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ADANA : G'ONL'OK GAZETE 

a, Afrikaya boyuna asker gönderiyor 
11\rayı alan Italyanlar, kral Teodorua ıato- 1 

tan traçesine makineli tüfenkler koydular 

YP.men imamı 
korumak icin • 

Yahya , Yemen kıyılarını 
lcizımgelen tedbirleri aldı. 

~ lıu•vetlerinin Harre· 
lltetre yakınıaa kadar 

fi. haberi ralaa .anmak· 
l.etlerin cenup cephe 

olen aıker eevkiya· 
-:ıa devam etmektedir. 
.. ., uf ak ttfelc hare· 

olan cenup cephe· 
ltlnlerde bllytllc bir 
ftazu bekleamelcte · 

kuvvetleri Um•m 

1 
Ce .. eral dl Bo•o; 

telyan Habq har 
.... da öle• ltılyaalar 
.. ••ıtın açılııını J•P· 

İtalyan ıoel makamlarıcıa baı 
eidiklerini bildirmiılerdir . , 

Portiaait : 14 ( A. A. ) -
Serdeniı blevedere gemileri en 
martesi ve pazar günleri Porti· 
ıaide gelmiılerdir . Bu gemile 
ria içinde Adua muharebeleria
de yaralanan 600 kiıi vardır . 
Bunlar 12 Adayı pttlrllmek 
tedir . 

L•haye 14 : ( A. A .• ) :
Resmen haber verildiiine ıöre 
hükumet ltalyaya ailab cılrarıl
mHıDI menetm,ğe bazıt'lınmak· 
tadır . 

Roma : 14 ( A. A. ) -
" Pepolo di Roma " gazeteıi
nln Adoa ayları General de Bo 
DO bu ,ehre yerleıme töre· 
nini yazmaktadır • Cumartesi ak
ıamı Aımaradaa hanlıet eden 
de hooo geceyi AdıDft'İde ge· 
çirmit ve pazar fiinD erkenden 
Aduaya varmıtdır . 

Yerliler 160 kilomdrelik bir 
me1ef e OzeriDe uunaa yolun 
kenarlarına birikmiıle,di . Frat 
Theodoreun Ad11adakı ŞatOlu 

el'e nu.ran On iki ltılyan bayraklariyle 11onatılmıı 
l'lllelc lzere 600 ya ve ııtonun tıracaııaa makiaala 

-.kerini götllrme~....---•nkler yerl91tirilmitti T opco 
-li vapur dan kanal kıt.larıaıa muukau Krıl martı 

ir . ve gf ovinez~za hava11aı çalarak 
eden verilen bir ha Ge1terabo gelitini aelamlamıı-

•, Oo1ekizler komiteai d1r · 
eclb 1 Aduayı alan Geaeral Mara • 

ır er bıkkındı ve 
ru tuvip etmi,dir . viğoı mtıydanda toplan1a şehir 
eıain Roma eefiri A- eırafı huzurunda Genuıl dö 
il D Bonoyu karıılamııtir . De Bono • ıridıudınıa bir 
••in oturmakta ol . bundan ıonra kısa bir söylev 

~ık b" vermiı ve kıta1a ı ı tehit etmiı-ırcr ıehir olduk · 
a İtalya hükimeti tir. Bu tör~oia ıonunda Gene· 

dikkatini çekmitdir. ral Aduada ölenler için diki · 
1 len anını açmııdır . a . 4 

( A. A. ' - Londra : 14 ( A. A. ) -
•rınci t•ıriode Cibuti 
L Adeaden " Daloy telırafda " 
~ demir yoJu üze- ld y 1 " bı irildiiioe göre emen ma .._: j•• Afden iıt11yo mı ; y cmeu ıehirlerioi koru-

talyaa ue1tını dü· makta olan mudafaa noktaları · 
~r • Pılot ile ucıkta nı ve bele Stu Said, Kobamu· 

•ubay ölmqleıdir • hı ve Hudeydeyi takviye et 
: 14 ( A. A. ) - melrtedar . İmım bu kararı ya· :ti t~lim olan . Hıbeı rala ve b11ta İtalyan aıkerler1 

radea kab•lelerın- nia nekahat zamanları.ıı Ye-
~lanqa Addıs .. bab~ mende geçirmeleri için isteni· 

•tlik emrine abat len moaaadeyi vcrmedilctec ıoo .,:ol llylByorlar . ltal ra ıeri almııdır . 
~ beaJemelde ittihım Pariı : 14 ( A. A. ) -

1 ltlam yerliler kur · Ekıepresin ekonomile ve J.fiaao-

Bu zecri tedbirler ıiddetle
ri ve ıertliklerile tehlikt-li ıo
rette pııia siyaaal bir dorum 
yaratmakla kalmayup ıenel bah 
rao )'Üzlnden e11ıen aekteye 
uğrayan ~Jıonomik cereyanlarda 
vahim kar11ıkhldar buıule geti· 
rtcekdir · 

Roma : 14 ( A A. ) 
Enrico tazıollı deniz alta gemi · 
ıi Speuieya dvil ve ıuel oto · 
ritleri öaüade deaize iodirilmlt· 
dir • 

Me11ina : 14 ( A. A. ) -
Piemante ve Toacana gemileri 
Sila fırka•n• meaıab kıtıları •· 
larak balkın ÇOtkun göıterileri 
arHında dotu Afrik111na hare 
ket etmiılerdir • 

Roma : ıs ( A. A. ) 
" Teri Boua ,, g11ete1I Beı y~t
geıir da ıonları )az.ıyor . 

ltılya zecri tedbirlere ce· 
vap vermeğe ıimdiden lıazır. 
dar . ltılya on aydan beri tam 
bir ekonomik .eferberlık ha
lindedir. Mltekabiliyet caa11na 
iatiaat edeo .. odlaımaları imu 
edllmiıtir . 

Bu itibarla ltalyadan mal 
aabn almayan ona mal Htamı· 
yacaktar • Bu ınretle lcaybecli· 
len İtalyan piy11111 doıt uluı 
lar tarafından ebediyen kaza 
nılmıı olıcakdır . 

Napoli : ıs < A. A. ) -
Gene bu hafta içeriıiade öaem· 

- Gerisi ikinci say/ada -

---~------··· ...... --------
Kamutay toplandı 

Ve Afyon meselesi üze
rinde görUştU --

Ankara : 14 ( A.A ) - Kamu 
tay buğllakü toplanh11nda Afyon 
ahm &atımı hakkındaki ıoru1a 
karııhk vermiı ve g&ndemiade 
bulunan kanun liyihalan &zerin 
de 16rüımütUir . 

Rus bilginleri 
lstanbul Unlversitasin

de aytalar verdiler 

İrak haberleri 

TUrkiye - lran -Irak 
ittifakı 

Fıkabes gazetesinin Bağdat mu· 
hablri bildiriyor : 

Irak hükumeti , aeırettiii bir 
tebliile Ceaevrede , Türkiye -
İrak ve lran araaıada ademi teca · 
vDz miıakı akdına karar verildi
ğini ve Eftaniıtnnın da bu mua
hedeye rııiiecejini bildirmiıtir . 
İraola Irak araıında ayrıca bir 
hakem muah~deıi imsılanma11 
da kararlaıtaraldı . Bu haber , 
Baidatda ıevinçle karıılanmııtır. 

T evfikROştQ Ar as 
Türki1e BariciJe Vekili Tevfik 

Rüıtü Ara11n bu kıt içinde Baidadı 
ziyaret edeceğini borada menok 
bir menbadan öirendim . Velci 
Jin ziyaretini iki komıu devletia 
doıtlak baılarını kuvvetlendire
cektir . 

Suriye- Irak yolu 
Irak bükOmetinia bu kıt ıo

nuaa kadar Suriye -Irak yolunua 
kendi hududu içindeki kıımıaı 
bitireceti umulmaktadır . Franıız 
idare1i Sor,edeki kıımı yapmak
ta oldoiundaa otomobiller Bai· 
dat - Şam yolunu 16 eaatte ka 
tedecek ve ıabradaki m&ıkilit 
kalmıyacaktır . 

lrak:a Necit arasında telsiz 
Batdat - B11ra - RiJaz yo 

liyle Necil lelaiz muhabereıi baı · 
lımııtır • 4 Teırinievvel tarihin -
den iti.bareQ iki memleket ara11D· 
da telıiz muhabereleri kabul edi · 
lece.ktir . Ôoce M11ır yolu ile Ja · 
pıldığı için çok pahalı ola~ bu 
nevi muhabere timdi ucuz ola· 
calctu . 

