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Harp tehlikesi bu sefer de atlatıldı 
·Çekoslovakya hudut tashihini esas itibarile kabul etti 

Paris 20 - Fransız Başve
kili ile hariciye nazırı Lon
drada n Parise dönmüşlerdir. 

İngiliz devlet adamları ile 
yaptıkları müzakerelerde Çe
koslavak meselesinde musli
liaoe bir tarzı halle varıl

ması iç in takip edilecek pu
Jettka hakkında temamen 
mutabık kalmışlardır. Anlaş
ma dün Çekoslavakyaya tev
di tdilmiştir. İyi malumat 
alan mahafilden öğrenildiğine 
göre Çekoslavakyada pelebist 
yapılmasından vaz geçildiği 

ve Prag hükumetine yapılan 
teklifatta hudutlarm tashihi-

Varşova 21 - Gazetelerin 
Radyoların birldirdiğine göre 
eski muhariplerle bilumum 
sizasi birlikler, Polonyalılarla 
meskun bulunan Çekoslo
vak topraklarının Polon
yaya ilhalfu için bütün imkan
lara baş vurmuşlardır. 

Bu topraklarda çeklere gö
re ikiyüz bin Polonyalılara 
göre üç yüz bin Polonyalı 
bulunmaktadır. 

Eğer Polonyalıların istedikleri 
kabul edilmezse kuvvete mü
racaat edeceklerini beyan et-

' mektedirler. Zira bu toprak
lar evvelce çekler tarafından 

heyeti umumiyesinin kabulü 
beklenmektedir. 

Bunun ıçın Çemberlayn 
hareketini bir gün geri bırak
mıştır. Diğer kati cevabı da
ha geçikirse Çemberlayn Hit· 
ler mülakatı devam edecektir. 

Paris 21 - Fransız Ak
deniz filosu kara, deniz ve 

hava kuvvetlerinin manevra

larına iştirak için T olozdan 
hareket etmiştir. 

Çemberlayn-Hitler 
mülakatı 

bugün yapılacak 
Polooyalılardan zabtedilmiş-

nin esas tutulduğu Londra- · tır. 
Londra 21 - Başvekil 

Çemberlayn Perşenbe günü 
Kanisbergte Hitlere mülaki dan bildirilmektedir. Londra 21 - Salahiyettar 

Royter ajansının haber al- mahafilden bıldirildiğine gö-
dığıoa göre Çekoslavak hü- re İngiliz ve Fransız planı 
kümeti, harbın önüne geçmek , Çekoslovak .hükumeti tarafın
için İngiliz Fransız teldifleri- ' dan prensip itibarile kabul 

olacaktır. Başvekil bay Vilson 
refakat edecektır. a.a. 

ni esas itibarile kabul etmiş edilmiş ise de Çemberlayn 
yalnız bir cevap verebilmek Hitler mülakatınm kati bir 

Berlin 21 - Hitler ve ha
riciye nazırı Ritentrop Kans
berge gitmek üzere trenle 

için t ekliflerin daha etraflı neticeye istinad etmesi için hareket etmişlerdir a.a. 
bir surette kendisine bildiril- = ==== = === === ============= 

İzmir F u varı merasimle kapandı mesini istemiştir. 

Prag 21 - İngiliz Fransız 
elçilerinin verdikleri nota ü
zerine toplanan siyasi nazır

la1' meclisı müzakeresi reisi 
cumhur Hodzanın şatosunda 
sabahın saat dördüne kadar 
devam etmişti. . Şato dan av
det eden nazırlar kabine iç
timaine devam ederek saat 
6,30 dan 8,30 a kadar mü
zakerede bulunmuşlardır. 

Londra 21 - Siyasi mah
feller Çekoslavak hükftmeti
nin lngiliz Fransız projesini 
kabul etmiş olduğunu teyid 
etmektedırlyr. 

Londra 21 - lngiliz ka
binesi öğleden sonra topla
narak "hasıl olan yeni vaziyet 
üzerine müzakerede bulun
muşlari:lır. 

Prag 21 - Peçeka aıansı 
resmen bildiriyor : 

İngiliz, Fransız hükumetle
rinin yapmış oldukları müra
caatlara verilecek cevabi no
ta henüz tevdi edilmiş değil
dir. Hükumet erkanı ve siyasi 
fırkalarla yapılan müzakere 
neticelenmemiitir. Notanın bu 
gün Ciğleden sonra Fransız 

Ye lngi.lii elçilerine verileceği 
ümid edilmektedir. 

