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kurulunun toplantısı 
brbay Turhan Berikerin yıllık 
raporu okundu ve onandı 

611delikteki diğer işler hakkında da 
eden kararlar verildi • ccap 

Ş.ar kurulu ( Şehir Meclisi ) 
~kinci toplantısını Turhan Be. 

/
1n başkanlığında saat 14 yap· 

: gündeliğindeki meseleleri 
terek kararlar verdi . 

Gllndelikte ilk madde olarak 
~ırı yıllık raporu vardı , bu 

t okundu . Tım yirmi Oç say 
Ô'Q ibaret olan bu uzun r.por

rbay, 934 - 935 yılıi çindo 
r'tılan işleri şöylece düzene 
iralc anlatıyordu , 

, ~•re işleri, yazı işleri, hesap 
ı~1•• •ıhbıt işleri, zabıta işleri, 
tt' 1tleri, ayar iıleri, temizlik 

1
• fen işleri. şehir su tesisata 

1:1: işleri, ~kanara fidanlığı, 
1 Urum, iıtikraz işi ... 
dıre itleri 1r&1ında bilhassa 

ile •ayımı işi için belediyenin 
1~1 lı1Zırlık ve bu arada ya

lı rıumerotaj neticuiude şehir 
lldu içinde 37113 ticarethane, 

't ev, 309 resmi binı, l:.?15 
'675 bağ ve tarla, 1132 huj', 

. baraka, 36 vagon, 38 çadu, 
~lll~lathane 5565 tek oda bu
;ıu lıildiriliyordu . 

~d 8lı ~işleri araaında bu yıl 
%ı c ı 7128 kağıt girip çıktığı, 
. d•irni encllmen kararı veril

~ ~~ adi ve 2 f evka18de ol 
2() Uıere şar kurulunun yaph· 
~ toplantının zabıtlarının tu · 
~~u ve y.zı işlerini ilgilendi 
~ ıge, muamelelerinin görül
~ •nlatılıyordu . 
tıap itleri arasında tahsil 

kaynaklamun çokluğuna raj'men 
bu büronun iyi iılediği söyleni· 
yordu . 

Sıhhat işleri arasuıda 2369 
esnafın 3128 tane yenecek ve içi
lecek maddenin muayene edildil 
diği, 263 maddenin belediye kim 
yıbanesinde tahlil ettirildiği, be
iediye dispanserine 7225 baata
nın başvurduğu , 550 yoksul yurd
daıın belediyece infak edildiği, 
282 metruk ve ikiz çocuğa süt ni
ae tutulduğu, 177 kimıeıiz ölü
nün belediyece gömüldüğü, 25020 
parça enanın belediye etüıllo 

den gr~~irildiği , belediye ebui
nin 120 doğum yaptırdığı, temiz. 
fiğe dikkat etmiyen 1059 esnaf
tan para cezası ahodığı, ,1699 çi
çek ve 1794 tifo aşııı yapıldığı, 
kara sınek milcadeleıinin yürü 

tüldüğü, 20,15 başı boş köpek öl 
dürüldüğü, 16 kiıinin darülicne
ye alındığı , fireng' ve belıoğuk 
luğunı tutulan kıdm ve erkrkle 
rin tedavi edildiği anlatılıyor -
du. 

Zabıta işleri arasında bele· 
diye emirlerine uygun gitmiyeo
ler hakkında 2776 zabıt tutul 
du , buclardan 3023,53 kuruı pe
şin para ctzası alındığı , 311 
tesiı ve küıad , 299 esnafa da 
cuma ve pazar ruhsatiyeleri veril
diği, 181 et kaçakcısı yakalandı 
ğı, 117 otomobil 121 payton, 

- Gerisi üçüncü say{ ada -

abeşistan meselesi İngil
re için bir behane imiş .. 

9ilterenin en büyük endişesi İtalyan ve 
ransız donanmlarının birleşmesidir. 
~~ 

1 tanınmış Fransız muhar· 
tı"den Rene Benjamin İtalyan 

"rnumiyesini yakından gör 
._ ~. anlamak için son gUn-

1 ~omaya kadar bir seyahat 
, ttır. Tetkiklerinde en bU· 
litı~~i•esinin bitaraflık ve op· 

tıı slduöuönnda tüphe ol· 
'I b" deOerli yazıcının Le ja
ıı1 ~•ı:etesinde çıkan mektup· 
4 •rcome ve naklediyeruz: 

Clttı 
111 

a bir kerre daha dün-

lie ' 11 ihtiliiçli köşesi oluyor!. 
,~n burayı, uzaktan mübhem 
,/811 kur tulamıyan..fikirleri, 
r,1' Yerinde anlamığa geldim. 
ti~~t, görmek, işitmek ve gör 
~· ı, duygularımı doğrulukla, 
ı 'Yetle nakledebilmek için 
· hu . tün vasıflarımı seferber 

&11· 
,1/Y0 rurn ki; .Farnue sarayı-

10da Fransa iki kerre ıl · 
't:~1ıh. Fakat yine biliyorum 
ıq~ g·· d 

~ ua enberi, zecri tedbir · 
~i~~klışınasiyle ltalyada olan 
~-~ 1~ de düşmege başlamıştı. 
tı\t 't bütüo bunlar bana pek 
~t~·görünüyor, her ş"yi açık 

18tiyordum. 

~~ u 
,11":eğe gitt~ğim ilk memur, 
~~t llkumetinin büyük bir 

il id" ı. 

Yanına gittiğim zaman; ken· 
disioin hiç kimse terafından ra
hatsız edilmemesini taobih ve ka
puyu dı arkasından iyice kapa· 
dıktaa sonra elleıioi göksüoün 
üz~rinde çaprastlıyarak bana de
di ki: 

- Hükumetimizin niçin ve 
hemen İogiltereye ( hayır! ) ceva
bını vermediğini bana izı.h ede
bilir misiniz? 

Çok şükür ki; bu süsle cevap 
vermek mccouriyeti karşısında 

kalrnadım. Benden evvel yine biz
zat kendisi cevabını verdi: 

- Ben size hakikatleri ve İn· 
gilizlerin ıikayetlerini izıb ede· 
yim: Daima Habeıistandan balı 
sediyorlar. Fakat 1925 de başla 
yan bir muahede vardır ki; bu 
muahede mucibince İngilizler bi· 1 
zimle berab ~ r Hıbtşistaoı takıim / 

ediyorlar. O zaman da biz Hind 
yolları üzerine (Nil) in merıbalara
oa yerle~miş olacaktık. Fakaat 
söylenildiği gibi asıl mesele bura
da d~ğildir. 

logiiiz - lc.lyan dostluğu çok 
pratik bir ıeydi. O İogiltere ki; 
tı uzun zamanlıudın 1' ra1111z -
ltalyan anlışmas· na gelinciye ka · 

- Gerisi ikinci sayfada -

-- -- Havalarımız ! 
DUoman uçaklannm tehdidi al

tındadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gert>ktir. 

ADANA : GONLUK GAZETE UN IKİNCl YIL - SAYI 3375 

Yugoslavya 
Hükumetle Parle -

menfonun arası 
iyi leşecekm iş -

Ankara: (Radyo) 11- Yugoı 
lavyada Parlementonuo toplan
mak üzere oldnğu ıu iünleıde 
hükumetle Parlemento arasındaki 
gerginliğin tamamen ortaıian kal· 
kacağına mubekk'ak gözüyle ba· 
kılmaktadir. 

Yunan kralı 
BugUn Londradan 

hareket etti 
.... _ 

Ankara: (Radyo) 11 - Yuaan 
kralı jorjuo yarınki Çarşanba 
günü Lonradan hareket edeceği 
ve ilkin Pariso uirıyıceğı, ora· 
da bazı siyasal temaalar yaptık · 

tan sonra Romaya gderek Kral 
Vıktor Emınoeli ziyaret edeceği 
bil diri im ektedir. 

Jarj , HCak son teşrin nihı
yetlerinde Atiaada bolunacıktar. 

Bir Japon bahriyeli
lisinin öldürülmesi 

Çin - Japon münaseba
tını çok gergin bir 

şekle soktu. 

Ankara: {Radyo) 11- Şangay· 
da bir Japon bahriyelisinin öl 
dürülmesi hadiıesi Uzak farkta 
Çin - Japon münaaebatını çok 
çetin bir devreye sokmuıtur. 

Çin zabıtası, kAtili aramak için 
uğraşırken maktulün yanıbaıında 
bir tabancadan baıka hiç bir de
lil elde edemcmiıtir. 

J ıponlar tarafından büyllk 
bir titizlikle takip edileo bu ölüm 
hadisesi Çın ve Japon münaseba
tırıda yeni bir safhı açmaktadır. 

Bn safbn, Çinin aleyhine ve Çin 
topJaklarıada yeni bir Japon it· 
gal hareketinin baılıyacağı ıek 
linde iokişaf edeceğe benziyor. 

Habeşler dayanamıyorlar 
İtalyan bildiriğine göre Habeşler 
Maka/lede bir tayyare bırakmışlar 

İtalyanların zecritedbirlere karşı aldıkla· 
rı mukabıl tedbır Fransızlan gücendırmış 

Ankara: (Radyo) 11- İtalya · ı 
Habea 1avaıma ait toplanan son 
malumatın özü şöylece anlatıla

bilir: 
Habeş kuvvetleri, İtalyanlar

la ciddi bir temastan kaçınıyor 

ve muntazaman geriye çekilmiye 
d~vam ediyor. 