Elhiodi demiryolu 
İrıgil izlt-rio Elbindi tayyare 

iıtaıyonu SeniJziyıoe aı.kledil 

diiiaden demir,olu ieareıi mil · 
dafa. müdürlüiUne Elhindiye 
giden demiryoluna ibth•c• olup 
olmadıtıoa eormuıtur . Müdafaa 

vezirlıti Ethiadiye İr•k ordu•u · 
nun bir lusmını yerle,tirmek ai· 
yetinde oldliğundaa orduaun za 
bire , cepbaoesiul tı11malc içia de· 
miryoloaa ihtiyacı olduğunu bil 
dirmiıtir . 

işlerin tayyare ıle takibi 
flctiıat ve muvaaallt vezirliği 

müdafaa vezirlitiadea umum 
müdürlerin müstacel itlerini tay
yare ile takip edebilmeleri için 
tayyareye binmeie alııtarılmHı · 

nı rica dmittir . Mlldafaa vezir · 
liii muvafakat cevabı vermiıtir . 

~---------··-------------llaiılerdir • ıal zecri ttdbiıler üzerindeki 
'- : 14 ( A. A. ) - çalıımalar hakkında gazeteler 
h~kı_,rndaki kıpti or- yapmıı oldukları incelemeler 
0td •lırıla iılam cemaati neticuinde öııceki kanaatlarıoı 

İıtaobul: 14 ( A.A ) - Altla 
cı ulusa 1 llp kurultayına iıtirlk 
etmek üzere memleketimize gel· 
mit bnlunaa Sovyet hilıinleri bu 
gln üniverıit~ konferanı salonun-

Habeş imparatoru ga· 
zetecllik de ediyormut 

il hrarkihına gelib t :oyit ediyorlar in od•: ındur . 
da birer konferaoı verdiler • 

20 ilkteşrin - Pazar 
, Koof eranı ıalonu bllyOk bir ek 

• 

Genel Nufus sayımı 
, her binada yalnız sayım memuru 

~•illan hazır bulunanlar yazılacaktır • 
lıden her hangi bir kimse o gün evde 
0ııu yazdırmayınız; çünkü o da bulundu
e Yazılmış olacaktır • 

Başvekilet 

/statiıtlk Umum Müdıirlıiğ 

1 
ıeriyeti tıp fıt kOlteai talebelerin· 
den olm•k üzere b&ylk bir kala
balak tarafından dold0ıulmuı bo· 
lunuyordu . Bu kalabalık araıan 
da tıp faklilteıinia b&tla pr6fe 
ı6r ve döçer;tleri, tanınmıı dok
torlar ıaze çarpıyordu . 

=aen•ral Kondilisin bir 
diyevı 

Atina : 14 ( A. A. ) - Ge· 
neral Kond•lis; Kar Koıtantin 
ile Kralce Olgıt ve Sofinin ö
lülerinin Kraı Yor ği memlekete 
döner dönmez burayıl g~tirile
rek Yunan todrağına gö"Dülece · 
ğini ıöylemiştir • 

Habeıiıtınd• kaç gaıete çık 
tıitnı biliyor muıunuz? Burflo 
Adiıababa ba1ımevlerinde çıka 
rtlan altı ı•zete vzrdır. 

Bunların ikiıi Fran11ZCa, biri 
İtalyanca, biı i Yunanca ve geri 
kalan ikiıi de lhbeıleria rıesmii 
dili olan Ambarik diliyle çıkmak
tadır. 

Bunlardan birinin adı Baha 
oinadır. Ve yazı• ıları araıında da 
pek büyük bir ı•beiyetin bufua· 
muile ıeref kazanmaktadır. 

Gerçekten bu ıazeteoin baı 
yazılarıDı imparatorun keodiıi 
her gün bir lzenle yazmaktadır. 

Ba11mın önemini anlamiı 
olaa Babeı imparatoru memleke· 
tinde çıkan ıazeteleri yaltıodın 
takip ve koDtrol etmektedir. _...., 

-- Havalarımız 1 
Diiıman uçaldarıaıu tehdidi al• 

undadır • Bundan kurtulmak içia 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. ı 
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Nüfus sayımlarmm 
ehemmiyet 

Dr. ProfeıiJr F. NiJymark 
İetaabul Üaiveniteıi Profesörlerinden 

Ancık bir aıırdan beridir ki 
nilf uz vaziyeti ve tı-ıekkttl tarzı 
hakkında elde edilecek kat'ı bil· 
gilerin yülceek kıymeti idralc e
dilerek hakıki (moderD) maoida 
nlfuı ıayımları yapılmıya bat· 
baılamııtır. 

O zamana kadar ancak mevzii 
Hyımlırla ve daha fazla tahmin 
lerle takribi fikirler edinmekle 
iktifa ediliyordu. 

Bu ıibi ıayımlara bazı fahia 
bata\arıa karıım•ıı b~dibi idi. 

E'ki nüfuı iıtatiıtiklerinin 
mtlkemmeliyetini haleldar eden 
baılıca ilci &mil vardı: Eneli, H · 

hih n6fuı Rayımlaranın ihtiva et
tiği ilctiHdi, içtimai, hana ve ıi 
yaıi kıymetlerin bihakkan takdir 
t:dilmt1i; ıaniyeo, balkın bir de
receye :kadar haiz olması İcab 
eden bilgi ıeviyeıiyle iıtatiıtilc 

uıulları ve teıkilitı gibi :objektif 
.. rtların henüz mevcut $olmamaaı. 

Büyük mütkiilitla lcarıılaıma
ıına raimen, genç Tflrlciye cum
huriyeti 1927 aeneıinde birinci 
dafa olarak aıri uıullere göre iba· 
tala bir nöfuı Hyımı yapmııh. 

Her ne kadar bu nyımıa ne 
ti<·eleri bazı noktalarda temamile 
tatminlrir olmamıı ise de Herin 
kllliyeti takdire .. yandır. 

Bu lairinci aayımıa lemin et 
titi tecrübeler ıayeıinde, bir kaç 
hafta 10nra yapılacak olan NJI 

daha mükemmel olıcatma ıBpbe 
edilemu. 

Acaba niçin telrrar alfuı __. 
yamı lüsümlU glrüldü? diye bel· 
ki eoraalar olur. 

Evet, yeni nyımın ltlıomla 
görllmeıiode bir çok ve mfthiai 
seb,.pler vardır. 

Diğer Avrupa memleketlerin
de de ek.eri1a her bet veya 08 

ıen•de oüfuı &aJımlara tekrar e
dilir. 

Zira bir olfaa kitlelİai• taltB 
hareketleri iktieadl ve içtimai• 
halarda tabi oldutu tahavvtll ve 
ıekilleri illn ..• , ancak yapıla• 
çolc oüfoı eayımlan neticelerlala 
mukayeaeıi sayeıi•de teeblt edf.
lebilir. 

Ba temaJllBn bllf•m•tl -· -~ ..... 
içtimai - ııbht - iktiıadi; ..,.., 
ıi - aıkerf noktai aaurdaa bl· 
yük ehemmiyeti haizdir . 

TOrlciyede fimdiye kadar de· 
vam1ı doium ve öllm iıtatiatilde
riDin iakiıaf etmemiı olman, ba 
gibi iıh tiıtildere iıtioaclee yapd
mıı olan ıayımın devamlı 1arett. 
itmam ve ikmal edilmesi ... ..,. .. .;ı 
nüfaı nyımlaraaıa niallet• dalla 
ıık tekrar edilme.ini lıtil11m 
eder· 

Bir memlekette yaıayu f.-cl 
lerio mikdarıaı uhllı olaraı ~ 
mele çok .aihamdil'. 

Fakat aüfoeua tarzı tenkkl• 
büoü te1bit etmek ondan dalla 
mühimdi~· 

- Gtriıi üçdncü ıayf ada ~ 

Suriyede pahaMık başladı 
Musul petrollarından bir kısmı İs• 
kenderun yoluyla nakledilecek 

Şam - Berut yolunda elektrikli trenlet 
işletmesi hususunda görüşmeler yapıld 

- Bcrutta hiriıtiyan ve iılam 
reoçleri bir toplanta yaparak Ha
betiıtanaki muharebede yarala· 
nan Habeılılrr~ ııhbi yardımda 
bulunmayı oaaylamıılardır. 

Verilen karara g6re (Kızılay 
ve Kızılsalip) adh bir kurum ya· 
pılacak ve bu kurum, Habe,iıla· 
na iliç, ıargı ve doktor göader· 
mek için iaae topl.yacaktır. 

Toplantıda lı'! Çilea bir heyet 
hükumete müracaatla bu huıuata 
uluıal bir mBs ade almak için 
teıebbiisata ıiritmiıtir" 

- halya heeabına Eritreye 
riden Suriye ve LDbnınll iıçilcr 
orada İtalyaa memurları taraba 
den gfüdülde t •i1r muameleden 
ve müthiı sıcaklardan bıkarak 
teker t~ker Sudana kaçmap baı 
lamıtlardır. 

- Muıul petrollarından bir 
kısmını trenle lıkeaderuna nakil 
ve İıkenderunda bir ı•z depoıu 
inıa etmek için yftce komserlikle 
koauım•lar yapan loriliz delıeei 
Kaaırit ve aıkadaıları bir haft• 
burada kaldıktan ıonra Batdada 
dönmDılertJir . 

