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•• -- •• NUfus işleri 
Mıhallelerde klyit muameleleri· 

ni yıpan müme sillere evleri birer 
birn dolaımalara için yeniden emir 
verildi , 
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intihap defterleri liugün yerlerine asıldı 
Maarif Vekaletinin tamimi 

u ders senesindeki kadro geçen 
ıldakinin hemen hemen aynidir 

~~-------·--------~~ 
rta tedrisat muallimlerinin kadrosunda

i degişikliklerin yekunu yaln•z kırk yedidir 
A KAHA : 10 ( A . A ) -

lııu if Vekaletinden : 
- 1934 - 1935 ders yılı Ey

A lun birinde haşlamıştır . Sınıf 
knıal imtilıınlau EyliH devresi 
• &e ve orta kısım mezuniyet im· 
'baulariyle m eccani leylilik ve 
Vıupa müsabaka imtihanları bu 

Y içinde yapllacaktır . 
2 - Lise ve orta mektepler 

e d ersler birinci teşrin başında 
lıyacaktır . Günde brş saat 

ers okutulacak ve derslerin de· 
•nı müddeti bir saate çıkarıl-
ı .. tır . Bunun sebebi her dersin 
u:ıllimine talebesini müzakere 
tnıek ve talebenin vazifelerin· 
eki noksanlannı kendilerine iza 
ı için fazla V1kıt verebilmek
ir. 

3 - Bu sene Kadı köy lise
İni11 tibbiye binasına nakli sure
iylo uçılen Haydar paşa lisesi 
üdtırl~ne Diyarihekir ve A · 
asya liseleri eski müdürü Saf-

f!t, İstanbul muallim mektebi 
iidürlüğüoe Trabzun munllim 

lbektebi müdürD Hamdi , Trab-

zun lisesi müdürlüğüne Kayseri 
lisesi müdürü :.erif, Kayseri Jise
si müdürlüğüne Samsun mekte· 
müdürü İmadettin, Sivas erkek 
muallim mektebi müdilrlüğüne 

Adano kız muallim mektebi mü 
dürü Murtaza, Denizli lisesi mü 
dürlüğiine Heybeli ada orta mek 
tehi müdii ii Tevfik, Heybeli ada 
miitliir lüğüne Mersin orta mek
tı-p müdürü Hamdi, Eyüp orta 
mektebi mfidürliiğüne Erzurum 
Maarif miidürü C"Jil Mahir, Ka 
dı köy erkek ortı mektebi mü 
,JiirlÜğiine Eyüp müdürü İsmail 
Kemal, ZonguldAk ort. mektebi 
müdürlüğüne Kütahya lisrsi mü
dür muavinlerinden Halis bey
ler tayin edilmişlerdir . 

4 - Orta tedrisat muallimle· 
rimizden bir şehirden diğer bir 
şehre nakledilenleria .kararname
leri teblig edilmiştir • Bu nakil
ler inzibut komisyonu kararma 
ve sıhhi zaruri sebepler dolayı· 
siyla olakudarlann isteklerine hı 
rakılarak yapılmıştır. Büyük bir 

- Gerisi ikinci Ahif•d• -

Bizans tetkikah kongresi 

iki yüz otuz murahhasın İftirtJkiyle 
Sofyada merasimle açıldı. 

ral Boris; murahhasları kabul ve kendile -
iyle muhtelif meseleler üzerinde görüştü 

SOFYA : 10 ( A.A) - Bey 
elnıilcl Bizans tetkikatı kong 
si düa1 saat 10 da Maarif naıı· 

tı profesör M. Yanakı Mollof 
tar•fından Üniversitenin büyük 
alonunda açılmıştır . 

.Kongreye ezcümle Almanya, 
ng~ltere, Avusturya, Belçika, Bul· 
arıstau, Danımarka, İspanya , 
\nı .. rika, Fransa, Yunanistan, 
follan<la, Macaristan, İtalya, J,e· 
.~~lan , Romany•, ÇekosJo,·akye, 
u,kiye ve Yugoslavya dahil ol

bınk üzere 17 memleketi temsil 
d~n 230 murahhas igtirak et 
ektedir . 
Açılış celstsiude krıl ~ris 

Bulgar alimlerinin kongı e içtima 
yeıi olarak Sofyanw intıbahın· 
dan dolayı minnettırlıklarına 
tercuman olmuş ve ecnebi azaya 
( boş geldiniz J demiştir · 

Sofya üniversitesi rektoru da 
konğre azasını selamlamıştır · 

ihayet h "r memhkrtteo bir 
murahhas söz alarak Sof yada 
kendilerine gösterilen güz~ l ka
bulden dolayı tegekkür t-tmişler
dir . Celse kapandıktan soora 
kongre aza.sı krı,la takdım edil
mistir . Kral kendileriyle uzun 
miiddd muhtelif mevzular ÜÜ· 

rine v~ bilhassa kongrenin mesa
isi hakkında görUşmüştür . 

1 Ziraat Vekilimiz 
G resunda fındık mahsulü 
vaziyetini tetkik ediyor. .. ~ ,. 

C1HESU : 10 ( A.A ) - Zi 
raat ' ı kili Muhlis hey diin tica 
ret odıı~ında oda ve borse azala· 
riyle fındık müstahsil ve tliccar 
larını kabul ederek bunlırın te 
meunilerini diolem1ş ve fındığın 
istihs, l ınde, satışıoda ve ihracın. 
da tesadüf edilen müskülit hak
kında kendileriyle Uç saat kadar 
görüşnıilttür . Bu milşkillerd cn 
bir kısmının hal ve diğer bir kıs
mınııı da bertaraf edilebileceği· 
ni siiyliyen Vekil bey kalrmi 
mahsus müdürüne not aldırml§· 
lar ve etraflı izahat vermişler 
dır . :Fındık istihsaliaitl çogal
tılmn sı için hıstahklar la olan 
mücadeleDin vekaletçe laboıatu
varlaştuılacağını ve hu müeuese
nin Türkiye fındık mmtakasının 
merkui olan Giıesuada kurula· 
eağm ve ayrıca bahçelerinia ima 
ri ve ağaçlarıam gençleıtirilme
siyle olan mücadelenia de daha 
esası. bir tekilde devam edece
ğini h yıın etmişlerdir . 

Vekil bey ak~ kiçtlk yalı 
parkır.da ticaret orlasının ıerefle
rine verdiği kırk beş kiıilik zi. 
yafette hazır bulun111u1lardır . 

Askeri heyetimiz. 
Harkoftan ayrıldı ve Askeri 

merasimle uğurlandı. 
•••• 

MaMo•• ı lO ( /.. A. ) - Fm
reıtin Pef8 Harkofıan hareketinden 
evvel " Taa ,, ajanın mubabirile gö· 
rüterek heyetin Har.kolu siyaretiıl
den hııd ettilf fevkalade intibaı 
kaydeımiı ve demitt..ir ki : 

Zevki itinde bulanan daima ne· 
ft>li bir hılk gördttlı:. Sovyet Ruıyı· 
da büıftn millet ~ıııyor. iti ve vı· 
zifesini ıt-ven bir milleı hiç bir za· 
man mnğlOp olmıyacaluır . Gerek 
ordu erkiuı ve gerc-k mahalli me• 
murlar ve halk ıar1fındın bize çok 
samimi bir kabul göııerildi. Samimi 
minııeuırhğımızı bildiririz. 

Heyet hırf'ketinde Hukof Gar· 
nizon kumındanı M. Toronki,mın· 
tıka icra komiteei reiı vekili M. 
Boğucki, mevki .kumandanı M. Pttt• 
rof v~ saire larafından ugurlanmıı· 
lardar.Bir müfreze iıtaeyonclm •e.ki 
almıı bulunnyordu • 

Kastamunu 2ahire piyasası 

KA TAM U : 10 ( AA )-
Bu hıf taki ıehrimiz piyaeası a~ 
pa 2,25, Buğday 3,50, kabluca 
2,25 , Mıstr 2, 75 , mercimek 8 
faeulya & , Pirinç 25, kendir ü 
çüncü 22, kendir ikinci 24, ken 
dir birinci 26, kendir ekstra 28, 
tiftik 47,40 kuruıtur . 

Yumurtanın tanesi 50 paradır. 

Burs ada 
Yeni bir madde 

bulundu 1 

~M fVr 1 
BurMa civarancla boyacıhk v~ lii · , 

ıikcilik sanayiinde kullanılan karbo· 
niyeıi kalsom yani şeker ıozu hu· 
lıınm111ıur . 811 maddttye İspanya be
yazı namı da verilmektedir vf' Tür· ı 
kiyeye lspanyıdan getirilmekle idi . 
Bundan aoora İspanya beyazı İıpan· 
yıdan alınmiyacak ve Buna civ1r1n· 
da bulunan bu madde kulla111lacak- 11 

tar . T•hlil neıiceıinde Türkiyede 
bulunan bu maddenin lıpan) a bey11-

1 

sandan daha ;yi bldugu anlaşılmışıar. 

