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. Atatürk 
Hariciye Vekilimizi 

kabul buyurdular 
A•kara 15 (A.A.) - Hari

ciye Vekili Doktor Rüştü 
Aras Oolmbahçe 1arayına gi
derek Reisicumhur Atatürk 
tarafından kabul buyulmuş 
ve uzun müddet yanlarında 

alarak muhtelif mesail hak
lmıda manı:r:atta bulunmuştur. 

-·~- -

Hitler 
Çek hariciye nazırını 

kabul etti 
Bcrlin, 14 (A.A..) - Hitler 

b gün Çekkoslovak hariciye 
nazınnı kabul etmiş ve bu 
mülakatta iki memleketi ala
kadar .:den meseleler mevru
~ babsolmuştur. ---

üniversite açıidı 
Talebe sayısı beş bin 

sekiz yüzdür 
Oniveraitenin derslere baş

~aması münasebetil rektör B. 
Cemil bilseler İstanbul mat
buat mümessillerini üniversi
teye davet ederek mühim 

. izahatta bulundu. 
Verileo malümata göre bu 

~·ıJ Üniversitede talebe mik
tarı 5800 e cıkmıştar. Bunla
rın ancak bini ücretlidir. Ü 
m.iversitede talebe miktarı hiç 
biT uman bu miktan bulma
mıştır. 

Geçen yıl 55 l mezun ve
rilmesi de Üniversite için ha
kiki bir rekor teşkil etmek
tedir. Bu yıl tıp talebe yur
duna kabul edilecek talebe
nin miktarı bine çıkarılmış
hr. Üniversitemizin yeni esas
·lara göre teşekkül ettiği beş 
5;eoedenberi talebe miktarı 
;id buçuk miıdi artm1ştır. Ü
ınİversitede, dil hariçt 14 bi
nada. tedrisat yapılmaktadır. 
Geçen 169 günlük tedrisat 
müddeti içinde 31 bin ders 
yapılmıştır. 4 sene zarfında 
da 75 eser neşredilmiştir. 

Gazeteciler, Üniversitenin 
bütün müesseselerini gezmiş

terdir, Rektör B. Cemil Bilscl 

tarafından matbuat şeretine 

Tokatliyanda bir öğle ziya-

feti verilmiş, ziyafette fakül
telerin dekanları da bulun
muşlardır. 

Dahiliye vekili belediye seçimi ne- 1 c. H. P. Oc:ık 
.. l . d d I p . k.l"'t I Kongrelerı tJCe erin en 0 ayı artı teş 1 a illa Merkez ilçesine bağlı cua-

bir teşekkür telgrafı gönderdi huriyet kamunun Orta ma-

Ankara 14 ( A. A. ) -
Dahiliye Vekili ve Parti Ge
nel sekreteri B. Şükrü Kaya 
son yapılan belediye intiha 
batından alınan netice müoa
sebetile umum müfettişlere 
ve vali ve cumhuriyet halk 
partisi başkanlıklarına ve par· 
ti teşkilatı olmayan vilayet
ler valiliklerine aşağıdaki tel
grafı göndermiştir. 

türke snnulmasım kendilerin
den istirham ettim. Filhakika 
yüksek türk milletinin her 

zaman ve her yerde Ulu Şef 
Atatürke ve onun rejimine 

ve cumhuriyet halk partisine 
ve hükumetine gösterdiği iti-

mat ve bağhlığm1 bu en yeni 
misali milletimizin medeni ve 

siyasi olgunluğunun ve parti 
disipilinine dikkat ve riayeti-

halle mektebinde toplanmiştır. 

Kongreye Etem Mendreı 
reislik etmiştir. 

Yapılan intihabatta; ocak 
yönkurulu asli üyeliklerine; 

Mehmen Özaydın, İbrahim 
Cirid, Halil İbrahim Oksaa, 
Mustafa Arsan Mehmed Nuri 
Oktay. 

