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~LMAN ŞEFLERİ PER 
VASIZ HA YKIRIVOR 
'' lngiltere sulh taraftarı ise evvela 

Filistin vaziyetini düzeltsin!,, 

''Çekleri teşvik eden Londradır ,, 
Vaziyet çok gergindir; Südet Almanları 
dahilde karışıklık çıkaracağa benziyor 

ct·· Berlin : 12 (D.N.B.) - Hitler 1 
b~r sabah lngiliz büyük elçisini ka 

etmiştir. 

j Paris : 12 (Radyo] - Havas A. 
\a~sı~ı.n Nurenberg muhabiri lngiliz 

b
? ırının Alman hükümetine şiddetli 
ır "h 
• 1 tarda bulunmuş olduğunun tah 

ll\ın edildiğini bildirmektedir. 

r ....................................................... "l 

ı Büyük Şef 
Dahiliye vekilimizi ve 

; Peşte elçimizi dün 
* kabul ettiler 

Ankara: 12 (Anadolu t 
ajansı)- Reisicumhur Ata· 
tUrk, dUn Dolmabahçe sa· 
rayında dahiliye veklll 
ŞUkrU Kaya ile Peı,ıte elçl 
mlzl kabul buyurmuı,ılar· 

dır. ....................................... 
Yeni- Romanya 
harp limanı 

Bükreş: 12 (Radyo)- ".Süd Ost. 
gazetesinin bildirdiğine göre, uzun 
bir müddet tetkikattan sonra Kara 
deniz sahilinde ve Manaia'dan 17 
kilometre simali kısmında kğin Ka· 
su! denizinde, Rumanya harp gemi· 
leri için bir harp limanı İnşasına ka· 
rar verilmiştir. Mahallin intihabı 
Henderson isimli bir lngiliz amira 
lına tevdı edilmişti. Limanın inşası 

RUSYA ASKER 
TOPLAMAKTA 

Bütün genç sınıflar silah 
altına alınmağa başlandı 

Garp hududunda tahşidat 
Moskova: 12 (Radyo) - beynelmilel vaz1yet 

dolayısile Sovyet Rusya bazı hazırlıkların lüzumu~ 
na mani olmuştur. 

Mevsuk bir menbadan alınan haberlere göre 
Sovyet h.1kumeti garp hududlarında çok mühim 
tahşidat yapmaktadır. Diger taraftanda bütiin 
genç sınıflar silah altına alınmaktadır. 

F rankocuların müstak
bel kralı Kavadonga öldü 

v k Prağ : 12 [Radyo J - Çekoslo· 
ya Ya Reisicumhuru Beneş dün rad· 
k 0 ıle neşredilen bir hitabesinde ha]. 
v~ :ükü~u. m~hafazaya davet etmiş 

bir yerli müessesesi tarafından icra Alf "' l h k" k b" k 
edilecekti. Bu limanın g<nişliği Kons· Onsun og U a 1 aten lr azaya 

"emıştır kı: 

D . - «Hayatımda asla korkmadım. 
n·~ı~a _nikbin davrandım . Bugün bu 
ı·~.bınlığim her zamankinden kuvvet· 

tantza limanından 10 defa daha bü 1 
yük olacaktır. Dalgalara karşı yapı 

lan siperler 1300 metre, ve deniz· 
den çıparılan topraklarda 20 milyon 
kubikmetroyu bulacaktırki bu suretle 
büyük harp g'"milerinin bile limanda 
demir atmaları kabil olacaktır. 

mı kurban yoksa suikasta mı? 

~ ır. Devletimize, onun sıhhatınıı , 
;nlıiığına, kuvvetine, muka.vemetine, 1 
y U~teşem ordusuna, namağlup zihni· 
s:~•n1e ve bütün milletinin ıslahına 

81 maz imanım vardır. 
il\ Devletimiıi şimdiki şekillerin 1 

ıu~affakiyete çıkaracağını biliyo· 

Alman askerleri 

bi memleketlere, bilhassa Çekoslovak· 
yaya bir ilıtar ınahiyetir.dc olduğu ka· 
naatindedirler. 

tedbirler ithaz etmiş bulunuyor. Ayni 
zamanda hüküm at Çeklrrt,. C:.üo ~ ı 
Almanları arasında yeniden başlayan 

ııoüıakereleıden ümit var bulunmakta 
ve Lord Runciman'ın uzlaştırıcı rolün
de devamını lüzumlu görmektedir. 

Dalgalar siperleri için 3 milyon 
kı.bikmeter taş maddelerine ihtiyaç 

vardır. 5 modern Alman ve iki A 

merikan denizden kum çıkarıcı ma

kine ile gece ve gündüz meşgul ol 

maktadır. 

Eski ispanya kralı Alfolsun bü \ 
yük oğlu Kont Kavadonga Amerik<ı I 
da Miamide ölmüştür. 

Kont uzun müddet aşk macera· 
lan ve evlenip boşanmaları ile meş. 
hur olmuştu .. Fakat son senelerdeki 

hastalıklaı ı da kendioini acınacak 

kahraman haline koyuyordu. Bunun 
la beraber ölümü bir kaza neticesi 

dir ve kont gene bir kadın yüzünden 

r Nurenberg : 12 [O.N.B.] - Ma· 
te~al Göring burada söylediği bir nu· 
ku da Almanyanın her dürlü ablukaya 
v arşı müemmen olduğunu, hava , kara 
be dcni1 ordularının zafere sarsılmaz 
f~~. 1iman beslediklerini söylemiş ve 
ı 1 _ı tere sulh üzerinde o kadar geve 
he ~k Yapıyor ki bizzat kendi eski Ya· 
d~hı ~ü.nyasında sulhu tesis ederse 

a ıyı olur. » Demiştir. 
Alman gazeteleri bu nutku ecne· 

Londra : 12 [Radyo] - Nazırlar 
dün sabah Başvekalette toplanmış , 
Avrupa elçilerinden gelen son rapor· 
lan tetkik etmişlerdir. Kabine bugün 
yine toplanacaktır. 

Hükumet şu kanaata varmıştır 

ki, harp endişesine karşı lngiltere 
bigane değildir. Hükumet herşeye 

müdriktir. Londra hükumeti bir çok 

Berlin : 12 [Radyo] - Berlin si· 
yasi mehafil şu kanaata varmışdır ki, 
Londra hükumeti son günlerde~ ı ha· 
reketile Çekleri uzlaşmaya davet de· 
ğil, onları uzlaşmadan gayri bir hare
kete teşvik etmektedir. 

Vergilerde yapılacak 
Tadilat porejesi 

Hatayın siyasi davası 
nihayet bulduğu halde 

SOVYET RUSY ADA Mükellef lehine tadiller 

Suriye hükumeti nahoş hare 
ket göstermekte berdevam 

1'ürk arazisine ' 
Arap ameleleri 

Amikten dönen 
yerleştiriliyor 

Clarıttaıep : 12 ( TUrksözU muhabiri blldlrlyor )- Amlk ova•ın· 
1

11111 
Surlyeye Taı,ıınan Arapların miktarı Şam hUkOmell tara

•ıııı "" taablt edllmı,, bunların Halep vllAyetl dahlllnde lskAn 
~ için Halep muhafızlığına emir verllmlı,ıtlr • Bu emir 

I?- Uzarlne Halep muhafızı Emir 
"-Ont dö Martel Mustafa Şahap,Mallye MUdUrU 

Hasan Cabbare ve Tapu MU· 

Beruta geldi dürlerlnden mürekkep bir He-

llıiz:erut : 12 (Hususi muhabiri
''a en) - Yüce komiser Kont dö 
•vı rt 1 •• kınd e _' 11 ansızın buraya gelişi hak. 
Yo akı tefsirler devam edip gidi · 

r. 

Yia Bunfartn içinde en kuvvetli şa-
Şudur 

yet laı,ıkll edllmlı,ıtlr • 
Bu komisyon Arapların iskan 

edileceği mıntakalarda bunlara tahsis 
olunacak araziyi tayin \"e tesbit ede· 
cektir. Araplar, Kürt dağı, Azaz ka· 
zaları dahilinde maliye ve hazine 
borçlarından dolayı hükümet namına 
tefviz edilmiş ve edilecek olan Türk· 
!ere ait araziye yerleştirilecektir. 

Bu Araplara nakil ve iskan mas· 
rafı olarak ayrıca direr miktar para 
tavzi edilmektedir . 

Gençlere 
evlenmek 

yasak 
Genç yaşta evlenenler bir 

sene müddet hapisle 
cezalandın laca klard ır 

Londra : 12 - Sundey Pitorial 
gazetesi şöyle yazıyor : 

Sovyetler Birliğinde neşredilen 
bir kanunla, genç yaşta evlenmiş 
olanların niklihları bozulacaktır. 
Bunların adedi beş bin çift kadar· 
dır. 