Edirnede peynircilik 
ileriliyor 

Edirnenin peynirlerini tetkik et· 
mek , saııılımm kolayla2tırınık ve 
daba fenni eıaslarla peynir yapmanın 
neye müıevakkıf oldoıuno ırıııbit için 
iktisat vekikti kimyagerlerinden Ha
lit beyin Edimeye gönderilmeıi ka· 
r•rlaııırılmışıır . Teıkik Df'licesinde 
müıbet neticeler elınacatı aıılaııldıtı 
ıakdirde bir peynir 11111 kooparatifi 
ıftkili için çalışalacakur • 

Tütün rekoltemiz 
Bu yıl 31-32 milyon 

kilo arasmdad1r 

Bu &t>ne Türkiyenin muhtelif 
yerlerinde 45,000 hektarlık arazi dı· 
bilinde tiltftn zeriyıtı yapılmıthr • 
Beklar batın• 700 kilo nndımıa 
eu11 ile bu ~neki ıütün mıhtulü· 
nüe 31-32 milyon kilo tutacağı tah
mba ediliyor • 

Sanayi heyetimiz 
Moskovada ziyaret ve tet
kikatlarına devam ediyorlar 

Milletler Cemiyetinin açıbşı 
lsveç hariciye nazırı M. Sandler 

umumi reisliğe seçildi •• 

Silahsızlanma adı verilen iiçünciJ 
komisyonun teşkili kararlaştı . 

Cf'nevre : 10 (A.A) - Millet· 
ler cemiyeti lıeyeti nmumiyesi bu j 
aüa Hat 11 45 te mutat meraıim· I 
le ve hGyDk günlere mabauı olaa 
ka1ahahk önüode açılmıştır, İçli· 
ma devresini açan Çekoalov.kya 
hariciye nazırı M. Beoea .CSylediği 
nutukta milletler cemiyetini o faa . 
liyrt hilançoıunu yapmııtır. Mil
letler cemiyetinin pa11ifine Al
a>anyanın ve Japonyaaıa çekilme· 
ıini kaydettikten sonra demiı • 
tir ki : 
.. -Milletl~r cemiyetinin tarihinde 
ylikselit ve: düşliıler olacakhr • 
Fakat milletler cemiyeti kendi mu· 
kadderahna iman etmetidir ve bi
yük uzuvlarından biri veya diğe -
rinin ,oklutu onu ancak kaybo 
lan çocuklarının teıriki meaaiıiai 
yeniden elde etmek üzere müna
ıip zamanda bazırı.ldarda bulua 
mağa eevketmelidir. ,. 

M. Benes milletler cemiyetinin 
Şale o bmrbini durdurmafa muvaf · 
fak olamadıiıaı, fakat heyeti umu· 
miyeaia ıimdi meauliyetlerini de· 
rubte etmek &zere keyfiyete va
ziyet edecejini bildirdikten sonra 
deadftir ld : 

0 Uuk t•rktaki buılnkl vazi· 
yet Çin - Japoa m6naaehahn1a 
vaziyeti, Maaçuri meaelesi, Sow· 

Y•t-JıpoD r•rıialiti müsteMa 1 

SöğQt gölgesinde : 

vebameli haiz vakalardır. F•k•t 
tarih Cenevrede hanun için yapı· 
lan mlicadeleyi objektif olarak 
tetkik ettiği talat milletler cemi
yeti bu ıon aenelerden ae terefıiı 
ne de mühim ve miıbet neticeler 
elde etmemit olarak çıkmayacak· 
tır. Bu tecrDbeler meaeli Avru· 
pada cezaya çarpılacak biriaiaia 
ne atır muuliyetler altına gire. 
ceiini g6ıtermitlir. 

Milletler Cf!miyetindea ray
bubt-tler tevlit edecek ıelrilde bir 
felaket çıkaracak ola11, bizzat kea
di o fcliketio içinde mahvolacak 
tır • Bu biliamit olsun . Billnço
nuıı passifine aktifine ,gelince M. 
Beneı, bir çok devletlerin Millet • 
ler Ctmiyeline olan mlteza1it mer
butiyetiai, Milletler Cemiyeti ile 
Amerika birleıilc hüldimetleriaia 

mukaı ~netini, Sovyet:Ruıyanıa MU. 
letler Cemiyetine rirmek iltemeıi 
bunlar mezkOr cemiyetin aarhnaur 
edilemiyecelr bir kuvvet oldutanu 
aıöıterir • Bir çok devletler tarafın· 
dan yapılan ı•yretleri, Sar mH•· 
Jeıi bakkıadalci iptidai mlluker• • 
)erin muvıffaldyetioi, bir çok tet 
riki meai •e ademi tecı.tla mi 
ulrıarınea aktıaı , mBtecavizin tı· 
rifiai , Avuıtaryanın iıtildlli içia 
yapılan teıebbüıleri ve nihaJet 

- Geriıi OçUncO sahifede -MoıkoV1 : 10 ( A. A. ) - Türk 
Sınayi heyeti Sıalin oıomobil fabri
kaıile bara ve iııirıbıt parkını zi
yaret etmittir. Heye1 reisi Nurallıh · 
Eeat bey M. Kreıtin&ki , Kırahın 

Sultan Ahmet ve Ayasofya ve hariciye komieerli~i Şark ıube&i 
müdürü 1\1. Zükermao ıar•fınd•o 
kabul edilmiııir . 

a&.t ·-----------~ ----········ 
Dlkkatıer: 

7 Ve 8 meselesi ....... 
Dıin lzmir gazelelerinl güz

den ğeçirirken , orada hükumet 
memurlarımn öyleden ünce 3 , 
öğleden sonra da 4 ki toplan ye· 
dl saat çalııtıklarım gördılk . 

Halbuki §imdi Adarıada res
mi dairelerdeki çalışma mıid 
deli tanı sekiz saattır . 

Biz , iki vlldyet memurları 
arasmdakl bu fark için hiç bir 
sebep görmedik ııe onun içindir 
ki sormak istiyoruz : Niçin iz. 
mirdekl devlet memurları yedi 
saat çalıı,ınlarda Adanadakl-
ler sekiz? 

B11ımnla beraber ıuracıkta 

Ne yerinde bir karu: Ayuofya; ı 
büyük bir müze ve Snltın Ahmeı; 
bllyili bir kOıüpbane oluyor .. 

Yıllar var ki Sultan Ahmedin 
bpm klpah~ovırlanna örümcekler 
yuva yapmıtlar, &1Ç1klarınıo altındı 
serseriler uyoklımada .• Aya&ofya· 
nın büyiik , meıbur kubbeıi allındı 
ihadeı edenler o kadar as ki,göz bun· 
lira giiclükle görebilir .. Büyük Sü· 
leymıniye camiinin kubbesi çoktan 
ıeaiali&e dalmış bulunuyor , letan· 
buld• böyle yüal~rce cami her gün 
biraz daha h1rap olup çökmektedir .• 

Htr bireri bir phe11er olan,Türk 
mimarisinin , Türk medeniyetinin 
yer yüzüude canh birer i§lreıi ha· 
linde göklere dojtru varhtını ilin 
eden bu eserleri birer sehrple ko· 
rumak, bugünkü ihıiyaçlara uygun 
bir bale geıirmek \;Oktan ie1bt>derdi ... 

ıefılet içinde yatan öyle cımiler ye 
meeçiderimiz var ki hf'r biri 
güzelliğin emsalıiz biı n~muneıidir, 
bunların kapılarmda pas tutmuı ki
l~tl~ri karmak, ıoza hatmıı çt>hrele 
r~·"''. rutubet ve bakımsızlıktan çl• 
rumüı duvarl1rım ıemizleyerek yeaı 
vasu~larlı teçhiz edip milletin i.ai
fadeııne arzeımt:k lizamdır. 

En Lüyük günah bu güzt-1 fa
kat m.-tnik hina18 n kendi b~liae 
bırakıp mabvetoıeluir . . 
. 1 t.ınbulun bu huıuetı girittili 
ı~ ~ebirlerimize örnek oleun\Milleci 
Y.en.• va u~la~I• teçhiz ederken Jel' 
sızlıkt~n tıkayet eımiy~lim bu m l• 
ruk bınaları göz önünde t~tahm ~ • 

İstanbul bir daha Osmanlı im 
per11orluğunu Vt" onun dini otorit 1-ı _,A ö . eı .. 
ıııııa g rmıy.ecektir . Bunun için ha 
ıaheıerler ; ımperatorlnk gibi çOril· 
meğt>, mahvolmağa maruz bırakıla
mazdı . . 

le başv~kil M. Georgief, hOkii· 
lnet ıızısı, sefirler heyeti, sabık 
llaıvekil M. Mugaaof, bir çok 
lluıgar Universitelileri ve diğer 
~tvat hazız bulunmuılardır · 

Nazır M. Mollof Bulgarista· 
tııo kougre azasını kabul ttmek· 
t n llıütevellit memnuniyetini be· 
Y•nla bulgar hükumetinin bazı 
tcnebi memleketler tarafından 
tesirli mümessil gönderilmek su· 
!'"tiyle vaki itinadan dolayı fev· 
ltııade mütehauis olduğunu söy· 
lelllit ve bu mümessillere hükô· 
"'ttin bunlann milletlerine kar 
tı olan dostane hiuiyıtıoı teyit 
tyl"lllİ§tir . M. Mollof .kongreye 

Hemşeri ! 
Belediyeye aza 

başlıyor ••• 
seçiınl 

, hemen sözılmıize ekllyl'lim ki 
Ada nadaki mem11rtarm bir kıs· 
mı hak/katta yedi saat bite çalıı 
mıyorlar ha .•. Nitekim , sabah 
ue ögle so11u resmi ç11lııma sa-

Bir zamanlar din otoriteıi,İetın· 
bulun bir İslim cımi111 merleai 
oluıu , Oemonh imperıtorluğunun 
genişliği, dini zihni yelleri o insanlara 
abireı mükifıııoı bağlaytfı ... gibi bir 
çok ı.-bepler hu tcösel binalan mey· 
dına geıırmİftİ. 