İtalyanların ıağ cenabına teı
'kil eden kuvvetlerin dağlık ve 
ıssız mıntakadı yaptığı harekat, 
•ncak keşif mahiyetindedir ve bu 
kuvvetler ketif ödevlerini ta 
mamlayınca geldikleri yerlere 
döneceklerdir. 

İtalyanlar, Makkıllenin cenu
bunda, ağır ve emniyetli bir ıe
kilde ilerlemiye dev~m ediyor
lar. İtgal edilen noktalarda Ha· 
leı kuvvetlerine rastlanılmamıştır. 

Ankara: (Rıdyo) 11- İtalyan
lar aleybioe tatbike başlanılacak 
olan zecıi tedbirlere karşi ltalyan 
arın aldıkları muk.bil tedbirler 

erasıada Fransanın bilba11a nazarı 
dikkahnı celp eden ve İtalya -
Fransa aras1ndaki bugfinkü dos· 
tane münHebetle telifi kabil ol · 
mıyan bazı hareketleri sözgelişi 
yapan Pöti Puiziy•m gazetesi ge
rek bu baaeketleri ve gerekse 
İtalyan matbuatınıo bu yoldaki 
neşriyatını tenkit etmektedir. 

Asmare: 11 (AA) - Tiğre 
crphesinden Havas ayları bildi
yor: 

General Grazianinin güney 
ve General Santiinin kuzay böl
gderindel.ı..i ilerleyi§leri Habeıis
tın ile Somali arasındaki irtibatı 
kesmekle tehdit etmektedir. 

Bu, Habeşleri Harrarda top
lanmak zorunda buakacaktır. 

Pdaritana fırkoıiyle Tarablus-
1 

lu aJkerlerden mllrekkep tabur- 1 

lar güney cephesi arkasında Ouca 1 
Cbobcli batısında ve Habeşistanın 1 

- Gerisi üçüncii sayfada -

Irmak- Filyos hattı 
Bu gün bu yeni demiryolunun açılış 

töreni de yapılacak ve demirağ yeni bir 
yurd parçasına daha uzamış olacak 

--~------..-·--------~-Bu gün büyük bir törenle açı-
lacak olan lı mak - }'ilyos demir· l 
yolunua değeri ve bu yoldao bek
uen büyük ekoeomik ve endüst
riyel ıonuçlar haklunda ıu malii
mat ve ilmektedir : 

Biten hallın tarihçesi : 
Kömür yolu dediğimiz - lr· 

mak - Filyos hattının bir taraf
tım 104 kilometrelik Irmak -
Çankırı ve diier taraftan 132,6 
kilornetrelik Filyos - Eıki pazar 
~ısmı evvelki nnelerde tamım 

lanmıt ve işlemeye açılmış ol
makla beraber iki parça arHJn
daki 151 kilometrelik lusmı ta
mamlaomıdıkç• hat tabii olarak 
tam randmınh bir bale gelmiyor
du. 

Bu sene Çankırı ile Eskipazar 
arası inşası ray döıemeıi de da· 
bil olmak üzere tamamlandı
ğından ana şebekeden gelen tren
lerin Filyoıa kadar devam eyle
meleri temin edilmi~ ve böylelik· 
le Cumuriyetin 12 nci yıldönO· 
münde Akdeniz ile Karadeniz 

Mahkumlar 

Boş adalarda zıraatl 
uğ raştlrılacak 

İmralı edasında yapılao ye 
hapiıhaae hakkında bapıshanel 
genel direktörlüğünden ş 

aşağıdaki izahat alınmıştır: 

«İmralı adasında ötedenberi i 
celemeler yapıyorduk. 
Bu yıl İmrah adasına 50 mahk 
gönderilecek tir. 

Mabkümlar burada zıreatla 
balıkçılıkla uğraşacaklardır. 

İmralı adasına gidecek olan çez 
lılardan aradığımız şartlar şual 

dır: yaşı 21 den eıağı ve 40 da 
yukarı olmıyacak. 

Mı hk.iimiyetin bir kısmını v. 
ceza kanunlarımıza. göre ilk ha 
hücrevi k11mını, çekmiş buluna 
ve geride kılan cezaaını bitirm 
için kalan ·müddet 2,5 sened 
a§ağı ve 10 seneden yukarı olmı 
yacak. Aslında zuaatfa uğraım 
olacak. 

Burada bilhassa bapısbane 

den çıktıktan sonra ziraatla u v 

raşmağı kendisine iş edinmek 
randa kalan kimseler mevzuuba 
histir.~ 

Bundao bdıka ayrıca buray 
gidecek mahkumların sağlığı 

göz önünde tutulmuştur. 
Buna göre önceden yapmıı 

duğuma.z ıoceleme)erden faydal 
narak bu yıl için İmralı ıdatı 
İstanlınl, Üıklldar, Bilecik. 
Mustafa Kemal Paşa, Tekir 
dağ, Bursa cezaevlerinden 
mahkum gönderdik. 

Buolartn ~öoctimi işiyle ce 
evleri enspektörlerinden Mutab 
uğraşmaktadır. 

İmralı adasına mabkümlar 
beuber ayrıca bir ziraat uzma 
da gitmi§tir. 

Mahkumlar burada ilk günle 
rini kuracakları çadırlarda ge 
çirecekler ve bu zaman içinde pa 
yonlıtrınt kuracaklardır. 

Balıkcılık için Mahktimlar a 
rasında balıkçılıkta uıtalığı ola 
!ardan da faydalanacaktır. 

Yakın umanda birçok yaba 
cı memleketlerdt- olduğu gibi b 
de de böyle adalarda modern b 
piıaneleria teşekkülü bitmiş ol 
caktır. 

Yeni bir servet kaynağımız 
.bir kerre daha bu istikamette bir· 
birine bağlandığı gibi §imdiye ka
dar Filyoı tarafmda~ mahpus 
vaziyette kalan demiryol İ§letmesi 
bu vaziyetten kurtulmuı Apsa
rı - Ildızım - Güll6ce - Su
mucak , Kurıunlu, Atkaracalar 

Burada mahkumların iıla 
bal edip etmedikleri daimi bi 
kontrol altında tutulacak ve isla 
hıhıl ettikleri görlllen mahküm 
ların da tecili kabil olacaktır. Tavukçuluk ve yumurtacılığımızı is

lah yolunda yeni tedbirler alınıyor. 
-----------·--------~-Yumurt• ihracatımızın kar

~ılaıtığı zorluklar ve istihlak 
merkezlerinde önürd~şlik her 
zamandan bir lııl almıştır . O 
uürdrşlerimizin glinden güne da
ha mükemmel uıuller altında 

çalışarak ihreç ettikleri yumur
taların nefaset ve temizliğine I 
son derece dikkat ettıkleri gö · 
rülmektedır . 

Bazı yerlerden yumurtaları · 
mızdan şikayet edilmesi <.1ola
y11ile Ekonomi bakanlığa iç kol 
larını yumurta ılış veriılerinde 

devamlı surette ve onları yumur
ta tüzüğilnün tatbik şekilleri Ü 

zerinde aydınlatacak bir izahna· 
me hazırlamıştır . 

Hu izabname aynen ıudur: 
Dünya ticaıeti büyük bir 11· 

kıotı içt.risiodedir . Daha doğ 
rusu umum cihan iktisadi bir 
harptadır . Her memleket ken 
di malını satmak ve pıra ettir 
mek için çalışıyor : Biz de bu· 
oun için çalı§malıyız . Bu mak 

sıda varmak için dünyanın her 
tarafından, her meslek ve tica
ret içio yeni yeni tepkküller , 
cemiyetler birlikler vücuda iel· 
mektedir. Yurdumuzda ilk de 
fa olarak İstınbulda kurulan 
Yumurta ihracatçılar birliği gi 
bi kurumlana mühim yumurta 
ihraç iskelelerinin bepliode vü
cuda getirilmesi lazımdır . 

1 - Sizlere her zaman içio 
peşin para ve iyi bir varidat 
getiren tavuğun cinsini 11liib et
meğe çalışın, iri ve çok yumurt 
layau tavukları alıkoyarak geri
!ioi satımz . 

2- TavuklanmZcl iyi bakı 
nız. Hastalıga karşı hemen ça. 
re arayınız . Kasabalarda ziraat 
memur la rındt.n bu husuıta naai· 
hat alınız . . 

Tavuklarınızı her halde milm
küo mertebe sıhhi v~ trmiz 
kümeslerde besleyiniz . 

4 - Tavuğ• vereceğiniz yemi 

- Gerisi iiçiincü sahifede -

' Çerkeı, Kürt Hüseyin , İımetpı-
şa , Ortaköy gibi memleketin ger
çekten çok verimli yerleri demir
yoluna kavuşmuı oluyor . 

Türk enerjisinin zaferi : 
151 kilometre Ul;Unluğuoda

ki Çankırı - Eıkipaza k11mı io· 
ıaah 11.490.000 liraya mal olmuı 
tur. 

Burada da çok sarp ve inşaat 
bakımından çok masraflı mınta
kalar vaıdır . 

Yeni demiryollaramız üzerin · 
de yapılan tünellerin en uzunu o
lan 3440 metrelik Batıbeli tüneli 
bu mıntakadadır . Mevcud tünel
lerin sayısı 6 ve uzunlukları yeku
nu 4062 metredir . 

Bu sahada yapılmış teknik 
bakımından çok ör.emli köprü 
ve viyadüklerle diğer sınai ima
lat vardır . 

