7üzden nüfus ka7b1 "a annesiuin meme vermesi ve mie olduğu tesisatı tesbit etme· retleri mukabilinde devlet orman k 1 d b rının bır rekor teekıl edeceğıoı ., rmın ya ıo orman ar an - u t h 1 k b"ld. 

d kt · 1i bu hevat • · ı b ı · t·f ı · d 1 a m o a ı ır mız a ço ar. sıcak mevsimlerde sağlık 1olları ı uzerıne a mış u· arının ıs ı yer erın en veya or· ormanlal'ln gençlik veya muha · 
T b·A · tt h c k ı . . .. .1 Fuar açılıp devam ederken a ıı nzıye e er ço u le bakmasıdır. unu yor · man ıdaresıne gosterı ecek keres faza ormanı olması r Jüzünden ff k 1 . . .. ~ . . ,, 
· t b" 'k' d A k d ü - k . k mucıa a ı1et erını gorup 11ıtme• rirmı dört saat e ır veya ı ı e ÇocuAa ana sütü termek im n ara a ç guu alan be- tehk, kaplık, tomru ve mahru· temini mümkün olmadı"'ı takdir 1 h" d c 1'>" • • • 

B t d T . . • e ısse e e11ımız memnunı1e• 
fa büyük apdest 1apar. unun k!nı olmassa: Süt ananın hasta re zası arih, Dil, Co~rafya kat ve:ııı~. . . J de daha uzak yerlerden orman dokuzuncusu açılmak üzere ktı 
sayısı çoAalır ve apdest sulanır lıklı olmasına. sütün çocuğ.s tu1 fakültesi doçentlerinin delAletile Koyluler ve bu haktan ıstı· gösterilmesi IAzımdır. pandığı zaman ietirAk edenler 
sa sürgün (İshal) denir. Küçük gun gelmesine dikkat etmek H\ fllktllteyi ve şehrimizin müze, ka fade edecek kasaba sakinleri PIA 

1 
d"k" gezenler, Japılan muameleler 

ki k k Din rengl. hallAı le lıafrı·va' s h .b. b" k A "h . 1 tb k"' ı· n ve rapor arın tas ı ın çocu arın a ası zımdtr. • ı • a ası gı ı ır ço zatı ı tıyaç arını ma u oy u d ö kl . • d .1 hakkında alıp kaydedeceğimiz 
· k ' t ı · · . . 1 . . 1 en sonra rne erı gon erı en 

tabıi kanarya sarısına ya ın SüU4nue bulunmadıQ'ı tak en eresan yer erını gezmieler ıhtıyaç beyanname erıoı do dur· . _ . yOksek r11kamhtr nisbetlode tezS 
olup kıvramında koyu bulamaç dirde; inek sütü verilecekse ana ve iki ay kalmak üzere Alada mak suretiyle bildireceklerdir. zın hA4ıtları bolge eeflerı ve1a yüt edecektir. 
gibi veya daha serttir. Çocuklar sütüne yakın bir terkibte sulan A'a hareket etmielerdir . Odun ve kömür için ihti· merkezlerinde bulunmadlkl.ırı lzmir Enternasyonal tuarıoı 
da apdestin rengi değieir, kıva dırılmak, yaA'lı ve fazla ıekerli yao miktarı ocak baeına ·· en faz takdirde yerlerine kAtipleri tara Atatürk TUrkiyesinlo gidişinde 
mı da sulanırsa ilk önce çocuk oımamaeıoa dikkat etmek ve her Makı'na mütehassıslarının ıa 50 kental odun olarak kabul fından en çok bir hafta zarfın hepimize refub veren blr miytlt 
ishalini düşünmemiz IAzımdır. defasında taze taze kaynatılıp Pi edilmietir. Bir ocak dört nüfus da iki nüsha olarak imill edile· teltıkkl etmekte b11klıyız. 
Hele ishal ye~il renk alır, sil verilmek JAzımdır, 1 l tehir bir ailedir. rek izin sahiplerine imza ettiri· Nasuhi Baydar 
mük ve kan ile de karıeırsa has Çocuğa kutu ve toz sütlerin op antısı $ayet aile nfifusu fazla ise lir. Ve ihtiyar heyetine tasdik et , • • •, • ••• , 
talığın eiddetli olduğu .anlatılır. den verileekse doktorun tar1H edildi her bir nüfu" için ayrıca bu tirilir. Ve bir nüshası saklanmak • • 

ızmır fuarının Çocuk ishali vakhnda baktı üzerine her defasında taze taze miktara biner kilo odun ve elli· üzere muhtara verilir. Diğeri ida 
rılmayıp, tedbir alınmaz ve te hazırlanıp kaynatmak ve temiz Ankara 17 (Hususi) • Motör eer kilo kömür zam ve ilAve o· rede dosyasında. Bu izin kAğıt· 
davi edilmezse pek çok rçocukla işe ve emzikle 1ermek icap lü vasıtalarda yakılacak yerli lunur. larınıu noterlikçe tasdikina lü· 
rın Olümüne sebebiyet vereceği :der. I maddelerin tosbiti hakkında vila Beyannamede bu ve bu mik zum yoktur. Yalnız kıymeti nis 
için buna (Qocuok kolerası) adı ÇocuQun yazın gündelik yet ve vekalet makine mütehas tardan az HıliyaQ gösterenlere betinde esas nusha üzerine pul 

-Birinciden artan-
Jük antresine talik edilecek ec· 
nebi devletler bayrakları hazır· 

laomıetır • da verilmietir, Kolera kadar öl banyosuna, üııümesine, haddin sıslarının iktisat tekaletinde ya taleb ettikleri miktar için izin yapıetırırlar. Kasabada ise izin 
dürücü ve tehlikeli bir ishal ol den fazla elbise girmemesine, pacakları toplantı, hazırlıklar ik verilir. Bundan fazlası mübala- kAğıtları izin sahiplerine ımza 
duQundan dolayı bu ad takıl kaynamıe ve eoğutrlmue su veril mal edildiğinden bir ar tehir ğah sayılarak orman nizamna· ettirilerek belediye reisine ve· 
mıetır. mesine dikkat ederek ishalden edilmiotir. mesinin 13 üucü maddesi muci· rilir. 