Şimdi vıaiyet böyle değil • yir· 
minci a1ar icapları , tarihlerin derin 
delitikliklere uıramıı olma11 bu bi· 
nılıran içini boşılm .. Şimdi hu 
binaların içini yeni yeni , 11ra mu· 
Vlfık b1V1larlı doldurmık lazımdır; 
bu biaalır kütüphane olabilirler , 
kooferını eılonl1rı olabilirler, mil&e 
olıbilirler . . Nitekim bir zamanlar 
ihdyıç halinde aıkeri depolar , 11· 

keri latlılar, nıobırir uğrakl•ra,bae· 
tıbıne •• ol•nk kollanalmıılırdı,hıttı ... 
hıtta, hıpiıhaoe • • 

Eter kftfalarımız, içinde-yapdı· 
ğımız büyük dünya inkılibının düa
ya dc-tiıilditinin man..,nı ınİaya
mıyaca~ k~dır dar, koru iıe elbet~ 
bu camderıo kilitlerinin aökülmeeiae 
razı olamayız .. yok eter ~afılan• 
mızde dünya harekt-tlerini kavraya
cak bir ielidaı ve kabiliyet va .... 

lllnvaffakıyet temenni ederek söz 
1Criııi bitirmiştir • 

Kongrenia tertip heyrti ıeİIİ 

intihap defterleri Belediye 11e hıi/aimet 
karakallarmn aıılmııtır . Bunlar 19-9-934 
kadar asılı duracaktır. 

salonlar/le polis 
çarıamba gıinı1n 

Hemen koı, ismini bul, ve numaram öğren . . nwnaranı 
bilmezsen reyini atmakla gıiclük çekersin . Be.iki de i11llhap 
Jıakkmı tamamiyle kay~dersin. 

Her yurttaı hemıerillk hakkım k11lla11mak 
tere dikkat etmelidir • 

Faıla la sildi lld11 sahifeslııdedlr . 

içi il ,,,, söz 

ati arı baılayınca yapılacak kü 

1 
çılk bir teftlı bizim bu gt'Srıiııi · 

müzri hemen leyli edecektir . Ve 
sonra , mademki sekiz sa:ıt ça-
lııtırma emri dakikası dakika · 
sına yerine getirilemiyor. O hal 
de ·•Memıırlar mutlaka sekiz sa· 
at çalııacaktır /,, Diye otorite 
harcanacağı yerde lzmtrln "Ye· 
dl saat lam çalııma,, usulüne 
uymak daha keıllrme bir yol 
olmaz mı? 

Her hınıi bir bina ; içinde yı· 
f8Jan myıtın mlDUIDI ifade eder,, 

Sokakların uuında piılik ve 

ısla tereddüde lüzum yok 8 giLi büyük yadigirl1r ofiaellik· a 
1 . 1A " ve 

azameı erme ayik bir bale beh 
h•I getirilmeli . . eme-

Nitekim A vrupada , turada bu 
rıda mevcut kilisaların b. L•--.. k ır ÇOIUlll"I muze ve ütüphane olmu 1 d 

Ü kil b . t ır ır , 
ç n. ırıRtiyaohk ta her din gibi 
f"skı kuvvetli anane ve rabualanacLıa 
uz.klıtmıı, hu yüaden kli11t811 do
l~n. b~lk ~zalmıııır. Bunun eehr.ple 
rını yırmınci ıırao kuv•eıinde • .... 
nı11nda atama" fiumdar • • 

