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Çekoslovakya meselesi Bir /ngiliz f<'ilosu 
lstanbula geldi 

İstanbul 20 - Limanımızda 
bulunan İngiliz filosu kuman 
danı abideye çelenk koymuş· 
tur. Merasimde bir bando 
ile bir bölük silahendaz ve 
bandosile Deniz mektebi ta· 
lebesi ve bir bölük bahriye 
askeri bulunmuştur. Merasim-

Hi~ler ile Çemberlayn tekrar görüşecekleı· -
Müla~atıa bugün yapılması muhtemel görülüyor 

-
lngiliz gazeteleri harbin uzaklaşmış 

olmasından memnuniyetle bahsediyorlar 
· Prağ 20 - Fransız elçisi 
i~ İngiliz elçisi bugün öğle
«Jen sonra hariciye nazırı 

Beıteş tarafından kabul edil
mişlerdir. 
Talimin edildiğine göre elçi

ler bu ziyaret eanıısında Pa
n~ ve Londra hükümetinin 
n'oktai naı:aranı bildirmişlerdir. 
Nazırlar meclisi bu diplomatik 
.riyaretten evvel dağılmıştır. 

Parlamentonun bütün encü
menleri reisicumhur Hodzenin 
riyasetinde toplanarak vazi
~'eti müzakere etmişlerdir. 
• Fransız lngiliz anlaşmasının 
metni hakkında henüz bir 
malumat yoktur. 

Prağ 20 - Gazeteler san
ısöre tabi ~utulmuştur. Gaze
teler satışa çıkmadan iki saat 
evvel birer nusbalarım hüku
mete tevdi edeceklerdir. 

Prağ 20 - Südet Alman
ları hükfunete vergi grevi 
i}an etmişlerdir. 

Berlin 20 - Resmen bildi
rildiğine göre hükumet her 
ihtimale karşı bazı iptidai 
mevaddm kontrol altına alın
masına karar vermiştir. 

ı Londra 20 - İşçi federas
yonu dünkü toplantısından 

·S.o.nra bir beyanname neşret
miştir. Beyannamede : 
: Sulhun edamesioi samimi

yetle arzu eden milli meclis 
Alinanyanm silahla teşebbü

sünden pek müteessiftir. Milli 
meclis Fransa İngiliz hüku
metleri tarafından yapılan 
teklifleri teesüfle karşılar ve 
çek milletine yürekten sem
patisini arzcyler. 

ı, Berlin 20 - Siyasi maha
filde söylendiğine göre Hitler 
Çemberlayo mülakatı yarın 

vukubulacakhr. 

· Londra 20 - Gazeteler 
harbin üzaklaşmakta olması
nı · görmekle memnuniyetlerini 
tebarüz ettirmektedirler. 

Mancister guvardiyen gaze
tesi sulhun pek bahabye elde 
ed•fdiğini yazmaktadır. 

Varşova 20 - Gazeteler 
Çekoslovak meselesinde Av
rupa efkarı umumiyesinde 
hasıl olan değişildiği tebarilz 
ettirmekte ve lngiltere Fran
sa hükfımetlerioin hattı ha
reketlerini föyle mütalaa et
mektedirler. 

ingiltere Fransa hükümeti 
bir harbe sürüklenmek iste• 
miyor. Çekoslovakyanıa ilha
kı artık bir emri vakidir. 

Londra 20 Başvekil 
Çemberlayın İfçi ve liberal 
partisinin parlamento gurup
ları reislerile görüşmüş ve 
kral da hariciye müsteşarını 
kabul etmiştır. 

den sonra asker Beyoğlu 
Tophane bolu ile gemilerine 
avdet etmişlerdir. 

·~ 
Hazineye aid para 
cezaları 

Orman kanunun ile mülga 
orman nizamoasine göre hük ... 
molunan para cezalariyle soy
adi kanununa aykırı hareket 
edenlerden alınacak cezalar 
ve devlet Demiryolları zabıta 
usull hakkındaki nizamname
ye göre hükmolunan para 
cualarıoın takip ve tahsili 
işinin finans dairelerince ya .. 
pılması kararlaşmıştır. Keyfi· 
yet alakadarlara bildirilmiştir. 