Resmen ietirak eden devlet· 
terin pavyonlarıuda düo deko· 
rasyon ielerine başlanmıetır. Bil' 

zı pav1onlarda en .. nın tanzidli 
ne de başlanmıetır. Dün saball 
lzmir vapuru ile cam adam şeb 
rimize getirilmie ve akşam fuat 
sahasına nakledilmiştir. Cam 8' 

Çocuk ishalinin başlıca korunmak mümkündür. l . hince bu fazla istek hakkında izin mQddetieti 
sebeblerl Bebeklerde ve küçük Çocuk Oort Devlet arasın~a tetkikat yaptırıwr. Bu g ibi tet· 

ishalin 00 bee sebebi mev !arda yazın ishal görülünce ilk kikler yüzünden beyannamenin 
simin sıcak olueudur. Küçük ço yaplacak şey, hemen sütü ve ma Çek meselesi mevzu heyeti umumiyesine ait muamele 

İlin kA~ıtlarınıo müddetleri 
bir aydau az ve bir seneden faz 
la olmamak e ı rtiyle mahalli ida cuklarıo raeayıs ve fiyeceği üze mal~rı vermeyip kesmektir. Böy 1 bahs ·oluyor geri bırakılamaz. Yalnız fazla 

rinde bu sıcağın büJük tesiri le bır çocuğa sadece kaynamış I ihtiyacı bildirenlerin yukarına relere tayin. olunur. 

v&trdır. Sırf ana sütü ile besle a.z. eekerli sud~n kaeık ~aeık ve I Paris 17 (AA.) - · Popüler yazılı miktardan fazlasına ait Kışın yapraklarım döken 

dam Ziraat pavyonunda gösteri· 
lecek bu pavyonun üst katındl 
bir resim sergisi açılacaktır. nen Qocuklar eger sağlık yollari rılır, ve buna ıcabına gore 24- gazetesinde Andre Leru ıöyle muameleleri tetkikatı sonuna ka agaçlar ancak kati7at mevsimin 

l . h ı ı 48 s t d vam edilir Su ~erı·ne dar tehir edilerek mütebakisi ik Fuarda •Süzi Girls' adınd' le bakılırsa sıcakta ıs a o maz . aa e • 1 

1 razmaktadır: de kesilebileceğinden odun ve 
lar' Ancak ana sütJ pek yağlı bıraz ~hla?1_ur, papatya çayları 1 • Lord Runsiman Pragda mal ve intaç olunur. ki revü heyAti faaliyet göstere· 

cek ve hafta sonunda eehrimiı6 

gelecektir. Bu reçü heyetiod' 
seçkin artistler buluoduQu 1111· 

olup ve cocuk hazmlnde güçlük da verılebıhr. kaldıQ'ı müddetQe Berlin acele Kereste için 
çekerse sıcaAın tesiriyle lçocu Yapılan bu ev ı tedavisi ile göstermi1ecektir. Unutmuyahm Yeniden kurulacak iki oda 
ğun mide ve bağırsaklarının bo ishal kesilmeüse veya eiddetle ı ki, Run1'1mnnın vazifesi 1alnız bir hol bir ahır bir hela ve bir 
zularak ishal olabilmesi mümkün nirse bebek muhakkak bir ço 

1 
Südet meselesinin ıu veya bu 

dür. . . cuk hastalıkl{rı mütehassısına, 1 ıekilde halli ile degil, ayni zıı 
samanlık için 6,5 metre mikap 
mamul ve zayiatiyle birlikte 10 

An~ süt~ ~mmıyen, ınek ~e bulunmadığı tikdirde bir dokto 'ı manda yakın bir istikbaldeki in 
1a keçı sütu ıle beslenen çocuk ra göstermelidir. giliz - Alman münasebetlerile 
ıarda mide barsak bozulması 0 . . k 1, 

metre mikAp gayri mamul ağaç 

herıep edilecektir. Aile oüf usuna 
nazaran yeniden yapılması lA· 
ıım gelen evin oda adedi bun• 

. . . . k me' ocuk ıshallerıııde memle t 1 de alAkadardır. Esasen malum 
çok olabılecetı ıçıo sıca mizin pek çok ıerlerinde açılan , 1 lJ' d p ·k h 
simlerde bunlarda ishal görülür. çocuk muarene hakımevlerini 0 an •r. tef ur_ ır. anı ~ 

İnek sütü veya kutu sütün unutma1ınız. Burada memleketi sule. ~etır~ek butün mese!el~rı 
den hazırlanan mamalar her de mizin kıymetli çocuk hastalıkları tahımleıtırmekten baıka bır ııe 
fasında taze taze hazırlanJp ve mütehassısı •ardır. Bunların raramaz ve muhasım tarafın iti 
rilmezse, çocuğun mide barsak sö1li1ecekleri eeyi yapınız. 1 nl, maksada varmak ioin ta ki bet 
tarını bozacak ve ishale sebep (Yarınıo büyüğü ve bugü ti4i usul ne olursa olsun, kolay 
olacaktır. İnek sütü için çocuk nüu küoüklerin!) öldüren ço_k laetırır. Yapılacak şey, büyük bir 
larda bu süt temiz saaıımaz, te tehlikeli bir hastalık da çocuk ıs teyakkuzla hareket etmek ve 21 

dan fazla olması icabettiği tak 

halidir. Her anaoıo bu hastalık 
miz kapl!rda saklanmaz ve pişi tan korunma çarelerini bilmesi 
rilmezse az zamanda kirlenip 

ve rurularımızın korouması ve 
mikropl6nacaQı aibi, yazın ağzı iıhal baetangıcıoda hemen iyi 
açık kaplarda bırakılRn sOtte sı etmek için tedbirler alınması lA 
cak teslrile mikroplar Uire1erek zımdır. Bu suretle ravrulıırımız 
zehir (Toksin) ifraz edeceklerin korunmuı ve nüfusumuz da art 
den ba gibi siUlerden çocuklar mıı olur. 
hem zehirlenebilir. ve hem de ia 
hal olurlar. 