Maliye vekili Fuad Ağralı 

Ankara : 12 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Başvekii Celiil Bayar'ın , 

programında, mali sistemimizin ıslahı 

Sovyetler birliğinde çocukların bakımından üzerinde büyü!<. emekler 
evlenmesi çok taammüm etmişti. harcanarak hazırlanmakta olduğunu 
Bu yaz Rusyada on dö•t yaşından söylediği "vasıtasız vergiler kanunu 
aşağı 2000 çift evlenmi~lerdir. Bir Pr.ojesi,. tamamiyle hazırlanmıştır. 
çok yerlerde on üç yaşındaki er· Proje 13 fasıl ve 337 maddedt'n 
kek çocuklar on iki, haltli daha mürekkeptir. Bu fasıllar, umumi hü· 
küçük yaştaki kızlarla evlenmekte· kümler, arazi verg:si, bina vergisi, 
direr. hayvanlar gergisi, tiloari ve sınai ka· 

P d 
zanç vergisi, hizmea erbabının kezanç 

rav a gazetesinin ya:ıdığına 
göre. Moskovadaki bir mektepte vengisi madenler vergis', veraset ve 

intikal vergesi, ruhsat tezkereleri ve 
tin Avrup~da beynelmilel vaziye. 
tin Çolt ciddi bir şekil alması üze· 

da~. Fransa hükumeti mandası allın· ı 
Ve il) .. hak ustemlekelerdeki memur v,. 

14 yaşınd~ki 26 kızın 25 i bu yaz vergi karneleri, kanuni yollar (itiraz 
Kont dö Martel Paristeki mua tatili esnasında evlenmişlerdir. ve temyiz), tahsil hükümleri, müte!er· 

h d k 
. I . Yeni kanuna göre genç yaşta rik hbkümler, muvakkat hüküml.,r, 1 rtıle · d don ruı erhal vazifeleri başına I 

trııi~~lerini emrdmiştir. Yine bu 
ııı~ I e asker ve sivil bütün me 

t arı · · I . n ııın erı .kaldırılmıştır. 

r ~ omısyon arının bitmiş olma· '' evlenenler bir sene hapse mahkum kanunun meriyet taıihi ve kanunu 
sından istifade ederek hükumetinin . . . . . olacaktır. Nikahları bozulacak olan· tatbik edecek vekaletler fasıllarından 
emrını ~·erıne getirmış ve acele va. llar da iki sene ayrı durduktan son· ibarettir. 

ıifesi başına_ ~~~~ü!~ü::_ __ __.:. ra_ıe_k~~!.!.vlenebilec!~!:--- . _ Ji~~rrıııt _m..ı.ıçip_ sebepler layiha· 

sında, vasıtasız vergilerimizi teşkil 

eden a r a z i ve bina vergileri, 
hayv•nlar vergisi, kazanç vergisi, ver· 
aset ve intikal vergisi kanunlarında, 
tarh, tahakkuk ve tahsil usulleri, iti· 
raz, temyiz müddet ve mercileri, bir· 
birinden farklı hükümler halinde ol· 
masının gerek mükellefleri, gerek ver
gi memurlarını iş ve vazifelerinde te· 
reddüt ve müşkülata düşürdüğüne i· 
şaret etmekte ve şunları söylemekte· 
dir: 

"- Mevzuatın seneden seneye 
artmasından doğan yeni güçlüklerle 
karşilaşae bazı memleketlerde ve bu 

meyanda. Fransa'da l.ıu vaziyete çare 
olmak üzere müteterrik kanunları 

toplamak ve müşterek hükümleri bir· 
!eştirmek sure:iyle bir (vergi kodu) 
(vergi kanun mecmu?.sı) tanzimi yo
luna gidilmiştir. Fr•nsız mali mevzu· 
atının hükümelçe tanzim edilecek ka· 
rarnamelerle kod haline getirilmesine 
selahiyet veren 1934 tarihli kanun 
mucibince, Fransiz büyük inkılabından 
başlıyarak bir buçuk asra yakın bir 
zaman içinde neşrolunan iki yıizü 

mütecaviz vergi kanunları ve karar. 
nameler doğrudan doğruya hükümet· 
çe toplanarak 1934 senesinde ilk va. 
sıtasız vergiler kod'u vücuda getiril• 
miştir.,. 

Bu proje ile buhran ve muv.lZe· 
ne vergileri kazanç vergisi birleşti ... 
rilmiş. tarh ve tahakkuka ait usulle 
re mütfcanis bir şekil verilmiş (kaza 
mercileri) ve (tahsilat) gihı müşterek 
hükümler, ayrı birer kısım nalinde 

tedvin edilmiştir. 
Kazanç vergi~inin: a - 1 icari 

• ....,. Gerisi ii~ncii sahifede -

bir otomobil kazasına kurbıın gitmiş 

tir. 
Kont Kav•donga bir gece, Mi

amide bir barda geç vakta kadar 
eğlenmiş, sonra bar kızlarından biri 
ni alarak otomobiline binip köşküne 
doğı u yola çıkmıştır. Fakat sürat la 
sürdüğü otomobili bir telgraf dire· 
gine çarpmış ve otomol:il parçala· 
narak kendisi ağır bir kız hafif su· 
rette yaralanmıştır. 

Kont, bu yaraların tesirine, esa 
sen bozuk olan sıhhatı ile, dayana· 

mamış ve bir iki gün süren tedavi· 
den sonra ölmüştür. 

Bugün Romada bulunan eski Is. 
panya kralı Alfons ile kontun an· 
nesi kraliçe Enaya ölüm haberi te· 

lefonla bildirilmiştir. 
Kont 31 yaşındaydı ve bundan 

beş sene evvel, Kübalı bir kızla ev 
lenerek, veliahtlık hakkından vazgeç 
mişti. Çünkü babası oğlunun bu 
kızla evlenmesine razı olmuyordu. 
Kral, oğluna bunu kati şekilde söy 
lemiş, fakat kont fikrinden vazgeç 

mediğini bildirmişti. 

Bunun üzarine, kralın katibi kon 
tu fikrinden vazgeçirmek ve babası 

ile barıştırmak istemişti. Lakin, kont 
buna da red cevabı vermiş ve bütün 
prnslik hakkından vazgeçerek 11 
nazir an 1933 de arlık ispanya tah • 
tına ne kendisinin nede istikbalde 
çocuklarının hak iddia edemiyccek 
lerine dair bir vesika imzalamıştı. 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

Cenuptaki 
manevralar 

Gaziantep : 12 ( Hususi 
muhabirimizden )- Böl
gemizde başlayan manev· 
ralar devam etn1ektedir. 
Manevralar çok zevkli 
olmaktadır. Manevralarır 
bir kaç gün daha sürece
ği tahmin edilmekedir.t 



HAYAT IÇIND~ , ........................... .., ............................................. ~ 
·ı ş elhı ü ır lhı ~ lb e ır - 0 e ır o •• SUKUNET 

1~ğ l·r siz İngi.lizlL·ı·lc herhangi bir le-.ı:lı~U -'c girn1i~ bulunurs<.ınız Ö~ le 
zamnnlar olur ki hunların ka.\ıts ız in .. nnlnr oldugunu znnncdt-rsiniz. Sizin 
fc\·ka13de ,·ahim gördug untız baz ı hiidisclcri onlar hayret edilecek derece 
-.ahır ve sukiı.net ile k nrş ıln ~ ırlar. O vakit dikkat ediniz: İngilizlerin hidde
ti ~n,·ns vnv:ı.~ cnnlnııır. r:.:ıkat: hu hiddet Lir gUn patlarsa artık asla ınUs.1-

m.o.hn bilmez. mnksat Uzt: rİı1de sonuna k:ıc.lnı- İsrar Cder. 

, _______________ _.. ......... ._ _________ , _____ ,ı 

1 liddcle gl'it·n İngdizlcrin scderi hnfit, foknl hep bir tondadır. Gözleri 
dik Vl' endişesiz,lir. lnğilizler mukabil "taarruza geçmek kararı Yerdikleri 
zamnn onların hnl ye hnrt·kL·tlcrinde bunu gösteren ktıçuk bir nlfin1et bulun· 
ınaz. Xihavet ln2ilizlcr Lir Un mukaYcmet için ayak dircmeg:e başla_,·ınca 

hunun scb~hi açı-kç:ı. anla-:;ıl~~az. Bu sebep sizin için bir zaruret olarak 
görulur. Fakat İngilizleri a-.ıl hu tarzda harekete gt:{İrl'n İınparatorluk i)if.. 
helerinin ruhlarına fısıldadıgı emirdir. 

O vakit İngilizler aı·tık sırtlasını du\•:ıra dn,yarlar \'e geri dönmek İın· 

k3nlarını knldırarnk mUcadclc ederler. İngilizlerin bu dakik:ıları sona erin· 
ccye kadar kendilerini U)andırma0a {l":•ehhus etmek. yahut vesvesclcrini 
kaldıracak:şc.vlcr sö.' lemek dogru degildiı-. l~u turlu sözler onları ikna ede· 
mez· l='akat kedcrlen<lirir. 