Milletler Cemiyeti Konseyi 
Çin Japn ihtilafını tetkik ediyor 

Cenevre 20 - Gizli bi( içtima akdeden milletler cemiyeti 
konseyi paktın 16 ve 17 inci maddeler mucibince Çin Japon 
ihtilafında nizamnamenin tatbikini isteyen Çi'll murahbasımn 
teklifini müzakere etmiş ve japonyanın, ihtilafın halli için 
Milletler cemiyeti azalarına terettüp eden vaziferin ifasına 
davet edilmesine karar vermiştir. 

Japonya bu teklifi redederse nizamnamenin 17 inci Maddesi 
tatbik edilecektir. 

1'renlerdeki yolcu
larada telgraf 
çekilebilecek 

Devlet Demiryolları Umum 
müdürlüğü He Posta Telgraf 

ve Telefon Umum müdürlüğü 
hareket halinde bulunan tren 

lerde seyahat eden yolcular 

için telgraf kabulü muame· 

lesine başlanmasını kararlaf
tırmıştır, Üç dört aydanberi 

hareket halinde bulunan tren

lerde seyahat eden yolcular 

telgraf çekebilmekte idiler. 

Hareket halinde bulunan 

trenlerde seyahat eden yol
cular içio telgraf kabulü usu

lünün ihdası yurdumuz için 
yepyeni bir karar ve aynı 

zamanda lüzumlu ve mübrem 
bir ihtiyacın karşılanması 
noktasırd:ın memnuniyete şa
yandır. 

• 
Macar kral naibi 

Almanyaya gidecek 
Peşte 20 - Kral naibi 

Horti mareşal Görningin da
veti üzerine Almanyaya gi-

decektir. Hortinin bu ziyare
retinde Alınan hükumet rica .. 
lile temas etmesi muhtemel- ' 
dir. 

Tayinler 
Şehrimiz istasyon müdürü 

· bay Namık Kızılpar Alsan
cak istasyonu müdür muavin
liğine tayin edilerek dün 

geceki tirenle vazifesine ha
reket etmiştir. 

Bay Namıktan inhilal eden 
müdürlüğe de 4 üncü işlet-

meden bay Celal Atanmış ve 
vazifesine başlamıştır. 

Kendilerine yeni vaz\feleinde 
muvaffakiyetler dileriz. 

Pamuk satşları 
Köylüler ve çiftçilerin yap

tıkları müracaatlar \izeriae 
bu gündan itibaren haftalık 
ve günlük, vil6yetin muhtelif 
yerlerindeki pamuk satışlarını 
neşredeceğiz. 

Dünkü Salı günü Aydında: 
Aydına teslim Akala 12-13 
kuruşa kadar satılmıştır. Ay
rıca Davilye çiftliğinden B. 
Mustafa Topçu adındaki alı
cı rencberlerden B. Mehmed 
Böceklinin Balta köyden Kara 
hayıtlı B. lbrahim ve Çeştepc 
muhtan B. Jüleymanın pa-:
muklarını tarlada teslim tay-
yare ianesi kendisine aid ol
mak üzere 13,5 kuruştan ve 

boyderden B. Hamidin pamu..ı. 
ğunu da Ke•al Yağcı tarafın
dan yerinde teslim 13,5 ku
ruştan satın alındığı idareha
nemize bildirilmiştır. 

Yakında muhtelif yerlerden 
ahcılar geleceği de pazarda 
söylenmekte idi, 

Koçarlıda, 11,5-12,5 kuruş 
arasında satın alınmakta ol
duğu bildirilmektedir. Bu sa
tışlar normalin aşağısındadır. -·-
Yeni Radyo istasyonu. 

Neşriyata başladı 
Ankarada yapılmış olan 

yeni radyo istasyonumuz 16 
Eyliıl 938 tarihinden itibaren 

tecrübe neşriyatına başla
mıştır. 

Bu neşriyat şimdilik gün

düzleri saat 12,30 tan 14 de 

kadar ve 25 Eylw ile bir ve 

iki T eşrinevvele tesadüf eden 
Cumartesi ve Pazar günleri 

fazla olarak saat 18,30 tan 

yirmi üçe kadar devam ede
cektir. 

Uzun dalgalı posta 1639, 
kısa dalgalı postada gündüz
leri 19,74, geceleri 31,70 
metre üzerinden çalışacaktır. 

Haber aldığınıza göre Nafia 
Vekaletinden vilayete gelen 

bir tamimde radyo sahipleri
nin bu neşriyatı iyi işidip 

işitmediklerinin tahkikile ne
ticesinin 26 Eylüle kadar 

merkeze bildirilmesi emredil-, 
miştir. 