Yedek üyeliklere: 
Mustafa Kozan, Abm~ 

Çakır, Nuri Furtunoğlu, Ali 
Belediye intihabatının neti

celerini almış bulunuyorum. 
Bu defaki intihabın her ta-

nin bariz bir tecelli ve teza- Rıza Günay, Abbas Togo. 
hürüdür. Dahiliye Vekili ve Delegelikler: 

rafta gerek halkımızın inti
haba iştirakteki büyük alaka 
ve nisbeti ve nisbeti ve ge
rek namzedlerimize karşı 
gösterdikleri itimadı ve ınti
habın yüksek bir intizam ve 

disiplin dairesinde cereyan 
eden tarzını mütalaa ve inti
balarımla parti U. reis ve ki· 
line arz ve keyfiyetinin umu
mi reisimiz büyük şef Ata-

Yugoslavyada 
• • 

yenı seçım 

Belgrad 14 ( A. A.) Yeni 
mebusan intihabatı hakkında 
dün akşam bir başmakale 
neşreden Samuprava gazete· 
si ezciimle şöyle demektedir: 

partimizin genel sekreteri ol
mak haysiyetile yine kendi 

eseri olan bu parlak ve ma
nalı neticeyi milletimize ve 
şehirli ve kasabalı vatandaş
larımıza şükranla arzetmeği 
ve parti üyelerine de bu mil-

li muvaffakıyetinden dolayı 

teşekkür ve tebriklerimi sun
mayı şerefli bir vazife bili~ 
rim. 

Basma fabrikası 
Çekirdekli Pamuk mu

bayaasına başladı 
Haber aldığıza göre Nazilli 

Sümer Basma fabkikası pa
muk ıslah istasyonu vasıtasile 

müstahsil elindeki çekirdekli 
pamuğu yakın samandan beri 

mubayaa etmeğe başlamışbr. 

Mubayaa işinde müstahsili 

yormamak ve istihsalinin tu
tarını geciktirmeyip hemen 

orada tediye etmek için de 
tertibat almıştır. ---

Pamuk piyasası 

Yeni intihabat dolayısiyle 
ittifak eden muhalif partiler
de bir asabiyet göze çarpmak
tadırlar. Düne kadar birbirin
den nefret eden bir takım 
adamlar toplanarak müzake
re etmektedirler. Yevtiç ile 
Jiksviç hakikaten Maçekin 
lisesine yazılsalar bile yine 
muvaffak olamazlar. Bu şe-
kilde hareket etmekle ancak Akala cinsi pamuğun be· 
efkarı umumiyeye aralarında- her kilosu on dört buçuk 
fikir birliğinin bir blof oldu- I kuruşa alındığı Filibeli tica-
ğunu göstermiş oldular. ı rethanesinden haber ahnmışbr. 

1 - · . . 

C. H. P. Aydın merkez mahalle 
Ocak kongre günleri 

Ocağı Tarihi Günü Saati Kongre yeri 

Hasan E. semt16/10/938 Pazar 20 Parti kurağında 
Zafer 17 /10/938 Pazartesi 20 Dükkinönü kahvede 
Köprülü 18/10/938 Salı 20 Parti kurağında 
Mesudiye 19/10/938 Çarşamba 20 Mesudiyede mahalle 

Meşrutiyet 
kahvesinde 

20/10/938 Perşembe 20 Meşrutiyet mahalle 
kahvesinde 

Ahmed Emın Arkayn, İbra-
him Şakiroğlu. 

Yedek delegeli ki ere de 

Mehmed Özaydın, İbrahi• 
Cerid seçilmişlerdir. 

Cumyuriyet 
Bayramına hazırlık 

Cumhuriyetin on heıiııci 
yıl dönümünün çok parlak 

bir şekilde kutlulanması için 
her tarafta hararetli hazırlık 
faaliyetleri vardır. 

Hükümet ve parti bu husu
sun temini için alakalı ma-

kamlara lazım gelen tebligatı 
yapmışlardır. 

Bu meyanda maarif vekaleti 
de bütün maarif teşkilabna 

gönderdiği bir tamim ile o

kullarda bayramdan bir hafta 
evvelinden itibaren bu günün 

ehemmiyetini tebarüz ettire .. 
cek şekilde konfyranlar ve 

dersler tertip edilmesini ve 
talebelerin bayrama çok bü 

yük tezahuratla iştirak etti

rilmelerini bildirmiştir. 

Dün orta okul öğretmenler 

kurulu direktör Yıldırım Tel

lioğlunun başkanlığında top-

lan arak 
mıştır. 

proğamıoı hazırla· 

Kongı·eye davet 
C. H. P. Hasan ef. semt 

ocak başkanlığından: · 
Ocağımızın yılhk kongresi 

bugün saat yirmide Parti 
kurağında yapılacaktır. 