F uvara iştirak eden firmalara bir ziyafat 
verildi ve derece alanlara altın gümüş 

madalyalar tevzi edildi 

Fuvarı 723,538 kişi ziyaret etmiştir --------
İzmir, 21 - Sekizinci İzmir Enternasyonal Fuvarı, dün 

akşam Fuvar gazinosunda Fuvara iştirak eden firmalara mü
kellef bir ziyafet verilm · ş ve derece alanlara altın, Gümüş 
ve bronz madalyalar dağıtılarak 20 Ağustos 1939 da tekar 
açılmak üzere kapanmıştır. 

Fuvar 723,538 kisi tarafından ziyart edilmiş ve İzrmrlilere 
5-6 Milyon liralık bir kazanç temin etmiştir. 

C. H. P. İlyönkurul başkanlığından 
19/1/938 Pazartesi günü yapılan parti yoklamasında, 

Kuyucak beleaiye meclisi asıl ve yedek azalıkları için tesbit 
edilen parti namzetlerini Kuyucakh sayın seçicilere arzeylerim. 

Asıl üyeler Yedek üyele 

1 - Abdullah Sevgi 13 - Ali Akoğlu 
2 - Ahmet Bahri Çankaya 14 - Ali Erbeş 
3 - Ahmet ıOnsal 15 - Ftem Yılmaz 
4 - Arif İzgi 16 - Hsan Uzun 
5 - Halil İnci 17 - Habil Ünlü 
6 - Hüseyin Akmcı 18 - Hilmi Sevgili 
7 - Mehmet Kirpizsiz 19 - Mehmet Yüzbaş 
8 - Mustafa T. Yılmaz 20 - Nuri Türkeş 
9 - Mehmet sular 21 - Necip Gerçek 

10 - Hüseyin Akıncı 22 - Osman Saygı 
11 - Nuri Sarı 23 - Osman Altı.okaya 
12 - Mehmet Göriülii 24 - Osman Küçliluucw 

' 

ilk okullarda 
Tedrisat 26 Eylülde 

haşlıyor 
Alakadarlardan öğrendiği

mize göre bu sene ilk okul
larda derslere 26 Eylülde 
başlanacaktır. Bütün ilk okul
lar 20 Eylülde açılmış, talebe 
kayıt ve kabulü muamelesine 
başlanmı~ bulunmaktadır. Ka
yıd ve kabul muamelesi 26 
Eyliile kadar devam edecektir. 

İkmal imtihanlarıda 26 Ey
lüle kadar tamamen bitmi~ 
olacaktır. -·--
Südet gönüllüleri 

Berlin 21 - Südetlerden 
gönüllü kaydeden büro kay
dedilmek üzere müracaat e
den gönüllüleri tescil etmeğe 
imkan görememektedir. Bu
nun için bir beyanname neş
rederek, Almanyada çalışan 
Südetlerden gönüllü kayde
dilmek istiyenler mahalli şu
belere müracaat etmeleri ve 
kıtalara alıınmadan evvel iş
leridi bırakmamaları bildiril-
miştir. a.a. 
~ 

30000 Polonyalı 
Çek Hududunda Bir 

Mümayiş yaptı 
Moskova 21 - Tas ajansı 

bildiriyor: 
30 Bin kişilik bir Polonyalı 

nümayişçi kafilesi salı günü 
Çekoslovak hududunda bir 
nümsyiş yaparak, Poloolıların 
geçen hafta Katoviçte kabul 
etmiş oldukları karar suretine 
benzer bir karar kabul et
mişlerdir. ----··. _.. 
Çekoslavakya 
P'raansız ve lngiliz 
elçilerine cevabını 
verdi 

Prag 21 - Hükumetin 
Londra ve Paris hüklımetle-

ı rine cevabı Fransız, İngiliz 
elçilerine nota şekliode tevdi 
edilmiştir. Hükumet bu nota
da projeler hakkındaki nok
tainazarmı izah etmiş ve hiç 
bir zaman hüsnü niyetini 
izhar etmekten geri durma
dığını ve diplomatik müzake
relere de•am edilmesini öe
yan etmektedir. Nota elçilere 
saat 19 da verilmiştir. a.a. 