(Baıtarafa 21rıci aahU~e) 
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b ı,taden roportajlar: 

-- Çine tiltiJncilliJğil --

O. Becerik 

-3-
Tiitii11iin satışı : 
TiitBn sah.fa arzolunmadan 

evvel m6ıtahıilin mühim bir 
işi daha vardır. denkleri düz
g6n ve kanfıkıız yapmak .. 
HGkOmet denklerin karıtbnl
muını kanunla yasak etmiş
tir. Buna aykırı hareket ede
nin hem tlitünli müsadere 
olunur, hemde ceza g&rür, 
Ba itibarla, Tilrk tlitünliniln 
iç ve dış pazarlarda kıymet 
ve itibarını kıran en biiylik 
mesele devlet elile, kanun 
yolile balledilmiftir. Demektir. 

Ambalajdan sonra ambalaj 
kadar hatta daha mühim bir 
İf daha var. Yer işi .. 

Mü.tahsil, Bilhassa küçük 
çiftçiler tütünlerini rast gele 
yere bırakırlar, burada toz, 
toprak tütünün çehresini bo
zar, satışa mani olur.. Bu 
itibarla tüt6nln konulacağı 
anbar işide esaslı bir surette 
ele alınması ve baledilmesi 
lizun olan bir keyfiyettir. 

İnhisarlar idaresi evvelce, 
kendi anbarlanna konulan 
tütün denklerinden bir ücret 
alırken fİmdi bu da kaldınl
mııtır. inhisar anbarları her 
ııün süprülür, buradaki tütün
ler toz toprak yüzü görmez 
ve alıcının iştihasmı çeker 
bir durumda müşteriye arzı 

mümkün olur. 
Buna karşı büyük ziraat 

yapan ve hatan sayılır tiltün
ler arasında mevkii olan bir 
müstahsil şu mütalaada bu
lundu: 

-Gece bir bora, bir fırtına 
olur, şiddetli yağmur yağarsa 
tütünlerin üzerini kapamak 
için inhisar anbar memurunu 
bulmak çok müşkül olur. 

Bu miltalia iki sebepten 
varit olamaz, 

Birincisi; mesul inhisarlar 
memuru b&yle bir vaziyet 
karşısında mal sahibinden 
e' vel depoya koıar ve lizun 
selen tedbiri alır. inhisarlar 
idarmİDİD bu gibi işlerdeki 
dikkat ve hauasiyetini ya
kinden g6rilyoruz. 

ikincisi, TOrk sigorta kum
paayalan tarladan satışa 

kadar her tnrll tehlikeye 
karfı tlltun mabsulünil bin
de alb gibi clizi bir pirimle 
sigorta etmektedirler. 

ika itibarla tütünün muha
f azaaı için en iyi ve en emin 
yer inhisarlar an bandır. Bu
pk6 vaziyetinde inhisarlar 
aabarlan mevcut vetütünle
rin hepsini alamaması bile, 
TOrk tiltlbı ve tütüncüsünün 
bakk1DJ muhafaza ve menfaa-

tini vikaye için hiç bir fe· 
dakirlıktan çekinmiyen devlet, 
g6rülecek rağbet karşısında 
ihtiyacı karşılıyac•k kadar 
yer temin edeceğine asla şllp
he edilmemek lizmıdır. 

Artık aatışa geçebiliriz. 
Milstahsilde bir kanaat 

var, tütün çok olursa alıcı 
az ve satı, düşkün olur. 
Hemen ilave edeyimki bu kati
yen doğr bir nazariye değil
dir. Tütüniln kıymetini dilşii
ren kalite bozukluğudur. An
lıyan anlamıyan, çalııan ça
lıfmıyan, bir tarla tutup rast 
gelen tlltlincü olursa bu gibi 
tütünler fiyabn diifmesine 
ıebep olur. Ak k&peğin pa
muk pazanna · zararı olduğu 
gibi tabiatile bu gibi fena 
tütünlerinde umum piyasaya 
tesiri olmamak mümkün ola
maz. 

Bu bayle olunca bnyGk 
ziraat mı, aile ziraatimi dava
aına yine dönmek lizımgeli
yor. Bence ne aile zir atı, ne 
büyük ziraat tahdidi değil, 
bilgi ve teknik ziraat tahdidi 
lazımdır, Yani tütünü, y almz 
tütüncülüğü kendide meslek 
yapmış, tütün ilminden anlar 
çiftçiler ekmeli ve ektirme
lidir. Bunlarda başı boş bıra
kılmamalı, ilk yazımda yaz
dığlm gibi tohum, fide, tar· 
ladan başlamak üzere müte
madi takip ve kontrola tabi 
bulundurulmalıdır. 