K. O. 



( Tftrk Sözü ) 

~~~~~~!!!!!!!!!!!!~~~=-~~~~~~~=======~=======~~~~~~ 
Çinin davası nedir? Gümüş paralar 1 ŞEHİR HA.DEH LERİ l ı Bir aile re 

Sahife : 2 

Geçenlerde Japon diplomat
lau Çindeki Taziyet hakkında ken 
di görüşlerine nazaran bazı beyn 
natta bulunmuşlardı. Buna karşı 

Çinin Amerika sefiri doktor "Cbi · 
no Weekly,, Rcveuv Sze mecmua 
sınn mübım beyanatta bulunarak 
vaziyeti bir Çinli görütü ile aa
latwaktadır. 

Mumıile) h beyanatının baş · 
laııgıcında Çinde komonizm teb
lıkf•5inin asla varit olmadığını bil
dırmiş, fakat Çine karşı resmen 
ıliin edilmemiş bir harp açan Ja
ponyanın binlere~ Çinli erkek, ka
dın ve çocuğun ölümlerinden me 
sul olduğunu anlatarak mütalea
ııoa şu suretle devam etmiştir : 

" Bugünlerde bUtüo düoyada 
görülen karıııklıklarda gayri tabii 
olan bir şey yoktur . Jeponyanın 
Çine kar ı resmen ilin etmeden 
giriştiği ve iki buçuk ıeoedenberi 
devam eden ve binJeıce Çınlinin 

hayatına malolan barbiıı mesuli • 
yelıni bütün dünya Japonyada bul
maktadır. Japonya bıç bır sebep 
~e hakka istinat etmeksizin Sban· 
gbay gibi miidafaasız bir Şl"hre 

t arruz ederek kadın ve çocuklar 
da dahil olmak üzere sürülerle Çin· 
lıyi kat le tti Çin, uzak şarkın b y
oelmıl 1 ~ulhünii hiç hir zaman ib· 
lal etmemı tir. 

On dokuzuncu asr111 ilk nas· 
fında Çınlıler, garp devletlerioin 
teairi al ıoda dahili bir harbe ka · 
pılarak bırbirlcrini yediler ve 1894 
1895 tt- japony ile harbe giriş 
meğe mecbur edildiler . Bu harp 
Japonların istedikleri ve Çinlile· 
rin arzuları hiJifıoa sürüklendik 
leri bir cidal oldu. 

Japonya 1894 95 tc Çine .karşı 
ve 1904 905 le de Rusyaya karşı 
harbetti . Japonya umumi !:ıar be 
iştirak etti ve bunun neticesiade 
mfütefıki olan hir devlete ait olan 
Shaotuga girdı ve yerleşti. Yuka
rıda zikrcdılen misalleri göz önün 
do tutarsak, Japonyaııın uzak şa· 
rkta •ulbüa idamesi vazifesinin 
kendisine ail olduğunu iddia et 
mefli fula bir cüret olmaz mı ? 

Hakikat ıu merkezdedir : Ja· 
ponyanıu iddiası }aJaız Çine kartı 
değil, uzak şukta menfaati olao 
bütün devletlere karşı açık bir teh· 
dittir. Öyle bir tehdit ki empcrya· 
liıt ıiyasetınin icraatına miisaade 
edılmedıği takdirde cebir istima · 
lile ıulbü yioe kendisinin boza 
cağını ima ediyor. Yani Japonya, 
h.rekit ve icraatına müdahale 
edilmemek şırtile uzak şarkın sul
biinü idame etmek istiyor; kendi 
arzularına karşı he-rbangi bir mu 
kavemet' atta tecavüz ettiği mın· 
takalardaki biçarelerden değilse-, 
su tehdit edecek mahiyette bir 
hareket olarak göslcrmcğe çalııı
yor. 

Mazide ber milletten ziyade 
ulbü bozan ve bugün de onu kuv 

vetle tehdit eden bir memleketin 
sulh mubafızlığma kalkışmasının 

büyük bir cüı 'et olduğundan bab-
etmiştim. japooyaııın gösterdiği 

daha büyük bir cür'et vardır. Bu 
da: Japon mümessilinin muabetle· 
lerın lrudıiyetindeo bahsetmesidir. 
Nasıl olur ki en büyük ciddiyet ve 
ehemmiyetle ve kendi arzuaile gi· 
riftiii ~ynelmilel mukavelelere' 
bılc riayetıizlık busu unda eo ilerı 
bir misal teşkil t-den bir memle
k~t, muahedelere hürmetten bab 
sedchılir. 

Bittabi milletler cemiyeti taab 
büdatındın, Kellog sulh paktından 
ve wasbingtondaki dokuz devlet 
muahedesinden bahsetmek istiyo· 
rum. 

Japon) anın milJetler cemiyeti 
konseyine ve münferit devletlere 
verdiği ve bilihıra tutmadığı te 
mioatların haddü huabı yoktur. 
Bu münasebetle fU halcikat unu
tulmamalıdır: jap~nya biitüo dila 

1 

)'Rdaki memleketler tarafıodao 
mül efikan ve re men muahede 
leri tutmamak suçile ittibam edi 
len yegane memlekettir. Japonya 
bu cihanşümul ittibama rağmen 
gayri kanuni ve gayri ahlaki yo 
lunda devam etmektedir . Japon
ya kendisinin yanlaş aolaşılmıı bir 
memleket olduğunu iddia ediyor. 
l!vet, ufak hir medeniyet iddiası 
güden bir mem eketiu Lile hak 
ve adaletin en iptidai pı ensiple 
rine kar ı bu derece lakayt ve bi 
gine kalmasını anlamak bakika • 
teo güçtür. 

Japaııya sık sık Çiodeki siyasi 
vaziyeti mevzuu bahsetmek fırsa· 
tını aradı ~e buldu • Lakin diğer 
taraftan Hkeri kuvvetlerinin sivil 
makamatın kontrolundao kurtu· 
larak tam bir serbesti temin ede· 
bılmesi için kanuni tedbirler alan 
kendi memleketinin vazıyetinden 

hiç bir suretle babsetmemfğe itina 
etti • Kanunu esasi olan her mem · 
lekette as~eri kuvuetlrrin sivil 
ml\kamata Lağh olması c n kat'i 
bir ehemmiyeti haizdir . Japonyn 
bu yolda da düoyada tek , faknt 
p ek le şayanı takdir görülmiyeo 
bir cihet vardır : japouya , bütün 

~akında basıl~afia ~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~· Polisin1izden bazı d~ 

baş~~cak Nüfus işleri istasyon müdürü bulunuyor ·• 
Darphane ve Damga matbaası · H b Adını ve hüviyetini 

müdürlüğü son ve kati karar veril- mümessillere belediyeden asan ey bir okurumuz' dün biıe 
mek üzere müsabaluyı kazanan yeni emirler verildi tup göndndi . Emniyet 
GUmUıpauı kalıplarını tekrar Ma- Dün ağır ceza mahkeme• ğü makamına alikaland• 

tiye Vekaletine göoderilmiıti . G 1 f . b d sı'nde u·· ç sen'\· do·· rt ay hap- zımgelcn bu mektuhu , iz i DÜ us ışlerini irer cc · ' 
Henüz kalıplar iade edilmemiıtir. bi , aşag· ıya yezı"oruı : 

vele doldurmak üzere her mahal se mahkum oldu J 
Bununla ber,.ber darphane dün- • .. Kıymetli gazete 

1.-d~n belediyece birer mümessil 
den itibaren yeni Gümüş parala- gün takip eder ve biJb 

tayin edildildiği yazılmıftır . ·ı· · · k 
ruı çiçeklerini Sebika halinde dök '-'ımmclıne para geçırmc · ten hususuna ait değerl i y 

Seçilen hazt mümr11illerin va· ı k f · 
meğe başlamıştır . Dolcüm ocak- suç u ve mev u yeni utasyon es· okurken gök ümiin k• 

zifelerini ihmal ettikleri yapılın k' ı:ı 
ları iki günden beri boyuna gümüş ·ı müdürü :ıasan beyin Lir müd · hisseylerim . Z1tca biret 

şi&diyetlerden anlatılmış ye bu mü· d b bk 
eritiyor ve (830) üzerinden ayar-~ etten eri agu ceza ma emesin · ki dilekte bulunmak için 

messillere , avleıi birer birer ge· 
larını yaptmyor. Maliye Veka- de devam eden durutması bitmiş zetenizia bu vesfınd n c 

zerek gizli oüfuılerı kaydetmcle· 
Jeti yeni paraların biran evvel ve mumai•eyh bakkındaki karar ğımı işaret etmeyi 

ri ve ayni zamanda her gün bulu-
hasılmasınn büyük bir ehemmiyet dün anlatılmı~tır. vazife bilirim : 

nacoklırı yerleri halka bildirme· 
vermektedir . Modeller iade edi- H 111n bey·, Türk cezn kanu· Biliyorsunuz ki , bu 

leri için belediyeden yeniden e 
lir edilmez hemen kalıplar baz.ar· nunun 20.3 uocü maddesine tev- günlerinde tebirde y•fl 

mir verilmiıtir . 
lanacak ve paraların baııla;aıına fikan bcı ıeae ag" ır bıpse mahkum biraz han alıp akşamları 

Evlere uğramayan veya bulu Se 
batlanacaktır . olmuş ancak zimmetine gtçirdiği vakıt geçirmeleri için 

nacakları daimi yerleri göıtermi · 
Yeni gümüş paralar icin (104) 1346 lirayı ödemiş bulundug" un· narında belli başlı iki b 

yen bu ' iibi mümessilleri halkı 
ton gümüıe ihtiyaç vardır . Şim- ı.~ d b 1.J I . k dan bu cezanın u"••~te bı'ri indiril Br-n de , bir çokları gibi 

mızın vele iyeye ı airme erı en · " 
diye kadar ancak (30) ton gümüş d fa l k . d d mek suretiyle u"ç sene do''rt ay bap· şamları çotuk çocuğumlı i mt1n at arı i tızasıo ın ır . 
toplanmıştır . Maliye Vekileti se, keza 1346 liranın üçte Liri in· derim . Geçen akşam , 
