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Vergjlerde mükellefler 
lehine tadiller yapıldı ı - - -Hükumet, kazanç, buhran ve muvazene vergi-
lerini birleştiren indirme proğramını hazırladı 

Henlein 
Nürenbergten ayrıldı 

Nilrenberg 13 - Sadet 
almanlar partisi şefi Henlein 
aktama doğru Çekoslavakya· 
ya dönmek ilzere buradan 
ayrılmııtar. a.a. -···- . /nglllz kabinesi Hiikümetçe tevbid edilen kazanç, buhran ve muvazene 1 

vergilerini birl~ıtiren ve dart senelik indirme proğramında Londra l3 - Bat vekil 
-Yergi niabetleri ıudur. Çemberlayn saat 21,30 da 

Umumi, mnlhak ve hususi hariciye nazın Lord Halifaks 
bDdcelerdeki tediyelerdea ve diğer nazırları kabul et-

miıtir. Nazırlar mec.ui irHmaı 200 liraya kadar kısam için % 14 T 

291·~00 liraya kadar kısam için % 16, uat 23de nihayet bulmQftur. 
{00 liradan fazla kısım için % 18. Ji'ransiz lıablnesl 

Bilnmum hususi ve btıkmi Toplandı 
ıabaslar nezdinde çalaf&Dlardan: Paris 13- (A.A.) - Fran· 

"200 liraya kadar kısım içie % 16, saz kabinesi bugin reisi cum-
lGl ·400 .liraya kadar k1S1m için % 18, burun bafkanliğında toplan· 
.400 liradan yukarı kısım için %20 m1fbr. 
~~ıs~m~~ı============~~======== 

den mlrekkeptir. Bu fasıllar Hitler beklenilen nutknnu söyledi 
amomi hilklnİler, arazi vergisi 
bina vergisi, hayvanlar vergi

· İIİ, ticari aanai kazanç vergisi 
hipet erbabamn ~aııa•ç ver· 

Avrupanın ortasında ;kinci bir Filistin 
yatratamayız dedi 

gisi, madenler Yerp, veraset Roma 13 (Radyo) - Dlin akıam Hitler ~klenilen .nutku-
intikal ,Yerı!si, r~bsa,t teıke- nu siylemiştir. 
.r~e~i Ye •ergi karnelari ka· Hitler nutkunda; nasyonal sosyalist barek-rtin\n inkitafım 
11q•i yollar ( itiraz Ye temyiz) Ye dllfmaalara kal'fı atdaa adımı ve 10 Nisanda .\vutaryada 
tat.il hDkliml4rri. muvakkat yapılan plebiıtte balkın ıaıtercliji arzuyu anlatmııbr. 
~;kjimler, mGlbak .,b6kiimler Çekoslovakya meselesi için de Hitler aynen tunları siiyle_miıtir. 
~-sauaua meriyet tarihi ve - Çekler bOylk ekseriyetin reyini alma~an liiendi . toprak-
tatblk edecek veklletler fa· lannda yaııyan Oç buçuk milyon Almanı Çekoalovak devleti 
.U.nndan ibarettir. emri altında Y•!•••İ'I' icbar ediyo~lar. 

ffükümet mucip ıebepler Bu ekseriyet bıyık görmilf ve hayab haktan mahrum 
llJiha11nda, va11tasız verfile· edilmiıtir. Avrupanıa ortasında ikinci bir Filistin kurmak ni-
rimizi teıkil eden arazi ve yetinde değiliz. Biçara Araplar gibi Çekoslovakyadaki Al· 

. 1Jiılaa verıileri, hayvanlar ver· marıları da kendi hallerine bırakamayız. 
Aİ, kazanç vergisi, veraset -
·•e intihal verfiıi kanunların Romanya 1 
da: tarh, tahakkuk ve tahıil 

· usulleri, itiraz, temyiz müddet 
• e mercileri biri binden farkla 
hükümler halinde olmasanın 

Nazırlar meclisi Hitlerin 
uutkunu tetkik etti 
BiUcret 13 - Saat 16 dan 

gerek mükellefleri ve gerek 23 e kadar davam eden na-
. ~rgi memurlarını İf ve vazi- zırlar meclisi içtimaında Bey-
f eleriode tereddüt ve müşkü- nelmilel vaziyetle Hitlerin 

. llta düş ırdüğünü işaret et
melde ve ıuoları söylemek
tedir. 

- Mevzuatın seneden se· 
neye arkasından doğan yeoi 
güçlüklüklerle karşıla,an bazı 
memleketlerde ve bu meyan· 

· da Fransa da bu vaziyete 
çare olmak ·üzere müteferrik 
kanunları toplamak ve müş

terek 'hükümleri birleıtirmek 
suretile bir ( vergi kodu ) 
{ Yergi kanan mecmuası ) 
tamimi yoluna fidilmiıtir. 
Franaz mevzuabma bilki-

(Oe•aaı 1 lacl •bıfecle 

nutkunun mibakere kapısını 

kapamadığı neticesine var· 
mışlardır. a.a. 

