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beş imparatoru harp meydanmda .. 
sabahtan akıama kadar süren kanlı bir 

sonra Habeı ordusu Aduva ile Adiğrab 
anlann elinden almağa muvaffak oldu •• 

"afta Habeş kadınları da erkekleri ile birlikte 
anca döğüştaler. İtalyanların zayiatı ağırdır 

O\'a : ( Radyo ) - Habeşler, Aduva ve Adiğrat istikametlerinde bugün 
akşama kadar ltalyan kuvvetlerile çarpıştılar. Çok kanlı olan ve ka

da iştirak ettiği bu savaş neticesinde Aduvadan sonra Adiğrat da Ha
~ndan istirdat edilmiştir. ltalyanların zayiatı mühimdir. 

hadan bildirildiğine göre, imparator, bütün hanedanı ile beraber 
~danına gitmiştir. Bugün bütün Habeşistanda tek bir kaygu hakimdir: •e · t•kl"'l • ISı a ••• 

gazetelerine göre, ltalyanlann ıimdiye kadar Habeşistanda elde et
küçük muvaffakiyetler, ltalyan Somalisi ve Eritre halkının himmeti 
tur. Eger bunlar olmasa ltalyanın kendi askeri ile Habeşistanda bir 
tutunmasına imkin yoktur. Habeşistanda sıcaklar bütün ıiddetile 

ediyor. 
a gazeteleri, ltalyanların şimdiye kadar olan harekibnın bir blinço
tıktan sonra şu hükmü veriyorlar : 

lar, bundan sonra bir muvaffakiyet kazansalar bile bu, asli önemli 
br." 

1.: 1 İtalrıa Eıltreıin- 1 
lr •er\es ] 10 (AA) 

e ıöre Ambe1ebat 
'-"'tan prpıımalar ilk 

hakiki bir 11vaı ol-

....... lqali, .evktH. 
••1arından bilhaua 

• Bu yer Adıptdan 
1 •eAfecledir ve yBlc 
Atertadedir . Bunlar 
~i ma.t.hkemdir . 
~ receleyin •• bir 

•idea ele ıeçtikte• 
Ol111uıtar . 
bir kaç kerre tiddet

laarnularda balon-

lluıvig• ordn•o Adu !:_ tl•ıli ıarkiıinde
~·l etmittlr • 
~ -... ku•netleri Mı· 

•ltu vadiıioe doir u 
•• orada çok kuvvet
Jerlqmiılerdir . 

ltıly•n uç•klari bu ıabıh yeni· 1 
dea aol cen•late İtalyan mevzileri 
6alndekl mevkileri bombardman 
etmlıtir . 

Bu hareketlerden makı•d İtal
yan kuvvetlerinin bu cenahta b• r 
baılnaa utramılanaa ~ ol
maktır • 

imparator henüz Adi1ababa· 
dan a1rılmamaya kar•r ••rmiıtir. 

Şimdilik muhtelif cephelerde
ki harekAtı hlkimer merlcelfn
den ve yanındaki Habet kuman
d•nlarının ve 1abıncı aıkeri mö
ıavirlerin yardımile idare ede
cektir . 

Adiııbaba ile ıimal cepbeei 
ar111ndaki bltlla telli ve te lılz 
muhabereler keailmit bulana· 
yor . 

Tigrde bir çok ıehlr ve köy. 
leıio alınıp •erildiji hakkındaki 
rivayetler kaydı ihtiyatla karıı· 
lanmaldadar • 

Yalnız bilinen bir ıey var11 
o da ltalyanlar1n Ciboti demiryo. 
la iıtikametiade 15 kilometre ka
dar dabı ilerledikleri ve uçakla• 
rıa ya1'dımiyle oldukça mllbim 
kuvvetlerle iki torda karı11ındaki 
arazide akanlar yaparak ileri lca· 
rakollan le 111 ettikleridir . 

Şimaldeld İtalyan orduıuaon 
hareketleri o kadar aerl değildir 
ve lüıamıuı hiç bir lebliktye 
diifmek lıtememektedir . 

rekederinde bulandoktaa IOara 
açık meydanında yere inmed;:-n 
evvel umumi karargihına atmak· 
tadular . 

Loadrı: 10 (A.A) - T•ymiı 
ıazeteai bıı yazdanadan birinde 
di1or lci : 

ltaly•nlır tarafiadaa alıaaa 
ıBel muvaffıkiyetler pek de o ka 
dar göjtb k•bartıcı detildir . 

ltalJaD baeıaı İtalyan zafer· 
lerinin Load. •da derin bir teıir 
yıptıtını yazıyorsa. bana kartı 
cevap olarak diyebiliriz ki, bu, 
ltslyanlarıa bakikatı tahrif etme
leriaden bıtk• bir ıey delildir . 
lariliz balkı , tım alcıine, ltalyan 
ileri y&rllyilıünün daha 6ok f•ı 
I• Ç•bok olmıdıpndan dolayı 
ha1ret daymaktıdar • 

Her bıled İtalranlarıa gael 
hidiıeler dolayısiyle ıurar laama. 
t• biç bir baklan )Oldur . 

Daily Telgrapla gazete1İnia 
Roma aytarı iae tuı;l. rı bildiri· 
yor : 

Bazı düıünceler eebebiyle İtal
yan zıyut liıteleri ba r&ae kadar 
aeşredilmemitlir . 

ltıly•n kuvvetlerioia çok ağır 
zıyıat nrdiklerinden korkulmak· 
tadar . 

Pariı : 10 ,A.A) - Maten g•· 
ıeteıi Romadan •ldığı ıa haberi 
bildirmektedir , 

- Gerisi ikincl ıay/ada -

İzci kıy af etleri 
nasıl olacak ? 
KlhOr Bıkaabtı, lcültDr di

rektörl&klerine g6nderditi bir ya 
yımdı, bu yıl bütün izcilerin ıp 
lıdaki ıekilde giyinmeleri llıım 
ıefec~tiai bildirmiıtir. 

1- Dıt gömlek, Diki renkte, 
utlam yerli kumaıtan devrik ya· 
kah, 16ğfiı 6ıt&nde kopal• ilci 
cep, yaka uçl.,ı .,. cep kıpak · 
lıra d6vmeli. 

2- Boyoabağı: Kırmızı r.ak· 
te yüolö komaıtan, 80 Hntimetre 
en ve boyandı, 

3 - Paotaloa: Koya lacivert, 
ylnlll kamaıtan, diz k•pağı üı 

tinde keıik, yanlarında ve arkada 
ikiıer cep, ( Kilot, golf ve uıun 
paatalon giyilmiyecektir. ) 

4 - Bel kemeri: Yanları ~bal 
kalı izci kemeri . 

S - Çorap: Düz ıiyah renkte 
kılın ylodea ıpor çorabı. (Çorap 
larda siyahtan bıtkı hiçbir renk 
16rllmiyecf. ktir. Çorap bıjlara 
çorap kıvrımının altıada k•la
caktar. 1 

6 - iskarpin : ~Koyu k•hwe 
rengi yıbut ıiyab, altı k•hn ola. 
cık. 

7 - Şıpka : G ::nit keaarlı. 
blld renk izoi şepka11. (Şapka Uze ı 
rine pımuk, tüy hiçbir kokard 
takılmıyacıktar.) 

8 - Doaae : Sopı, çaat ... çakı, 
ip, matra, dürülmüt iki battaniye, 
kazma, küçüle bılta d&dük, ye· 
mek ıorbaaı, elektirik cep feae
ri, fotoğraf. 

İzcinin kılığında, luıaml6 ol· 
mıyın, ılı kabilinden en küçBk 
bir değiıiklik. yıpılamaa ve bu 
ilniforma bitin olarak ge1ilir. 

Şapkayı ıırtta teıımak, dııaı ıda 
bat açık dolaımak yı11kt r. 

TeJum komutanı Jardımcaıı, 
oymak beyi muawialeri ve bfltün 
m•nıa komutanları izci eri lcdı 
tındıdu. 

Y •in• takım komutanı lalki, 
yılll11 açık ceket, ayei reakte 
g&mlek, kilot pantalon giyebilecek 
gömlek renıiade boyunbağı bağ· 
byıcakt1r. 

Getr vey• çizme giymek, kor· 
doa, tat.anca, dürbio, bıatoa, ta

. ıımals J•Uktır. 
İzci ıelimı etkisi ıibidir. 

----------~----------Meme) 
seçiminin sonuçları 

Memel : 10 (AA) - Seçimin 
nbai ıoouçlan ıanlırdar : 

Birlik liıteıi 1,552,000 oy, 
Litwanya partileri 365.000 

oy 
Saylavlaran parti itibarile du· 

roma •tat• yukarı rıkiıi gibi ola· 
cakhr . Bunuala beraber Litvaa 
yı pı rtilerioin bir yer daha fazla 
almal.rı ibti•ıli vardır . 

L~ dıba ileri gide· 
.. tiin Habeş muka 
k.taaalırı llsımreli 

Ba orduaun merhalelerle iler· 
lemek niyetiade oldutu anlatı 
yor. ---------------------------------...---,------------

.:-•leri, Akıu•u• ti 
'~•rık Antıı ve Le-
~ kırakollaıı111 teh· 
\at tl•111ıılardar . 

••etleri baı komu
l>ı Bonoaao boıfla 
•i bekleniyor . 

