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ÜÇLER PAKTININ TAHAKKUKUNA DOOllU 

Sovyet - lngiliz konuşmaları askeri 
müzakereler açılacak safhaya geldi 

Moskovaya Bir lngiliz - Fransız Yakında 
Heyetinin izanı edileeiği söyleniyor 

Paris : ~6 : (a.a.) Selahiycttar 
mahafil, lngilizlcrle Fransızlar ve Sov· 
yeller arasında yapılmakta olan mü
zakerelerin yakın bir tarihte erkanı· 
harbiyelcr arasında müzakereler açıl
masına medar olacak bir safhaya da· 
hil olmuş bulunduğunu beyan clmek· 
tedirler. 

B. Bonnel, dün akşam bu me· 
sele hakkında !ngiliz maslahatgüzarı 
B. Campbell ile ve B. Seeds ile B. 
Naggiar'ın B. Molotof ile yapmış ol· 

dukları son görüşme hakkındaki ra· 
porlarda münderic malumat hakkın
da telefonla 8. Corbin ile görüşmüş· 
for. 

Fransızlarla Jngilizler arasındaki 
noktai nazar teatileri hugiin devam 
cdecektır. Yakıııba Moskova'ya as· 
keri murahhaslar ızömı hususunda mu· 
tabık kalınacağı tahmin edilmekte
dir. 

?aris : 26 (a.a) - Pelit Parisicn 
gazetesinde, lngiliz - Fransız-Sov· 

yel müzakerelerini bahis mevzuu eden 
Bourgues şu haberi vermektedir. 

Siyasi anlaşma tamamlanmak Ü· 

zere bulunduğundan, Londıada, Genci 
Kurmay tema~larının 10 güne kadar 
Moskova'da başlıyabileceği tahmin 
edilmektedir. 

Fransa tarafıncf'an bu temaslara, 
pek yakında yüksek harp konseyin• 
girecek olan Lille kolordusu kuman· 
danı general Doumenie memur olu· 
nacaktır. İngilte•cnin askeri delegeli. 
ğini de general lronsicie y<ıpacaktır. 

Fransadaki Ha
vacıhk faaliyeti 

Paris : 26 - a. a. - Hüku· 
met, mühim miktarda askeri tay· 
yareci kayit ve cem'ine başlamış· 
tır. Paristen konferansçıları hamil 
bir çok otomob;Jle Fraosanın her 
noktasına müteveccihen harekd 
etmektedirler . Bu konferansçılar , 
gittikleri yeı lerdc konferanslar ve· 

rerclC: ıençteri pilotluk mektebine 
girmeğe teşvik edeceklerdir . 

Hankovdan bir gl r UnUf Litvanyanın .iktisadiyatı 

JAPON BOZGUNU 
Kaunas : 26 - a. a. - Seli· 

hiyettar mahafil , Litvanyanın son 

iktisadi buhrandan tcmamen kur· 
tulmuş ve kalkıomış oldutunu bil· 
dirmektedirler . 

On beş günde 226 
16,875 zabit 

çarpışma 

ve nefer 
oldu , Japonlar, 
kaybetti 

Diger taraftan öğrenildiğine gö 
re Alman matbuatı cemiyeti , 1 l 
Litvanyalı gazeteci önümüzdeki ay 
içinde Almanyayı ziyarete davet 

etmiştir . Chung-King : 26 - a. a. - As ' 
keri Çin mahafili, Japonların Temmuı 
ayının ilk 15 günü zarfında ceman 
3,~000 mil imtidadında bir c~phe 
üzerinde yapılan 226 muhar~bede 
16,865 zabit ve nefer kaybetmış ol
duklarını tahmin etmektedirler. 

Bundan başka Çinlilerin 709 t~· 
fcnk, 8 mitralyöz, 4 lop , 14.520 fı· 
Şenk, 13:? beygir ele geçirmiş ve 19 
ıu hlı otomobili tahrip etmiş olduk• 
lan söylenmektedir . Ayni devre es· 
nasında batırılmış alan düşman harp 
~cmilerinin miktarı 6 dır . 

Çin çetelerine gelince , bunlar da 
52 kılometre demiryolunu ve Japon 
hatlarının girisindcki 147 kilometre 
Yolu hasara uğratmışlardır . 

lchan~ : 26 - a. a. - Bir aylık 
bir ı;ükfınetten sonra Hupeh eyale· 
linin merkeıindc harekat icra etmek· 
le olan Çin kuvvetleri, cephenin bü· 
tun boyunca yeni bir taarruza kıyam 
ctmişlerd· 

ır • 
Çin kıtaatı Han nehrini geçtikten 

~on~a düınanı~ nehrin Şark sahili~
J ekı ınevzilerine hücum etmişlerdır. 
k:~onlar, bu mevzilerini derhal ter· 

ıncğc mecbur olmuşlardır · 
k Hong. Kong : 26 - a. a. - Çin 

l :taatı, Şanghay vcroşlarında fevha-
itde b" . . B k ır faalıyet göstermektedırler · 
b~ .

1 
ıtıaıt, Şanghay'da muhasemalın 

§ angıcının ikinci yıldöniimü mü· 
nascbct'ıle o" .. .. d k' 13 .. numuz e ı Ağustos ayının 

•~ra~ndc umumi bir mukabil taarruz 
•na haz J k Q ır anma tadırlar. 

t undan d ı ·•· c ''fın o ayı Japonlar, Chapeı ın 
ınınt,kda 'e beynelmilel imtiyazlı 
hatlar •nın Şimalinde müdafaa terli· 

ını ki llllr sı aştırmaktadırlar. 
Yunca 

1Y.az1ı mınlakanın hududu bo· 
gttitil~~flıdiden barikadlar vücuda 

ış olup piyadelerin müstah· 

kem mıntak••YI geçmelerine müs<ıade 
edilmemt~k tedir. 

13 üncü Al/ons ispanya 
tahtına getiriliqor 

Alfons'la görüşmek için Franko 
Lozanabir delege göndedi 

Mndri<l : :?G a.a. - Askeri an· 
.;Ör knldırılınısbr. Faknt :.ivil Sansür 

) 

lıir mudtlct dııha devam eyliyeccktir. 

Mndrid : :.?ıi n.a. - Son n:ızırlnr 
nıccfo;i içtinıaından ııonrıı yapıl:.ca!tı 
beklenen nazırlar arasındaki degişik · 
)iklcrin pek yakında vukua gelcce~i 
tahmin edilmektedir. Yeni :)iste. yeni 
bir nazırlnı· ıııecfü•İ içtiıııaın:ı hacd 

knlruadan .. imıliden çıkabilecektir. 
Mo.dri(l : 20 a.a. - Ernebi mU· 

şnhidlcr, Uç aydanberı hnzırl~nmnkta 

1 a• tkeri l(cskiHihn yenı baştan o nn ,.e ., ı l • 

'k' · t"kib etmesi İcab eden kabı· 
tensı ını .. . . 

tnJilahnn mutcallik tcblığın pek 
ne · t' t k 

d 
, , dilme ·ine ın ızaı· c nıe · 

yakın a ne~ı e 

tediı•ler. 
h. 'lcr 'kabinede yapıla· 

13u ınU~a ıu · • 

d · ı . l listenin son nazırlar 
ı:nk ta ı c aıc . d " 

1
. ·•. t" ı:unın hitamında neşre ı· 

mec ısı.ıç ın ·cı·ı k . . h . etmekte 1 ı er. çUn ll 
lcce~ını ta mın . • 1 

1 
U akerelcrın esas ı mcv· 

bu ınesc c. m z • h'dl 1· 
' k ' 1 etnıistiı·. Mu~a ı er ıs· 

zuunu ,~c~ ı ' d . 
tenin franco ile nozırları arasın a ~ c· 
'd go"rUsmelcre hacet kalmaksızın 

nı en ) d .. 
neşredilmesi muhtemel bulun u~unu 
beyan etmektedirler. 

Gnzctclcr~ konulınuoı; olM askeri 
san ör, Jundcııbcı·i ils a cc.lilnıi· i"e tlc 
sivil nnsUr kalmış,lır. 

Pnris : 2li a.n. - Ekccl .. ior'uıı 
lizbon'd:ıki muh:ıbirimkn : Franco'un 
lspan_yl\ \in krallığın iadesi lehine ol· 
dugu siiylenmektedir, Krallık tarafın· 
tarlnrını.1 lideri duk de nıauı·a . l :~ 

Uncu alphon .. c'a nıulaki olmak llzcrc 
dun loznn'a harı:kct ctmiş\lr. 

Ouk, francO'nun ,arih talimatını 
hamil :bulunmaktadır. kendisi eski 
kral ile :-nltanatın :iade"i "artlarını 

ınUzakercye memuı·dur. 

Uuk, 13' Uncu .ılphonse'un kara· 
rını franco'ya '.bildirecektir. 

Zannolunduğuna göre 11 :1 ' Uncu 

alphonse. İspan,yol milleti bir plebi ... il 
ile kendisinin avdetine k:ırnr verme· 
dikçe. hukuımlarlıgı kabul ctnıiyecek· 
tir. 