Ocağımıza mensup partili 
arkadaşların her halde gel
meleri rica olunur. 

-
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Kazanç vergisi için kar ve zarar 
hesaplarının tanzimi 

Bu hususta yeni hükümler konuluyor 
Hükümet, ticari kazanç vergisinin tayininde, len esaslı 

mikyas olan kar ve zarar hesaplarının nasıl tanzim edilece
ği hakkındaki bükümleri gösteren bir proje hazırlamıştır. Bu 
prejenin maddelerine göre, kar ve zarar hesaplarının tanzi
minde şu esaslar göz önünde bulundurulacaktır: 

İşletmeden mütevellit gay- hissenin, şubenin idare mas-
risrfi karlarla, bilançoda gös- rafının yüzde onunu geçme-
terilen gayrimenkul mallar mesi ve ana merkezin tediye 
iradı, senedat cüzdanında edilmiş sermzyesi arasında 
mevcnt ticari senetlerin, es- mütenasiben ayrılmış oldu-
ham ve tahvilatın ( Türkiye ğunun tetkik edilmesi şartile) 
cumhuriyeti hazine bono ve kabul olunocaktır. 
tahvilleri ve faizler hariç ) Türkiyede çalışan ecnebi 
ve cari hesapların getirdiği şube veya teşekküllerin ana 
faiz ve temettüler, müessese· merkezleri, zararını kapat-
nin iştiğal ettiği işler bari- mak üzere karlarından hisse 
cinde işiirak edilen diğer ayırmaları ve bunlarla umu-
ticari işlerden alınan kazanç- mi masrafı arasında göster· 
lar kar hesabına geçirile- meleri kabul olunmıyacaktır. 
cektir. ' - Ticarete ve mesleğe 

Şu masraflar, zarar sütu- ait işler için yapılacak seya-
nuna geçirilebilecektir. bat masrafları; 

1 - İşletme masrafları t 3 - Meşkuk alacaklar; 
maaşlar, ücretler, kiralık bina b - İlam veya borç öden 
mükellefin malı ise vergisi mesioden aciz vesikasına 
ile amortismanı ) muhabere, müstenit olarak tahsili kabil 
ilan, tamir, sigorta, borc fai- olmıyan alacaklar; 
zi, ( sermaye için faiz kabul 5 - Sigorta şirketlerince 
edilmiyeceği gibi kollektif ayrılmakta olan riyazi ihti
şirketler de azanın; koman- yatlarla ödenmesi yakın mu
dit şirketlerde komanditer aza- allak hasarlara mahsustazminat 
larıo işbu şirketlere, sair ti- karşılığı ( hepsi,ertesi sene ka-
cari ve sınai teşebbüslerde, rına aynen nakledilmek ve 
teşebbüs sahibinin veya usul alakah ticari yıl zarfında bu 
ve füruu ile karı veya koca- kısımdan alınan primler ye-
nın işbu teşebbüslere ikraz künunun azami yüzde 30 unu 
edecekleri para sermaye sa- ve diğer sigortalar da yüzde 
yılacaktır. ) Müessesenin ça- 37,3 ünü geçmemesi şartiyle) 
lışması için yapılan umumi ve 6 - Ticari ve sınai vası-
müteferrik masrafları; talarla maliyet kıymetinden: 

Ana merkezleri yabancı binalarda yüzde 2, fabrika 
memleketlerde bulunan şirket 

binalarında ~o 6, makineler, 
ve müesseselerin yalnızca 
Türkiye de çalışan şube ve alat ve edavat, nakil tesisatı, 
teşekkülleri tescil edilmiş vagon, vagonet, lokomotif ve 
( bankalarda Türkiyeye tah- demiryollarında dekovillerde, 
sis edilmiş) sermayelerinin iki denizaltı ve havai kablolarda 
misline kadar istikraı: ve yüzde 8; deniz nakliye vası-
nakten Türkiyeye ithal ede- tıtalarmdan üç yüz tondan 
cekleri paranın fajz ve ko- yukan olmayanlarda %5 ve 
misyonu ( eğer istkraz ana bundan yukan olanlardan 
markez tarafından Türkiyeye yüzde 10, demirbeş eşya 
veya Türkiye dışında bulu-
nan bütün şube ve teşkküller ve mobilyalarda yüzde 15, 