Fiyat işinde, büyük ziraat 
yapanların şikayeti şudur. 
Küçük zürra tütünü masraf
sız veya az masrafla yetiş
tirdiğinden fiyata bakmıyor, 
ekisperler ne verirlerse satıp 
geçiyorlar. Bundan memleket 
iktisadiyatı büyük zarar gö
rilyor. 

Kilçük müstahaallirde 'u 
iddiadadırlar, büyük zllrra 
kumpanyalarla uyuşuyorlar, 
kendi tiltnnlerini istedikleri 
fiyattan satıyorlar. Alıcılann 
arkasından koımağa mecbur 
oluyoruz. Ne derlerse verme
ğe razı oluyoruz. 

Bu iddialara şunlanda ilive 
edebiliriz. 

Kumpanyalar tütün mınta• 
kalannda, hususi adamlar 
bularak kendi namlarına zira
at yaptınyorlar ve bu tütnn· 
leri istedikJeri fiatla alarak 
umumi piyasaya miyar yapı
yorlar. 

Alıcılar, tütün mmtakala
nnda bir, iki müstahsil bulu
yor, bunlann tüt ünlerini giz
lice ve yüksek fiatla alıyor
lar, zahiri düfük bir fiat 

=---------= -=== 

Finlandiyanın 50 bin kişilik bir 
kadın ordusu var ! 

---------------------Dahili harbe lştlrah eden bu ordu 
şimdi cephe gerisinde çalışıyor 

Finlindiya, kadınlardan 
milrekkep bir ordusu bulunan 
yegine memlekettir. Gerçi 
Finlandiyanın kadın askerleri 
hep kadınlardan milrekkep
tir; fakat saydan elli bini 
bulur. Bunlara Lotto Svard 

ı derler ve üç kısma aynlmış 

olan ordu teşkilitına dahil
dirler. 

Harp çamanında, Lotta 
Svardlara, sıhhiye işleri, te
dafüi hizmetler gibi yardımcı 
vazifeler verilir. 

Kadınların askerliği, Fin
IAndiyada kendiliğinden olmUf 
bir hlcliaedir. 1918 senesinde 
Finlincliyalılar, kom6nizm is
tilisına uğramak tehlikesine 
maruz kal1D1flardır. Bu teh
like mOthif bir dahili harbi 
intac etti. Eli silib tutan 

g6stererek piyasayı dütiirü
yorlar. Herkesce ve hepi· 
mizçe az zok malum olan 
bu iıleri uzun boylu 
yazmakta ne mana ne de 
fayda vardır. 

Yalnız bir noktayi daha 
yazayun ki geçen sene bir 
alıcı Çinede akşamdan bir 
parti mal 60 kuruşa aldığl 
halde sabahleyin ayni evsaf
ta tütünlere 40 kuruş verdi-
ği bir hakikattir. U 

Bu itibarla tütün piyasasını 
tutmak, tütüncülüğü kendisi
ne meslek ve sanat edinen 
Türk çiftçisinin hakkım ve 
menfaatıni korumak için ye
gane çıkar yol, milstahsili 
teşkilatlandırmak yani koo
pera tifleştirmektir. 

Aksi takdirde her sene 
bu şikiyetler dinlenir, alıcı 
istediği gibi alır, satıcı bazı 
menfaatperetlerin uçurduğu 
Balon ve yarattığl bozguncu 
bava tesirile malını yok ba
basına vermekte devam eder 
gider. 

Bu repartaj bir umumi ko
nUfmadan alınan notlarla ya
zılmlfbr. y aalış s6riifler' belki 
de doğru olmayan fikir ve 
miltalaalar vardır • 

Beni bu mevzuda yazı yaz• 
mağa tefrik eden, bu işleri 
k6knnden haledeceğine fÜphe 
olmıyan b·iyOk ziraat kongre
sinin arifesinde, salibiyetli 
arkadaşların ve milteha111s
lann fikirlerini ve doğru gö
rn,lerini bildirmelerine vesile 
olur ümid ve teaellisidir. 