Mı~.= ıo (A.A) - Rf'u• 
.._.riJor: 

Ceaup ordaıu bu 
"- geçecek Oıadenin 

•le dotra ilerleme· 
r • 

~ Somıliıi boyun · , 
lr •da ra•aımadan 

~:•bari İtaly•n u • 
la1atrh1or •e e •. , 
daaıa ediyo:da--:-

Aımara : [ ltılyan Eritr81ill 
de mlbim bir merkez ) 10 (A.A) 
- " Reuter " ajanıı bildiri -
yor: 

Son mü11demelerde ölen He· 
betlerin arasında Rae Seyomun 
mitralyöz kumand•nı KamHnak 
d• vardır . Bu kumandanın öl& 
mü kendisiai çok hl18eUirecek. 
tir . 

Çinko Habeı ordaıuncla mit· 
rılyözcolar iıe hemen bemea hiç 
yoktur . Eritredeki İtalyan hava 
Bufl, cenupta 2250 metre 1lkmek 
l>ir yerdedir . Şimal orduıunua 
laava ko•vetleri hep haradan uç· 
maktadır . Baraeını I' zen Rea· 
ter muhaıriri di1or ~I : 

lıalyan bava filoları her giln 
Ha bet hatları berinde kuif hı -

20 ilkteırin - Pazar 

Genel Nüfus sayımı 

Okuryazar bütün yurtdaşlar kendilerine veri
lecek sayım ve kontrol memurluğu vazifesini ka
bul etmeğe mecburdurlar • 

Kabul etmiyenler için para ve 

hapis cezası vardır •.. 
-----------------------------

Başvekilet 

İıtaUstik Umum Mıiddrlüğd 

·- Havalarımız 1 
Diltm•n uç•ld•rınm tehdidi •l· 

und•dır • Bund•n kurtulm•k için 
ı uçak kurumuna yardım g.-rektir. ı 

ON IKlNCl YIL - SAYI 3351 

Yunanisfanda rejim değişti 
Çaldaris çekildi. General Kondilis 

Kral Naibi ve Ba,bakan oldu. 
1 ........ 1 

Rejimin değiımesinde ordu ku
mandanları önemli rol oynadılar 

Atina: 10 (A.A) - Ordu lcu · 
mandaalarıaın milli mecliıin ka 
rariyle krallığı• hemen yeniden 
teıiıi için Çaldariı nezdinde bir 
teıebböıde bulunduklan aöyle
niyor. 

Bak•nlar meclisi derhal içtimaa 
çatrılmııtır. 

Mecliı iktidar mevlsiiadea çe 
kilmittir. o;du kumandanları 
Gennal Kondiliae mliracaat et· 
mitlerdir. 

Genuıl. daha ıonra cev•p 
verecrğiai aöylemiılir. 

Atina: ıo (A.A) - Royter 
ajansına göre Koadiliı, bükôme 
tin baııoa geçmiıtir. 

Milli mecliı Krallııı yeniden 
tesis rtm,ye karar wermek için 
toplaaacıkhr. 

Bdırat: 1() (A.A) - Anla 
ajınıına Atirıadan bildiriliyor: 

KoDdilıı bUkimeti 6ğledea 

aonra aluSMI mecliı 6a6nd e 1emin 
edecektir. 

Meclis, Cumuriyel rejimini• 
kaldarılmaııaı ilin edecektir. 

Kondiliı 3 teırinieaoide r•p•
lacak olan ıeneloy neticesiae 
kad•r na\p olacaktır. 

Belgrad: 10 (A.A) - Avala 
ajansı bütün Yunıniıtandı örfi 
idare ilia cdildijini bildirmekte
dir. 

Atl11a: 10 ( A.A) - Bugün 
toplanan ulusal kurul ittifakla 
aıağıdaki kararı utrmlfllr: 

1- Yunaülstanda Cumuri· 
yel ilga edllmiıtlr. 

2- 1911 dt ttıis olnııan 
Krallık yeniden lwrulmuıtur. 

3 - Son teıriııln 3 ünde ge
ueloy yapılacaktır. 

4-- r;eneral Kondilis Kral 
Naibi 11e Baıvtkll tayin aiun· 
nmıtur. 

fındık kongresi açıldı 
Celal Bayar, lirin/erimizin satış ve 
çıkıntında tecimerlerin ödevlerini, 
hiJktlmetimizin siyasasını anlattı. 

Anldrara : 10 (A.A) - Eko· 
aomi r..ka•hlJnc• toplaatıya çat• 
rıl•n fındık konıreıi bapn eko· 
aomi bakını Celil Bıyraın ıu ıöy• 
leviyle açılmııtır. 

Sayın baylar; 
Fındık, memleketimizin ihraç 

mıdedeleri araııada mühim yeri 
olan alaıal bir malaealdar. 

Yurdumuzun kalabalık •e ıü 
zel bir parçHında balkımıııa bat· 
laca ı•çim vaıitaııdır. Bu itibarla 
t• iıtibealdea bttlı1arık mllet.a 
tik eliae ıeçinciye kadar reçlrdi
ii aafhaları iacelemek için ıizleri 
baray• davet ettim. 

Kabol edip bu öaemli ite kot· 
tujunul için ber birinize •Jrı ayra 
tqekllllr ederim. 

B&tüo ilıili odalar kongreye 
iıtirak ettiler. yalnız Trabzoa 
odel'ının burada mlme11ili yoktur. 
Baao öaemle kaydederim. 

Bir ıeri haliade inceleJfCt ii· 
niz mevzular araımda bir nokta· 
yı billaa... tebaruı ettirmek iıte 
rim: O da k6yl& ile tüccar ara 
sıadaki muamelenin bilbııl8 ile 
rasat ye kredi muameleleri•• ta 
alluk eden l&.ısmı ılır . 

Buaun timdiye kadar olan tekli 
ile bundan ıonra naııl lizım ıele
ctği hakkındaki fildrlerlni.d bil
dirmenizi rica edf!rim. 

diler açıkça biliameainde fayda 
ılrdujum bir nokta bapnkü 
toplantının, baıllnldl fiatlar ha· 
kımından bir aiyaea mahaulu ol-

m•dıiıdır llaracat maddeleri•İshl 
kiymetlerimizin kiymetleriaia 
oeeıl olma11 lizım Jıel•cetiai 
muhtalif veıilelerle ıöyledim, 
ayai fikı in bir kere daha bnlua 
bildirilmeıinde :fayda gördum. 

Takip ettiğimiz fcuet anı.,_ 
m111 politikaıı malları1D1Saa •b · 
ıını kolarlaıtumıı 'V• ba11 me•· 
leketlerle imkinperdiji kutdıkh 
mübadele ipkİfıfı mallanmlza -
leh niıbederai arUumlfbr. 

Biz prenıip itibarı,le Türld,. 
ihracat mıllarınıa Jalnız kali 
delil, fiat itibari1le de dıı piya 
Hlaıda tebarllz etmelİ lilım ge
leceii firindeyiz. 

Bunan içindir ki iıtihaalın ilk 
kademlerindaa Cbaılı1arak mla
teblike kadar olaa bütüa Mfha· 

- Gtriıi üç4ncü ıayf ada -

Arap ülkelerinde 

İngilizler Irak hiJktlmeti ile 
demiryollar İfİni hallediyor 

lagiliz hllcimetiyle I1ak dttv· 
leti araaıada, dtmiryollaran lraka 
•erilmui üzerinde anl•ıma olmaı, 
bu hoıuata Baıvrzir Elhaıimiyle 
Irakta lnıiliz ' Sefiri Sir Klark 
araıandaki müzakereler nihayet· 
leamiıtir. 

Buna nazaran lr•ktaki hütln 
malzeme ve odotatla 315 bia di-

nar mikdarıadaki ihtiyat akçeyl 
Ink laflkumetJ alıyor. Irak da İn 
giltere1e 400 bin veriyor, mllhim 
merkrzlerde İogiliz müteba ... 
memurlarını muayyen bir mtlddet 
İÇİ• iıtibdam ediyor. Hattı• ida
re.i lktleat Vekaletine devrolaau 
yor. 

- Geriai ikinci ıcıyf ada -



~'la 2 

Masal 

Hançer 
Ferit CelAl Güven 

- Dünkii sayıdan artan -

Eve kendinden geçinceye ka · 
dar içmif bir aarhoı gibi sendele· 
ye !llcndeleye dönmüıtüm . Kapı· 
nın etiğinden kendimi zorlukla 
içeri atabildim . Sofanm üzeritde 
yanan lambanın ışığına gözlerimi 
ahıtırmığa uğrıııyordam . Kö
,elerde sinmiş , ıe11iz gölgeler 
görüyor . Fakat kim olduklarını 
srçemiyordum . 

- Sen miıin oğlum .. Bu ıeı 
babamın ıesi idi , kı,ik , titrek, 
yorgun bir seı •. Baham minderin 
Dzerine bağdao kurmuo dudalcları 
hafif hafif kımıldaotyor , elindekı 
uzun tubihi bir tevi1 e çekiyor_ 
da . 