mcrkt'Z bankuı vasıtasile bgilte- Gez·ıcı" ac;.ı" retler 817 orarfan ayrılıp aile ve y dirilmek suretiyle lira ağır 
reden (10) ton gümüş daha sahn d 1 la eve aelirk~n , heme11 

pıra cezasına ve üç sene mü det e • 
almaya karar vermiş ve dün de Yaylalarınd•,ın kı~laklarına . t h . t' k rinde , zilıuroa ıarhoıl 

1 ,... memurıye ten ma rumıye ıoe a 
sipariş virilmiıtir . Ayrıca gümüş bir kamyona rastladık ., .. 

d.. ğ b 1 t rar verilmı§tir. 
mecidiye fiatları da (34) ten (38) onme e ''Ş anmış ır zamızdan grçerkeo , bu 

k 1 - ·- Reis Şevki bey kararın okun· ı~'" e çı arı mııtır . içindrkilerio çok çirkin 11 

K b Muhtelif yaylalarda bulunan ması bittikten ıonra Hasan be> e rıaa uğradık . 
uru se ze gezici aıiretler yavaş yavaş ktılak· metin olunmasını, büküm kabili Şimdi şunu ıoruyoru• 

l
•hraCI launı dönmeğe başlamıtlardır · temyiz bulunduğundan henüz ka- ha Hallerde buralarda~~ 

Bu mün11ebetle hayvanlarında tiyet kesbetmediğini tavsiye et· riyesi gezdirilse de b6yle 

t ruiuatınu rağmen Çiui müttehit 
bir memleket olarak görn1eği iste
miyor ve mazideki hadisat üzrrine 
hüküm yürütmek lfizım gelirse Çi · 
nin bu gaye uğrundaki gayretleri
ne mani olmak için elinden g~leoi 
yapacaktır . 

1 Bu sene her taraftan 
fazla istek var 

butahk olup olmadığını anlamak miştir . ıebetıizliklerin ö nü alı.-
ve bazı ihsa ameliyeıi yabmak Hasan bey çok müteessir hir Sonra , ber kalabalık 
üzere merkez mücadele baytan hal~e : olduğu gibi , Seyhan ke 

Japonyanın Mançuridaki afyon 
sitasetine gelince : ~oudra Tay 
mis gazete inin iyi görüşlü nıuba · 
birinin. gazetesinin 24 nisan ta· 
rihli nüshasında iotiıar eden mil· 
talaılarınJuı bir kıımını almak 
isterim . Muhabir diyor ki : 

" Kahiı e polis müdürü ve uyuş 

turucu maddeler ksçakçılığr taki 
bat bürosu tefi Russell Paşanın 
kaçakçılık hakkında 1933 senesi 
içın verdiği senelik rapor , uyuş· 

turucu maddelere karşı açılan bey
nelmilel mücadelenin terakkiya
lına ait mufassal malimıat°'vermek

tedİf . Bu rapordan öğrendi~imb:e 
göre , Avrupada uyuşturucu mad· 
delerin gizli imalatının hemen be 
men kimilen .önüqe geçi ' ş ve 
sevkiyatı kontrol aUm lanmış· 

tır . Mamıshh uzak şarktan yeni 
bir tehlike baı gösteriyor . Man 
çuride bugüokü rejim ile uyuştu. 

rucu maddeler sevkiyahr a yeni 
bir saha açılıyor • Bu sabanın ile· 
ride biitün dünyayı tehdit tdf"cck 
kadar tevessü etmesinden korku· 
lur • Maoçuride • hükumet afyon 
inhisarı » namı altında itliyea mü
essese , yerli mabsulOn arttırılma· 
sını teıvik elliği gibi ayrıca lran · 
dan da afyon ithal etmektedir . 
Bu gibi hart ketlerin durdurulma 
dığı takdirde v('.rccekleri netice , 
izaha değmiyec~k derecede aşi 
kardır . ,, 

Dr. Sze sözüne devam ederek 
diyor ki : " Yukarıdaki sözler, bü · 
tün dünyada uyuşturucu maddelrr 
sevlıı:iyatında hangi milletin ele· 
baıı olduğunu sarahatle göıter· 
mcrmektedir . 

japonyaoın Vatington sefiri 
Saitonun Japou matbuatının ma· 
lik olduğu tam ıerbutiden bah 
setmesine mukabil şu cevabı ver
mek istiyorum . japooyaııın Kyoto 
emperyal üniversitesi hukuk pro
fesörlerinden biri bütün Krimioo
loji mütehassısların kabuJ ettik
leri noktai nazarı , yani cürmilo 
cemiyetin bozuk nizamından neştt 
ettiğini , bugünkü içtimai bünye 
değişmedikçe cürümlerin azalmı· 
yacağını ve cOrmün fakrü zaruret, 
hastahk , işsizlik ve fuhuı gibi ce
miyetin ıakıtlıkJarındıu doğdu 
ğunu söylediği için vuifesiae oi 
hayet verilmiştir . 1 

M. Saıto Japooyade cürümlerin 1 

pek azaldıiını ve bunların derhal 1 

Bu ıeoc Avrupa piyasaların 
dan en ziyade talep edilen mallar 
aı asında nohut , "kuru f91ulya , 
zerdali çekirdeği bulunmakta · 
dır. 

V:elittin bey Karaisalıya gitmiş Huzurualiuizde bir mahldlm bahçelerde de - toplaotl 
tir . ııfatiyle söyliyorum . Namus ve kadar - daimi bir poli• b 
Kız Muallim mektebi şarefim üzerine btn hu cUrmil ir· rulsa .. 

k ? takip etmiı değllim 1 Bu dileğimin , alik•bl 
lağv mı adllece L 

Dedi ve jandarmanın muba · tılmasım muhterem Tüc• 

Kuru fasulya en evvel , Ada
na mmtak11ında idrak edildıi i
çin , ilk parti olarak Avrupa pi· 
ya11larına göoderilmittir . Alı 
nan haberlere göre , Adana piya
sasında Avrupa taleplerıoe mal 
yctıştirecek kadar fuulya kalma 
mııtır . 

Romanyadaki zirai vaziyetin 
feaıhğı Türkiye kuru fasulye ihra
catını artırmıştır . 
Diğer taraftan nobutlara karı• 
talep çoktur , Fakat bu sene Ka· 
rabiga , Balıkesir civarında mah 
sul diğer seneler kadar bereketli 
olmadığı için Avrupa piyasalarına 
istenildiği kadar mal yctiıtimek 

kabil olmıyacaktır . 
Zerdali çekirdeği Avrupa pi

yasahnua en ziyadt İrandan g6n
derilirdi . Başta Almanya olmak 
üzere diğer Avrupa memleketle· 
ri Tür~iyeden zerdali çekirdeği 

istemektedir . Fiatler geçen sene· 
ye nazaran iki misli artmııtır . 
Yani zerdali çekirdeğinin kilosu 
32 kuruş olmuştuı . 

-Akşam-

- ----
Şehrimiz Kız muallim mekte

binin liivedilecejine dair bir şa 
yia d5amekte ise de vilayete he· 
nüz bu buıuıta bir emir gelme -
mittir. 

Şimdilık yalmz , mektebin 
müdilrü Murtaza bey Sivas Erkek 
muallim mektebi müdürlllttlne ta 
yin edilmiştir • 

Belediye dispan
ser.ınde 

Bir ay içinde ne kadar 
hastaya bakıldı? 

Geçen ağaatos ayı içiode be
lediye dispanserine 1846 lıast• 
murıcaat etmiı , bunlardan 580 
kişiye :reçele, 936 kiıioin bedava 
ilaç verilmiı , 344 hasta mın • 
taka dahili ve 2 basta mıntaka ha· 
rici hastahanelere yatırılmıttır. 

MUrüvet hanım ve 
KAzım bey' 

Adli ııtılabları derleme ıçın 
evvelki gün adliye aaireıinde ya· 
pılan toplaqhda bulunan adliye 

büyük bir şiddetle trcziye edil~i erkinının yazıh adları meyanında 
ğiai aöylüyor . 1932 senesinin 15 ağır ceza az111 Kazım lieyle eza 
Mayıs tarihindeki cinayetin katil . mülazımı Mürüvet hanımın adları 
leri ne muamele gördüler ? 1923te bir uautkaohk eaeri olarak yazılma· 
yüzlerce Korea'lıları ve Çinlileri mııhr. 

öldürenler cezalandırıldı mı? 1931 Elleri işten çektirilen ormun 
de Koroa' da Çinlileleri .katleden·J 
ler ne ceza gördüler? Birleıik memurları 
Amerika bükümeli halk hüküpıeti 
arasında ea uzun tecrübelere ma · Saimbeyli orman mübeodiai 

Mehmet Ali ve ormau muhafaza 
lik olanadır . Amerika muayyen 
kanualaua ai.zamı altında işliyen 
devletlerin baılıca niimune8' dir . 
Şahıs bü~fımeti değil , kaoua hll
kümetidir , 

Bu itibarla Çinin , balkın ar 
zusu üzerine lee11üs edecek bir 
h~kumet tarzı arar~en ilham al
mak için Amerikaya teveccüh et 
mesi pek tabiidir . Çinin terbiye 
inkılabında Amerika o derece mü 
essir olmuştur ki terbiye sistemini 
tet~ilc ederek 11Iih yolları g6ster
mek üzere ÇiJJi ziyarete gelen 
Milletler Cemiy~ti kom.ilyonu da 
en ziyade bu nokta üzerj11de aaıa~ 

1Demuru Ali beylerin elleri itten 
çektirilmi~ir • 

Bahçe malmüdürü 

Bahçe malmüdürO Muatıfa be
ye . bir ay izin verilmiştir . 

etmiıtir . . Amerikan bıriıti)&n 
misyonerlerden daha kuvvetli te 
sirler bırakmıılardır . Am"rika 
daki kolejlerde ve üniuersitelerde 
tahsilde butuaarı Çlali talebenin 
miktarı her hangi bir Garp mcm· 
leketioden gelea talebe miktann -
dan çok dah• fazladır . 

fazaıında mahkeme salonundan tavaııutundan rica ederi .. 

çıktı. 

Ziraat müdürü 