Bu koouımalarda neler konu· 
şulduğu ve yllce komaerlijin bu 
projeye muvafakat edip ctmedip 
hakkında dııarıya biç bir haber 
ıazdıralmamııtır, 

- Berut gezetelerinnin yu
dıklarına gör~. •on rOnlerde llarp 
haberiyle yllkaelmeğe batlaJ•• 
ıeker, gaz ve piriaç fiatlerl tek· 
rar dlımete baılamıtbr. 

Berot tecimerlerin telef•la 
istedikleri külliyetli ıaz, teker •• 
piriacin Berata çakm111 bu İDİi• 
ıebep olmuıtur. 

Fiıtleria yakında normal laad
diae dUımeei umulmaktadır. 

- Hnp haberleri bahane 
edilerek yükıeltileo ıeker, ga, 
piriaç veaıire fiatlırındıld yiik· 
eeliı devam etmektedir. 

- Suriye •e L&bnın demir• 
yola ti• ketiyle ylce kom .. lilr 
ar11ıoda Şam - Berat demirfo 
lunon elektriklt ttirilmeli tebebl 
&zerinde l:ir anlatma J•ptlm11ttr. 

Şirket demiryolunu eleklrik
leıtirdikten 10nra br yol 2 eaat 
45 dakikaya indirilecektir. Şirket 
pliolırını tanzime ba1lım11tır. 

- Preaı Ömer Tomoo Pjp
Baıkanlatında toplanan bir heyet; 
Habrtiıtına para yardımı yapmak 
için önemli teıebbDıata geçmiıtir. 

Bo heyet para yardımıad• 
baıka, Habrtiıtaaa lilihh ılnül· 
iller de bladerecektir. 

- AJ•• 15 inde burada 
laoacak olan _Hicaz demirJoliı 
-Geriai d6rdüncü ıa11f ada -
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nbad';i;ğ;~;;. L - n;ı~n 
& 

·ıen geldiği üstüne etüdler 
Ya%an : Berlinde Robert Kog En/ek· 
siyon hastalıkları en titüsünde i\iyari 
Erzin ve profesör M. Gündel 

Berlif'de ibtıeas yapan ••ç bili uesındı basiller tesbit edil-
doktorlerdan hemtehrimiz Niyazı mi§tİr. 

&tin, orıda çıkan Klioische Eofekte edilen tekmil hayvan-
W.,,...fı .... ltk 41ergisioio laıda, öldükten ıonr" debi ışı ye· 

profealro ile birlikte bir todkilc rioden canh dıfteri basilleri tec-
••k•l.ai yazmıttır . rid edilmiıtir. 

Adana llttll!liUin <yctiıthditi bb Yukarıda kısaca saydığımız 
•ç aıbctaiın yazııma, mOhim bir tedlcikler, istikametlerde genitle 

•19hık dwgieinde yer nrilmesi, tilmekt~dir. 
ba '41eterli Tlrk gencİhlD meale BüliBI; ıorası mubakkaktar 
ll•d• kıHndığı otoriteye en can· ki, dıfteri b11iliyle a§ılaomr§ hay-
lı lııiı mialdır • Sevinç duyar.ak voolarıa çoğunda bnillerio kana 
ba ,...aın tercüa.eailti •t•iıya ah· karışarak yayıldığı anla§ılmakta-
JOrDZ : ( dır. 

Di"-i h'9Uillerinio ıiiç tipi Bununla beraber biz ctlidJer 
lleriecle uııon ~ımandaobe1'İ yap· bakkmdıki bu yazılarımızla bil-
makta .W•ğallİlla etüdler· niba- hal!laa - bizce mlihim göıüoen -
J•t bizi,bonan Patbeteoeyi bık- •ıatıdaki müşahedelere işaret 
..... d• eler-in tetkikleriyapma etmek isteriz: 

ta ee•k amiıtir. Yukarıda izah edıld ği üzere 
lldJ8'en bir dif&eri baaili tipinin canlı Difteri basillerile aşılanmış 
... Wlil ıekaer vakalar de, •ğır olan 32 hayvandan 17 si usulti da 
IJtbe slıe ~ine moayyee bir çer· ireıinde seksiyon netic si homolog 
çeM tlallililMie karalaterieinin .ibraz tipi bllsillerden tecrüb edilebıl-
pterdiii eıll!lı kabul edilin .. , miştir . 
iaqYaalaı &~inde 'apılaa bir Diğer bazı ter übelerden henüz 
teetlbWIMe de -her dift~ri enfek netico a!ınamamıştır Kubaylar 
ti,ona•aııa ptate14Mtetils gÖttioiş· normal surette hakiki difteri basilı 
leri•ia malftleltf otdup a.ticuiae : ~a~ıyan hayvanlardan olmadığı 
••r .. lr mlmkladlr. ; ıçıo, bunların « Tonsil » lerde te-

liııll•rin Gnvb tipindeo ha- l sadüfen bulunmuş olmaSl mevzuu 
ul olaı bir enfelsıi1oble, mitiı bahsolamaz 
_,. ftt~mecliiı tipleriıaden do- Yukarıda dtı ıöyledi~i~iz gibi, 
t• eafelttlyo•t.ım imanla d Kubaylara aşllonon bnııl tıpi, hay-
ot .... liibl a.v .. larda rdı ~: vt1n ~l~ükteo sonra aynPn elde 
.,...... illtez fÖltetmuı lcabildir. elllldığınden ' bu tecrübelerin bir 

lıııır...ı....ı G l tesaduf mahıulü olması imkAosız-
nwrl raylı tiplle olan en· dır. 

filııiyoalarda baıtahls daha ıiddet N ı· 't'b ·ı . D.A. · · 
H tıdt1 lıitttl bbiliv~ff - trrerek . e ıce ı ı arı e ' ınerı basılle-

Mlil" Wb81 i ~ 'rının yalnız boğazda toplanarak 
~l d' 1 I d l:aferdifı bal de ıtoksitlerini kana karı ~tırmak sure-

... :...!: v~b·~rme Hlhf "
1
dipleri

1
yle tile dPğil , ayni zamanda bqsille-

l'W'&"'l8 .rulnıru ve t ter en 1 en . k l l . rın an yo ı e tekmıl vücuda yayı· 
IMl~•n!arCta, bastalrlın kanktui ]aruk tesirini yopllA'ı tebarüz et· 
al•i• ıbrazından hııka bir ft*'Y gö· tDekt dir. Bundan sonraki iocele
ıllemeı ift! i~cutohMııadw .oMevel- melerimizın, bıı piiruble ni aydın 
..._. .a..r ....... ~ime--' )atmak yolunda daha ileri adımlar 
•Uhltmeldir. atabileceğini umarız. 

• i ~ ar•flmıal&n 
bu ylndea d~iD tetkikler yapıl- M 
••lctadır. Kobaylara yapılan dif armara fÜfÜnlerİ 
le.i •ati '11f911rlliaa fOD'11 bu h"y 
••al•r lıeriade yapılın araştır 

•u- e•k ..;ıarJade ~ldalıçe 
h•I• mllcdarde bu buılleaden 16· 
rlldltfl, bazi eserlerde okunmak ..... 

B. A. Ginıt, reçenlerde yap

a+ •wlı tü8hHdih •• ticniai 
IMldirmit ve buna nazarao da faz. 
la Gitkdatda ôıtı•lar fiierinde 
... 'afldltibde illfteri ballteri milr 
datdm artdıfı sabit 'Olmuıtur. 

Ha ti ır.nCliıi daha ileri ftderek 
•ea halde kobayların difteri en
fe'kıiyoaa, umumi l>ir eafekıiyon 
•yılabilir." demektedir. 

'8a yOıden Ginı, l&zD lf'ÇeD 

btalutl•ra gire, .in1anJardeki dif
t rinin fimdiye kadar bilinen qat 

~ aızariyeıinia yenid•n tet· 
kiktea ceçirilmeıi gerektiğini, 
.. lda.ol11ak ileri ılrmektedir. 

Bizim bil41itimiae ıöre, ma
ltm iç difteri ba1ili tiplerinin 

••lltelifı:ıy•yıl- kat.itiyetleri uze· 
rlee h.Oı derio~ttdler ,.pılmıı 
d4i1dir. 

Ştei,e kadar yaphğımrz ted· 
lsikhılrlb lleti~lıfettti :ıöylece hülha 
~iı: 

6"'-iı t..,İtJdeD ylr midöl't ıı 
atlık kü~Uk Dozlu Bu~yoo kültü 

rl lh 'ıilanan 16 kubaydan bf'p. 
il aıcnrp gıbi hunların ondördü 

•in it oraanlarınaa bemeo büyük 
.. mınClı difteri b11illeri ıö il 

•iltdr· 
Ayni ıuretle \ıe fakat ioUer· 

medya Ş&ip difteri basili kiltürl 
Ue .. ılanı11 12 kall!l91dan 11 i öl 
it Ye baulaıdao dolu•anua et. 