- Benim .. Baba J 
- Köprü haıında adam mı 

döiüyorlırmıı ?. 
- Öyle baba .. 
- Niçin , daha yasak vakti 

ıelmedi ki .• 
-Buau kime anlatacakem , kuv· 

vetia kulağı kendi sesinden haı · 
kaaını:dinlemez . D•vul , fıao bua 
ların bepiei oynanacak bir ko· 
medyanm rekliimından baoka bir 
ıey değil baba 1. Bir bilek ki kı
lccanıo kabzeaini arhk tutamaz , 
o karıısındaki kuvvetin değil , 
bak ve adaletin de m&1karası 
olur • Hak ; o zaman kuvvetlinin 
yüzüne gülmeyi , kendi yüksek 
ıerefi için d•ha uygun bolur . 
Baba 1 

-Öyle ise biz ne yapacağız • 
-Neyi, ne yapacağız baba ? 
- Hançeri .. HIDÇeri 1. Ben 

ötekilerin hepsini bu sabah dı· 
vardaki ilanları işidir ititmez 
muhtHla karakola g6nderdim . 
Fakat bir dede yadigarı ola o han· 
çeri vermeye bir türlü elim var· 
madı . DDıün ki oğlum, dün h'l· 
bınıo peoç~ıi onun kabzesini 
tutarak yııamıştır . Ooan Hrar
mıı fil diti ıapı bir aile ocağının 
tarihidir . Fafat herifler çok ıa
lim davranıyorlar . Benim dayak 
yememe değil ; yerimden kımıl· 

damaya vaktam yok , !ense dört 
yıl her ımırdı dötüoroüı bir as 
kerıin senin ıırhna kırbaç yaraı· 
maz. 

Babam sözlerini bitiremedi 
k6teıinde boğazına dizilP.o bıçkı· 
rılı:larla döğO§Oyordu . 

. . . . 
Gece epiden çökmüştli . Bı 

bam çekmecenin ınabtaraoı bana 
uzattı . y avaoça kilidi çevirdim ' 
kapağa kaldudım . Hafif bir öd· 
ağacı kokusu 'sofayı yayıldı . Sa-: 
rı , kara kehribar tubibler , gll· 
mllt ıantlı büyük tabakalar ara· 
ııada fil diti aapla bir hançer uza
mıı ~duruyordu . Onu avcumun 
bütün kunetilo kabzeaindeo ya 
kalayıp , yavaoça kınından çek· 
tim . Kabzeain bir kenarında yu · 
karıdan aıığıya doğru bir sıra 
kırmızı mercan, sızan kan gibi 
görünOyordu . Hançetin demiri 
llmb&nın altında , ıırtına ay ıfığı 
dötmüı , karantıkl .. ay dıalığı bir· 
birine karı§mı§ yeıil bir yılan sır
ta gibi parlıyordu . Ne yazık ! . 
cuaretim tel kafeslerio içine 
talulmtş nh§i bir hayvan pençesi 
gibi gerilip kıhyor . 

Kabzeyi gittikçe daha kuv 
vetli ııkıyordum . Ne çare ki ben 
de bir demir çit içindeyim , elim 
deki hançer , demir kafeste bir 

L kıplao dişi sıibi , nerey~ vunım 
tersine dönecek .. Beni de , can· 
baz evlerindeki vabsi hayvanlar 
gibi kırbaçla döjUyorlar . C•n 
çekioen halimize kafesin dıııodan 
bir gönlll ıerioliği ile bakıp eile · 
niyorlar .• 

Demirin bir keaaraDda hançerin 
tuibi okunuyordu • 

- iki yüz yıllık bir hançer oğ
lum, kıyılacak şey değil ama ne 
yaparsın?. Haydi vakıt yok onu 
af el etek değmedik bir yere at. 

Babamın bu sözüne büyülenmiş 
gibi uydum. Elife boğduğu çocu
ğunu gömmeye götüren bir ana 
gibi utanarak, titriyerak, korkarak 
onu paltomun ahına sakladım,kim · 
se görmesin diye, lamba ışıkllirın
dan kaça kaça, divar dipleriae Hine 
siae Seyhnnın bir kenarına indim. 

Bir söğüt dahna tutunarak ça · 
murlu bir yar kenarına indim . 
Biraz ötede bahçelerle şehrin ara
sındaki yolun dönemecindeki ka
rakoldan çıkarılan bir çift nöbetçi 
omuzlarında silahlar sert iri adım
larla seddin üzerinJe bir aşağı , 
bir yukl\rı dolaşıyorlardı. 

Sayhanın üznindeki un değir

menlerinin küçük pencerelerinden 
sulara sızsn bir kaç damla ışık 
önümdeki koyu karanlığın akar 
bir şey olduğunu gösteriyordu. 

Yağmur durmadan yağıyor . 
Yerle gök birbirine karışmış ayırt 
edilemiyordu . 

Eliındoki bu dede andacını bir 
türlü bırakamıyordum, hayalimde 
onu kuşaklarının arasınıln sırasile 
ve yıl!arca taşımış yiğitlerin , ce
sur, çekıngensiz dik bııkıştı göz· 
leri canlanıyor , c ne yapıyorsun 
snygısız? .. • diye iri ellerile omuz. 
!arımdan yakalayıp beni sarsıyor
lar sanıyordum. 

Bu karanlık, kimResiz hiç bir 
gözün heni göremediği bu yerde, 
kendimi herkes ortasında en bü· 
yük suçu işliyen insana benzeti
yordum. 

Elimdt ki hançerle ve karanlık, 
etrafı askerlerle; tanklarla kuşa . 
tılmış şehrin dışına . kaçmak için 
bir yol arıyordum . Dizime kadar 
battığım koyu, sakızlı çamur ba
caklarımı tutuyor , gücümü keı:Ji · 
yordu . lluvası ciğerler• bastıran 
bir zınclanda kalmıştım. 

Asıld ı ğım söğüt dalı bir çatırdı 
ıle koptu . 

Yukardaki sed<lin üzerinde do
la~an nöbetçiler birbiri Üzdrine 
iki düdük çal iılar, bir ayak kala
balığı bana doğru geliyor<lıı ,vakıt 
kalmamıştı . 

Hançeri kınınt.lun çıkardım,onun 
keskin turafını avncumun için~ al
dım olanca gücümle karanlık su . 
lara doğru fırlattım . Sularda bo · 
ğuk bir ses çırpındı, şimdi başına 
bir yıltlırım düşmüş de kupkuru 
kesilmiş bir çıanr gı bi idim. 

Karanlık ve bulanık ıularn sap · 
lanıın hnnçer ; yüreğimin başına 

iki yüz yıllık derin bir yara nç 
mıştı . 

F. Ceıaı Güven 

Evkaf işleri 
"Başb:ıkanlak, Evkaf işleri hak· 

kında ilgililere şu bildirimi gön· 
dermiştir: 

Evkaf malluınıo yıktırıl-
mamaaı hakkında Bişbakanlık 
tan aşağıdaki bildirim gelmıştir: 

.Müteaddit tebliğlere aykırı 
olarak yine bnı vilayetlerde ida. 
re amir ve· Belediye ReisJeriuin 
vakıflar akar ve aidatına karşı 
kanunsuz, yolsuz horekette bu· 
lundukları yıkılmak üzere diye 
ıapaeığlam binaları çarçabuk 
yıkhkları ve daho huna benzer 
hareketlerde hem evkafı, hem 
ulusal kültürü zararlandırdıklıra 
anlaşılıyor. 

Kanunlanmızın gösterdiği yol 
lar dururken bu gibi hallere sa 
pınların kendilerini ağır m~suli
yele koymuo olacaklarını bildiri-
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Büyük 

Spor hareketleri 
olacak. ----

Dost Sovyet sporcularından 
bir grup yurdumuzı gelecek ve 

İstanbul, Ankara ve İzmirdeki spor 
kuluplarlyle maçlar yapacaktsr. 

Konuklarımızın yurdumuzda 
geçirecekleri günlere ait program 
şudur: 

12 ilk teşrin 935 Cumartesi 
İsıabula 10 da muvasalat, 

13 ilk teşrin 935 Pazar lstao
bulda güudüz futbol, gece eskrim. 

14 ilk teşrin 935 Pazrtesi lı · 
tanbulde gec~ güreş, 

IS ilk teşrin 935 salı İstanbul 
da günüz futbol, gece eskrim. 

16 ilk l t"Şrin 935 Çarşanba İs· 
taobulda gece güreş, 

17 ilk teırin 935 Per§embe 
İstanbuldan Aokaraya hareket 
(14,50 Haydarpaıadan). 

18 ilk le §rir.ı 935 Cuma Auka· 
raya muvasalat (saat 8,10) 

19 ilk teşrin Cumartesi gün
düz futbol, geco eskrim. 

20 ilk teşrin 935 Pazar Aoka
rad• grce güreş 

21 ilk terşiu 935 P •zarteıi gün· 
düz futbol, gece eskrim. 

22 ilk teşrin S.3: Salı Anka· 
radan İzmire huekı t 19,45 de. 

23 ilk ltşdo 9.35 Çarıanba iz 
mire muvasa!at saat 20.10 da . 

24 ilk teşrin 93:) Per§eobe 
İzmirde: 

25 ilk teşrin 935 Cumı futbol. 
26 ilkteşrio 935 Cumarteti 

gece güreş. 
27 ilk teşrin 935 Pazar futbol. 
28 ilk teşrin 935 PazarteHi iz 

mirden hareket 7 de. 
29 ilktcorio 935 Salı; Anka

,aya mnvasalat 8,10 da, Ankara· 
d"D hareket 19 45 de. 

30 ilk t .. ş r io 935 Çarıanba; 

Haydarpaşaya muvasalat 12,30 
akşam Rusyayı hareket. 