Fr:ını:o'ııun eski jkral ile mUna· 
sebata girişmcğc karar nrnıcsi, biraz) 
hnyret :uyandırmıı-tır. zira ispnoyol 
krakılarmın vcliahd c.lon juan,ı nam· 
ztd in(ihah t•tm',, oldukları zannedi

liy ordu, buuların &cçcnlcrdc ı spanya 

ANKARA'DA HATAYDAKiHEYETLER 
ŞEHRiMiZDEN GEÇEREK 

Şôranın 
faaliyeti 

Üç sınıflı köy okulları 
beş sınıflı hale konacak 

Maarif Şürası umumi heyeti dün 
maarif vekilimiz Hasan · Ali Yücelin 
ıeislitindc toplanarak kültür davamı
zın çok mühim bir meselesine temas 
ctmış ve uzun münakdsalardan .sonra 
üç sınıflı ve bir oğretnenli köy okul
larının beş sınıflı hale getirilmesiııe it 
t:fakla ve alkışlar arasında kar~r ve . • r 
mıştır. 

Milli terbiyemizin inkişafında ve 
koy kalkınmasında mühim bir rol oy 
nıyacak olan bu prensip hakkında 
alakalı komisyı1nun raporu şu esasla 
n ihtiva ediyordu. 

a) Üç sınıflı köy okulları, Paı ti 
programında tcsbit edı!miş olan be 
yıllık tahsil prensipine uygun değil~ 
dir . 

b) üç yıllık köy okulu, umumi ve 
mecburi ilk tahsil hedeflerini tcıhak . 
kuk ettirmeye ve köy çocuğuna iste. 
nilen milli terbiyeyi vermiye kafi d • 
·ıd· e ğı ır. 

c) Koy okullarının ü . sın1flı ol
ması beş yıllık mecburi tahsilin iste
nilen şekilde tatbikine mani olmakta
dır . 

Köy okullarının beş sınıflı hale 
getirilmesirı~n faydaları raporda şu 
suretle tespıt t!dilmiş bulunmaktadır. 

a) 300.000 Türk çoceğuna iki yıl 
daha okula devam imkanını hazırlıya
rak onları muhitin~. yurduna dahit 
faydalı bir unsur yapacaktır. 

b) Okul yolu ile verilebilecek 
ınilıi terbiyenin tekemmülünü lem· 
d k

. ın 
e ece tır. 

C ) Köy çocuklarının daha ile. 
ri tahsil kademelerini sırasiylc ta· 
kip etmelerıoe imkan :verecektir. 

D ) Halkçılık prensipimize maa· 
rif tc yeni bir tahakkuk sahası teşkil 
edecek ve Cümhuriyctin köy • şehir 
farkı tanımadığına köylüyü bir k t 
daha inandıracaktır. 8 

. E ) Öğretmenin, mesleki şahsi
yetıyle umumi ve mesleki malu
matını kuvvetlendirmek ıu·· zumunu 
duymasına yol açacaktır. 

. :. ) Orduya daha uyanık, daha 
bılgı.tı askerler gelmesini temin eJe
cektır. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Kaymakamlar 
arasındaki 

değişiklikler 

CeyhC1n kaymakamı Hi
' zana tahvil edildi 

Ankara : 26 ( f elcfonla) _ Da· 
hi!iye vekaletinin kaymakamlar ;\ 

r~sınclaki .. değişikliğ~ ait : :ıazıdadığı 
lıste bugun neşredılll'\~ir. 

Bu listeye fÖre Ceyhan kay· 
makamı Nurettin Özbek Hızana ta 
yin edilmiştir. Ceyhan kaymakam
lığına Arpaçay kaymakamı Bay Sup 

hi Aktan gelmektedir. 
Iğdır kaymakamı Nuri Olgun 

Osmaniye kaymakamlığına tayin c· 

dilmiştir. 

tahtı llzcrindcki huk.ukuııd:ın feragat 
dıncmı;; oldu!unu he~·an eden ı :ı tın . 
cU alphoUsc'un bu ~ckildcki protesto· 
lnrının te iri nltınıla kalmıs olmnlnrı 
muhtemeldir. 13 • Uncu al~hon c, hu 
moksadla dah~li harb c~nnsıııdn crvc 

- Gerisi üçüncü sahifede-

o ON 

ANKARA'YA DöNDD 
Hatay kadını çarşafı ' attı · 

ŞEMSETTIN 
KIRIKHAN'DA 

GÜNALTAY REYHANIYE VE 
BiRER NUTUK SÖYLEDi 

mandanı Nnzmi Kevgen, partililer, 
1 Halkevliler ve kalabalık bir lınlk hrı 

raretle karşı lamı~ 'e uğurlamıştır. 

Heyetin Hatay gezintileri 

lskenderun : 26 a. a. - Anado· 
Ju ajnnsıııın hususi muhabiri bıldi
riyor :· 

B. M. Meclisi, par ti ve vilayet-

Şemsettin GUnalt•Y 

Büyük Hatay bayırıoı münasc: 
betile meclis ikinci reisi Bay Şemsetlın 
Günaİtay riyasetindeki kamuta~ ve 1 
Cumhuriyet halk partisi genyonk.u· 
rul heyeti dünkü Torc•s ekisprcsı.le 
şehrimi7e gelmiş ve Ankaraya gıt· 
ınişlerdir. 

Ankara ve İstanbul matbuat mü· 
ınessilleri de heyete refakat etmekde 
idi. 

Bay Şemsettin Günaltay, Bay Ha· 
lid Bayrak. Bay Bekir Kalell, dok· 
tor Züh ıü ve Bay Hamdi Tiretin 
tevakkufu müddetince garda gendi· 
!erini is:ikbale gelen Adana ~il.~yc~ 
parti ve halkevi erkanı ile goruşmuş 
lerdir. 

Dün, heyeti başta vali vekili ~y 
Kudret Kantoğlu, Belediye Reısı 
Bay Kasım Ener, Parti ilyonk~rul 
başkanı bay Fahıi uğu~lu, Emnıy~t . 
müdürü İsmail Hakkı, 1andarma k u 1 

ler murahh"sları, Şemsettin Günnl· 
tay'ın riyasetinde dün saat 15,5 de 
lııırıciyeden Reyh••İyc kazasına ha· 
rekel ctlıleı Heyete vah Şükrü 
Söl:mensuer., Jandarma, Alay kum<ın· 
d:ını Kemal; Eınnıyet müdürü lbralıım 
r\kıncı, kutlulama komitesi başkar ı 
inayet Müıscloğlu refakat ediyordu. 

Rcyhaniyeye gelirken yolda Ye· 
ııişehir gölüne uğramış ve bir müd· 
det istirahat edildikten sonra bura
dan hareket edilmiştir. 

Şehre 5 kilometre kala yol bo· 
yunıı dizilmiş olan yüzlerce süvari 
ellerinde bayraklar ve cirit sopa· 
lan olduğu halde heyeti karşıladı· 
Jar. Bu sü\8ri kafilesi içinde temiz 
kıyafetleri ve güzel atlarile atlı !'por 
teşkilatı bilhassa goze çarpıyordu. 

Şehir bayraklar ve takızafer· 
!erle süslenmişti. Güzel bir tak ıza
ferin önünde otomobilden inen heyet 
reisi, vali \'e heyet azası, bir jan
darma müfrezesi tarafından selam· 
landı. Halk heyecan içinde heyeti 
!kışlıyor, hoş geldiniı diye haykırı

a ordu. Orada hazırlanan iki kurban 
y "ld" da 0 sırada kesı ı. 

Bu sırada peçdi çarşaflı bir ka· 
dın kafilesi heyetin önüne çıktı, 
içlerinden ismet Neşet isminde pe· 
çcli bir kız, yalnız bizi esaretten 
değil, asırlardcın beri bize mahpus 
hayatı yaşatan bu kara ve karan· 

- Gerisi üçüncü sahifede-

İngiliz _ Japon itilafının 
doğurduğu aksülimeller 

ÇiNiN PROTESTOSU 
"in sefiri B. 

Paris: 26 a.a. - ~· k C 
, . neşredere ra· 

Koo bır beyanname . "b' 
. . ' . •t·ı • flarını şiddellı ta ır· 
ıgıe - arıta ı ı a 
lcrle protesto etmiştir. 

