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f""' "Havalarımız 1 1 
1 Dnımıo uçaklarının tehdidi al

tındadır . Bundan kurtulmak için 
' uçak kurumuna yardım gerektir . 

ADANA : GÜNLÜK GAZETE ON iKİNCi YIL - SAYI 3376 

alya mukaddesmahrumiyeJ ~şya ve navl~~ 
f fıatından tenzılat 

radyosuna göre 1 iktisat ve tasarruf 
---------- haftası 

Moskova 
e katlanmağa başlad, Ankara: 11 (A,A) _ K&mür İtalyanların seyyar hastahaneleri 

'<asap dUkkanlar1 kapandı . Mektepler, 
kiliseler ı sıttlmıyacak . Lokantalarda, ye
'-'•kll vagonlarda bir tek yemek yenecek 

tıklım tıklım hastalarla dolmuştur. fiıtlarında yapılan 130 kuruşluk 
tenzilatın deoiz yolları ve vapor

culuk sosyetesi eıya ve navlun 

tarifelt~i _u~erin.e yapacağı t~eirin 1 Romadan gelen haber İtalyanların Ma· 
dertceıım mcehyen ekor.omı ba· 1 

kapatılamazmış . kanlığı şimdilik Lu tarifelerin eı1· katle güneyinde 100 Kilometre daha ileri-
Y• navlunları kısmında yürde on 

tenzilat yapılmasını ve idarelerin lediğini, Habeşlerin çekildiğini bildınyor. 

•• 
ll\'eyş kanalı 
ltoınadaa bildiriliyor - Mil
tr Cemiyeti tarafından 'İtalya 
Jbioe tatbikine karar verilmiı 
ti tedbirlere mukavemet için 
n memleket dahllinde yapı
k tıhdida t bu glln baıladı . 
Ba gün ilk defa olarak blltüo 

"P dUkkinları kapanmııtır . 
~~il hafta bir gün tekrar ede
'lır . 

Oteller ve yatakla vıgoalarda 
... le bir tek yemektea ibaret 
e,ktır . 

~~lfnsuıi ve devlet hürolıı mdı 
itik ve mahrukattan ekor. omi 

~-•k makaadile bu günden iti· 
\'O. Jeni çalıımı Hatları tatbi-

• başlınmııtır • 
llekteplerde te1bia ç.pJakJa
"bbatı n.zarı itibara alınmak 
'le •sgrl dereceye indiriJmiı-
• Bundan ıonra kiliselerdA ısı 
hcak ve bOtlla dini müeıse
•ılikleri oraç tutacaklardır. 