------------... ·--------~~ 
Tavzih 

Dün, Mersinde ŞaşaM bira
derler imzaslle şu mektubu al· 
dık : 

Gazetenizin 3346 sayı 6 birin 
ci Teşrio güolü ousbasının ikinci 
uyfasın<la ( Şaşat i ler pamuklan 
tağşiş ettikleri için bak yerlerine 
veıildı • ba~lıgı altındaki ne~riya
tile kasit ettiğir:iz pımaklaı: hor 
sa kayıtlerile sabit bulanacağı ve 
hak yerinde teeyyüd edec ği veç· 
bile ne müesses,. mizce borsada " 
alınmıf ve ne de tarafımızdan pre · 
ıelettirilmiştir • Mal sahibinin bor· 
saya müracaat ve itirazın da bunu 

müeyyittir . 
Esasen müess~ıemizio seneler

deoberi Adana borsa@ında pamuk 
alımı yoktur . Şu itibarla kastedi 
len pamuklar Hhibin ve prrse 
ettirr.n Şaoatiler olamaz aksi iddia 
bakikatı aykırı olur . 

Borsanın Şaşatilerc atfı , zan 
oımızca muhik tabrikio sajkile 
hataya düşürülmüı olmasından 

ileri gelmiş bulunacaktır . 
İtittiğimize göre mahkemec~ 

de muayene dtirileo bu hılyalar
da fili tağşişin de bulunmadığı ra 
porla teshil edilmiş olması aley
himize tevcih l ttirilmek istenilen 
zannın yerinde bu]unmadığıoı 
te\•ideo ifade eder . 

" Hakikata uygun buluomıyan 

Vl'ki yazının tekzib ve ilk nusha
nızda bu yazımızıo neşrini dileriz. 

Şcışatl biraderler 
1'ürk Sözü - Hu meseleye 

aid havadis, Gazetemize Borsa 
tarafından göııdeıilmiştir . 

==== z 

rim. 
Türklüğün yüksek ~abidatına 

ve yad igarlarına ıayğı b esleome
ıiui dilerim.,, 

Nüfus işi devlet politikasının 
belkemiğidir .. 

Devlet hacgi tipte olursa o1· 
sun enuo bir nüfus politikası 
vardır . Adeta <lev!t'lle nüfus po · 
litikası biç bir devirde birib irin 
den ayrılmış değildir . 

En ilk el topluluklarda hile 
nüfus politikası göze çarpar . Nü

fus politikasını insanlık <l ınsel bir 
ödev olarak başarmağa çaı..tmıo

tır . İlk el toplulukları kutsal ki
taplnrında bun ıa dair parçalar , 
hükümler görürsünüz . Eski Hin· 
din kutsal bınuou olan Manou ka
nunları sık 11k cüfus mestluin· 
den bahsederdi . Mesela bu ka · 
nunu göre ( bir oğulla cihanlar 
fethedılir , bir torunla ebediyet 
elde edilir , bir torunun oğlu ile 
güneş alemi elde edilmiş olur. ) 

Eski lranda Zerdeşte göre üç 
ıey bayır la idi : 

Tarla ıUrm t: k 
Ağaç dikm~k 

Çocuk yetiştirmek . 
Samilerde de nüfus mesdesi 

dinsel bir mahiyet almıttı . 
Bu zamanlarda bütün mese 

leler dinsd bir hava içinde ol 
duğu için nüfus politikaıı sadece 
bir takım emirlt!r le insanları ço
ğaltmak emeline bağlı kalmışı.. 

Arzın fazla verimi· olduğu 

toprağın işletilmcsioin tek kazanç 
kaynağı sayıldığı zamııında hü· 
kümler hep oüfuıun artm88. yo· 
lunu tutmaktı . Babalığı takdir , 
bekarlığı kötüleme hunun bir ne
ticesi idi . Bir topluluk için ka 
pital fazlası demek olan nüfus 
artması başka bir yör.dto de 
önemli idi . Çünkü harp ya§ama 
uın ıartlarandao biri idi . 

Harpte fazla nüfusla zengin· 
lik ganimet elde edilirdi . Aksi 
takdirde e@ir lik bir gerçek olurdu. 

* 1 •• 

İnsanlık dinsel hir zaviyeden 
bayata baktığı zaman bu mesele 
yi böylece görmüştü. Fakat daha 

sonralar .ı nüfus meselesi bir ekono 
mi drğeıi olarak trtkik edilmesi 

~abeş İmparatoru 
harp meydanında 

- Birinci srıyfadan arian -
İsr r la dols on yayıotılara gö 

re sli bakıınlığtnıa bazı yüksek 
işyarları başk vazifelere ıa• uı · 
caklardır . Hunların arasınd b,r 
bassa bir müsteşarın udı geçme~ 
tedir . 

Bundan başka bir pi} nd e Ge 
neralıca da lt.umaodanlıkton el 
çcktirilrcektir . 

Resmi çevenlcr bu hu ust 
hiç bir şey söylememektedirler. 

K~hıre : 10 (A A) - lekende 
deriyede bulunan harp gemileri 
nin çokluğundan ötürü İngiliz 
Amiral! ğı klavuz almak mecbu ~ 

riyeti uıulünU ihdas etmiıtir . 
Mamafıb limana giriş özgürlüğü 

devım etmt ktcdir . 

Londra : 11 (A.A) - Deyli 
Lıer herald gazetesinin Cenevreden 
bildirildiğine gö·e ıosye t eniu 

tanzim komitesine verilecek olan 
zecri tedbirler ha kkındaki planın 

esasları şunlardır: 

İtalyaya kuşı kredi çmamak. 
İtalyaya silah ve mülıimm t 

imalına yurayacak bazi madde 
lerin ibr1tcını tahdit etmek İtalya 
ihracatını kontanjıuıa tabi tutmak 

Hcıbtşistan aleyhinde ko1>ulan 
ambarğoyu kaldırmak. 

Royter ajansı bu plınıo azami 
tf!sir ve rısğari tahrik mahiyeti gös 

1 terdigioi yezmaktadır. 

Sadri Ertem 
Matbuat umum müdürlüğünde 

0011n müsbet ve faydalı şekiller 
almasına~ı:ıebep olmuştur . Çün 
kii artık bu öaemli mr.sele en cid 
di ilim konusu olarak ortaya çık
mıştır . onun için bugün nüfus 
meselesi mliıbet devlet politika. 
lannın bel ke:miği olmuştur . Çün 
kü arhk o sayıya , mukayeseye 
dayanmaktadır • Sayıya , muka 
yeseye dllyanmak demek politika 
işinde ne yaptığımızı , neler elde 
tttiğimizi kontrol etmek demek
tir . 

1927 de bir nüfuı aay~mı 

yaptık . O zaman bir gün her· 
keı olduğu yerde duıdu . Kaç ki· 
ıiyiz , nerele ·de oturuyoruz , ne 
kadar iş yapıyoruz , işlerimizin 

cinsleri oelcrdir ? hulasa 1927 
yılındaki durumdan bir çok mana
lar çıkardık . O zamandan bugü 
ne kad•r 8 yıl geçti . Şimdi bu 
8 yıl içinde de bir çok şeyld 
yaptık , fakat bunların §Öylere 
bir genel muk<\yestsini yapmak 
istersek ne yapmalıyız , bunun 
tek çaresi 1927 de olduğu gibi 
Tcşrinievveldc de berkcsın oldu 
ğuou yerde durarak bir an için· 
deki halimizi teıbit etmeliyiz . 

Önümüzdeki Tcşrinitvvelde 
yapılpcak nüfus yazımı bu bakım 
dan çok ; amma pek çok ebem 
miyetlir . Çüokü 927 den bu za
mana kadar ne kadar artmışız , 
yahut artmasını istediğimiz yere 
ne kadar yaklaşmışız . Bunu öğ
renr ceğiz hurıa benzer nice, nice 
mukayese imkanları elimize gc · 
çecek . Eğer Lir mıutalcada nüfus 
artmı§ İle onun schPplerini debi 
iyi arayabilect'ğiz , bir yerde azal 
mış ise onun ıeb~plerioi kökün · 
den kazımak için lazımgeleo ted· 
birleri alacağız . 

Bu sayımda ne kadar doğru 

netice •ltrsak mukayeselerimiz 
o kadar sağlam olac•k , hayalden 
hülyadan , kurtulmak için tek 
çare ciddi bir nüfus sayımlarını 

tekrarlamaktır . 

Arap ülkelerinde 
- Birinci sayfadan artan -

Bu ittıfak, 30 haziran 1930 
muahedesine uyl ol•cak ve taı· 
dik için meclise arzedilecekti ı·. 

Suriye ile Irak arasında 
B~rutta Irak mümessili Mu · 

vaffakulüla,iyle komserlik ara· 
Suriye ve l rakm ticard münase
ba ı ı ve gümıük işlerini tanzim 
edecek ittifak şeLdi hazırlanmıştır. 

Komserlik resmi makamlara 
ittıf 1 ı gelecek ay içinde Kont 
dö Martellf' Nuri Es~ait tarafın · 
dan imza edileceğini bildirme k
mektedir. 

Siocarda bir isyan 
Davud Eddavutl arasındaki 

Y ezi_di Reisi birkaç s ne evvel 
hükumete kaı şı ıyekl'tnm ış ve ne f. 
yedilmişti . Souu affedilen bu 
edam son mecburi askecliğc iki· 
yüzü bulan ad11mlaranı tescil el· 

tirmemekte israr etmiş ve btikii 
m~tin tazyiki karşıssnda bukerre 
Cebeli siocara çekilerek isyan 
rtmi§tir. 

Hükumet o civudaki aşiret· 

leri ı.zaklaştırm ış ve Cebeli Sioca 
t1 kuşııtmıştar. 