ticaret kanununun 428 inci için yapılmış ise, bu istikraza 
ait faizden ancak nakten maddesi mucibince anonim 
Türkiyeye ithal olunan kısma şirketlerin umumi heyet ka-
isabet edeçek miktar kabul rarile kabul olunan munzam 
olunacaktır. Bu suretle ka· masraflarından yüzde 20; oto-
bul edilecek faiz miktarı yüz- mobil, otobüs, kamyon, kam· 
de beşi, komisyon miktarı yonet, arada ve hayvanlarda 
yüzde ikiyi tecavüz etmiye- yüzde 25, nisbetinde, sinema 
cektir .) filmlerinde birinci sene müba-

Ana merkezleri yabancı yaa veya icar bedelinin % 50 
memleketlerde bulunan şir- si; ikinci sene için % lOu 
ket ve müesseselerin Türki- nisbetinde amortisman (dört 
yede çalışan şube veya te- seneden evel bayiine iadesi 
şekküllerinin ana merkezleri meşrut filmlerin iade edilece-
umumi masrafJarına iştirak ği seneye ait amortisman mik-
içio karlarından ayıracakları tarı 0 film için mükellef ta-
mik-ar ( Türkiyedeki şube rafından daha evel yapılan 
veya teşekkült isabet eden ı -Devamı 3ııcü .ayfachı 

-- -- - ---- ----~'-=-====-:;;--= -=-....:.:-'<-

Romanya milli müda
faa nazırı istifa etti 
Bükreş 14 (A. A.) - Milli müdafaa nazırı general Arge

sanu ile ayni nezaret müsteşarı general Glac henüz malüm 
olmıyan sebeplerden dolayı istifa etmişlerdir. 

İyi malumat almakta olan mabafil bu istifaların memletin 
teslihatmdaki inkişafın derin bir tetkike tabi tutulması için 
nazırlar arasında akdedilmiş olan konferanslar serisinin 
hitamı ile müterafik olduğunu kayde şayan görmektedir. Bu 
istifaların kabinede daha geniş tadilata yol açmasına ihtimal 
verilmemektedir. Yeni müdafaa nazırı hafta nihayetinden 
evvel tayin edilecektir, 

• 
Alman - Çek ihtilafı tamamen bitti 

-----------------------Münib 14 - B. Hitlerio ciye nazırı ve ordu başku-
saat 15 te Çekoslovakya ha- mandam hazır bulunmuşlardır. 
riciye nazırı B. Şvalkovski Alman hariciye nazıriyle 
ile tekrar mülakat edeceği Şvalkovski arasındaki müla-
rivayet olunmuştur. kat neticesinde iki nazır 

Bay Hitler saat 15 te Almanya ve Çekoslovakya 
öğleden sonra tayyare ile arasındaki şimdiki hududun 
Münihe gelmiş olan eski Ma· kati hudut olmasına karar 
car başvekili B. Dranyiyi vermişlerdir. İcap eden tadi-
kabul etmiştir. Eski başvekili lit plebisit yerine müzakere 
refakatinde Macaristanm Ber yoliyle yapılacaktır. Bu an
lin elçisi vardı. İkisi de Re- laşma dolayısiyle beynelmilel 
jine oteline inmişlerdir. Saat sefirler konferansı hududun 
17 de Führerhavzda bu mü~ b' d' ~ t f d ır veya 1ger ara ıo an 
lakat hala devam ediyordu. plebisit yapılmasına mahalma-

Çekoslovakya hariciye na- dığı hakkında ittifakla karar 
zırı B. Şvalkovski öğleden yerilmiştir. Hududun bir ve-
sonra Alman hariciye nazırı ya diğer tarafında Çek veya 
Fon Ribbeotropla tekrar gö- Alman tabiiyetini ihtiyar 
rüşmüş ve " Dört mevsim,, o.. etmeği ·tercih edecek ahali 
teline inmiştir. Görüşme ce- için bir Al men-Çek kornisyo
reyan halinde olan Alman nunuo teşekkülü kaydedilmiş-
Çekoslovak siyasi ve ekono- tir. Bu anlaşma üzerine ple-
mik müzakerelerine şamil ol- bisit mıntakasında asayışı 
muştur. mubafaıa için hazırlanan es-

Londra 14 - B. Hitlerin ki İngiliz muharipleri kıtala-
Çekoslovakya bar iciye nazırı rınui hizmetlerine arbk lüzum 
ile mülakatında Alman hari- olmıyacağı _ bildirilmiştir. 

