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Kamutay kapanırken 
' - - - Kazanc vergisin-1 

deki tadilat 
Kırşehir Valisi 
B. Midhat Saylam 

Aziz ve kıymetli bemşerimiz 
Kırşehir valisi B. Midhat Say
lam dün akşamki trenle iz
mirden şehrimize gelmişlerdir. 

Başvekilimiz mühim bir nutuk irat Nisbtlerde, mükellefler 
lehine ten~ilat yapıldı ederek hükômetin harici ve dahili 

siyasetini izah ettiler 
Kamutay hükumete ittifakla itimat beyan etti 

ve Hatay meselesi için salahiyet verdi 
Büyük Millet Meclisinin evvelki gün yaptığı son toplantıda 

bir çok kanunlar kabul ettikten sonra ikinci teşrin ayının 
birinci günü tekrar toplanmak üzere yaz tatiline karar ver
miş olduğunu dünkü nüshamızda yazmıştık. Kamutayın son 
celsesinde kürsüye gelen Başvekilimiz B. Celil Bayar hükii~ 
metin harici ve dahili siyasetini izah eden çok mühim bir 
nutuk irat etmişler ve ezcümle Hatay meselesi üzerinde dur
mutlardır. Kıymetli Başvekilimizin bir çok yerlerinde sürekli 
alkışlarla karşılanan bu nutkundan sonra Meclis hükiimete 
ittifakla itimadını beyan etmiş ve Hatay meselesi hakkında 
hükümetin takip edeceği siyaseti tasvip ederek salahiyet 
•ermiıtir. Bqvekilimizin nutkunu aynen neırediyoruz: 

Kazanc vergisi kanununda 
yapılan mühim değişiklikleri 
ihtiva eden ve Büyük Millet 
Meclisince kabul edilmiş olan 
3470 numaralı kanun bugün
lerde tatbik sabasına kona
caktır. Kanunda değişen nok
talar şunlardır: 

1 - 3258 numaralı kanun
la 60 kuruşa kadar olan işçi 
gündeliklerile 120 kuruşa ka
dar olanlardan 60 kuruş için 
kabul edilmiş muafiyet haddi 
yani kanunla 80 kuruş olark 
değiştiril mittir. 

2 - Eğlence ve istirahat 
mahallerinin vergilerinde alel 

( Denmı 5Gn~G aahlfede ) 
-Mun~~n ntaniv~ =================~

1
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zifelerımize nihayet verirken Ekmek Fiyatları ucuz a ı 
memleketin ifleri hakkında 
ablerle göripneği bir vazife 
bildim. Bu maksatla yüksek 
huzurlannaza ıelmit bulunu-. 
yorum. Hilkümetimizin takip 
ettiği esaslar içinde en mü
him telakki ettiği teY sizin 
ıahsiyetlerinize, Büyük Türk 
milletine proıramile vadettiği 
ıeylerin tatbiki ve icra .. dır. 

Neyi vadettik, neyi yapmak 
istiyoruz, hangilerini yapa· 
bildik? 

Beraber, milıterek mesai
mizin eseri olu itlerde dahi 
hayh merhaleler aldığımızı 
talunjn ediyeraz. Hepimizill 
maltmu olchli11 ve bizzat yap 
tıfımız ıeyler olduğu için bun 
lan yeniden birer birer tek
rar etmek suretile maruzatı
mı uzatmak niyetinde eleği· 
lim. 

MALI MESELLER: 
En mühim meşgalemiz, fÜp

he yoktar ki mali vaziyetimiz . 
ve ba husustaki tetkiklerl111iz
le mali kararlanmızdır. Yük
sek MeeM, ba sene büclceyi 
daba ıeait ve daha verimli 
olarak hükiimete tevdi etti. 
Hükômet," bu badceyi ele al-

(De ... , 3 lacl .. hıfede 

H.llıeoi lı6rui: 

Bagh: 
Saat 17 de Köycülük, 

28 de Kitapsaray ıubele
ri komite toplantıları vu
du. 