Yazın çocuA'a hazmedeceği 
miktarda fazla verilen sOt ve ma 
malar mide te barsaklarda ekei 
rerek bir çok mikrobların ha 
zım rotunda üremesine ve bar 
sak zarını tahrie ederek de le 
bal rapılmasına sebep olur. 

Çocnk yıkanırken, tera ter 

~e~oslovakyada 
- BlrlDclden artan-

Ve parlAmento Azalarının müza 
kerelere ietirlk etmemssine ka 
rar vermielerdir , 

Bu günkü hale nazaran Lort 
Runieman bü7ük müeküllerle 
karoıtaımıo bulunu1or , 

mayısta baı gösteren buhranı 

dirde her oda için 2,5 metre mi· 

kAp gayri mamul bu miktara ijtl 

ve olunacaktır. 

Orman millıendisliRine alına 
cak beyannamelere ihtiyacı kar 

izale eden Fransız - lngilir. si tımız l>u beynelmilel gergin 
yasetinin idamesine çalıımakta havada, hakiki veya zt\hiri ol 
dır. sun işi oluruna bırakmak keJfi 

Figara gazetesinde Romie Jeli bu felaketle neticelenebilir., 
eö1le yazıyor: Ekselai7or gazetesi fÖ)'le 

11 1tal1a - Alman psikoloji 1 yazıyor: 
sinde neler yazılı olduğu ser41 c Vuillemin ile Göring ara 
baten görülü7or: ltalyanlar Al ' sında rapılacak mülAkat eski 
ma.n1anın müzahatretin~end_ ~ir Fransız ve Alman muharipleri11i 
an evel istifade e meyı uoun 
mekte, Almanlar da halyanların birleetirecek olan . ar~~daelık 
kendilerinden uzaklaemalarından bagların ı kuvvetlendırebılır. Bu 
korkulmaktadır. Kolay fır~atlar ı itibarle olsa bile Fransız hava 
bu mütekabil endişeyi sulh için ordusu erkanı harbiye reisinin 
son derece tehlikeli bir şekle Almanya se7ahati ehemmi1etle 
sokabilir. Halbuki içinde ıaoadı ka7dedilruesine değer.' 

kömür için baltalık ormanların 

dau veriler.ek mezuniyetlerin her 

mahallin iklim earllarına göre 

suların çekildiği mevsimler ol- ber verilmektedir. Paris ve Frllll 
mak üzere orman baemübencıis sa güzelleri de iki gün soor1 

!erince lesbi\ edilecek zamana eehrimize geleceklerdir . 
tesadüf eUirilmesl ve buna im· Fuar münasebetiyle AvruP' 
kAn olmadığı takdirde kati1atın hattımız · üzerinde de yüzde eıll 
bu mevsimde yapılacatının izin nisbetinde tren tenzilAtı yapıl' 
kAtıtlarına yazılması lazımdır . mııtır. fakenderiyedcn lzmir f&J' 

Verilecek izin müddetinin arına gelecek turistler Roınell 
vapurlariyle, yüzde kırk tensi' 

katiyat miktar!yle mütenasip 1 !Attan istifade ederek Pireye g 
olarak temdit müddet ve mehil r leceklerdir. Deniz Yolları upıJ 
taleplerine mahal vermi7ecek su ları bu turistleri Pireden lzınit' 
rette tayin edilmesi IAzımdır. 1üzdde elli tenzilAıla getirece• 

izin kAğıtları verildikten tir. Bunun için Romen ve TütJ 
sonra kör ibti1ar heyeti veya vapurlarının hareket günleri ı' 
izin aahipleri tarafından parala · kort edilmiotir . .. 

rı defa ten te peeinen teılim ed i • • • 

lir. Buna mukabil her ıahır iQiD 

a1rı olarak ede ilmühaberi teri 

Jır. Kerestelik aQaç izin ,kağıtla· 
rında da ilmühaberleri ayni za· 
manda nakliye tezkereleri verilın 
ceye kadar köylülerin orm~na gi 
rerek kati7aı 7apmalarıoa mezu 

niyetlerini gösterir birer vesika 

sarılır. Ve köylüler eda ilmüha 
berlerini daima yanlarında bu 
lundurmağa mecburdurlar. 

Sonu rarıo 

Ameri~an . ziraat ~anuuları 
tercüme e~iliyor 

Ankara, 17 ( Hususi) - 1~ 
raat VekAleLi Amerikadan zirıı', 
kanunlarını tercüme ettirm~1';, 
dir. Bu tercümeler ilkte er!ıı d' 
toplanncak zirııat kongresııı ( 
tetkike tabt tutulacak meuo1" 
arasındadır. 
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D 

'. Jl 
katedecel{ yol Londra zabıtası biri do 

kuz diğeri on bir yaşında iki 

B h "h ·ı ı d Okj afac'nı tevkif etti ve mahke 
~ a rı azer ı e H n · · ı · f ı· t' d Ya .. )O u ınşaatı aa ıye 1 urmı meye verdi. ingiltere Ceza 
P r nusu arasınd~ ve daha d?g Y.acaktır. Bundan sonra ikin kanunu yirmi bir yaşından 
J usu Asyanın şımal nısfı ııe cı bir bUyOk proj~ tatbik edi evvel suç cUrUm ve cırıayet 

cenup nısfı arasııJd& ilk doğ lerek bilyU" hat Tahrandan işliyenlerin adını neşrettir 
~ nıuvasele yolu oııcak ve itibaren garba doğru bir kol madiği bu iki kardeş on giln 
ranı şimalden ~enuba doğru vuecek ve bir kol İran Azer dl.l bakıoız neler yapmışlar 
beşıan başa katedecek bOyOk haycanın merkeze keder tem 1 - Bir gece 'bUyUk bir 
~enıiryolunun inşası suretle did edilecektir. Kafkasya de ticarethaneye girmişler botun 