13ilhassa Xoel yortusunda fn·.ilizlcrin keyiflerine ve zevklerine dokun 
mamalıdır. [lirincik3nunun J.) ile İkincik3nunun 15 i arasında İngilizlere fc· 
na haber getirmek ktndilcri İ<;ln fı.<lll.1. hir harckcl gibi tesir eder. 

Andre Moruva 

·-·-···-·-·-·-·-·-·-·-'. l Politik Bahisler ! 
-·-·-· -·-·-·~ 

HiTLERiN KARA 1 
Müşkillerden 
Müşkil bğeen 

Soııde) l'ıl.ıeriu/'d"ıı leıciiııı. 

Frorsızlar Kelık'i kaylcttikleıi 

'sırac'a C•)n:s Volf (1727 1759), öl 
ümündın on Lir gün ewelki tar ı hi 

t3şıyan lir rr ktul rnda ŞC} 1 e )CZ· 

mrştı; 

neticesinin neye varacağını tahmin 
etmek şimdide .. kal:.il değildir. işbu 
~ekle dökülünce A'man grnel kur
may başkanlığı vaziyt ti eliı.e almak 
istiyecektir. 

Bu, Hitleıin harbetmek isteme· 

i İntihap Encümeni 
'o·· un 

rak 
belediyede toplana
itira zltırı tetkik etti 

Belediye intihap Encümeni, ev
velce de yazdığımız veçhile öğlede.n 
evvel ve sonra toplanarak itirazları 
tetkik etmeğe başlamıştır. 

Cedvellerde adları yazılı olma· 
yanlar encümene müracaat etmek· 
tedirler. 

Sebze halinde bir su 
deposu yapılacak 

Sebze pazarında bir su deposu 
ile bir helanın y~ptırılmasına bele· 
diye encümeninin dünkü toplantısın· 
da karar veıilmiştir. 

Bir ayda şehrimizde ne 
kadar hayvan kesildi 

Geçen ağustos ayı içinde kana
rada 3041 koyun, 630 keçi, 132 
inek, 25 öküz, 36 dana, 7 manda 
ki 3871 hayvan kesilmiştir. 

Cüzdanı çalıp kaçarken 
yakalarıdı 

Ali oğlu Sabri yılmaz adında 
birisi Salih oğlu Hüseyin in cebinden 
para cüzdanını çalıp kaçarken yaka. 
lanmış ve hakkında kanuni muame· 
le yapılmıştır. 

"Ô) le lir n i'şkiillerden ır ü~ı ül 
bığırır.ık \a2iıelirde luluru)Ort m 
ki, nqe karu Hııceğ'mi l-rn de 

mesinin sd:epleı inden yalPJz biridir. c~ktir ? 

bilmiıorum.,, 

Zannı d, rsem bu cümle bugün 
de Hn Hit 1 eı"n ~ğz:ndrn söylrneH· 
lir. Çi:ı kü 1 u gfn Hit'er Çı~oslo 
vakya meıelesiı de lı;r karar ver mık 
mecburiyetinde lulur.uyor. Bu karar 
yalnız ~ütün dünyayı alakadar ettiği 
iç;n, değil, aı ni ıan·; nda l üliin nazi 
idaresjnin alisile ~lalradar olduğu için 
de ır.ühirrdir. 

Hitler siyasi haı at•nda bundan 
evvel ıki dda ddın böyle ırıüskül 
vaziyett~ kalmıştı. 

Nazi idaıesi Alnıanlaıın zihninde Şüphesiz evvela,iyi bir netıceye 
yer kazar mıştır . Çünkü Lu idare varılmış olduğu hakkında propagan 
onlnrı t5kisi gil·i rüımet ediıir bir da yapılacaktır. Fakat sonra tahlil 
millet yapacağını, Versay muahede· vı: tenkid başlıyacaktır . Mevki sa· 
sin zilletleıincen kurtaıac•ğını v•a hibi bulunanlar .ırasında , tabii giz 
detmişti . !iden gizliye ' fakat manalı bir şe· 

Eugün lu va;tıır yerine netiril kilde hoşnutsuzltıklar görülecektir. 
miş bu1unuyor . Onun için . 1938 istenilmiş olanla elde edilmiş olan 
s• rn'rdrn !Cr:ra Nazi 'daresinin '. arasında mukayese yapılacak ve bu 
artık \"2 fcıi ~; 'n ;<' rı c i' . iı üle. bun neticesi nedir diye araştırılac.ık-
bilir . tır. 

Onun için , Hitler , ı n ı mi bir 
harp do~urabilecek Lir harbe sabe-
1 iy.-t vermekten çekinecektir. 

Belediyece 
cezalandırılanlar 

~rbetçi Mustafa Biritman bozuk 
ve pis şerbet sattığından 10, ibra· 
him Kayadelen formüle aykırı gazoz 
sattığından 1 O, Sucu Mehmed kirli 
ve toı tulu su sattığından 3, Süley 
man oğlu Şaban formüle aygırı yo
ğurt sattığından 1, Mansur oğlu Ke 
rim noksan tartılı buz sattığından 

3, Nalbant lbrahim, Ali ve Ahmed 
dükkanlarını ahır yaptıklarından be . 
şer, Salih oğlu Hüseyin. yağız yo- ! 
guıt sattığından 2, lbrahım oğlu Ah, 
med, Abdullah oğlu Ali, Mehmet 
oğlu Fidan, Mansur oğlu Kerim , 
Süleyman oğlu Şahut ve Süleyman 
oğlu Mahmut kaçak et sattıklarından . 
yirmi beşer, Hasan oğlu Mehmed 
birinci sınıf cadde üzerindeki evinin 
badana ve boyasını yaptırmadığın· 
dan 10, Mustafa oğlu Vahap ve 
şerbetçi Fehmi fsrmüle aygırı şer

bet sattıklarıııdan birer, Abdullah 
o~lu aşçı Mahmut karışık yemek 
yağı kullandığından beş lira para 
cezasile cezalandırılmıştır. 

Bir gen~ 
boksörümüz 

Ankara Güneş kulübünd•n 66 
kiloda boksör Mehmet Sürenkök , 
Cenup Anadoluda boks maçları 
yapmak üzere Ankaradan şehrimize 
gelmi~tir . Genç boksör Adanada 
ve Mersinde maçlar yapmak arzu 
sundadır. Kendisi bölge spor leşki 
latı ile bu hususta temaslar yapa· 
caktır. 

K rizomfa los mücadelesi 
devam ediyor 

Mücadele baş kknisiyenliğince 
narenciye ağaçlari krizomfalos mü 
cııdelesine devam olunmaktadır. 

Mektupçu iyileşti 

Ceyhan da 
Köy odaları inşaatı ikmal 

edilmek Üzere 

Ceyhan : 13 (Huscsi muhabiıi
mizden) - Ceyhanın hemen bütün 
köylerinde köy odaları inşaatının 
devam etmekte olJıığunu bir müd. 
det evvel bildirmiştim. Bu inşaatın 
~onu alınmak üzeredir. Şu bale göre, 
Ceyhanın her köyünde yeni tipte 
muntazam birer köy odası kurulmuş 
olacaktır. 

Belediye seçim hazırlığı 

Ceyhanda belediye seçim hazır. 
lıkıar• hararetle devam etmektedir . 
Hazırlanan defterler mahallelere 
asılmıştır. İntihap günü müşkilat 
çekilmemesi için bütün defterler 
yeııi usullere göre tanzim edilmiştir. 

Kozan koşusu 
Kozan koşusu hazırlıkları ilerle

mektedir. Koşu 23 Teşrinievvel Pa 
ZM günü Ceyhan koşu sahasında 
yapılacaktır. Bu koşunun çok alaka· 
lı olacağı tahmin edilmektedir. 

Bir kadın attan 
düşerek öldü 

Tuzlanın Hakkıbey mahallesin
de oturan Aziz karısı kırkbeş yaş· 
larında Halal; tarlada koza (topla· 
mış ve bir kısrağa binerek eve dö· 
nerken da rendeli Said adında biri· 1 

sinin hayvanı boşanarak kısrağa hü · ı 
cüm etmesinden yere düşmüş ve öl 1 

mü~tür. 

Çaldığı ceketle 
yakalandı 

Halim oğlu Besimin yeni ista!tyon 
c:v v ın•hki bağında evinden eş'..a i 
!arını çalan islahiyenin Elbustan hu- I 
yüği.ı köyünden Mehmet oğlu İbra· 
him çaldığı bir caketle yakalanmış 
ve hakkında kanuni muamele yapıl 
mıştır. 

F rankocuları 
müstakbel kr 

- Birinci sahifeden artan 

Üngün. sonra, kon ı<av 
ile Edelmire ismindeki Mü . 
lsviçrede Lozan şehrinde 0 

kıyılıyordu. Düğünlcleriiıcjf0 

kontla karısı bala ylarını fr 
keçinıişlerdi. . 