~ -<>=--
Orta Avrupada 
buhran devam 
ediyor 

Berlin 13 - Matbuat; Hit· 
lerin nutkunu büyük barflı 
başlıklarla yazmaktadır. 

Hitlerin nutkunun lngiliz 
matbuatında basıl ettiği ka· 
naat buhranın. deYam ettiği 

merkezindedir. a.L 

Lord Halifaks 
Frankonun mümessili 

ile görüştü 
Londra 13 - Hariciye na· 

zın Lord Halifaks baıvekil 
Çemberlaynın ikimetgibından 
çıktıktan sonra hariciye ne· 
zaretine gelmiş ~e gece ya
rısına kadar kalmıştır. Lord 
Ha lif aks öğleden sonra gene· 
ral Franko mümessili ile uzun 
bir mülakat yapmıştır. a.a. 

Macar ekalligetleri 
de haklaı·ını 
istiyorlar 

Peşte 13 ( Radyo ) - Çe
kosla vakyada lc i Macar ekal
liyetlerinin şefi kont Sterbazi 
gazetecilere; Çekoslavak ekal· 
liyetlerinin baklannı elde et· 
mek için birleıtilderiai s6y
lemiftir. 

Eı•velki günkü klJg 
gez izi 

Halkevi köycülilk ıubesi, 
köy gezilerine iki ınn evvel 
Işıklı, Söke, Aarapkuyuİa. 
Ahırk6y ve kızılcaköy dol&f
masile ba~adı. 

f'öycnlllk ıubesi baıkamnıa 
başkanlığında yapılan bu gezi 
ye halkevinin muhtelif pbe: 
leriaden iki lalkim bir doktor, 
~r ~İf doktoru, bir ebe, bir 
ziraata iıtirak etti. · l ,ıı;r 

Bu me~eket · gtlzide ve -
mllneYverlerinin k6y ve kf.J.· 
cülük davU.na lıtar~ ~. 

• • ti 

,tlldarıaı beW el
1
ti. 

Ayni zamanda k6y ve klJ· 
ciiliik clav.nda bdtin ~ide 
ve milnevverlerimizia, ıw,cl

lilk ıabesile beraber ı•IM 
celderiai tebariz ettirdi. 

Heyetle .._..,, giden ar· 
kaclafJarun1za• ilbaleriiai DJ
clede,ek 'lclap •ttu llalke.S 
doktoru 61 buta bakmij. 

bunlann kimine pa••• J•P
mıı, bazdanna reçllt.e ••iill~ 
bir kaamına illç atat• .. 
zum ı&rdaffiae 11a.~ 
~tmesini ·.a~İf, llalkeYi 

' dit doktoru 18 klyll ~~i• 
~lerini muayene 'tmif, ı..
zılanm tedavi, !fe 1araauyu-
larını fennin son çıkarclaiı ea 
modern vaaata ile Çlkanmf. 

Halkevli bayan ebe; yeni 
doturan bir lallusaya bakarak 
hıhbi tedbirini almıı ve tav
siyeler yapmış. 

Halkevli hikimler, knltilrcl 
olanların dillerile onlan aydın
latmışlar ... 

Halkevli ziraatçi ziraat iize-
rinde konuşmuş. 

ı Halkevli radyosu her köyde 

1 
onlara garp ve milli musiki din
letmiş. 

Bu ilk adımımızd11. Yakinde 
bütün güzide ve münevverleri
miz ve gençlerimizin iştirikile 
bu sabada da koşacağız. 

Halkevli 

Büyük kongre 
kapandı 

Nıirenberg 13 - Göbls bir 
nutukla kogreyi kapamış ve 
nutkunu; 

- Führer ; senin arkan 
dan geliyoruz 1 sözü ile bitir

. r " mıt ır. a.a. 

., 
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Radikal kalkınma tedbirlerini 
ihtiva eden yeni bir 

köy kanunu projesi hazırlandı 

Varidatın j'azlallğı için yeni projeye 
bir çolı hükümler lıonuldu 

-6-
motörlü, motörsüz, deniz kü
çük nakil vasıtalarından köy 
derneklerince tanzim edilecek 
tarifelere göre alınacak resim
ler; köy sınırları içindeki kap
lıca ve maden suları hasılatı; 
köy teşebbüsleri hasılatı, is
tikrazlar; cezalar hasılatı, mü
teferrik hasılat. . 