• 
Çinliler kuvvetleniyor 

Japon taarruzları her tarafta · 
akamete uğruyor 

Çin kuvvetleri Tamikoyu istirdad ettiler 
Hankov 15 - cephelerden \ tutarak mühim hasarlara 

gelen haberlere göre Çinliler uğratmışlardır. . 
şimdiye kadar görülmemiş Japonla, Yangçenin cenu-
derecede kuvvetlidirler. bun.da Çin kıtaatını ihata et· 

Japonlar her tarafta zayi
ata uğramatadırlar. Japon 
kumandanı Şanghaydaki or
du kumandanına bir telgraf 
göndererek takviye kıtaatı 
gönderilmasini istemiş ve ak-

si halde her tarafta Çin ta
arruzlarına uğramak tehlike
sinde olduklarını bildirmiştir. 

Çin ağır topçusu, Japon 
mevzilerini şiddetle bombar
dıman etmekte ve büyük za
yiat verdirmektedir. 

Ağır topçular Manoşe li-
1 'manında bulunan bir kro-

meğe teşebb~s etmişler ve 
vasi mikyasta zehirli gaz 
kullanmışlarsa da değişen rüz-
garın gazı aksi tarafa sürük
lemesi yüzünden bir çok Ja
pon askeri telef olmuştur. 

Çinlil.-r bu fırsattan istifa· 
de ederek taarruza geçmişler 
ve bütün mevzileri zaptet
mişlerdir. 

Çin kıtaatı; Çinin en mü
him şe birlerinden biri olan 
Tamiko şehrini istirdad et
mif ve şansi deki Çin garni
zonile doğrudan doğruya irti
bat peyda etmişlerdir. 

Japonlar bundan sonra ce-
, vazör ve bir nakliye gemisi nuba asker göndermiyeck~ 

ile yedi küçük gemiyi topa !erdir. a.a. 
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Her Genç Kız Gibi 
Aydının roman tefrikası : 11 

Yüzündeki teessüründen bir 
şeyler anlatmıya çalışan za
vallı kadın. 

- Serpilciğim seninle bir 
parça çıkalım. 

Yürüyoruz. ne o, ne de 
ben bir tek kelime söylemiye 
cesaret edemiyoruz. 

Bir Pastacının önünden ge-. 
çıyoruz . 

- Biraz oturalım 

Sana anlatacaklarım 

oturmakla biter. Ne 
yoksa gene ona bir 
oldu. 

Serpil. 
ancak 
oluyor 
şeymi 

Bu kadının kafasını açıp 

biranda anlamak istiyorum. 
İçindekilerini onda şaşkınlı
ğını ifade eden bir balvar 
haber almak için tanıyan 

Herkese sormak istiyorum 
onu. 

Müdirem karşımda yutku
nuyor, kelimeleri bir araya 
getirip bir şeyler söylemeye 
başladı. 

- Serpilciğim, Gökhanı 

beklerken Benim gelişim seni 
biraz şaşırtı. 

- Emin el yavrum, bunda 
üzülecek bir şey yok. 

Bu bir parçada cahil insan
ların boş düşünüşüdür. 

Gökhan bugün biraz si
nirli olduğu için gelemedi. 
Sana gelmem için yalvardı. 

Bende onu ve seni kırmak 
istemiyerek mektebi bıraka
rak geldim. 

- Hangi cahil insanların 

boş düşünüşlerinden bahsedi
yorsunuz. 

- Üzülme kızım sana her 
şeyi anlatmıya geldim bugün 

Hala ağzının içinde lakar
dıları yuvarlıyor müdirem. 
Artık şuursuz insanlara dön-
düm heyecanımı gizlemeye 
çalışıyorum. 

- Bu akşam ailesine müj
deyi verince beklemediği bir 
soğuk kanlılıkla karşılaşmış 
yemekten sonra babası izdivaca 
taraftar olmadığını söylemiş. 

Buna karşı Göghanda onlara 

her şeye rağmen senile evle· 
cegını söylemiş ve kapıyı 
kapayıp bana gelmiş. 

- Görse idin Serpilciğim 
sinirden titriyordu. 