A !fonsun oğlu bu izdıY 
evvsl Asturya prensi üuvaoı 
dı. Prenslik hak1anndan vat 
ten sonra kont Kavadonga 
almıştır. 

Kontla kansı bir müdd 
te oturmüşlar. 1934 de de 
Amerikaya gitmiştir. K~n~ ~ 
sonra, 1935 teşrinisanısın 

rikaya giderek karısile bulul' 
sanra beraber Hav2ııa (K 
gidiyor. 

1936 senesinde kor.t, f1a 
kemik veremine tutuluyor v 
ğından muztaıip olarak Y 
Doktorlar bir ameliyata JütU 

!eriyorlar. Fakat kont kansı. 
ğu için ameliyata müsait ~ 
yor ve bir taraftan zafıyetı,d 

. e 
taraftan hastalığı tedavı. 

başlanıyor. 
Yapılan bir çok kan na 

sonra sıhhati biraz düzelen 
ameliyat olmak üzere NevY0 

liyor, fakat o zaman, tekra~. 
tinden yatağa düşerek arnelı) 
ne geri kalıyor. Konta N •VY 
hastanede 11 dda kan nakle 

Kont Hdvadonga tekrar 
iyi olmaya yüz tuttuğu anda 
boşanmak için dava açıyor'. 
Edelmireden ayrılmak istecııı 
davayı kazanmak için bir ço 

·ur ve zaman zarfediyor. Bu ug 
. d hh . . • k nı zaman a sı atını c.e 

yor . 

F akdt, davayı da kazana~ 
"tU ondan so1ra hayatı büsbU 

zamını bybediyor. Kont• 51 

düşünrniyerek ken:lici dı'ı 1 

sıfahate veriyor ve gon! J1 
bir kızla evleniyor. 

Kont n, Marta Rokaforl 
leneceği haber verildiği za 01

. 

Alfons, Lu izclivaca da ına01 

istemiş, hatta artık kcndisır 
' deceğini, eski hakkı tekrar 

ğini bildiımiştir. Fakat kont 
lik hakkını tekrar al ına~1 Tanrdrğrm biri vardır, şimdi Pa

ıİ!te luluruıor, eıkiden nazi paıtisi 
r'n ; 2alaıından biıi imiş ve 1923 
Teşriri sarıisinde ki Münih isyar ından 
sema Hit 1er r<p•d ı ldi~i ıının o
run'a hrabtr 1 u 1urıruş. Orun söy- \ 
ledi~ire göıe Hitlcr, o te:eHfüiiı ~n 
muvaffakiyetsiılikle neticelerrres'n. 1 

cın c ~ac'cr n i:lenıir o'n u~ ki, ö ! 
lümü lura tırıih rc'<cck ble gel· 
m'ş. !-'atta Hıtln:n rHılsa l<daıik \ 
ıtt~i ı·, lılncqı ı'"rr'ın aıkrca-1 

Gene tahminimde aldarmıı oı · 
S3n, Htl r nc!.lıı'rc'e :rdıt .ti· 
rrarln ra nL~laı ı·r Üalliıet idne : 
re hakkı veren , fakat gı re dı n o 
kıı;t lir ı'n 1d lolİİ)<t'rı't bııakan 

bir bal ~ ı k'ini kal ul edecektir . 

Acaba o zaman Nazi idare~i 

Almanya henüz kafi derece kuvvetli 
değil, henüz bazı fedakarlıklar yap 
mak mecbnriyetindeyiz diye cevap 
verebil•cek mi? zannetmem . Belkı, 
Almanya böyle bir anlaşmaya gire 
rek dünya sulhuna bir kere daha 
yardım etti denilecektir. 

Gözlerinden rahatsızlığı dolayı
sile bir müddetdenberi izinli bulunan 
vilayetimiz mektupçusu Agah dün 
vazifesi başına gelmiştir. Hemşeri ! ' etmemiş, Kübalı kızla evlen~ 

Yalnız, ondan bir müdd~ 
kendisinin ispanya tahtrn 8 

etti. F ranko ile anlaşarak 
zafer kazandığı takdırde lsf' 

Fakat 1 öyle Ür hal ş• kli ne Sü 
d.t A'm~nlıaı ; dıııa yapılmış olan 
taleplerle, re de Nazilerin ırk ~iya· 
Hli ile kabilite!if C•Rildir. Böyle bir 
karar Alman dk arı umumiyesinde 
acaba nasıl bir tesir lı c sule getire 

Bundan başka, H !r Hitlrrin kuv 
ve ti \ e belki Her Hitlerin gizli po· 
!isinin herkesi ikna edici iktidarı 

ile parti şeflerine , Nazi idaresinin 
harici siyasette değiş;klik yapmasını 
icap ettiren anın geldiği kahul etti
rilecektir. 

) 
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lJelPdıye o::nsı sf'r11111nr baş 

(~~-. ' , /anıyor. Defterler malw//elı rP <ı· 
~~ sıldı. /ıııilwp /ıalik1111 licı)h rtme 

mek içirı hemen defırrleri teıkık 
> - \ el. adııı ı n=ılnwnıışsu beled • yeıle 

1 

/;ı uıtılıap er1rü11ıPninr nıiiraroot 

Gök yüıü açık, Hava hafıf rüzgarlı · cl•ni luıklarıııdaıı bırıııı kayıp et• 
ctıneği uııııtııın. ,lksı. ıaktird•• me 1 

ençok sıcak gölgede 36 derece, J ıııiş o/ursuıı! 
geceleıi en az sıcnk 20-21 derece. ~~~~ 

• 1 
Kral sıfatile kendisinin çag 

. . Jarı 
haber verilmişti. Bu şayıa 

Alfons tekzip ettirmiştir· 
Bugün, ko'ltun ölü nıü ile 

s•le kap~nmış bulunuyor · 
1 

lıer karıs.n'1an da çocuğu 0 

şı almış. 

Ondan iki gün sonra Hitler tek- -------,-V------------------------------
çelenk koydu. 

tır. 

rar ümit bulmuş ve: S TR A O EL LA aşvekilin sözleri yanlış 
Benim daha Y"pabileceğim 

değildir .. İki gün sonra bir çok şeyler olduğun• karar ver· 
dim, demiştir. Kontarini bizzat Torino-

Hitlerin Hayatındaki ikinci müş- ya gelJi, Düşesin sarayına gitti. 
kül an 1~34 srnesinin 30 Haziran Başvekil tarafından kabul edildi. 
gecesi olmuştur. fakat partide çı Ve iki sevgilinin kendisine teslim 
kan isyan çabuk bastırılmış ve o edilmesini istedi, para mukabilinde 
gün, nazi idaresinin mazisinde mü· birçok siyasi menfaatler vaadetti. 
him bir tarih olarak kalmıştır. Başvekil yalnız : 

Bugün Hitler üçüncü defa olarak - Düşesten bu hususta kat'i 
müşkül bir vaziyette bulunuyor ve emir aldım, dedi, musikişinas ve 
mühim bir karar vermek mecburi· sevgilisi düşesin himayesi altında· 
yetindedir. Bugün vereceği kararda dır. Soqra biz, kendiler:ni müdafaa· 
bundan evvelki diğer iki müşkül an- ya muktedir olmıyan iki insanın o-
da olduğu gibi, onun partisinin is- lümü için pazarlığa girişecek ın· 
tik\.ıali ile alakadardır. sanlar değiliz. 

Vaziyeti görüşiimde aldanmıyor- Kontariııi dudaklarını ısırdı ve 
sam Hitleri müşkül vaziyete sokan çıklı. 
şey, vereceği karar hn ne olursa Ölüme cepheden hücum etmiş ve 
olsun, nazi idaresi için iyi bir netice mağlJp ,,/muştu. Fakat .. 
doğuramıyacak olmasıdır. • * * 

Hareketind., mümkün olduğu ka 1680 yılında bir nisan akşamı 
dar ileri varmığa karar verirse , derin derin düşünerek kiliseden çı 
lıarp demektir. Harp çıktıkt.n son- kan bir adamı üç kişi takip ediyor. 
ra da, İngiliz hükumetinin gayet sa· Üzerine atılıyor VP Stradella birçok 
rıh ~ekilde söylediği gilıi , bunun 

----- Dürt ı:iiııliik l.üyiik lıı/;ıiye. -----
yerleıinden hançerle yaralanarak 
yere düşüyor. 

HortarıS', ağır yaralı, hayatla ö 
lüm arasında çırpınan sevgili.inin 
başıucundan haftalarca ayrılmıyor. 

Stradel!a yavaş yavaş iyileşiyor. 

Düşes bir gün mabeyincisini musi
kişinasa gönderi yor. Mabeyinci : 

- Düşes sizinle çok alakadar 
-0luyor, diyor, iyi olur olmalı Hor· 
tansla evlenmenizi muvafık göı ü· 

ıor. Sonra Fransaya gidersiniz. 
Çünkü İtalyanın hiçbir t~rafı sizin 
için trhlikesiz sayılmaz. 

Stradella düşese teşekkür edi 
yor ve emirlerini yeı ine getireceği 

ni söylüyor. 