• 
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Vergilerde mükellefler 
lehine tadiller yapıldı 
Hükumet, kazanç, buhran ve muvazene vergi

lerini birleştiren 

dört senelik indirme proğramını hazırladı 
-7-

DEFTER TUTULMASI 
MECBURİYETi : 

Ticari olmıyan İf ve mes
lek erbabından noterler ve 
noter vazifesini görenler ha
riç olmak llzere beyanname 
Termiye mecbur olanlar ile 
beyanname vermeyi tercih 
edenler verecekleri beyanna
me esu olmak ilzere ıekil 
'Ye hangi malômah ihtiva 
edeceği nizamname ile tesbit 
edilecek bir defter tutmaya 
mecburdurlar. Noterler ve no
ter vazifesini görenlerin ka
nunen tutmıya mecbur olduk
ları defterler beyannameye 
esas olacakbr. Maden, dal
yan we voli mahallerini, ki
raya verenlerden kira muka
bilinde yalnız para alanlar 
defter tutmaya mecbur de
ğillerdir. Bunlar verecekleri 
beyannameye noterden tas
tikli kira muka velenamelerini 
'Yeya muaaddak suretini bağ
lıyacaklardır. 

Beyannamelerin verilmesin
de İfe başlanma, terk, devir 
ve tqebbiis yerlerinin değiş
tirilmesi hallerinde ve beyan
name verilmesi tercih edil
mesi takdirinde riayet oluna· 
cak muamelelerde, bqinci 
kısmındaki beyannameli mil· 
kellefler hakkında cari usul • 
ve müeyyideler tatbik edile-
cektir. 

Bu kanunun diğer kısımla
nnda yazılı vergilerden biri
ne tibi bulunmıyan ve kazanç 
ve menafi ıetiren itlerle itti
sal edenler yaptıkları mua
melelerin ehemmiyet ve de
vamına gire takdir edilecek 
gindelik gayrisafi kazançları 
llzerinden vergiye tibi tutu
lacaklardır. 

Bu iflerle iftiğal edenler
den glndelik sayri safi ka
zançlarının 24 misli niabetin
cle vergi alınacakbr. 

Noterler, noter vazifeaini 
sirenler, beyannameyi ver
miye mecbur olanlar ve be
yanname uaullbın tercih eden
lerden: 

5000 liraya kadar olan kı
aundan % 16 

5001 • 10.000 liraya kadar 
olan kwmdan % 18, 

10.001 - 20.000 liraya ka
dar olan k~dan % 24, 

20,001 lira ve daha fazla .. 
.• andan % 30 

İtgal edilen mahallerin gay
risafi iratlan vergilerine mat
rah ittihaz edilenlerden; 

A - idarehane, muhayene
hane, yazıhene ve at6lyele
rinde sanat ve mesleklerini 
yapan avukatlar, diva vekil
leri, tabipler, dit tabipleri 
ditçiler, mimarlar, mtlhendis
ler, kimyagerler, miifavirler 
ve miltebusıslar, rekllm ve 
ilin reaumları, ve bu gibi 
ilmi ve mesleki ihtisulariyle 
kazanç temin eyliyen ıalm
lar ,ifgal eyledikleri mahallin 
gayrisafi iratlarının ytlzde 60ı, 

B - Bunlardan evlerinin bir 
k1Smını yazihane, idarehane 
muayenehane, ve atllye itti .. 
haz etmit olanlar veya mu .. 
ayyen yeri olmaksızın çalı,an .. 
ikametgih ittihaz eyledikleri 
mahallin gayrisafi iradının 
ynzde 30 u nisbetinde vergi 
vereceklerdir. 

Bu kısma dahil mekellefle
re ait vergilerin tarh ve ta
hakkuk muameleleri ve ceza• 
ları bunların beyanname, gay
risafi irat karnesi veya gün
delik gayrisafi kazanç esası 
Ozerindeo vergiye tabi bulun
malanna göre bu üç sınıf 
mükellef hakkında bu kanuni 
usul tatbik edilecektir. 

Noterlerle noter vazifesini 
görenlerin vergisinden!damga 
resmi, beyiye aidatı olarak 
aldıklan paranın keşilmif bu
lunan vergisi dlifülecektir. 