Marma•a nahiyesi tütüncölii
ğüyle l!leoelerJenbeıi ıöhret bu· 
luamU§ bir köşedir . Her sene 
ya1'ım milyon• yakın tütün istih 
aal eder . Bu yıl da üç ili dört 
y6z bia ,kilo arasında Uiftıa yapıl 
m ştır . Nefa&tt itıbarile Marman 

· ttitftnleri <e§ıiz llcnilrbıl~cek bir 
vasıtad1r . Denkleme ıımeliyeıi 

deHm etmektedir . Kalıpçılar 
yeni yeni imtihan oıulüoe tibi 
usta tütOociilerılcn mürekkeptir. 
Bastııam iılerirıde fe\ kılade bas
ıasiyet ve titizlık gösterilmekte
dir. 

Tüt6nlerin güzellik ve safi 
yeti kumpanyaların < ksperlcrini 
babiyeye §imdiden çek'miı bulu· 
nuyor . Gt!rek kumpanya , ge· 
rehe inhisar ekıperlni bir hafta 
dır k•monumuzde dolaşmakta ve 
gecelerinı burada ıeçirmektedir 
ler. 

Mason teşkillll feshe
dilecek . 

Ttirk yükselme cemiy<>ti adını 
tAş,yon ıeşekkülün ( eski mason 
c ·miy~tlerinin ) hükumetçe feshe. 
dileceği haber alanmıştır . Mason 
localarının her taraftaki gayri 
oıenkullt rı <lovlete intikal edecek-
tır . 

Ulllllllllı Uıtl 1111 llllfttlH 

gece nöbetçi 

Eczane l· 
Ali Nasibi t-C'lHHP~idir ' j 
Yağcamii t'İHırmda ı 

ııhııll!!lllUlllllll'lll- u ı ·~ 11111111!1111111111 
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İtalya, Afrikaya as
ker gönderiyor 

- Birinci sayfadan artan -

li sivil ıevldyat yapılacaktır . 
İtalya ıvapuru buğiln Kiraoaa8IO 
tomauina mensup seksen subay 
ve 1184 askerle Kurania adın 
daki haatahane gı-miıiyle Vi
minole vapuru da ysrıo 32 su
bayı. 884 asker bir takım hava 
bucllmlaru1a kaışı miiil•faa müf ... 
ıez~lcn ve motö,~ül~rle Mu· 
aannaya hareket ed~c r-kleırdir . 

Ayın 17 sinde romlo vapuru 
sıhhiye bizmetind tn 70 l!lubay ve 
ve 807 askerle Somaliye, aaturi
n in vapurnda 227 Kobay ve 3845 
askerle Eritreye gidtcek"tir . 

Gene ayın 18 inde Sicilya vı -
puru Napolıden 69 ıubay ve mit· 
ralyöz kıtalarloa mensup 1900 
nefer Somaliyc kalkacaktır . 

Ayni -güude Bet vdere vapuru 
ııbbiye hizmetinden 62 subay ve 
1300 aalceri doğu Afrikaya götil

recekti" . 

Gene ayın 16 sında kallncık 
olan Umria ~•puru muhtelif eı 
nıflaTa mensup 12 ıubi\y ve 2026 
asker tnşıy '~C•k tır . 

Hali bttzııda c .. pbaoe ve harp 

' 

levazımı yüklemekte bulunan ay' 
rıca altı gemi de bugün yarın yo
lo çıkacaklardır . 

-------------·------..-.-----. 
lzmirde 

Ormanları korumak 
için tedbirler ahndı 

-"-İzmir de çikan "Aainfotu" ar 
dalımızda ıo satıaları okuduk: 

Bu yıl kış mevsiminde rnmiğ 
dayrelerJe mekteplerde olan ve 
mangıı l kömürü yerine kok ve 
l&f k6mlirleri yaktırılıcalthr. 

Hükümette k•lorifer tesifaatı 

yakında onartılacaktır İzmir ilin· 
de fenııa kesime elverişli gC>ıOlen 
balta!rklardan odun ve kömür 
yapılmıfsına müsaade edilecek ir. 

D ğ~r yerleı muhafaza altına 
ah eDcll kt ır. 

İkinci tı-tıinin l inden itiha· 
ren keeime başlanacak ve bunun 
için timdldcn müraçat eden köy· 
lüle re ihtiyaçları içio orman di · 
retörlüğüoce mahrukat ruhsatiyeıi 

vt•r ilecektir . Mekteplerde ve res
ıniğ dairel rd~n m.ıhrukat ruh
salı> et1i istiyenlor olarsa tarım 

( Zı ruat ) hakanlı~ını.1110 müsaa
de ist,•necl'lltir . 

Y . ni çıkacıık kanuııa göre 
balta lık ve kerestccilk ağaçlık

lar kontr<'I nltınıı alınacaktır . 
llüktlmet; kesinıi ıahıslara gös 
tcrdiği orrııanlbrdttn ve evvelce 
hazır) ınan pldns damğalanan 

Of(açlara göre yaptıracak, kesen 
leru paralurı \erilecek, kereste 
ve • odunları Turun Bakanlığı se
tocaktı r . 

Bu yı l memlekette mahru
kat buhrana olmıyııcuğı ve du 
ruınun normal hı r ŞPkildc de
vam edecı ği söyleniyor • 

~~-------·-----------
ilk okullar kadrosu 

lık okullu 6ğrt tmen k•dro 
ıunun bugün baıkanlıktan kühür 

direktö lOğüne gönd~rileceği umul . 
maktadırdır . 

Sıtma mücadelesinde 
atanmalar 
----

Sıtmıı mücadele kuuundıa 
Ç km ı olan Veli Salıh, Mehmet 
Haıim , Necati Yuıuf; ıehrimiz 
sıtma miicadele sıhhat memur
luğuoa , Fik i , Haıim , R'"§8t ve 
Hüseyio ele sıtma mücadeJ,. ıi 
muvakkat sıhbat memurlnğuna 
•tanmışlar , 

a hl D Anadoluyd D ..,,. .. apklan 1 gördiilll !: 
·--------------------------------~ . u-~· i) k okullarda c Atıoada çıkan Aneksl' 

Kayıt ve kabul işlerine 
devam ediliyor -

İlk o1cullardı öğrnicileıia yazım 
İ§lcrine devam olunmaktadır • 
Ôocedcn de yazdığımız üztre 
timdilik 926 , 927 ve 928 doğum· 
lu] çocuklar okullara alınmakta· 
dır . Bu it bu ayın sonuna kadar 
devam edtcek vt oodao sonra 
okullaı dı yer kalırsa 929 doğam 
lulu alınacaktır . 

Daimi encümen 

Daimi t:nciimen dün 6ğleden 
aonra llboy T evfık Hadi Baysahn 
haıkanlığında toplaomıı ve g&n 
deliğinde bulunan meddeler Oıe
riode göıüşerek kararlar vermiı 

tir . 
H 

Oğreticilerin 
Kitapları 

Bu yıl bunlarıı tedarik 
etmek çok müşkil 

oluyor 

Öğreticilerin bu yıl kitapla 
rıoı ttdarik etmekte çok moı 
kilata oğradıkları velileri tara
fından şikayet edilmekte ve bu
nun önüne geçılmel!Iİ kültür di . 
rektorlüğüoden istenıektedir . 
KDlttır Direktarumüz Yunus Ki 
zimin bu zor lutun da onllne 
geçecıagine koşkumuz yoktur . 

ismet inönü okulu 
Asfalt cadde ilzerinde yapıl· 

makt• olan lımet İnöoll ilk oku 
lunnn yapı işleri bitiıilmek Oze· 
redir . Okuluk 6oü01üzdı ki ikinci 
T C' ırin ayıı:ıo on btşıne kadar bi 
tirilmesi umulmaktedır . 

Tarım direktörlüğü 

Yeniden bin kiloluk 
ilaç ahyor 

ilimiz T11r1m direktörlüğünce 
ıehrimiz ve Kozan babçC"loıinde 

nareociye ağaçları Ozerinde kri
zomfalos ku ı tlarına keışı yapı· 

lan m6cadelede volk ilaçlarından 

çok iyi sonuçlar aldığıadaa ba 
kere de daimi encümen karariyle 
Beruttan yea 'den bio kıloluk ge· 
tirilmesi kararlaştırılı.nış ve Be 
ruta ıımarlanmııtır . Bunlar plir 
gelmez Osmaniye veı Dörtyolda 
da mücadeleye beılaoacıktır . 

Bayan Hikmet 
Yoksul çocuklar için 
yüz lira yardım yaptı. 

Çocuk esirg'-me kurumu Bat 
kanlığıtıdan aldığAmız aıağıda 
mektuptaki duyguya biz de ortık 
oluır: 

"Şehit ve yoksul çocuklorın 
iaıesi için İstanbullu Bayan Hik 
mel, kurumumuza yüz lira ttber 
ru etmiılerciir. 

Yurdunun g~lirıiz çocuklarıoa 
karı• gösterdiği ıefkat ve ulika 
den dolayı kurumumuz Bayan 
Hikmrte te§ekkür ettiğimizin sa 
yıo gazetenize dercini savgrlarımla 
dılerim. 