Ziraat müdürü Ali Kemal bey bir 
aylık mezuniyetini g"'çirmek üzere 
BUrücek yaylasına gitmiıtir . 

Milşterilerilerine kumar 
oynatan kahvf'ciler 

Taıçıkanda kahveci Emin müı
terilerind~n kaaap Sabri , Rifat 
ve Hayri n kalekapısında kah· 
veci Arnavut Mehmrt de müıteti
lerioden Yusuf oğlu Halil, Hanefi 
oğlu Mehmet ve Mehmet otlu Fa
raşa kumar oynatırlarkea hepsi de 
cürmü meıbut halinde yakalan
mışlardır . 

Bir. tecavüz 

Bir kıç gün önce , Cayhamn 
Kaldırım lcöyilrıden Fadime adında 
genç bir kız , tarloda anasi ve kar· 
detlarile gece yatarken , silahlı 
beş kişinin baskınına uğramıı ve 
anasile kardatları döğülmek ve si
lahla korkutulmak ıuretile kızca· 

ğız bu bet kiti tarafından kaçınl
mıı ve kir letiJmiıtir . 

Hadisedeu haberdar olan Sa 
diye karakol kumandanı Fevzi 
onbaşı , maiyetine aldığı jandar
malarla bu meçhul caoileri sıkı 
bir ıuretta takip etmiş ve az za · 
manda yakalamağa munffık ola·
rak kızı anasına ve f ıilleri de 

Cumhuriyet kanunlarının amansız 
pençesine t~ılim etmittir • 

Şimdiye kader bir çok muvaf
faltivetile köylüye kendisini ıev
direD Fevzi onbaşının vazıfe ıinaa· 
lığını takdir ederiz . 

.-- Agf a filimlerinin --. 
Her çeşitten , en ta

zelerini çok ucuz fi· 
yatla; 

Folu Coşkundan tedarik 
EDEBILIRSI lZ . 

• 
nın 

-Birinci Sahifeden a 
muallim kadrosu içinde 
le .ınakledilen muallimi 
di 47 dir . 

5 - Bu nakillerden 
yük şehirler dahilindeki 
lcr muollimltri arasında 
yeni sınıflar dolayısiyle bi' 
değişiklikler yapılmıştır · 

6 - Geçen sene 'ekil 
)imlerle idare edilmiş o.,_ 
le re hu sene ) üksck 111 
mektebinden mnun olall 
zi terbiye Enstitüsü orta 

lim kısmından mezun 30 
Jimlik için lazım olan s; 
evsafı haiz namzctlerdoo 
rupadnn tahsilini bitirip • 
den hir hanım ve bey oldl 
ro yeniden orta tt!drisıt 
na 54 muallim ilave edi 

7 Mügla Darülfünuaund 
ta bulunan profesörlerde' 
Nimetullah bey İstanbul.,ı 
Lisesi felıefe , Nazmi E ·t. 
Afyon Liaeıi kimy•, Tetfİ 
Kandilli Li1eıi Fizik , ti 
mit bey Hıydarpııa Liıt~..J 
ziye , flbami bey HaydarP""J 
sesi Fizik , Şerif bey G• 
ray Lisesi Franıızça tercO_, 
lik bey Haydarpaşa Liıelİ 
ilimler , Münir bey Gıl• 
Lisesi Ticaret kıımı tfcart' 
Vehbi bey Kabataş Liıesl 
ilimler muallimliklerine t•f' 
dilmişlerdir • 

8 - lkmal mektepleri~ 
tedriaat müfettiıi baı mu

11
• 

11 mu'lllimlerinden 20 mu• 1 

edilmittir . Bunlsrdan Rff,,l 
leri muallimtiklerine tayi• 
ler Galatasaray liaeaiod• 
olaa kurstan mezun ol ... 

9 - Zaruri ve mec.,..,t 
lar baııl ol~adıkca batk' 
ve tayinler tasavvur edİI" 
tedir. Her mekt~bia ka 
ki kadrosudur . Mualli111 ~ 
tep idaresi bunlardan bat~ 
ıiklik beklememelidir • 

. 
ı~ 



( TilrkSlHl ) 

SON BABIERLER 
Milletler cemi- 1 Muhtar. tUfenkle teh

dit etmiş 
yetinin açılışı 1 

1 .._ ___________ ,....... ____________________________ ...., __ __. 
. . 

lzmirde üzüm 
fiyatları 

Elçimiz Vasıf bey 
- Birinci sehiefden ertan 

Avrupao•n ş•rkmda mütekabil mu· 
•vcnet mi1akıoıo ıkti, dünyao'ln 

Moskovaya vardı ve istas- ' diğer taraflarında da mümasil mu 

Menekşe köyünde oturan Hac 
Halil oğlu Hacı bir kH•ga netice 
sinde köyün mubtırını tüfekle 
tehdit ettiğinden yakalanmış ve 
tüfeğiyle Lirlikıe Cumhuriyet mii 
dei umumiliiine teslim edilmit 

d·I 
yonda karşılandı ahedclerin aktiııi mrcip olabilir . 

- ıı - Mosyö Beoes , bütün bunları 
tir . Bir kısım tüccarlar 

yükselmesine mani 
olmak istemişler .. 

MO KOV : 11 ( A.A ) hep Milletler Cemiyetinin ıkti-
'I fükiye hüyiik elçisi Va ıf he) fine kaydetmiı ve dtmİ§tİr ki : Halkavi temsil şubasin -

; im gün 1o kO\ aya muvoQaHit et- 1 Görülüyor ki milletler Cı=mi . den : 
KAHA : ll ( .A ) _ İz· miştir. rfir i taS)Onda hariciye yetinin bata ve folikdlere mani b 

komi~crliği protok•>l miidür ve olmak içiu kafi derecede kuvveti 12 Eylul 934 çarşın • glloii 
lllİı io t."'nıuınL. dört hiiyiik ihra "kıamı Hnl'-.. • , ı' temsil kolu tara 

" • kili l\I. ilo ıle bnstıı mnslahnt- yoksa d .. 1-araıılı'- '-uvvt-ll .. re kı ıı .. "•"• 
. 

• ntC'ı Tiirk fırına mın içlerinden .. " " • • ~ ' fındnn Aka Gündüz hı-yio ( Be 
l ı giizar urf'tlİn hey olduğu halde daima yıkılmaz bir kuvvet ve ıar- 1 

. 
•İri inin e\ i111le gizlice top on· lıiltt'ı'n 'filrk sef r•tı' memur]"rı. yaz kabrımno] nımıoCla"i bir pe 
1 "' .. ıılmaz bir mania teıkil etmektedir. • ı klnrı , e lm toplant ıda iizüm delik eseriyle lbnurrefik Abme 

r 
t 

f 1 Türk . annyi lı eye ti vo .Moskova · M. Benes ıCSzlerini bitirirken 
iyotlarıoın tcreffüii iizerine c Ü· Nuri beyin [ Şeriye mabkeqıesi 

cltıki Türk kolonisi tarafından d "'n a · f in me · ti Şiik fı)atlarla ynptıklorı aliveıe u Y nın vazıye ın mnunıye nım Vodvili vazı 11hne eclılecek 
l . 

Mııtışları knpntmak ve tercffüe istikbal C'dilmiştir . mucip olduguou müıahede etmit tir . 

ınauj olmak için müştereken ha E b"' h 1 ve Milletler Cemiyeti ile mü esse 
1t•kete kınar verdikleri bilirile· ene 1 seyya ar lerinin müe11ir ve mali kuvvdi 

usulleri ye ülküleri hakkındaki 
r k üziim fi) atlorınıo ) ükselmP· 1 d b 1 "I 1 
•ı· h rı ladığı bir ırada müstahsil zmir e eyne mı 8 pa- imnuu ~evlit eylemiılir. 
nlcylıiue sebep iz höylo muzur nayiri ziyaret &ttiler . M Bene• nutkunu s6yledilcten 
lıir hareket" nıeydııı verilmeme· _ .... _ ıoaıa ıelibiyetnamelerin tetkiki 
· ı dl · · 1ımir •· 11 (AA) - Bug·üo ve be)cli umumiye 

0

Teiıinin inti· 
ı ıiikiimetten ıicn e i mıştır · 

l f·ı· 1 b- Fransız boodırah Bcliks Ruscr babı iç'n celaeJİ bir ınt tatil et nkara re mi ma ıa ı ım c u· 
k ·ı ı· 1450 b miıtir . ıik a abiyet , e hassasiyetle ar- vapuru ı e ımaoımıza seyya . 

larınn hu haberin ehemmiyetle kafılesi gelmiştir . Bu seyyablu 
ctkik ve takibedilmesi için ola- Turiug klüp namına vapurdan kar· 

kad lrlnra emir verilmiştir . şılaomış \ e kendilerine Fıaosız 
iktisat vekili Anka- ça v~ log ı lizcc olarak Efe1, Bcr· 

gama ve lzmir panoramaları tak· 
raya döndü dım cdılmış , .. bir ve panıyir bak· 

A KAH : ll ( A.A ) _ İk· kında izahat verilmiştir . Seyyah 

ti t \ ekili Celal bey bu gün İs· lar meyaoıııclıı bulunan Okıford 
üoiversi•eıi talebelerinden 46 ki· 

taubuldan §ehrimize dönmüş \e 
T 

s1' Vali Pa•a tarafından karaya 
ta yonda İktisat Vekaleti. ür· • Y çıkanmıf şehir ve pan .. yir gezdi· 
ofi , ı~ , e Sümcrhank erkanı 

~ rilcrek izahat verilmiştır . 70 kişi· 
•rafıudan karşılanmıştır . 

ursada sanatlar mektebi 
sergisi açıldı 
-

B H A : 11 ( A. A) - Sa· 
hatlar mektebioin yıllık sergisi 
1•ugün merasimle oçıldı . Vali 
}azh beyle mebuslar ve bir çok 
tP.\at bulundu . fektt-p müdü
'~nüo nutkunu müteakip davet· 
•~er sergiyi gezdiler . Talehe~in 
ır yıl içinde hazırladığı d.-mır, 

tahta ve dökme işlerini gördüler 
•· ınuhtelif imıılathaneleri gez 
iler . Mektep otelyelerinde bir 
lld t yirmi bin kilo demir dö 
11 lmüş pek çok i§ler meydana 
•karılmıştır . 

izde ve ba,kalartnda 

Spor hareketleri 
~ 

Adapazarı ; 11 (AA) - Mın 
1'a biı inciliği fiaalını kalan A 
Pazarı ve lzmit İdman Yurtla· 

1 takmılan bu gün Adapazarı 
•bııında kal'fllaıtalar . 111 Be· 
aııere lcıldilar . Adapa:ıarı taki· 

de buıuıi trenle Efesi ziyaret et 
mişler , diğr"rleri kafıle halinde 
eehir ve panayiri gezmişlerdir • 
Turing kulüp ve Vali paşamo bu 