Köy gelirleri, son üç yılın 

tahsilat vasatilerine, iktisadi 
vaziyete, kanunlarla gelirlerde 
yapılan değişikliklere göre 
hesaplanarak bütçeye konu
lacaktır. Bu para, kanunun 
hükümlerine uygun şekilde 
toplanacak' ve harcanacaktır. 

iMECE : . I 
A) köylünün ~endi el emek

lerile :görülebilecek köy işleri 
imece ,iJe yapılacaktır. imece 
köylünün . kendi ..vasıtalariyle, 

• ' 'l • 
kazması, küreği, sabanı vesaır 

aletleriyle bizzat veya ırgat· ~ 
larrile köy. işinde çah,ma8ı

dır. 

. 8) imece,. derneğin kabul 
edeceği · ya nüfus, hane ve 

~ift hayvanı esaslarıDa veya · 
bunların ikiıine veya birine 
göre tevzi ve herkese müsavi 
yolda, ııra ile tatbik oluna
caktır. Bunun için köyde İ· 
mece · defteri tutmak ve ime
ceye gelenleri oraya yazmak 
ve burada çahıtığı günleri 
göıtermek mecburi olacaktır. 
İhtiyarlar, aliUer ve mağdur
lar imeceden hariç tutulacak
tır. Ancak hizmetçi kullanan
lar imeceye dahil edilecektir. 
Çift hayvanı, araba veya sa
bam ile birlikte çalıpnların 
bir gilnlüğü, yalnız baıına ça
bıanlara niabetle hesap olu
nacaktır. 

C) Köylü imecede kendi 
işinde çabıtığı gibi verimli 
çal1f1Dıya mecbur olacaktır. 
Kayın imeceye ancak kay der
neği kararı ile gidecektir. 
Derneğin kabul ettiği işlerde 
ve kabul ettiği miktarda ça
bıacaktır. Ancak yapılması 
kabul olunan işler, tayin olu
nan günlerde ikmal edilme
miıse bu işin bitirilmesine 
kadar encümen kararı ile i
mece uzatılacaktır. 

Sel basması, sulama kanal· 
tarının yapılması ve uzatılma
sı, içme veya bayvnan sulama 
•olarının kesilmesi, köprü yı
lalması, bir yol\ın çökmesi 
ve yangın gibi müstacel ve 

tehlikeli 
kararı ile 
nacaktır. 

hallerde encümen 
imece tatbik olu-

Vaziyet, encümen kararını 
da almıya müsaade etmiyecek 
kadar müstacel olursa, kararı 
sonra almak üzere muhtar, 
köylüyü hemen imeceye çağı
racaktır. 

E) Müstacel ve tehlikeli 
hallerle su ve sulama işleri 
müstesna olmak üzere çiftlik 
işlerinin hızlandığı zamanlar· 
da ve hele ekim, çapa, orak, 
demet çekme, harman zaman
larında . imece yapılmıyacaktır. 

F) İmeceye köylüyü muhtar 
çağıracak, işe muhtar gönde
recek. · işleri muhtar dağıta
caktır. İmece icraatında ll'uh
tar mesul olacakbr. 

G) imece ile yapılması ka~ 
bul olunan işler, para ile 
yaptırılmıyacaktır. Ancak bu 
işlerde para ile alınması lazım 
olan malzeme, ilat, edevat 
ve tutulması lazım gelen usta 
~e. emsali . ücretlerle para 
olarak verilebilecektir. 

YARDIM PARASI: 
. Köyün başka para gelirleri, 
köy memurlukları ve aylık 
ve yıllıklarına. köy hanlan 
vergısıne, masraflarına . ve 
tasdikli iş proğramlarımn pa
ralı kısımlanna yetmiyen köy
lerde köylüye köy yardım 
parası tevzi ve tahsil oluoa
cakbr. 

Köy yardım parası; bina, 
arazi, hayvan, kazanç ve yol 
parası masrafları Ozerinden 
tevzi olunacakbr. Ancak tevzi 
olunan miktar bu matrahlar
dan devlete veya hususi ida
relere veril~n yergi mikdan
nın yanSJnd'&n fazla olmıya
cak ve bir mükelleften 25 li
radan fezla alınmıyacaktır. 

Ancak zaruret halinde ver
gileri mecmuu 50 lirayı geçen· 
lere yapılacakbr. 

Matrahlara ne niıbet dahi
linde köy yardımı tevzi edile
ceği ve bunun ka·; taksitte 
hangi mevsimlerde tahsil olu
nacaktır. 