Yurtdaş! 
31 Bırincı T "trin Araıulu 

Hl bir artıırma güııiıdür . Yurt · 
daş o lfÜD diğer uluılardan geri 
kalmamamız için b•nlııaya azda 
t)lsı:t para yatır • 

I umuriyet Bayramı zıyor: d~ 
Kordon üzerinde ınuka ~ 

Program ıtemaman 
saptandı 

Cumburiyrtin on ikinci yıl 
döoümOnü kutlulamak Oure 11 
Bay Tevfik Hadi Bay1alın baş 
ksolığında toplaneo komite ta· 
rafından hazır lanın proğram 
basduılmak Ozere beıım evini'! 
verilmiıtir . 

Bu yıİ iıin İı11ır&.nan proğ 
ram Jtçen yıllardan daha z,.n. 
ğin eğlenceleri mubte'llİ bulua· 
maktadır . 

Taklarm §İmdiden bt1zırl•n 
maktadır . 

Nüfus sayımmde 
Soy adlarının yazdırll
ması mecburi dejildir 

1 - Bazı kazalaı; Soy adları 
henüz tcıcıl edilmemi§ olen oüfu 
ıun sayımda ne ıuretle yezılaca 
ğıoı ıormalıtadırlar. 

Bu gibilerin yazım deftrrine 
sadrce isimleriyle yuılmasında 
hiç bir mahzur yotur. 

2 - Sayım eana11oda rıtıfoı 
tezkereaiain g6ı6lmtsi şart değil· 
dir. Ancık aşikar surette yanlış 

cevap verildiği takdirde nüfus 
tı zkerui taleb edilebilir. 

Nilfuı tezkeresi yoksa Hyım 
memuru cevablan kendi kanaati· 
na göre ynacakhr. 

Arsıulusal 
Arttlrma gününde 

memleketimizdende iş
tir ak edilecek 

Ztra.t baolcesıDın bildirdiği· 
ııe g6re Arııuluıal •• ttırma günü 
aayılan 31 birinci Teırio gloüoün 
llutlulanmasına mcmlek~timizce 
de iıtirak edilmesi kererlaıtıral-
mıı olduğuodan h111'ıımı zı, aynı 
zamanda maddi menfaat temin 
etmek ıurctile de tasarrufa teı 
vik ttmek üzere o giln bankamı· 
za en •toğı on lira yatırarak ta· 
ıarruf hesebı açtıran veya mevcut 
tasarruf heerplarıa• on lira veya 
daha ziyıde tevdiatta bulunanlar ı 
aresında 7 -12-935 taribiode 
hınkamız merkezinde kur'a çeki
lrcek ve numarHID• kur'a iıalıtet 
ed~nlere rışağıdaki fC"kild· ıkr!I· 
miye verilecektir : 

Birinciye 100 , ikinciye 80 , 
liçüocüye 60 , dördüucUye 40 , 
brtinciye 20, ellinciye kadar ( da· 
bil ) 10 , yli~ürıcliye kadar ( da · 
bil ) S liradır . 

KoşaJ ikrarniyelarl 
verildi 

Pazar gDnli yapılan ıonbabar 
•t koşularında kaZ1omış olan 
hayvan aahiplerinin ilcramiyel•ri 
düu tamamen verilmiştir . 

Tarım lşyarı Meta 

Tarım dirr.ktörlüiil mllcade
le İfYar larıodıa Mrte, yapılan mD
cadr (eyi yerinde görmek için 
d6rtyola sıitmiştir. 

Evinde esrar bulundu
ran bir kadın 

Genel ev kadınlaPından Meb 
md kııı Süzanın evinde uıar bu 
lurıclurduğo .hıber •1ı01Dfş ve Y•· 
pılao araşt'rmada bir g'ım ve 
20 santiiram esrar bulunarak 
ılıoml§ "fe hakkında kanuoi it ya· 
pılmıştır. 

Esrar içdiklerinden . 
Mehmet .,1a Teyib, Tayib 

oğlu Salih, Bekir oğlu Memet 
Mtcid oğlu Kamil adlaunda 
dört ki~i Karasokuda Süreya 
adında birinin hayv.an ahıranda 
eırar içer lerken yakalınmıı ve 
haklatı utla bnuni it 1apdmlt· 
tır . 

( Fresftld ) ve ( Avcılar) ki 
rmıo bulunduğu mahal ile p,,r 
mücavir iris sineması ,, ( ~ 
ciyckomo ) otttli ile umlJllJ k~ 
koli ) ve ( bareıtorao ) iri' 
bir kısmı belediyenin -~ 9'İ' 
ı.ark haline ifrağ edilınit~it· lf" 
( Gazi bahı,:esi ) namı vıJrılOI kit 

Bu bahçe büyük bir .18
" 

simata a7rılmı§ ve oadıde 
v" koyu gölgeli ağaolarl~ b .. 
bir tarzdtı süslenmişt •r kı ~ 
kın göz kamaştırıcı ıgÜZ-111 ı· • .,.J . .,.r:.. 
ve hAm de Ağustos ıyı ııD , 

nın serinliğinden iıtıfe~ 
mabadıle şehrın dört «öf'l ,
kalkao ahali bur.aya k~ 
parkın müoasıp mabaUeritd' 
leştirilen kanepeleri İfC81 
ledir . 1' 

Bu bahçenin tam ort8'ıll ~ 
en çok görünen bir 1e~~· 
canlı bir bakışla Akdeoııı 
( Atatürk ) ün at üıeriod• 
yapılmış heykeli bul~oaı I 

Kaidesinin cephesıode 
lerin büyük halAakAra ıa19o 
netlerini bildirir bir levh• 
miştir . 

Parkın arka ciheti11d6 P 
meydanı vardır ki, 48 bi1l 
murabbaı bir mahallin ıd~ 
mizlenmekle vücuda r•
meydanlikta panayır 

inşa odilmiftir . 
Panayırın Tcsmi köfl 

linin iştlrAki hakiki Dİf 
halini almıştıT. Kordon ., dı' 
mahallme mücavir ınüteıd_, 
ler 8 hali tarafından ifg91 ,.. 
tir. Asgart tahminlere~-
ni tecımiz ediyordu. lı•d' 
hakatının ve mücavir kô1 
sabalarıtın bütün balkil• 
1'.lnun muhtelıf vilAyed . 
lerce ziyaretçi 9enlık •e 
takip için lzmire topl.,.. 

Bu merasime bütün.. ti 
IAyetlerin ilbaylerile IPuol 
hir , kasaba ve köyleri• 
heyeti mahiusları milli h11

' 

raklarile ittirAk etmişler"· 
Bunlıırın kO.ffoıi de .. 

kosolos heyeti mahslli,eC:
0 

buat erkAna ve sair rr-•IP"' 
edilmiş zatlar J>llDllyırı~ b 
ve heykelin etrafındak~ il' 
toplanmıı buıunmakta ıd • 

Bo mahallin asayişi 
bir polis müfrezesi taraf• 
edilt cek bir oekildn mubt 
uıekte idı . 

Tam ısnat yeJiuo 13 I• 
isi Doktor Behcet Uı u; 
Tro.kya genel enıptdt'6' 
Dirıkin refakatinde ol•f ... 
ile beraber Fkonomi be 
Boyar paoayara geldılet'· 

MuvasalAtlarından 

İşçiler birliğinin muıik8~~ 
dan lıtiklAI mArtl çıtbll"" 
ellerinde şapkaları old°f 
açık bat bir vasiyetıı ~ 
huti bir sükdn içinde dl 
diler. 

H .. r hareket keod liği ~ 
muş.nefes bile işidilıııi1° 
şm hitamından sa.- el 
bakanı ( KamAlin ) h•Y~ 
için ılerlemiş, binleroa . 
bir heyecan ile hıııp b

1
r
1 

Y ıışa At 1\ürk nid 1ıar111 

çıkarJılar . ~ 
Bundan 80Dra lz•i' IJ 

bayı B"hoct Uz taraf-': 
len nutukta panayırın. 
mııksat ve ehemmiy.,ti ot/.. 
-ve bunu mftteakip ffk0

11 

c.elAl Bayar tarnfınd•~ 
takıbeltiği iktisadi eı1 
kında atiılt}ki nutuk irtS 
tir ki Ankara radyoı0 , 

Türkiyenin her taraf "'
1
' 

miştir. Çüok ü Tö kifecl• 



rnıanlarımız 

~ANLAR yanıyor ve bu; 
'lbleketimizde günü bel
'' d rio bir geçmiştenb~
~ •6ı6p gidiyor . Bu yıl; 

~e SOo bahu aylarını ya
lllarunızıo iniltilerini dia-
Ctçiıiyoruz . J 

' tarlığını azaltan ve 
~ın kaldıran bu yauglD· 
'h_ t•rtlara uymadan ya· 
· "~ ktaiminden, hayvan ot 

IDıeter ve böcek bas-
\ ın Balgınlarından daha 
~hı korkunç bir feli 
1 •lınaktadır . 
~ olııarJar ara1mda, 111ız 
~ Ph7an ..sık ye yüz yılla · 
lyülc ~e utultulu ormen· 