Araalan dükain haline getiren meyva 
cıtar kaldırılıyor 

Bundan sonra -arsalarda mtlnavlık yasak 
DIJ~klinlarlh açılıp -ıliıpanma saatleri 

de tesblt edilecek 
Belediye D•llbi Encümeni 

dia belediye reisi Wlrili Rliif 
Feyzi Aydofduntıa reilillfi 
albacl• mutad toplalltlldnı yaıp
mlf ve liıağldaki kJirarliri 
ittihaz etim"ftiT. 

1 - Şeloi'D lfuılite1ff Würat-

Her vl/Agette nt'e 
yapılacak 
· Her viliyette bir ilse a~ıl
ıaası Maarif vekiletiace ka
rarlatbrılmıf bulunmaktatlır. 

Bet sene içerisinde biitüii 
viliyetlerimizde birer lise bi
nası yapılacak, mektepler faa
liyete ıeçmif olalacakbr. Bu 
cümleden olmak üzere, ya· 
kında Maraş ve Çankın da 
yeni, modern ve büyük birer 
lise binası yapılmak üzere te
mel atılacaktır. -·-Mensucat fiyatlan 

iktisat Vekaleti elli kalem 
kadar iptidai maddenin güm
rük resminde ehemmiyetli 
tenzilat yapmağa karar ver
miŞtir. Bunlar arasında yiln 
ve pamuk ipllkleide vardır. 
Ba suretle mensucat" flyatla
rında mühim ucuzluklar ola
calitii'. 

leriaCle billlassa h1ilC6~et ve 
gla~i l>ulvarları Uzerinae ve ar
lal~r içinde meyveCilik yap~~ 
lann ıayri aıbbi vaziyetİerile 
i>Jrıa'her ıeliria güzelliğioi~e bo 

zA f,fr manzara i&stermekte ol-

• 
1 

Matbaat #Jtl)-o1arı 
Yalnız Ankara, latanl>al ve 

lzmirde birer matbuat bllrosu 
lbevcuttur. Dahiliye Vekileti 

her viliyette bir matbuat bii
roıu fefliği ihdasını faydah 

bulmali:tadır. Yakında her vi

liyette b\rer matbuat bürosu 
şefliği ihdas edilecektir. 

Kudüste 
idam edilen yahudi 

• 
gancı 

Kudüs 30 - idam edilen 
yahiıdi gencinin öğleden ıon
ra yapılan cenaze merasimi 
m6hl111 mikdarda zabıta, as
ker ve fayyareİerin nazarti 

altında yapılmıı ve biç bir 
bidise olmamıtbr. 

-~ 

Avukatlık ve dava ve-
killiği ruhsatnameleri 
Avukatlık ve dava vekilli

ği ruhsatnamesi isitiyenlerin 
müracaat ettikleri yerlerde ve
kalet yapacakları tahakkuk 
ettikten sonra taleplerinin 
tetkik edilmesi adliye bakan
lığınca kararlaşbrılmıştır. . ... . 
Japongada şiddetli 
gağmuı·lar 150,00fJ 
ev sular altında 
kaldı 

Tokyo 30 - Üç günden
bcri devam eden tidetli yağ
murlar kırk kitinin ölümüne 
sebep olmuı ve yüz elli bin 
evi sular basmlf~· . Selleı tO 
k~i alup götilrmüttür. Tokyo 
nun civarla münakalatı fap}• 
lamıyacak derec~yq Jelmif ve 
bir m~ddet g~ilmiıtir. H~
rat yüz on ~ilyon Y•l\!ı b,
lij olmaktadir. Bu felik~t 

altllllf sene zar~da ~k@p 
keydedilea fellketlerin en bil 
J&iildilr. Yağmur esna•ltda 
vukubulan yer aar11nbaı fel&
ketzedeleria kork0ı ve debfet 
lerini bir kat daha arttır
mııtır • 

Tokyo 30 - Y •imar yll
zOnden Tokyonun merkezinde 
ar~zi kayması neticesinde oa 
sekiz ev yıkılmıı ve yilz kiti 
ankaz altında kalmıJtır. An; 
kaz altında kalanlann otuzu 
kurtarılmıjtır. -···-J"ponlar tarafınilan 
milsadere edilen 
Sovget gemisi 