Köy yardımı nakden tahsil 
olunacaktır.Ancak ayniyat ve
renlerden encümenin rayice 
göre takdir edeceği fiat üze
rinden ayniyat alınması caiz
dir. Nakit ve ayın vermekten 
iciz olduklan, encümen kara-

( Oevamı lüncü ıablfede ) 

------------
Vergilerde mükellefler lehine 

tadiller yapıldı _, ______ _ 
ea,tarafı 1 inci ıabifede 

metçe tanzim edilecek ka
rarnameler kod haline geti
rilmesine salahiyet veren 1943 
tarihli kanun mucibince, Fran
büyük inkilabmdan bir buçuk 
asra yakın bir zaman içinde 
neşrolunan iki yüzü müteca
viz vergi kanunları ve karar 
nameler doğrudan doğruya 

hükumetçe toplanarak 1934 
senesinde ilk vasıtasına ver
giler kodu vücude getiril
miştir. 

Bu proje He buhran ve 
muvazene vergileri kazanç 
vergisi birleştirilmiş, tarh ve 
tahakkuka ait usullere müte
canis bir şekil verilmiş (kaza 
mercileri) ve ( tahsilat ) gibi 
müşterek hükümler, ayrı birer 
kısım halinde tedvin edilmiş
tir. 

Kazanç vergisinin: A- Ti
cari ve sıri olmıyan iş ve mes 
lek erbabı Şeklinde üçe ayrıl
ması sedüllü vergiler esasla
rına göre; menşeleri ayrı olan 
bu üç nevi . kazancuı ayrı bi
rer teklif zümresi şeklinde 
mütalaa ve tedvini lüzumun
dan ileri gelmektedir. Hizmet 
erbabı, ayrı bir teklif zümresi 
haline getirilirken bunlan· 
ların ücretleri üzerine mev
zu üç vergi; kazanç buh
ran, muvazene vergileri 
birleştirilerek kazanç namı 
altında · tek bir vergiye çevril
miş ve tevhid n~ticesinde di
ğer zümrelere naiaran mü· 
kellef iyet derece ve nisbeti 
daha bariz bir şekil alan bu 
mükellefiyet derece ve nisbet
lerini tedricen makul ve idil 
bir hadde indirmek zarureti 
hissedilmiı ve 1938 senesinde 
muvazene vergisinde onda iki 
dereceıinde bir tenzil yapıl
dığı göz öniine alınarak 1939 
mali yılından başlamak iizere 
dart senede tahakkuk ettiri
lecek bir tahfif proğramı ka
bul olunmuıtur. 

Bu tewhid ve tanzim aıra
SJnda tatbikatın gaıteriği 
ihtiyaçlar dikkate alına -
rak muhtelif~ vergilerde de 
tadilat yapılmııtir. 

Arazi, bina ve hayvanlar 
vergisinde mühim bir değiıik
lik yoktur. Kazanç yergiıinde 
tatbikatla alakalı yeni esaslar 
düşünülmüştür. Veraset ve 
intikal vergisinde, intikal ve 
ferağ muamelelerini güçleşti
tiren bazı formaliteler kaldı
rılarak bu muamelelerin ge
cikmesini önliyecek hükümler 
konulmuştur. 

istisnasız bütün vatandaşla
rı alakalandıran bu mühim 
porojenin, çok geoit bir züm-

\ reye temas etmesi itibarile, 
bugün hizmet erbabı ve t icari 
olmıyan iş ve meslek erbabı
kazanç vergilerine ait olan 
yeni hükümlerini alıyoruz. Bo
rada (kazanç vergisi ) ismi 
altında ifade edilen vergi, 
kazanç, buran 'e muvazene 
vergilerinin tevhit edilmiş ıtek· 
lidir. 
HİZMET ERBABININ KA

. ZANÇ VERGiSi 
Mükllefiyetin şümulü: 
Hizmet erbabına ve bu ka

nunun tatbikatında onlar gibi 
muamele gören mükelleflere 
aid aşağıda yazıb maaş, ücret 
istihkak ve sair menfaatler 
hizmet erbabı kzaiıç vergisint 
tabidir. 

a - Umumi bütçeye dahil 
veya mülhak ve hususi bii't: 
çeli daire ve müesseeelere 
vilayet v~ belediye hütçelerite 
idare edilen daire ve müesse
selerden verilecek maaş, tah
sisat ü~ret, . yevmiye, huzar 

. hakkı, aidat, ihkak 2am11H 
tekaüt vesair zat maaılan, 
ihbariye, teminat, mesken be
delleri, ve her hangi bir il~-
van ile olursa olsun yapıİaiıf 
ve yapıl~cak hizniet mukabi~ 
li . bilumum tediyeler. :. 

. Devamı var : 

Görniiıgin sıhhi ... 
vaziyeti vahim ~ r : 

Nürenberg 13 ··- Niller 
Berline gitmeden ·evvel mare
şal görningi •agonaoda zi,... 
ret etmiştir. Mareşal G&rn• 
gin sıhhi \'aziyeti vahim g6rllıt-
mektedir. a.a. · 

lspanga ·da 
sükunet mi var ? 