· ·ı· fi n 9 devlet 
M · ı h bu ılı a a 
umaı ey , . 1 cemiyeti 

rnuahedenamesine, ınıllet er . . 
. ·ıı ller cemıyetının 

ınukavelenamesıne. mı e . . .. d 
. 1937 !kıncı teşrının e 

ınukarreratına -.:e feran~ 
u "k ld . k d etmiş olan kon . ora se e ın a k d' . - r· .-ıdedme·te ıı. raporuna • una ı c.TJ •• 

M f'h B"eKoo. zikri geçen ıtı: 
ama 1 • • eselesı 

lafı• ihtimal asıl TıMtsın ın · 
hakkında müzakereler yapılm~sı yoı.u: 
nu k b"r uzla~1ek olabılet·eğın~ 

açncıı 1 ." • • habdakı 
zannetmekte \'e Çınlılerın bu 

· lduğunun te-
endişelcrinin mahalsız 0 . 1 . - "d" · ızhar ey e
beyyün edeceğı un11 ını 

mektedir. ~· 

ı d 
. 06 a.a. Sir jolın Sım~n, 

4on ra. .. . · anla 
d Craıgıe -avam kanıarasın a . ç· . . ı ınıtercnın ın 

ıtıl5flarından sonra nb. .. . · . ı ve tasavvur-
dovizi hakkındakı nı} e 
1• ıı.. suretinde sorulan 
arının ne olacaısı 1 

suale vermiş olduğu cevapda g"dye 

ıhtirazlı ve ihtiyatlı davranmıştır. . . 
. Çin dövizinin ıstık· 

Maliye nazın, . . 1 • t'k 
h. dılmış o an ıs ı • 

rarını temine ta ıs e . 1 . ğ' . • · 1 y"p ış emıyece ı 
rar scrmayesının ış e 1 

suretindeki suali bile ccvaı ısız bırak-
mıştır. .. • 

Vaşington: 26 a:~·. - Sıyası ma· 
hafil lngiliı Japon ~tılafı~ın B. Roos· 

veltin harici siyasetıne a,eyhtar olan-

lar için yeni bir delil olduğunu beyan 
etmektedirler. 

Ayandan B. Huson'un Jagon-ln
giliz itilafının Amerika hükümeti tara· 
fından bitaraflık kanununda aapılması 
teklif edilen tadili reddeden kongrenin 
basiretini isbat etmekte olduğu sure
tindeki beyanatı, Avrupa diplomasi 
usullerine karşı daima ilimadsızlık 
besleyen kan~rc azasından bir çoğu· 
nun ruhi haletini gösterir telakki edil
mektedir. 

İnfirad politikası taraftaıları, Fr n· 
sz. ile 1ngiltcrcnin emrivaki karşısında 
daima ,serf yru etmekte oldukları su
retindeki iddia\aı ını her zamandan zi
yade ku\"vetle ileri sürmektedirler. 

Londra : 26 a, a. - Daily He· 

rald gazetesi yazıyor: 
Japonyanın "Çindeki hususi ihti. 

tiyaçlari,, nın lngilterc tarafından 
tanınması, uzak şark ile rnu!lmelelt"rİ 
olan Londra iş adamları tarafından 
lngilterenin bundan böyle Tching • 
Kai • Chek'e iktisadi yardımda bu· 

lunmaktan vaz geçmiş olduğu su· 

retinde tefsir e<lilmcktedir. 

B. Chaınberlain tarafından avam 

kamarasında İngiliz siyasetinin de· 

ğişmemiş olduğu suretinde verilmiş 

- Gerisi üçüncü sahifede -



Ücret ve maaşların 
vergi nisbetleri 

ı -----------·--------·------1------·--, POLiTiK BAHiSLER 

1 Ü Ç h @) (b) e f' 0 e 1r Paristen çıkarı 
, ltalyan gazeteı 

yeni barem 
hazırlıkları 

BiR GENÇ KIZ BiR 
v 

1E5'ıettinato adındaki ~-t•~ 
~ zetecisi Paristen ~ur f 

di. Regime Kascıst~ f lık 
peç 

Yeni Bareme göre 
hazırtanan cetveller ERKEGi BiÇAKLADI bunun için "bu karar resııı',.1; 

ı rJI" tır, 
için tafyanların zaten dı..ıY 

Dairelerdeki hazırlıklar 
_fıjl ayn 

dukları kini ve nefreti ÇVJ' ve ı 

(Ankara 26 (Telefonla) 

Üzerime saldırırken, elimi bıçağıma 
atmışım !.. Yaralanmış ... 

tır,, diyor. ·ıefl zan 
Peşin Fransız gezetecı det 

Bankalar ve devlet müessese. 
leri memurlarının aylıklarının tevhit 
ve teadülü hakkındaki kanunun mev 
zuuna giren ücretlerin tabi olduğu 

vergi nisbetleri hakkında Maliye Ve 
kaleti, teşkilatına bir umumi tebliğ 
yaparak vergi bakımından kanun 
hükümlerinin tatbik suretini geniş 
tarzda izabetmiştir. 

Kanunun on sekizinci madde
sinde " Bu kanunun şümulüne giren 
müesseselu memurlarının aylıkları 

ve muvakkat tazminatları vergi iti
barile devlet ücretlileri hakkında 

tatbik olunan esaslara ve nisbet 
lere tabidir . " denilmek suretile şim 
diye kadar diger ticaret vr: sanat 
mürsseseleri müstahdemleri gibi 
vergiye tabi olan bu kabil memur 
ve nıüstahdemler hakkında , vergi 
tevkifatı bakımından devlet ücret
le0rinin talıi olduğu hükümlerin ce 
reyan etmesi kabul edilmiş bulun· 
duğuna göre, Maliye Vekaleti izah 
namrsinde kanunun bu hükmünün 
h aııgi müessc-seler memurları hak· 
kında ve bunların ne gibi istihkak 
!arma tatbik ediJeceği ve kazanç , 
buhran, muvazene ve hava kuvvet
lerine yardım vtrgilerine bu hük· 
mün hangi cihetlerden müessir bu 
Junduğu tasıih tdilmiştir. Bu mü
nasebetle umumi tebliğin baş kıs
mında devlet ücretlileri gibi vergiye 
tabi olan banka ve müesseselerin 
hangileri olduğu tafsilatiyle zikro· 
lunmuştur. 

fz;ıhnamede mevzuubahs mües· 
seselerde hareme tabi olmıyan 

memur Vt! müstahdemlerin de dev· 
Jet ücretlileri gi.,.i vergiye tabi tu· 
tutacakları şöyle zikir ve mütalea 
edilmiştir : 

" Harem kanununun 15 inci 
maddesinde her ne kadar takip , 
avukat, daktilo, tahsildar, odacı ilh .. 
bazı memur ve müstahdemlerin bu 
kanun hükümlerine tabi olmadığı 
zik!-edilmiş ise de 18 inci madde
sinde bu kanunun hükümlerine tabi 
olan memurlardan değil, müessese· 
lerdan bahsedilmiş olduğundan mü 
essestnin memurları kanunun bük 
müne tabi olsun olmasın , müessese 
kanununun mevzuuna giriyorsa me. 
mur ve müstahdemlerinin ücretleri· 
nin devlet ücretlileri gibi vergiye 
tabi tutulması lazımdır. 

Zikrolunan banka ve mü esse · 
selerin memurlarının aylık ve mu. 
vakkat tazminatından maada istih· 
kaklarının ise hu tenzilatlı vergi 
usulünden istifade ettirilemiyeceği 

tasrih edilmiş ve ezcümle denmi;tir 
lci : 

" Mevzu l:,ahs banka ve mü
esseselerin memur ve müstahdem· 
)erinin aylıklarından şimdiye kadar 
yüzde 7 ve yüzde 9 nisbetleıinde 
kazanç vergisi kesilmekte ve aylığı 
20 liraya kadar olan kadro dahi 
!indeki müstahdemler kazanç ver· 
gisi kanununun muafıyet hükümle· 
rinden istifade ettirilmekte idi • 

Barem kanunu hükümlerine göre 
isf", bu memur ve müstahdemlerin 
ücıetlerinden yüzde beşten başlıyan 
nisbetler d.airesinde kazanç vergisi 
kesilmesi ve bir ay içinde istihkakı 
yirmi lirayı geçmiyen kadro dahi· 
!indeki müstahdemlerin de kazanç 
vergisinden istisna edilme!i lazım 
gelmektedir . 

Gündelikte çalışan işçilere ait 
80 kuruşluk muafiyetin tatbiki ba 
kımından devlet müesseseleri gibi 
diğer müesşeselerde çalışanlar ara· 
sında esasen bir fark mevcut olma 
dığıodan mevzubahis banka ve mü· 
esseselerde gündelikle çalışan ve 

yevmiy~ 120 kuruşu geçmiyen iç· 
çilerinin eskisi gihi 80 kuruşluk mu 
afiyettin istitade ettirilmesine devam 
olunacak ve gündelikleri 120 kuruşa 

kadar olanlardan 80 ile 120 kuruş 
arasındaki miktar Üzerinden yüzde 
beş kt:zanç vergisi kesilecektir., , 

iktisadi buhran, muvazene ve 
hava kuvvetlerine yardım vergilerinin 

tevkifinde ise bir değişiklik olmıya
cağı izahnamede tasrih edilmekte ve 
Ankarada çahşan memurlara v~til~
cek muvakkat tazminattan kazanç 
ve iktisadi buhran vergileri kesilmi. 
yeceği, yalnız bu tazminatın aslın

dan yüzde sekiz muvazene ve yüzde 
iki hava kuvvetlerine yardım vergi 
]eri kesileceği işaret olunmaktadır. 