alakası aeyyıblar ve Üniveraite 
talebesi üzerinde fevkalade iyi le 
sir barıkmııtır . Panayırda kendi · 
lerine incir ve üzüm hediye tdil· 
miştir . Vapur akıam saat altıda 
latanbula barek.ııt etmiıtir . 

İzmir Asara atllca muhipleri ce· 
miyeti neıriyattndaa İzmirc ait 
F raosızca bir ıeri eseri vapur kü 
lüpbaneıine ht-diye etmittir . 

M. Heryo 
Radikal Sosyalist kongre· 

sinde bir nutuk söyledi 

Liyon : 10 ( A.A ) - 1. Heryo 
lbdikal So yali&t kongresinde şimdi· 
ki 0f'fli yon &İya etini me~hf'l ~l ~§ Vt'! 

Almınyınm Millt-tlt>r ceouyf'ıını terk 
etmeıi 1'""ranıanın bataımdan olmadı 
ğını öylemittir . M. Heryo df'mit· 

tir ki : 
ulhu ietiyeu biitün Fran ızlar 

Sovyf't Rusyamn Milletler cemiyetine 
girmtainden çok memnun olma1 ~ı1d!r· 
1 Zira bu memlekflt kuv\'ı ı ı ur ar . , R 

• •• 
İsvt: ç hariciye nazırı M. Sand 

lcıin rıyaseti kabul etmesi üz~ 

rine mumaileyh mevcot S2 reyin 
49 u ile riyasete intihap olunmuf 
tur . M. Sandler riyaset koltuğuna 
gecmiş ve heyeti umumiyeye te
şekkürler ettikten sonra ruzname 
teabit edilmiıtir . 
Heyrtı umumiye ıilabııılaomn 

iımi vcıılen llçüocll komisyonu 
teşkil ctmemeğe karar vermiıtir. 

------------------------
Mareşal Peten 

Marn muharebes!nin yıl Hö
nilmil münasebetiyle bir 

nutuk söyledi 

PAUİS : 10 ( A.A ) - Marn 
meydan muharebeeinin yirminci 
yıl dönümü münasebetiyle Söy
l emiş olduğu bir nutukta Ceoo
nl Peten demi§tir ki : 

Mnrn meydanıado yan yana 
yatan binlerce Fransız ve Almım 
ölüleri son senelerin miithiş tec
rübelerinden sonra miiztarip be 
şeriyetin artık ynralannı tedovi· 
den başka bir şey dü~ünme<liği
ni bize hatırlatmaktadırlar . 

~~----~-·---------~-
Ad1ına gençler temsil mah
feli riyasetinden : 

Malılelimizi nlAkador eden mü
him bi~ meseleyi görüşmek üzere 
bütün arkadaşların örıiımüzıleki 14 
EylUI cuma giiııü öglcılen sonra 
sont 15 eski askerlık mıılıfel hinu 
sına teşrifieri rico olunur. 3-3 

lllllllll 1 ltllllll _._..........,lllllllitl _, 

• 

bu gece nöbetçi 

eczan 
Yeni otel t•i varuula 

1 
1 Vatan Pt~ıaıw!i'itlir 

11ıım111ıııınıııııt1111111iı 111111t1111ıaıııııııı11ınım111111111111 ı1111-

Adana inhisarlar baş müdOrlôlOnden 
1 Bnrut ncentelikler i iAğve . 

dilmiştir. Bnyiler ihtiyeçlorını ln
hisorlor depol11rından talmnlorı. 

2 - Barut bayilerinin yedle
rindeki teJkereler tebdil edilece
ğinden isteyenlerin müracaatları. 

3 - Ruhsatsız barut ''e tefer
ruatım satanlar hakkmrla tokibat 
kıınuniyo yapılacağı gibi ellerin
deki mallorda müsadere edileceğ 
ilAn olunur . 4521 12-15 

' 
i 

Sayhan maarH müdü~ülünden : 
51 O Lira 84 kuruş bedeli ketifl 

Pozantı Nahiyesi mektebi tamirat 
27 -EylOI- 934 perşembe günü 
ihale edilmek üzere 20 gün müd · 
detle münakasaya konulmuştur . 

1 aliplcrin keşifname ve şarlnnmey 

l 

ı 

1 

görmek içio her güo Maarif dııire · 
sine, ihale günü ve saatında da vi
lllyet daimi encümenine muracoat 
etrmıleri iltln olunur . 4509 

7-10-14 19 

Abone kaydi 
Bılumilm lstanbul gazete ve 

mocmuatorına abone olmak arzu 
edenlere istedikleri mahalle göo· 
dorınf k üzere ulıono kaydedılir . 
5-5 Yıldız Kraathanesi 

karşısmda gazotelor 
bayii Polisd zade 

Hüseyin 1 failıc oyoımaaına rağmen sayı 
•kıraaaadı • Oyunu fatbol fede· 
"

1 Y0 nUqdaa gouderilea hakem 

ulb ıoıilidir. M. Htryo :SOV) "' uı· 

~,RomopveTü~~eil"~mimi ~~--~~~~~~~·-----~~--------~--~--~~ 
il 8 ebıt te isine hadım olmuş bu· 

ııet Muhittin bey fevkalade in· 
"1ikle idare etti ve 2000 seyir 
ilin takdirkar alkıılannı topl 11• 
1 

lıaair : 11 (AA) - Aokarı 
. tii ikinci maçlaı dürı lımir ıım· 
Yorıu Altay ile yaptı. Müsabaka 
tta11 r.ibayete kadar heyecanlı 
du ve Altay 3·2 ııalip geldi · 

Bolonya : ı ı (AA) - Bolonyı 
~•ını Avusturya ıampiyonu Ad· 
•r •- A •yı 5 1 galip ederek mer.eıı 
"•upa futbol kupasını kazanmış· 
r 

lngiliz Faşistleri 

lldrada Haytparkda teza· 
huratta bulundular 

~ndra : 11 ( A.A ) - İngili~.1 
'tııtıerinin tt>ıabuııtiyle siyası 
••ııalannın mukrbil tezaburatı 
. 6ileden ıoara baytpark da 
. · almıt oldoiu tedbirlyr aa 

. '•de ciddi badiıe olmadan geç· 
'ttir · Oaaltı kiti tevbif edilmit 
r · ltiıip kakııma y6ıdodea bafıf 
ftlte yaıalanaolar vardır · 1 

m n d' · t 'k lunduğundtın dolayı ken ını lf• ,,. 

ennittir • 

Romanya da Yıldız parkmda 
Ask~rler arasında Kolera 

hastalığı çıktı 

Plaklarda güzel sesini i'lttiGinlz 
TUrkiyenln bUlbUIU 

Meşhur Hafız Burhan bey ve arkadaşları 

9 kişilik muazzam saz heyeti 
" Şehrimizde.,, 4520 

Blilueı : ı t (AA) - K&ıtence 
cinrandaki Aılc:eri kon1tk ltumaa· 
danlıı• efradı araaında Kolera 
emmareleri ı6ıteren d~zınteri h111 

talıği çılunatbr. Şimdıye kadar 

38 buta •ardır . baalarda~ attaaı 
-ıım halindedir . İlk tahlılde Ko 

ıo b~ııWl~~~W~~~-------------------------------era bl'I' tedir . 881c:rtfte yapılan ta ı ın 
aeticesi beklenmektedir • Tecrit 
için büt~n tedbitler alıamışhr. 

Amatör işleri 

Reçetelerinizi mutlak Yeni 
Eczaneden yaptırınız 

Kolunya , lavanta , podr• ve sair efyanızı 

En Kısa Bir z,mıanda lla 1 Yeni Eczaneden tedarik ediniz • 
zırlamr · 

Foto Coşkun Yeni F..czane : Saf • temiz ve ueuz ilAç satar. 

1'3 

-sabile : 3 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiyatı 
C 1 N S t En çok 

Sıulın Mikdar 
En az 

- K. S. IC. s. Kilo 
Kapıma la pamuk 

I= 

Pi yısa parla~ı " 
Piyasa temizi " 
iane J 3.1,50 34 
Jane il 
Ekıpree 
Klftv

1

iant 

YAPA(;! 
Beyaz 
Siyah 

. 1 

Ç 1 (; t T 
,Ekseree 
iane 

-

Yerli "Yemlik,, 

" "l'ohuuıluk .. 

HUBUBAT 
BuAday Kıbr1e 2 3 

Yerti 2 3 -,. 

" 
Mf'ntaae 

Arpa ~.55 2,62.S 
Fuulya -

• Yulal 2 2.12,5 • 
Delice 
Kuı yemi 
Keten tohumu 
Bakla 
Sieam 

UN - Salih Efendi 420 --·~.::: 
,. ~ 

..c ~ Düs kırma ,. ~ 
~u: Simit " ~ 

~1 •••• ~umlioriyet -- " ~ B. --ıloı kırma " -
Alfa .. 
Liverpul Telgraftan Kambiyo ve Para 

11 / 9 I 19M İt Bankasından alınmıttır. 
s..u. PeM K. sr, 

Vadeli 6 90 Liret " ltalya .. Ut _79 

Vadeli 6 8.5 Rıyımark "Alman •• ij 86 
Prınk"Franeu,. R 

Huır 7 12 
29 

Sterlin .. lnıilis.. 621 
Hint hızu 5 15 Dofar "Amerikan .. 124 3) 

Nevyork 12 93 Frank .. leviçrf' .. 

, .. 
En güvençli kazanç 

. 
• • iç borçlanmanın aon (C) aerraı 

de sat lığa çıktı 

Bakıra kavuşmak ve • ol· zengın 

mak • • bu tahvillerden al· ıçın -

~o 5 faizli ve % 2 ikramiyesi olan bu lstikra:lıı son tertibi dr 
evvı·lre ihrac olunan A ve B serileri gtM ayni hak ve imtiyazları 

IJıavi belu·rl 20 lira ltlbarl kıymette , homlltnt! m11harrer 200 btn 
lalwlldeıı ibaret olup , lam tahvilin 3 le birini temsil etmektedir . 

Hu tahviller . kanun mucibince umumi ve mıUhak bıilçelerle 
idare oluman daire ve milesıeıelerce , vildgtller huausl idareleri 
ve belı•dlyelerce yapılacak müzayede, münakaıa ve mukaıu•lelerd~ 
lemlnal olarak ve hazinece satılnuı lJe satılacak oltın milli emldk 
bedellerinin lediyesi11de itibari kıymetl~ri üzerinden baıabaı kabu 
olunur . Tahvil ne kuponları ile tedlyeleriııe müteallik evrak ve 
ıe11etlcr, faiz ve ikramiyeler ve diğer muameleler lıttkraıın tama· 
me11 itfasına kadar her tıirlıi rıisum ve vergiden mua'(lır. 

°lo 5 f alzden baılca • tenede ilci defa yapılacak keıidelerde. de 
ka:anan ımmaralara ayrıca ikramiye ııerUectktlr . 

Sünnet düğünü 