Salaİnanga 13 - Ummnl 
karargahının teblifp : Ebie 
mıntakaSJlida dltmanın bitin 
taarruzları püıkürtülm6ftlt. 
Diğer cephelerde kayda t91an 
bir ıey yoktur. a.a. 

FA YDAU BILGiLEll: 
~ ~,.,-...,...,.,..,, ------..---..... .... .._._ 

Çocuk ana ve 
Babalarına · 

Orta okulun kayıt m&ddeti 
20 eylôlde bitecektir. Çocu
ğunun kaydını o güne kadar · 
mutlaka yaptır. 

Kayıd için; ilk okul fAba
detnamesi, aıı raporu ( Bele
diye sihhat dairesi bede•• 
verir) Sıhhat raporu ( 15 ka
ruıluk pul götürünce hükiimet 
doktoru verir) ntifus kiğıdıcbr. 
· Liselerin kayd ve kabul 

müddeti de o gün bitecektir. 
Liselere kaydedilmek· için de 
yukarda saydığımız kiğıtlana 
götürülmesi lizımdir. 

lmtlyas aahibl •e Umumt Netrlyat 
MldllrU ı !;tem Mendre• 

.. Baııldıiı, wer ı 

C. H. P. Ba11mevi 
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Varidatın /azlallğı için yeni projeye 
bir çok hükümler konuldu 

(Baştarafı 21nci sahifede-) 

rile sabit olanlardan gene 
.encümeoio iş rayicine göre 
vereceği karar dairesinde e
mek ve iş olarak da tahsil 
edilecektir. 

Köyde yaşamıyan l<imselere 
ait köy sınırları içindeki toprak 
bina ve hayvanlardan da köy
lülerin vereceği nispet dahi
linde köy yardımı alınacaktır. 1 

Köy halkmdan olmayıp ve 
köyde malı bulunmayıp ancak 
6 aydanberi köyde oturan ve 
işliyenlerden kazanç ve yol 

,.parası için •köylünün mükellef 
olduğu nişbette yardım para
sı alınacaktır. 

Köy yardımı Encümen ta
rafından maliye ve hususi 
idarelerce . verilecek tastikli 
defterlere göre tahakkuk et
._tirilip birinci kanun ayı · içiılde 
\ke?y konağı kapısına ve göz 
önü sayılan yerlere asılmak 
'suretile m:ü'kelleflere ilan olu
·nacaktır. ılan tarihinden iti
.haren mükellefler on beş gün 
iÇiıide tevzjlerde kanun bü
;li:Ümlerine uygunsuzluk veya 
nisbetlerde yanlışlık . olması 

~ile· itiraz ~debileceklerdir. 
! .itiraz; muhtara yazı · veya 

sözle yapılacaktır. Sözle ya· 
İn!-~n itiraılar bir. defter~ ya
.zllacakbr. Ancak bir hafta 
içinde bu itirazları tetkik 
ederek bi~ karara bağlıyacak 
ve itiraz .edene tebliğ edecek
tir. itiraz eden bu karar da 
itiraz ederse on beş gün için 
de derneğe müracaat edecek
tir. Dernek kararına yapıla~ 
cak itirazlar da kaza idare 
heyetince tetkik olunacaktır. 

Köy yardımı ve bütün ge
lirleri, muhtar veya tayin 
edeceği kimseler tarafından 
dip ksçanlı ve numara sırası 
takip eden makbuzlar muka· 1 

bilinde tahsil olunacaktır. Ma· 
zeretsiz tahsil müddetini ge
çirenlerden yüz de on faıla
sile tahsilat yapılacaktır. 

Köy sınırlara içinde çayır, 

tarla, bağ, bahçe, bostan gibi 
mevsimlik ziraatleri beklemek 
üzere tutulan mevsimlik bek
çiler ücreti köy yardımı hari-
cinde bekçinin mahsu-
lünü beklediği toprak -
ların miktarına göre mahsul 
sahiplerine encümence tevzi 
~ergisi gibi bir taksitte tah· 
sil olunup bekçilere verile
cektir. 

Kaymakamlar merkez ka
zalarında valiler her köyün 
tasdikli hayvan ve kazanç 
defterlerini maliye; bina, ara
zi, yol mükellefiyeti defterle
rini hususi muhasebe dairele
J'İne çıkartırıp ikinci teşrinin 

• on be~inci gününe kadar köy 

muhtarlarına teslim etmiye 
mecbur olacaklardır. 