tlba11I iktiııdi zecri tedbirle 

~~~'.'' mulcavemet gösterebil
~ •çın memleketin büttln mane 

'
11'vetJeri ıeferber edilmiştir . 

\ tp düveli eri , din adamlırın -
~Sonra , timdi de bOtün dok
ı.._''- llllicadeleye 1ittirake karar 
""'itlerdi r · 
l)Qçe tarafındın '' İt!llyaa mil
• iııa bedeni ve manevi. yükıe

~tirıde Fışizmio :deterli yar· 
•ltırı " cümle.ile talcdir edi 

len doktorlar milli istihlikin kon
trolu hususunda İtalyan aileleleri 
oezdindeki otoritelerini kullana-
cıklardır . 

Bundın batkı ltalyaya kartı 
zecri tedbirleri tatbik kararların· 
dan memleketlerden gelecek her 
nevi muıtıhzarata boykot ilin et· 
mitlerdir . Milli eczacılar sandi
kası da aynı kararı vermiştir : 

SUvayş kanah 
kapablamıyacakmış: 

Silveyttea bildıriıiyor - Sü 
Vef§ kanalı kumpanyHIDID yüksek 
bir memura Royter a(anıı muha 
birine fU beyanatta hulonmuı

tur. 
''Hali h.,pte bir milletin bay· 

rıtmı taııııD, taıımaam Sllven 
kaaah bütüa milletlerin vapor
larına ıçık kalacaktır . Çünkll 
kanalı kapamak hakkımız deiil 
dir . Bu buıuıta bir çok mına 
ıız ı6zler s6yleadi . }'akıt biz 
zat lngiltrrc ve Franea 1888 mu
ahedesile Süven kanahoın ser
butiyetini garanti etmiılerdir. 

Kumpanyanın bu yökaJ, me
muru 1888 muıhedeıi , kınabn 

bir ablukı)a nııta olmayacağı 

nı bildiren birinci maddesini 
hahrlıtmııtır . Mamafih muahe
denin bu maddeıine milletler ca · 
miyeti palctıaıo 19 uıcu madde· 
ıi karşı çıkarılabilir . 

Baremde değişiklik 
Q~ırlanan projeyi hükumet kamu
~Q verdi. Değişiklerin esası nedir? ........ ___ _ 
.\11lcara - Devlet işyırları 
lırının tevhid ve ttadlllü 
~•Dunun bazı maddeleı ini o 
lirilmeıi ve bu kanurJa ba 

1 lla•ddeler eklenmaai hakkın 
b•ıırJanan kanun proj .. ıini 

et kımutaya vermittir . 
\ Qll Projeye ıöre hakimler , 
~'t~tnlcr dahil ; subaylar ve 

11Yarlar barıç olmak üze 
~l!tourlulc dereceleri on be 

•ıı'"~.İtilmiıtir . Yeni teadül cet· 
loyle tanzim edilmiştir : 

b A SERiSi 
•rece Aıli maaş 

l 150 
2 125 
3 100 
4 . 90 
s 80 

b. B SERiSi 
r,ce Asli maaı 

6 70 
7 60 
8 50 

lar bakanlıkların maaş fasıllı

rındaki tasarruflardan verilmek 
istenilmiştir . 

Memurlarıo daba yllksek de · 
rece için ehliyet ka:r.anmıları 

vazifelerinde • biraz eskimekte 
mOmkün olduğu gibi sayılan 

gOaler çabuk g~çtiğiaden terfi 
Z•manı gelip te her baagi bir 
entel dolayısile terfi edemiy~o 
memurların hevesleri kırılmakta 

olduğuadan yüksek tahsil gören. 
lerin en az Uç senede ve diA-er 
lerinio en n 4 senede terfi et 
meleri esası yeni kanun proje
sine kooulmuıtur . Bundan baş
ka memurların her hangi bir 
§ekilde bir dereceden fazla terfi 
rtmemeleri de uae olarak alıa 
mııtır. 

Yalnız A ser isinin 1, 2, 3 
iiocü derecelerinden birine o 
nun dunundaki derecede ehil 

ellerinde bulunan ve eski fiıtlı 
satın ahnmıı olan kömllrll'rı '"göz 
önüne alualc bu tenzilatın bir son 
Teşrin tırıhinden itibaren yapıl 
masını tensip etmiştir. 

Irmak - Filyos hat
tının açıhş töreni 
Ankara : 11 (A.,A) - lnşaa 

tı biten Irmak - Filyos hattının 
açılıt töreninde bulunacak olan 
çıirılılar bu akşam şehrimizden 
saat 20 ye 20 kala &z" 1 katarla 
Filyosa ritmiılrrdir . 

Tören yarın ıaat ıs de yırı· 
lacak ve Kıradeoizi Akdenİ2e 
ikinci defa batltyacak olan kö
mür yolu, Bayıadulık Bakını Ali 
Çetinkıya tarafındBn açılacaktır. 

Bakın, vereceii bir söylevle 
hattın ekonomik dtierini aolatı
caktır . 

Çaiıılılar yarıa ıkpm saat 18 
ve 19 da Fılyostan hareket ede· 
cekler ve Çarfımbı günü iSğle 
tızeri Ankaraya dönmüı olacak
lardır . 

Orta öğretiın 
Talebe durumunu yazılı 

sınaç notları değil, öğret
menin kanaatı saplayacak. 

KültOr bıkanlığığnda dün ak
tım geç vakta kadar toplanan 
kültür kurufu llyeleri, okulların 
sınaç tılimataamrleri etrafında 

konuımalar yapmışlardır. 
Geç~n seneki smıç talimatoa 

mesioio değiıtt•rilmesi tıtinia bu 
günlerde kesin t eklini alacağı 

umuluyor. 
Şimdiye kadar bu hususta biç 

bir karar veril mi§ değildir. 
Bu konuımalarda bilhaısı ta

lebelerin yazıh ıınaçlarda aldı§'ı 
numaraların, öğretmenin kanaati 
neticesinde vereceği numaralara 
t6re saptınmaaı imkanları araş 
tırırılmaktadır. 

Buna göre, birinci ve ilı..inci 
yazıl. şınaçlauia talebe beger au· 
mara dahi alsa öğretmenler kana
ati ımacmda alacağı zayıf bir no 
mara ile smıfta kılabilecektir. 

ye memur tayinine cevaz ve 
rilmiştir . 

Anc4k htr iki hükme göre 
tayin edilecek memurlara eski 
derectlerinde muayyen terfi müd· 
lletlerini doldurmU§ iıeler ao· 
cık bir derece mRfevk maaı ve
rilmesi ve bu derecede de mu
ayyen müddeti doldurduk tan 
sonra tay1n olundukları derece 
maaşlarının itası e11s1 kabul e 
dilmiştir . 

9 40 
10 35 

memur bulunmadığı ve aid ol· 
doğu vekaletçe zaruret görül· 
düitı takdi rde bakanlar kuru· 
lu kararı ılınmak ıartile iki de· 
rece aşeğ,sıadaki memurun tı· 

yınıne ve teselsülü d~rece eı

ra11 takip etmiyen ahvalde B 
serisinin 6 ıncı derecesindeki bir 
memurun A serisindeki dördün
cü dereceye ter fiine ve H seri 
sinde tuels6lii dertce ıınıı ta
kip etmiyea memuriyetlerden 
yukarıki dereceden kar ıılık gös 
tcrilmek ıurelile aşagı derece · 

f 
ı Projenin ihtiva ettiği diğer 

,11 30 
~I 13, 14, 15 22-10 

~· olmuı ve bazı derece 
, •uretle birlrıtirılmiştir . 
"ele . b' 1 '-' rın .r eımesiaden dola-

L. :~ıları azalacı lı: memurla 
'ı lrteseb hakları bulunduk
\ ~lıifeden ayrılıncaya ka · 

) •bfuz tutulmuş ve bu fark· 

esas ve hükümler ıunlardır : 
1-Yeni barem cetYeliadeki 

maaş asıllarından yedinci, seki 
ıinci, dokuzuncu onuncu ve on 
birinci derecedekiler (2,8) ve al
tıncı, on ikinci on üçüncü de
recedekiler 3 ve dördüncü , be 
ıir.ci dereccdelciler (3,4) Ye bi 
rinci, ikinci, Oçür.cil on beşia -

- Gerisi üçılncıi say{ ada -

Moskova: (Radyo) 12 - Liyo· 
ranna cenubunda Kora ıebri İtal
yanlar tarafından zaptedildi. Bu 
şehirde halkın muhacereti sıra -
ııoda yangından ba§ka ltalyınla
ra kalan biç bir şey yoktor. 

Moıkova: (Radyo) 12 - Ha
beşistında iklimin coğrafi vazi
yeti İtalyanları çok sıkmaktıdır. 
Hastlar çoğalmıttlr. Seyyar hae· 
taba ot ler kapusuna kadar dolu
dur. İtalyanlar fazla ileri gitmek 
istemiyorlar. Musa Ali dağını te· 
mizlemekle iktifa etmek istiyor· 
lır. 

Bu fikir için Delhi ajansına 
göre ltalyanlal'ıD bizar oldukla
rına alamet gibi rösteriliyor. 

Moskova: (Radyo) 12 - ltal
'yınlar, bütOo askerleriyle tarruz 
lannı umdukları gibi iyi bir neti
ceye erdirememitlerdir. 

Bir hıfta yol ve nakliye itle-: 
rinin bozukluğu aakerleı inin aç 
kalmalarına sebep olmuttor. 

Hıbt-gliler tarafından munta 
zam tcpelerio zapta, ltalyaoların 
cımnı sıkmaktadır. Çete muba 
rebeıi muntazam orduları itgal 
c.tm~ktedir. 

(Pöti Pariziyeo) gazetesine na
zaran Habetlilerin çete mubare· 
heleri 1talyaaların felik.,tine ıe
bep olacaktır. 

Roma: 11 (A.A) - Cephe
lere gör~, ftalyan kuvvetleri Go· 
r ahainio ti malinde bnekrtlerine 
devam etmektcdirl r r . 

İtalyanların örcii k ııvvetleri 
son sekiz gün içinde Haı ur yolu 

üzerinde ilk merhale olan Cicika 
istihmetiod~ yüz kilometrcdea 
fazla ilerlemişlerdir . 

Şimal ceph"sinde cephe önün. 