Filyoı hattının Zonguldağa 
kadar uzatalm11ına ve Filyoı ile 
Zonguldak arasındaki 25 kilo 
metrelik kısmın inşasına baılan
mışhr ve bugün inşaat çok ilerle· 

Bundan başka çocuk ceza e 
leri için de hazırlıklar yapılmak 

tadır. 

Bugün hemen bütün ceza ev 
lerimızde 18 yaşını doldurmamı 
mahkumlar içio ayrı bölümler ya 
pılmışt ır. 

miş bulunmaktadır . 
İnşaat bakımından çok önem 

li ve 25 kilometre kadar bir u 
zunluk için 4,5 milyon masraf 
lüzum gösteren Filyos - Zon 
guldak h Jltl birinci merhalesi o 
lan Çatalğzı kömür mıntaka1111 
14· 6-935 tarihine doğru varaca 
10-5 937 tarihinde de kömilr ha 
zaaının göbeği olan Zonguldağ 
varılacaktır . 

KfJmıir iline doğru ! 
Yukarldı kaydedilen tarihle 

re göre demiryol:arımızıu kömü 
havzasına girmesi bu gün artı 

biş kaç ay meselesi olmu~tur. 
Demiryollanmız hu hnzay 

girıliği valnt memleketin kömü 
ihtiyacı itinde ehemmiyetinin de 
recesi bugOn hakkiyle tayin olu 
nacak kadar büyük bir inkilip 

-:-:-- Gerisi ikinci ıayf ada -



Kara elmas diyarrn(jja .. 

Uzun Mehmedin bir tesadüf le buldu
ğu bir karataş parçası Zonguldak 
kömür havzasının ilk anahtarı oldu . 

Uzun Mehmetten bu güne 
kadar .• 

Osmanlı imparılorlğu , ealta· 
nat idaresi yaşayışını ; akıncıla 

rrn toyum ( yağma ) larına iıtiuat 
ettirnıi~ , f cari , sınai hiç bir te 
şebbüse oltılmamıı ; memlekette 
iktisadi biç bir hueket uyandır· 
mamıştır . 

Bu görüşümüzü kuvvetlendi 
ren uf,.k bir miıal verelim : 

Hicri 1196 tarihinde İsp<.nya 
ile bir muabed419 yapılmak üzere 
konuşulurken , o zamaoıa lıpan· 
ya ıcfiri ( Polini ) : 

- Buadan ziyade fayda olur 
mu ki iki devlet birbirini kazana ... 
cak . yani manevi dostluklara zı · 
birde dahi ıeaede raptile teyit 
edeceklerdir. Bundao başka mt!n 
f ati ticaret dahi mukarrerdir . 

Deyince o ıamen&n hariciye 
nazarı olan rcsülküttap Feyzi efen. 
di buaa mnkabeleteo : 

- Devleti aliye ticaretin vü
cut ve ademini mDıavi adde-ier 
cev bıoı vermi§tİ . Devletin. o 
zamanki ticaret aiboiyeti İ§te bun 
dan ibaret olup sınai ve iktisadi 
zihniyeti de bu ekilden ileri de~ 
ğildi . 

Üçüncü Ahmet harp ve darpta 
memlekette vücude götürdüğü 

mali sıkıntıyı def için senelerden 
beri metruk duran ( Kiban ) ma · 
denini işleterek buradan çıkar 

dığı cıwherle ( ıerri mahbup ) lar 
(Fındık el tın ) farı kesiyordu • 

işte Zonguldak kömür bav· 
zası da böyle bir harp ihtiyaç 
9e zarureti oeticeei olarak mey· 
dana çıkta ve yint böyle sııf bir 
harp ihtiyacı ve !Zarureti olarak 
çalıştı . 

Dünya kömür madeni ne 
zaman bulundu ? 

Orta Asyada , Altay daila
rında bulunan izabe furunlara ve 
hafriyattan Türklerin milalıan 
çok ö11ce maden kömürünü ve 
daha bir çok maddeleri çıkardık
ları ve kullaodıklırı aolaşılıyor . 

D "mir değlarım eriten ( Er
genekoo ) rfuoesi bile bir (ma 
denci efsaııesi ) ndeo !La,ka bir 
şey değildir . 

Çinlıler milattan bin yıl önce 
maden kömürünü kullandıklarını 
tarihleıinde söylüyorlar . Maden 
kömürü lr gilterede 10 uucu asır· 
da, AIPJaoya ve BeJçikada 11 
inci as ırdı , Frao11da 12 inci asır.ı 
da bulunmu~ ve aıaden kömtirü . 
oü ietibul ve istihliki 17 inci 
asırda başlamıştır . Fakat bu is· 
tiblak yalnız binalauo ısınması 
ve küçük demir eaoayiıoe mun· 
hasır kılmıştır . 18 inci asırda 

(buhar ) kuYvetioden istifade 
edılmeıi , maden körnürüoe ayıı 
ca bir kıymet ve ehemmiyet ver· 
dirmiı , ve mıdea kömürünün 
kıymeti huo<lan ıonra artnııştır . 

Memleketimizde maden 
kömürU nasıl bulundu? 

Saray saltanatının debdebe 
lerini idue eden gayri Türk un. 
surlıırdao bir sırrıfıo 18 inci asar 
öoleriadc lıtaabnla getirdiği bu 
harla işleyen yao<lao çarklı bir 
( Çıtaoa~ - İıtimbot } ı ikinci 
Mahmuduıı nazarı dikkatini cel 
betmiş , bu , çıtanayı itleteo ma
den kömllrüoü memlekette bul 
mık sevdası uyanmiş, ve maden 
kömürünü memleket içinde aran
ması .iç!n bir battı humayun neı
retmıştır . 

Karadenizia çılgın dalgalarına 
lutulerak bülüo bayat ve umutla•ı 

kırılmıı inııolara kurtarıcı bir yu· 
va olan ve 111rlarca bağrında im
paratorluklar yııatan \ Ereğli ) 
limanına yaslanm ış tath bir sathı 
mailde , ( Kestaneci köyn ) nde 
doğan ve Karadenizin bazın ku· 
duran ve hazan uyuyan manza
ralarrna baka, baka büyüyen uzun 
Mehmet , asker orağında yirmi 
iki ıene didindikten , çırpındık
tan ıonra memleketine dönmüş· 
tü. 

Uzun l\f ehmtt aıkerliğiain 

ıon yılanı ( H. 1241 M. l825 ) ta· 
rihiad~ Sinop tersanesinde yapılan 
ve buhar la i§leyen ( Serabi Bah
ri ) adıadaki kalyonda g~çmişti . 
( Serıbi Bahri donanmaya ilk 
iltihak eden buharlı remilerden 
b:ridir . ) Kos~aca bir gcmiyı yü 
rüten siyah cevheri Uzun Meh
met bu gemide görmüş ve tanı 

mıştı • 

Uzun Mehmet, kllyüne geldik
ten bir müddet sonra bir gün za. 
hiresini öğütmek için Köseağzın
da ( Ereğlinin dört buçuk kilo
metre şurkında ) bir değirmene git
miş, nöbet bC'klerken ısınmak için 
ateş yakını~ , ateş ~anarken ( mo8-
tra ) )ardan kopup gelmiş siyah 

taş parçolarıoın ( kömür ) yandı· 
ğını görmüş ve bunlann, kendisi 
BalıriyeJe askerken tanıd ığı ma
den kömüründen başka bir şey 

elmadığını anlamıştır • 

Uzun Mehmet ikinci Mahmudun 
çıkarı.lığı ( Hattı humayun ) dan 
da haberdar olıluğu cihetle sırf 

bir tesnı.lüf eseri olarak bulduğu 
bu taş parçalarından bir çuval 
doldurarak karadan İstanbul yo 
lunu tutmuş ve ( metA ) mı sarayıı 

nrzetmiş, Darphanede yapılaıı tet· 
kikattan sonra bu ( cevher ) in 
maden kömürü olduğu anlaşılarak 
Uzun Mehmede bir miktar atiy~ 
verilmiş, ve bir miktar dı aylık 

bağlanmıştır. ( M. 1827 ) 

Bundan sonra Bahriyeden bir 
heyeti ilmiye Ereğliye gönderil · 
miş , yapılan tetlikatın sonunda 
Alaplı nahiyesine tdhi Karataş su· 
yun dan Amasra civarında Kuruca· 
şilenin Knpusuyuna kadar ~ir hu
dut çizilmiş ve bu hudut kömür 
huvzası mıntakası itibar olunmuş· 
ıur. ( M. 1829) 

Uzun M~hrnet , bu :\•akadan 
sonrn hir <lerebbyinden başka bir 
şey olmıynn Ereğli mütesellimi 
llacl lsmail oğlu tnrafıodan zehir
lenmek suretile öldürülmü$tür. 

Bnşlongıçta d~ söylediğimiz 
gibi Osmanlı imparatorluğu ikti
sadi ve ticari zihniyetle hareket 
etmediği ve c.ncek çok mühr@m 
zarurtHer karşısında memleketin 
menabii tabiiyesin len istifadeye 
kalkındığı cihetle bu, kömür hav
zasın<lan do. bu suretle istifadeye 
yAnaşmıımış, tersane , darphane , 
tophane , gibi müesseselerle üç 
yerde kurulu olan baruthanelnin 
ihtiyacını ya me:nleketteo tedarik 
ettiği odun ve o<lun kömürü ile 
ve yahut lngiltoraden getirdiği ma. 
den kömürü ilo ve yahut doğruılnn 
doğruya su eereyanıodan yapılan 
dolaplarla idare etmekte hulun -
muştu. 