Tedip hareketinin pek kısa 
süreçeği umuluyor. 

------~------· ··-------------
Doğum 

Siiel merkez hastıın<!sinde sıh 

hiyo küçük zabiti lsnıail Ôzılenin 
bir kızı dünyaya galmiş ve ismini 
N~vi o koymuştur . 5972 
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Bir manastırda ge~Ç? 
1 ··ıd··rü rnuş · nası o u 

-: __,.. jaı•b 
Suriyeoin TrablusşııD , 

1 .. 0ce 
sındıı bundan dört yı 0

1 
b:r 

.. ze 
bab.:ı sız kalan çok gıJ .

1 
gard 

kız , daha evvel tııh.sı abilJel 
Fransız mektebinin bı r r 01ıtı 

• J]Jll _ ı 

teşvikil~ _hu mekte'oın Ar11erık~ 
girmiş • iki ay ev,.·el oğlıı, ılk 
dönen , kızın aıncası arsoılf 
olarak amcası kızını g l 
sora sora hir manastıra 

tir . g',ç 
Ziyııretler çoğaldıkça ıııl• •ıı 

Jad 
zın manastır ha~atıo et iki rıl ~ild 
ması da artmış, rııhaY JaO •1 ~ 
evle nmeği ve manastır "rac••' 'f'Qrtı 
mak için rahibelere ınu ~Jsıı•9 bt 
meği ka rarlaştıraıışlar · teıİ 1' 6 

daki boş rahibe , ınuııınJıı kal 
tır 8 ı. lıncıya kadar manas . 110 P 

.. l . enç oıt . 
sını soy eyınce g ' ts g 
lığı yapmak üzere Beru 
kararlaştırmış . "o kel~ 

Berutta bir iki gu il~" fi 
d"OIO ' ;I 

sonro. Trablus9am'1 0 kısıtlı • . 
nostırda nmca sınıD kıııO • ~ç 
muş . Rahibeler gene gid,cd

1 ~~ 
camın oğlu ile Baruta ttığ'ııı •• 
diyerek manast ırdan çı ederek . 
leyince adamcağız telAŞ b'll•-' '' 
nıdı klara soruşturınllŞ tıJJİf· . teti 

1. .. caat o erı 
yıncıı po ıse murn . c• 
monnstırdakile rin ifade~' fe ,ık 
znvaH ı genci tevkif et~•:oitı d 
tırmağa ba~lam ış. Had~ıJJıŞ' ~ 
kod usu her tarafa yayı ııCİ ıe1 

vatanına y eni dönen go rıı•ıı 
başlamış . Bu esnada bİf gr 
komşu bir evde oturan eJ 

· .. acaat 
kadını polıse mur 

0 
tor .. 

bazı ifşaatta buluoın ş ı b~ 
.. e'l1e 

Kadın.bir kaç guo ~sro' 

ce ,kocasının fena hal~~ı so1ıJ 
rıdığını, bunun için gu 1,ııc• 
dığmı , kimsede bu~aııı& 9ğ 
vak ıt bahçedeki tırno!l sk ~ 

k orar 
yopraklarındon op bçeye 
nııttığını söylemiş ve ~ı d• 
tığı zamun mutat. hilA ~o 8Je ~ 
lar giymiş sörlerın ba .r- ~azd 
diklerini ve bir köş13Y1 

rmı anlattı . 111 oıı 
Polis derhal kıH~1~ 1~~)f9yi ~• 

bııhçes in<le gösterdığı ı111f 
mış ve henüz bozulı11:ı u~•ıJ' 
genç kızın ölüsünü b01111 

• fi 
Jdıır·ıı Genç kızın bnca 8111e 

mahlOller aşılamak sıır 
111

,oa' 
rüldüüü anlaşılmış ve .. ~~ 

..., · te~ 
daki rahibelerin h P9~ io f3t' 
miş. ecnebi oldukla rı ıç,.J\Jl 1 
muhakeme oluomoğıı ~v 

lerıl i r . ıiğİ "'-
. 1 . . l e el r Ralıı bo erın ıı ıır 1111şıl 

ve monostır kapat ı lrnıı:irli (I ~-
noı;tır ı n dahn bir çok .. 011c ~ 1 ~1 
. 1 . . diye gJ ... "' l~ ış orını yayma-ıın .. _ .. id " ~ı 
böylece öldürüMugu / ~I 
mekteuir . ~1.j -----· '"' 
Bursa iPli k _f B :.~:1°' 
nın temeh 8 ~; 

_ ___. ri p -•• 
d ··9t'! ti" Beş y•Hık eu u e JJ 

k uıct ıı~ 
m zı ıamamhma ;p 

-30 ,, 
de nrulacak Kallliı ıô'' c 
rikasının lıeme l atın l ''~ ·'',, 
ayırı on dokuzuncb if' ;' 

• k ctaO ·~I 
t ır . Yalnız fabrı a f•"'ı cf 

b. • ve • ~ 
man alını ıfmesı . ·ıer•) ıl 
mütehassıs Türk ışçı 9.ııs~ f 
hşması için, Suaıer aJ•t• ·;V 
fıod ın Avrupııy.1 veril!SJ

1 ~ 
clerılm f sıne karar geO' 
Göııderilt·cek ustal•' bO •", 
maolanlan seçilecek, . 1'1 

• ııJ l 
enerjik kabiliyc tıerır> di1'~' 
mamış buluomıısı1111 ~ıd 
dilecekur • rt• ",' t' 

Ustaların ev. 
0 

1111,1•' ~ 
tahsilıoi bitir mı § obll: 1 ~t'I 
tır . Sümer Bank_ efl d/ 
k&mgan oanayiio•" 

11 
~ll 

ilcı l ı d iği Almar?Y ı> f 
cektir . 



~ bfrtnc1 teşrin 19.15 

~uveyş Kanalı üzerinde 
sürenler hüküm 

~~11- Habeş savaşı dolay/siyle ltalyaya karşı yap·l ması 
!t zecri tedbirler arasında Suveyiş Jrnnalzmn lwpullJ 
tıı rneselesı de ortaya atılmrştı Bu miincısebelle Stiueyş 

"ern bu giinkr1 kurumu hakkında çok elrotlı malu· 
~ erı aşağrdagl yazıyr k oym akdfl fayda gördük : 

~I kınalı yonctim kuru İngilizler buna çok şaştılar ve 
dı~ıogiliz üyelerin Parise yıptakları büyük yanlışta farkı· 
•I arını ve orada İtalyaya na vararak, kendileri de bu 
ltd1~.rnası muhtemel bir işe girmekten başka bir şey 

•ı 
ır olarık, kanalın ka· düıünmedıler . 

•. ~eselesioin gözden ge 1875 te, kan ıha getırdiği 
~u:.1 tı Deyli Herald gaı:e· ' grlirle gözleri kamı~aa \"e ba. 
~Ilı 1'1bektedir kikiğ bir " binbir g(ce ,, hiki 
Hia:attyaoın aksiyonların yt>aİ kahramanı olan M1sır Hi · 
b&~'~ 44 ne sahib olan İn· divi o kadar çok sarıy yaptır · 
s· Ulbttioin Vikont K'o mı, · ır ki, birdenbire çok lıü· 
t lr İın .Melkoim tara yük borçlar altına girdi . 
.'lbsil oluuacağı söyle- Alacaklılarının tehdidı.ıdeo 
ı_ kurtulmak için, kanıl kumpan· 
•ara • h r ortıya çıkalıdanbe· yasının kendisine teslim ettiği 
ııın - l . C d ~ . goz crı enevreye veya imtiyaZ10 verilişi sırasın a 

~G ~~~ate Astorğ aokağıe· keııdisinio satın aldığı aksiyon 
çı.ı" b' b' ·ı I 1• bl'ğ . O it ınaya çe\'ıl - arı satmağı düşünerear. te ı 

~ rada loplaaıcak olın Fransız maliyecilerine hışvur 
~.•danı hakikatte, Anu du . Fakat aksiyonlar çoktu . 
•• "" boyamak tehdidini Bunlar, ufak partil erle' bile ııa 

~,. ~· •olaım .. z !ğın hakem· tıfa çıkarısa, fiatJar düşmezmiy· 

lar k 
. •tti l •nalı kapamağa ka 
ı z..,-~ tr • .~ ~e, memleketlerın 

.ı kıloınetre uzakta E · 
'ıe Ot ' 

Ct Uran 200.000 ltalyın 
•ı Pheoeıiz ve yiyeceksiz 

-ti •r, MuıoPoiaıo ordusu 
t."'tıa l :'ttr ~ Utulmuı olacakhr . 

•. 'P•yı açık barakırlarsa 
~ l§er, Reoovn'un topla· 

Gt)a . 'I . l t1, • gırı mesıoe t>nge 
Bır kerrede bir top 

l~P~lla kim bılir başka 
·'ik ar Cevap verecek ? 