Sabahleyin kalkmak istedi 
ben razı olmadım. Sana ge· 
leceğimi vadederek çıktım. 

- Görüyorsun ya kızım 

bunda üzülecek hiç bir şey 
yok siz gene birbiriniziosiniz 
düğününüzü ben yapacağım. 

Müdireme teessürümü belli 
etmemeye çalışıyorum yarın 

ba~a Gökhanın geleceğini 
söyldi. 

Mediha Tin 

Artık konuşacak bir şeyimiz 
kalmadığını söyliyerek ona 
veda edilp ayrıldım. 

Hayatımda sevdiğim yega
ne insanıda kaybettikten son
ra bence yaşamanın hiç ma
nası kaJmamış demektir. Ban
kay"\ uğramağada lüzum gör
medim eve döndüm. 

Onunla evlenmeme ve onun
la bir daha konuşmama im
kan yok daha doğrusu ayni 
muhitte yaşamama. 

Bugün anneme İstanbulda· 
biraz işim olduğunu söyliyerek 
bankaya uğramadan İstanbula 
indim. Bir taksiye atlayıp 

maarife gittim. 
Oranın başkatibi çok sevdi

ğim bir arkadaşımın babası 

idi. Beni de çok severdi. On
dan rica ettim ( S ) köyünde 
münhal bir muallimliğin oldu
ğunu söyledi. Bana bir istida 
da yazdırdı. Dünkü teessürü
me rağmen bu günde sevinc
li idim. Ve nihayet onun 
bilmediği erişemiyecegı di
yarlara gidiyorum. 

Anneme geldim bir kaç 
güne kadar ( S ) köyüne mu
allim ohrak gideceğimizi söy
lediğim zamsn ,.hayretini giz
lemedi. Buna nenin ve kimin 
sebebiye verdiğini öğrenmek 
istedi. 

Devamı var 

• ispanyada harp ye-
niden şiddetlendi 
Bir Fransız muhribi 

tayyare hücumuna 
uğradı 

Barselona 15 - F ranko 
kuvvetleri Ebre mıntakasında 

tekrar taarruza ğeçmişler ve 
şiddetli muharebe başlamıştır. 

6 ltalyan tayyaresi Plove
ransı bombardiman etmiştir. 

Bombardiman neticesinde 
on yedi· bina harap olmuştur. 

Tayyareler Mayorka adası· 
na dönerken bir Fransız tor
pido muhribini bombalamış· 

lar ve muhripte tayyarelerin 
üzerine tayyare toplarile ateş 
açmak mecburiyetinde kal-
mışbr, a.a. 

C. H. P. Basımevi 
Müdürlüğünden 

Basımevimizin cild servisine 
ilk mekteb mezunu iki çırak 
alınacaktır. İsteklilerin basım 
evimize müracaatları. 

lmtlya:ı ıahibl ve Umumi Neşrtyai 
Müdürü ı Etem Mendrea 

Basıldıvı ver : 
C. H. P. Ba11mevi 

.. __ ......... 

Kazanç vergisi için kar ve zarar 
hesaplarının tanzimi 

• Baş~arah 2 inci Sayfada

amortismanlar baliği ile baliğ 
veya icar bedeli arasında ki 
fark itibar edilecektir. İmti
yazlı anonim şirketlerde tesi
sat ile yenileme paralarının 

im ti yaz müddetinin sonunda 
bedelsiz olarak devlete veya 
devletçe tensip olnan bir te
şekküle veya belediyeye in
tikali imtiyaznamesi icabından 
bulunduğu, imtiyaz veya esas 
mukavelesinde sermayenin it
fası için muayyen bir mikdar 
ayrılması göstermiş olduğu 

takdirde bu dahi kabul olun
mıyacaktar .) 

7 - Umumi menfaatlere 
hadım cemiyetlere makbuz 
mukabilinde yapılan iane ve 
teberrular ; 

1 

8 - Mütahdemler gibi ver
giye tabi tutulmak şartile 

müessesenin eski memurlarına 
verilen tekaüt JDaaş ve üc- ı 
retleri; 

9 - Bir şirketin, müstah
demler gibi vergiye tabi tu
tulmak şartile, müstahdemler 
için verdiği sigorta bedelleri; 

10 - Ticaret şirketlerinin 
geçmiş senelere ait zararla
rından kapatalmıyan kısmı: 

Masrafların tevsiki fatura
lar, muhabere vesair evrak 
He olacakhr. Tevsiki mutad 
olmıyan müteferrik masraflar 
için vesika aranmıyacaktır. 