deki müteaddit Habeş karakolları 
yo~ edi!mi§tir. 

Mılcalfenin cenubunda mühim 
mikdarda yiyecek götüren 300 
develik bir kervan rsir edilmi§tir. 

Roma: 11 (A.A) - Hahe§ler 
Gorahaiden kamyonlarla geri 
kaçmaktadırlar. 

Harrar - Cicikı hattından ev
vel bir mukavemet beklenmemek 
tedir. 

Kahire : 12( Radyo ) - Asma
ra ~an bildiriliyor : İtalyan kıtaatı 
biitün harp levazımiyle birlikde 
Gumleye doğru ilerlemektedir . 
Bu kaHb&Dln da l.:ııa hir müd· 
det içinde İtalyanların eliae geç
mesi beklııeniyor . 

Kahire : 12 (Radyo) - Va
şinltondaa bildiriliyor : BirJeıik 
Amerika devletleri Cumur baı
kanı R uzvelt , verdiği bir diyev
de İtalyan - Habet b•rbine en· 
gel olmak içia hükumetin elin· 
den gelen her ıeyi yapacağını 
ıöylemiştir . 

Kahire : 12 (Radyo ) - Ro
madın bildiriliyor : balya hük6 
meti , dP.vletle.rin almıı oldukları 
zecri tedbirleri proteıto eden bir 
muhtırayı uluılar kurumuna gön 
dermiıttir . Bu mobtırada devlet 
lerln almıı oldukları bakıız ka
rarlar birer birer ,zikrtdilmekte
dir . 

Güney sımrımızın ötesinde .. 
----------------------------------

Suriyenin meşhur şakisi Fuat 
allame nihayet öldürüldü. 

----------··--------~-
Halepte banger 

biiyiik açıkla 
Naum Gazali 
iflas etti 

Filistin ile Suriyenin cenubun 
da ıoyğuoculuk yapan ve uıua 
müd"t ortalığı korku içinde bı ra· 
kan Suriye Jandarmasını yoı an 1 
Fuad allame adındaki etkiya oibı · 
yet öldiirllldü. 

Fuad allame henüz otuz yıoın · 
da oldukça tahsil g6rmÜ§ t~miz 
geyioir bir Diirzü gencidir. 

Başına topladığı bir kıç arka 
da§ı ile büyük yollan keser, ğe
çen olomobilleri soyardı. 

Bu ıoyğuoculuk bir çok •iefa 
ve muhtelif yerlerde tekrarlandığt 

halde hukumet kuvvetleri onu ele 
geçiremediler. 

Fuad; yollculın soyarken ka
dınlara hiç dokunmamı§ oolaı ıa 
ıltunlırına el sürmemiıtir. 

Hadisenin birinda bulunan bir 
Jandarma nderi bir yanhşlığa ~ur 
ban gitmit, Fuadın bir arl&adatı 
tarafında'n i>ldürülmtiıtür. 

Htik iimet ıoo zamanlarda bu 
çeteyi takıp eden kuvvetleri arttu
mış ve Fuadı yakalayanları müki· 
ht vadetmi§tir. 

Fuad, bir gazeteye gönderdiği 
bir mektupta hükumetin bu mu 
kifatı keadisioe vermtsi ile me
selenin daha kolay halledilebile

ceğini, bütün yaptıklarına rağmen 
haksızca vergiler toplayan bOk(i · 
metten daha insafsız olmadığını 
bildirmiştir. 

Çete efradından iksi reçta
lerde el e geçirilmiı ve atkeri malı 
kemeye verilmişlerdir. 

Fuadı takibcden J ındarma za· 
biti İlyasilmtidür onu yakalamak 
içia bileye müracaattan baık• 

çare olmadığıoı anlayınca çete 
reisinin dol'tu olan Mahmud 
Sefa ile anlatmıı ve t eslim olursa 
ıffedileceğini ttmine baılamııtır. 

Fuad doetuna itimad ederek 
hazıı ladığı otomobile kadın çar -
ıafı içinde binmiı ve Bertta yiae 
bu dostunun evine inmi§tir. 

Geceyi orada gr:çiıea:ı Fuad 
sabahleyin Hıdır adında bir arka· 
datile g6rtııerek giz.li pilaeı 6t
rcnmiı, orıdaa kaçarak keadiıini 

proğramı hazırlamak 
için bir heyet seçildi 

12 İlk kanunda başlayarak ltir 
hafta ıilrecrk olan iktisat ve tasar
ruf hafta&ıoı geçen y.llardan daha 
önemli bir surette kutlamak içio 
dün öiledeo sonra Cumhuriyet 
halk partisi binasında İlyön ku
rul baıtkıoı Balikesir ıaalavı Ôrğe 
Evıenin ba§kenhğmda ve İlbay 
Tevfik Hadi Baysalı nönüade mil
li iktisat ve tasarruf komitesi ve 
tt.tekküllerin kılltm18ile büytlk 
bir toplantı yapılmış 'e proğramı 
hazırlamak üzere dokuz kitilik 
bir komit~ seçilmittir. 

Bu komiteye seçilen 11ğlık ve 
sosyal direktörü doktor Hiiınü 
muhittin, kültür direktörü Yunuı 
Kazım, tecim ve endüstri odası 
bat kam İzzet, Borsa gt:ncl sekreteri 
Slil~yman, Tır1merlerımizden Re
cai Nivazi, fabrikatör Hakkı Salib. 
İdare 'müdürOmllz Coıkun Güven, 
fort acantası sahibi Arif Camal 
ve tecimerlerdeo Nizamettia, ara
larında komite baıkanlıima kültllr 

direktörli Yunus Kizımı, veznedar 
lığa Nizametdiai seçmitlerdh. 

Bugün saat oo yedide ilk top 
lantııını yapacak olan bu komite, 
haftanın iyi bir ıurette kullanıl· 
ması için gUzel ve zengin bir 
proğram hazırlayacaktır. 

Sovyetler birliği ticaret 
filosunun genişletilmesi 

Sovyet\er Birliği ticareı Ye eD· 
düstri bıkınhjr tarafından tica • 
ret filoıunun renitletilmesi için 
Avrupa terıanelerine büyük ha
c :ımdı IS vapur sipariı edilmiı
tir . Bu npurlarclao yedi tanesi 
İngiltere , Oçü Danimarka ve üçl 
de Ho!landa'da yapılacaknr . Bu 
gemiler kuzay buz denizinde ye· 
oi münakale •yollarının açıl mail 
dolayııiyle oralarda İ§leyebilecek 
t ekilde sığlam olacak VP gerekli 
olan bütün malzeme ve cibnlar
la cibazlanacaktır . 

İngiliz teraaaeleriade yepılmlf 
olup frigorifik testaatı bulunan 
10.000 tonluk bir vapur Morman 
limanma gelmiş ve Rus ticaret 
filosun.ı iltihak etmiştir . Bu va· 
purdı balık ve ~tleri soğuk ha· 
nda muhafaza edebilecek 5500 
tonluk anbar kiımı vardır . 

• Pravda'dan • 

Tiiı ki yeye kaçırmak iıteyen arka· 
daıı Hıdırın evine gitmiıtir. 

Jandarma, çete reisinin izini 
tekrar gayip edince tela§• dllt 
müş ve aldığı maliimat tizerine 
Hıdırı yakalamı§ ve ııkııtırmap 

bıılam ıştır. 
Hızı, l''uadı teslime rszı olmaı 

ve aivil memurlarla dolu bir oto
mobili evin önlir.e götürerek Fu
adı çağırmıı ve (bu otomobil seni 
Hılebe götürecek) diyeren ona 
bindhmirmiıtir. 

}l'uad çok geçmeden yanında 
kilerdrn tüpbelenmi§ Ye cebi•· 
den siliıaı çıkarmağa yeltenmittir. 
Oto111ob"dekilek üzerine çullan. 
mışlar ve boğuşmığa baılamıı· 

lardır. 
Bu eın.ade Fuad kendini yere 

fırlatmağa mavaffak olmuı iH de 
de kaçarken atılsa kurıu11lardaa 

biriıini yiyerek düşmOştür, 

ölll bapishıoeye kaldırılarak 

fotoğrafı alınmış ve daha evvel 
yakalanan arkada9larındau Faa-

·- Gerisi ikinci say( ada -



Kara elmas diyarı da .. 
Uzun Mehmedin bir tesadülle buldu-

1 ğu bir karalaş parçası Zonguldak 
kömür havzasının ilk anahtar.ı oldu • 

- Dıinkii sayıdan arian -

Kömür hnz.sı böyle metrDk ' 
bir halde bekleıkca biı inci Mecit, 
1848 · 1264) tarihinde bir ftr 
mania kömür bavz&1ıoı (Evkafı 
ı:ıbane ) ye aldıktın ıonra idare 
ıioi Haziaei hıssayı verdi . 

Hazioei busa bavzıyı bilfıil 
çalıştırmayarak Galatada bazı İn 
giliz ve Rum urraflarından teılcil 
edilen ( vapur kumpanyası ) na 
l!lene\Iİ üçyüz lira bedelle kiraladı. 
Hu idare 17 sene devam etti . 
Artık tersınemizde buharlı ge
milerin adetleri artmağa haşla
mış ve kömür ibtiyıcı da alıbıl 
diğine ilerlemiıti . 

İstanbul tersanesinde yıııpılan 
( Kosva ) kalyonu ile ( Ertuğrul ) 
Gambotu , İzmit tersanesinde ya
pılın ( Hüdavendigar ) gambotu 

İog:ltereye 'gönderiler~k buhar 
makio,.si ko.1uluyor.( 1277 1861, 

Sinop teruneainde yapılan ( ser· 
gi Bahri ) kılyonuna mıldoe ko 
nuyor . ( 1241 - 1825) Niriıev 
lcet kalyonu ( 5443) tonluk olarak 

İstanbul tersaneainde yapılayor , 
1258 - 1842 . Aı tık bundan aoa
ra eseri bayır~ Birinci Taif , Fry 
zi liahıi , Utarit sınıfı beı kruvet, 
Zıveridaryıt sıoıfı dört gambot, 
Sinop b11kıoındao kurtulan İkin 
ci Taif gambotu , Heybttolima 

sıoıfı iki kruvet buharlı olarak 
doo .. amıyıi iltihak ediyor ve ter
aaoeaio kömür ihtiyacı alabildi· 
tini! artıyor . Devlet hariçten ka-; 