~tnler, belki, verd ır. 
~ bir ormanda neden 

"-et t~~IQı ve bu ormanın 
1ıını bilmiyenler pek 

Jtt· Y••gınl•rı; bazı köy 
idea tarl• açmak iste
ltt ate§lt"D'elerioden, 

ltce veya g&ndüz mub· 
.Y•çlar için atq yakarak 
"aandürmeden btrakmı'i den, yine çobanlar1n 
Ot Yt-li§eCc k kanaatile 

'lltt·'~eı vermelerinden , 
. lnı yok etmek için ba
•tleteolerin kundak koy 

l'- • Orman içinden ge· 
e,· 

~·~•'' lo"omotif bıcala· 
tı 11 kıvılcımlar la yolcu 
· llda, Ve köylü avcılann 

en düıen ateıli paçav-
d•e daha bir çok deği§ik 
t trı çıkar . 

bt ıebeplerin en önde 
)olcu ıigaraaı ve orman

~l11ıedc n bırakılan ateş· 
'»nı., da tamamen dik
•e dol•yııile ormanla· 

~"giıizlijia doğurduğu 
lr 

~ liaıiz orman yaoıın
lt1tu bakımından dai-

e telmektedir . 1927 -
•da yani beş yıl için· 
• oluak her yıl 310 
~l•n çıkmıı ve yine 

't l hektarlık aıbada 
\~ç Y•nmııtır. Bu yıl 
~ılll Yangın 574 sayı o 

Y•lıoda kaydedilmiı· 

hı,, 
~ Yangın mev1.1imi olan 

l~;ı İçinde memleketin 
1 Y~rinde orman yan
•ı ~ ıararın çokluğunu 

ge"' k•rıı olan alikHız 
tj:1tli~iai pek açık ola

.r••·- ·Bu 574 yaogan 388· 
C)'tn•nda 905300 ağa
'ıarı• ve yarım ınil7oa 
t•ra ·ı . \ ' verı meııne ıe· 
lir · Biiyük ıbir parça 

ıı i~~ın çıplakl•ımasın 
't ınci maddi zararı 

'lı hrdun güzelliji ve 
~lbltadan olan ziyanımı 
' )6z milyoolau öl 

.. d, 
ta11 k•ıru yaprakların 

lbtline düıea ufak 
~, ~ Ot Ve yaprakların 
'-~"~'Uluk dereceaioe gö 

'~ı, "'Y• yavaı büyüme· 

'''• 
11~•~e Baılar . Bu 
' orı~e fidarıcıkları 

!,) 

\ca· 
Qbtltbısatı vardır . Celal 

" •o ... 
~,1. nra bizzat vekil pa · 

llld k. 
')•l'ı e ı kordelAyı ke-

fı.. 'ıl b: k üşaılını ve pana 
'"'ıı i·angıcıoı ilAn et· 
)en •onra bütün davcı. 
~•ter k 
, e panayırın muh-

~ b: Pavyonlarını gez 
llııı:tın hakkında ya
~t· a rnufassalan ma-

1111· •Yeni Aıura 

Fikri Ko:ak 

ve sonra büyük ağaçların gövde· 
lerini sarar . O Zlmına kadar du
m•n veya alevin uzaktan görün-

. mcsi ihtimali pek azdır . Ate§ 
yilrüyerek büyüdükçe duman yük
sek ağaçların boylarını aşar ve 
havaya uzaoir . Bu ıırada yangı· 
nı uzaktan görmek kabildir . Fa
kat arbk İ§ itten ;geçmiı ve yan· 
gının önüne geçilmesi lzorlaşmıı
mııt.r . Ruzgirlı hanlarda alev
ler büyiik eğaçltrıo dallarına ka· 
dar yiiksrlir . Ve bu bal çam gi
bi rf'çineli ağaçlardan mürekkeb . 
ormanlarda gerçekten çok kor 
kuoç ve hailevi bir maoz11ra ya· 
ratır . 

Gittikçe hızlanan ve kuduran 
ate§ dalgası; kızıl bir silindir gi
bi, önüne gclta dcreleıi , yolları, 
kayalık1 arı atlar. Kalıo ve kapka· 
ra birer yılan gibi biilcülllp yük 
len dumanlar yine kıpkızıl ejder· 
leri andıran alevlerle kucaklaşa 
rak 3 - 5 saniye içinde 200 yıl
lık bir ağacı ve aynı homurtulu 
Hldmıla binlerce ve on binlerce 
ağaçları suaı l. r . 

Orman yangınlarının bnao 
yakındaki köyleri de korkuttuğu 
ve hatla bu köylerin ekinlerini ve 
evlerini yaktıtı görülmüıtür. Or
manlardaki av hayvanlarile fayda
lı kutlar da yangınlardan zor 
kurtulurlar ve yahut kuıtul•maz· 
lar . Bütün yavru hayvanlar, tav
pn ve geyikler ekseriyetle kaça
mazlar ve bağıra bağua yanar· 
ı.r . 

Ormanlarda çdı•n y.ngın; fi. 
ı:lanlara, ataçları, ot ve hayv•nla· 
rı böylece silip eiipüı dükten aoa· 
ra geride kalın isli topraklarda da 
verim kudreti bırakmaz . Ba yllz· 
den çıplakl.şan fopraklar vakit 
geçirmeden ağaçlıom•lı ve bde 
hay .. n yayımına bemt>n kapan 
malıdır • Bunlar yepılmıızaa o 
yerlerden, boıkırludao yana ebe 
diyen vazgeçmek lazımgelir . 

Orman yangınlarını söndllr
mek, bu yangınların çıkmasına 

meydan vermemekten daha zor
dur . Ormanların her yerinde ate· 
ti ıöndllr meğe yetecek kadar ıu 
bulunmu . Ormınlaıda tehir yan 
gıolarıaı ıöndürmete auhsuı va
ııtalaran hiç birisi kullanılamaz. 
Orada, aocak, inıan çokluta ve 
kazma , kürek, balta .bol\uğu 88-

yesinde i~ görülebilir . 
Al..,vleri yilkseltmemek için 

uzun ağaçları devirmek, dallara 
budamak , yangın yerinin etra
fınA gözcü koyarak atf'şin kaçma 
aına meydan vermemek, yol aç
mak, mevcud yolları temizlemek 
ve süpürmek , rüzgara karşı yakı . 
lacok ikioci bir attşle asıl yanıı · 
oı boimık orman yangınlarını 
söndürmek için alınacak en iyi 
tedbirlerdir ve her ıeydcn önce 
de bol amele bulup ormana gön
dermek gerektir . 

Fakat, a9ıl iıtediğimiz yangını 
söndürmek çarelerini saymaktan 
ziyade y•ngın y•pmaoın veya yap
tırmamanın daba kolay olduğunu 
he ili etmektir . 

Yolca ormandan geç~o, veya 
grzinti , it ve: vazife İ!:in ormana 
giren yurddaılarm: ate§ yakma 
malan, yakarlarsa ıöndilrmeden 

bnakmamalırt, aigıralarım ber 
halde ezerek yere atmaları Te ıa
yet ormanda ateı g6ıülürıe ıön
dürmeğe çalışmaları lazımdar · 

Ormanlar yandıkça bozkırlar 
genişler, bozkırlar geniıledikçe 
yurdun geot-1 durumu da sarsılır 
ve ormao11zlıiın; kuraklık, yok· 
ıulluk ve hastalıkla ifade edile
bilen sonuçları belirme~e ve yurd 
daşlann gönüllerioddd göç kay 
guları dtşilmeğe baılar . 

Çocuklarımızı, tôı unlar ınıızı 

( Ttlrrc Sözfi ) 

Nüfus sayımlarının ehemmiyeti 
-=----~··. 1 1 

-Birinci sayfadan artan -

Bir nlifuı kütlHinio bünye- • 
eioi teırihde istinat ~edilecek bir 
çok hueuıiyetler vardır. 

Bunlarden en mühimleri aıa • 
ğıda kuaca tetkik odilmittir. 

Sonra ao• •dilden bııka dil 
konuf•d veya milli dinden baıka 
bir dine mensup olan nüfus züm· 
relerinin temerküz ettikleri mın 
takaları sahih olarak tesbit et· 
mek devlet ve kültiir siyaseti ba
kımmdan ıon derece büyük ebem· 
miyetibaizdir, 

Her oekadar Türkiye için u 

E\ıVdli, tabit taazzuv hususi- ' 
yellerini naurı itibare alalım.Bu-

1 
rada her şeyden evvel oBfuıun ı 
yaı ~ve cinsiyet itib•riyle ıureti 
inkiıımı ;ve ayni Z1maoda buola
nn terkibinden doğan diğer nok
tai nazarlar mevzuubabistir. 

1 mumi harpten sonu akaliyet me· 
seleıi, bilhassa Yunanlılarla mü· 
baleden ıonra, ehemmiyetini gaip 
etmiı iıe de Ermenilerin, Rumi•· 
rın ilah ... hakiki ve ni11bi mik· 
darlariyle yaşadıkları mıntakaJarı 
bilmek büyük m~nfaalar temin e· 
der. 