Temmuzun başında ödenmiş bl• 
lunan temmuz aylıklarının barem ka 
nunun temin eylemiş 'olduğu tenzilat 

lı vergi sisteminden istifade ettirilip 
ettirilmiyeceği ise izahnamede tahlil 
olunmakta ve mesele şöyle bir mü
talea ile karara bağlanmaktadır: Bu 
gibi müesseselerin ekserisı ücretleri 
peşin olarak ödemekte oldukların
dan temmuz 939 ayma ait istihkak 
)arda bu kanunun meriyeti tarihin 
den evvel ödenmiş =ve o Znmanki 
hükümlere göre vergisi kesilmiştir. 
Binael'tftleyh kanunun neşrinden ev· 
vel ödenmiş olan te nmuz 939 ayına 

1 ait ücretlere bu kanunun . t.eşmiline 
i imkan olmadığından bu gıbı aylık· 

ların 11 temmuz tarihinden sonraki 
kısmı için verginin yeni ('.kanuna 2'Öre 
he;ap ve farkının reddedilmes\ mev 
zuubahis değildir.,, 

Yeni barem kanununun eylG] 
ayında yürürlüğe girecek !hükümle· 
rine uymak için bütün devlet daire 
feri ~çalışmalarına ve hazırlıklarına 

devam etmektedirler. Bu cümleden 
olarak bütün vekaletler ve urnum 
müdürlüklerle muvazenei umumiyeye 
dahil veya mülhak :bütçe ile idare 
edilen daireler m~vcut kadrolarını 
yeni barem kanunu hükümlerine gö
re tanzime ve kadroları '. isim lendir 
meğe başlamışlardır. Bütün daireler 
eski baremde maaşları f12, 14, 16, 
17, 5, 22, 45 ; ve 55 lira olan me. 

murlar üzerinde meşgul olmaktadır 
lar. 

Diğer taraftan maliye vekaleti 
Divam Muhasebatla birlikte barem 
kanununun izahnamesini tanzime de 
vam etmektedir. Haber verildiğine 
göre Dahiliye Vekaleti de hususi 
muhasebeler belediyeler ve bunlara 
bağlı daire ve müesseselerde çalışan 
memurların bareme uyma vaziyetleri 
etrafında tetkikler yapmağa başla 
mıştır. 

Bankalar baremi kanununun tat· 
bik şekli etrafında bir nizamnamenin 
hazırlanması kanun iktizasından bu 
lunmakta olması dolayısiyle bu ni 
zamnamenin hangi daire tarafından 

hazırlanacağı henüz takarrür etme· 
miştir. Fakat bu nizamnamenin de 
Maliye Vekaleti tarafından hazırla· 
nacağı söylenmektedir. 

Borsada satışlar 

Dün şehrimiz borsasında kilosu 
4,125 den 15,000 kilo topak buğ· 
day, 

Kilosu 2,875 den 15,000 kilo 
yulaf satışı kaydedilmiştir~ Alım sa 
tım hararetlidir. 

32,000 kilo koz:t da vadeli ola
rak yedi buçuktan satılmıştır. 

Bankaların muamele ver
gisi matrahına dahil 

paraları 

Maliye vekaleti, banka ve ban· 
kerlerin tayin ve teşhisinde ve ban 
ka ile bankerlerin muamele vergisi 
matrahına dahil olan paralarınııı 
tefrikinde ayrı ayrı muamele ya. 
pılm.akta olduğunu göz önüne ala 
rak teşkilatına bir izahname gön
dermiş ve bu izahnamede banka · 1 
ve :bankerlerin muamele vergisi 1 

matrahına dahil olan paralarını ayrı 
ayrı ve tafsi•atiyle zikretmiştir. 

Dün 13-14 yaşlarında Huriye 
adında bir kız 35 yaşlarında Meh· 
met Durdu adında birisini bıçakla 
yaraladı . 

Mehmet Durdunun şikayeti üze· 
rine iş zabıtaya ve oradan da mah· 
kemt"ye düşmüş ve derhal adli tah· 
kikata başlanmıştlr . Eli bıçaklı kız 
ve yaraladığı adam dün Adliye ko
ridorlarında dolaşıyorlardı. 

Mehmedi yaralayan Huriye göz· 
leri pırıl pırıl dönen, haşan bir şeyi 

Daha Müddeiumuminin yanına 

girmemişlerdi. Koridor kadınla er· 
kekli dolmuştu , Huriye etrafında 

halkalanan bir kadın grubuna an
latıyordu : 

- Usandım artı~ 1 Yaşından utan· 
madan muttasıl beni takibediyordu. 
Sokakta rahat bir adım atamıyor· 
dum. Bugün gene sululuk yaptı. Ar
tık tamamile bizar olmuştum. Elimi 
bıçağıma atmışım f... Sonradan öğ. 

rendim ki üzerime saldıran Durdu 
kolundan yaralanmış !.. Fakat ka 
bahat bende mi ? Siz söyleyin Al
lah aşkma 1 

Yaralı Mehmet Durdu da biraz 
ötede kızın söylediklerini duyarak 
bir arkadaşına derd yamyordu : 

Bir eve saldıran 
iki erkek! 

Ahmet o~lu Hasan Nalçacı ve 
Osman oğlu lbrahim adın.ia iki ki. 
şi dün Eskiistasyonda Bata) kızı Şe 
rife ve Ayşe isminde iki kadının o 
turduğu eve saldırmışlardır. 

Şerife ile Ay~e bu esnada fer 
yada başlamışlar ve y~tişen mahalli 
tecavüzü önlemiştir. Birkaç dakika 
sonra gelen polis hırçınları karakola 
götürmek isteyince, Hasan ve lbra
him polisede hakaret etmişler ve ka 
rakola gitmekten imtina etmişlerdir 

Haklarında kanuni muamele ya 

- Yok birader f Yok .. Şuna bak 
hele L Saldırmışım ona .. Kızı"ll ye· 
rinde yahu 1 Görenler Allah için 
söylesin ! 

Bu aleni konuşma uzayacak ve 
belki de Huriye ile Mehmet kori 
dorda gene kapışacaklardı . Fakat 
buna vakıt kalmadı. Huriyeyi Müd· 
deiumumilik odasından çağırdılar. 

Bir kaç dakika ancak geçmişti . 
Huriye elinde bir nüfus tezkeresi 
ile dışarı çıktı. Yüzü gülüyordu Ken· 
disini merakla bekleyen kadınların 
yanına koştu : 

- Serbestim, dedi. Ve gözlerini 
Mehmede dikerek , arkadaşlarına 
ilave etti : 

- Haydi gidelim arhk 1 
Mehmet Durdu, biraz. sonra öğ 

rendi ki, muhakeme ancak kati ra. 
por alındıktan' sonra başlanacak 1 

Biraz mahcup , şaşkın vaziyette 
sessizce yürüdü. Adliyenin kapısın 
dan çıkarken ya~h bir kadın Meh 
rnedin yüzüne dik dik bakarak mı 
rıldandı : 

- Kırkından sonra mı azdın he. 
rif l 

O, hiç mukabelede bulunmadı . 
Koşarcasına uzaklaştı. 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimizde gök) üzü tema. 
men açık' hava hafif rüzgarlı idi. En 

çok sıcak gölgede 35 dereceyi bul 
muştu ufuklarda kesif bir sis tabaka 
sı vardı. 

"Yeni Mersin,, 
arkadaşımız 

Mersinde çıkmakta olan "Yeni 
Mersin" arkadaşımız on iki yaşına 

basmıştır. Arkadaşımıza çok yıllar 
ve muvc.ffakiyctler dil..,riz. 

pılan iki suçlu dün öğleye doğru ad ............. -----...---------............. 
liyeye teslim edilmişlerdir. 

Dört kadının kavğası 

Veli kizı Selvet, Ali kw Ayşe, 

Mustafa km Ayşe ve Meryem adıoda 
dört kadın dün kavğa ettiklerinden 
ve birbirlerine ağır sözlerle hakaret 
te bulunduklarından yakalanmışlar 

ve adliyeye teslim cdilmi~lerdir. 

Thetis çıkarılacak 

Londra : 26 a.a. - Avam kama 
rasında thetis tahtelbahir ınin çıka· 

rılması ümidi mevcud oldukça, Lu 
tahtelbahiriıı kurtarılması ameliyesi· 

ı ne devam edileceği bildirilmiştir. 

madan çıkarılması lta))·arı r 
!erinin muhabirl:rini biz rıt 

. ? F ·si oı rec~ ğız ransız gazetecı ~ 

yapmıştı? Hiç. Fakat bir~ 
ti ve bilmek istiyen bir 
rada temsil ediyordu. 

Paris • ... 
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12.30 Program 
l 2.35 1 ürk muzigi 

nak ~cşı c.vi: . 2 ~ M~s·t;f; I 
Suzinak şarkı - Sensiı b~ 
3 - Neyzen Rıza cf. - SU,, 
kı - Çaldırıp çalgıyı . 4 -
Suzinak sark ı Yeter hicra11l8 • •p 
5 · Mustafa Nafiz - Suıııı 
- Ümitsiı bir sevişle. 6 _,.,.' 