Serbest meslek erbabından 
beyanname vermeyi tercih 
edenlerin vergisi dahil olduk
ları 11nda göre gayrisafi irat .. 
lannın içte birinden aıağı 
dllfmiyecektir. 
BU VERGiLERiN iNDiRME 

PROGRAMI 
Htıkümetin, kanun projesine 

muvakkat biildlmler halinde 
koyduğu maddelerle, hizmet 
erbabımn 941 mali yıbna ka
dar vergilerinin niıbetleri 

ıu ıekilde teklif edilmektedir. 
Umumi, m6lhak ue husus .. 

biltçelerden yapılan tediye .. 
lerde; 

200 liraya kadar olan kı
sım için 939 mali yılında 
22, 940 mali yılında 20, 941 
mali yılında 18, 

201 .. 400 liraya kadar olan 
kıaUD için 1939 mali yılında 
22, 940 da 20, 941 de 18, 

400 liradan yukarısı için 

Ham benzin ve petroldan istihlak 
vergisi indiriliyor 

Bu tedbirle tasfiye müesseseleri himaye 
edilmiş olacaktır --------Petrol ithal ederek bundan benzin, gazyağı, mot8rin ve 

mazot istihsal eden bazı mneueseler, 2448 numarah kanama 
bam petrol Ozereine konulan 10 kuruı istihllk resmi .dolaJI"' 
siyle faaliyetlerini titile mecbur olmuılardır. 

Hükumet "cihan petrol piyuasmm aldığı istikamet Ye bu
nun doğuracağı ihtilatlar karfımnda memleketin mildafaam ba
kımından bnyük menfaatler icabı ve iktisadi cepheden bil
haua bam petrol stokları bulundurmak ve banlann memle
ket içinde tasfiye muamelesi yapmak için tasfiye mieaue
lerinin aayısmın artması için bir ihtiyaç haline geldiğinden,, 
bunların himayesi için bir kanun projesi hazırlanm11tır. 

939 mali yılında 24 940 mali j Bu proje ile, 1718 namara
yılında 22, 941 m~li yılında lı dahahili istihllk verpi 
20 · kanununa milzeyyel 2448 na-

Blitn Ilı kik" hn.'-i marı kanunun birinci macfde.. 
n a ı ve wuu sinin A fıkra11 kalcLnlmakta 

ıahıslar nezdinde çal11anlar ve benzinden kilo bapna 9 70 
yapılacak tediyelerde: petroldan 2,20 kmat iatilıİlk 

200 liraya kadar olan kı.. resmi almmuı teklif ec:lilmek-
sım için 939 mali yılında 22, teclir. 
940 mali yılında 20, 941 mali Proje g6re, gümrilk ithalit 
yıhnda 18, umumi tameainin 695 aama-

201-400 liraya kadar olan ruın A fıkrasında yazdı lıam 
kısım için 939 mali yılında tufiye edilmemif, temizleme-
24, 940 mali yılında 22, 941 mif, mayi madeni yağlarm 
mali yılında 20, ithali aruında banlann yazi-

400 liradan yukansı irin yatine ve taktiri suretile el-
.,. de edilecek 270 hararet cle-

939 mali yılında 26, 940 ma- reainden evvel takarrDr eden 
Ji yılında 24, 941 mali yılın.. mayi madeni mahrukat (ben .. 
da 22, nisbetler üzerinden zin ve benzerleri, gazyağı. 
vergi abnacakbr. ağır moden yailan ve torta-

Umumi, mülhak ve hususi ları) miktarı maliye ve glm
biltçele,den verilen mesken rlk inhisarlar Yeklletince 
tazminatından tamamile 931 mitereken tayin olunacak 

kimyagerlerden mütqekkil 
heyet tarafından yapılacak 
tahlil ile tespit olanacak 

senesinde mevcut diğer mes- 1 
ken tazminatının 30 liraya I 
kadar olan kısmı yilzde 10 
nispetinde vergiye tabi ola
caktır. 

Bu proje ile tayin olunan 
nisbetler, 1683 numaralı ve 
8.6.930 tarihli askeri ve mül-
ki tekaüt kanunundan evel
ki kanun ve hükümlere g6re 
kendilerine maaş bağlaomq 
olan tekant, yetim ve dullar 
maqları hakkınd 1.6.939 
tarihinden itibaren tatbik o
lunacaktır. 