Ben baıladım, devam etmek 
ilgili ve salibiyetdarlann va-
zifesidir. - Son -

bGtün Finlindiyalılar bolfe:
vizme karşı ayaklanırkea. 
kadınla da siliha ıarılmışlar 
erkekler kadar bliytik bir 
sesaretle davüşm6fler, batU 
General Maahaynere, zaferi 
Finlindiya kadınlanna mey
dan bulunduğunu sayletecek 
kadar yararlık g6stermişleır
dir, 

Bolşevizm tehlikesi berta-' 
raf edildikten sonra kedin 
ordusu dağltılmainış, sadece 
kendisinden belrlenen hiıme
tin ıekli deği,tirilmiş, bilfiil 
harbe iftirak yerine, ceplae 
genıı hizmetlerine tabsia 
edilmiftir. 

Lotta Rvard'lar, fıviçrt 
milislerinin talimlerine benZi
yen bir talim devrai geçirir
ler. Bu kadınlar · ar...da 
miikemmel silib atanlar pek 
çoktur. Kadınların g6rdilkl~. 
ri talimler arasında bomba 
atmak ta vardır. 

Finlandiyada, kadınlann 
askerliği ne ordu da, nede 
sivil sahada herkes tarahıi
dan pek tabii karıılanmak
Esasen Finlandiya kanun esa 
sisi kadınla erkek arasmda 
tam ve mutlak bir müsavat 
tesis etmiş bulunmaktadır. 

Bu müsavat, bilhassa aile 
hayatında pek badzdir. Fin
landiyalı ailelerde, karının ve 
kocanın hakları biribirinine 
tamamen aynidir. Her ikisi 
de ev itlerini, sabib.olduldara 
imkin dairesinde yapmağa 
mecburdurlar. Bu milsavabn 
ne derece tam olduğunu an
lamak için, tallk halinde 
bazan kadını• sabık zevciae 
nafaka vermeğe premip iti-
barile mecbur tutulabilec:ejiDi 
göz 6n6ne getirmek klfidir. 

Fınlaodiyada kadın ve erkek 
hukukunun milsavatıaa diğer 
bir misal de, yer yilzOnde ilk 
kadın nazırın Madam Milaa 
Sillunpankı adında bir Finlan
diyalı icadın olmasıdır. 

Uluataa 

Yeni radyo istasyona 
- Bq:arafı 1 lael Sayfada-

Y apılan tecrübeler iyi ae-
tice verdiği taktirde ve •· 
natklrlarin da yeni tesisata 
al11tınlmalan ifi ikmal edite
biline istasyonumuz tam kad
ro ve randmanla neşriyata 
bqlıyacakbr. T ecrilbeler eı
n ... cla bazı prilzler g6ri-
1Bne bunlar da en kısa bir 
zamanda bertaraf edilerek 
nihayet cumhuri:tet bayra
mından evvel mGkemmcl bir 
halde işe baılam11 olacakbr. 

, 
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Vergilerde mükellefler! 
lehine tadiller yapıl:dı 

Devlet Demiryolları 

Kesıf nakliyat mevsiminde vagon darlığını 
karşılamak için tedbirler aldı 

----------------Devlet demir yolları idaresi 1 sınai müessesatın tahmil veya 
Hükumet, kazanç, buhran ve muvazene vergi~ 

)erini birleştiren 

dört senelik indirme proğramını hazırladı 
6 

emrinde bulunan muharrik ve ı tahliye edecekleri vagonlara, 
müteharrik malzemenin senenin l amme hizmetini ve memleket 

, muayyen aylarına inhisar iktısadiyatını korumak müli-

MÜKEELEF VE TEKLİF 
MAHMLİ: 

Bu kısma dahil olanlarda 
mükellef, kanunun vergiye 
tabi tuttuğu işleri yapan ha
kiki ve hükmi şahıslardır. 

Vergi işin yapıldığı mahalli 
varidat dairesince tarholu
nacaktır. 

Serbest - meslekler erbabı, 
verecekleri vergiye ilaveten 
ve onunla birlikte bir de 
maktu vergi vereceklerdir. 
Bir yazıhane, muayenehane 
ve atölyede çalışan birden 
ziyade serbest meslekler er
babının her birinden yukard~ 
yazılı nisbi ve maktu vergi
ler ayn ayrı alınacaktır. 
Ancak aynı yazıhane, mua
yenehane, idarehane ve atöl
yelerde çalışanlar işlere iş

tiraklerini ıspat ettikleı-i tak
dirde her biri için nisbi vergi 
miktarından o/o 30 zar tenzilat 
yapılacaktır. 