mür getirmek için para bulamı
yor ve artık çarnaçar hıvzayı ça
lı§l11mak lazım gelİ)Ordu • ( Ter
sanei amire ) DİD ibram ve llbahi· 
le havza 1865 - 1281 tarıhinde 
tersaneoiu idaresine verildi • 

Havza bir aralık ta Kırım mu
harebesine ittirak ed"n dlheli 
mUıttefıka dooanmasınao ibtiya 
cını temin etmek üz~re İugıliz
lerin idaresinde l:>uluamuştur . 

HHza 43 sene de Bahriye ida
resinde kalmış ve bu müddet için 
de de 111dece donenm'.luı" ibti· 
yacı dü§üoülmüş , havzadan umu
mi iıtifade temin olunamamıştır. 

Bundan sonra havzarıın idare 
ıi elden ele geçmiı , kah ticar< t 
ve ziraat nuareti ve .kib Nafia 
nezareti havzayı idare fl.niı , 
Cumnriyetin teessüsüne kadar bu 
tezebzüp dev.m etmiştir . 

Meşrutiyeti idare devrinde 
ecnebi ve gayri Türle madencile 
rio tee11Uı ve iokiıafını görüyo 

ruz . Bu devirde de havzadan 

mDıbet bir fayda alınamam•ı , 
Osmanlı imparatorluğunun asır· 
iare• takip ettiği zihniyet , bu 
devirde de silinmemiştir . 

Cumuriyetio teusüsüodeo son
ra havzada ilmi ve esaslı çalıtmı
Jar başlamııtır • Cumuriyetin bi-

rinci oa yılı içinde havzade çıka
rılan kömür mikdaıı , havzanın 

itlemeğe hatladığı tarihten Cu 
muriyeti idareya kıdar istibeal 
ettiği k8mür mikdarındao ilıtün-

dör . Yani gerek Osmınlı impa
torlutu v.: gerekse m• şrutiyrti 
idarenin S•ksen yıld11 ç1kardtğı 
kömOrft Cumuriyeti id1trı nin 10 yı
lında. çıkarmışlar. Hem de kömü
rüa cinsiyetini ıslah ederek . 

Milli şirketler işt • bu , 10 yıl 
içinde kuruldu . 

Madenciliğin tekniiioi idare 
edecek fea erbabı bu 10 yıl için· 
de y etiıti · Cumuriyetin birinci 
10 yılwıo han.ıda bıııudığr ye 

nilikler daha çoktur . Bunları ay
rı bir makaleye bırakacajı:ı • 

CumuriyP.tİn ikiuci on yıh 
başlangıcında bir tarafdan kömilr 1 
far.ayiinin lcuruldağ\Jou " bir ta· 
raftan da tcncbi piy&1alara ibra -
c tsn uttırıldıttaı görüyoruz • 

Kömür aaaayii , kimya 1&na
yii . Bu , soa derece mObim ve o 
derece tetkike ıayaa bir mevzu
dur. 

Benzinden kat(an kadıtr her 
tülrü maddei kimyeviyeyı kendi 
havzamızdao , kendi illkem&ıden 
çıkaracağız demek , kimya saoa 

tına filea ıirmek demek . 

Bir tuaftau iktisadi menfaat· 
lara temin ederken öbür taraftaa 
da yurt mildafaa11nı kurmak de· 
mektir . 

Kömür havzamızın serveti 
Kömür havzamızın resmi hu· 

dudu Ereğlinin Alaph nabiyeıin
de Kant•ı suyundaD, Kurucaıile 
nahiyuinio Kapu •uyuna kadar 
Behili takip ed~r. 

200 kilometreye yaksn imti Jı
dı olan bu hudut dahilinde 45 
Hlometre (derinliktedir. 

Fakat hakikatte kömllr havza 
sı Ereilioin dört buçuk kilom tre 
§ırkında vaki Köseaizındaa baı
lıyarak Amaerayı g,.çer ve .Kuru
caşile ile Söğüt özünde bulunan 
kömilr mıdenlerı havzanın imti· 
dadından ve itibar olunur. 

Kömür havzamızda ioletilea 
yirmibeş bin bektulık mrui da
hilinde bugün mıllım olıa 36 da
mar vardır. 

Bu dımarhr (0,6) daa (10) 
metreye kadar kılıohlcta deği§İr. 

Halro iıletilen damaılar . vasati (1-
ili 3) metre kalınlıktadar. 

Kömür bavzasıoı tetkil edeo 
sabada mevcut kömür tabakaları 
bektu baııoa e:ti b1n tondan iki 
yilz elli ton• kıdar tabanlll et
mekte olduğundan havzanın bu 
ıeımi hududu içindeki ıervetini 

iki milyar toa o'ank kabul edebi
liriz. 

Hazaaıo hak ilci aerveli Jeolo · 
jik tetkikat ~ve l!londajlerla kıt'I 
olauk tayin ve tcsbit edilirse bu 
mıkdar1 ıeçmeıi çok muhtemeldir 

Havzamtzdıki komür cinslerı 

tabii ıekillerine göre deiiıir Hn 
za kömUrleıiain ekıeriıi gazı.· o 
lop kok yıpılm•ğa çok elveriıti
dir. 

Yeniden alıollhııta olan fenoi 
tedbirlerle mali1eti ucuılıyac&k 
Türk kömürü bir taraftan Akde
niz havz11ıoda hakimiyeti ele alır

kea öbllr taraft~• havzaya airea 
§imendiferle dahili iatiblik piya
aasıaa kolıyltk&.. sevk 1edilecek ve 
yine bu ıimendifer 1ayesiode ib
taClhaı eaıin ve bliyllk bir limana 
istinat ettirecektir. 

iş bankasının kurduğu mıdea 
şirketleri ve vücude getirdiği türk 
aatr&1it fabrikaıi ile temeli atılan 

kömür ve kimya ıenayii havı• 

istihsalitıoın arttmlmuına ayrıca 

hizmet edt cekti .. , 

TOrk ıervet ve ttkniğı ve Türk 
kömürli iıtibsalı bu günkü mik
dınn bir, iki miıliae çıktılı gün 
memfoketimiz umumi servet ve 
refahının daha çok artacağı rün
d ür. 

Bug&nkii• siditl; yarıalci- daha 
bü1ük bayramlarao .rifeaitlir. 

B. G. 

GiJne~ sınırımı
zırı ötesinde 

-Birinci sayfadan artan 

dıD, bu adllm olvp olmadığı da 
tahkik edilm'ı ve ayleei ·aımach 
ğıadın ölD Berattaki Dllraii lcab· 
riıtınıoa gömlilmüıtür. 

Çetenin yakalıamıyao efra
dından Salih Eliıd ile AbClülbak 
ele geçirilememiılerdlr. 

Fuıdıa maceıası böylece bit 
mit zanao1uuurken gömilldllğ6-
ollo ertesi günü askeri mahkeme 
müıtaohkı Tanbaho bir oUplteai 
Ozeıiae ölünüo, şabsiyetinia tek· 
rar tetkikine lllzom b1111 olmuı, 
mahkeme~ Milddei umumisi Do· 
lark ile Taobıl ve bir jandarma 
kıl'aaı kabristana giderek topra 
ğı kazmıtlar ve Fuadın öltısDnü 
çıkartarak tekraı bapisyaaeye 
götOrmüı'erdir. 

Bu hadise umumi bir merak 
uyındırmııtır. 

Tahkikatın ne petice vereceği 
. ni berke. ı.abırsıı.lılda beklemek· 

tedir. 

Sahrada asayiş: 
Suriyeli Aoıe aıiretleıi reisi 

Emir Mocbhu biııi Muhit Beı uta 
gelmiı ve komserlikle aıırrtler 

dıyresi ıeiıiyle görü§müştllr. 

Emir, bir mubarririmize be 
yaaaua buluomuş ve Sahrada 
asayioio mlikemmrl olduğunu, 
maadateı idarenin, aıiretlerin 

mabıullerioi nakil ve aeyyar ec· 
zahaoeler işlerinde çok yaı dım 
ettiğini ;öylemi§, Türk hududun 
daki aıiretlerlc ihtilaf buluodnğu· 
nu tekzip ederek eski ibtiliflır 
da dostça hallolundu, demiıtir. 

Musul petrollaJı: 
Iraktan Akdeniz limınlarıoa 

taşrioitvvel ıyı içiude &kıtılaa 

petrol mikdarı 347,920 to:ıdur. 

Zecri tedbirler işi: 
Komıerlik, Suriye ve Lübnan· 

da ltalyaya kartı iktıadi ıecrt ted
birlerin tatbik ftklini 16ıteree 
261 numrolu kararnameyi oeırt:t 
mittir. 

Komser Şamda: 
Mührekenio yıldöoümü mü· 

naaebctiyle Şamın yrfil meydanın· 
da Suriyedeki askeri kıtaatı ltf · 

tit edecek olın lcomaer Dö Maı
tel ile Ceoeral Hontziker bugün 
ŞımR ıidedekler.dir. Cener•l Şam· 
da kalmıyıcak, Beruta dönecl'!k
tir. 

KomıJerin Şımda birlMç gtln 
kılark yenilikler bakkıada icra
atta bulanması beklenmektedir. 

Şamde, halkın, orduoua ıeçit 
resmini görmesi için Merce mey· 
daaını gelmeıi ve lıendiıiae tah 
tıiı edilen yerde bulanması için 
dıtvetler yapılmııhr. 

Şeyh teslim edilmiyor: 
Sincar isyanı üzerine Suriye 

toprıığına iltica ve Irak hükQ
m~tinın teslim tal1.·bi üzerine tev
kil eJilmiş olan yezidi teyhi D.ıvu

<lun lraka iadesi mümkün görün
m~mekte<li . Zira şeyh DavuJun 
lraka tı slıoıi için, daha .,vvelce , 
Suriye isyan hadi esi üzerine Şlf
kulerdeno kaçmış olan Sultan p11ştt 

Eltroşın iadesi iktiza etmı kteJir. 
Malum olduğu ÜHro bir knc aşiret 
Sultan paşadan ceraimi Aı liyeden 

c.lolayı da ve cıdırlar. 

Mühim bir iflas: 
HaJebin pl"k mühim bangerle

rinden Naum Gazulinin ifl4sı yüzün
den Halep piyasası sarsılmıştır. 

Müflis hang.Jrin biraderi Nasrı 
Gıali Üç sene zarfında borçların 

yüzd1.1 kırk beşini tediyeyi kabul 
etmiştir, lfl4s eden bangerin nez
dinde Hall·p ahulisinJen ı,ek ço~u 