~ ilerlemektedir. Bu demiryolu mir yollarından bir kolun Tib koltuk kanepe ve iskemlelere 
I· ııun şimal başlangıcı Bahriha rize kadar u~atılmış olduğu tutkal dök~Uşler. . 

lerdeld Bendcrişah ilman• leş malumdur k2-r bB~rk gece bUy.Uk. bl ır 
r kiı dT M h B · sucu a rı asına gırmış er 

ko e .1 ıyor: Unte. ası asra Tahran· Tibriz demiryolu ellerine geçen sucukları lok 
I rfezındekı Benderışahpurdur tamam olduktan sonra Tibriz ma lokma kesip dnğramışlar 

Kıevlant 
Dağmah 
Kapı mala 
Koza 
Kırma 
Kozacı parlağı 

Buğday- Çavdar 
Sert aoadol 
Yumuşak 
Yerli buğdayı 
Çavdar 
Aaadol yulaf 

Arpa 
Ana dol 
Y nli alivre yeni M. 
Nohut eksb'a 
Fasulye 
Yulaf yerli 

' Mercimek ıark 
nşaat her iki taraftan da den Türkiye hududuna bir 9- Bir gece bUyOk bir 
başlamış ve bilhassa şimal hattın inşasına başlıyacaktır. ınaö-azanın kapısını zorlamıs 
kısmı çok ilerlemiştir. O zarr.ana kadar Erzurum Si lar" açamayıuca bir teneke Sahlep 

Tatlı çoğea 
Balmumu 
Cebri 
Susam 

Yapağı 
Siyah 
Şark 
Ana dol 
Aydın ıiyab 

Ah!ren Kum Mukaddes vas hattın inşasına başliya kırmızı ve yeşil l oya alıp ca 
e lehri ile Sultanabıt arasında caklır. makanlara sıvamışlar. 
~ ki kıtası tamam olmuş ve kil Tıbriz ile Türkiye arasın Afacanların babası 47,ooo 
ıı 9ad edilmiştir. Bu kıta halıcı da yapı{acnk demir yolu hat frank zarar ve ziyan ödedi. 

lık s.anayii ile meşhur Aran tının d t projesi şimdiden ha • 

1 ~hrıne raptedil0cektir. o.ru zırıaıarımıştır. il N 
a cenuptan gelen kol ıle Haıırlanan dördüncü bir • , , 
birleştirilecektir. oroje ile de Kumdan baılıya Bele~ıye nyasetm~en 

Yıkanmıt yapak 
P Bu senenin sonunda bat cak bir kol orta İrandaki Ke Kiremithane mahallesin 
k hn inşası kuvvei karibeye şan Uzerinden gayet zengin de yanık mektep ar1111nda 
' telrn!ş olacaktır, Bllyllk ma bakır ve nikel madenlerı bu Mahmudiye mahallesinde ya • Güz yunu 

Konya malı tiftik 
Yozgat 

1 Keçi kılı 

1 » da bağ 
Pirinçler 

Birinci nevi mal 
ı lkinci nevi mal 
1 Çay 

Kthve 

• bevrayı İran demir yolu ta bulurıın Anarık havalisine 1 pak fabrikaıınnın şimalinde 
lllanı olması ile iranda demir temdit edilecektir. ı ki cadde de ve nusratiye ma 

ballesinde ki hayvan pazar 

2 ·ı ı sahasında her gün sababl•r 
00 mı yon sene eıve I Saat 11 e kadar ner cins yiye 

• 
1 
ct:k içecek ve gAyecek sat 

e ToaksbUrU ... Bu da ne de Doktor Diksey Afrıkada mak için umumi pazar kuru 
r dernek? Nissarlauda yaptığı kayılarda 1 ması kararlattırılmıştır. Ha 

AvuHturalyaba Karkante bir sUrU tarihten evvel yaşa 1 kın malumu olmak Ü7.ere ilan 

Toaksb üri 

40 
27 
26 

5,6 
fi 

26 

5,10 
5 
3,25 
ıo 
3,15 

4,12 
3 
5 
6 
.'J, 16 
5,10 

140 
20 
74 
10 
lö,5 

f>2 
45 
40 
44 
80 
70 
!15 
110 
40 
25 

21 
20 

280 
102 

Badem, çekirdek r bi körfezinde Grut adası var mış mahlukların iskeletJerini 
1 
olunur. 

dir. ToaksbUri bu adanın mer buldu' ------ içleri 
95 Tatlı badem içi -~eıidi r. Yapılan incelemeler so 

Acı ~ 
;, r) 

41 
28 

' 

6 
8 

74,5 
ıı 
16 

53 
46 
41 
45 
82 

22 
21 

310 
t03 

98 

36 

1 

i l A N -
Mersin Belediye Riyasetin~en 
lla\ hina~11111ı ~oğuk ~u caddt>Sİ iiz~riıuleki i

ki dükkaurn ladılP-n Umumi lu·h\ şeklim~ ıfrağ P

dilmesi ve Hal dahilindeki mevcul lwlanın da 
dtikkan lıaliıw sokuluwsı 15 giin wüddetle acık 
tksillme)·e konulmuştur. Kt>şir l>edeli ı 342 ıfra 
dır. Hu t·k~iltmt\~ e ~irmek istiyeolt!r kt.ışif bedeli
nin ~· üzde 7 ,5 rıislwlinde lt>minal vt>rt'Ct k \'e tica 
rf'l odasırıca ka\ ıtla oltluiiuııa dair vasika ihraz - ·-
t• d t> ce k lt>l'di r. 

Bu irışaata ait proje VP ş ·•rtname 7 kuruş 
bedel mukabilinde lwlfdiye ft>n dairt>siuden satırı 
ahnacakıa·r. 