Serbest meslekler erbabı 
ile, ticari ve sınai kazanç 
erbabından işgal ettikleri 
yerlerin saf iratları üzerinden 
vergi vermekle mükellef olan
lar ayna yazıhane, muayene
hane, idarehane, atölye ve 
dükkanlarda bir arada çalış
bkları takdirde her birinin 
gayrisafi irat üzerinden olan 
vergısı aralarında ortaklık 
olup olmadığına bakılmak
sızm gayrisafi iradın tamamı 
üzerinden alınacaktır. 

Serbest meslekler erbabının 
sınıfları, bulundukları şehirler
de barolar ve etibba odaları 
gibi mesleki teşekküller var
sa onlar tarafından yoksa 
belediye heyetince iş ve ka
zanç nisbetine göre her sene 
ikinci kanun ayında tayin 
olunacaktır. Mesleki teşekkül
lere kayıtlı bulunmıyan veya 
kanunen kaydedilmeleri müm 
kün olmıyan mümasil mes
lekler erbabı hakkında da 
karar vermeğe selihiyetlidir
ler. 

İşgal ettikleri yazıhane, i
darehane, muayenehane ve a
tölyelerin gayrisafi iratları 
üzerinden vergi vermekle mü
kellef olan serbset meslek 
erbabı mensup oldukları ta
hakkuk dairelerine yazı ile 
müracaat ederek beyannameli 
mükellefler gibi muameleye 
tabi tutulmalarını istiyebile
cel< lerdir. 

1 Noterler ve noter vazifesini 
görenler; nüfusu beş bin ve 
daha ziyade olan yerlerde 
tamamen veya kısmen, kira
ladıkları binaları toptan veya 
parça kiraya verenler, sahip 
oldukları ve voli mahallerini 
kendileri işletmeyip hasılat
tan hisse almak veya kısmen 
para alıp kısmen hasılata 

ortak olmak suretile kiraya 
verenler, · kazançlarını beyan
name ile bildirmeye mecbur 
olacaklardır. 

BEYANNAMELER : 
Kazanç beyannamelerinde 

ikametgah işgalinin de mes· 
leki teşekkül veya belediyece 
tayin olunan sınıf, gayrisafi 

1 kazancm yekununu, gayrisafi 
kazançları tenzili caiz olan 
masraflar gösterilecektir. Bu 
masraflar çıkarıldıktan sonra 
kalan miktar mükellefin ver
giye tabi kazancı sayılır. No
terler ve noter vazifesi gö
renler damga resmi beyiye 
aidat olarak aldıkları para 
ile bundan verilmiş olan ver
giyi de beyannamelerinde 
gösterirler. 

Kazanç beyannamelerin-
de gösterilecek gayrisafi ka- , 
zançtan indirilmesi caiz olan 
masraflar şunlardır. 

A - Serbest meslek erba
bı ile noterler ve noter va
zifesini $Örenlerin müshh
demlerine verecekleri ücret 
vaya aidat; mesleklerini icra 
ettikleri mahallin kirası, ten
vir: teshin ve muhabere ve 
ilan masrafları, bu eşya için 
maliye fiatınının yüzde on 
beşini geçmemek şartile ayı
racakları amortisman, kendi
lerine ve müstahdemlerine 
ait kazanç vergisi hariç ol
mak üzere mesleklerini icra 
ettikleri mahal için ödiyecek
leri vergi ve resimler, mes
leklerinin icrası için yaptık
ları sair müteferrik ve zaru-
ri masraflar. 

B - Nüfusu 5000 ve daha 
ziyade olan yerlerde tama
men veya kısmen kiraladık
ları binaları toptan veya 
parça parça kiraya verenle
rin ödedikler kira bedelleri, 
müstahdemlerinin ücreti, mu
kavelenamede yazılı olmak 
ve verdikleri kiranın yüzde 
onunu geçmemek şartile ta
mir ve sair müteferrik işler 

eden kesif nakliyat mevsimini hazasile vaz ve tebdid edil-
karşılayamadığı gibi normal miş buulnan 6 saatlık (Hay-
aylardaki ihtiyaca yetmediği darpaşa ve İzmir garlarında 
malumdur. 8 saat) zaman zarfında yük-