Stradella iyilrşir iyileşma Hor 
tansla evleniyor. Düğünde diişes de 
bulunuyor ve bir çok hediyeler ve-
rıyor. 

' 

Artık seyahata hazırlanıyorlar. 

Bir gün StraJella evde yokken ka· 
pı çalırııvor ve Cinevizin Torino se· 
firind~n şu mektup geliyor : 

"Cineviz cümhuriyetinin yüksek 
meclisi namına musikişinas Stradel 
la ve zevcesinden dükanın intibahı 

münasebetiyle yapılacak merasimi 
yüksek huzuılariyle ve dehalariyle 
şereflendirmelerini rica ederim.,, 

Hoı tans muztaribdir. Cine vize 
gitmek istemiyor. Fakat eve dönen 
kocası : 

- İmkanı yok gideceğiz, diyor, 
bu daveti reddetmek Cinevizlilere 
büyük bir hakaret olur. 

* * * 
Dükanın sarayında verilen kon 

ser pek parlak olmuştur. Bizzat 
düka, Aleksandr'ııı alnına ve kansı· 
nın saçlarına ckfıı,· ıhllarındaıı bır 

Çıkarken halk tarafından çıl
gınca alkışlandılar. Sonra arabayla 
kendileri için hazıılanınış olan eve 
gittiler. Kapının önünde halk bağı· 
rıyordu : 

- Balkona, balkona! 

Uşaklar : "Müsaade ediniz de 
dinlensinler. diye kolabalığı dağıt 
İııağa uğraşıyorlar. 

Sokak yavaş yavaş tenhalaşı· 

yor. 
Ertesi sabah ıki san1tkar oda

larından çıkmıyorlar. Uşaklar endi
şeyle kapıyı açıı orlar. Stradella ve ı · 
Hortans yatağın yanrbaşında ve 
yerde yatıyoılar. Akş, mki elbisele-
ri üzerleıindedir. Ve rtraf kan içe
ıisinde, her ikisi de ölmüş. 

Derhal başlanan araştırma ve 
tahkikat hiç bir netice vermiyor. 

Bu sırrın anahtarı Kontarininin 
dudaklarındadır. Fakat o dud.klar 
açılıp hiç lıir şey söylemiyor. 

SON-

Türkiye -İtal 
ticaret konuşııı 

İtalyaı heyeti y'il 
İstanbula geliy0

' 

1 ) -l,tanbul: 12 (Teldon 3
• en 

lrk!arı ikmal edilmiş oları Y 
1 asın 
talyan tic~r~t anlaşrn dilen 

müzakereler ıçın tdrık e .. , 
yan heyetinin bu ayın ondoi j 
şı'brimize rııüvasalat e~ece~01 · 
hükumeti tarafından Lıldırı ,.! 

O~rendiğinıe gö•e, Turk Je 
1 .. kere tica« t an aşması muı' 

ta,':Ju!dı c"yın eJ~c:ktir· _;jı 
!. J;•ı Meitakereler için ye ı ,. 

h 1 ' · T · ·k h ·ı eıet g! ~c:üır. u . h'' 
T j <k afisi u n ı rn rt!isi bır 

1 
ed 

ııus'un riyaseti altınJa te~kt 
ği anlaşılmaktadır. j, 

Bir han Sanus, bugün! '" 0 ,ı 1 , 

rimize gelerek, h1zrrlıklarla 
ol.ıcaktır. 
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fstanbula naklini 
istiyen muallimler 

Vergilerde yepılacak . tadilat i Halkevi başkanlığınia'l: 
Gösterit komitesinde kayıtlı olup 

ta Aiını1ı bJ!un~ Üy!f~rinin 14 
9·938 Çırşanb1 günü saat 17,30 
da Halkevine toplanmaları rica olu· 
nur. 

Zorla Üze ilik 

= 
İstanbul ilk muaİlim 
kadrosunda yer yok 

lstarıbul : 12 (Hususi) - lstan
bulda münhal ilkmektep muallimliği 

bir Boşalan odanın 
lııı/rofesör tara. 
p kan kiralandı""ı 
c çah k ıs ' 

ta U oartalı· 
d'• Yayıldı. Evin 

V.Ardov [
-~~ Yazan ._.. ___ ! Bu hadise- hemen hemen hiç yok gibidir. Buna 

leı den, takriben, rağmen her sene lstanbul marrif mii 
dört gün sonra dürlüğü emrinde çalışmak arzusile 
gene birfsabah. Anadoludan bir çok müracaatlar 
birdenbire Ma· vaki olmaktadır. Muhtelif vilayetler-

ıg~, k' riya Stepanovna de öğretmenlik yapan bir çqk mıı 
llıııı:ı ıracrfarı, henüz profesorü ta· 
b. ·ıııakla b b b" 1 h ı ır ad rra er, oy e mu terem 

nm başı profesörlerin odasına uzadı. allimler bu senede müracaat ederek 
-Kuzum sizin gaz ocağınız ne- sebeblerden lstan'ıula nakillerini is· 

d,0 .. a.ıııla komşuluk edeceklerin- 1 

oturü . d' . ye böyle cızırdıyor? Sakın gazın içi. temişlerdir. 
llıağa b • şım ıden bır gurur duy· 

N aşladılar. 
ne su falan karıştırılmış olmasın?. Is lstanbul Bu vaziyet karşısında 
terseniz bize buyurunuz da çayı be Kültür direktorlüğü bazı tedbirler ı ıhayeı .. .. b' . d 

ı ka gunun ırın e, evin cüm. 
~ k Pısının h 'k' k d r a 'af er ı ı ana ı da nadir 
'o aç,~~da olduğu üzere·ardına kad· 
1aııdı. p; Eşy~l~.r birer birer içeri 
~l!ar f 0fesoı un karısı, elinde ba · 
11ine ~ ?uğu halde, telalı telalı evin 

rabn içelim. Bizim gibi münevver d alarak şehrin ilk öğretim ka rosu 
insanların, birine bargın gibi durma· üzerinde yaptı~ı tedkikat neticesini 

ıtırıp k lliit" çı mağa başladı. 
Profes"u~ bu işler olup bittikten ve 
oı orun ·ı . 1 k 'ala aı esı eşya arını ısmen 
~ rına 1 . . 
. tacıla Y.er eştırdıkten sonra, yeni 
1 ~sa0 kra ılk "hoş geldiniz!.,, diyen 
~ • o 'd 'an k· rı orun en dip odasında o-
~ 1(

0 

1.'acı, Mariye Stepanovna ol· 
'a 1 rı lord f .. .. k say a pro esorun arısına 

.._an Mariya Stepanovna: 
liııd10 ÇI ok şükür, dedi, nihayet ta 
~ ız s· . 
!lıkıa be 1 ~' öyle büyük bir sabır· 

detııel .. klıyordum. ki tasavvur e 
~ sınıll s· . 1 b b ~deki :. ızın e era er evin i· 
tıııı olu ıııunevverlerin sayısı ikileş 
~b Yor B . k' 1 .. 1 a .. · u evın ıraçı arı oy e 

' C\yl k kcak k· e aba insan.ar ki .. Konu· 

~a~ Çat;:seler . yok .. ~an sık'.ntısın 1 
'ıo e d ~ak ışten bıle değıl... Pro· 
~ ric erın saygılarımı söylemmizi ı 

y a ederim. 
Pa •rıııı 
~ov saat sonra Mariya Ste· 

~ktu. na, başını profesörün odasına 
1kik et b~ş. o:lanın içerisini iyice 
'y liiyı·lıkten sonra, gayet gizli bir 

..... S'.Yenlere mahsus bir ede ile: 
~~· ıze ·· h' b' ı:"ııı, d . ıııu ım ır şey söyliye-
'1tııat edı: Sakın ha Mihaylovfara 
iıı 1 , k edeyim dem eyinizi Bun fa rırı 
ldan ba~'.dan içeri g;rer girmez, 
· ıtın · d · ıcınin .. cı o adır. Mihaylov yan 

P bir k brrıdir. Karısı da hafıfmeş· 
11ıca • adındır. Kocasından başka 

A.k aaığı falan da var .. 
,, hına d ğ 'd' p f sı, Od o ru ı ı. ro esörün 
I, ak. alarıncJa, masa başına geç. 
~/ vaııı ç . h arq1 B· ayırır ıçmeğe azırlanı · 

sı hiç te iyi bir şey değil.. Hem bu, Kültür Bakanlığına bildirmiştir. 
diğer kiracıların karşısında pek ayıp lstanbulda geçen seneden Maa 
oluyor. k rif müdürlüğü emrine verilip te me · 

Bu dostluk teklıfi de, birincisi teplerpen birine tayin edilmiyen e· 
gibi reddedildi. Mariya Stepanovna liyle yakın muallim olduğu haber 
bir hafta sonra yeniden sulh tekli- verilmektedir. Şiiphem bunlar maaş 
finden bulunmak, Üze,e, derhal gene a1amadıklaıı için bir sene açıkta kal 
askeri harekata başladı. mışlar, Anadoluda gösterilen mün· 