Bu kanunun yürllrlllğe gir-
diği zamanlardan evelkine 
ait olup heniz tarh ve ta
hakkuk muamelesi yapılmasa 

veya katiyet kesbetmemİf 

olan veyahut tahakkuka tah 
siline tlbi bulanan •ersller· 
de mlkellefiyet şekli vergi 
niıbetleri, muafiyetler ve 
mliruru zaman eski büldimle-
re, tarh ve tahakkuk mua
meleleri bu kanun htıkilmle--

rine tibi olacakbr. Bu nevi 
muamelelerin tibi olacağı 

misil ve para cezalan hak
kında bu lıanunla eaki ka .. 
nunda yazdı olanlardan han
gisi mikellef lehine ise o 
tatbik olunacaktır. 

kilo batına gaz yağından 
7.20 kal'Uf; benzinden 9.70 
kUl'Uf dahili iatihlik vergisi 
gimrülderce tahakkuk etti-
rilerek teminat makabilncle 
iç ay müddetle tecil Ye llçtbi-
cil ay aonunda tahsil olaa
cakbr. 

Bu suretle gilmrDlderde 
vergısı tahakkuk ettirilmit 
olan maddenin memleket ipo 
de tasfiyelerinden dolayı deY
letçe bqka vergi alınmaya
caktır. Şu kadar ki, memle
ket dahilinde bu aaretle tu
fiye edilerek piyasaya ara
dilecek benzin, gazyap ye 
mazot evsaf cepheaindea laa
riçten giren benzerleri dere-
ce ve ayarından qaP, ohm
yacak ve bu baaaa iktisat 
Veklletinin daimi mlrabbai 
altında bulundurulacaktır. 

Glmrilk iclhallt· nmnmt ta
rifesinin 695 iaci numarumm 
B ve C fıkralanatla p.teıi-
len benzin, g~ Ye bea
zerlerinin ban~ iA&l ola-
nanların meml dahOiade-
ki depolarda aakme aatıı 
fiatl•ı maliyet becleliaclen 
qağı inclirildiji veı ,,~ea 
ithal edilenlere n ... 
olarak ithal olaaap dahilde 
taktir Ye tasfiye olmaacak 
mayi malarakatm ~e o..-. 
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Südet lejyonları 
Çek hududuna 
taarruz ettiler 

Prag 21 - Fransız, İngiliz 
hükfunetlerile Çekoslavak hü
kumeti arasında noktainazar 
taatisi devam etmektedir. 
2.15 ten 3,30 kadar Fransız 
1ngillz sefirleri yeniden hari
c:iye nazırı Beoeşi ziyaret 
ederek yeni bir nota tevdi 
etmişlerdir. Kabine yeni bir 
içtima akdetmiştir. Bu sabah 
bir tebliğ neşredilecektir. 

-···-Yaı·alılar Alman 
Topraklarına 
Götürüldü 

C. T. K. Ajansmdan; 

Peşte 21 - Almanyadan 
gelen haberlere göre silahla 
çeteler Çekoslavak hududuna 
taarruz etmişlerdir.f Bu çete
ler Südet Alman lejiyonuna 
lllensupturlar. Hadisede ma
halli memurlarından sekiz ki
şi yaralanmıştır. Südetlerin 
yaralıları Alman arazisine 
nakledilmiştir. a.a. 
~ 

Macar başvehili ile 
hariciye nazırı 
Peşteye döndü 

Peşte 21 - Başvekil f mre
di ile hariciye nazırı Dekan
ya Eştengadenden tayyare ile 
buraya gelmişlerdir. a.a. 

Berlin 21 - Havas ajansı 
muhabirinden: 

Eştengaden mülakatında 
Macar başvekili İmrodi ile 
Dekanyenin, Almanyanın Çe
koslovakyaya karşı bir hare
keti karşısında Macaristanın 
ittihaz edeceği hattı hareke
tin nasıl tebarüz edeceği 
hakkında bir sual karşısında 
kaldıklarının pek muhtemel 
olduğu bildirilmekteir. a.a. 

fazla bir fiat yüksekliği ar
.zetmesi suretile ikinci madde 
lıadleri içinde işlenmiyeceği 

anlaşıldığı takdirde hükümet 
bu işlemeyi mümkün kılacak 
surette tenzilat icrasına sala. 
hiyetii olacaktır. 

1718 numaralı dahili istih
lik vergisi kanununun ikinci 
maddesini tadil eden 2414 
numaralı kanunun birinci mad 
desi şu şekilde deA tirilmiş-
tir. 