Nakliyatın çoialdığı aylar- letmelerinin veya "boşaltma-
da memleket iktsadiyatını mü- larının tuminine. 
·eessir etmemek için ber mem- 2 - Sınai müessesatın stok 
lekette olduğu gibi bu mev- malzemelerinin Ağustos ayı 
sime mahsus olmak üzere içinde ikmal ettirilmesine. 
kati tedbirler alınmak zarure 3 - Bütün memlekete te.ş
ti hasıl olmuş ve bu maksatla mil edilmiş olan vagon sıpa
mevcut vagonların rotosyo- riş şekil ve adetlerine göre 
munun azaltmak ve dolayı- muamele yapılmasına, ' 

sile adetlerini artırmak husu- 4 - Muhtelif ticaret ve 
sunda yeni ahkam vazı zaru- komisyon müessesalerinin muh 
ri ve mukarrar bulunmuştur. telif adamlarını tavsiye ede-

Bu mevzudaW tedbirlerin rek fazla vagon siparişi vap-
müsbet neticelerini alabilmek mamalarına karar verilmiş ve 
için nakliyatıd en kesif bu· bu hususlarda ticaret ve sa-
bunduğu Eylfıl, birinci teşrin nayi odalarının da alakadar 
aylarıdır. olmaları için icabedenlere e-

l - Bütün tüccarların ve mir verilmiştir. 

Aydın tapu sicil 
muhal ızlığından 

Ketenyeri köyünden Abdul
lah oğlu Ali ile hafidleri 

Şakir vesaire tarafından mu
risleri Pullu oğullarından Ab
dullah oğlu Abdullahtan inti

kalen gelen Ketenyeri köyü
nün Kozyer mevkiinde doğu-

su Abdullah oğlu Ali pullu 
ve mustafa kızı Hava ve aşık 

Halil kızı Hatice batısı yol 
ve İmamlar mahallesine yol 

kuzeyı aşık Halil oğlu Hasan 
kızı Hayriye ve gece giden 
oğlu Alim vereseleri güneyi 
Menteşelerden aşık Halil oğ
lu Ali vereseleri ve Mustafa 
ile çevrili 12 dönüm mikta
rındaki bahçenin tapuda kay
dı bulunmedığından tasarru
funun tahkiki için gazete 
ile ilan tarihinden itibaren 
11 gün sonra mahalline me
mur gönderilecektir. 

Sözü geçen yerde mülkiyet 
veya her hangi bir iddiasın
da bulunanlar varsa resmi 
belgelerile yerinde bulunacak 
memura veyahut o güne 
kadar 923 fiş numarasile 
idaremize müraaca tları ilin 
olunur~ 820 

için yaptıkları masraflar; 
C - Sahip oldukları maden 

dalyan ve voli mahallerini 
kiraya verenlerden hasılattan 
hisse alanların malların sa
tışına kadar nakliye, siğorta, 
debo kirası ve müstahdemin 
ücreti olarak ödedikleri pa
ralar. 

- Devamı var • 

• 

ı Aydın belediyesinden 
1 - Belediyenin mülkiye

tinde bulunan Zafer mahalle
sinde 138 ada 13 parsel nu
maralı ve 263 metre murab
baı arsanın mülkiyeti açık 
artırma suretile satılığa çıka
rılmıştır. 

2 - Bedeli muhammeni 
metre murabbaı 40 kuruştur, 

3 -İhale bedeli bir senede 
dört taksitte ödenecektir. 

4 - İsteklilerin .şartname
yi görmek üzere yazı işleri 

müdürlüğüne, artırmaya gir
mek üzere 789 kuruş muvak
kat teminat makbuzlarile 
birlikte 3/10/938 Pazartesi 
gunu saat 16 da belediye 
daimi encümenine müracaat .. 
ları ilan olunur. 816 

17 21 25 29 

ilin 
Vilayet daimi 
Encümeninden 

Hususi muhasebe müdürla
ğünde 462 adet tahriri arazi 
cetvellerinin şartnamesine göre 

defter haline getirilmesi için 
ciltlenmesi işi 15 gün müd
detle eksiltmeye konmuşbır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
ve eksiltmeye iştirak etmek 
üzere 6/10/938 perşenbe günü 
saat onbeşte Vilayet encü
menine müracaatları ilan olu-
nur. 821 21 25 30 S 

lmtlya:ı. sahibi ve Umumi Ne~rlyal 
Müdürü : Etem Meodreı 

Bauld,91 ver : 
C. H. P. Basımevi 
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DOKTOR 