Köy sınırlart için devlet ve 
vilayet hususi idaresi elinde 
buluann tapulu ve tapusuz her 
nevi arazi, bağ, zeytinlik, 
dutluk, sebzelik, İD cirlik, por
talhk, fındıklık gibi her nevi 
bahçe ile köyün orta malı her 
cins topraklardan, bu kabil 
topraklar yoksa imkan olan 
yerde satın almması yolu ile 
elde edilecek araziden <:ift 
ve çiftçi olmıyanlardan hane 
başına en çok bir dekar; 
bahçelerden en az bir ar 
hesabile ayrı\acak kısımları 
köyün manevi şahsiyeti namı
tapuya bağlahp köy yardım 
tarlası veya bahçesi haline 
kona~ak ve öylece muhafaza 
olunacaktır. Bu yerleri her 
;ene imece yolu ile sürdürüp 
ektirmek, biçtirmek, mahsu
lünü toplamak, gelecek sene
nin tohumluğu . ayrıldıkt;.tn 
sonra artanını satarak para
sını köy sandığına yatırm.ak 
k_öy idaresinin işi olacaktır. 

Tarifelere müsteniden tah
sil edilebilecek resimlere, üc
retlere ve harçlara ait tarife
ler kaymakam veya vali ta
rafından tasdik edilmedikçe 
tatbik mevkiine konmıyacak

br. 

Aydın tapu sicil 
M11haf ızlığıiıdan 
Emirdoğan köyünde doğusu 

bacaksız bahçesi batısı yol ve 
Ali oğlu kuzeyi koca Hasan 
oğlu veresesi ve gebeş oğlu 
Süleyman güneyi yol ile çev· 
rili 15 dönüm zeytinli incir 
bahçesinin bili senet maliki 
Umurludan kasap oğullarından 
Ali oğlu Aliden 328 de ha· 
ricen sabo almak suretile 
Koçaklı Hüseyin oğlu Hüse
yinin tasarrufunda olduğun· 
dan bahisle namına tescili 
iştenilmektedir. 

Sözü geçen yerin sahibi 
evveli namına tapuda kayıtlı 

olmadığından ilan tarihinden 
itibaren 13 üncü günü mahal· 
tinde tahkikat yapıJacağından 
bu yerle alakası olanlar var
sa 922 fiş sayısile yerinde 
bulunacak memura müracaat-
ları ilan olunur. 802 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

Vakiflar direktörlüğünün 
24181938 gün ve 338 sayılı 
yazısı ile tescilden sonra müş· 
terisi namına tescili istenilen 
Davilya köyünüu Alim oğlu 
kahvesi mevkiinde doğusu 
köşklü oğlu Mehmed kızı ha
tice batısı yol kuzeyi bahçe 
yolu güneyi köşklü Mehmed 

Aydın Daimi 
Encümeninden 

9269 lira 40 kuruş keşif 
bedelli Söke • Bağarası yolu
nun Burunköy kısmında 

0.J-000-1 + 491 arasında tes
viyei türabiye işi açık eksilt
meye çıkarılmıştır. 

Eksiltme 19,9,938 Pazartesi 

günü saat 15 te Vilayet Dai· 
mi Encümeninde yapılacağtır. 

Bu işe ait.resim, keşif ve 
şartnameler Nafia müdürlü
ğünde görülebHir. Muvakkat 
teminat 695 lir 20 kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat temi
natları, ticaret odası vesika-

ları ve ihale güniitden 8 gün 
evvel vilayet Nafia müdürlü
günden alınmış ehliyeti fen 
niye vesikalarile daimi encü
men,de hazır bulunanları ilan 
olunur. 

(781) 4 9 14 ·J 18 --
' ., •ıA ı :ı 

1. an i· ... 
Merhum avukat Cemal Mü-' . .. 

rende evrakı bulunan müek-
killerin Cumartesi ve Pa'zar
dan maada her gün saat 
14,30 tan 16 ya kadar hüvi
yetlerile birlikte merhumun 
yazıhanesine müracaatları. 

14 18 20 

Aydıµ '_Vilayeti Daimi 
Encümeninden 

12 .. 9-938 Pazartesi günü 
ihalesi yapılmak üzere eksilt
meye çıkarılın 417 lira 51 
kuruş keşif bedelli Yenipazar 
Mendres köprüsü tamiratı 
işine talip çıkmadığından ek
siltme müddeti on gü : uz,.tıl-
mıştır. . 

Eksiltme 22-9-938 Perşenbe 
günü saat 15 te Ayd1n Daimi 
Encümeninde yapılacaktır. Bti 
işe ait resim, keşif ve şart
nameler Nafia müdürlığünde 
görülebilir. 