H. lk - ı:usıı ......•• - a tur 
merim kıvma bana . 

~ r 
13.00 Memleket saat a'i' 

ve meteoroloji haberleri. • 
13.15 - H Müzik (~811~ 

ram - Pi.) 

19 00 Program 
/ 

19.05 Müzik ( Wcber 
davet ) 

19.15 Türk Müziği (fasıl 
.,ı 

20.00 Memleket saat ay 
ve mcteoı oloji haberleri. 

l ~· 20.15 Konuşma (Ziraa 
20.30 - Türk Müziği 

/ 
1 - . . . . . . . . . . ıJ, 

peşrevi. 2 - Şevki bey -
kı Gülzara nazar kıldım 3 ~ 
ri Faize - Uşşak şarkı _. 
}endesin 5 - . . . . • • · ~ 
- Tanbur taksimi. 5 - Ş~~ 
ya - Uşak şarkı - Şu sa 
dün altı daima. 6 - . · · ~j; 
... - Halk türküsü - O: 
rine kurban olduğum. 7 - ed 
de - Şehnaz şarkı - f.t~ 
lahza ihya 8 - Şem~etH11d 
şehnaz şarkı - Hem aJd811,.... 

aldatlım. 9 - Rahmi be)' ı 

şatkı - Ey dilberi i~cb;:~ 
•••• tı • •• • • • ' 

semaisi. 
21.10 Konuşma f 
21.25 Neşeli plaklar <, 
2l.30 Müz·k ( Wagoc' 

rinden - Pı.) .. ( 
22.0U Müıik ( Kfıçtı~ 

ra Şef : Necip Aşkın ) 3~)4 
l - Lumbyc - - ŞaınP cf 

2 - Sicdc - Nahire .< lo~:ı~ 
3 - ]. Slr:ıuss - Artıst (il' 
Paul Linckc - Olimpiya·ıbııı.~,ı " Bu bankalar ve müesseseler Jlk " 

----------------------------------------_____________ _.._, 5 - Reinhold Bcckcr \ 
memurlarının devlet ücretliler-i gibi r" .. Jodı) 6 _ Robcrt Stolı ,,,.,, / 
vngiye tahi olacak istihkakları on 1 eUNUN 1 Almanyadan yük Kovulan Yahudı·ıer Uç gün evyel nihayet gemilerde ilk bahar 7 - Franz (~eh91ııô 
sekizinci madde mucibince ( aylık MESELESi )ediği 1.000 ya ki doktorlar imdat istemekten baş · aşkı ~ - Ernst Arno r.Jııı 
ve muvakkat tazminat ) olarak ta· hudi muhaciri hiç ka çare bulamadılar. Gemiler Suriye Arı.u (Vals) ıcr~ 
Yin ve tahdit edilmiş olduXrundan bir millet topraklarına kabul etme· etrafında yazdı~ı yazıda şunları söy mürekkeptir. .sahillerine yaklaştı. 23.00 Son ajans ha?c'r,,,, 

~ d esham, tahvilat, 5'amb1Y0 

bu memurlara aylık ve muvakkat diği için aylarca açık enizlerde se lüyor. Bir Fransız gazetesi bu J.adise Bitgin bir halde ölümü bekli- borsası ( fiyat) d / 
tazminattan gayri verilen istihkak· fiJ ve perişan bir halde dolaştıran yen bu zavallılar, nihayet orada, hiç 23.20 Müzik ( cazlı. ıııı,0ı1ı 

ki h·kA de hergün birkaç insan ümitsizlik ve p ~ 
lar, ikramiye , harcirah yevmiye Sen Luiz vapurunun acı 1 1 ayesi Sırf yahudi oldukları için Alman ümit etmedikleri halde karaya alın 23.55 - 24 Yarınk• 
ltrinin 2417 numaralı kanun muci henüz unutulmadan bugün daha çok bakımsızhktan ölüp gidiyor filo so- dılar. b yadan kovulan ihtiyar, genç, erkek 
bince vergiye tabi miktarları gihi • yürekler parçalayıcı yeni ir hikaye kulduğu her sahilden kovuldukça Breslav gemisinde 400 yolcusu 

kadın ve çocuktan müteşekkil 256 El k 1' e gene e.,kisi gibi yani diger hususi başlıımış bulunuyor. bunların adedi fazlalaşıyordu hasta Beyruta yerleştirildi. Ozivis gemisi e trı• f 
G J d k t ı f h insan 4 gemiye dolmuş sonsuz ve ) b le müesseseler ve ticarethanelerin me· azete er e ısa e gra ava· ara a mak imkanı kalmamıştır ge nin 600 yolcusuna gelince. bunlar 

mur ve müstahdemlerine verdikleri disi olarllk okumuşsunuzdur. meçhül bir akibete atılmış bulunuyor milerin doktorları sağa sola koşarak da kendilerine, bir yer hazırlanınca· Her türlü Elektrik ::i,f 
istihkaklar gibi vergiye tabi olacak içi Almanyadan kaçmış yahudi lar. bu ümitsiz insanları iyile .. tirmeae ra b ı cfl1 ı 

" ~ .,. ya kadar gemilerinde ckleyorlar. tesisatı, Elektrik mı ı ·..ıa'' lardır . " • muhacirlerle dolu 4 gemi Akdeniz !ışıyorlardı. 1w· .ıt 
F 

'

. · k ı d " d b Filistin sularına daha sokulurso Diğer iki gr.mi ise yolcularile ve Elektrik aletleri tan{ b'" AylıRı yirmi liraya kadar olan v.e i ıstın ıyı arın a uç ay an . ~- ram Ampulleri, Gaoı '
1

• , 

kadro dahilindekı· mu-~tahdemlerı·n rı dolaşıp durmaktadır. Bu talısız kulmaz lngiliz torpidoları tarafından Fakat hastaların adeti hergün beraber bir melce bulmak üzere 1 ~ N 

... f ' Akd · 1 d ·· · · ı mulitı Adana Acent• 
1 .:ıs'' vergileri ile gündelik çalışan işçile· filo Osivis, Breslav, Tesloli ve ismi çevrilen bu uğursuz gemilerde se a dev adımlarile artmaktan geıi kal· enız su arın a umıtsız ve serse· k ,, 

· h ti · d d" ı 1 Eski Orozdibak ·a . rin vergi ~aziy~tleri ise. izahnamede l bilinmiyen bir dördüncü gemiden lct son kısmını bulmaktaydı gemiler mıyordu. rı seya a crıne cvam e ıyur ar. 1 lv 736 
şöyle tesbıt edılmektedır : ---.. ... --.....-ı-.... ~"""'-•!!l!!&&E_...,.l"l!l!ll;e.,._~cl!l!lz'!!!'sP."1"'9!!!"'!!'P.~'!!!lll!'~""""""' 'e!!'!~'!"'4*4*!'!-!e"5~-ll!!IPlı ••""'1 !'!'!ti@ •--·---.-ıı~ 
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Hataydaki Heyetler 
Ankaraya döndü 

İngiliz - Japon iti
lafının doğurduğu 

aksulamalle 

- Birinci sahifeden arlan -

lık kisveden de kurtardınız, deyip 
peçesini ve çarşafını yerlere almış 
tar. Onu takiben 30 kadar kadm, 
ayni hareketi :tckrarhyarak çarşaf 
ve pt!çelcrini indirmişlerdir. Bu man 
zara halk ve heyet tarafından şid 
dctle alkışlan1D1ştır. 

Heyet reisi Şemsettin Günaltay 
kısa bir hitabe ile Reyhaniye ka. 
dmlarını hürmetle sclimlımış ve bu 
memlekete milyonlarca vatandaş 
yetiştiren asil ve şerefli Türk kadı: 
nına ancak med~ni kıyafetin ,yakı· 
şacağını söyliyerek bu hareketle· 
rinden duydutu memnuniyeti izhar 
etmiştir. Parti ve belediye adına he 
yet reisine takdim edilen buketler 
Zalındıktan sonra hükumet konağına 
doğru kadınlı erkekli genç ihtiyar 
binlerce vatandaşın sürekli alkışları 
ve yaşayın hoş geldiniz avazclcri a
rasında hükumet konağına ıelindi. 
Orada bir müddet istirahat edil 
dikten sonra yıaya olarak parti bi· 
nasana dotru hareket edildi. Cadde 
ve parti önünde yine ayni coşkun 
tezahürat yapılıyordu. 

Parti binası önünde :davul ve 
zurnalarla O)ınanan milli oyunlar 
seyredildikten sonra heyete soguk 
ayran ve şerbetler verildi. Parti 

ve halkevi adına Ziya Karabay, halk 
adına muallim Sait Tunca~ ve be· 
lediye reisi Rif at Bahadır heyete 
h<>1 geldiniz dediler.~ 

Heyet reisi Şemsettin Günaltay 
bu nutukları mukabele ederek acıl 
günlerde, başta ebedi Şef Atatürk 
Milli Şef kahraman lnöoü ve bü
tün Türk milletinin yekunu bir küt 
le halinde Reyhaniyenin duyduğu 
ıstırap ve acıları aynen hissettik· 
lerini söylemiş ve bilhassa bu çe 
tin divanın sulh yolu ile hallindeki 
muvaff akiyeti işaret ederek Türk 
birlitinin istikbalini yaratacağım ve 
ve bn güzel topraklarda ırk 
din farkı gözetilmeden Cümhuriyet 
kanunlarının tatbik edileceğini söy· 
ledi. Size Türk milletini manevi şah· 
si>etinde temsil ed~n B. Pvf. Mecli
sinin selim ve:?muhabbetlerini getir 
dim dedi ve şiddetle alkışlandı. 