Halbuki Sinop, lzmit , İstanbul 
tersaneleri m ÜtHmadiyen buharlı 

gemi yapıyor, ve bazı ahşap tek 
neler İngiltereye gönderilerek ma
kine konuyor ve bütün bunların 

ihtiyacı olan kömür hariçten ge· 
tiriliyordu . 

- Gerisi yarın -

Ttlrk S6zt1 

Japonyanın Çine 
oltimatomu 

Şangbaı Tas aytarından t 
Japon bllktımeti Nankin hü 

kQmetine 14 maddelik bir oltima · 
tnm vermiıtir : 

1 - Mançuko'nun Çin tara
f mdan tanıoması . 

2 - Çinio uluslar sosyetesin
den çıkmaeı 

3 - Japon , Maoçuku ve Çin 
blokunna yarahlması . 

4 - Çi.ıin şimaldeki btş vila
yetinin mali istiklali . 

5 - İngiliz murahhası Leith
rose'la münasebetin k"silmesi . 

6 - Deniz illerinin ve ilçel.· 
rin silahsızlandırılmaaı . 

7 - Yan • zi ovası ile Man
çuko arasında doğru demir yol 
ttSisi . 

8 - Çio'de Japoo aleyhtar · 
lıiına son vcrm"si . 

9 - Çin sild işlerinin Çan 
gayıekteo ılıoarak Ho lo zin'e 
verilmeai . 

10 -Bütüa hıkimiyetia Nan· 
kia icra \'ekilleri heyetine veril
mesi. 

11 - Eski Mançorya bakimi 
Çansul'in işten çıkarılmaeı . 

12 - Kommünizme kartı 
müşterek mücadele . 

la - Komindan partisi kon · 
gtelerioe Japonların da iştiraki • 

14 - Çmio Amerika ve Av· 
rupa devletleri tarafından gele
cek her türlil mali ve ekonomi 
yardımlerı tamamile ret etmesi . 

PRAVDA'DAN 

Mançuri Sovyet hüdu
dundal<i hadise 

"Pravda,, dan: 
19 ilkteşrin 1935 de Mançu 

ko Sovyet hududunun Navo-Alek 
ıive mevkiiade bir Japon Mao
çuko müfrezeıinin Sovyet budu· 
dunu geçmesi suretiyle me1daoa 
gelen hadisenin tafsilatı öğreail
miştır. 

O gUn 40 kiıiden mürelckep 
bir Japon Maoçuko müfr(zeıi 

saat 16,5 da iki Sovyet nöbtciıi 
tarafından gözetilen hudut hattını 
geçmitler ve bunu gören nöbet 
cileri geri çekilmeleri işuetine 

karıı ate§le mukabele etmiıler· 
dir. 

Bunun llzerine nöbetcilerin 
yardımın1 kooan 18 kişilik bir 
Sovyet müfrezeıi !Jı1ponlar tara· 
fından tiddetle eteşe tutulmtıf ve 
bu arada Sovyet müfreze kaman 
danl Kotelnikof ölmü§, kuman · 
dan muaviniyle diğer iki kişi ya
ralaomıgtır. 

Bu üsadme Sovyet sınmoın 
2,3 kilomttre içinde ve Sovyel 
topraklarında olmuştur. 

Sovyet askerleri bo hadi•ede 
o kadar dürüst davraomıtlardır 

ki, Japonlu geri çekilmeğe b.ıı
layınca oolara kartı derhal ateşi 
kesmişler ve onlaıa hudut çizgisi 
ne gidinciye kadar da ateşle takip 
etmeınit'erdir. 

2100 metre derinliğin· 
de petrol kuyusu 
14 Pravda,, darı: 
Baküda Aziz, petrol madenin· 

de yeoi ıondajlar yapılmıı ve bun· 
laıdan 2119 oumrolu sondaj boru
su 2100 metro derioliğioden glln 
de 400 ton petrol ve 500,000 met
ro mikap gaz vermiştir, 

Yerden çakan petrol 90 · 100 
hava tazyilcinde çıkmaktadır. 

Bu kuyu derilikte üçünçOn 
dür. 

Noterlerin beyiye 
hisseleri 

Noterlerin ~dliye rüımmu pul
lnrından alılıkları beiye aid . tını 
do. umumi kazo.nçlurı meyanındıı 1 
beyannamelerinde göstermeleri lü
zumunu Finans bakanl ığı ddıcr
Jarlıklara hildi·miştir . 

Habeşistan mes;lesi fngiltere 
için bir bahane imiş •• 

ooe4+·••Ml>+ı+e---

- Birinci sayfadan artan -

dar ltaly•nın Habeıiıtan üzerin· 
deki emellerinden haberdar edil· 
mişti. 

Fakat logiliıleri birdenbire 
alevlendiren ve bizim Habeıistan 
üzerindeki cme11erimizi kabul 
edilmiyecek bir şekle sokan iıte 
bu Fraasız - ltalyan dostluk 
muabedesidir. 

Hakikatta İngilizlerin kabul 
edeuıiyecekleri ve kuıkulandık 
lan bizim Hıbeşistanda ycrleı
memiz deiil, Fransız ve İtalya 
donanmılaru.ıın Akd•aizde muh
temel bir ittifakıdır . işte İngi
lizlerin her ne babasrna oluraa 
olsun önüne geçmek istedikleri 
tehlike budur . 

* • * 
Bu sözlerden soora kabine 

ıinin ortasında bir aşağı bir 
yukarı yllrümeğe başlayarak ko 
nuımağa dtvam etti : 

-Gazetelerimizi okudunuz 
mu ? Kadınlarımız da bizimle be· 
raherdir . 

Bu ı6zlerdeo biç bi ~ şeyi. an
lamt.mı,, kendisine hayretle bakdı
ğımı girtıoce : 

- Kadınlarımıt bugil• bir
~eşmit~erdir ve ıayın takdirdir
lcr . Artık PariRin Ropları, bo 
yaları, Parfumleri bitti . Oolar 
arhk ıizden bir şey almamığa 

yemin ettıler . Ve söıleriode de 
duracaklarını tllpbe yoktur . Bu 
nunla beraber onlar bizim için 
gllzellikleriodtn, cazibelerinden 
bir ıey kaybetmiş olmayacak· 
lardır . 

Onun bu Bon ıözlerini o ka
du kuvvetle takdir etmiı olma 
lıyım kı; bundan çolc: mOtehaesiıı 
olarak bana doğru ilerledi : 

-L•val ne y•paeık ? Lnal 
ne y•pacağını o kadar bilmek 
istıyoruz ki .. Sesiain tonu de
ğitmiıti . Daha tatlı, daha müt· 
fik olmuştu • 

- BütUQ umudumuz Fnn· 
sada , Lavaldıdır .. Biliyoruz ki; 
Lııval bizi seviyor. Hatta Duçe
ye kartı da büyük bir doetluk 
besliyor . Zaten orijinleri de on· 
ları birbirine yaklaıtırmekta 
ve birbirleıioi takdir rtmekte
dirler. Her halde Lavel ıon bir 
uzlaıma bımlui daha yapacak· 
tar . 

Gülüyordu . Ve kendisini 
terkedeceğim zaman onu göz 
leriaio içini ümidle dolu buldum 
Ayrılırken gülerek: 

-Yavaşça yilrümek •re ted
birli olmak lazım . Bir kıç brf· 
tadabberi matbuatda görülen 
f lyan tee11üf bir &uç makale 
den sonra zan ediyorum ki, bü· 
tün düny1ty11 iyi bir haber ve 
temkin örneği veriyoruı. . Duçe 
"Zecri tedbirleri düyük bir ta 
b-.mmiille mukavemet ed~celc,, 
dedi . Evet. İztirapla mukave. 
met edeceğiz fa"at hııkir ol cna. 
ya<'ağız • 

· Zamanla her şey aydınla

nabilir l 
* • 
* Onu terkederkeo , l\fosoli-

niyi görmeğe gelen üç kişi ile 
buı un buruna geldim . Onu 
baoa tasvir ettiter . Ve tasvir
de daima vaki olduğu llzcre , 
portre hem modelinden hem de 
onu us .aedenıien bir ıeyler 

ihtiva ediyordu . Bana her bi
ri , bizzat kendisine benzeyea 
bir duçe göıterdi . 

Bu tıhıslardan biriııcisi Mo · 
lankolik bir geoç kadındı . Ba 
na şu izah'!! t1 wrdi : 

- Ço' sert . . Çüokü bış ına 
geleni anlamıyor . Ve .. Anlama· 
dığı her dakikada eldea çıkaa 
çok oamuslu bir adam .• Kocı· 
ma ellcrioi havaya kaldırarak ; 

11 
- Karşımda elli iki mi\lel 

rar • Bunlardao hiç birı bu işe 
müstahak olmak için ne yapi
cağımı bana söyleyebilir mi? .. ,, 
dedi., 

• •• 
lkinciıi, heyecanlı bir bahriye 

3zabiti idi. 
(- Yan bakın varın?. )de· 

mek iıteyen bir eda ile: 
- Düçe §İmdi gayet iyi anla

dı ki, dedi, kendisine bir duzak 
kzruldu; ve bu duzağa dütüğünü 
kabul ediyor. 