Dostluk etrafında yapılan mü hallere de gitmemişlerdir. Maarrif 
badelenin bir üçüncü safhası olduk· müdürlüğü lstanbuldaki münhallerı-
ça, ağır cereyan ediyordu. Mariya bu sıra bekliyen ınuallim!eri peyder 
Stepano•na, ağır ağır, adeta t-,sa· ' pey tayin etmeye karar vermiştir. 
düfi imiş gibi. profesörü taciz etmek- . Fakat geçen stnes açıkta ka!an150 
te devam edıyordu. ' ye yakın muallimin hepsi bu senede 

.. Bu düşmanlığın can çekişmeğe tayin edilmiyecektir. Çbnkü o kadar 
yuz tuttuğu bir gündü, profesörlere çok miınhal yoktur. Açıkta kalan 
misafirler gel.di, Misafirlerin şen ve muallimlere koylerde ve kaza'arda 
şakrak seslen, bayramlık kıyafetleri münhal gösterilecek gitmedikleri 
ev sahiplP.rinin misafirlerini ağırlamak takdirde lstanbulda ~aaşsız olarak 
~~susu.nda gösteıdiklr.ri i~ti.ma n, bü münhal bekliyeceklerdi. 
tu~ evın gıptasını, has~dını tahrik Maarif müdürlüğü bu vaziyet 

ettı. karşısında Vekaletin lstanbul emrine 
Ev sahipleriyle misafirlerin tatlı il · t • • mua im vermemesıni. ta ep etmıştır. 

tatlı konuşup gülüştükler: bir sırada, 
birdenbire profesörlt>rin oda kapısı 
çalındı Mariya Stepanovnanın sesi 
duyuldu; 

- Ar tık bu kadarı dafazla .. 
Daha doğrusunu isterseniz, bu s zin 
yaptığınız düpedüz edepsizliktir. Las 
tikleriniıi koridorda bırakmışsınız; 
karlar erilmiş, her taraf su içinde kal. 

1 

mış .. 

Beş dakika sonra yeniden kapı 
çalınJı. Ayni ses gene ayni şeyleri 

tekrar etti. Misafirler seslerini kestiler. 1 

Hatta biraz da so:nurttular. ı 
Ve profesörün karısı mutfağa 

gitti. Kendini tutm~ğa çalışarak M. 1 
Stepanovya: 

Balkan tıb haftası 
lstanbul: 12 (Telefonla)- Bura· 

da tertip edilmiş olan beşinci balkan 
tıb haftası, ilmi mesai bitmiş oldu 
gundan sona ermiştir. Murahhaslar 
bugün hususi bir vapurla lzmire git 
mişlerdir. 

KARATAŞ 
PLAJINA YENiDEN OTO· 

eus SERViSLERi TESiS 
EDiLMiŞTiR 

~ kilid'. ırdenbire, dışarıdan kapı-
·~· 1ne dok I 'b' b' - Kuzum, dedi. Sizin, bizimle r. A.. unu muş gı ı ır ses 

1 tıı, 0 .. rarJan beş saniye kadar bir I ne alıp vereceğiniz var?. 

Her gürı öğleden sonra , 
cıırııurıesi gürıleri saat 14 de 
ve pazar günleri de saat sekizde 
otobüsler Ac•mlıanından kalk 
nıaktrıdır. 

ıı oeçtikt Mariya Stepanovna, bir tek ke· 
a~iı r. en sonra, oda kapısı 1. I k 

"'· 0 u ık ıme söy eme sizin, ateşin üzerinden "~ın b ara ı tan Mariye Stepan-
S aşı uzandı: 

1 
kaynamakta olan pr~fesörlerin çay-

11 • eııı.av · · . h 1 danlığını aldı ve içindeki sıcak suyu 
'?•nı .. er•nızın enüz kayna· b 
ıı gorüy 1 . . . b j ulaşık çukuruna döktü 

da orum. yısı mı, uyu· Profesörün karısı öfkesinden tit 
/iııı, teçkay, bizde içelim. Çok rica 
\ ' 1 f r reyerek: 

~iricik 1 ~. tekellüfe hiç lüzum 

Söz attığında'? 

- Birinci sahifeden artan-

ve slnal kazançlar; b - Sanat er. 
babı: c - Ticari olmıyan iş ve meıı . ( 
lek erbabı şeklinde üçe ayrılması 
sedüllii vergiler esaslarına gore; men 

1 . 1 b .. . k 1 se erı ayrı o an u uç nevı azancın 

ayrı birer teklif zümresi şekliede 
rr.ütalea ve tedvini lüzumundan ileri 
gelmektedir. Hizmet erbabı, ayrı bir 
teklif zümresi haline getirilirken bun 
ların ücretleri üzerine mevzu üç ver 
gi; kazanç, buhran, muvazene vergi· 
leri birleştirilerek kazanç namı altın 
da tek bir vergiye çevrilmiş ve tev 
hit n~ticesinde diğer zümrelere na. 
zaran mükellefiyet derece ve nisbe 
ti daha bariz bir şekil alan bu mü· 
kelleflerin vergi nisbetleriııi tedricen 
makul ve adil bir hadde indirmek 1 

zurureti hissedilmiş ve 1938 senesin / 
de muvazene vergisinde onda iki de· 
recesinde bir tenzil yapıldığı göz 
önüne alınarak 1939 mali yılından 
başlamak üzere dört senede tahak· 
kuk ettirilecek bir tahfif programı 
kabul olunmuştur. 

Bu tevhit ve tanzim sırasında 
tatbikatın göıterdiği ihtiyaçlar dik· 
kate alınarak muhtelif vergilerde de 
bazı tadiller yapılmıştır. 

Arazi, bina ve hayvanlar vergi· 
sinde mühim bir değişiklik yoktur . 
Kazanç vergisinde tatbikatla ı la kalı 
yeni esaslar düşünülmüştür. 

Veraset ve intikal vergisinde in 
tikal ve ferağ muamelelerini güçleş 
tiren bazı formaliteler kaldırılarak 
bu muamelelerin gecikmesini önliye
cek hükümler konulmuştur. 

istisnasız bütbn vatandaşları ala 
kalandıran bu mühim projenin, çok 
geniş bir zü nreye temas etmesi iti· 
bariyle, bugün, hizmet erbabı ve ti· 
cari olmıyan iş ve meslek erbabının 
kazanç vergilerine ait olan ytni hü 
kümleri alıyoruz. Burada (kazanç 
vergisi) ismi altında ifade edilen 
vergi, kazanç, buhran ve muvazene 
vergilerinin tevhit edilmiş şeklidir. 

Hizmet erbabının vergileri , aşa
ğıdaki nisbet üzerinden hesap edi· 
lecektir : 

201 400 liraya kad~r 
için yüzde 16, 

400 liradan yukarısı 
18. 

olan nısım 

için yüzde 

il - Yukardaki fıkrada yazılan 
daire ve müesse haricind, kalan 
bilumum hakiki ve hükmi şahısların 
nezdinde çalışanlara yapılan tedi
yelerde : 

200 lira kadar kısımlar için 'io 16 
201 400 liraya kadar o!anfar için 

0/o 18. 
409 liradan yukarısı için '!o ?.O. 
( Tekaüt ve sıhhiye aidatı g bi 

bir kanuna veya nizamname hük. 
mü ne istinaden yapılan tevkifat ha· 
riçtir . ) 

lll- Bina vergisi kanurıu muci· 
bince senelik gayrisafi iradı 2000 
liradan aşağı olan mahallerde tica
ret ve sanat yapanların nezdinde 
çalışanlardan : 

a . Muhasip, katip , ve veznedar· 
far giindefik gayrisafi kazançlarının 
yirmi misli ; 

b · Tezgahtarlar gündelik gay· 
risafi kazançlarının on misli; 

c . Bunların haricinde kalan rnÜs· 
tahdemler gündelik gayrisafi ka· 
zançlarının on misli; 

Üzerinden hesap ve taayyün et
tirilecektir. Bunlara ait vergiler , iki 
taksitte alınarak kendilerine seyyar
lar gibi vergi karnesi veıilecektir. 

iV - Umumi , mülhak ve hususi 
bütçelerden verilen mesken bedelll"· 
rinin tamamı ile 1931 senesinde 
mevcut diğer mesken bedellerinin 

Adana Ziraat Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Selektör makinasında parasız 
olarak tohumfukl .. ını temizletmek is 
teyen bilumum Çiftçılerin Adana 
Ziraat Mektebi Midürlüğüne müra 
caatları ilan olunur. 