nun mühim miktarda mevduatı 
vardı . 

Par.asız yatı 

Okullarına ahnan öGre· 
nicllerin adları 

bildiraldi 

23 Eyldlde erkek liıesiade 

yapılan lise ve orta okullar pıra 
sız yatı ıınavında kaıaa•n öğrP.· 
nicilerin adları ile ahndıkları 
okulları gosterir cedvel kOltür 
bakınlığından kültür direktörlll
ğOne gönderilmiıtir . Bu öğreni
cilerio adlarile ataadıkları okul

lar ıudur: 

Şehrimiz kız liıeeioe ; Saba
hat Selim , Fatma Mebmed ve 

Hımide Derviı . 
Gazi anteb erk, k liBesine ; 

Faik Ali, A. Bozatıç, Orhın 
Tıbıin , Niyaıi Ali , Muzaffer 
Sıdkı , Şerafeddin Hlllnil , Yusuf 
Mebmed , İsmail Hakkı, M, Ke
mal, A. Kadir , Mebmed Hıaan 
V.) Nııamtddin Ömer . 

Kültür . dairesinin ikin
ci kadrosu 

Bu yıl ilimiz kültür direk
törl&ğü buyruğu•• Yerilen JeDİ 
ötretmealerle baık• ıillerden ve 
rilmit olıa ötretmealtria yeai 
atı•d•kJarı okullardaki ödevle· 
rinin atanmalarını gösterir ikin· 
ci kadro onaylınmak üzere kül
tür bakaobjına gönderilmiıtir • 

Gelen giden 
saylavlarımız 

C. H. Partisi Bur1a ily6a ku· 
rul&» baokaoı ve Bursa Sıylavı 
doktor Sadı RHim Konuk dlio 
aabıhki t ·enle lzmire harektıt 
etmiş ve durakta akrabaları ve 
arkadaıları &arafından ufıwlao

mııtır . 
İçel saylavı Fikri, Aokaradan 

şehrimize gelmiı ve meı•ioe git 

• .a iştir • 

Tahsildar Abdülkadirin 
duruşması 

Zimmttioe para geçirmtkden 
ıuçlu ve mevkuf özel muhasebe 
eıki tabsildarlaııodaa Abdülkı· 
dirin duruşmuına dün aQ'ır ceza 
bakyerinde devım oluamuı ve 
mıkbljzluda İncelemeler yapmak 
Ozere ilyelerdeo Necibin baıkan
lıiıoda ve ihtius halcyeri baı yaz 
ganı Hül!loü, Hliye hukuk bakyeri 
batkanı Oıman ve arzubıkı Mt h
m et A\ıden mürekkep bir ehli 
vukuf tayin edilf'rek duru§ma 25 
ikinci Teırin 935 tarihirıe bıra

kılmıştır . 

Erkek lisesi riyaziye 
~ sıtajiyerllği 

Şehrimiz erkek lisesi riyazi1e 
aıtsjiyeıliğine iloivtrsite mrzua
luuıdın Bü. han atan1111fhr • 

Gömülürken dirilmiş: 
Barutta Funnüşşübbak mahalle

sind" Marla Saiı adında bir genç 
kız t··davisi imkAnsız olduğu söy
lenen bir hastalıkla malul im·ş. 

Gecen gün kendisini odesmda 
ruhsuz o1orok serilmiş bulurlar . 
Öldü sanarlar ve yatağınan etrafına 
mumlar dikerl~r, çiçekler sererler. 
Mehllle kBdınlsrı bütü ·ı bir gün 
ölen kızı ziyaret edip ağlatırlar. 

Nihayet, ölümünden yirmi saat 
@onra, tam tabut g'4tirılip son ha· 
zırltldar yapılırken Marta Derin 
bir ner~ alır . y ahğının etrafın
daki mumları h\!oıe ı söndü tirler, 
çarçopı.k bir doktor çağırırlar. Kı
zıo ölmediği anlaşıhr. 

·veni Granı 

Ehli hayvan sergisi 

Bü yat kazananlar ge· 
çen yıldan daha fazladır --Geçen Pazar g&aft ıehrimizde 
açılaa hıyvan ~ergİl!linde kazınan 

bıyvanlana aldıkları dereceler ı•· 
çen yıllara göre daha fazla ve 
memnuniyeti muciptir : Yapılan 

taaoife g6re elde edilen soouçlar 
§ıtdur : 

Taylı kıırak : 
~5 tane yazılmıt bunlnrdao 1 

ikiacilık , 4 üçüocülOk , 10 d6r · 
düncUIOk kazıamııtır . 

Taylar: 
55 taydaa 2 ikincilik, 8 üçiln

cülük , 16 d&rdüoclllük kızan· 

mııhr. 

Eıekler : 
E.ş"k ve katır 11p1Jı eıek ve 

kHraklar : 
19 kayt edilmiı bun!Lrdıo- 2 

birincilik , dört ikincilik ve 8 
Oçlncülük kazanmııtır . 

inekler : 
26 inekden 1 birincilik , 4 ikia

cilik , 10 llçüacülük kazanmıatır. 

Boğalar : 

17 boiadaa 1 birincilik , 2 ı 
ikincilik ve 6 Oçünclllük kazan· 

mıştır . 
Seı gide g&sterilen bıyvaalaran ı 

btpıi de biribirinden ıüıeldi • 
Halkımıııu ber yıl bayvan neıli· 
nin yetiıtiıilmeainde glsterdrkleri 

büyük i'gi takdire drter . 

Meyve boll~ğu 

Son gllnlerde civar illerden 
ıebrimize bol mikdarda meyve 
ıelmeie baılemıştır . Bir kilo 
itibariyle Dzüm 10 12,5 , elma 
ve armut 1,5 15 , kestane 10, 
kavun 7,5 - 10, karpuz 10 kuruı 

tur . 

Ayta 

İlk okullar iapekterlerinden 
Muıtaf ı Aum, bu gün 99at on 
b,.şte G•z; p ·11 okulunda öğ
retmenlere (ü ıite plinlarının ha 
z1rlanmas•) hakkındı bir ayta ve· 
recektir . 

Bursa ili buyruğuna 
verilen bir öğretmen 

İnkılip ilk okulu öğretmen· 
!erinden Ayş,., Bar11 ıh kültür 
direklörlilğll buyruğuaa verilmit 
tir. 

Ceyhan varidat liAtibi 

Sllel ödevini bitirmiı olan 
Sıit, uki ödevi olan c~yban va
ridat katipliğine atınmııtır . 

Memura hakarette 
bulunduOundan 

Sucuzade urımında oturan 
Ali kızı Fıtma ; lcendiainden im· 
11zlık suçundan adliyece ara..an 
Ztıynehi ıorao polis memuruna 
dil ile hakarette bulundoinndan 
hakkında kanuni it yapılmııhr . 

Ta,akkUr 

Eıimin teblıkeli dogumuou 
doğum doktoruna ihtiyaç bil!! 
a;eltirm~den k111 bir zaman 
içi11de temine muvaffak ola 
rak eıimin ve yavrumun ha
yatlarını kurtaran urayın kıymet· 
li ebeai Durusafa borçlu oldu· 
ğum saygılarımı, kıymetli gaze
teniz vutaaale ıuaarım . 

D~·vld Demir yolları toprak· 
kale iıtuyoııu hart ket memur 

laraodaa Rf'şıd Yücel 

lbni mühennanı 
yaprakları aras --

Bu yazıda sıfatlar1 aıJ.Y 

Tum } S .. k 
T 1 oıu . umu .. 
Drrlrmelrrde (Tumlug) b-

det ve "Zulmet anlamına yası 
(f um) kökünde (kal>IJIJ1 

mı var. ...:W. 
(Tüm) de öyle. Tümıek r.. 
Burada (tllm) - (bütOD) 

mıoı kullanılıyor, 

Evrük - sabit 
Bu (eA) den gelme 0 

Evirmek he çevirmek det11• 
(iv - Sür'at - hareket)· J 

Toğrak - Celldet. (Tok 
ve kökiyle ilgili' 

Yakşı (yakı•) - eyi. 
Bunu Tatarlar kullanıyor· 

de de yalnımak var. 
Yuıık - müzehzeb. 
(Yua - Oı) kökünde iı 

"nlamlı var. 

Ütmek gibi. işaret anla,.a 
var ki Arapçı (it - aret) d• 
bu k6k vardır. 

Yaman - fena. Felaket• 

ramıı. 

(Yam) da bir ekıiklik 
vardır. 

Yama, yamrı yu•a ıiltL 
T tzat alikuiyle iyi •• · 

da kullanılıyor. Yaman adalll 

Yiti - keılria. (İt - ~ 
da• il 

Soea - tatlı • (tarıb) • 
yorlır. 

Boı - biir - gayri 
hali. 

Al!lık - bar11 (H · fayd•) 
Y eyni - h11fif. 
Tıtik - tetik - zeki. 
Dölek - aakin. 

Yaauz - talih · bu da 
ribi fena anlamda iken ki••f' 
nk iyi anlamda da kullıoıl 

Sınık - meluur. 

( Mıkae) a (aındu) diy I 
(Sın) k6kllnde ıekil, sur~~ 

lı1mı var. (Sınamak) ta dı 
mtk, bir ı~kil vermek anlı0'1 

Büğe, bOke - kuvvetli • 
klklloden. Bu kölule zıtit' 
kuvvet anlamı var, 

Bundan ıonra da vokıb• 
ııaatlar geliyor ki bemeo 

(Ci) ile yapılmııtır: 
Baımakçı - kooduracl• 

Yapıcı - mimar (ev 11 

D.lmıç - terc6mıo (d,ı 
man). 

Otatcı - çadırcr. 
Yiici - terzi (iğne) . 
Soryucu (sortuco) d•ll•~ 
KıJavuz - (kılavuı) dt,.. 
Boynacı - rakkı1eı (boY 
Kasçı - dü lrer 

Tomrucu - davulcu ) 
Otacı - lıbib (ot - iliC 
Tansucu - attar. 
Kam - kihiD, d&ı yor-" 
İttc-çi - Sıhir 
Ugru - hırs•z 
Ôt6kçü - meddah 
Kıkrıbçi - müoıdi 
(Kığarm.ık - çağırmakJ ,..c') 
Alcı - hilekar ( dol•11dı 
Küntçu - kalpcı 

Bitilıçi - kitip 
İmlakçı - eczacı 
Yırlayıca - muganni 

Göıgücü - aynacı 
B,.zekçi - nakkaı _,rl 
Bunların h•p•i de .Jıf 41 

. h' l . . adıd•' ı'' yapan ıı 1!18 ıp erının ) 1 ı 

( a ) ile yepılmı§tır . ( cı 0t*i 
· · 'b' · · f ·ı kı' 0101 ~ verıcı gı ı ıımı 11 e 111 f' 

arapçada ( fail - laa.1 ). ";.,, 
riıide ( ban, vao ) ekl~rı, ,,fJ' • 
cada ( er - eur ) 1'ar ııhğ 

A. 8(J"1 



acak şeyler: 

dyo 
~ Zlınaolarrn akla en hayret 
•ettlarıorlan birisinıo de Radyo 

kararrnda herkes ~rtaktır.: 