Muvakkat teminat 31 lira 
31 kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat temi· 
natlar1, Ticaret odası ve Na
fia müdürlüğünden alınmış 
ehliyeti fenniye vesikalarile 
yukarıda yazılı gün ve saatte 
Vilayet Daimi Encümeninde 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

[800) 

oğlu Mustrfa ile çevrili 3 dö· 
nüm bahçe bozuğunun vakıf 
namına kayıtlı olmadığından 
tasarruf ve zilliyedinin tahkiki 
için ilan tarihinden itibaren 
11 inci günü mahalline me
mur gönderileceğinden bu ta
şıtsız hakkında bir itiraz eden 
varsa ellerHıdeki belgelerile 
biı likte yerinde bulunacak 
memura veya 921 fiş s~yısile 
müracaatları ilan olunur. 

801 

Aydın daimi 
Encümeninden 

YOZ 3 

1 - Eksiltmeye konulan iş 
Aydıo Vilayetinin Söke - Or 

taklar yolunda 14+ 000-18 ~ 
000 kilo 'metreleri arasında 
esaslı tamirattır. Keşif bedeli 
15749 lira 44 kuruştur. 

Yapılacak iş : 4 kilometre 
uzunluğunda şose tamiridir. 

2 - Bu işe aid şartname 

ve evrak şunlardır. 

A) Eksiltme şartnamesi, 

B) Mukavele projesi, 

C) Baymdırbk · işleri genel 
şartna~esi, 

D) Tesviyei türabiye şose 

ve karğir inşaata dair fenni 
şartname, 

E) Hususi· şartname. 
1F) Keşif cei:veli, silsilei fi

~t, metraj cedveli, 
G) Grafik. proje, · · 
İsteyenler bu şartnameleri 

ve evrakı be.d~lsiz olar-.k na
fıa müdürlüğÜnd~ görebilirler:. 

( l .... ' · • • 

Eksiltme :619/938 tarihinde 
pazartesi gü\ı·ü siiat on beŞte 
Vilayet encümeninde . }·apıla ... 
caktır. . . . 

4 - Eksiltme kapalı 1.arf . . . .. . . 
usuliyle yapılacaktır. 

5 - Eksilt.mey~ gire~i~mek 
· için isteklinin . 1181 lira ·29 
kuruşluk muv~kka1 temhıat 
vermesi ve· ihale · gönündeiı 
~ gün evvel ehliyet vesikası 

almak için vekalete müracaat 
etmiş bulunması ve yaptığı e~ 
büyük işin bedeli 12000 lira: 
dan aşağı olmaması müteah
hidin bizzat diplomalı mühen:... 

· dis veya mimar olması . veya 
bunlardan birile müştereken 
teklif yapması ve mukaveleyi 
birlkte imza etmesi lazımır ~ 

6 - Tek lif mektupları ~ 
karda üçüncü maddede yazılı 
saatten bir saat evveline ka
dar Vilayet encümenine geti-· 
rilerek eksiltme encümen re..: 
isliğine makbuz mukabilinde· 
verilecektir. Posta ile gönde
rilecek mektupların nihayet 
ücüncü maddede yazılı saata 
kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice 
kapablmış olması lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

l782] 4 9 14 20 -Vilayet daimi 
encümeninden 

Hususi muhasebenin ihtiyacı 
olan 1825 lira 75 kuruş mu
hammen bedelli evrakı mat
bua 29191938 perşembe günü 
saat 15 de ihale edilmek ü
zere açık eksiltmeye çıkanl
mışbr. Muvakkat teminat mik· 
tarı 137 liradır. Taliplerin il 
daimi encümenine müracat
lan. [799) 14 18 22 27 



\'OZ: 4 AYD1N SAYI: 343 

Aydın Defterdarlığından: 