Banka ve şirketlerde ayrı

lan ihtiyat akçelerinden, za
rara mahsup edilenler hariç, 
her ne suretle olursa olsun, 
müessese sahiplerine veya 
hissedarlara dağıtılır veya 
sermayeye ilave edilir veya 
tasfiyeye tabi tutulursa bu 
paralardan vergi alınacaktır. 

Bir mahalde muhtelif ver
gi nisbetlerine tabi iş ve te
şebbüsler yapıldığı takdirde 
her iş tahsis olunan mahaller 
bölme, camekan vesaire gibi 
şeylerle ayrılmış ise, her iş-

tigal nevi kendi nisbetleri 
üzerinden; değilse en yüksek 

nisbete tabi olanlardan bir 
derece aşağı nisbet üzerinde 

vergiye tabi tutulacak1ardır. 
Bu suretle arrılmamış olan 

yerlerde yapılan işler müte
addit şahıslar tarafından or

slmaksızın yapıldığı takdirde 
işgal edilen mahaldeki her 

şahsın hissesine isabet eden 
kısmın resen takdir komisyo-

nu marifetiyle tayin olunarak 
her şahsın vergisi, işgal edi
len mahallin gayri safi ira
dından, kendi hissesine ay
rılan miktar üzerinden ayrı 
ayrı tarholunacaktır. Komis-

yonun bu hususta verecegı 
karar kati olacaktır. 

Gündelik gayri safi kazanç 
üzerinden vergiye tabi mü
kelleflerden: 

- Denizde, nehirde, ırmak 
ve göllerde ve karada mal 

sahibi veya müstecir sıfatiyle 
her nevi nakil ve cer vasıta
sı işletenler, seyyar sanat 
erbabı, simsarlar, dellallar, 
kabzımallar madrabazlar, at 

canbazları, celepler ve balık 
mültezimleri: gündelik gayri 

safi kazançlarının 7 mislini 
üzerinden vergi vereceklerdir. 

B - İnşaat ve imalatta 
çalışan ustalar, seyyar halin
de çalışan her nevi sanatkar
lar, pazarcılar, satıcılar, ti
yatrocular, canbazlar, vesair 
bütün işçilerden gündelik 
gayri safi kaçakçlarının altı 
misli üzerinden vergi alına
caktır. 

.--····· Abone şeraiti ........ . 
: Yıllığı her yer için 6 lira . f 

Alb aylığı 3 liradır. ! 
: İdare yeri: Aydında C. H. ~ 
i P. Basımevi. ; 
l gazeteye ait yuılar için i 
~ yazı işleri müdürlüğüne, ilan- ~ 
; lar için idare müdürlüğüne ~ 
: müracaat edilmelidir. ~ . . ................................ -................... . . . 

ilin 
Bölge sanat okulu 
Direktörlüğünden 

Parasız yatılı seçme sına

vına giripte kazanamıya·n ta

lebenin yarım yatalı olarak 

kaydına devam edilmektedir. 

isteklilerin okul yönetkesine 
başvurmaları. 

Not: Yarım yatılı talebe 

okulda öğle yemegı yemek 
hakkını haizdir. (869) 

14 15 16 18 19 20 21 

· ilin 
Aydın Vakıflar 
idaresinden 
Aydın Vakıflar idaresi için 

321 lira 59 kuruş keşif bedel

li olan bir tak yaptırılacaktır. 
Takın 28/10/988 gününde 

tecrübesi yapılmış olarak ida

reye teslimi şarttır. !halesi 

18/10/938 sah günü saat 10 
da Aydın Vakıflar idaresinde 

yapılacaktır. Tali pi erile fazla 
malumat almak isteyenlerin 
% 7,5 muvakkat teminatlarile 
birlikte Aydın Vakıflar ida-
resine müracaatları . 848 

4 8 12 16 
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MÜNİF İ. ERMAN 
MEMLEKET HASTANESİ 

Doğum, Kadın hastalıkları mütehasııa 

ve Operatörü 

HastaJarıııı her gün Parlıı: Lı:ar~ısında Bay Hasan Kami-
lin eYinde kabul eder. 592 