İktiıadt, içtimıi ve askeri ha · 
kımındao erkek mikdarıoın ne 
olduğunu ve tabiı\ ahırla kadın 
fızlısınm mevcut olup olmadığını 
ve ne niıbette olduğunu tesbit et
mek en mühim ve t&aalı bir me· 
1eledir, 

Yat itibariyle tarzı terekkO 
bün bilinmesi de son derece mli· 
himdir. 

Bu bilh&1sa, oüfuıun-erkek, 
kadın - yaı sınıflarına nasıl da
ğıldığını gösterir. 

Emıalıız bir aDr'ıtle Avrupa 
medeniyetlve ikti11adi olgunlui'tı 
nu mal edinen Türkiye gibi bir 
memleketin nüfusunun kültür iti· 
bariyle de tarzı terekkülıünü ta 
kip etmek çok faidelidi. 

Meseli okuma yazma bil mi -
yenlerin mikdarana tesbit etmek 
çok mühimdir. 

1927 eeneıiode Türkiye nü 
fuıuaun yDzde 90 ni okuma yaz 
ma bilmiyordu. 

Sayfa: J 

~---~,--~~~------~--~~--~~~~~~~~--------

Asri Sinemada 
16 Teşrini evvel çarşamba günü akşamından itibaren 

heyecan ve sergüzeşt filmi 

.- Radyo polisleri 
gelecek 

., 
program: 

Sevimli büyiik Artiıt ( iven Petroviçin ) temsili 

( Vlktorya Hisarı ) 
umuma tenzilatlı bugün gündüz 

matine iki bucukta • 

Koben Kelli Alrlllada 
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Bu suretle mesr-li nOfuıun ne 
mikdarının çalıfml yaıında oldu
ğunu ve oe kadaruun da çocuk
lardan veya ihtiyarlardan mürek
kep olduğuna ıöre (gayrı faal) 
k11mı trıkil ettiğini öğrenmek 
kabil olur. 

Son srnelerde terakki yolunda ~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~ 
gösterilen büyük gayretler, bil 

Ayni zamanda mektep çocuk
lariyle askeri mükellefiyetleri o
lanlartn mikdarı da yaı bıtatistik· 
lerinden anlatılır. 

Yat itibariyle nOfueun terek· 
kübü, nüfusun milstakbel hareketi 
bakımından da çok mühimdir. 

Zira bu nUfus hareketi bat 
lıca, evhmme ve çocukyapmı çı
ğına gelen nüfus ııoıfının hareke 
tine tabidir. 

Bu cibP.tten, yaş itibariyle te 
rekkOp ile dofıum çokluğu araıın 
da karıılıkla bir mlinHebet var 
demelrtirr. 

Y aıadığımız asrın bidayetin 
den beri bir çok Avrupa memle
ketleriyle cemabiri milttefik•da 
mütabede edildiği gibi, (Fransa 
da nüfus tenakuıu t•kriben bir 
asırdan beri devam ~tmektcdir) 

sürekli nüfus teoakuıu «yaş ihra
ml)) nıa kaidesini . daraltıyor; ve 
evlenme ve binnetice doğum ka· 
hmyrti olan nüfus sınıfıom kü 
,tthneaioi ve biaaeoaleyb diğ~r 
ıerait sabit kal.acı doğumlar1n 

ıiddetle azalmasını intan ediyor. 
Eğer ıon senelerde Avrupa ve 

Amerikada olduğu gibi, doğum 
ve ölüm nisbetinin tenakusu ayni 
zamanı teaadOf ederse, nüfus ye 
kunude ibtiyarlarıo niabeti artar. 

hassa yeni harflerin kabulü, ilk 
mekteplerin tuyidi, kadınların 
açılmuı ilih ... ıayesinde , 

yapılacrk 11yım neticesiede, yu-

karıda gösterilen nishelin geaiı 

mikyasta küçülmüı oluak görü· 
neceği beklenilebilir. 

Nibavet nüfuı t.rzı terekkü-• 
hllnün iktiıadi hneuaiyetlerini 
~ikrctmek lizımdn. bunlar oüfu 
eun , iktisadi hayatta işgal ettiği 

içtimai mevki ile meslek vaziyeti 
l:>akımıodan nasıl terekküp ettiği· 
ni gösterir . Bu vadide , bilbas .. 
ifürkiye gibi sanayileşmek üzere 
bulunan ve ıktiaadı hayatını yeni · 
leştiren , iktisadi ıiyasetini hü-

kft.metin bilyDk mikyasda ittin· 
kile pliolı surette geoit sabalara 
tatbik eden bir m,mltket için 
müıbet rakamlara malik olmak 
elzemdir . Halbuki mHlek ıibip · 

lerinio iktıudi faaliyet ıubeleri 

ne , işletmek §ekillerine ve bii
yükleri dağılışı ile mDh·şebbisle-

rin · m~mur ve iicrctli memurlar 
ve amelel ı- rio nisbi vaziyetleri 
b •kkrnda kati istatistik rakamla
rı olmadıkça planlı ekonomi si· 

yaseti olamaz . Mamafih bilt'ln 
bu mıes,lt-ler .elelide bir nüfus 
eayımı ile halledilmez ; batlı ba· 
ııoa meslek ve iıletme istatistik 
lerioin yapılması lazımdır . 

TP.tkikimizi kapatmak üzere 

Sevilen büyük bir artist 

Gençlik, güzellik, Ol\Şe saçan f'ılmlerinin en güzelı 

sazan banyoda 
Adlı eserinde herkesin t akdirini kAzstnncnk ve kend isini halkımıza bir 

defa daha sevdirmiş olocaktır . :Bu akşamdan itibaren, 

Yazlık llDeınada 

Pek yakında : 
En ~:ok sevilen iki artist Ana Balla ve Güstav Fröhlich, 

(Gln doğ.arkan) 
isimli fevkalade filmde görüneceklerdir 
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Ve «nüfusun ibtiyarlamaaı,, 
tesmiye edilrn vuiyet buıule ge· 
lir; nctkede durgunluk ve batta 
nüfusun mutlak tenakusu ba9 göı· r -tekit re.lelim ki , yapılacak sayım Foto Coşkaa , 
tertr. 

Bir de tabii teazzuv husuıi. 
yetlerıne müvazi oha içtimai le 
rekküp hususiyetleri vardır. 

Mesela evlenen, bekir kalan 
yabodut boşanan erkek ve kadm· 
lano adedini; aifolerio terekküp 
tarzını ve bir memlekette oturan· 
ların tabiiyet : vaziiyetlerini bil .. 
mek çolc ehemmiyetlirlir. 

h k ve millıyct noktai nazarın· 
dan omojen olmayan memleketler 

liçiö, liaao ve din itibariyle nOfus· 
laranın tarzı tcrekkübünü tubit 
etmek bilhassa mühimdir. 

yurdsuı ve aç bırakmamak , on· 
l•rı genlik ve :egemenlik içiude 
yurd:arına s.bip kılmak iıtiyor· 

neticelerinin kıymeti , sayım liste· 
lerini dolduran ve doldurtan la· 

rın büınliniyet ve ciddiyetlerine 
bağlıdtr . Elde edilen neticeler 
hilkiimetio iktisadi , içtimei, bar
ıi ve ıiyaRt ıehalarda vcrt-ceği 

kararlara eSas teşkil edeceğine 

gör~ , istatistik umum müdürlü· 

iü ile meaai arlcadaılarma haşla· 
dığı çok güç ve aynı zamanda 
ıon dertce mühim ve hc:rke1in 

meofutine olan bu iıde yardım 
etmek , en yüksek hir borçtur. 
Yakında yapılacak sayımda doğ· 

ıu melômat vermek büyük Tü, k 
Cumuriyeti hu dutları ~ahilinde 
yaıayan her ft!rdin milli vazifui 
dir. 

sak yakıla yakıla , keıile kesile , r= 
bu kOo"ü bitkin durumu alan Yurddaş 1 zavallı ormanlarımıza artık acı

malayız. Ve bilmeliyiz H ; yirmin 
ci yüz yılda yaıayan aoyıal bir u· 

luu ağıcı taparcasına sevmek , 
ormanı gözünden bile esirgemek 
yara§ır . 

- Ülkü -

Tnrk biç bir savaşta diğer 

uluılarden geri kalmaz . Arsıulu 
ı1al ıll'llırma gününde de ödevini 
,.ap . 

Gerek Amatör işlerini ~e gerekse atelye fotoğrafı 
ve her türlü Ağrandisman ve diğer biitün ..fotoğraf işle

rini yapmağa başlry an Coşkun Güven , htlr gü(l sa
bahtan akşama kadt1r aç'k bulunan atelyesipde saat 14 
den 19 kadar bizzat çahşmaktadır. 

Amatörlere miimk'iJn olan 

kolaylıklar gösterilir. 
buttin 

Alsaray ılae•as• 
,. 