Bu sırada heyecanını zaptede 
miyen bir arap vatandaş çok içten 
ve samimi sözlerle hissiyatını ifade 
etti. Meydanı dolduran binlerce va 
tandaşın kılbi birleşmişti. 

Heyet Reyhaııiyedcn çok sami 
mi bir tezahüratla · ayrıldı. Heyet 
yol boyunca grup grup kendilerini 

sclimlrıan halkın trzahürah arasında 
Suıiye ile hudud trşkil eden hamam 
kaplıcaJarına geldi. Bur ada kısa bir 
müddet durularak Kırıkhana gel.ndi. 

Kıı ıkhan halkı, heyetin kasaba
larına gelişini büyük kurtuluş bay· 
ramının mes'ut bir hadisesi telakki 
ile daha co~kun ~e canlı bir hale 
gelmişti. Sokaklar halklet hıncahınç 
dolmuştu. Heyet iki ııralı kalabalık 
arısında alkışlar ve yaşa sesleriyle 
g,çti. B. M. Meclisi mümessillerini 
aralarında gören Kmkhanlılar sevinç 

Yaşları döküyorlardı. 
Bir kadın heyet reisınin ve va· 

lioin ayaklar:na kapanarak hıçkırı
Yor ve sizi bekliyorduk. hamdolsun 
geldiniz, bugüne de kavuştuk. Var 
tolun, diyordu. 

Halkcvi önünde parti reisi Ce· 
vat Abalı bir nutukla heydi selim· 
ladı biu genç kız da reise buket 
verdi. 

Burada bulunan Hamidiyenin 
ışıklariyle pırıl pırıl yanan ialcende · 
run limanında ve donanma yapan 
şehrin methalinde heyet. kaymakam 
parti reisi ve halk tarafmdan ku · 
şılandı. 

Burada belediye ve parti tara· 
fından Hamidiye subaylan şerefine 
şehir bahçesinde verilen gardenpar· 
tide de bulundu. Gardenparti çok 
güzel oldu. vr. geç vakta kadaı de· 
vam etti. 

Heyet gece ikametlerine tahsil 
edilen harbiyedeki defne oteline 
avdet etti. 

Heyet bugün Ha taydan T oros 
eksprcsile Ankaraya dönmek üzere 
hareket ediyor. 

Ankarada Şura
nın faaliyeti 

- Birinci sahifeden artan -

Şura, okul kitaplarının Maarif 
Vekilliği tarafından bastırılması hak· 
kındaki talimatnamenin müzakere 
sirıe devam ederek, müsabakada' 
kazanan eserlere v.eıilecek telif hak 
lan maddesinin muhtelif t•İr komis 
yonda tekrar gözden geçirilmesine 
ve diter maddelerinin kabulüne ka
rar vermiştir. 

Bundan sonra (Maarif Müdürleri 
ve memurları talimat 1amesi) hak
kındaki rapor üzerinde müzakere 
lerde bulunmuş ve komisyonun ra· 
porunu bazı tadillerle kabul etmiş· 
tir. 

Saat 12 de açılan ikinci celse 
de (bir öğretmen tarafından id;ıre 

olunan ü; sınıflı köy okullarının 
b"ş sınıfa iblağı hakkındaki rapor) 1 
ile (ilk okulların varidat menbaları 
hakkındaki rapor) müzakere edilmiş 
ve kararlar alınmıştır, 

Komisyonların çalışmalarına im
kan vermek iizere saat 17 de yine 
vekilin riyasetinde toplanan Şura 
umumi h1:yeti önce muhtelif komis 
yonun müsabakada kazanan ~ul 
kitaplarını yazanlara verilecek lelif 
hakları hakkındaki raporunu -,y,nen 
kabul etmiş ve sonra (Orta o~ul ve 
Liselerle öğretmen okulları m~$1ek 

ve teknik okullar inzihat taliJQat 
namesini müzakereye: başlaıntş ve 
bu talimatnamenin meslek okulla· 
rına da teşmilini kabul etmiştir. 

Yarın saat il) da tekrar top 
(anmak üzere saat 20 de cclso ta· 
til edilmiştir. 

- Birinci sahifeden artan -

<>lan teminata rağmen Daily Herald 
gazetesi, lngilz- Japon itilafının sa· 
dece Çin liderine müzaheretten vaz 
geçmek manasını tazammun etme
yip belki Tientsindeki Çinlilere aid 
50 milyon gümüş dolar mevduatm 
teslimi demek olacağını yazmakta· 
dır. 

Görülüy\lr ki, • iktisadi sahada 
sükun ve huıur Japorıyaya mukave
met siyasetinin yerine kaim olmak 
tadır. Ve Çin parası, Çek parasının 
akibetine uğrayacaktır. 

Bu gazete, bu münasebetle ge
çenleede Volhtat'da B. Hudson ta· 
rafından izah ve teşrih edilmiş olan 
plim hatırlatmakta ve şöyle demek 
tedi~: 

"Bütün bu hadiseler, tesadüfi 
değildir. Bütün bunlar, Chamber
lain hükumetinin "kökleşmiş ve ka
~erlenmiş felsefesi,, ni aksettirmek
tedir. Büyü' Britanya, bu felsefeyi 
uzak şarka :tatbik etmek suretil• 
hütün ticaretini Japonya lehine ol
mak üzere kayhedect'k tir. 

Vaşi11gton: 26. a. a. - B. hull, 
matbuat mümessillerine beyanatta 
bulunarak uzak şark ihfilafının baş· 
langıcından beri birleşik Amarika'. 
nın hattı harckrtinin değişmemiş 

olduğunu söylemiş ve bu suretle 
Amarika hükumetinin Çin'deki fili 
vaziyetini kahul ve teslim etmek 
tasavwrunda olmadığını ihsas et. 
miştir. 

Mumaileyh, tokyo • hükumetinin 
kendisine lngiliz . JapoP itilafını bil 
dirmiş olduğunu, ancak Londra hü· 
kumeti tarafından bu babda bir 
güna tebliğatta bulunulmadığı söy 
lenmiştir, 

Diğer taraftan R. hull, Japon 
makarnalı tarafından pearl nehri· 
nin kapatılması m~selesini mevzuu, 
bahsederek Amarika'nın mezkur 
nehrin vak tile se yrisefaine kapatıldı 
ğı za.nan ittikaz etmiş olduğl! hattı 
haraketinin aynini kabul edec('ğini 

beyan etmiştir . 

Amarikan tebaasına keyfiyet 
evvelden ihbar edilecek ve ihtiyat 
tedbirlerini almalar. tavsiye oluna· 
caktır Fakat Japon makama tının 
her türlü hadisedrn ve Amarikan 
menafılinin ihlalinde mütcvellid me· 
suliyetleri tamamile ba:Ci olacaktır. 

Bu gece nöbetçi eczane ı 
Kalt kapısı civarında 

M. Rif at eczahanesidir ı 

Sinema S:ınayinın en son soıü, ~anat Aleminin bır t!.'iini ve bir 
8cnzcrini daha yaratamrıdıgı harıkcslar, haı .kası. Bu} ıığuııdcn Küçükünc 

kadar bilaistisna bütün Halkımırı alfık,ıdar edecek olan yegane Film 

( J U L Y E RE N ' in ) Şahascrlcr Şalıaseri 

1 Mişel Stragof] 
L 

BU AKŞAM 

V AZLIK Si NEMADA 
BUyUk Sinema mUaamereal olarak 

Takdim edtllyor 

Adolp W olbrück vE Charle Vanel 

Pınar başında 
at Sergisi 

Pınarbaşı: a:a. 26 - Her sene 
pınarbaşıada açılmakta olan 

uzunyayla at sergisi, bu sene de dün 

Kayseri valisi tarafından bir çok ze
vatın huzuru ile açılmıştır. 

Sergi, davetlilerin ve yetiştirici 
lerin büyük bir rağbetine mazhar 
olmuş ve köylü yetiştiriciye 5130 
lira mükifat tevzi :edilmiştir. 

Müteakiben kolordu kurmay baş 

kanı tnrafından da elli hayvanlık 
tay deposunun küşad resmi yapıl . 
mıştır. 

13 Alfons ispanya 
tahtına getiriliyor 

- !Jiriuci sahifeden artan -

tini frnnco'nuıı emrine :ıın:hlc kılnııs-
hr. ) 

Paris : 26 a.a. _ Ekcelsior'un 
libzon hususi muhabiri, gazetesin, 
aşağıdaki haberi bildiriyor : 

General franco, İsJ:anyada kıra 
liyetin yeniden tesisine tar aft ar gibi 
gözükmektedir. 