Muayene saatleri : sabah 7 - 8 
Ö~ledco sonra 3 den itibaren 

mıti!'l~~ifıı~Qı~~ıımlıı . . ~~~D~· rtı!b,· ~~6ti"' 
• 

r
•ıq~;!l!!1~11"l'lliı;'ll~ll;:!l111~11!;,Q~!;q~U_;~p .. lll~~ll:ı1'!e:.~lfl.q~ıı;~ı\::,qıı,:u::.ıın!:l;ı;_rıı;.j 
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. Demir iş atölyesi m 
~ ~ 
&~ Yeni açılan ve sanatokulu me- f!J 
&i zunları tarafından idare edilen t!j 
nı ~ m DEMİR İŞ A TÖL YESİnde t:ı 
f;'-1 Her nevi Demir işi, Galvanizli, Demir ve Kur- [+] 

[+J fUD borulu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen t+} 
['f:i fennin icaplarına uygun şekilde yapılır. İhtiyaç [+] t] sahiplerinin atölyemize müracaatları. [+] 
~i Adres: Bezirgan karşısında Me~met Uygur >:~ 
tıJ ve Osman Alpsoy r+~ 
rt!~r..l!!ll-l'':!illll'"'•~!lllP':!{lll'''~P"'''ll"''lll'"'llfl''''IUl 1'!.llll11 '~11ll1"~1~''~~!'11 849 l!!.::!.llfl"'~ll. 

~~~~.~ıı~ı·~ıısı~ı~•ıı~h-:.'u~~ıı1ıı~11~~ ~ıı~ıo~~ 

,, ...... CJP· ...... ~ 

D Biçki ve dikiş yurdu ı 

11\t' Süreyya Diker kayda başladı = 
Ea son Paris metoduyla ve en kolay usullerle ı 

bilumum biçki ve dikiş dersleri gösterir kültür 4İ 
direktölüğündeo tasdikli diploma verilir mezun olan 41 
yurt açabilir masrafın çokluğu gözönüne alınarak 49 
geri bırakılmaması için yurt direktörü bilfımum • 
masrah üzerine alacaktır ücrette suhulet yapılmışbr. 41 
Şapka çiçek sepet itleri yağlı boya ve fosfor ders- • 
teri yerilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam· i 
zet fazladır fada izaahat yurt direktöründen alınır. 

• Adres: Gazi Bulvarı S. 7 
it 784 Biçki Yurdu S. Diker Aydın f 
~ ............................ .-

tı ay vade ile 
SÜMERBANK 

Yerli kumaşlarından bilUınum memureyoe en lyt, 

en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır. 

Sayın memurlarımıza bu fırsab kaçırmamalarını 

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydua 

1 

: ..................................................... % 
: DOKTOR t 

ı 
ı 

• • • • FA REDDİN SÜ GÜR 
' • • 

: Birinci Smıf Dahili Çocuk Hastalıklan Müta.lıasAuM : : ı 
• Parie Tıp Fakülte~i Haııtaneferioden ihtiaulı • • • 
: Muayyenebanesi.&.ydıntia Gazi Bulvannda Bafahoıılu dükkaoıa.ıe Z 
• • : üzerinde her gün sababdan akşama kadar Hastalariaı kabul ede~ ! .......................................................... ,, 

• 
Aydın ili Tarihi 

Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın '""· 
metli bir örneği olan AYDIN TARfHini Aydında Belediye karı,._.. 
Süleyman Gezer, İstanbulda Remzi lriitüpbanuindeıa tedarik edel»ISiır
liniz. 

Aydının bütün tarihi malu'Dabndaa başlu cotrafi tabii maJit••· 
hnı da bu kitaptan Öj'renecekziniı.. 

Yazanlar. ASAF GÔKBEL, HİKMET ŞÔLENEK 
Her Aydınlanın bu eserden bir tane edinmesini tamye edem 

F'iab 250 kuruştur. 

AYDIN 
• 
ilin; her köşesine dağı.lan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
~azetesidir. 
,.- hanlannızı ( AYDIN ) a veriniz. 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Karar 
I 

Evlenme 
Evrak kayt 

Ölüm Doğum 
defterleri hazırlanmıştır. Temiz işçilik, En iyi cins kağıt, Sağlam 
cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet kabul etmez derecede ucuzdur 