7 inci Fırka kumandanı Fahri beyefehdl 

hazretlerinin himayelerinde 

21- 9- 934 perşembe günü akşamı 
Seyhan parkında Şar Makarna fabrikası 

sahibi ve Seyhan parkı müsteciri Fadıl 
bey tarahndan 

Bir miktar fakir ve yetim ÇQCGklar ıünnet edilece&inde k ·ı 
1 . . t k .. b .. d .. b e n ayı mu-

ame esmı yap lfma uzere ugun en Hı aren her gün 88 ı 10-l2 
kadar Abidin pap caddeıi 47 numarah Fadıl beyin mak:rne fabrj:.• 
amJa,saaı 17 den ebnr• Seyffan par'kt1'da kayit muamereai ya ı f _ 
d.m Atttamn1mn iti fotoğtaftı •lncaatları illn olu-.uır.erl' •c; ~ 



(Türk Sözü ) 

AYA ELEN 

?~~. 

Adana Erkek lisesi 1 
i müdürlüğünden : ! . __ B_e_I_e_d_i _y_e __ i _I _a __ n_l_a_r_,,ı 

Ekmek 18,000 Kilo 
Koyun eti 6,500 » 
Sadeyoğı 1.400 • 
Kesme ŞAkfir 3,200 » 
Pirine 2.400 » 
Un 1,600 » 
Zeytinyuğ"ı 450 .t 

Sn hun 560 » 
OıJuıı 85,000 » 
i\luılr•n kömiirii 10,000 l) 

Kuru fn~ulyn 1,600 » 
Mektelıimiz pansiyonunun sekiz 

Belediye riyasetinden : 

Belediye intihabı başlıyor. Bütün hemşeh 
dikkatli okusun. 

934 yılı Belediye intıhnhınıln rey vcrınf\yo v11 b"lldıy 
olnıoğn lınkkı olıırılnrın i imi •l'i ve hüviyrtl •ri oyrı , oyrı lıirer 
yo.zılnıı~tır. Bu deftorlrr 12 Eylfil -934 ~· ıışomlıl\ giiniı snbll 

itih:ıren latıl güolcri hariç olııl'ık üznro allı gün ıııu l 1 •tlo lıuk 
lıoludiye salonlorınn vo !lJrl<'n tla polis korakollarına ve hrlcdiy 
kilf\rine ıısılocoktır • 

2 Cemal paşn ve kurtuluş nınhnllclerinin <leflerltıri Y< 11İ f; ,, 
BU su EVSAF iliBAAiYLE~ DüNYANIN EN iYi EN LEZZETLİ ı 

nylık ihtiya<'ı olnn yukorıdn müf
redntı ynzılı 11 knlemılen ihorot 
erzak \'0 soire 25 Bylfil - 1934 
solı giınii fiotlorı lı:ıddi layik gö
ıül,liiğü tukdirde - iholo edilmek 

yon polis karokoluno, Döşeme İstiklt\I \'O llıınechn mnho 1 •lrrioıll 
terlrrİ r~ki istasyon polis knrakolımıı, l\uru köprii vo l<oNl ' ııt 
hallelerinin dPfLcrleri ilacı bayram polis knrnkolune,Rtl :ıt hl:'Y 
1'rpebağ,l<oycılı boğ nıahallı lerinin defterleri yarh:.ı. ı!polis karok 
l\arosoku, Ali d~ı l •, ·ı Hirriyot, Sucuınde,~ınn lıoll r>lc rirıin ueftorlefl VEENHAFif 5ULAAINOAN BiRi iDiA. RESMİv[GAYRi RESMi TAH

LiLLEADE BU SUYUN MiSLi AZ BiR SU DLOUGU ANLASILDI. 
i.rTEVENLERE ÇOK KDLöYLIK GÖ.l'TERiLiR. 

• 

EN 
AZ u 
• • • 
ıl;ı NıZ 

VI: 

HER YERDE ARAYINIZ 

-
. l'<ATl:<ISIZ <./ :· ı:_ 

SAFI ŞEKERDEN --:-.. SIC!JHLllRDlJ MiDE ve 
, 

ve 'f 

KAVADELEN : . BfJGIRSWJ<lflRllYIZIJ ÇOK 
,,. 

SUYUNDAN DIKKfJT ET#EI( LIJZl/lfO/R. . .. . --~-

YAPI LMf ŞTIR-"'...--::- BUNUN IClJN KORKMIJOIJN 
(( HRYADELEN GRZOZU J) ici11ız . . .. ' 

~~HEM SERiNLiK tJERIR HEM-
DE BESLER. 

Yeni ~stasyon caddesindeki biçki dikış ve ırö A 
şapkacılık yurdunda. 

1 r. __ • __ 

~toarif Vekfiletinın resmen kabul ettiği Belçika metodu öğretiliyor. 

Umumn knyit ba lamı ttr. 
Ayrrco da Belçika metodu üzerinden maknstorhk dersleri öğrlltrnck 

uzer • 3 nylık 6 oylık kursları için do kayit muamelosi yopılmrığa haş-
lenını tır. roitimiz pek ohycnJir. Knyit zomom sabnh 8 dôn 4 do 
kadnrılır . 451 J 4-10 

lstnnbuhlan dönen Joktor Me-
lik hey, lınetalorını her gün saııt 
sekizden on ılokuza kaılor kohul 
etmektedir , 

---, Adana su işleri müdürlülündın : Gazetemizin 
Abone ve ilan şartları 

--~--------·------~---
3 Aylığı üç, 6 aylığı altı , yıllığı on iki liradır. 

Türkıye har çi için bu ücretlere bir misli :ozanı edilir. 

Şehir abonelerimizin gazeteleri 
hususi m'Üvezzilerimizle her gün sa
bahleyin erkenden istedikleri yere 
bırakılır. Şehir için aylık abone bir 
lairdır. 

* * • 

İçel Vıltlyetino bağlı Tarsus 
ovasının sulama nmeliyatına ait 
ana kanalı ÜzPrinde yapılması lı\

zımgelen on ti~· parçadRn ibaret 
bulunan sunai imaldtın keşif be· 
deli oJnn ( 152IO) onbeş hin iki 
yüz on lira mukabilinde ve kapalı 
znrf usulile münakasaya çıkarılmış 
ve bin dokuz yüz otuz (lört senesi 
teşrini evvelinin üçüncü çarşo.nbıı 

günü zevalden evvel saat ooda 
ihttiesi mukarrer hulunmuş oldu· 
ğundan tııliplerin keşif he<lelinin 
yiızde yedi buçuk teminat akçaları 
ile diğer vesaiklerini havi kapalı 

zarfJo.rın Mersinde hükumet Jaire
sinde müteşekkil komisyona tevdi 
etmeleri vo muke vele ve şartname 

üzere 20 giin miiJJetle ıniinokosn
ya konulmuştur . 

Talip olnnların yüzdo 7,5 te· 
minnt akçosının maliye veznesine 
yatırıldığıno doir vezne makbuzu 
ile beraber mezkur tarihte tom 
saat 16 da mektebimizdo toplana
cak o)nn komisyona ve şeraiti öğ
renmAk istiyenl11rin <le hor gün 
öğleden evvel mektep idaresine 
mürııcaııtlorı . 4502 

5-10-15-20 

Müjde müjde 
Eski Buğday pazar ındo ve Fort 

Acentosı itfo~nlındaki Şarap imıılat 

hanemde sıhhi ve fıın dahilinde 
imal eylediğim yüksek derece<loki 
Şaroplıırımız toptao ve perakende 
olarak satıştı çıkarılmış ol<luğun

Jan muhterem müşterilerime ıırzey. 
lerim . 

5-5 Eczacı : İskender 4485 

Rontken mütehassısı 
doktor Naci 

Seyyahııtten avdet ederek has
talarını her gün sııhahtıJn akşama 
kııdar Abillin paşa cadılesindeki 

muayenehanesinde kabul etmekte-
dir . 4501 4-10 

muk pozarı knakoluna .Sarı Yokup, Ulu<"nrni, 'l'ürkocağı nrnstan 
mahallelerinin defterleri rn rkez karokoluna, Karşıyaka Scyholl 
huriyet1 Köprülü mahnllclcrinin dofler leri J(orşıyaknda köprü bo 
belediyo ınevkiint1, Mirzaçelohi Mıdık, Akkopı mahaliolcrinin d 
tle siptilliıleki belediye mcvkiin , asılacaklar lır . 

3 - Dcftcricr 19-Eylill-934 çarşamba günü 
asılı duracaktır . 

4 - Bu Jefterlımle İoİmlori yazılmamış olo nlnr yahut nıu 
veyıı yanlış yüzılmı~(olanlor 12-EyJQl-934 Çnrşnmba güniin~ 
Eylfil-934 ~·arşambo gününe kadar her gün saat on bir ile on ık ..... ı __ .. ,u 

sındo belediyede toplanacak olon intihap encümenine bizzat rrıu 
Cllcrek itirnzlarını söylomcliıJirlor. Bu tarihten sonra itiraz dınl 

itiraz etmeyenler intihap hoklarını ko.yh~derlor. 
5 - Her hemşehrinin intihap defıcrlerıni alAkn ilo tetkik 

ismini bulması ve isminin hizosındaki sıra numnrasıoı öğronın~ 
zımdır. İntihap gününde mııhallesinin ismilc defterdeki:sıro nuın 
bılonlor reylurini kolayca atabilirler. 

6 - Rey atmanın hangi giin başlayacoğı kaç gün slirııccğ'İ:.,, 
sandıklarının nortılere konıılacoğı ayrıca ildrı eılilecektir. 4516 

Belediye lnlllwp encılmeni Reisli!il tf 
11-12-13 - 14-16 - 17-tS 

Koza Pazarının yeri değişti 
Askeri Fırka yanındaki kozn pazarı hayvun p ızorır.n katJırıl 
Yüreğir ovasin<lnn gelecek hütiin:pamuk ve kozo yüklu or 

köprüılen ıloğrudnn tloğruya Ahiılin pnşıı cndtlosini takip etlere~ 
yerine gideceklerdir. 

Bugünclen itibııron hi.ilüıı o.lıcı ve sntı<'ılorın yoni pazar yerİll 
melori illln olunur . 4517 11 12 

-------------------------------------------------------------------~ 

ll YILLIK 
• 

Eğer ltlerlnlt' 
de intizam ar1yot' 
sanız, hem t1cu't 

hem gUzel lı y•P
t1rmak istiyor••" 
n•z TUrk SözUn• 

mUra•o•• 
ediniz. 

dir defa konacak ilanların üçüncü ve dör
düncü s~hifelerde her sabrı on kuruştur. Rek
lam r11&&.ıiyetindeki devamh ilanlar için ayrıca 
pazarhk yapıhr ve en ucuz bir fiyat istenir. 

vesair evrakını görınek isteyenlerin '----------------------~--------~-~----------------------------~~~ Adana<ln Suişleri mürlürliiğüne ve 1 

Mersinde Nafıa dııiresine müracaat 
eylemeberi ildo olunur. 4507 

7-11 -16-20 