EksihmP- 2 ~yh)l 9;i8 cuma giinii saat l l de 
belertiye da irtısin t.! e ya pılacağırufa n Laliplerin mu -
ay ye rı g ii n ve sa a ll e lw l., d i ) p ti e m li l f ~ t' k k il t' n-
e u m e ne ın u ı· w c a a l t.ı l nı t.ı 1 e r i i ıa n ol u n u r. 

i. L A N 

Mersin Posta T. Telef on mö~ürlüğünden 
16 agostos ~38 de ihalesi mn~arrer rıwrsin 

posıaharıesile istas) onda Vagonlar arası bir senelik 
yayla Araba ile rıakli)'e mütealılıitligine verilen 
48 lira pP.y haddilayık gül'ülmediğirıden 26 
agostos 938 cuma gürıü saat ı 2 de mersin P. T. 
T. miidiirlligiinde mlilf'Şekkil komisyonca ihalesi 
yapılmak üztıre lo güıı lf'mdit edilmiştir. 

1 l A H 
Mersin posta T. Telefon MD~ürlüüün~an 

16 Agostos 938 de ihalesi mukarrer mersin 
poslahaııt's : le limaııa gel~cek vapurlar arası posta 
nakliye 111iilealılıitlığiıw talip çıkmadığuıdan ~6 
agoslos 938 cuma giirıii saat 12 de mersin P. 'f. 
T. mlidlirhiğlindr mütt>şekkil komisyo ıı ca ihal(lsi 
yap1lmak üır~ t O glin terudit e.dılmiştir. 

i l A H 
lçel Hususi Muhase~e ~irektörlüğün~en Bir kaç ay evvel Grut o unda bu ~ emi klerin 200 mil 

lldasında timsahlardan gayri :you soye evve'e aid olduiu tes 
~irnse oturamazdı. Bu senenin bit edildi. 

Görülmemiş 
bir Sürpriz 

trıayısınde gayretli yetmiş ki Monçuride de asırlardan Türkiyemizin kıymetli sanat 
Şi edaya çıktı timsahlarla mD beri kurumuş ~olan bir gölde kir, Manyatizme, lspritizm, 

ı· Cadele elti. Bu hayvanları a üç ıotıs tohumu bulundu. Bu Hipnotizm, Telepoti, Katlep· 
o· dadan sUpUrUp çıkardılar. Si Uç tohum tazeliğini muhAfoza si , Ruhiyat ve Fakrizm 
a· bekterıe mücadele... Adaya etmektedir. Bir tanesinin ta Mutabaasısı SADET T l N 

Acı çekirdek 
Urfa Yaiı 
İçel ,, 

3!l 
90 
70 

lluSU1'İ idareye ait cins m~vki, numarası aşağı 
93 da yazılı üç parça akaralrn 938 )'Ilı icarları hizala 

randa konulan bedeller üzPrirulen Ağustosun 20 
inci cuıuarlf)Sİ giirıii saat onda ihaleleri yapılnıak 
üzre içt.ıl viJayeti daimi ~ncii nıeni nce açık arlır
ma ya konulmuştur. Y[Hi MERSİM 

1 toı çodırlar kurdular. Bundan hacUr e'.ien kabuklarını asit O R A L MERSiNE Gelmiş 
b 

--""""'*' 

Nüshası 5 Kuruştur b Sonra da belediye faaliyete sillfırıkle temizlediler sekiz tir. 
•' baştadı İpler gerdiler uzuttı gUa sonra filizlendi 31 gün Tarla Palasta memleket 

9• 
1ar. yollar ayırdılar, isim koy sonra iki kurış bUyUdU. halkına heyecanlarlarda 
duıar. Diğer ikisini asitle temiz bırakacak ve ruhlarını 

- Burası Oksford cadde ıemeden suya bıraktılar Bu okşayacak fen tıbbın ka· 
Si. Karşısı krali~e bulverı ."" Şu iki tohum ancak Uç ay sonra bul ettiği harikalı numa· 
taref Jorj sokağı. Bu taraf şişmeğe başladılar Bir kaç ay ralar gösterecektir. 

e· I<raı 80~8rr1 sonra filizleneceklerdir. Bu fırsatı kaçırmayınız , 
ı' işin ş~kası yok Toakbllru Eğer asırlardan beri bo tafsilAt el ilanlarında. 

Abon~ ! Türkiye Hariç 

Şerait için için 

Senelik 1200 Kr 1 2000 Kr 

Altıaylık 600 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir aylık 100 Yoktur. 

Resmi iliaatan sabrı 10 
Kuruttur. ld' Yer yilzun eu acaip şehridir. zulmayan bu Uç tohum çiçek 

fakat pek yakında kırk elli açarsa Mançurideki kuru gö 
~•th apartımanları asfalt cad IUn kenarı seyyahları celbet Satılık Ev 
deleri, tramvay ve' otobOsleri meğe bışlıyacaktır. 
oıacak Cesur kulüd 

ingiltere Grut adasını 

Mer~inde Mahmudiye mahallesinde Küçük Ha
mam civarında 151 rıumarah sokakta J 5 numa -
rah ev satılıktır Burası 192 metre ruurabbamda 

deniz tayyareleri karargahı 
Yapıyor. 

Denizlerin ~erinliği 

lngilterenin Brcadatoo ku dört oda bir mutbahtan ibarettir Evin balıçflSİ, su 
ıubu nihayet bir maçta raki tuluuihası ,.e çtışmesi, tıleklrik tesisatı ~ardır 
bi ile beraber kaldı ve o glln Almak istf.yenlerin Yt>ni Mersin idare nıemu-
kutup a7.adı bayram yaptı. ruua miiracallara 

Pasfık denizi g,918 At Broadston kulübU altmış-------------------------------
lanlik 8.3.ta, Hind denizi maçtan elli dokuzunu kaübet ' ı A H 
6.2o5 metredir. Bu denızler ti. Üçyllz altmış gol yedi yir 1 
en .mavi denizdır. Şimal de mi altı gol attı Buna rağmen Satıltl\ cins inekler 
::~'ıi·~!:r:d~~~rktik, Oseani ~:s~~~~~i e~~:betmedi maçla ,IOevletziraat işletmeleri kurumu Tekir çifligi müdOrlüğundan 
r Çifliği n dikkat ve iti na ile ~ e• iştirdıği HHlt>p 

v AKIT y AKLAŞTI: 
1 
ırkı i"eklt>rderı mülıt~lif yaşta hwkler satılacaktır. 