;tte, bu görüşmeden 
' 

0 
an ya barış, ya harb

lbllk· 
'- ı, bu işte karar ver· 
~ llloıılar Soıyateıinin, 
._ ~rı etlerin, ne de dıı ha· 
:-ot ,~ın elindedir . 

tı 01ltti111kurulunun yeşil 
' 

18aas '•r11 
1 etr•fuıa toplana-

p, ..... . 1 
"ı1J~ -uuvazenesı ve u uı 
tt11• •dderatı hakkında ka· 
~e· 

\iıe it olanlu, resmiğ hiç 
~, • 

9e tınvnm olmıy•n 
lr 

•tı • 
.. "b 't ~· i büyük bir de 

~ ~~~Ollcket belki buna 

Yer d ;ı;.· • • • 
~? "~lftırmt',, ııı na 

'a b ? U salahiyeti kim 

~'•tı 
,
1 

Y•pan ve barb mu· 
.,,_,, b"~~· Veren eyi yurd-

ıl l~ll 1 dl! buau öğren· 
'iı-.ı,"'trak duyarlar. Bun· 
hıi beraber maliyecili· 

•~, ~•rafıarını dolaşmak 
''t ugun hür ulusların 

ll\1ı 10
ln nasıl idare o-

~e,. garürler 
/( 

'lQ Qna/ Kumpanyasma 

di ? 
Fcaosa'da, imparaiot luk dev· 

rinin bü) uk i rlamları orta· 
dan kaybolmuş, ycıferırıi mil 
yonar " dnkkaocılara ,, bırak 
mışlardı . Cumhuriyet büklime
tiue g elince, o de\."irde bükü· 
met kıralcıların elinde idi ve 
buolarıu başlıca uğraştı"ları 
iş, lejitimit'lerden veya Ot lea· 
oistletdeo banğisinia galib ge· 
ltceği idi . 

Tereddüdle veıkıt geçirilir . 
Fi•tlar Vf· komisyonlar üıerin~ 

pazarlıklar yapılırken, İngiliz 
baıbakaoı Disraeli işı haber 
aldı . Bir saatten ez Lir za
man içinde arkadaılarını razı 
etti)fteo sonra, avam kamara· 
siyle lordlar kamarasına Lir 
şey söylemeden ve tahsisat •da 
istemeden bütün aksiyonlara 
satın ıldı . Roşi<l bıakası, bu 
işe- lazım olan parayı vermiş · 
ti . 

İtte böylece loği l tere, 800000 
aksiyondan 353.204 nü, yani 
yekunun yüzde 44 an ele ge· 
çirdi ve hala pa bunlan elin· 
de tutmaktadır . 

Bu sayede lngiltere, yöne
tim kuru!ooda b:ri ikinci baı 
kanlık olmak üzere 10 yr.r el· 
de etti . Bu oo isimden ikisi 
ni alııcağım : 

Buulardao biri, eski Mısır 
yüksek komiıe. i olup Kap -
Kahire demiryoluou ~izen ve 
logiltereyc Afrika eğemenliğini 
veren lord Kıomer'dir. Öteki 
d,., İngiliz - İran pttrol ıos · 
ydesini kurarak memleketini 
Amerikan kumpanyası olan s. 
tandud Oyl'le Hollanda sos-
yetesi elan Royal Döç,ün bük · 
münden kurtar.o Sir Con 
Kadmandır . 'Yı arı girdiler ? 

'•i kanılı kumpanyası, Nil yolunun kenarındaki Ha· 
t bulunan bir yöoctim beşistanm ehemmi ye tiyl~ lagil· 

b·'t•f 'lillQfa 111dao idare ola terenin petıolsuz kalmıması ha 
~ili~ rdaa 21 i Fransız, kımından Süveyş kaoal ını o r:-

L, ' l tanesi Hollen ht-mmiyetiui bunlar kadar iyı 
' 1 h kims~ bilmez . u . 
'ıı Q 1ıte bu kaôar in Astorg sok•ğında yapılacak 
1111.ı e bulunmasına 1a. olen konuımalar sırasında Sir 
'iQ t. Çüokü 1ngiliz hü lan Melk in hunların direk-
~k \'e İcıgiliz iş adam liflerini takıb edt'ceLf r 

,~.... aleyhtar olmaları En büyük aksiyoner kimdir? 
~ '- •1' lca11alao bir Iı.,rao Buna karıı, 2 l Fransız kim 

'ıı d erduı l.ırı dö Leseps lerdir ? 
l)lc ) İl§iloUlüp Fransız ıer Her şeyden önce ~unu kay 

1~•1i:fc1:dığını bt-rkea bi· dede!im ki. hükümet bunların 
' " ' o zamau uzak seçilmesi ı ş ı e hiç kırıtmanıış· 
ij ıapıı 
'-lanı ııı.ı ticaretin Ak· tır . Siiveyş kaaah 1 ump ~~ 

k •rıuın eline geç yuı anonim bir .. {lS hdi ; 
' lı. Orlcuyor)ar ve F Bunun ''Ö rf ku·n· , ı ıı ur~ 
~ (l_'tıd. / 

'&iaı· 1 tao yolunu kon gc.e t..' ı c .k )ODerler tarafın 
ti, i Çtkemiyorlardı dau seçılir ve yalnız onıara 

869 da bitırilınce kartı m suldur . 

( Tiirlc Sözfl ) 

Habeşistanda asri 
hapisane 

Taymiı g•zetesioin Adisababa 
daki aytarı 25 eylül tarihiyle bil· 
diriyor : 

Habeı imparatoru , keodisi
L ı ... m d ni prensiplere gayet eı· 
kı olarak o ~ u' ··'lduğunu göı· 
termek makeabile Ad · ' ' ,. -fan 

üç mil uuktaki Akaki'de kuı J 
ğu hapisaneyi bugiln açmııtır . 

Bu münasebetle bir tören ya 
pılmış ve bunda diplomalar kuru· 
lu ile gazeteciler hazır bulun 
muolardır . 

lıio tuhafı , bu törende İtalyan 
elçisi Kont Vinci'nin öteki elçi 
lerden daha fazlı işyar aJ1rak bu
r.da bulunması ve bu Slrada im 
paratoruo dini pek nazikane sık· 
maeıdır . Hapisaoe , etrafındaki 

ağaçlar şimdi çiçrk açmağa baş 
layao bir tarlanın orta yerinde 
\'P altı köıeli bir y•pıdır . Bir İs 
viçr6li müteahhit tar&fmdao yapt· 
lnn bu bapisane • 350 mahpus 
almakt:ı<lır • Bunların ilk post111 
yaran gönderilecek . 

Hapisuıe duvarının içerisin· 
de iki katlı hücreler ve bunların 
kenarında muhafızların yürüyebi
leceği yollar vardır. 

Yapının ortasıadn bir •ıvlu ve 
bir havuz bulunuyor . Hapisanc·~ 
nio içind e edebi zevkleri yükııek 
mahpuslar içio okuma odaları , 
l i hı!ll , onra mahpusların alı~ 
vt· riş cğrcn n · ~ri için bir mağaza 
vardır . 

Hapisaneye bir de kili .. yapı l· 
mış ve Habeş dini başkanı bura· 
yı kutsal baçı öperek kutlamış · 
tır • 

Bu miinesebetle Habeşistan 
iç bakını bir söylev söyliyerck 
imparatora minnetJe,ini sunmuş 
tur . Bu arıda bundarı böyle ma
pusların bapisaoeye kadar yayan 
yürütülmiyeceklcri, otomobillerle 
getirilecekleri de söylenmiştir . 

İmparator sarayına dönerken 
yolda s :ı rıkJurmın ~·eşit çeşit sn· 
rıJmnsından türlü türlü yerlerden 
geldikleri anlaşılan müslümonlar 
tarafm<lnn seldmlanmıştır. Bunıa. 
rın yarısı Yemenli idi . 

Yemenle Habeşistan ara ·ındaki 
bir dostluk andlaşnıası tastlik edil 
mek üzeredir. Halk ellerinde so· 
palar taşımakta idiler . En önce 
yürüyen bir Cimma şefi vardır ki 
halk, imparııtc;ra karşı bir saygı 
eseri olmak üzere silAhlarıııı ona 
vermişti . 

Fakat İtalyan hatlarının geri . 
j sı.~d"n gelmiş ol~n on beş Ogo.denli, 

uç ~akııınlı t fekle cephanesini 
taşıyorlardı . 

Fındık kongresi 
acıldı • 

- Birine say[ adan arlan 

Jarıoda çıtlışma tarzlaıımızı raı 

yooelleşrirmek ve bu yoldan ma
liyet fiyatlarımızıt asgariye indir· 
mek, kalite barıode eo büyük re 
kabet vemuvaffnyiyet nnauru o)•o 
ucuzluğu da trmio etmek istiyo-
r z 

H1.1n.ı s '"mek bittabi mal · , 
!arımızı yok "cı.ioa barice 
dökm ek ve müsta l ··aşımı· 

ğa ve mesaisine devem iç 
taç oldu kazancı azaltma dem 
değildir. 

Üzerinde en kıskanç olduğu · 
muz ve rasyonalizasyon yoluyla 
arttırmak ve tahkim etmek istedi 
ğimiz kazanç hudur. 

lbracst tüccarımız bugiiokü 
vaziyet dahilinde mubtelıf ml!m
leketlerle mübadele vıziyttimizi 
nazara almalı ve fiyata vucut ve 
ren bütno runsnrla ı ı göz önüne 
getirerek karşılıklı ahm satım va· 
ziyetinin icap ettireceği fıyatı te 
mine çalışmayı ulusal bir ödev 
ıaymalıdır. 

Her hangi bir vaziyetle isti 
fadc .ederek alıcılarımıza kaJşı 
fiyat empöze ctmiye çalı~mak na
kadar lınta iıe buı mubadele 
şartlarından müteahsil daha mü
sait fiyata vucud verec .. k eleman
ları i lı mal ederek daha ucuza sat
mak d a o kMdar h t1tlıdır. 