Mükellefin ismi 
Hamdi o. feyzi kaçmaz 

Sanatı 

Kırtasiyeci 

Hamdi o. feyzi kaçmaz 

ömer oğlu hüseyio 

Boclur o. ibrahim 

Kestaneci oğlu mustafa 

Semerci o. ali riza da yan 

Hüseyin oğlu Bekir ağa 

Sökeli mehmet tabak 

Fotoğrafçı 

Kundura tamirci 

Süt, yoğurtçu 

Kahveci 

Sökeli mebmet tabak 

Köşkten mehmet o. mustafa 

Mustafa oğlu mebmet 

Ali o. lütfü 

Hacı şakir o. sabit 

Beyköyden ödemişti ömer oğ· 
lu mustafa 

Sandıkhoın kızılcaviran kö-

Fırıncı 

Kahveci 

Hancı 

Kahveci 

Fırıncı 

Terzi 

Kab•ıeci 

Kahveci 

Eskici 

yünden idris o. ali Berber 

Hasan o. ibrabim Fmncı 

Keçiborlulu İsmail o. mustafa Bakkal 

Hacı mustafa oğlu hüseyin Hancı 

Aşçı durmuf Aşçı 

Kulaksız mehmet Semerci 

• 

İzmir borno•a büyük cami M. 
1387 No. arif o. mehmet Makine tamircisi 

Terzi mustafa kardeşi süleyman Kahveci 

Cemal o. ibrahim Müskirat bayii 

Cuma o bayram · Kahveci 

Karacasulu bacı mehmet o. 
İsmail hakkı 

Karacasulu ismail 

lspartelı mahmut 

Eskici ali o. mustafa 

Bıçakçı riittü karası emir ha
tice damadı arap balil 

Ayd1nlı balil hilmi o. cemal 

Fınncı 

Fırıncı 

Eskici 

Bakkal 

Hamamcı 

Kunduraci 

MahaUesi 

Çarşı 

kubbeli pa. 

çarşı 

cuma 

orta 

köşk 

köşk 

köşk 

köşk 

davilya 

davilya 

yavlu 

umurlu 

umurlu 

umurlu 

umurlu 

umurlu 

umurlu 

umurlu 

ortaklar 

koçarl. 

ortaklar 

germencik 

akçqoıe • 

ortaklar 

ortaklar 

koçarlı 

tekeli 

ortaklar 

köık 

Derviş mehmet o. mehmet Kahveci karahayıt 

Arnavut ali Kahveci Balatcık 

Torh 
No. 

452 

20 
393 
90 
41 

1194 

1190 

1178 

1177 

1260 

1259 
1232 

82 

85 

58 

17 

19 
30 

43 

790 

419 
753 

642 
181 

746 

807 

400 
268 

810 
1114 

1050 
820 

Senesi 
938 
938 
938 

938 
938 
938 
938 
938 

938 
938 

938 

38 
938 

938 

938 

938 
938 

938 
938 
938 

938 

938 

938 
938 

938 

938 
938 

938 

938 
938 
938 

938 

Verginin 
matrah1 

Lira K . 
120 00 

50 00 
30 00 

100 00 

12 00 
18 00 

10 00 
45 00 
45 00 

30 00 
6 00 

25 00 
54 00 

12 00 

17 00 
54 00 

24 00 

60 00 

22 00 
10 00 

22 50 

150 00 
19 00 

12 00 

37 50 

45 00 

20 00 

5 00 

1 20 
18 00 
12 00 

1350 00 

Verginin 

Mikdarı 

Lira K . 
18 75 

4 32 

9 

20 6 
57 

3 73 

1 20 

3 88 

4 55 
2 19 

36 

3 

19 34 

1 50 

3 76 
9 31 
7 20 

9 

3 89 

1 20 

3 89 

5 26 
4 97 

1 44 

9 

5 40 

6 67 

1 50 

·10 9o 
11 80 
1 44 

3 6 
ihbarnameleri aynen ilin olunur. 

ihbarname 
Ta. 

4131938 

1191938 

28131938 

28131938 

28131938 

28131938 

28131938 

28131938 

28131938 

18131938 

" .. 
.. ,. 

.. " 
18131938 

H " 

.. ., 
23181938 

28181938 

26/31938 
,, .. 

28131938 

26131938 

29131938 

28 H 

.. .. 

29 
28 
29 

" 

•• 

" 
" 

" 

No. 
4198 

8118 

4152 

1182 

10119 

12184 

12177 

12162 

12158 

13139 

13138 

13111 

1172 

tıS7 

1112 

1114 

1120 
1130 

8153 

4ı18 

Bı11 

6120 
2183 

812 

8161 

4156 

3155 

8172 

1313 

11114 
8183 

Yukarıda isim ve şöhretleri yazılı mükellefinin yapılan 
tahkikatla nerede bulundukları anlaşılmamış •e namli'rına 
kazanç ihbarnameleri tebiiğ edilmemiş olmakla hukuk mah
kemesi usııHi karıu:ııı:ıua 141 ve 14? iııci maclhleri mucibiace 

Tarihi ilandan itibaren kanun mahsusalarıaa tevfikan bil' 
ay içinde itirazda bulunmıyanların vergileri katiyet kesbeder. 

792 9 14 18 

Belediyelerimizin nazarı dikkatine 

Matbaamızda Belediye seçim defterleri, Seçici ve seçileceklere 
,. 

mahsus cetveller, Numara kartları, Seçim beyannameleri usul 
ve nümunesine uygun olarak, iyi cins birinci hamur mürekkep 
geçmez kağıtlarda temiz işçilik ve iyi baskı ile hazırlanmıştır. 

Fiyatlarımız rekabe! kabul etmez derecede ucuzdur 

Siparişlerinizde acele ediniz 
Basımevi Mydürlüğü 