arı ride. adam oğlunun hayatında 
-.ı:.rtılı değişiklilder yapabilecek 
"k •~e.ti olan ve şimdiden fikirle· 
t lı, ıotişım hususunda müthiş 
"•ta b ı· . ' b ı.·· ""k 8 lOl a 80 U "-UÇU Ban· 

bızı memleketlerde hakikaten 
t k bir raftbete kavuşmuştur. 
~illada son yapılan kayıd mua· 
~dea anlaşıldığına göre 2,500, 
a.. Yo varmış • 
~ hes~ba nazaun aşağı yukarı 
'&o.Ye bır radyo düşüyor • 

kadar çok kula~ı olan bir 
Liı ~l~e fikirlerin cereyanı, ilim 
.C•tııo yayılma11 efkarı umu· 
111 hazırlanması ne kadar ko. 

-'rikada yeni beli: 
lllıakkıktır ki ; heyecanlı ci· 

"d le hırsızlık Amerikanın mil· 
İistrileri arasrna karıımııtır. 
ltr] adile anılan mitralyözlü 
loplu haydutlarrn cinayedrri, 

· •lırı son devirde bir [haydut 
~111. hile doğurmuştur . 

erıka gazetelerinde okuduk
'6 göre , ııimdi de bir (Fan· 

ti 'emiş .. Amerıka zenginleri· 
''•lırı , mücevheratı birer bi
~ dao kayboluyormuı . 
t t ~Ürlü izi buluoamıyan bu 

tıllgız ınablfık Vanderbiltlcrin , 
t ·ı . tnı yarder Morganıo , Bok· 

.._ Q evini ziyaret etmiş bu arada 
llılaar reiıi Ruzveltin karuını 
1111bıınıı •• Alınan bütün ted· 
~lınen [ Fantom ) itine de· 
~ekte ve her güu meşhur 
~ . ortadan kaybolmaktadır. 
h ••oirleneu Amarikan zabita· 

11• mesele etrafındaki titizliği 
~ ~leri varmış ki ; on gün ev· 
~ı hafiyderinin tefi bile bir 
b erine tevkif edilmiş . Fakat 
'iS lrıız ıehekesinin de tefi ol· 

Yleoilen bu adamın tevki· 
loora da korkunç ve biç bir 

· )ılınıyan esrarlı eller milyar· 
11 kasalarında dolı§oıağa d"vam 

~· hunun üzerine hafiyelerin 
•18hliye edilmiş .. 
~ ka bu ,.. Paranın da belanın 

1 olduğu diyar ! .. 

EKE 

•Her birliGinde fi
'tlar indiriliyor 
~'---------

lalanyada erzak ve bilhassa 
tt y "b' k • umurta gı ı erza ıa 

•ndan 6tür6 vesika usulü 
ltıarlanırkea Sovyetler 

de ıerbeat ticarete d6nü 
~~ltkın çoğılmHı ve fiat · 

111 ... esi müvazi yürümek· 

~•tler birlijiade ilk ıeırio 
~ •re11 pazıra emtea arzı 
·"''1'•l1nesı dolay11ile fiatlar 

\t:edir • Bilba11a O&uanya
b~r yarı yaraya inmiıtir . 

~ lr tavuk 7 rubleden 3 
~üt litresi 1 rubleden 50 

4 
btime) etia lciloea 7 rub 

~ rubl~ye, yumurtanın ta 
' ••ntimden 25 saatime 

l\ir . 

"Prauda,, darı 

~~tdtta musiki aletleri . . 
sergısı 

'ıin 
d gratta Ermityaj müzesi 
irı: 0çılan musiki Aletleri 
~e ~ 2000 d· n fıızla ve dün
. lu}j ülkelerine a ;t mtısiki 

Relrniştir. 

1::
1 Ve Tııbin halk Curnhu
.. eı:ı sergiye gdyet eski 

:0ııderilmiştir . Buolaran 
ı1 

6Pluınbağa kabuğundan 
~ ~ \te nefesle çalınan aletler, 
~l(!•tııtler ve diğer bazı nevi 

·er 
t'td , §an.an davulları ve 

ır . 

•• d prav a ,, da" 

il aranı/-· -~ 
~t h 1 ' e ·ırcama ve har-
~tsan yerli malı al 1 

( TOrlc S8zft ) 

Baremde değiıiklik 

Birinci sayfadan artan -

ci derecedekiler 4 emsali ile 
darbedilip huıllara maat olarak 
Verilrcektir . 

Bu meatlar tekaüd aidatı 
maktu vergi ve maarif vergisi · 
ne tibi olmayıcaktar . Damga 
puln ve memurların yol vergi· 
Jeri diğer mükelleflerden oldu 
ğu gibi tahsil edilecektir . 

2 - K•ti bir zaruret olma· 
dıkça bir vekaletten diğer bir 
vekilde memur nakledilmiye
cektir . Bu zaruretio tayini Ba
kanlar kuruluna ait olacaktır . 

3 -Mesleki veya ihtisas tah 
sili görtrek meelcklarioe aid 
daire ve vazift":lere intiıap eden· 
ler müsteına olmak llzere bida
yeten devltt memuriyetine alına

cakların mllsabaka imtihanına &i· 
rip kazaamalara şart olacaktır· 

4 - Devlet memuriyetine 
ilk dtf• girmek iıteye-nluin men· 
telerine ve tahsillerine göre ı 
şaj'ıdaki derecelt-re kabulleri c•İZ 
olacaktır • 

Orta mektep mezunu olanlar 
veya memutin kanununa göre me
mur olabilecelcler 15 inci dere
ceye . 

Lhe veya muadil mektepler 
den veya orta hbıille aynı za

manda meılek tabıili veren en az 
beş yıllık meslek mt>ktrplerinden! 
m,zun olanlar 14 üncü derece · 
ye. 

Lise dert.ceainde bir tabıil il· 
zerine ca az bir senelik meslek 
tahsili ycpmış veya kura görmBı 
heı yıllık meslek mektebi tahsili 
üzerine eo az iki yıllık daha yük 
aek bir mealck tahsilini bitirmit 
bulunanlar 13 OncO derrceye (Li
se veya muallim mtktebini bitir
dikten sonra imiibaola orta ted-

risat muallimliği ehliyttoımui 

almıı olanlar maarif mesleğine 
bu derece ile alınabile<'ekler -
dir . ) 

yen memurlara .ber derecede bir 
defaya mahıuı olmak üzere üst 
derece maaıı verilecektir . 

7 - Projenin Ankara memur
larma verilen mesken tazminatla
rı 4 ve 5 ioci dereler için otuz , 
6. 7 ve 'sekizinci dereceler için 
22; 9, 11, 12' ve 13 üncü derece· 
ler için 15; on dört ve on begin · 
ci dereceler içia on lira olarak 
tesbit edilm'ıtir . 

8 - Ücretli vazifelere ilk ılı· 
nacak memurlar, tekaüd hakkın· 
dao mahrumiyet mukabili olmak 
üzere tahsil derecelerine ve diğer 
vauflarıoa giire girebilecekleri 
maaıla memurluk derecesinin 
ancak bir derecedeki yüksek ma
aı •msah buılı ile tayin olunabi · 

Ücretli memurların terfileri 
maeşlı memurların terfilerindeki 
hükümlere tabi olacaktır . 

9 - Halen Ocretli vazifelerde 
müstahdem bulunanlar dahi tah
sil derecelerine ve istihdam müd
detlerine göre bu yeni projedeki 
uaslar dahilimle tensik edile
celderdir . 

10 - Daktilo, steıto, odacı, 
kolcu, b~lcçi, milveızi, gemi mü
retteb h, llcretli vrya aidatla tab · 
eildar veya memur vasf anı haiz 
olmıyao bunlara benzer mütefer
rik mllıtahdemlere ait ücretler 
bu projenin htıktımleri haricinde 
buakılmııtar . 

11 - Ücıetli bir vazifede bu
lunıal•ı dan maaılı bir memuriye. 
te nakl edileceklrrden buluoduk
lırı derecede bir terfi müddetini 
ikmal etmiyenler bir derece ııa· 
iıdaki memuriyetine naldoluna. 
bileceklerdir . 

12 - Yüksek tahsil görmüş 

olup da ihtisos mevkiinde bulun
du ki arı ve ehliyttleri mensup ol
dukları VekAletçe tesbit edilen ÜC · 

retli memurların bir defaya mah
sus olmak üzere halrn almakta 
oldukları ücret derecesinde bıra· 
lu]maları caiz olacaktır 

Bunlardan maeşa geçecekler ; 
ücretlerine tekabül eden derecenin 
en az iki derece aşağısındaki ma 
aşlı dereceye ithal edilebilecek· 
tir. Şu kadar ki, bu suretle Ocret 

Yedi ilimizde 
Sivil uçak alanları yapıldı 

Edirne, Konya, Sivas , Van, Af
yonkarehisıır, İzmir ve Antalyada 
yapılmakta ohm Sivil uçak moy
danlarının bitirildiği bayındırlık 
bakanlığana bildirilmiıti r. 

Bakanlığın yaptığı projeler da
hilinde hazırlanan bu meydanlar
dan her biri vasati 200 bin liray11 

mal olmuştur. 

Er Fransez eosyetesile yapıla
lacak yeni anlaımayı konuımak ve 
imzalamak. üzere sosyf\te mümes

sillerinden bir General bu günlerd~ 
Ankaraya gelecektir. 

Bütün işçilere orta mektep 
ma tlmatı 

Sovyetler Birliğinde bütün işçi 
ve mamurların en ıız orta mektep 
malumatı sahibi olmaları k.ırarlaş
tırılmış ve bunun için bir çok şe· 
birlerde orta derecede gece mek · 
tepleri açılmıştır . Yalnız Baköde 
bu çeşitten 132 orta mektep ku
rulmuştur . Bu mekteplerde 7000 
işçi erta tııhıil görmekte ve olğun
luk smaçlarına hazırlanmaktadır. 

''İZVESTlYA" DAN 

Sakarya vadisinde çır
çır fabrikası 

Pa muklarımızıo çırçı rlanması 
ve u..uhafaza edilmesi için yeni 
pamuk sahalarımızdan olan Sa