H er vuiyeti Vt~ o vaziyete gö 
te normal olan ş.t: tlau daima göz 
(inll• ı dc tutııra k orıa 1Öre fiyat te
nıuııı çrılışmak gerel tir. 

İçiuizde tÜCC'u olaulııır var 
11>üar a hsil bul unanJPr. f"rıdOst riyeJ 

olauh r vardır. Biz meuf at l .. n ı 

zın 3} rı uyrı olmadığı ve ulus 1 
ekonomi bakımından bilakis muş
ıerek bulunduğu kanaa tınd yız. 

Bir taraflı hiçlıir mülahazanın 
eseri olmadığımızı hükümet na · 
mıoa katıyetle söyleyebilirim. 

Tüccor dediğim zaman ecue
hi veya Türk diye bir tefrik de 
kabul etmıyornm. Bu memlek~tte 

yerJ, f miş ola o hu memleketin 
nlusaJ ekonomi icahlarmu uyıa 
vebu mcmleketa s .. rmaycsiyle ve 
bılgisiyle hizın e eden ve memle 
ket masullarauı kime lendiren her 
ecnebi de ayni derecede önemle 
bir \'cı zıfe yapm"~tadır. Diğer 
söylernf lc istediğim bir noktada 
şudur; 

Bnzılo r ı o asılsa zannediyor ki 
bir ulive.e sah§laıı t enkit etmek 
istiyoruz hu tamamen yaolıetır. 
biraa evvel umumile~tirmek isle
diğimiz rasyonalleştirme savaşı· 
uın en büyük octicc ve hedefle. 
tinde hirisi de hu nevi satışların 

• 

Şimdi t~dnvülde olan aksiyon 
sayısı 446.716 dir (ki bu sayının 
içinde, tedavülde olmıyan İngiliz 
aksiyonları Lulunmamaktadır. ) 

Bu sırada, işl1:1ri yolunda olan 
Fransızlardan , bu aksiyorılnrdan 
bir kaçına s1hip olmıyaıı hiç k}m 
se yoktur. Çünkü. Süvoyş kanalı
nın gelirleri altın frank olarak tah
sil edildiği ve " temettü hisseleri ,, 
de ayni parn ile ödendiği içio , Sü· 
veyş aksiyonları paranın düşme. 
sinden doğabilecek her türlü teh
lıkeden masundur. Onun için, nor
nıal olö.rak ) üzde 6 gelir getirdi
ğine göre 6000 iltı 7000 frank ara· 
sında satılması gereken bu aks i
yonlar bugün 17000 franga satın 
slınmaktaıJır. 

' iokışafı ol c •ır. Biz alivre eatıı
larla değil, alahfü e .. ııvre aatı~ı 
bir auann halioe geti ı·m · tüccar . 
la mücadeltdeyiz ve müc <- !e e· 
dec,.ğiz .Hu ntlar müıtahsilio te 
kilits ı z olrnasmdar-, kredi ibtiya
rıodaıı istifa.de etmekte ve dile 
Jikleri fiyat wa1 alabileceklerin
den emin biıı: birinden daha düş 
kün fı yatlarla memleket ckono· 
rnisioi yıkmaktarl. rlar. 

B·ı hesnpla, Fransız :ıks i;oner-' 
lcrdon çoğu n: ' 1 on tane kadar 
aksiyon sahibidırh..r. 

Jlolhuki, ger.el kurııl _ 'rı hi -
mek ic;iıı, rı\z.ırr ı 11:; r \ğ. t'' en 
aşağı ~5 k :y J.ı t ilıı olanak rn. -
zıı lr• ı:ıl .. ıındeğcri UJunku 

ı' göre 425 Li . fron eder. 
ı,ı !ıu ynıden, Fran~n tn t~ 

daviıl e<len tıorm yenin •ıkseriye
tini teşkil c don küçuk hn ıııil -
-Gerisi dördlincıi sayfaba-

Meşru bir ispckülasyon telek
kiıine imlian verebilecek ve ala· 
baisse ve er baise vaziyetlerioi 
meşru grjsterecek biç bir ıebep 
yoktur. 

Mcmleketimİ:li evlatlarıaıo ve 
hakiki Hiccar '!mıfmıa bu vaziyeti 
nakctdar ~l .mle knrıılamıt•·~a C'I • 

duldarını "'rp·. 'ı bili •o.u!P, 
' .. oıu ananede devam et

mek istiyeoler atlık btı memle 
k-.:Ue /' >ak im~ fıoıoı bulamı

' tc 1
• laı dır. mu tahsilin teıki 

lat 'unmesi demek, ıbı ı ,te tücccır 
sayı o n <lZG lması dem t>. k d f;ı ir 
Bılekı mcmlcK tı ıizde milli §U 

ura sab ) bir ibre carç ı wnfının 

artması hedcfl•rımizdeu ve en bü-
yük ihtiyaçlarımızdan biridir. 1 

~ayfa : 3 

---------------------------------------------------------
Asri Sinemada 

12 Teşrini evvel Cumartesi akşamındau itibaren 

Neşe, zevk, ve kahkaha haftası 

ı Kollan Kelli Aır·kada 
.. 

IlavP-ten : En yeni Dünya havadisi 
f 

ün gündüz iki buçukta matina 

~ ne isterler 

Yazlık sin ada 
bu akşam 

[ büyük bir film ] 
Boğazi~·i ~orkı ın ın unutulmoz pirime donnasl BıHur se hiiyük srmatkAr 

Nov a) 
bir his , bir aşk 

( Fakir 
adlı eserind'1 sanat kudretinin n yüks,,.k merteb · e.l ol U§tur. 

t §rın hu f.ImJe söyl ~<liği çok güz~I şukıl r h rl ... tl. ın ğzında 

dPloırn ak ve t kro r, ttıkrar tıdilecoktir, Agfa, fılmiJir "~ Alma.ne söz

lüdür . 

5973 

__ , 
r DD 

Gerek Amatör işlerini ve gerekse . telyP. fotoğ afı 
ve her türlü Ağriind isman v ğ r btılü fotoğr~f 1 -

rini y tpmaga ~aşlr yan Coşku G i en, h r gün 
bahtan akşama kadar açık bulun f1 at iv sindt1 sa 
den 19 kadar bizzat çal ışmaktad ı . 

Arııatörlere mümkün 

kolaylıklar göste r. 

b 

ls~ray si 
Yeni y · hazırlıklar •• ve gu 

güzel filrı~ ' r ~ 

. 
ışe ( ş 

SöL..l~ ri~ · tı ;.. rı c .:ı~yim, be-
l .fi .... :z "" toplanma JZı ı h ·defi ' 
rasyonel ç"lışma yoll rıuı bera 

berce tetkik etmek ve böyle bir 
çalı,maya ~ngel olau müşkü l leri 
ve noksanları t.~.sb i t dmektir. 
Düşiincelerimlze v~ endişelerimiz 

asla Lir c phcli değildi r. Müstab 
sili de tüccarı da ayni al.ika ve 
rr ""htTbhetle göz önünde tutacağız 
ve yr: olmiyan meuf a tlattnı en 
iyi temio ı;d r şcki ve § rl1iti 
arıyı.cağız. 

pek J'akında 
or. 

59 3 

n ic fı t larmda sıy . 
lmı:.ı , ır~u •ven vazİ)f'tl ri ist iı · 

mar, ne d muayyen ehoı omih 
satışlarıo fı t , \; iicud v r ıı le. 
maolanını ı~tıb r etmektir. 

Kaliteyi yti Hecek, m liy ti 
düşürecek ve t u suretle isıihs. i 
ve ihraç ve Lı tice kazanç im· 
kinlarını s.rtır C' k olan eu raı 
yonf.J çalışma ta 1 11 bulmak baı 
laca ibtirasımızd 

Çıkolatı eaııayıımiz miimetııil· 

- Lıiifen sayfayı çevirin/:~ 

1 
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Süvesş kanalı üzerin Adana Borsası Muameleleri 
ee hüküm sürenler •------"""'!!P!!'l!IAl!l"!IM~U"""K-ve-ek .. o ... z"'!llA------

- Üçüncü say/ adan artan
lerin rey verme hakları yoktur. 

CİNSi 

Kapımalı pamuli: 
Piyasa parla~ ,. 
Piyasa temizi ,, 
lane I 
iane il 
Ek:spreı. 
Klevlant 

Kilo F'iyatı 

En az En çol 
Satılan Mikdar 

K. S. l==~K·====S·==ll=======-=K=~========I 

35,50 37,50 

36 39 
36,50 

39,50 40 ---,.=------· 
37 1 41 

YAPAGI 

Yalnız büyük aksiyonerler se 
çime girebilirler . Belki de, Fran
sada Süveyş ksnehnın en büyük 
aksiyooerioin kim olduğunu öğ· 

renmek istersiniz . Bu zat Andre 
Süren de Rozye'dir. Ve bu sıfatla 
aksiyonerlerin son toplantısında 

« tasnifi ara » yı o yapmıştır. 

Ooun adını bo§ yere Pariıin 
Monden kronikleri araaında arsı· 
tırmıyın . O 1adece bir memur
clar ( tabiii büyük bir memur ) 
ve Providanı adlı k•ıalara kar§ı 
ıiıorta ıoıyeteıiain direktörll • 
dllr • 

._B_e~y~a_z ___________ 
1 

________ , ı 
Si vah 

Ç 1G1 T 
Ekspres ~ 
iane 2,12,5 

11-~Y~e-rl-i-"Y--em--li~k,-,-----•---------

1 
ı--------------~ 

,. "Toh urnlok,, 2,18,5 

·----------------------
Bu ıoıyeteyi, ikinci direktör 

Olao oğla Lul ve genel sekreter 
ol•n öteki oğla Franau• ile bir· 
likte idare eder . 