Fakat o, ayni !amanda, bütlln 
milletinin kendisi ile beraber ol
duğunu da biliyor. Ve eğer birin
den birinin muhakkak ölmesi 
lizım geline, dünya, .hiç olmazı•, 
şerefle ölmenın ne demek oldu
ğunu görecek! 

* . * • 
Üçüncü oabıs; Düçe ye, nice 

Fraoıııın İtaJyayle asla döiüıme
mete yemin ettiğini söylemeğe 

gelmi§ büyük cesaret sahibi bir 
Patis ıaylavı idi: 

Mueolini, heyecanla sanılarak 
ona cevap vermek için ayıla 
kalktıi 

- 'İ'eiekkür ederim, diyordui 
Fakat, harbi dütünmeden öoce 
ıulhu dütllnllrıüz! Liival, dostları· 

nız ve siz son bir gayret gösterin ve 
tier muvaffak olursanız, İtalyanın 
ebt'di mianctdarlığıoı kazanac'.ak 
ıınız 

* * • 
Ba üç ıesi işittikten ıonn, se 

faıeıhaoelerdeo bazılarına uğra 
dım. 

Romanıo yüsek hir noktasın· 
dao, (V (o edik :sarayı)nrn etrafın· 
da, İtalyayı cezalandırmayı kar ar
laıtırmı~ elli iki devlt"tten bazı
larının bu sarayın yakınındi ~eya 
ötciinde yerlttmi§ olan sefaretha
nelcrine bakmak çok tuhaf oluyor. 

Bu ıefarethanelerden bir ka
çmı intihap ettim . 

Fakat ora)ardı; genç kadının 
bahriyelinin ve ıaylavın yarıllh· 

ğt hislerin aksi haıule geliyor
du : Bir çıı gırak sesinden başka 
bir ıey iş: ımerlim . Sefarethane 
müıavir ve At..şaleri, Faşist §'fi 
hakkıoda s :ı d ::ce krodi diplomat 
bakımlarından bilkllm verdiler ve 
hunu da, onun (< sayısız hataları• 
nın bir listeıioi meydana getir
mek için yaptı ' ar . Bıri : "- Bu, 
büyük bir adam .. Dedi; Allah 
Bizi biiyük adamlardan esirıe

ıin ! . ,, ikincisi, ıoğuk bir ı~kil· 
de : " - işi önceden görmek ge
rekti ! . Büyilmek için biç bir za
ruret yoktu ! . ,, D<'di . Ve üçün
<'ÜSÜ, istihza ile : " - Bana o 
büyük bir adamdır mı diyorsu
nuz? 

Büyük adamın alacağı küçük 
tedbirlermi dir ? . ,, Sonra; hep 
eyoi hayal önünde birle§tiler : 

- Açık bir kapan vardı . 
Ve, ht!p bi den düşUndüler, ilave 

rttiler : 
- Ve unutmayın ki bu kapanı 

ooun yıktoıoa koyan lnğilizler 
değildi .. 

K sa bir sükut .. Ve nihayet : 
- Ammı o içine girdi · Allah 

Allah .. Gayt't tabidir ki İnkili.t
ler o zaman kapanı lupıdılar. 

Ve bunu ıöyleı-ktn biç bir be• 
yt can izhar etmiyorlardı . 

Efgan sporcuları Sov
yetler birliğinde --

21 - 10 • 1935 de Efganis
taadao Taşkende 9 voleybolcu , 
3 güreaci ve z spor c,.miyeti mü · 
messilinden mürekk~p 14 kişilık 
bir spor heyeti ge imiştir . Birin 
ci müsabaka 24 · 10 da Teıkent
de Dinamo stadıoda y1tpılıcaktır. 

PRAVDA'DAN 

12 Son te4rln t9lS 

Suriye gazeteleri 
,,,,. 

Cumhuriyet bayra 
mızı kutlayorıar 

·ı;oı' 
Tückiyede Cumhuriyet 

1 
6·d ı 

·k· · 1 d" n .. ıın t~ J nın onı ıncı yı on aıu IJ!İıll' 

için Berut gazeteleri gaye~ 8~ et· 
ve hararetli bir surette iştır• 
mişler. b•b~ 

Bütün gazeteler bundstJ ,1,11 

etmekte, Atatürk ile arkads~i~ 
nı ve ~ard e ş Cumhüriyette. 

0 
1 
;·I 

sıı:ne içinde yapılan tarıkkıler 
kiretmiılerdir. ı') 

Berutta çıkan "El be loğ• h 
zetesi oniki yıl içinde yıp•l.•:~
leri hülase ediyor ve TQrklf b'' 
Avrupida ıulh iet~mekle bt''~dlf 
bir Avrupa ihtilafı olduj'o 

1~~' ~ 
de her halde bitaraf kah~ık ki: : 
diğini kayrldediyor ve dıyor ·~-

·Bu neticeye varabilrnek :~ t 
bir memleketin her ıeydeıı t i;t 
kuvvetli olması lazımdır, \'e et' 

Türkiye Cumhuriyetini id5~0ı11! 
deoler bugün ooikinci yılıP\ •' 
ladıiımız Cumhuriyet k\.l,u 

0

111
·1 

beri bu aeticeye varmak iııe , 
lıf· 

ler ve muvaffak da olaıUt , 1 
,At•'o 

"Ennebar» gazete8İ, ti'' 
ile arkedışlarının bıyat ft·~~i 
mcııilerine ve yapılacak b9

'' ~· 
de itleıe uzun bir makıie t~ 
etmiştır. ~ 

"Ebabil• gaıeteai beaıeıı 6 i 
tüo aabif elerini bu yıl döoOıJI 
tıbsiı etmiştir. f 

Berutta çıkan • Etkeşkiil ı 
zeteıi diyor kı: I 

·ıe 
"Suriyeliler, kardet IJJ

1 
1 • 

berı~er ba!ram ya~ıyor .. ~t•~r 1 
küo ıdaresıodc takıp ettığ1 ~ 

lak muvaffakiyet yolunun e~e ~ t 

devam etmesini temenni edı1 ~ 
.. 

Irmak- FilyoS 
hattı 

Birinci say{ adan artoP 
· ıbi 

lacak ve memleket için, bı fı ı 
bu arada kurulmakta olaP .. b' 
lularımızın istediği kömüııJ ~' 
zadan içeri taıımağa başlı~ 
olan Irmak - Çıtalağzı Zo d 
dak hıth belki de bütüP Jıt 
mızın eo işleği olacsktır · i 

loıaıtı devam etmekte ı' 
Filyos - Zonguldık kısıı> 1 ıJ'~ 
guldakta kılmayıp, Zor'Jı> tı 
ile Errğli arasında da de'''~' 
mekte olan kömür mıntalı•1 ı 
d k 1. •• " I' oı I il ' an g"çere •omur ıqt .. ' ~lı 

üzere yapılması kararlı E•ttı 
maoına kadar uzatılacJkt 1 ' •

1
; 

Ertğli limıoiylf', Zorıgıı / 1 

- Ereğli kıımınıo tamıaı111~v 
srndın sonra kömür beı\"~8 •.'~ı 
limanı taşınacak büyük ~1 ~ 
d k. k- .. - jçıll a ı omuı un taşınması ;ı 

hırlı ioletmenin kifayet rtıJl1 1 
ceği aoleşıldığından Çattl.:.ı~:İ 
reğli kısmı elektrikle işl.1'11 

tir . 
""tf• 

Hallın ekonomik de9 ~ 
Büyük savaşta bavzruıı~t'ı 

miıyollarrmıza bağlı ohtl" 
1

/ 

dan su aşın sürdüğü uı.U 11 ı' I 
.. d 1 k . k- .. i~' iJ ıçm e mem e etın omur I" 

cının düşman tt'hdidi altı~d·~/ 
lunan dt nizyoluodao gtll

11 

gerekmişti . ..~ıı' 
Bunun ne kadar giic;ıu,~~I 

sıkıntılara ve ıayıat mal 0 ol 
göz öoüoe getirilirse deıııirfl 
nmızıo kömür havzaııo!l g 1 ~ 

bı" olmasının m<!mlcket bee• ·ı~ ·ç• 
kadar mühim ve paha b• 

bir esrr olduğu anlaşılır · . 11 -

Bun.dan başka kömü~ f!~1ıJ.~r 
dOımesındeo , kömür ıstı e'' 
nin : aı tmasından , oJuP f~ '~ 
her taufta kömür kull:ıo0l 11 

_,, 

retile ormanlaıımızın kor111111 ~ 
oı temin rtmesi de yeni h' 

ZID şecrfli bir ceplıcsıdir · 
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Şar kurum~nun toplantısı 
Birinci say{ adan artan -

arab111 hayvanının mu 
)apıldığı bildıriliyor-

liıllc itleri arHıada 14228 
t,lif muameleye ait ilmi-
' tasdik edildiii ve her gün 
il itlere ngmen bu deirr.nin 
Ç•lııdığı aolatılıyordu . 
~)ar itleri arasında:Sl8 hu· l 
54 terazi 2 el terazisi ve 
kilogram demgelaodığı ve 1 

11
• hükmüne aykın yürüyen 1 

kbıı hakkında kanunui mu
;e _yapıldığı slSyleniyordu , 
tfaıye itleri arasında geçen 
lebir hududu içinde 20 
•den 10 baılangıcıodı, 9 
llıtsioe meydan bırakılma 

~k söndürüldüğü , Şambaya 
6yüodeki bir yangına da gi· 

t~ ıöndürdliğü yazılıyordu . 
F,b iıleri arasında ıcbze hali· 
~ deposu ve ıu tesisatı ya
•p, sut kulesine vakıt sireni 
'iu , kaaara buz maldnui

~tQi bir kompreıör daha ek
ı&· 
s• , Namıkkemal mektebi , ........... _ 

oa 30 metre derinlikde bir 
çıkarılarak temiz su elde 

,iği, Sebze biili civarına ilfa 
~ ıu alabilmesi için tertibat 
dıiı , yeni mtzarhğ• kadın 

.etktkler için öl O yıkama yrr · 
' ... ,mur odası ve bekl,·me 
A.. ti , tulumba deirui yapıldı · 
tauı, k parkında prof uör 
İn plinı Dzerine tarhlar 

lendiği , parkın aafalt cad
e bıkan yüzOue p.rmaklık ve 
'lraldaramı yakıldığı , asf•lt 
•ıio yeni otel 6nüodea iti-

11 hüyilk bir kısmmıa esaslı 
ttt, lımir edilditi , aafalt işle 
' kullaaılmak üzere bir kon 
'getirilip kurulduğu , yeai
)tpalmasına bui'ıln için im 
lÖrlUmyen bozuk yollar• 

bugün 10124 sayıya ulaıdığı anla
tılıyordu . 