3-13 23 9705 

Mürettip alacağız 
Gazete kısmında çalışa
cak iki mürettip alaca· 

ğız. İdarehanemize mu
racaat. 

otuz liraya kadar olan kısmı , için 
yüzde on, nisbeti üzerinden hesap 
olunacaktır. (30 liradan fazlası ikin· 
ci fıkrada yazılı nisbete tabi olacak· 
tır. Mülhak ve hususi bütçelerdek 
v~rilen mesken tazminatı , umumi 
bütçeden muadil maaşlı memurlara 
verılenlerden fazlası ve eğer büt · 
çelerden mesken tazminatı alanların 

maaş ve ücreti devlet memurlarına 

verilen azami miktarı geçerse bu 
takdirde mesken tazminatının 60 
liradan fazlası , l.ıirinci fıkra muci. 
bince vergiye tabi tutulacaktır. 

İdare memuru alacağız 
Lise veya orta okul mezunu, daktilo bilir, askerliğini yapmış bir me · 

mur alacağız. isteklilerin matbaamıza evrakı müsbitelerile müracaatları. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 1 __ I 
.:! 

A.urarııume No: <ı JfilJ y,.,~,, 'lrırılır . 211'711931! 

Ölçüler Nizamnamesinin 
4 üncü, 11 nci, 12 nci ve 14 ncü fasıllarını 

değiştiren nizamname 

- Dünden artan -

1- Umumi , mülhak ve hususi 
bütçelerle idare edill"n daire ve mü
tsseselerde yapılan tediyelerle de
vamlı hizmet kabul eden serbest 
meslekler erbabı hariç olm~k üzere 
istihkaklarının tediyesi sırasında ke 
silmesi lazımgelen mük~lleflerin ver 
gileri ile idare meclislerinin reis ve 
azalarının huzur haklarile bunlara 
hisse senedi ve tahvilat mukabili ol. 
maksızın Verilen temettü hisseleri 
veya ikramiyeleri her nevi müessis 
ve intifa hisseleri, temettü ve ikra 
miyeleri ve murakiplere verilen üc· 
ret ve aidatın kazanç vergileri : 

200 liraya kadar krnm için yüz
de 14, 

Havagazı sayaçlarının işlekliklerj derecesini anlamak üzere yapıla 
cak muayene şekil ve usulleri ve bir saalt~ki geçirme kabiliyetlerine gö· 
re -nuayene için tah!.11'1 edilec"k yükler ve bu muayenelerde sayaçlarda 
işlekliğin mevcudiyetini kaimi için esas ittihaz edilecek mikdarlar tali· 
matnamade gösterilir. 

'~-'tib . nıunevver komşunuz ol· - Benden, daha doğrusu bizden 
~>Jjı· arıfe h' . ne istiyorsunuz?. 

h ·•tsini ıç çekınmeden bana M 
1 rr f z.. ariya Stepanovna büyük bir 
~ 0 

's5 sükunetle: 
'ek, bu ~ Yor_gunl~ğ~nu bahane 
,t'te:; aveıı nazıkan~ re:ldeti. 

Çınarlı mahallesinde oturan Mus· 
lafa oğlu mustafa, Mehmet kızı Na· 
imeye söz atmak suretile tehditte 
bulunduğu şikayet edildiğinden Mus· 
lafa yakalanmış tahkibata başlan· 
mıştır. 

fYAZLIK 
f Sinema 

Havagazı sayaçlarına aid 
muvakkat madde 

Madde 21 - Nizamnamenin havagazı sayaçlarına aid olan 12 nci 
faslına aşağıdaki muvakkPt madde eklenmiştir : 

Ölçüler Kanunu ile Nizamnamesi hükümlerinin mecburi olarak 
tatbikma başlanılan 1934 senesi 2 nci kanun ayının birinci gününden ev. 
ve! memlekete getirilmiş olan havagazı sayaçları 30 uncu maddedeki 
hükümlerin dışında kalır ve 1950 senesi ikinci kanun ayının birinci günü 
ne kadar tipleri tasrJiksiz olarak ancak doğruluğu temin ıçin yapılan e 
saslı tamirlerini müteakip ilk ve senelik muayeneleri neticesinde muayene 
t;ılırnatnamesine tevfıkan doğruluk ve işleklik vasıflarını her halde haiz 
oldrıkları anlaşıl~rak damgalanmaları kay Jüşartile kııllanılabilir. 

ltı~aPısı~~L~.h .. profesörün karısı, 
R ~ı s,p 0 nunde, koridorda bı· 
~u~ · etle · . 

'ıı ·uf, k rının ortadan kaylıof. 
'a •r etr 

llııd !ellet ı: Uzun aranmalardan 
• a 'fi '.mutfakta bir masanın 
,, 1 lnış b' h 
1, P~tin· · ır alde bulundu. 
''I 1n ar 

)1 S ''ini d· anma ve bufuııma a· 
il,.t~Pan ıkk~ııe takip eden Mı· 

. Ovna 
• gayet soğut bir e· 

~· s, . 
\ S· Petıni . lı 
ia ıı nı ~ zı en kaldırmıştım, 

p.,, a ·,enık · b . 
. 
1 

•ıa~ ı enımle arkadaş 

ı,/P~ti~ ?3Y 1 ıtıı İçmek istemedi· 
a d Zın ! 

'ıfe , Urııı ' Yo u kapJyarak kori 
•o •ıınd b' • k ' •ile .. a ır mana yok .. 

ı. uı.. sıyırıı dı' r·· d 
·~ . "Ilı t ye uzumun an 

"ıı ~1 'Ya S asfı Yorsunuz! 
t r~ ~~ Rü tep~nona, bunu takip 
,. ""l~ n ıçrnd f .. 1 . r ı gtna e, pro esor erın 

'iı su d "k i•ı,,. llıekıu 0 mek, postacının 
rj
1 

1 kiri Pları saklamak mo· 
luk etıııek . , . 

tar l ekı r . suretıyle reddedı 
%. · ·nın intikamını alma· 

- Hiç, ne istiyeceğiml. Sadece 
dostluğumuzu istiyorum, dedi ve e· 
!ini profesörün karısına uzattı .. 

Profesörün karısı kat'i bir eda 
ile : 

- Asla!. cevabını verdi. 
Mariya Stepanovna. ayni soğuk. 

kanlılıkla, rafta dur mai< ta olan Pro 
fesöre ait bir bardağı kaldırıp 
yere fırlattı. Bardak paramparça 
oldu. Profesörün karısı, ayni inatçı 
eda ile: 

- Aslal.. diye tekrar etti . 
Mariye Stepanovoa, drof sörfe 

re ait raftaki tabakalaı dan bir yığını 
eline aldı. 

Profesörün karısı artık tahammül 
cdemiyecekti. Fakat bu sırada kendi 
odasından yükselen konuşma ve gü· 
lüşmeler onu ikaz etti. Herhangi bir 
rezalet çıkarmak, misafirlerden pek 
ayıp olacaktı. Mariya Stcpanovnayal 
dönerek: 

_ - Ptkala, dedi. Telclifınizi kabul 
ediyoıum. buyuıunuz bize gidelim. 

Maıiya Stepanova, şüpheli bir 
eda ile profesörün karısına balrtı. 
Ve acele etmeksizin elindeki vanak 
çömleği tekrar rafa lroydu. Sonra, 
şen bir ta vırla: 

- Yalnız bir kaç dakika müsaa· 
de etmeniz lazım., Sizdeki misafirler 
ne de olsa yabancı münevverler .. 
kıyafetimi değiştireyin .. 
Üç dakika sonra, gene profesörün 
oda kapısı çalındı. Fakat lıu defa ya· ı' 
vaş ve n•zikane ç•lınıyordu. 

Odaya süslenmiş ve pudralan· 1 

mış bir halde Mariya Stepanovna gir ' 
di. 

Profesörün karısı, gözlerini kav. 
rayarak ve yumruklarını kuvvetle 
sıkarak: 

- Tanıştınız, dedi, komşumuz!. 
Mariya Stepano·ma, altın dişle· 

rini gösterecek şekilde gülümsiyerek: 
- Oh, oh maşallah, ne kadar da 

kalabalık, dedi .. Artık ben teker te · 
ker elini sıkinayayıın d~ topuna bir 
den bir "bonjur!.. diyPyim .. 

Bu Akşam 
Aşk, kin ve entrika sahnelerife 
dolu ve baştan başa alaka ve 

heyecanla Se}redilecek 

Tehlikeli kadın 
Herkesin merakını celbedecek 
büyük 1lir polisye fılmi takdim 

edecektir. 
Bu müstesna fılmi bütün sinema 

severlere tavsiye ederiz. 
Baş Rolde: 
Çekoslovakyalı ş~yanı hayret 

artist 

Tala Brelle 

Gelecek proğram : 

Tolstoyun Şaheseri 

(Uykusuz Geceler) 
'l7H 

Bu müddet geçtikten sonra tipi tasdiksiz sayaçların kPlıanrlması 

yasaktır. 