· de Rozye aynı zamanda 
yangına karşı sigorta yıpan Pro 
vidana ıoıyetesioia de yönetim 
kurulunda üyedir . 

20 milyon ribi mütevazı ser
mıyeai olan sigorta ıosyetesi ya· 
rım aıu içinde müşterilerinin ver
diii primıer 1ayesinde 300 mil 
JOnu ibtıyat akçası biriktirmi§· 
tir . 

Bu paranın da birinci sınıf 
a1uiyonlara yatırtlmast gerektiği 

içi11 b•munla Süven kanala aksi 
7onl1rı astın ahnmı§hr . 

de Rozye aynı~ zamanda 
Anzan mağdenleri ıösyetesinin 

de y6netim kurulunda üyedir . 
Bu ıoıyeteler de az kar dağı· 

tırlar . Onun için 222 milyonluk 
bir sermaye ile 680 milyonu bu
lan ihtiyat alcçHı biriktirmişti 

ki, bu paranın bir k11,mı Süveyt 
kanalı aksiyonlarına yatır\lmıı

tır • 
Bu ıkeiyooJar da de Roze

J• tarafından idare olunmıktadır. 
Böylece bu mütevazı " direk· 

tör ,. Süven kanıh yönetim ku
rulunun en büyük ıeçmenlerin· 

den biri olmuıtur . 
Tabiiğ bu iyi adım, patronla

rına borçlu olduğunu biliyor : 
Onun için yönetim kurulu n 

yeleri aeçilirken reylerini Anzen 
madenleri ıoıyeteeinin ikinci baş 
11101 olan Edgar Bone ile , Pro 
vidını soıyeteıinin yönetim ku 
rula üyeıi ol•n Kont Rober dö 
Vo,Oe'ye vermiştir . 

Böylelikle IMarki dö Vogüe J 

lcanal ıoayet~sioin b1111&anı, öteki 
de ikinci be§kını olmuştur . 

lerioin aramızda bulduğunu 
memouniyetJe · Öğrendim. Kendi 
lerioe alakalarından dolayı teşek
kür eder ve fmdaklı mamulatı türk 
ihracat ıpesiyahiui haline getir · 
mek için çalıımalarını tavsiye ede· 
rim. Şimdi sizi auzoameoiz veç
hile çalışmaya teı kedtceğim. Bu
nun için ıenel batkınlığı bir şe
ref olarak ben muhafaza edece
ğim. 

Birisi tliccıular araaından biri· 
ıi müıtabıiller arasından iki 
bakan daha ıeçmeoizi . ric• edi
yorum. 

Çalııma sevgisini arttırıcağa· 
nı Banarak ilave edeceğim b;r ci 
bet daha vırdar . Uzak maziden 
kalma duygu bu kabil toplanta 
ları neticuiz bir laf harmanı 
zıanettirir . Alacağımız keurla
no ehemmiyet ve dikkat ile na
zara alıoacağındıo ve tezelden 
tabıkkuk ettirilmesine çalı§aca
i•md•n emin olabilisiniz. 

HUBUBAT 
Bujtday Kıbrıs 

•• Yerli 4,82,5 

.. Mentaoe 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Sieam 10,95 1 

-====~---- lJN 

***• Salih 

·= ••• ., 
..o ~ -Düz kırma ,. 

750 l -650 --

3 ~ s· · _ ..._ amıt •.;...• ----------•--===-----•-------
~ .§ -~CUrnfiuriyet 775 
~ ~ - " 675 
C"I ::ı !--------------
1"- t>- ı Düz krıma ,, 

Alfa ,, 

Liverpul Telgrafları 
11 / 10 / 1935 

Kambiyo ve Para 
İŞ Baokasmdan alınmıştır. 

DİŞ MACUNU 
V~ FIRÇAN.IZI 

EC ZANESINDEN ALiNiZ 
UCUZlsllK' ... u"$f;;• ... ;• .• c~1.~,,:jJ'OGim,uk 

5370 131 

ti'> .. 

J 

/Ş 

kiralık ev 

Durmuşfakı roakallesinde Dr.Süleymnn Sırrı Beyin evinin karşısın

daki iki kat üzerine No: 82 ev kiralıktır.İı:ıtekliler i n Lüks Bakkaliyesine 

uğramaları . 5946 4 _ 15 

seyhan valiliğinden: 
Açık Bulunan bin kuruş ma

aşlt ViHlyet Evrak kalemi katipli 
ğiyle 25 lira ilcretli tevzi memur 
luğu imtihıınını girm,.,k istiyen 
teliplnin 17- 10 - 935 trırihine 
ka<lıır evrakı müsbitelerile Villl 
yete müracaat etmeleri iltin olu

nur . 5975 · 

DAR~· 1 

BiRiKTiREN· 
RA~AT J;Ot;'2 

Birinci sınıf 

Göz hastalıkları mütehassı 
Doktor Mesut Savcd .a., 

lıil"' Jst 
llastıı l a rını her gün öö-1 .. (len sonra saat 13 - 17 ye kaı .

11
Jef 

o ~ 

:----Paranı/----= ahmer civarınJı İstiklfil mPktııbi knrşısıııJnki muayeneh
00 

1 

bul odu. 5912 7 -14 

Rvkufa ait hanel'l r ile arsalor 

Boş yere h·•rcama ve har- -------------------,,.,_. f 
cıyac<tksan yerli mah al 1 ur••,lı' 

Evkaf direktörlüğün - Pehlivan,, g h0rı1"/ 
den .. 29-T. Evvelvuınb.4e- 11', . M' . .Ns ı; ,p 

rnmı ş · refıne ıs ıs .. e ıeri 1 6/ 
Seyhan defterdarlığından: 
ispençiyari ve Tıbbi müstuh · 

znlar hakkındnki 1262 sn yılı ka- kiraya verilmek ÜZQro 10 -10-
nunun tatbik suretini gösteren 935 den itihoren lO gün mfülılı:ıtle 

zinde pehlivan gur ş 1ı) 
caktır. 5952 8 

23 -9-935 tarihli resmi goz~te açık artırmağa konulm ·ı~tur. 21-
ıle neşrolunan nizamnamenin 20 10-935 paz ırt ., s i giiııii sa ıt 15 

· 'b· J.u evkaf d·ıi ros i n (13 ihaleleri ya· ..l• 
ve 21 inci maddes1 mucı ınce, el. d kl'l . ·· ~-il' 
lerindo ispançiyari ve Tıbl:ıi müs p ı lacağm an iste 1 erın mur.ı - M&DS"' 
tahzarat bulunan ecza depoları va caa tıarı .s91 1 12- 15- 18 Ziraat bankası Adana 
ecza hanelerin bir hafta z u tında Seyhan sıhhat ve içtimai muavenet rikasından : ~"'eğ~~ 
bir beyanname ile malsandığına müdürlü«ünden : Fahrikam1z koZB ~de i vei' ~ 
müracaat ederek parasl p~şin ve · & • çiğ' 

1 
rıO J• 

b 
. 1 l•yacağından: ıane 1111 s.

1
• ,. 

rilmek şartile lüzumu miktarda Seyyar Etib a içın satın a ın- buıuo'" 1~ . 0 J.e çiğit pus lası .. f1itıer 8ri 
pul alması ispançiyafi ve Tıbbi ması takarrür eden 1408 lıra 1 oym 15 şine kadar çı~ Je 1 AIOt 
müstahzarlara nizamnamede gös kuruş oranlanmış .bedelli edviyerıin . t kdır 0 "" 

1 
. 

935 1 8
. . . Jırmaları , aksı ıı~. ..1111 J 

terilen miktarlerJıı sıhhiyeden ta açık eksi tmesı yı ı ırıncı "fi ., ~· 
ye.rli ~·i1Joit verileceg r 5!1" " 

yin edilecek memurların nazareti Teşrininin 22 inci salı günü snot . . 0
• •1 ıuot.1 · J.ı 

terıler ı m1v.> ı do o ı J,..... 
altında eczahane ve ecza depola- onda \'ildyı t Encümeninde yapı- JO ........ 
rıoda yapıştırılması Iazımgeleceği lacağmdnn isteklilerin oraya baş O 
ve yine neşir tarihinJ.en bir ny vurmaları ve liste ve şartnameyi --.....-----~...,_..-.---.,-.- ii~I' 
sonra ecza depolarında ve eczahn· görm t> k arzu edeolerin d<! eksiltme Umumi neşriyat -' .JJ 
nelerdı:ıki bütün müstahzarat pul- güniino kadar sağlık ve sosyal yar· M. Baf,·şı ıb"' 

Aıbaıkanlaklara müteakiben 
tüccardan, İstanhuldan Bederi ve 
Gireı1uo~mfbtahı-illerinden emin, 
ittifakla ıeçilmiş ve genel rapor 
okunduktan sonra encümenlere 
aynlaolar çılı§mılıra hışlımııtır. 
Koagrenin cumartesi günü iıleri 
ni bitireceği aaaılmıktadır. 

lanmış olduğu cihetle keyfiyet alil- ılım J.ire~ törlüğüue gelmeleri ilan Adana Türk sözli o:' 
~~~~~~~~·~~·~~~~~~~~~~~~~~~ ' kadarlara ilin oluour.5974 1 olunur.5951 8·- 12~16 19 