Mali duruma gelince memle
ketimizin rkonomik durumunun 
düzelmeğe baılaması dolayisile 
Belediye tabakkukatımn büyük bir 
nisbet dahilinde tahsiline muvaf
fakiyet basıl olduğu, şimdiye ka 
dar hiç bir yıl, tahsilat yekunü 
muh•mmen mık•iarı geçmediği 
bılde 934 yılı içinde muhammen 
mikdarda 31424 lira 72 kuru§luk 
fazla tahsilat olduğu, Kanara tak· 
sitlerindea geriye kalan mıkdarı 
her ay muntazaman 4000 Jira ya
tuılmak surotile ilfaye .devam e 
dildiği, geçen yıllardan kalama 
elektrik tenviratı borcundan mü· 
bim bir kımınıo ödendili, Be
lediyeler bankasına kanunen ya· 
tırılan yüzde bt'şlerle bugün ora· 
da 71664 lira 89 kuruı hilseoin 
birikmiş olduğu, Merkez bankası· 
n• şimdiye kadar 15493 lira 73 
kuruı yatınlarak bisaedar olun· 
duğu, Merıio laman şirketindeki 

Belediye hi11emizin.de 40,000 lira
ya ulaıtığı, Beledıycler bankasın· 
dan yapılacak 90,000 lirahk istik· 
raz itinin normal yolunda yüıü

duju ve umumiyetle Bf!ltdiyemi
zia mali durumunun çok sailam 
olduğu uzun uzadiye anlatılyordu, 

Urbay Turban Berikerin bu 1 

raporu okunurken Şarkuruluaa 
birine' reis vekili Avukat Sait bıt· 
kanlık ediyordu. 
Rapor okuoduktaa soora, bu:rapor 
hakkında mutalia olup olmadıiım 
üyelerden soran Saide, Baki Ton-

ğuç Süt iıiyle umumi teoviral mcıe· 
lesi: bttkkıodı, Tevfık Genç; Asfalt 
caddenin tamiri ve s,bze h•li 
yapısı hakkında, ve di§ tabibi Şev 

( Tllrk Södl ) 

Yeni bir servet 
kaynaf'mız 

- Birine sayfadan arian -

esirgemeyiniz · Zira o size faz 
lasile yumurta vermek suretile 
karşılıgıaı verecektir . 

5 - Mutlaka tavuklara fol 
luk yapıoız ve temiz yerlerde 
yumurtlattırınız . Zira kirli yu
murtayı Avrupa almaz kirli ve 
ufak yumurtaları kendiniz sar· 
fediniz. 

6 - Aldığınız yumurtaları 

rutubetsiz ve temız kaplara ko
yarak derhal satııa çıkarınız ·ve 
sabnız . Beklettirmeyiniz . 

7 - . Yumnrtaoın taze1i şe
ker kadar pahalı ye .bayatı ı•P 
kadar ucuzdur . 

8 - Yumurtayı pazarlara 
naklederken inca Hmana sarma 
yınız uzun samao, kuru ot ve 
en iyisi çavdar sepiylc sarınır. 

9-Vatanını seven her Türk 
memleketine daha fazla para 
girmesini , kendi malını iyi fi
ate satmeıını isler . O bılde 
bize rekabet rdeo diğer mem· 
leketlerin yumurtası gibi bizim 
de yumurtalarımız niçin taze, 
iri ve temiz olma11n ve nıçın 

daha fazla fiata satılmasua? E
ğer elioize daha fazla para :gir
diğini iıterseaiz yukarda saydı -
iımız §artlara riayet ediniz . 
Bu· suretle hem kendinize ve 
hem de memleket ve vatanınıza 
yakıtır bir halde faydalı olur
sunuz. 

Eski ve bıyat yumurtaların 

para etmcdıği Lir zamandayız. 

Şimdi uki bildiğimiz vniyelte 
değiliz . Bugün istihaalat\,ı mem· 
lekttler dahi ihracatcı olmuıtur, 
Halen mevcut ithalat piya1a· 
larımızda çok sert tahdidi itha· 

Habeşler 
dayanamıyorlar 

-birinci ıahif eden artan -

güney dotusuoda ihtiyat ku•veti 
olarak bulundurulmaktadır. 

Kuzay cephesinde bulunan 
General Tantioi kuvvetleri Secb
cot yüksekliklerinde meVki alır
ken .kuvvetlerin sol cenahını teı 
idi eden Danakiller Ouachere 
Soebcat bölgeaiade toplıomak
tıdır. 

Amba Alıpui bölıesinde ke 
tif uçuıları yapan İtalyan uçakla
rrı önemli Habeı kuvvetleri gör
memiılerdir. 

Habctlerin bu bölgede harp 
etmiyececekleri ve Desıiede top· 
laomak niyetinde bulundukları 
tahmin edilmektedir. 

Roma : 11 ( A.A ) - Royter 
ajansı aytarı bildiriyor : 

Sa1abaaenin işgali henllz reı· 
men teyid edilmamişıir . Eakat 
Mogadisciodan g~len bir telgrafa 

göre İt•lyaa kt tif kolları SaHba 
Dan ölel\inde bulunan Dogabour 
civarına varmıılard11 . 

Kebire : 11 (AA) - Habeıis· 
tan ile Arabistan · arastada bir ... 
anl•ıma ihtimalini mevzuubahıe-

den Oglkora gazetesi bir Habeş 
del•gasyoououn Yemenden !ge-
çerek Ceddeye g~ldiğioi yazmak· 
tadar . Hararetle karıılanan Ha

beş deltgelerini İbni11uud misa · 
fır etmiştir . 

Aımara : 11 (A. A) - Tigre . 
cephesindeki Hevaı ayları bildi· · 
riyor : 

Haber aldığına göre İtalya 
uçakları Amba-ala gol yakıoıo· 
da bulunan eaiot - Michıil de 
topla1ımakta olan ta"riben 1.000 
kigilik bir Habeı kuvveti ve gD
ney istikametine kamp kurmut 
olan dügm11n kıtaları görnılltler· 
dir. Tek~ra b8lteai köyler1nde 

Hab't kuvvetleri bulunmaktadır. 
Uçaklar, Acneaiğioi gölü etrafın

Sıyfa : ~ 

Asri Slaı•ada 
9 Teşrinisani cumartesi akşamından it; haren 

iraesine başlanacak olan 

Meşhur rejisör : Michael Gurtiztin 
vüc~de gatirdiCii 

Fay Wray ve Lionel Advil 
gibi iki büyük artistin temsili 

..-Meçbal doktor 
Şimdiye kadar yapılan, heyecanlı ve esrarengiz fılmlerin en 

dehşetlisi ve en mükemmelidir . 

ayrıca : 

Pate .ıaraal 
yeni dlinya havadisi 

pek yakında : 

ildlrea ada• 
Şarka ait büyük 

6086 
film 

-

FevkalAde bir konfür , pek mükemmel bir ses , rahat koltukl11r ve 

eo büyUk yıldızların temsil ettikleri en büyük filmler. lıte : bütün bun
ları pek yakında kapılarını sizlere açacak olan 

(Taa) 
Sinemasında 

görecek ve beğeneceksiniz 

Pek az bir zaman kaldı bekleyiniz 

6106 

•raba çakıl dökilldüğü , 
'-et koneğı ile taşköpı il ua
Ptrke kalerım balioe gf'ti
~i İçin 110,000 tane pıırke 
lırlandığı , 1ebze bili yekı
AAbıya giden •çık lağa 

beton bllzlerle kapatıldığı , 
Caddenin dört yol ağzı ya 
Yeni bir umumi beli yapıl· 

'plthir plioanı yapmai'ı teabbüt 
tofeıör Yan senin ve ısiıtanı· 
~~rabl1rıodan belediye lehine 
1 rılık bir tenzilat yaptırıl · 

ket; ıehir sokaklarıoan sulanması VP. 

kuyular hakkında, doktor Naim; 
frengi mücadelesi, içme ıuyu ve 
Belediye ,kimya hanesi hakkında, 
Rasim Yurtman, kömilr ve odun 
mcıelesi b1kkındı, K11ım Ener de 
karasinek mücadelesi hakkında 
Urbaydan bazı istihzahta bulun 
dular. 

lit ve kuyudat ikame edilmit
tir • Ve yalnız taze yum ortaya 
para veriyorlar · Binaenaleyh 
köylü ve mllstabsilden toplayıp 
aldığınız yumurtal•rı derhal ve 
bilatehir ihraç merkezlerine HV· 

kedıniz . (Sergi) zihniyetini ka · 
tiy tn ortadan kaldırmaz • Mıh 

iyi işleyinz ve ciddiyetten ayrıl 
maymız . Bundan ıoara iyi ma· 
la yii para. Binunaleyh yükcliler· 
den ve mlletabsildeo kirli çok 
ufak ve uki mıl almayınız • 

da hiçhlrsutl hareket g5rme· ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

•e Y•n1eain ~Atatürk parkı 
~lllceııımd bir plan hazırla
' Parkın bu plioa göre dü · 

d:ekde olduğu anlatı -

~ 1~i .. ıı iıi de bugüo 4.5 
•lık l&eşif ile müoa"uada 
Q Ve buaua tenzilitiyle 
d' belki dörlyüz bin lira 
•ba ucuZI çıkacağı ve bu 
" P•raııoı belediyeler ban
~ 6deyip oa yıl içinde bele 
it' ,1 •n gümrük yüzde onlıuıo· 
~eatı hi11elerle bu borcun 

~lk Clğı ve nihayet 937 yılın
trrıızıo ttmiz bir euye lca,1 •öyleoiyordu . 