karya vadisinde Mayıalar koyünde 
bir çırçır evi ve türbin ciairesi yap. 
tırılması kararlaomıştır . 

. -
104 tezgag idare eden 

bir dokumacı kddın 

Vıçuk gehrindeki bir bllyllk 
dokum• fabrikasında bir tek itci 
kadının 140 ıezgihi birden idare 
etmesi tecrübeleri yapılmıt ve iyi 
sonuçlar vermittir . Ameleden 
Marya Şlava yeni iı saati içinde 
140 tezgihda 1548 metro kumaı 
imal etmiı ve bu suretle mutad O· 

lan İ§in on miılioi baıarmıotır • -
0 İzuestlya , , dan : 

Asri Sinemada 
13 Teşrinisani çarşamba akşam1ndan ifbaren 

Elnıastan parlak civadan oynak 
Anni Ondra 

Aşıklar oteU 
Filminde 

İki saatanızı neşe, zevk, ve kahkahalar tufanı icinde gPÇirecek.tir. 

Filme ilaveten : 
istifadeli dünya havadisi 

pek yakında : 
Büyük edip Klot Farerin eserinden 

_ öldlrea ad .. -

bugün giindü:z umuma tenzilatlı 
iki buçukta " halk ,, matinesi 

.-Meçllal doktor 111 
6109 

Fevkalade bir kontur , pek mükemmel bir ses , rahat koltuklu ve 

30 büyük yıldızların temsil ettikleri en büyük fılmler. işte : bütün bun

ları pek yakanda kapılarını sizlere açacak olan 

(Ta D) 
Sinemasında 

görecek ve beğeneceksiniz 
Pek az bir zaman kaldı bekleyiniz 

6106 

Bt>t seneye kadar tahsili yük
sek mektep mezunları 12 inci de 
receye ( yüksek tahsil müddeti llç 
seneden az olan mektep mezunla· 
rının cksık müddetleri ;üst dere· 
ceye teıff etmeleri için doldurma· 
ları lizımgelco mllddete ve 3 &e 

neden fızla olanlatın fazla gcçt:n 
her ıeoe kıdemlerine elcl~necek
tir.,, 

veya maaş alan memurların bu ----~----1!!!1!!!""~•--.!'!!!.....,_ P-------·--.-----------------·-
proje rsasları dahilinde iktisap 15- FevkalAde mahiyette si-

Altı :senelik yükaek mektep 
mrzunları 011 birinci dereceye yük 
sek tabsilioi yurddı yaptıktan son· 
ra ecnebi bir memlekdte muay· 
yen bir meslek için ihtiıu tab 
sili veya yardda lise labıilini ik· 
maile beraber ecoebi bir memle· 
kette yüksek tahsil üzerine muıy· 
yen bir meslek için ihtiıaı ta\bsi· 
Ji yapanlardan ihtisaslarını yur-
da salahiyettar bir heyet buzu· 
ruoda ispat edenler onuncu dere
ceye . 

15, 14, 13, 12 ve ı l incı de- ' 
ucelere kabul ediıecelclerdea bir 
ve 10 uncu dereceye girecekler
den iki garb lisanına hakkiyle va· 
luf oldukları Bakanlar kurulu ka · 
rarile Ankarada teşkil olunacak 
bir komisyon huzurunda imtihan
la sabit olan bir derece mafevk 
memuriyete . 

5 - Devlet memuriyetine bi
dayetcn ıhnulcen lisan bilmedik· 
leri halde memur ikeo garb li
sanı öğrendikleri veya garb lisa
nına vakıf oldukları için bidaye 
tca bir ilst dereceye kabul edil
dikten ıonra bir garb lisanı da
ba öğrendikleri heyet huzurunda 
imtihanla ıabit olanlara aid oldu. 
ğu Vekaletçe veya nizamnameler 
ıle tesbit olunacak nisbetlerde bir 
defaya mahsus olmak üzere nak
di mükafat verilebilecektir . I 

6 - Ehliyet ve liyakatleri iti• 
barile terfıe hak kazandıkları bal· 
de bir derecede iki te. fi devresi 
i~ çirmesine raimerıı terfı edemi- I 

edecekleri derece ile filen almakta yasi S1'bt\plerle veya idari zaruret-
oldukları maaş veya ücret dere- ]erle ve yahut meslekt ihtisaslııra 
cesi arasında geçmesi meşrut olan mebni yeni bdrom cetvelinin B 
muayyen müddetleri ikmal '1din- serisindeki her dereceye Bakanlar 
ciye kadar son ücret veya maaş- Kurulu kararile bidayeten memur 
ları bu memuriy,.tler haricindeki alınabilecektir. Bu tayin diğer bir 
diğer ücretli veya maaşlı memuri- memuriyet için müktesep hak teş 
yeller için müktesep hak teşkil kil edemiyecektir. 
edemiyecPği gibi dnha yükselt bir Mücadel~ teşkilt\tlarında çalı-
derflceye duhi terfı edemiyecek- şanlarla mütehassısı •r d \İrelerin 
)erdir . kadrolarındaki muayyen ücretlere 

13- Bu kanuna tAbi olacak hiç bir kayda tAbi tutulmadan ta-
müstabdem memurlardan Anka- yio edilebileceklerdir. 
rada bulunanlara teadül kanunu 16 - Projede şu muvakkat 
dairesinde bulundukları derecelere madde vardır : « Gümrükler iti ih • 
ait mesken tezminatı verilecektir. tiıas işi olduğu ve ehliyetleri Ve- 1 

14- Mülhak ve hususi bütçe- kAlt3tlerince tasdik edilen ücretli 
Itır ( hususi idareler , b~lediyeler memurların almakta oldukları iic-
ve vergi ve resim mahiyetinde ha- retler hak müktesep tanınır . Ve 
sılatı olan idareler dahil ) dahi bu buolarm bulunduklan dayraye mün · 
kanundaki esaslara tAbi olacak- 1 hasır olmak şartile terfıleri de ca- . 
)ardır. izdir . 

Adaa Elalltrlk şlr· 
ketllldea ı 

Sayın müşterilerimize öğütler : 
1. ) Tasarruf düşiinceıile elektrik tesisatınızda kendiliğinizden tamir 

ve ilA.ve işleri yapmayınız, cünkü, bu size can bahasına mnl olabilir. 
2. ) Elelitrik tesisatı tamir ve ilAvelerioi ehliye' veaika11 bolunan 

kimselere ysptırıp raporlarım Elektrik Şırketine gönderiniz. 
3. ) Biliniz ki, ışık, sıcak l k ve güç vfHcn elektrik cueyana , doA-ru 

kullanılmadığı takdirde tehlikeli olobilir . Onun i~·in ttısis·ıtınızı vakit 
vakit gözJen gecirtip 1 göreceğiniz düzeôsizlik ve Lozuklukları b&rtaraf 
ettiriniz. KenJi lesiaatınızdan yine kendioizin mesul olacağınızı unut-
mamal:sıoız. 6110 13 - 21 - 28-5-15 

Alsaray sineması 
Bu akşam 

yeni bir muvaffakıyet daha kazandı 

Halleş ltalya barbl 
Aduva muharebesi 

Milleıtler meclisinde zecri tedbirler 
müzakeresi 

Yunan milletinin Hrallığa dön6flJ. 
gibi en yeni ve heyecanlı dünya haberlP.rinin fılmini taktim ediyor. 

BalallDlıyaa adam 
Mirnaloy - Pavl Vilyam 

torafından yaratılan bu MatrogolJvin şaheseri bu senenin en yeni ve 

en güzel filmlerioden biridir. 

ilaveten 
• en yenı dünya haberleri 

matine : 
Çarşamba 2,30 da tenzilAth halk matinesi 

6085 



~yfa 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Gayri 
Kilo l''iyaıı 

Satılan Mikdar Cinsi 

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

( Ttlrk ısına ) 

~eraki Mahmut vasiyetini tenfiz heyetinden: 
m•nkulün 

Mevkii Miktarı No: Tarihi Hududu ctNst Eu az En çol. 
l(Uo Tapuda iki odayı şamil 

IC. S. ;;;IC·===S·- l====== ===I 
Derunukale Tapuca 100 arşın ölçmede 258 

186.9 mııtre murabbaı 

13 Son 1,.rln ~ r 
Takdir olunan kıyıııel 

( 15'JO ) lira ( yeıliyü~ ..., 

tr'apımalı pamıı~ bir bap hane iken hali 
1-=p~-_,__ _ _ 1 ....,,.----ı-~3--·"'50,,_--ı37~,50~--•·---------ı hazırda bir tahtani ve 

ıyasa par a.,ı .. ;>, 

EylO.I 335 Sağ ı Artin iken hazineıkn Me
raki M•hmu la geçen han ı solu 
ve arka91 Seyhan nehri önü 

torikidm 

ellişer lira takdir edı· 
len iki haneden ib3• 

rettir. Piyasa ırmizi ,, bir fevkani oda ile fev-
1_.:;:la:.:o:.::e_I;.... _ _____ 1 _ _,,3~6 ___ 1_40 ____ 1 kani iki bölme odadan 

iane 11 35 -------·il mürekkep bir ve tahtani 
Ekspre• 42 iki oda ile ahşap mut-
Klevlanı 

ı.,,,,.=..:.;.;.;;.;.. ____ ...-_,_Y_A_P...._A--=--"ı-----------·ıı babı şamil diğer bir bap 
1.7 ki iki bap hane. 

l-.;:<B~ey,_•,:::z _ _ ____ ----1-----------~---------ll Tarla Cennet KıHirkran Si vah . 
Ç 1G1 T 

12 dönüm 2 evlek 202 K ıani 929 Gün doğusu tarikiAm gün 
batısı Alicenin oğulları 

boyrazı Yusuf iken M•r&· 
ki Mahmut kıblesi Ahmet 

> h d" .. .. (30) ıır• oe er onumu 

ı 

,, "Toh uıoluk,, 1,90 __ __._ı .... 92_...,s_ ............. ________ 
11 