Bu akşam öirenildi~ine göre. 

portekiz ~ududunda estorial'Ja ika 
met eden ıspanyol .kıraliyctçi liJc . 
d-k d rı u e maura, bugürı lozan'a hare· 
ket etmiştir. Lozanda sabık kral 13 
üncü alfons ile görüşcce~tir. Refikası 
ve müteaddit mesai arkadaşı ile b" 
likte seyahat etm"kte olan dük d;r 

mıura, general franko'nun sarih ta. 
limatım ha mildir. 

Dük. de maura, kıraliyetin ispan. 
yada y.cnıde~ tesisinin şartlarını s-.bık -, 
kıral ıle muzakere eyliyccek ive b 

.... d u 
ıoruşme en sonra yeniden ispaııy _ 
ya döner~k g"neral frankoya 1; 

üncü alfor.s'un düşüncelerini bild' 
k

. ıre 
ce tır. 

Ôjrendij'imize göre ı 3 ·· .. 
• 1 uncu 

alfons, ıspanyol milleti ~bir lcb' .· 
·ı k d' · · P mt ı e en ısının avdetine karar . . . vcr1r 
ıse ıspanyaya hükümdar olarak d-
meii kabul eyliyecektir on 

' 

t Karataş ,, __ _ 
Plajı 

ÇQ~ukların Cennetidir 

Yavrularınızı bu tablet 

tinin Haveaınden, "••'e~~:;:· 
ve Faydalarından rnahru n 
memek)lçln hiç olrnaaa ;' f •i
de iki gUn ora~ IÖIUrU U• la-n z. 

l lcr gUn muntazam otobu" f 
lcri :ırdır. l' er 

----------- -
Kayıp miihür 

Tarafından Büyük bir kudretle yaşatılan hu fcvkal:ide Fılm 
Şemseddin Günaltay kayma ( Çok .4cı/.lıdır. Çok lle)ec:urılıdır t e Cok J/arelictlııLir ) , ka ı k ~ Şahsıma ait imza şeklindeki 

rn ı Linısında bir müddet din· lend·k K iLAVETEN : mührümü kıybettim. Hiç kimseye 
ı ten sonra balkona çıkarak ı· k s·· ı ·· M .. k l b b tı'-h Tu··r çe oz u u emme .·, FOX Ju nal orcum yoktur. Yenisiııi çıkaraca 

ul d w - - - I tımdan hükmü olmadıtını ilin ede 
.. • ı. Heyet reisinin heyecanlı ve • v_1 b ı ı. d ·ı rim. 1088ı 

1 
~ anlıların kurtuluc bayramını kut 

1 

_ . _ r 1 
ruz. 1 DJKKAT • NI a a ı5 a mey an verı mem~i için 
c c sözlerı halkı coşturdu. Heyr.t • Biletlerinizi Erken Alınız, 10878 
k~an tezahürlerle 1!> 30 da is __________ .,.....,. _____________ _ 

'bdetuna hareket etti. ....-

Adana Tuzla nahiyesinden 
Mustafa Çöl~csen 

Büyük,küçük,kıdın,erkck,bili istisna herkes .. Duymadık,işitmedik demeyiniz 

Asri 
Bugün gündüz 

• 
sınema 

Bu akşam 
21 de 2,30 da _ , .. 

Müstesna ıki bü)'uk şaheserıe mevsımın en son ve en güzel 
programını sunuyor 

1 _ Bin bir çeşit aşk, ihtiras. ihtişam hikayelerini görenlerden, gidenler· 

d h 1 kla dinleditimiz ( VIY ANA ) nın beyaz perdede yaratılan en ayranı .. • 
en canlı, ve en guzel şaheseri ... 

(Viyana_ _9~c~leri) 
Almanca sözlu ve muzıklı bırıcık banka 

OYNAYAN::- PAUL HÔRBIGER . 

2 B kldar gördüpnüı macera f ılmlcrinin en mükemmeli , 
- 11 zamana 

• •
1 

• unutulmaz hatıralar bırakacak olan en heyecanlısı 
seyırcı erıne 

(Kalpazanlar Çetesi ) 
DiKKAT : _ Sınema müıe~ddit .~antilatö~ ve hususi tertibatla çok 

scrınlcştırılmcktedır 

Fiatlar: 
Balkon 25 kuruş 
Duhuliye 15 " 

Telefon 

Ôğretm..:n ve 

• • 
Asri 

Talebelere 20 

• 10 
2.50 

kuruş 
kuruştur . 

10443 

--------~---------------
Devlet Demiryolları ~dana lşletme müdürlüğünden 

T kk 1 
• t yonunda aktarma yapılmadan ( Mersin-Payas-Mer. 

opra a e ıs as ki' . . . 
· d h .. 

0 
mütekıbilen dotru yolcu na ıyatını temın ıçın 

sın ) arasın a er fU 1 'k' · b' ·ı · k 
k 

ış saatleri yazılı olan katar arın ı ıncı ır ı ana a-
•şıtıda kal ış ve var .• 
d 

.. f d ekleri sayın halkımıza ılan olunur : 
ar seyrusc er e ec 

1 katar 1521 521 Numarklı katar 
520 J 520 Numara 1 

6 32 Payas kalkış saat J S,00 
Mersin kalkış saat 

8
•
30 

Adana varış saat 19,00 
Ad saat • aııa varış 9 00 Adana kalkış saat 19,25 
Ad-na kalkış saat ' M · saat '> l 02 12,22 ersın vanş .. , 
Pay as varış s11t • 

DiKKAT . Bu katarların Payas-lskendcrun. a~asın.da. ~enup Demr· 
. . .. . 'b t olm.-dığından ikıncı bır ış ıra kaJar s-

yolları k;1tarlarıle hcnuı ".tı a 1 
•
1 

. •. in hususi vesait temin etmeleri 
kenderun yolcularının Payastan 1 erısı ıç 

lazımdır . 10885 

Yeni çıkan kanuı: ve nizamlar 

Milli Müdafaa Mükellefiyeti 
Kanunu 

Kanun No : 3634 
Kabul tarihi: 7 6 1939 

Neşıi tarihi:16 6 1939 

.. ()ünden artan -

I h k sahipleri tarafından kıt'aların gcçtiti günü ta
li - Bu za~~r ~r. :e Mılli Müda(aa mükellefiyeti koınisyonlaıına bil· 

kib eden beş ıun ıçın 

dirilir. . bu gibi müracaatları taalluku olan kıt'a komutanlarına 
Bu komısyon - arfında mazeretsiz müracaat etmeyenler, haklarını 

teblit tder. Beş gun z 

ıskat etmiş olurlar. kıt'alarm komtanına batlı bir komisyorı zarar ika 
Manevrayı yha~lan ukubulan müraC'aatları tcdkik ve zarar nıikJarını 

d'ld·"'· d ha sı e v e 1 tgın en .k d larca kabul edilmesi halinde bu mikdarlar derhal 
tesbit edrr. Ala a ar 

ödenir. . k~ t i komisyonun tesbit ettiği mikdarı kabul ctmeıse key. 
ili - ~1 ay~dç 'hükümlerine göre halledilir. 

fiyct 58 ine~;~ ;ahipli ar,zide atı.ş Y"?ı.lm~sı. c~mas~nda ik~ edilen 
Madde t c dolayısile sahıdlerının ıstıf ıdclerı menedılmek su· 

d r rlar ve a ly-ma ' 1 zari .. 1 mahrumiyetler Devlet tarafından tazmin olunur. 
retile vukua getırı en · · · d · il ili · 1 f k· b"t ve tazmını 62 ncı mad enın ve ışaret e ı 

Bu zara• !arın tt>S 1 
.. 

1 L "lcümlcre gore yapılır. 
ralarında yazı 1 r.u 

On ikinci fasıl 
Crzai hükümler 

M·ıı· Müdafaa mükelldiyctinc tabi tutulan mallarını 
MadJe 64 - 1 1 h k A-men vrrmeyenlerJcn bu mallar zorla alınır ve a -
ud olmasına ra6 d A-mevc . k da hapis veya beş liradan yüz liraya ka ır a6ır para 

farında bır ıya • 
cezası hükmolunur. k 1 b'ld' 65 - Bu kınun mucibince salahiyettar ma am ara ı ırme· 

Madde ld ki hususatı suiniyetle yanlış olarak biidirenler hakların-
.,,, mecbur o u arı .. 1· ı_ d &e d b. aya kad11 hapis veya on !ıradan yuz ıraya Ki ar 
da bir haf ta an ır 

cezası hükmolunur. 
ağır padr•d 

66 
_ Şahsen Milli Mü Jafaa mükdlefiyetine tabi tutulan kim· 

Ma e · · f il ·1 1 •· 1 J ·· 
b 

kanunun 6, 7 "e 8 ıncı ası arınua yazı ı mucssese er c nıus· 
selerlc u ·ı k l'k k 'l' ·ı d"I · d b luıunıl111 dolayısı e as er ı anunu mııcı >ınce tccı c ı mış 
talh lenı h'zumet yerini terkedccek olurlarsa askcıi mahkemelerce bir aydın 
o an ar ı . . 
1. e"·e kadar hapıc cezasıle cezalandmlular. 
ueş sen ı 