• •ra itlerinin her yıl biraz 
g:;.liıdiği;ve 932 de 856' 8 

i lrea kanaremızın 934 yılı 
~ ~ 106010 liraya ulaıdığı , 
t;s •kımınd•n çok hayırlı 

bt6tdotü ve rzcümle geçeo 
'Y"ın yenilmiyPcek de 

~ t6ıüldötündeu imha ve 
• ~r•t1ıo da bir kısım azası 
tı 1 0 1.Jutu için zararlı lu 
d~ın Yok edildiği , soğuk 
~it Pol•rınıa halkımızca her 

1 
bP•rça dahı uğb~t gör

fıtrıı Q ~ıl havaların erkerı St 

~l dolayısiyle buz maki · 
r giin 1100 kalıp buz 

" halka çok ucuz bir fi 
~itıldıtı , kanıra fidanlığın· 
~ •iiılenmeai için yetişti

ltli fidanların sayıs:nnı 

Urbay Turban Beriker bütiln 
bu suallere lazım gelen cevap ve 
izabıtı verdi ve rapor kabul edil 
di. 

Bu arnda oturuma bet dakika
lık bir ara verildikten sonra ikinci 
oturum Tur han Berikerin başkan
lığında yapıldı ve günuelikt~ki di

Ukranyada bir gizli teş
kilat meydana çıkarıldı 

mitlğrdir. 

ltalyaala Makalle içinde bir 
depoda eoknlmuo hir uçak bal· 
muılardır. 

Aımarı: 11 (A,A) - 8. rjao 
sınm özel aytarı tebizle bildiri
yor: 

İtalyan ketif ,tayyareleri Am. 
ba Alaiı dağlarının cenubunda 
Seo · Misel civ.,ındı mühim 

AlsaraJ ılae•aıı 
Bu akşam 

ğer maddeler görüşüldü. 

Bu meddeler arasında, belediye 
yazı işleri direktörü Vedat Güclü
nün askere giılişi dolAyısıle hasıl 
olan vaziyetin bir karara bağhın

ması işi vnrJı Bütçe ve kanunlar 
encümAni bu mesele hakkında ka
rar vermeyi şor kuruluna bırak
mıştı. Şar kurulu cpiyce uzun SÜ· 

ren bir konuşmadan sonra, Vedat 

Ukranya lçiıler Bakanlığı tara· 
findaa yeni bir komplo teıebbllsll 
meydana çıkormıılardır. 

.Mütrıebbüslar batlıc• Troç 
kıslerdea ve eski beyaz1Ruslardan 
mllrekktptir. 

ınikdarda Hıbet kuvntlerinio 
tahanlit etmekie ve müdafıya 

ha:ıırlaomakta olduklarmı bildir
mişlerdır. 

ı yeni bir muvaffakıyet daha kazandı . 

Güclünüo istifa etmemiş suyılmasına 
ve ynrsubay oluncuya kadar ma
aşının üçte birinin kendisine veril 
mesine karar verıli . 

Gün<lolik Littiktı·n sonra Feyzi 
Dural, bir takrir vererek şehrimiz 
posta teJgraC idtm·sin in , nisbeten 
eski bir bina satın almak ve onu 
onartarak postı v~ telgraf ve tele
fon servislerini oraya ıoplamak 

iizere olduğunu , halbuki hunun 
lıöylo yapılacağına , bu para ile 
~ehrin en güzel bir yerinde eyi 
bir bina yapılmaşının hem şehrin 

güz~lleşmesino , hem de bizzat ida
renin eyi ve ihtiyacına tam uygun 
bir bina kazanmasına yarıyacağını 
ileri sürüyor vo lıu mesele hak
kııı~la bayındırlık bctktınhğınıo gö
zünü bu işe çekmeyi teklıf edi • 
yordu. 

Bu takrir oyrıon kııhul ı•dildi 

Bunların maksadı fırka karar
luına kuşı gelmek, münakallta 
zarar vermek gibi ıeylerdi. 

Teıkilitm baş1Dda Bağdancf 
isimli bir mühendis bulunuyordu. 

Amba - Alağı d •ğlanaıa şl • 
mali rarbisin• Habro tahşidıtı 

yapılmakta oldutu haber veril· 
mektedir. 

~~---------·------~---
ooaum 

1 

1 

Bu sebeple 40 kadar kimse tev• 
kif edilmiş ve gimdiden 20 ıi 
mahkemeye verilmiştir. Mabk,me 
aleni olarak Harkofta yapılacı1ktır. 

Belı:diye muhasebe işyarların
dan arkadaşımız Adilin dün bir 
kızı doğmuştur. Yavruya mutlu ve 