"Dahildeki membalardan 
istihsal olunan 270 hararet 
derecesinden evel takarrür 
eden hafif yağları muhtevi 
bam, tasfiye edilmemiş, te
mizlenmemiş mayi madeni 
mahrukat ve madeni yağları 
tasfiye taktir suretile veya 
sair muamelerle petrol, ben
zin ve mümasili mayi madeni 
mahrukat istihsal edenlerden 
istihsal ettikleri maddelerin 
her kilosu için sekiz kuruş 
istihlak resmi alınacaktır, 

AYDIN 

Karapınar belediye 
Reisliğinden 

T e!viye, taş ve kum işle
rinde belediye vesaitinden 

istifade etmek üzere Karapma
rın İstiklal caddesinde 258lira 
60 kuruş bedeli keşifli 2155 
metre murabbaı kaldırım us
tadiyesi 2/eylôl/938 günü baş
layıp 5/10/938 günü ihale e
dilmek üzere münakasaya 
konmuştur. 

İsteklilerin şartnameyi gör
meleri ve iştirak etmeleri için 
% 7,5 pey akçesi yatırmak 
şartile encümenimize müra-
caatları ilan olunur. 823 

Zayi 
Aydın Emniyet müdürlü

ğünden aldığım 6/94 sayıh 
ikamet tezkeremi zayi eyle
dim. yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü kalmadığı ilan 
olunur. 

Aydın Çeştepeköyünde 
oturan Yuğoslavya 
tebasından Hasan 

Süleymanoviç 

Vilayet daimi 
encümeninden 

Hususi mubasebenin ihtiyacı 
ol~n 1825 lira 75 kuruş mu
hammen bedelli evrakı mat

bua 29191938 perşembe gilnü 
saat 15 de ihale edilmek ü
zere açık eksiltmeye çıkarıl

mıştır. Muvakkat teminat mik· 
tarı 137 liradır. Taliplerin il 
daimi encümenine müracat
ları. (799) 14 18 22 27 

Aydın inhisa~lar 
Başmüdürlüğünden 

Bir sene zarfında Aydından 
Çineye ve Çineden Aydına 

nakledilecek inhisara aid yap
rak tütün, mamulat, içkiler 

ve ispirtolarla sandık ve sa
irenin nakliye ücretleri evvel-

ce açık eksiltmeye konulduğu 
halde tayin olunan 15 eyliil 

938 tarihine kadar eksiltme
ye girişmek için idaremize 

hiç bir mµracaat vuku bul
madığından eksiltme müddeti 

27 eyliil 938 tarihine rastlıyan 
Salı gününe talik edilmiştir. 

İsteklilerin muayyen günde 
saat on dörtte Başmüdüriye-

timizde müteşekkil komisyona 
müracaat etmeleri ve eksilt-

meye girmeden evvel yüzde 
yedi buçuk nisbetinde otuz 

liradan ibaret muvakkat te
minat akçesini baş müdüriye
timiz vemesine yatırmaları 

ilan olunur, 812 
18 22 

imtiyaz aahibl n Umumi Neşriyat 
MiidUrü ı Etem Meodreıı 

Baaıldıin Yer : 
C. H. P. BaaımeYİ 

l ası zehaöıle 

Aydın icra 
Memurluğundan 

O. No. 9351454 
Gayrı menkul malların açık 

artırma ilanı: 

Alacaklı : İzmir Cümrük 
İdaresi. 

Borçlu : Aydında keresteci 
oğlu Rifat. 

1 - Satılan gayri menkul: 
Tapunun nisan 340 tarih ve 
61 numarasında kayıtlı çeşte
pe köyünün ayak döşemesi 

mevkiinde 20 dönüm ve ay
nen metre murabbaına çev
rilişinde 1 hektar 8380 metre 
murabbaı tarlanın 64 hissede 
35 hissesi satilıktır. 

Hududu: Tapu kaydına gö
re şarkan haci arap İbrahim 
tarlası şimalen Bozdoğanlı 
Mestan tarlası ve garben ha
li hazırda haci arap zevcesi 
tarlası cenuben mera ile çev
rili. 

Kıymeti: Bu yerin tamamı
nı 100 lira satılan hisseyede 
54 lira 60 kuruş kıymet tak
dir edilmiştir. 