MÜNİF İ. ERMAN 
MENILEKET HASTANESİ 

Dotum, Kadın hastalıkları mütehassıs 
ve Operatörü 

Hastalannı lıer g-üo Puk kar,ısuıda Bay Huan Kami-
lin evinde kabul eder. 592 

Muayene saatleri : aabah 7 - 8 
Ôtleden aoara 3 den itibaren 

ıı&1..m._ ..... ı ... aAaaa 
Agd111 a.,. Sa. Al. 
Komisyonundan : 
Aydın birliğinin ihtiyacı 

için (96000) kilo yulaf veya 
arpa açık eksiltme ile müna
kasaya konmuştur. Hangisi 
ucuz olursa onun ihalesi ya
pılacaktir. ihale 3 teşrinevel 
938 Pazartesi günü saat 15te 

Aydın askeri satın alına ko

misyonunda yapılacaktır. Yu

lafın muhammen bedeli dört 

bin dört yüz otuz beş lira 
yirmi kuruştlir. Arpanın mu-

dammen bedeli dört bin yüz 
doksan· beş lira yirmi kuruş
tur. Yulafın ilk teminatı 332 
lira 64 kuruş arpanın ilk te
minatı 314 lira 64 kuruştur. 
Şartnamesi Aydında askeri 
satın alma komisyonunda gö
rülebilir. Taliplerin mezkur 
günde kanuni vesikalarile bir
likte komisyona müracaat et
meleri ilan olunur. 

807 16 21 25 30 

ilin 
Aydın Belediye 
Reisliğinden : 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Ramazanpaşa 

mahallesinde Vali konağı it
tisalinde 19 ada 6 parselden 

müfrez 66 metre murabbaı 

dükkan arsasının mülkiyeti 
açık arttırma suretile satılı
ğa çıkarılmıştır. 

2 - Bedeli mubammeni 
metre murabbaı üç liradır. 

3 - ihale bedeli peşindir. 
4 - isteklilerin şartname

yi görmek üzere Yazı işleri 

müdürlüğüne, arttırmaya gir
mek üzere 1485 kuruş mu· 

vakkat teminat makbuzlarile 
birlikte 3/10/938 Pazartesi , 

günü saat 16 da belediye 

daimi encümenine müracaat
ları ilan olunur. 

(815) 17 21 25 29 
....................................................... 
• • • DOKTOR • • • • f 

i FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
! Biriuci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütabasaı~ı ! 
• • 
! Parıa Tıp Fakültcai Hastanelerindco fhtuulı : • • 
: Muayyenehaoesi~.ydıntla Gazi Bulvımnda Bafalaoglu dükkaoıoıo ! 
• • 
: üzerinde her g-ün sabahdan akşama kadar Hastalarinı kabul eder ~ .......................................................... 

_, ..... ""' .,.,... 
S DOKTOR - OPERA TÖR 

S Medeni Boyer 
~ 
~ 
§; 
~ 
i) 

Memleket H!lslanesi Operatörü 
Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yaptırdı&'l evin üst katında 
kabul eder. 

~ iJP Muayene saatlan : j 
& Sabahları 8 kadar 
f; Ak,amlan 3 - 8 626 

l.ı•ttıı•aaMııaaAaa66ıdlıı~a~ · 

,, ... ,~ ...... ! •• _, 

S Biçki ve dikiş yurdu • 

E E.s::ey:.:. ~~~:;uyl:a~d: ~=la~~erle = bilumum biçki ve diki, dersleri gösterir killtür 
f> direktölüğüoden tasdikli diploma verilir mezun olan 
~ yurt açabilir masrafın çokluğu ıözöaiiae ahoarak 
fi- geri bırakılmaması için yurt direktörü biltl.mum 
ı masrafı üzerine alacaktır ücrt-tte suhulet yapılmlJbr. 
~ Şapka çiçek sepet işleri yağlı boya ve fosfor ders
il;. leri verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam
ap zet fazladır fazla izaahat yurt direktöründen alınır. J 
~ Adres: Gazi Bulvarı S. 7 
~ 784 Biçki Yurdu S. Diker Aydın 

IBa M\66. .. .. 6666 A1111ııAA 

Altı ay vade ile 
SÜMERBANK ---

Yerli kumaşlarından bilümum memureyne en ıyı, 

en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır. 

Sayın memurlanmıza bu fırsata kaçırmamalarını 

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Dcmiyolu caddesinde. Aydan 

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 rekabet kabul etmez derecede ucuzdur 

Siparişlerinizde acele ediniz 
Basımevi Mildilrlüğü 