1 
uzun ömür dilerken ana ve baba· 
sını da kutlarız. ı "Pravda •dan 

~~~~-----~~~~--~~------~~~~-~-- t 

r- Tıp fakültesi; dahiliye seririyat eski~ l 
muavini Adana Memleket hastahanesi . 

dahiliye mütahassısı 

Doktor 
Osman İsmail Bozhurt 

Bilumum dahili hastahklar1nı teşhis 
ve tedavi eyler. 

lşbankası arkasında Milslim apartmanı 

' 

vo \'arşf\mba günü saat on dörlte 
gene toplanmak üzRro hıı tor,'ıın- lı 

tıya son nrildi. ----------------·-----------· 

Babeş ltalya barbl 
Aduva muharebesi 

Mille,tler meclisinde zecri 
mUzak11rasi 

tedbirler 

Yunan milletinin krallığa döniJşiJ 
gibi en yeni ve heyecanla dünya haberlerinin fılmini taktim ediyor. 

Balaamıyaa ada•ıı 
Mirnaloy - Pavl Vilyam 

terafından yaratılan bu M etrogolJvin şaheseri bu senenin en yeni ve 

en güzel filmleriodeo biridir . 

ilaveten 
• · en yenı dünya haberleri 

matine : 
Çartamba 2,30 da tenzilAth halk matinesi 

6085 



~ayrı. 4 

Adana Borsası Muameleleri , 
1 

IJAMUI'. ve rrs~x 
Kilo .lt'iyatı 

CiNSi Eu En ~oL. 
Satılan Mikdar az 

IC. s. /{. s. ICUo • 

=IGiplmalı pnmuk 
,_ -= 

Piyasa parla!• •• 37 37,50 
Pivnsa temizi .. 
iane I 37 4ö 
iane il 34 38,50 
Ekııpr,.11 42 
Klevlant 1 - YAPA(;I 
Bey11z 

1 1 Si,ah 

Ç t G 1 T 
:Ekspres 
iane 2,02,5 
Yerli "Y Pmlik" .. "Toh urolulı:., 1,87.5 J,82,5 

HUBUBAT 
Bn!dııy Kıbrıs 

•• Yerli 6,75 
,, Mtntane 

1 

Arpa 4,25 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuı yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Si sam 15 --·- UN .... Salih 900 

... ... .. 8SO ,,. ·- ~ 
.D '° -Düz kırma ,. 
~-~ 

Simit :ı- .. 
Öc -.~Cumhuriyet 950 ::: "ii 
~;:. .... " 900 
~ 1:-1 Düz lı:rıma ,. 

Alfa .. 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

11 I 11 I 1935 iŞ Bankasından ahnmı~ur. 
Santim Pcnc 

Hazır 6 55 Liret 

1 
91~ 

Ranmark 
1 inci K. V 11deli 6 29 1 97 

Frank .. Franeız., ,-, 
2 inci K. Vadeli 6 28 Sterlin .. Ioıilis,, 619 'so 

5 79 Hint hazır Dolar "Amerikan,. 79 46 
Nnyork 11 39 F'raok ••Iniuc" 

,_ 

l __ B_e_ı _e_d,_i _Y_e __ i_I_i_n_ı_a_r_ı ___ , 

1 ._ llfıki.1 n.-t önünJen başlıyarsk Taş köprü önünden Abidin p:ışa 
caddesHe b•rlPşen yol, Şarboylık F.,n itleri direktörlüğünde bulunan 
proje, şertnaın"si vo keşfine göre şos ıdan parkf<ye çevrilecektir. 

2 - Yolıı lıaşlamndan projesine göre kesilecek yerler kesilecek ve 
yoniJ~n şartnnrnosine göro yapıldıktan sonra yol proj"ei , zemine uy
durulncaktır . 

3 - Bu için para tutarı ( 6933, 10) kuruştur . 
2 - Proje ile cklidi ohm şartname, keş f ve tahlili fıat cedvellerini 

görmek istiyenler her gün öğleden evvel saat ondan on ikiye kadttr 
Yen itleri direktörlü~üne baş vurabilirler. 

5 - lhl\lİ kapalı zarfla, 22- Teşrinisani - 935 sıılı günü öğleden 
srnra saat on brşte daimi encümen le yeplacaktır. 

6 - Muvakkat teminata ( 520) liradır . 
1 - İsteklıler Nafıa direktörlerinden ihaleden bir gün evvelki ta

rihi taşıyan bir ehliyeti r~nniye vcsi~asını Fen işhri ılirektörlüğünden 
tosdik ettirtırek daimf encümene gösterm<>ğe mechurdurlar. 6018 

9-10-12-13 

Mlderrlı dok or 

Raşid Tahsin Tuğsavul 

Avrup:ı Vd Şuımızca tanınmış Hoca doktor Raşid Tahsin şarımııa 

gelmiştir. Üç hafta bııra<la kalacaktır. Baş vuracak hastaları : 

l lergün Merkez Eczanesi korşısınduki Muallim Doktor Fuadm mua 

yenehanrsinde kabol ve tedavi etm,,ktedir . 6012 3-5 

Markoni- Markoni-Markoni 

Radyoların en mütekamilidir . Markonide parazit 

yoktur. Ses t emamen td biidir. Eşsizdir ve ucuzdur. Bir 

sene de vadelidir . 

4-10 6073 
Yıldız gazinoau öıtünde Yeni 

Halk Partisi bioaeı altmdc1 

-------------------------------------""-"--------------

( Tftrk ~zll ) 

Müze dlrektörlülOndan : 
971 Lira keşifli müzenin onarma 

işi pazarlıkla 3 gün münakasayn 
konulmuştur. Keşif ve şartları öğ
renmek istiyenlerin her gJn mü· 
zeye ve ihale güoü olan 15 ikinci 
teşrin cuma günü saat 13 de de 
l\.ültür direktörlüğünde bulunma
ları 6105 12-13-14 

Seyhan defterdarlılından: 
Tuzla nahiyesinin Dabaklar 

köyü arazisi dahilinde olup tabmi · 
nen elli~bio döoüm miktarında ha
zineye ait yaylım yerlerinin bir se
nelık otlııkıye8inden iolifa hakkı 
şıutnamesi mucibince 8 - 1 1 -935 
tarihinden itibaren on bqş gün 
müJdetle artırmağa çıkanlmıştır. 

ihalesi 22-11-935 cuma günü 
saut on beştedir. Taliplllrin şart
namesini görmek ve yüzde yeJi 
buçuk teminat akçasını ya -
tırmak için Millt EmlAk idaresine 
müracaatları 6104 

12-14-16-19 

Seyhan defterdarlı~ndan : 
Karot~ş nahiyPsi iskele köyü 

mevkiiodıı hazineyt ait doğıısu mu 
baılil Basandan furuocu Salibe sa· 
tılan hano batısı yol güneyi yeni
clen tevsi f dilon yol kozeyi berber 
Ali Kasım ve mubadıl Bannş Haıan 
ile çevrili 380 metre murabbaın
daki arsa 60 şar metre mıırabba
ında üç 24 der metre murabba ında 
iki ve 182 m.,tre murabbaında bir 
parça olmak üzere ceman altı par
çRya ayrılmış olup 31 -10-935 
tarihinden itibaren on beş gün 
müddetle her parçanın nıillkiyeti 
açık artırma suretile satılığa çıka
rılmıştır. 

ihalesi 15-11 _ 935 günü saat 
on beştedir. taliplıırin Mılli EmlAk
tıtki satış komisyonuna müracaat-
ları .6078 7-9-I0-12 

vilayet daimt encümeninden ; 
5265-1161 

Hususi idare ile alAkedar de· 1 

~-; ,"\' . 

.-

·- . 

, ..,. - ... 

,. 

·DARA· · 
ôiRiKTiR~N 
RA~T ~D(;Q 

vairin kışlık yakacakları için ah· ı----------------------
nacak olan ( 11400) kilo kok kö 

mürü ve ( 10000) bin kilo meşe 

kömürü ilo ( 12250 ) kilo meşe 1 
oduı unun oçık e\t!'\ıltmesine tayin 
ve ildn olun~n vakıtt:ı istPkli çık
madığından açık eksiltme müdde
tinin 19-11 -935 sıılı günü saat 
9 kadar uzatılmıştır . ist· klılerin 
o gün saııt dokuzda dı ioıl encü
mene miirocaat eylı maleri.6092 

9·- 10-12 

~ıayet daimi encümeninden ; 
IJarei hususiye ile aldkadar de-.. 

vairin, llususi muhasebed ı: ki oü-
munelne göre yaptır ılacok (3629) 
lira ( 37 ) kuruş muhammen be
del .i matbu' evrakın açık eksilt
mesine ildn olunan g.jnde istekli 
çıkmadığınılan işin paz•ırl ı kla yap
tırılmasına kar&r veril :oiş olduğun

dan nüm un' vu ş&rto:ımeyi görm•·k 
istiye·ılerin her gün Mubasebci 
llusosiye müJürlüğiine müracaat
ları vo ilı : ıle günü olan ikin"i teş 
rinin 19 uncu salı günü saat ona 
kndar % 7 buçuk pey 11 kçrleri 
veya muteber banka mektubu ile 
VilAyct dnimi em·ümendo hazır 
bulunmaları b!lJi·ilir. 6095 

9-12-15 

ıilayat daimi encümeninden : 
llükfimet civarında Meoı iş paşıı 

camii kapusu karşısında hususi 1 

idarenin mnlı bulunan 47-49 ve 
51 belediye numaralı üç dükkAn 
Mayıs/936 sonuna kadar pnşin p:ı
ra ve açık arttırma surt!tıle kiraya 
veril .. cektir . istekli olanların °/o 
yecli buçuk pey akçelı>rilc birlıkt~ 
26-11 -935 salı günü saat 10 <la 
daimi encümf'ne miiracaatları.6094 

9-12- J5- 17 

Adana elektrik Türk Anonim şirketinden: 
1- Elektrik telleri yakınındıı yapı v~ yahutta o 1 ırm ı işleri yepJ· 

cnk olanllirın, tehlikeye m~y<lan kıılınamak ÜzP.ro, so'iyotumizi habor
d ır etmeleri. 

2- Binalardaki soba boruları ile sıı oluklarının ve mağ.1211 p.:- rJe 
d •mirleri ve berız~rlerinin elekt·ik nukıllerinJon mümkün olduğu ka
dıır uzak bulunmssına itina edilme"Iİ her hangi bir kaıaya meyılao ve
rilmemek üz"re, sayırı Adana hıılkınılnn ehemmiy 1tl~ rica olunur 6107 

12-15-17 

Birinci sınıf 

------

Göz hastalıkları mütehassısı 
Doktor Mesut Savcu 

llastalarını her gün öğleden sonra soot 13 - 17 yo kaılnr llildli

ahmer civarında İstiklal mtiktcbi karşısındaki muayenehanesinde ka-

bul ed.3r. 5912 13 -14 

/ 

DİŞ MACUNU 
V~ FIRÇAN.I ~·I 

Aı..Li N..A..SiEli .-. 
EC ZANESINOEN ALiNiZ 

UCUZlsU/C OOGRUlsUK 
5370 150 

Kültür direktörlütünden : 
Adıına merkez Gazipııf' Of 

kuroğının « 609 • lira 4 .~"~ 
deli keşifli tamiratına tayıo 
edilrn vakıtta istekli cık~'ı9 
dan açık eksiltme müddeti 1 ı 
t.ışrio 935 salı günü sa91

•0 
kaılar t·z ıtılmıştır . istf'klile'~ 
şif ve şıırtnameyi görmıık ~ ı 
gün Kültür direktörlüğiid' "/ 
gün ve saatında Ja daiıPf 0,. 

mene başvurmaları ildn olıJ~I 1 
J0-12-14 

Pamuk iş limitet çırçır fab_. 
rektörlüğün:.en : 

S ıyım müşterilerirnİZ8 :. 
d'ıtit1 1• Fabrikumızda çektir 1tı 1' 

muklorın koçan arkasındB ıe1' ~ 
olan birinci maJde nıuh rfıl' 
mucibince , bir hafta •'-4 
knlJırılmnsı ltlzımdır. ~ıl 
ka ılnr fahrıkamızJan kald~ ., 
olan pamukların sehipler;,, . 
alıcıları tarafından kısa ,~; 

. t 
manda kaldırılması, ak~•. )JJ 
havanın tesirinden vesaır ,,,ı 
lertlen meydana gelecek "~ 
<lan bugiine kaılıır oldug·pltr' 
bu güuden S•lnra ela s11~1 

b', 
veya alıcılarına ait olu~ ~el 
mızın bu hususta hl~' _bır,.bell' 
yet kabul etıniyeceğint 
yetle bildirir. 

bCı83 

Umumi nrıriyıt 

M. Bakşı. 1,ıı 
Adana Türk !'özü u ,ıb / ... 
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