Vlll nci IZMIR ENTERNASYONAL FUARI : int>Ut'r çok glizel ve bol siit v~ren cinslercltıııdir 
20 Atustos 1938 de açthyor.. aluı~k arzu edenlerin çirlik müdiirlügüne mfır aca 

Yeril ve yabancı her nevi tıcarat, sanayi ve ziraat emle· alları. 13-15 
aeınm · sa tıldıtı, 

lşık, renk koku, gQzelllk ve cazibenin kaynaştığı, 
MDzlk. dans ve her IOrlQ eğlencenin coşkunlaştığı, 
IZMIR ENTERNASYONAL FUARINI 

ve gUzel IZM l!tl ziyaret edlnlz 1 •• 

Yol tarifelerinde 0/o 50 - 0/o 75 ucuzluk 

20 AGUSTOS • 20 EYLÜL 

Kiralık Ev 
Mesudiye malıallesirıdt.ıki evin iiç oda bir sofayı 

. şamil iist kat ile bahcesi kiralıktır. Talip olanların 
1 • 

'. Ziya Oka muracrtalları • 
1-3 

islekliltırin şartnameyi görmek üzre Hususi ruu 
hasebe nıiidiirlii~iirıe ve ihale gliııii belli saatte 
viiztle ''t'di l>ucuk nislwtirıdt>~İ teminat akcasi ., . . . 
makbuzunu hamilen vilAyt.ıl encümenine miiraca-
atları ilan olunur, 
Cinsi Mevkii No. sı 
Mağaza Eski postane bitişiğinde 4 

Yıllık kira bdeoıli 
90 lira 

,, ,; ,, ,, 8 
" ,. ,, ,, 1.ıl 

i L A N 
lçel ıorman müdürlüğünden 

M3 
275 
34 

Reher M3. nın 
muhammen vahil fiatı 

cinsi Li Ku. 
göknar 3 70 
cam 4 90 

90 ,, 
tol ,, 
4·9-14-19 

• 
1- lçel vilAy~tlni mersin kazası dahilinde evcili 
köyü eivarmda k~raLepe devlet ormanınd:.n yukar 
da yazıll 215 m3 göknar ve 34 m3 çam ağacı satı
şa çıkarıluuştır. 

2 - Muhamnum bedel göknar aşçarmm beher m3 
gayrı mamuhı 370 ve çamuı 490 kuruştur, 

3- Şartname ve mukavelename proj .. lerini gör 
mek ~slİ)'enlerin mersin orman mühendisliğintt 
ve ankara orman umum müdürlüğüne nıüracaal 
etmeleri 
4. satış 2· 9 · 93fi Cuma giirı Ü saat 2 2 de mersin 
orman baş miihendisliği dairesinde yapılacaktır. 
f>- Satış umumi olup açık arttırma usulile yapıla 
caktır 

6· Muvakkal teminatı 9o liradır 
7 - T~lıplerin şartnamede yazıh olan vesikaları 
ğelirmeleri laznndır 

19-23-26-29 Mersin orman mühendisi N. 



. __ s_.\_Y_F_A_4~ __________________ v_E_N_l_M_K_&S_l_N_' - 19 Ağu~los l!UB. -
---------------------------~...;;..-----..-.~--~---------

Huskuvarna Dikiş Makinaları ~ 
1 

Dünyanın en sağlam en kuilanışlı en ucuz 
HIJSKUVARNA: 

El , Ayak , Dikiş ve Nakış , salon 
Elektrik ve hulasa dikiş makinalarının 

her çeşidi ve istenilen yedek parçaları 

mevcuttur. 

. DİKIS MAKİNALAR1DIR. 
Hnskuvarna ; lsveç çeliğinden mamul 

biJtün aletleri garantili dünyanıu en ta

nınmış ve en eski markaııdı. 

H U S K U V A R N A Nakış makinaları ayni şekilde ve ayni büyüklükteki Jifer Dikiş 
makinalarından y'iJ~de elli ucuzdur. 

·'------~------.....--------
i l A N 

Silifke Jandarma okulu komutanlığından 
Mikdarı Muhammen beldel Muvakkat teminat: Eksiltmenin rapılacağı gün 

Kilo Gr. Tuturı miktarı ·, 8 saat 
Lira Kr. Lira Kr. Tarihi GOn saat Erzakın cinai 

180000 000 18450 00 1383 75 25 8·938 Pereembe 10 Has ekmek 
30000 000 3150 00 236 25 25·8- ,, • 12 Sığır eti 
4000 000 3200 00 240 00 25 8- ,, ,, 13 Erinmie yaQ' 

15000 000 1040 00 78 00 25 8· ı. • 1' Bulğur 
10000 000 1800 

00
op, 135 00 26·8 · ,, Cuma 9 Mut pirinci 

4500 000 270 20 25 26 8· c ıo Nohut 
4500 000 270 00 20 25 26·8- c : 1 ı Mercimek 
4000 000 100 00 1 50 26 8 • • 12 So4an 

10000 000 750 00 Gô 25 26·8· • 
11 

13 Patates 
12000 000 1200 00 90 oO 26 8- • • 14 Kuru fasulya 

225000 000 1125 oo 84 37 27-8· " Cumartesi 9 Odun 
3000 ooo 870 oo 65 25 27·8- > ,. 10 Toz eeker 

1 i5 000 332 00 24 90 27·8· " " 11 c !J 
8500 ooo 1295 oo 97 12 27.8. > .. 12 İyi sabun 

! - Silifke J okulunun akmPği dokuz ve diğer mevaddı iaşesi sekiz ayhk 
olmak üzre 10-8-938 güııüntfrn itıbaren 15 glin miiddt>Lle eksihı.ueye kon
muştur. Eknwğin eksiltmesi kapalı zal'f usulilt~ diğer mevadd1 iaşenin ek
siltmesi de açık olarak yapılacaktır. 