2 - Tapunun mayıs 340 
tarih ve 10 numarasında ka
yıtlı şahnalı köyü civarında 
560 adet zeyin ağacının borç
luya aid yarı hissesi. 

Hududu: Tapu kaydına 
göre şarkan deveci Mestan 
zeytinliği batısı dere kuzeyi 
sarı Ahmed zeytinliği güneyi 
molla Halilin Mehmed zeytin
liği ile çevrili. 

Kıymeti: Tamamın 2,240 li
ra ve satılan hisseyede 1,120 
liradır. 

3 - Tapunun kütük 2663 
parsel 108 pafta 13 de ka
yltlı Aydının Kemer mahalle
sinde kain 234, metre 52 
santimetre murabbaı yağha
nenin yarı hissesidir, içinde 
beton bir havuz bir oda Ye 

ahır dört zeytin tokel ve su 

tulumbası ve kazan ve iki 
adet zeytin ezme taşı ve iki 
adet yağ sıkma burgusu bir 
kazan ve taştan hamur 
teknesi vardır. 

Hududu: Önü kemer yolu 
arkası solu mezarlık sağı 
İzmirde Cemal Şürekasına ait 
fabrika ile çevrilidir. 

Kıymeti: Tamamına SOC li
ra ve satılan hisseye de 250 
lira kı!'met takdir edilmiştir. 

4 - Tapunun Nisan 340 
tarih ve 59 sayısında kayıtlı 
Çeştepe köyünUn Boozdağan
mevkiinde bir hektar 5514 
metre murabbaı tarlanın 32 
hissede 3 hissesi satılıktır. 

Hududu: Şarkan Bozdoğan
lı garben Hasan Ali şimalen 
Kayaklı oğlu mnstafa cenu
ben haciz arap zecesi ile 
çevridir. 

Kıymeti: Tamamına 80 lira 
kıymet takdir edilmiştir. 

YOZ 3 

Sahşın yapılacağı yer ve 
gün. Aydın icra dairesinde 
25/10/938 tarihinde Salı gü
nü saat 15 de ve temdit · art
tırmasının 9/111938 tarihinde 
Çarşanba günü aynı saatte 
yapılacaktır. 

1 işbu gayri menkulün arbr-
ma şartnamesi ilin tarihin
den itibaren 35/454 numara ile 
Aydın icra memurluğunun muay 
yen sayısında her kesin görebil
mesi için açıktır. 

İlanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak isteyenler işbu 

,artnameye ve 351454 dosya No. 
siyle memuriyetimize muaracaat 
etmelidir. 

2 - artırmaya iştirak için yu
karda yazılı kıymetin % 1,5 nisbe
tinde pey veya milli bir banka
nıo taminat mektubu tevdi edi
lecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususile faiı 
ve masrafa dair olan iddialarını 

işbu ilan tarihinden itibaren yırmi 
gün içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyetimize bildirme
leri icabeder. Aksi halde hakları 
tapu sicilile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır

maya iştirak edenler artırma şart
namesini okumuş ve lüzumlu ma
lumat almış ve bunları tamamen 
kabul etmiş ad ve irtibar olunur
lar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağrıldık
tan sonra en çok artırana ihale 
edilir. Ancak arbrma bedeli mu
hammen kıymetin %75 şini bul
maz veya satış isteyenin alacağı
na rüchanı olan diğer alacaklılar 

bulunup ta bedel bunların o gay
ri menkul ile temin edilmiş ala -

caklarının mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok arbranın teah-

hüdü baki kalmak üzere artırma 
onbeş gün daha temdid ve onbe
şinci günü aynı saatta yapılacak 
artırmada, bedeli sabş isteyenin 
alacağına ruchanı olan diğer ala
caklıların o gayri menkulle temin 
edilmiş alacaklan mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartiyle en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale yapıl 
maz. •e satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya ve-

rilen mühlet içinde parayı vermezse 
ihale karar~ bozularak kendisin
den evvel · en yüksek tek.lifte 

bulunan kimse arz. etmiş olduj'u 
bedelle almağa razi olursa ona 
razı olmaz veya bulunmazsa he

men on beş gün müddetle arbr· 

maya çıkarılıp en çok arbrana 

ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler ic;in yüzde 
beşten hesap olunacak faiz ve 

diğer zararlar ayrıca hükme hacet 

kalmaksızın memuriyetimizce alı
cıdan tahsil olunur. Madde (133) 