Yeni yeni hazırlılılar ve güzel 
güzel filmlerle pek yqkında 

işe başlıyor • 
5963 
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KambİJO ve Para 
iŞ Banka1ındaa alınmıınr. 

Suriyede pahalılık 
başladı 

• 
- Birinci ıay(adan artan -

koDıreıinde Fraaıll, lntlliz de
legeleri h•llr balanaralı ftmir
Jolanun itl•lmiye açılma itini 
ılrlfeceklerdir. 

lalim aleminde bayık ekono 
mik loemi olan bu demiryolu•u• 
açılmaaı iç·a ortaya ahlan for
mül ıudar: 

Hattın mülkivdı meselesi tim· 
dil.it bırakılarak bu JOla tamir 
•e Jeniden Pitlelmiye ıçmalc içiıı 
bir ldloçleme yapılmalı ve bu 
ödllaçlemeaia faiziyle ana11 yolun 
temin edecrli ıelir le idea meli· 
lidır. 

Ba formül8n ilıili dnletler 
• Franaa, laıiltere, Hicaz tar1fın
dao kabul edılec•ği ve eaaıe• ba 
meeele üzerinde Gç h&lı6md ıra· 
ll•da ama zamıadaaberi aflrlp 
giden konuımalarıa bir •nlıtmı
ya yanaıma amaduau arttudıp 
bildirilmektedir. 

Bu yol ıç.ldığı takdirde Suri· 
ye - Fıliıtia ve Arabiıtan araıın· 
da ekoaomik m&oaaebetler arta 
cak •e bu llkeleıde hüküm ılten 
bahrınıa izaleeine yırd•m ede· 
celıtir. 

Bü tla lılAm ileml ba yolaq 
ıçılmHıodın memnun olıcaktu. 

- Sinc•Ddıo gelea .azı dot 
ru bir 1olcuaan haber verditlae 
ıöre Sincar halkı Irak hfllıft 
metini" mıcbaıi 11kerlik kol& 

lhflne bıt rtmf'mekte •e aılrerlik 
---=--ı-; ..... 

laiametine girmek istememekte· 

EC ZANESINOEN -ALiNiZ 

CUZlıUIC IXHiRJD.IJ}( 
5.170 134 

kiralık ev 

.Darmatfalu makalleainde Dr.Süleyman S.rn Beyin evinin k1rf181D 

••tiki kal berine No: 82 ev kiralıldır.lıtekliler;n Lüks Bakkaliyeıin 

... alan . · 5946 6 - 15 
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dirler. 
Sincarlılır Ş.yhleriae körl k6 

rBae iaıaın yeddilerdir, Hüldl 
met bunlaun Şeyblrrial ikna ede 
rek ka•unı kartı gelme••lini 
ttmine çal1fmıtl8 chı, bir fıydı 
elde edilememiıtlr. 

D t•r tarafta• hla Arap kı. 
hileleri de mecboıt a1kerlık iliz 
rnet•ni kabul etmrmiı'erdir. 

S ı Cıtrlı1arı iknada büyük ta 

hu göıleı eo hül.ilmeı, n•bayet 
bun ' ı.r ür.eriu muuttz .. m aıke. i 

I 
kunetl•r sevk• tmit vr bulu ,. dul· 
ı.,, d .. ğı ıa•mııı . r. 

1 BuDa ratmeo Y uldiler kıau. 
1 •• bıı e;memr-ktedirler. 

Meıelenio a11ıl bir ıooaç ••
irecı ii b"naz belli:d .. ğildi1. 

Sa;laıdllladll: 
Aylardanberi gaıetelerle To mub· 

telif vaaıtalarla illn edildiği ·~ 
hile birinci Teırinin yirminci pa
zar giınö ıayım yaptl .. oaktır . Bu · 
gün bütün yurddaılarm deftere 
g.tçmeleri için ıehir , tııaba ve 
k6ylerdeki bütün binalara numara 
konmuı •e beps•nio cedvell yapıl · 
mıı ve her mınt11kaya ıaJlm ve 
kontrol memurları tayin edılerek 
bu cedvoller kendilt!rine verilmiı 
tir . 

Tek •ııil dikkat ve gayretlere 
ve yApıl an miıtl oddit t .. fı şlere 
karşı İçırhl~ intan oturup JA nu 
mar.ısız k lan voya numaı u kon-
duğu h ı lde sayım giinii memurl!tr 
tarafı dc1n görülmiy n m ekenler 
bulunın s iht•m ıline karoı 09ıığı 
J ki te ,),ihl ..ı ria yı•pılıo •ıını yı yım 

olarok il halkı na hild rirıın. 
1- Oöı le ı kaçar 'k numu. -

S z koLrn ve içındtt ins ın barın tırı 
ev, kulüb•t, huğ Vd ıaire g bi yer 
lorde oturanlar. 

2 - Oturtluklan y r'er" nu 
01ııra ko· u!Juğu hald.ıı eayım hünü 
akpmma kadar bulunduğu yere 
aayım memurunun g~Jmodiğini gö
r~n1er derhal en yakın kornıula
rının buhıodutu mıntakanın sayım 
mtamnmna veya poliı vu yahut 
jandarma karalı:oluna müracaatla 
kendılerini ve bartndıklırı yerlerdt
oturanlan yazdırmaları gerektir. 

3- Bu '8nbihe riaye' eSmi• 

Tara 
Fabrikası mamulltı arasında Hesabını bilen ev Bayanları işi• 

yerıyacak har~ 9eyl bulabilirler 

• 

Halis filtre 
Turan Zeytinyağı 

18,5 , 5, 2 ve 1 
Kiloluk tenekeler 

T uryağ: Yemeklık yağlar. 

Ece 1 Temislt-me \oıu. 

1 ursil : Çemaıır \oıu. 

Hurma• Sabunu evin bü· 
• tün itlerlncle kul -------lanalabilir. 

Banyo sabunları:!!ç:ü~ 
yük. 

T raş sabunu ve 
kremi. 

Baronia: Gtlsemk yatı. 

ICenap viliyetleri için A 
tası ve deposu 

Rasih zade Birad eri• 
Halefi: Raıih zade Ft'gzl : Adana P. 6:. 
Talgr. Adr. Rasih zade: Adan• 
Telef on : 90 8 

Birinci sınıf 

Göz hastalıkları mütehassısı 
Doktor IWesut Savca 

Hastalannı her gtın öğleden ıonra 11at 13 - 17 ye kadar HilAli

abmer civaranda latill:IAI m8ktebi karıaaındaki muayenehaneainde ka-
bul eder. 5912 9-14 

o;, doktoru 

ıewllet ıere•et 
Yağcarnii karıısında sandıkçılar ıokağı No: 25 do cumartesi öğle 

en sonra yokıull .. r paraı.z muayeno ve teda~i edilir.5980 3--3 

Adaaa zlrıaı ~ank111dal: 
Döıeme mahelleaindeki yirmi 

b t dönüm tarl11nan kirayı Teril · 
mesin " üıtermPaİ ayan yirmi bi 
rinci pazartrıine bırakılmııtar. is 
te\lil .. rin bankaya bat vurmalan. 

- daimi lllllmanindaı : 
500 lira muhammen bedelle 

521 mo.l 1 ve altı eiliodirli ly t 
marka VılAyet hizmet oto nolıili 
ile 100 lira muhammen be49Ui ve 
altı ıılindirli Mer1ı>dee kamyon pe

-
29- T. Evv 1 

ramı ı refıne Miıiı 
zinde pehlivan gö 
caktır. 5952 8 

Paran 
ere h~rca 

aksan y 

Slyllan sMal fi 
llldürlBlllMI : 

Seyyar Btibba lo • 
mHı t :\karrDr edeli 
kuruş orarılanmıt 

açık eksiltmesi ~ 
Toşrinin in 22 iocı 
ontJa \'il4y t BnCU 
lac ğın l11n iıtekbl 
vurm lora ve liıte ., 

görmek a rzu ede• 
gününe ka tar sağllk 
dım dir Uörlüğöll" 
olı ı nur.595 l 

16 - 18 5987 
ıin para ve açık art ır'Da suretti • r-------:-~ 

sath"a çıkarılmııtır. ~ /ı 
yerıler ve ıayun gönü ken,liJerioi 
ve birlikte oturdukları ada111la11 
sayım memurların:ı yasdırmıyan 

lardın der hal bet liradan yirmi 
bet lir•J• kadar ceıa alınacaktır. 
Ve bu cezayı veremiyenler her bir 
lira için bir gtln hapsedilecektir. 

16-17-18-19-20 5989 

ietekl• oıanıarın o/o y c1ı buçuk Kaça 
pey a1rcalarile 5 - 11 - 935 eah vatan h 
gönü saat 10/.JO da d timi er:cfi· 
menr; oto .r obıl ve kamyonu gör 
mek istiyenlerin de her giın hu-

ıual muhHebe müdürlüğüne mü· 
racaa tı. rı 5988 

16 - 20-24-28 
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