HUBUBAT 
Buj!dav Kıbrıs 

,. Yerli 6,75 
.. Menıone 

Arpa 4,25 
FMulya 
Yulaf 

~-.;;::.;,::+::.....-----ıı-----ı---~~-------ı 

Delice 
Kuş yemi 

Ket .. o tohumu 
Mercimek 
Sisam 15 

lJ N -· Salih 

a.. ... " 
'.E ~ Dnz kırma ,.. 

~~ Simit " 
~ ~ - • ...,.-~b·n.:..r~iy_e_I ___ _ 

~> ... u 

N ~ !~~--------~ 
r- ..,. l_Düz krıma ,, 

Alfa " 
Liverpul Telgrafları 

12 / 11 I 1935 
San" na 

Hazır 6 
1 inci K. V•deli 6 
2 inci K. Vadeli 6 
Hint hazır 5 
Nevyork 11 

l'ene 

5!) 
29 
28 
79 
39 

900 
- 8.'lO 

--950 
900 

Kembiyo ve Para 
iŞ Bankasından alınmııtır. 

- Liret 9177 
Ranmark 1 97 
Frauk"Frauıız,, 
Sterlin "lue:iliz,. 619 50 
Dolar 0 Amerikao,, 79 43 
Frank "lni~rtı .. 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Torla 

Tarla 

Bu dahi 30 dönüm • 

01 vutlar da mı 25 dönüm 10 Şubat 929 

incirlik 68 dönüm 728 zira 154 T.evvel 929 

incirlik 49 dönüm 155 T.evvel 929 

Cenn'3t 12 dönüm 2 evlek 156 T evvel 929 

Verayicislr 22 dönüm 2 evlek 157 » 

Vere yicisir 65 dönüm 158 • 

Ver ayi 20 dünüm 117 T.:sııni 929 

Gün doğusu Abbas hoca 
batısı yol b0yrazı lladice 
iken Meraki zade Mahmut 
kıblesi Refıka iken Yusuf 

B:her dönümü (30) » it 

ve Hadice · 8 
b 'k S B h d" .. .. 30 Jır Gün doğu Kara et ı en a_ e er onumu 

lih batısı Yusuf oğlu iken 
Salih boyrazı dere kıblesi yol. 
Gün doğüsü Artin iken hazine » 
batısı Artin iken benzinci 
Mehmet boyrazı Bağdat de-

miryolu kıblesi yol. 

• 20 • 

Gün doğusu Artin iken hazine » » (20) ' 
batısı Artin iker. Mehmet kıb-

lesi Bağdat demiryoiu 
Gün doğusu tarikidm gün ba
tısı Alicenin oğulları boyrazı 

Mehmet kıblesi Salih iken Me -
raki zade 

Gün doğusu yol gün batısı Zey
nep boyrazı İbrahim kıblesi 

Mehmet 

(30) }İrS 

Beher dönüınii 
15 lira 

Gün doğusu Bedir iken Sü 
leyman oğulları gün batısı 

Pazarbaşı iken Satıh Zeki ve 

Beher dönümü 6 JirS 

Hilmi veresesi kıblesi Sisli 
oğlu iken Akil boyrazı Ce-

mal efendi veresesi 
Gün do~usu Abbas hoca ve 
Bedir.gün batısı yol boyrazı 
Kartum oğlu İbre him kıblesi 
Salih iken Meraki zade Mah· 
mut tarlası. 

Beher dönümü 30 
liradır. 

r-- Foto Coşkun ----, Cins va me\ ki ve miktarı ve diğer va~ırıarı yokarıda yazılı M~rakl zade Mahmude ait gayri menkuller satışa çıkarılmış oldultundıın ıslir 
olanların o;. 7,5 teminat akçesi!~ birlikte 2 K. ı.vvel 935 pazartesi günü saat 15 de belediye mezat salonunda Meraki Mahmudun vasiyetini ıeP 

Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerini 
vP her türlü Ağr:ındisman ve diğer bi.itün fotoğraf işle

rini yapmağa başlıyan Coşkun Güven, hıır gün sa
bahtan akşama kad<ır açık bulunan atelyPsindP saat 14 
den 19 kadar bizzat çalışmaktadır. 

Anıatörlere mümkün olan 

kolaylıklar gösterilir. 

bütün 

Açık göze bakın 

Sabıkalılaıdan Osman oğlu 

H•ci Arif, iki gözü kör olan 
Mustafa oğlu Bekirin elinden bir 
lirasını kapıp katarken y.kalau 
mıştır . 

--~-----·--~--~--

Pamuk iş limite! çırçır fabrikası di
rektörlüğünaen : 

Sayım müşte rilerimize : 

~'abrikamızda çektirdiği 11 iz pa
muklurın kocan arkasında yazılı 

olan birıncı madde muhteviyatı 

mucibinco , b'r hofta zorlınJa 

kaı.J ı rılması h1zımdır. Şimdiye 

kaıl:ır fııbr ı ka 'Tlızdan kaldırılmamış 

olan pamukların sahipleri veya 

alıcıları tarafından kısa bir za
manda kaldırılması, aksi tuktirJe 
havanın tesirinden vesair hadise

lerden meydana gelecek zararlar
dan bugüne kadar olduğu gibi 
bu güııden sonru da sahıplerıne 

veya alıcılarınıı ait olup f•brika 
mızın hu hususta hiç bir mesuli
yet kabul ııtmiyrceğini ehemmi
yetle bildirir. 
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Seyhan Valiliğinden : 
Vilayet Evrak kalııminde bin 

kuruş maaşlı münhal mukayyitliğe 
talip olanların Teşıini saniııin 18 
inci pazartesi güııü açılacak imti
handa hazır bulunmak üzere ev 
rukı müsbitelerile birlikte müra 
caut eylemeleri lüzum ilAn olunur. 

6109 

Ergirler ortaklığı çırçır Ye prese fab
rikası direktörlüğünden : 

Fabrikamıza ait 290 sayılı mu· 
afiyet ruhsatnamesi kaybedılmişti. 
Yenisini alacağımızdan hükmü kttl 
madığını ilAn ederiz. 6108 

EYkaf direktörlüğünden : 
Mülhak vakıflardan zıpçıktı vak· 

f ndan Sultan sokağında bir kıta 
b1hçanın üç sendiği kiraya veri · 

J .. ceğinden 7 - 1 1-935 den iti
harPn on gün ınüddetl•ı açık ar
tırmaya konulmuştur . 18-11-
935 pazarte:ıi günü saat üçt~ Ev
kaf dairesinde ihale edilecektir . 
t ıliplerin müracaatları 6100 

10-13- 16 

l 

fize memur heyetimize müracaat eylemeleri ve fazla malfimat ıılmak istiyenlerin münadi Hanili çavuşa verilmiş olan artırma kAğıtlarını gö1' 

mefori ilAo olunur. 6053 

.../ki, 
--------------------------------------·-------'!------ iıti 

B e l e d_i _Y_e __ i_ı_a_n_ı_a_r_ı ___ ı 
1 - HiikO.mol önünden başlıyarak Taş köprü Ö[lünden AbiJin p3şa 

raddeıile b rlPşen yol, Şarbaylık Fen işleri direktörliiğünde bulunan 
proje, ş ı, rtnaıncsi ve keşfine göre şos ıdan park"ye çevrilecektir. 

2 - Yola başlamadun projesine göre kesilecek yerler kesilııcek ve 
yeniden şartnamesine göre yapıldıktan sonra yol projPwi , zem ne uy · 
durulacaktır . 

3 - Bu için para tutarı C 6933, 10) kuruştur . 
2 - Proje ile rk)i&İ olan şartname, k• • ş i f ve tahlili fıat cedvellerini 

görmek istiyenler her gün öğleden evvel seat ondan on ikiye kadar 
Fen işleri direktörlü~üııe baş vurabilirler. 

5 - lh~li kopalı zarfle, 22- Teşrinisani - 935 salı günü öğleden 
Bcnra saat on beşte daimi encümende yııı.ılacalıtır. 

6 - Mııvakltat teminatı ( 520 ) liradır . 
1 - istekliler Nafia direktörlerinden ihaleden bir gün evvelki ta

rihi taşıyan bir ehliyeti fenniye vesikasın ı Fen işlqri direktörlüğünden 
t · ısılik ettir .. rek daimi encümene gösterm>ğe mecburdurlar. 6018 

9-I0-12-13 

Yirmi beş takım kışlık elbisa yaptırılacak 
itfaiye ll ı nir ve efraılı için dairede .ıulunan kumaş örneğinden ya

pılmak şartilıı yirmi L1ş takın kışlık elbise yaptırılacaktır. Kuınaş ve 
dikiş müteı-hlıidino ait olan bu elbisel. -r açık eksiltmeye konulmuştur. 
ihalesi teşrini seninin 26 ıncı salı günü öğleden sonra saat on beşte 

belediye encümeninde yapılacaktır. iğreti tutum parası otuz yedi bu
c uk liradır . 

isteltlilorin şartnamesini görmek üzere ber gün yazı işleri kalemine 
ve ihale güaü de beleı.liye encümenine g"lmeleri illin olunur.6102 

IO- 13-16 

Balls Balık yağı 
Norveçyanın halis Balık yağı 

Seyhan eczanesinde satılır 6112 

5370 151 

,.- Tıp fakültesi; dahiliye seririyaf eski. \ 
muavini Adana Memleket hastaharıe'

1 

~ 
dahiliye mütahassısı ~' 

Doktor 
Osman İsmail Bozkurt 

Bilumum dahili hastalıklarını teşhiS 
ve tedavi eyler. 

/ 

İşbankası arkasında Müslim apartmanı 

_/ ~. 
Müze direktörlüğünden : ,..-----
911 Lira keşifli m~zenin onarmu 1 Kaçakçılar_ ~. 

işi pazarlıkla 3 gün münakas~yA vatan hainidif / ',~ 
konulmu~tur. Keşıf ve şartları oğ- ~ 1 
renmek istiyenlerin h• r g ,i n mü· 1 .. o 1 

zeye ve ihale günü olan 15 ikinci Umumi ntşriyat ınüdil' d 
toşrin cuma günü saat 13 de de ' M. Bakşı 

11 
]\ültür direktö lüğünde bulunma- Adana Türk ıözü 11 ,ıb11 
!arı 6105 12-13-14 