Dört gayri menkul Yukarda 
gösterilen 25 I 10 I 938 tarihinde 

Aydın icra memurluğu odasmcb" 
işbu ilan ve göterilen artırma 

şartnamesi 

ilin olunur. 
dairesinde satılacağı 

(823) 
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DOKTOR ~ 

.. . . 4 
MUNIF 1. ERMAN ı 

1 
NIENILEKET HASTANESi ~ 

Doğum, Kadm hastalıkları mütehassıs ~ 
&-:;';. ve Operatörü 
K 
W Hastalarını her ziin Park karşısında Bay Hasan Kiıııi- 4J 
~ lin evinde kabul eder. S92 ~ 
~ Muayene saatleri : sabah 1 - 8 ı 

. LıDa!llMlta~~:·oora ~:ma::;.""6~ 
Aydın as. 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. İhale 3 teşrinevel 
938 Pazartesi günü saat 15te 

Aydın askeri satın alma ko

misyonunda yapılacaktır. Yu

lafın muhammen bedeli dört 
bin dört yüz otuz beş lira 
yirmi kuruşt~r. Arpanın mu-

clammen 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 ilin olunur. 

807 16 21 25 30 

ilin 
Aydın Belediye 
Reisliğind~n : 

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 satı lı
ğa çıkarılmıştır. 

2 - Bedeli muhammeni 
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 • • • 
~ FAHREDD~ SÜGÜR ~ • • • • 
: Birinci Smıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı : 
• • • • • Paris Tıp Fakültesi Hasunelettnden lhtis:ııılı • • • 
: Muayyenehaneai~.ydmrla Gazi Bulvarında Bafalıoglu Jükkanıoıo ! 
• • : üzerinde iıer giin ıabahdan aktaraa kadar Hastalarinı kabul eder ! ........................................... ~ .......... . 

= ,, .................. ~···· J DOKTOR - OPERATÖR 

g Medeni Boyer 
~ • s .. 

Memleket H;ıslanesi Operatörü 
Hastalannı Her gün parle caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yaptırdiia evin üst katında 
kabul eder. 

Muayene saatları : • ,. 
tP Sabahları 8 kadar 

L Aktamları 3 - 8 

6ılııtııı•ı1ıı..aı ......... tııı8ııdlı.ılı6 .. ~-. 

..................... ~ 
S Biçki ve dikiş yurdu • .. IJo · Süreyya Diker kayda yaşladı 

tP En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle 
: bilumum biçki ve dikiş dersleri gösterir kültiir 
ı;. direktölüğündeo tasdikli diploma verilir mezun olan 
.. yurt açabilir masrafın çokluğu göıöoüne alınarak 
~ geri bırakılmaması için yurt direktörü bilumum 
~ masrafı üzerine alacaktır ücrt"tte suhulet yapılmıştır. 4İ t Şapka çiçek sepet işleri yağlı boya ve fosfor ders- t_ 
: leri verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam· ·
§" zet fazladır fazla izaahat yurt direktöründen alınır. • 
~ Adres: Gazi Bulvarı S. 7 '@I 
~ 784 Biçki Yurdu S. Diker Aydın 41 
~IJnııı ıtrııD!ıı ~ ıiıı~ıtllll.ıı liı~ ~ı :l'ıı tıiıı1l'ı ~ ~ıtı lı ıllııı ~6Gı611ı..i 

Altı ay vade ile 
SÜMER BANK 

Yerli kumaşlarından bilumum memureyne en ıyı, 

en temiz, biçki ve özeniıJe elbise yapılmaktadır. 

1 
Sayın memurlarımıza bu fırsatı kaçırmamalarını 

hassaten tavsiye ederiz. 

Muzaffer Eraydın 
Demiyolu caddesinde. Aydın 70S 

Belediyelerimizin nazarı dikkatine 

Matbaamızda Belediye seçim defterleri, Seçici ve seçileceklere 
mahsus cetveller, Numara kartları, Seçim b~yannameleri usul 
ve nümunesine uygun olarak, iyi cins birinci hamur mürekkep 
geçmez kağıtlarda temiz işçilik ve iyi baskı ile hazırlanmışhr. 

Fiyatlarımız rekabet kabul etmez derecede ucuzdur 

Siparişlerinizde acele ediniz 
Basımevi Mildllrlüğll 