2- Eksiltmenin hangi giin ve saatle yapılaca~ı karş•lannda göster.ilmiştir 
3- Eksiltmeye koDulan nıevadth iaşenin evsafı, rıtimurıeleri ve teslim 

şartları okul komutarıhğı salonunda asılmıştır. istiyenlere şartnameler be. 
delsiz olarak verilir. 

4- Eksiltmeye konulan nwvaddı iaşenin cins ve mikdarı ve muhammen 
bedelleri ile muvakkat temin<ı-t mikdarları karşılarında gösterilmiştir. 

5 -Eksiltmeye iştirak edeceklerin yuka rıtla gö~terilen mu vak kal temi
ualla rını eksiltmeden öuce mal~andığma yatırılarak alacakları makbuz ''eya 
baı>ka mektupları ile kanuni ikametg~lu gösteri~ tasdikh veya lİCdrel oda-
smda kayıth buluoduklarrna dair vesikalarını eksihmeye başlanmadan ön-
ce komisyona vernwleri ilAn olunur. 9- 13- 19-24 

1 L A N 

------------------------------ııiıııım--.... .-ı----------

ilin 1 LA H 

T. C. Ziraat Bankası Mersin icra dairesinden 
Sl'lı'fkl aı·~sından Alacaklı Fehmi özgüoer karısı Ferdane. 

a11 Borçlu: Mersinde Fuad' 
Bankamıza bAg"'lı 653 sa Tepu kaydı ve tarih ve No Teşrinisani a3o No 20 

Ginsi dönüm ve zirai Hane ~66 arşın· 
yılı Tarım Kredi kooperatifi- Mevkii, Hududu ve evsafı; Sağı Avukat Fuat hanesi sol• 
nin Tııucundaki •nbannd• t~r!k~am arkası işbu hanede müfrez üofib abJu hanesi öıı• 

.k. ü t l' 1 tarıkıam· mevcut ı ıy ı. on yer ı ma 1 Vaziyeti hazırası: Kirgir zemin kat üç oda bir bşlı~ 
yeni arp• tarihi ilandan itiba- sofa bir mutbak ve çinkolu bir kömürlük ve çimontolu af' 
ren anbar teılimi şartile ve luıundt· bir elma bir. yeni ~üoya ağacı ve. bil' çeıme. 
beı para ile açtk artırma su· . Yuka~ıda göıterılen gayn men~ul açık artırma ve pe· 

f J bl ... çıkarı}mışbr ŞID para ıJe muhammen 19 kıymeti olan 1250 Lira yüzde 
re 1 e sa ıga ' yetmiş beşini l;ulduğu surette 19-9 938 tarihinde saat 9 d• 
Müıterilerin ihale günü olan mersin icra dairesinde ençok ve en son artrrana ihale olu' 
25-8·938 tarihine mUıadif per nacaktır. Tayin edilen zamanda arbrma bedel meıkur g•Y, 

b - .. at 14 de Tnr- ri menkülün muhammen kiymetinin yüzde yetmiş beşioJ 
ı~m e gunu ~a . . , bulmadığı taktirde en çok artıranın teabüdü baki kaim•" 
kıye Cumbunyetı Zıraat ban- üzere Artırma 15 gün. daha temdid edilecek yani 4-1 o-938 
kası Silifke ajansına müraca· tarihinde saat 9 da en çok artırana ihale olunacaktır, Ar· 
atlırı lüzumu ilin olunur. brma şartnamesi 19 8-!J38 tarihinden itibaren icra dairesin' 

16 19 22 de açık olup herkez tarafından görülebilir 
• · ipotek Aahibi alacaklılara diğer al•kadaran gayrı menkul 

--------------- üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan idd i· 

MerSl·n uu·mru·k alarını evrakı musbiteleri 20 gün içinde icra dairesine bil· 
dirmeleri lazımdır. 

müdürlüğüftd80 Akıi halde hakları Tapu sicillerile sabit olmadıkca satıt 
t .k. t"I bedelinin paylaımaııodan hariç kalırlar. Arbrm aya iştiu~ 

GUmrUkte mevcu 1 1 1 d k ı J k k"l.. h k · · ü d . i e ece o an ar ayrı men u un mu ammen ıymetının y '/. 
ki a•tı tane de kunduz erıs de yedi buçuk nisbetinde pey akçası veya milteber bit 
23-8-938 gUnUnde açılc art Bankanın temiDat mektubu vereceklerdir. 
tırma ile satılaoağ•odijlo istek Teklifi vaki olan alıcı saht için muayyen olan zamand• 
liledn o gün saat onda gllm içra dairesinde bulnnmadığı bulunupta artırma meclisini terlı 
rOğe mUracaııJ etmeleri Win etiği taktirde yüksek teklif vaki olursa almaktan nz ge( 

1 nur: mit addolunacaktır kendısine ihale olunan kimse bedelı 
P u • ihaleyi VHmesse ihale fesh edilecek ve andaki farklarıP ~ 

dan ve zararlardan mesul tutacaktır 

Devlet Demiryolları 6 işletme komisyonnndan 
Ceyhan istasyonumuz Büveti iki yıl müddetle kiraya 

verilmek Uzere pazarlığa k"nmuştpr. Pazarlık 22-8 - 938 
pazartesi gUnO saat 2 de Adauada işletme mUdUrlUğil bina 
sında toplanacak komisjonca YAPJlacaktır MuJia~men 
bedel 160, Muvakkat teminat 12 kati teminat !i/I lira 
dır. lstek_lilerin .. 938 yıl~ ticaret odası vesikası. büveti i~let 
meye ehıl olduguna daır beledıye ehliyet nufus ve iyi ahlak 
vesikaları teminat akçaları veya banka mektubu i)e pazar 
lık saatinden bir saat evvel komisyon reisliğine müracaatla 
muvakkat teminaUarmı yatırmaları 