On Dördüncü Fasıl 

Su Sayaçları 

Ayarlanacak su sayaçları 

Madde 22 - 150 nci madde aşağıda yazılı şekilde 
tir : 

değiştirilmiş -

1 · Ayarlanacak su sayaçları, sayaçtan geçen su mikdarını yalnız 
metre sistemine göre göstermelidir. 

il · Su sayaçlarının ölçme sistemi aşağıdaki sistemlede veya bun 
ların birleşmesile hasıl olurlar. 

l - Davullu "Döner bir davula bağlı boşlukları 

2 - Piston'.u ve tavalı 
doldurup boşaltanlar" 
"Su hacmini doğrudan doğruya öl 
çcnler - Kapsüller dahil · " 

(Sonu Var) 9583 



Sahife 4 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiati 
CINSı En En çok Satılan miktar 

az 
K. 'i. il.. s. Kilo 

- - pamuk ı ~- - - =---=--~ ,- --
Kapımalı 

- Piyasa parlağı 
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Simit ,, 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
12 / 9 / 1938 lş Bankasından alınmıştır. 

Saııtım J'e,.e 

1--i-
- \-so-\56 Hazır 75 Liret 

1 

1. Teşrin Va . 59 Rayişmark 

Frank ( Fransız ) -~ F~ 2 Kanun 4 67 " Sterlin ( İngiliz ) 
Hint hazır 3 -.83 Dolar ( Amerika ) 1 26 -- --
Nevyork 7 l 89 Frank ( İsviçre ) -00-- 00 

iNCELiK. 
Kadın Ve Erkek Berber Salonu 

·---------.------- ... 

25 sendık bir mfüssesedir. Kullanmakta olduğu ondüle 
makin el eri lstanbul . Belediyesirıce kabul ve dür. 

1 . ' 
yaca tanınmış en son icadlardır. B uharh ve elek-

triksiz makineleri·. Fiyat 2 liraya 
indirilmiştir. Pek yakında İs tan bu 'dan bir sanatkar getirilerek 

i S.u ondülesi ve maşa işleri dah:\ muntazam bir hale 

gelirilı:cektir. 
• 

Mustafa İnce Eski Orozdibak k<trşhın<la 
4-15 9725 

---------------------------
Adananın ilk (Biçki Yurdu) 

Re ika ecep Tümerkan 
Her gün 9 dan 12 ye ~adar yrni taltl.e ka}dıra la~lı.d~ğını\e rn 

son modellerle atölye kısmır ı da faaliyete geçirdiğini bildirir. 

(Yurd Kızılay caddesinde istiklal Okulu 
G. A. 7 9691 karşısındadır.) 

-----------------------------------------------------

Malatya Bez ve İplik fabrikas Türk Anonim şirketi 
Adana m~nsucat fabrikası direktörlüğünden: 

iktisat Vekaletinin 19 -8 938 tarihli resmi gazetede neşrettiği yeni b~z 
fiatları esasları dahilinde fabrikamızın imal etmekte olduğu kaput bezleri 
ni aşağıdaki fiatlarla satacağımızı ilan ederiz. 

Cinsi 

Çifçi 
Astarlık 

Tip 
No. Genişlik 

2 75 
14 85 

Beher 
Tı>p m. 

36 
36 

Beher 
Top F. 

630 
677 

1 - Satışlarıınz peşin ve fabrika teslimidir. 20 toptan aşağı verilen 
siparişlere rı J 2 zam yapılır. 

2 - Kabul edilen siparişler sıraya ithal edilmek şartile gönderilir. 
3 9602 

1 

TCirks&zll 

Cumhuriyet Bayramı 
miinasebetile 

Yapılacak şenlik tesisatlarile takızaferlerin e
lektrik tertibatı ve şebekemize raptı hususunda i
zahat almak isteyen sayın müşterilerimizin geç ka
larak ilef'ide müşkilatla karş1laşmamaları için şim
diden fen dairemize müracaat etmeleri ehemmi
yetle rica olunur. Bundan maada, bayram dolayısi
le birdenbire yükselecek olan elektrik malzemesi 
ihtiyacını vaktinde düşünerek tedarikli davranıl-
masını da tavsiye ederiz. A zu edilen her nevi ınal& 
zeıne sataş mağazamızda mevcuttur. 

Elektrik Şirketi 
9684 28-2-7-13-18 

ı 

-----------------------------------------------------

Yalnız on beş gün 
devam ~decek olan 
fevkalade tenzilat
tan istifade ediniz 
Fırsatı kaçırmayınız 

36 liraya satı-
Şimdiye kadar lan sağlam 

şık ve hafif s 1 N G E R 
bisikletleri 30 liraya satılmağa 

başlamışttr. 

B · ı~ s· ger bisiklet fabrikası yal 
u ten~ı atı 10 nız 15 gün devam et 

mek üzere Reklam için yapmıştır. 

Acantası: Adana Hükvmet caddesinde 

•• 
Ümer Başeğmez Ticarclhancsidir 

7 

Telgraf - Başeğmez 

57-80 

Telefon -168 
9490 

( ........ ---------=-----.... ......,,.,___.,.._ .. .,.,,J.~ .. ~~ 

,. 

. l~lUJIMll~A1DlA 
~. 

. Kızılay 

CAN ll<UQTAQ.IQ. 

DOKTOR· 
İsmail Kemal Satır 

civarında İskan dairesi yanında 
Müslüm apartımanında 

~ 

1 

Hastalarını hergün sabahtan akşama kadar kabul eder . 7-26 9714 

. ... . .. ...... ... . ...... _... .. 

13 EylUI 

1 BELEDİYE 
------------------------------------------

- Eski mezarlıktan yeni mezarlığa nakledilecek olan 
rnik'ap taşın nakli işi açık t:ksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli beşyüz liradır. 
3 - Muvakkat teminatı otuz yedi buçuk liradır. 
4 - ihalesi Eylfılun 19 uncu Pazartesi günü saat onda Bel 

cümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi Belediye fen işleri Müdürlüğünd~dir. lsteyt 

görebilirler. 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminat rnakbuıl 

likte Belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 
4- 8 -13-17 

ŞEHiR oAzozu 
Piyasaya niçin bu kadar süratle yayıldı 

ÇÜNKÜ 
ŞEHİR GAZOZU 

Halka hizmet maksadile çıkarılmakta olduğundan sıhhiliğİ 1 

ti için her türlü maddi fedakarlıktan çekinilmemektedir.Ü 

Gazoz isteı ken şişelerin üzerindeki kabartma "Şehir ' 
ı ibaresi11e dikkat ediniz 1 

j 
1 

9742 

----------·-------------·.__ __________ _... ..... 
Doktoı Operatör 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerirı~: 

det asistanlık yapmıştır. Hastalarmı Hilaliahmer civarında Mıı~ 
manında hergün sabahreyin saat 8 - 12 öğleden sonra 2 
dar kabul eder. g. A. 9598 

•• •• •• 
TURKSOZU 

IMatbaacılıkl 

Mütenevvi renkli 1 
bir cild, 
bir kaP3k .. her türlü ta b işlerinizi . 

ı L A N f"rkS 
ançak Türksözünün oto cak l.I 

malik makinalarmda 
pılır. 

' ~ 
* Res!ll1 

yaptırabilirsiniz. T A B deW 
Eserlerinizi Türk · 

vdler, ~ 
karneler, e 

sözü matbaasında bas. * 
. ·~ \ 

kartvıı1 • • ı 
tırınız. Temiz bir tab 

~( 1 TAP 
. ıerı~ 

nefis bir cild içinde 
tab ış Jı 
b. (1'\l:l(I 

eseriniz daha kıymet-
ır ıa I je 

* bir şe~I '~' 
lenecektir. 

ı 
1ii' c L D 

rufatla 
Kütüphanenizi gü. pılır · , 

zelle;;tirmek istiyorsa- fi.İ'"°50' 
* "t 

nız kitapiarınızı Türk· "f"rkso 

GAZETE 
Si l.I 

sözünün mücellithane-
bô} 

ka her t3 

ı sinde yaptırınız. Ndis mecmu"• 

/ 

Malatya Bez ve İplik 1 

Fabrikası Adana Mensu
cat fabrikasından : 

Malatya Bez ve iplik Fabrika· 
sı T. A. Ş. Adana Mensucat fabri 
kasının 45 ton taze ve topak kire. 
ce ihtiyi\cı vardır. Bu evsafta kireci 
olanın derhal fabrika müdüriyetine 
müracaat eylemesi. 

9740 Müdüriyet 

-Hizmetçi aranıyor 
Evde çalışmak Uzere bir 

kadm asçı ve bir hizmetçi 
haramyor. lstlyenlerln idare 

hanemize mUracaat etmeleri 

c 

~9 
s. inci Mıot~,r 

Odası Başkafl 

sele 
Mühim bir ırıe 1 

. . .d neYe 
ması ıçın ı are r t 
bir loplanmaya k3':11ı 
daınıza mensup u!ll ... 51 

13191938 salı gli
011eJ' 

mızı te~riflerioi rİCQJl5 
Etibua f'li~ı11 
Dr. A· ~ 

QI' , 
12- 13 

_ ___/ 
·yat " 

Umumi neşrı U~\ 

Macid .. 
. . .,il 

Adana TürksO" 