(Sonu Var) 8953 



!\dana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA -
------ -

KiLO FlATI 
Satılan Mikdar CiNSi En az 

1 
En çok 

K. s. K. s. Kilo 
Kaz• 7,80 
Pilua parlafı • -36,25 
Piyasa temizi • 

Klevland 44.50 -, 

YAPACI 
-

Beyaz 
~iyah 

ÇICIT 

1 
Yerli •Yemlik. 

1 • •Tohumluk. 4,50 5,50 
-

HUBUBAT 
Butday Kıbns 3,50 

• Yerli 3,00 337 . 
• Men tane 

Arpa 3,12 3.20: 
Fuulya 
Yulaf 'J,62 2,87 
Delice 
Kuş yemi -Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 16 1 

UN -
Dört yıldız Salih 

.t= .Q 
üç • • :: ~ r5ört yıldız l>otruluk 

.a c üç • . 
~ il Simit ,, 
~ ;ı. Dört yıldız Cumhuriyet 
~ e. 
""" üç 

" " 
Simit 

" 
Livtrpol T f'lgraflan Kambiyo ve Para 

26 ı 7 I 1938 lf Baukasından alınmışbr. ,,.,.. Santiııa 

Hazır s 26 Lireı 1---- Rayiımark Vadeli 1. 4 34 Frank (Fransız ) 3 35 
Vadeli il. 4 29 Sterlin (İngiliz ) ---"S 93 

-4 --
Hind hazır 16 _ Dolar_ (Amerika) 126 -1 64 
Nevyork 8 93 Frank ( isvicre ) 00 00 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. 

32,000 

Tasarruf 

LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 
Kuralar: 1Şubat,1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eyliil, 

l lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

1 
s 
8 

16 
60 
65 

250 

Adet 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

iKRAM IYELER: 

2000 
1000 
500 
3SO 
100 
50 
25 

Liralık 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

2.000 
~ .000 

4.000 
4.000 
6.000 
4.150 
6250 

Lira 

• .. 
• 
• 
• 
• 

435 . 32000 
T. it Banlcaaına para yatırmakla, yalnız para biriktirnıiı olmaz, ayni 

zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

S6d0n kaymağını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 

Yapılışı basittir. 
Fiyatı ehvendir. 

. ~· - - .. 
' :..: -· """ , ..... -
-~ . 

l-
"-. 

Eskiistasyonda (( 
(Eski Pabçucu) fab 

·bu kere yeniden ge · 
değirmen taşları faali 
miştir. Çok ucuz ve · 
unlar üğütülmektedir. 
rem müşterilerimizin 

teşrifleri bu iddiamızı 
fidir. 10876 

3 

Kayıp mühiİt 

Adana - Mersin ve havalisAcaJ'\tas 

Adanada hükumet caddesinde 

Firenkoğlu bucağı köyi 
olan muhtar mührünü dört 
hürleri ile beraber dün Ş 
bettim. Yenisini kazJır 

eskisinin hükmü olmadıtılll 
rım. Urner Başeğmez ticarethanesi 90 

7. Tüm Satınalma komisyonundan 
1 - Kayseride gösterilecek yerde bir garaj inşası kapalı zarfla ek. 

siltmeye konmuştur. 
2 - Keşif bedeli 59290 lira 45 kuruştur muvakkat teminatı 4214 ku 

ruştur. 

3 - ihalesi 14/8/939 pazartesi günü saat onaltıda Kayseride komu. 
tanlık dairesinde satın alma kornisyonunda yapılacaktır. 

4 - istekliler, bu işe ait şartname, keşif ve projesini Kayseri, Adana 
askeri ve Ankara, lstanbul L•JVazım arnirlikteri satm alma komisyonların 
dan 300 kuruş mukabilinde alınabilir. 

5 - isteklilerin bu işe girebilmesi için mahalli Nafia müdürlüklerinden 
böyle büyük ölçüde inşaat yaptırdığına dair vesika ile 2490 sayılı kanu· 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeleri ve ilk teminatı havi tek· 

Acıderedeki içme M 
den suyu açıldı 

Her gün Misis Acıdere istasyo 
üç tren gider gelir 

Her 

lif mektuplarını ihale saatından en geç bir saat evveline kadar komisyon 1 
reislitine makbuz mukabili vermiş o 'acaklardır. Postadaki gecikmeler ka 
bul edilmiyecektir. 10887 

türlü yiyecek şeyler , bol 
Yatacak yerlerimiz de 

20-26 10785 

ve uc 
vardar 

27-1-6-11 

Memur alınacak 
.. 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 

1 - idaremiz münhallerinde alınacak memur ve müvezzi için müsa
baka imtihanı yapılacaktır. 

2 - isteklilerin ( Hüviyet cüzdanı, mektep şehadetnamesi, sıhhat ra· 
poru, aşı kitıdı, zabıta ve adliyeden musaddak iyi hal kağıdı, ukerlik 
vesikası, dört fototraf ve bir dilekçe ile ( halen mtmur olanların sıcil 
cüzdanları ile dilekçeleri ) on bir Ağostos 939 akşamına kadar vilayet 
P. T. T. Müdürlüklerine müracaat eylemeleri ve bunların 788 sayılı me 
murin kanununun dördüncü maddesindeki şartları haiz olmakla beraber 

devlet memuriyetine ilk defa girer.eklerin otuz yaşını geçmiş bulunmamaları 
3 - Memurluta alınacakların en az orta ( lise mezunları tercih edi· 

lir ) Müvezzi!erin de ilk mektep mezunu '.olmaları lazımdır. 
4 - Müsabaka vilayet P. T. T. Müdürlüklerinde 15 Ağostos 939 

Salı günü saat on dörtte yapılacaktır. 
5 - Müsabakada muvaffak olen lise mezunlarına 20 Orta mektep 

mezunlarına P. T. T. memurin kanunu hükmüne göre şimdilik on lira ve 
müvezzilere de yediden on liraya kadar asli maaş verilir. 

6 - Suvari müvezziliğini isteyenler dileklerinde bunu tasrih etmekle 
beraber bir hayvan tedarikini taahhut edeceklerdir. Bunlara beş lira yem 
bedeli verilecektir. 

7 - Başka dairelerden naklen gelecek olanlar müsabaka>·a tabi ol
malcla beraber kendilerine umumi hükümler :dairesinde maaş verilir. 

8 - Müsabakada muvaffak olanlann idarece teklif olunacak her 
bangı hir yeri kRbul etm~leri şarttır. 

27 - 29 - 1 10886 

Seyhan Orman Çevirge 
müdürlüğünden : 

Dörtyol kazası dahilinde Devrent deresi ormanından 2.tt90 savılı ka· 
nun ahkamına tevfikan 113 metre mikib gayri mamul kayın ve 113 

metre mikap çınar eşçarının bu gün yapılan açık arhrmaıma talipler tara· 
fından sürülen peyin komisyonca haddi liyik görülmeditinden artırma 
ıksiltme kanununun 43 üncü maddesine tevfikan on gün müddetle tem· 
dit edilmiıtir. Satış 5 - 8 - 939 cumartesi günü saat 11 de çevirıe 
müdürlütü dairesinde yapılacajı ilin olunur. 10883 

Seyhan Orman çevirge müdürlüğünden: 
Dörtyol kazası dahilinde Ahhasan yurdu ormanından 2490 sayılı 

kanun ahkamına tevfikan 40 metreınikab ıayri mamul çam eşcarının bu 
gün yapılan açık artırmasında talipler tarafından sürülen peyler komis 
yonumuzca haddi layık görülmediğinden arbrma ve eksiltme kanununun 
43 cü maddesine tevfikan on gün müddetle temdit edilmiştir. Satış 
5 - 8 - 939 cumaerteıi günü saat on birde çevirgemiz müdürlügü da· 

;,. esinde yapalacatı ilin olunur. 1 Od84 

Yepyeni bir tesisatla 
VE YENi MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

Çifte ha 
Kaplıcası faaliyete ge 
Banyo - Lokanta - Gazino -
Çiftehan 
trenlerde 

kaplıcalarına gitmek i 
yüzde 50 tenzilat yapı 

• 
Muhakkak ziyaret . ediniz 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcaları 
Yüksek zengin bir tabiat hazinesi 

Romatizma, Siyatik , Kum , Böbrek , Mesane 
Karaciğer v~ mide ağrılarandan kurtulmalı, 

Birkaç gününüzü burada 
Konfora, temizliğe, ucuzluğuna hayran kalaca 

Tarifeye bakınız ______.,; 
Lira Kr. 

1 60 Bir gecelik tam konforuyla otel yatak ücr•tİ 
1 00 Taş odalar ( 4 kişilik ) 

76 Birinci baraka ( 4 kişilik ) 
60 ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
25 HususT banyo 
1 5 Umumi banyo 

Büyük istifaıieler görecek, memnun 

Çiftehan ~ aphcasını bugüt' 

1 
haliyle bir kere · görünOı 

. 10631 54 

di 