1 L l H 
llsie icra dtiftıiUen 

Alıcı(ann Mersin icra memuruna maracaat etmelet; iJitl 
olunur· 

Rizenin Hasır Koltuk Tekımlaıı 
YENİ P.AR.TI GELDİ 

0

Siparişlerlnl kaydettiren müş erilerimizin takımla" emlrltri 
amade bulundorlllmalıladır. 

sn işe ait şartnameler ve ~ukaveleter ~dana, Mersin, 
F. paşa, Mamura Bahçe, Osmanıye. Ceyh~n ıstaeyoa şeflikle· 
rine veya Komisyonumuza müracaat balında bedelsiz:Oh•rak 
görnlUr. S-10·14-19 

.......................... 

I• Al t ı n. r ü ya 1= 
K~l~nya ve Esansl•rı 

• Yaı aıl~i. ~ı zaman siza lizım olan k~onyalan-ı 
lnızı AL TIN R8YA Kalanya~rı satışevinden temin e~iniz. 
•Kolon~alaTımız en güzel, temiz e•9.n g ıardan ~apılır, dereceai kuvvetlicliı. 
• Fiyatlarıu!Jız her kistıy~ el~erişlidir. Esans 

llaranuz ise teminatlıdır. 
Toplan satış yaP,ıhr .. Sipari~ kabul edilir. J 
LiJtfen biı def atecr ü6e ediniz. 

& Cemal Anık 
• Menin Uray ca~desi No. 21 
·---···-• ....... ı ( 

Atacakb:Ticaret bapk ı. 
Borçlu Mersinde Aliayıntabi veresesi. 
Tapu kaydı ve tarih ve numarası Mart 326-110 · 111 
Cioei dönP.• ve zirai: Cinsi hane zirai: 360 
Mevkii, hududu ve evsıfı Ze)1unlu bahçe caddesinde ıar
kan Mustafa Saraç ve usta veli garben tarikiam şimalen 
Mehmet iytami cenuben tarik. 
Vaziyeti haziraaı: Zemin kat bağdadi iki oda bil'. sofa ve 
bir kilerden ibarettir. 

. 
Yukarıda gösterilen gayri menkul açık arbrm~ ve peıin 

para ile muhammen kıymeti olan 300 Lira yüzde Yetmiş beşini 
buldu~u suretle 19 • 9 - 938 t a r i li i n d e saat 9 da Merein 
icra dairesinde ençok ve cıt son artırana ihale olunacaktır. Tayin 
edilen zamanda artırma bepeli mezkQr gayri menkulün muhammen 
kiymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadı!lı taktirde en çok artıranın 
tealihp.do baki JkMm~k Ur.ere artırma 15 gün daha temdit edilecrk yani 
4-10"98 tarihinde saat 9 da takdir olunan kı1metlo yü'lde 75 in 
bplduaıu surette en çok artırana ihale oluoecaktır~ Artırma 
şar.tnamesi 19- 8-938 tarihinden itibaren icra dairesinde açık o'up 
herkes tarafından görülebilir 

lp:>tek sahibi alacaklılarla diger alakadarların gayri menkul üzerinde 
ki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı 
mUsbitelcri 20 giln içinde icra dairesine bildirmeleri lbımdır. 
Aksi halde hakları Tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kahrJar. Artırmaxa iştira~ edecek olanlar l{ayri 
menkulün muhammen kiyllletin"n YÜJ~ yedi bqçuk nisbetinde pey 
akça\ı veya muteber bir Bankanın teminat mektubu vereceklerdir. 

Teklifi vaki olan alıcı satış için muayyen olan zamanda icra dai 
resinde bulunmadı~ı bulunupla artırma meclisini terk ettiQ'i tak 
dirde yilksek te~lif vaki olursa almaktan vaz geçmiş addolunacaktır· 
Kendisine ihale olunan kimse • bedeli ihaleyi vermezse ihale fesh 
edliecek ve aradaki farklardan ve zararlardan mesul tutulacaktır. 

Alıcılann Mersin icra memuruna muracaat etmeleri 
ilin olunur. 

Ytnl l(l,Odtll"i111izin bütün malzemesi halis Rize malıdır, Is· 
tanbulda:y.Q11ılllllliıM her suretle faik olup tahta aksamı [Fındık] 
afacından mamuldur, fiatleri"liz rekabet olunamıyacak derettde 
ucuzdur. Cenup vil4yttleri zazl.no ve balıçelıri için sipariş kabul 
olumu.. 

'FERMOS 
Sıcaktan bunalmamalc için (1 ermos) a sahip olmak ltliımdır 

Bu sını Termos/arın au.mlnlum ve bat luınaklı cinslerindt.n mada 
bir, iki, üç, d~rt ve beş defa kplm kırılmaz cinsleri de Ktlmlştir" 
Çeli~ Termoslar1mız ile berablr yemek, dondurma, tereyııfı için 

hususl termoslar da vardır. 

Sedad Sahir Seymen 
Uray caddesi No. 41-MeraiP 

1 Taşra siparişleri acele ğö~derilir 

---------------------------------------·••••••••0000000000000000. i Tüı;k Hava Kurumu • 

: büyük Pyangosu ! 
O 4 üncü k~ide: 11 Ağustos 938 dedir f 
; Büyük ikramiye 50,000 liradır •ı 
il!!&' Bundan haşka 15.0oO 12.000 ıo.ooo liralık lkramh eler 
0 (tO 000 ve 20 000) lir411k iki adet mOkOf.tt vardır· • 
O Şlmq}ye kadar bl@.lerce lkişlyi zenıt~edeo bu P.İJ8DR_~Ja fi 
t; iştirak etmek suretle siz de taılhlolzi dene.ylolz • .......................... 