Tokyo 30 - Japon hari
ciye nezarti milstctan Japon 
sularına wirdiğinden dolayı 
kaptanı 1500 yene çarptırılan 
ve müsadere edilen Sovyet 
gemisi için Sovyetler hükü-
meti tarafından yapılan pro
testonun haksız olduğunu be
yan etmittiştir. Sovyetler Ja
ponlann ittihaz etmit olduğa 
bu kararın 1905 mu•hedesi ab
kimına muhalif olduğunu 
iddia etmektedirler. 
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Saf, temiz ve hakiki 
zeytinyağının vasıflan 

Fena kitaplann çoc·ulWır· 
üzerindeki tesirleri 

Zeytinyağları nevilere ayrıldı 
Ekonomi Bakanlığı, zeytinyağının utıcılar elinde binbir tek

le rirmeıini &nlemek ve bu suretle halkımızın kullandığı yat.o 
mahiyetini anlamasını temin etmek iizere tedbirler almak içia 
zeytinyağ tüccar ve mllıtabsillerinden bir kısmım Ankaraya 
davet etmişti. Yapılan bir çok toplantılardan ve yağ tOccar 
ye milıtabsillerinin mütaleaları alındıktan sonra bakanlık, zey· 
tinyağlarına aid bir nizamname projeıi bazırlemıtbr. 

Nizamname projesinin ba- denilecektir. Proje unayide 
f1na zeytinyağının tarifi ya- kullanılan yağlar Lampant, 
pılmaktadır. Nizamname pro- endüstriyel zeytinyağı, pirina 
jesine RÖre zeytinden elde yağı olarek dört kısma ayni-
edilen ve diier nedati vesair maktadır. Bu yağlar dıtında 
yağlarla karışmamıı olan yağ- kalan yağlar zeytinyağı diye 
lara zeytinyağı denilmektedir. satılmıyacakbr. 
iyi kemale gelmit. sağlam fabrika tisirhane veya zey-
taze zeytinlerden elde edilen ünlik sahipleri zeytinyağını 
ye ta'sirlerden sonra hiç bir satışa arzederken zeytinyağı-
kimyevi muameleye tibi tu- nın tipini, aıidin asgari, aza-
tulmamıt olanlara tabii zey· mi mikdarını, menteini göze 
tinyağı, zeytinden gayri yağh çarpacak bir tekilde etikette, 
tohum çekirdek ve meyveler- ticari faturalarda ve satıı ve 
den elde edilen yağlara ne- tasarruf iıbat eden diğer ve-
batt yağlar, zeytin küspeıin- ıikalarda göstermek mecburi· 
den yıkanma veya ekstraksi- yetinde olacaklardır. 
yon suretile elde edilen yağ- Toptan ve perakendeciler, j 
lar pirina yağı, ekşime, çürü- fabrika, tisirbane ve müstah- ı 
me, is, küflenme Ye kurtlan- siller veya ikici ellerden al-
ma Yesaire gibi nakot koku- dıklan zevtinyağlarını kap 1 
lar ver~n yoğlara yabancı değittirmek suretile salata 
kolcular denecektir. 1 

arzederlerse mesnliyet kendi- 1 Nizamname projesine göre 
kısımlara ayrılan zeytinyağla
rından aıidi azami yllzde 0,7 
bulunan yağlara silzme, aza
mi asidi yilzde 1,5 olan yat
lara ekstra ekstra. azami asi
di yüzde 1,5 - 2,5 olan yağla
ra ekstra, azami asidi yüzde 
2,S - 3,5 olan yağlara yemek
lik, azami asidi 3,5 - 4,S olan 
yağlara ııra yemeklik, azami 
asidi yüzde 0,2 olan yağlara 

afi Rafina, azami asidi yilrde 
1 olan yağlara Rafina yaiı 

lerine ait olarak gene bu 
ıartlara uyacaklardır. Kabın 
ilzerindeki vasıflardan gayri 
vasıflarda zeytinyağı satııa 
çıkanlar ceza g&receklerdir. 

Perakende satanlar aldık
ları zeytinyağının kabının üze
rindeki vasıfları herkesin ğö
receği ıel..ilde ilin edecek
lerdir. 

Fabrikalar ve toptan satı· 
cılar bu nizamnameye uyarak 
sabf yapacaklard1r. 

Çocaklan anlatılacak ma
aallarıa ve ellerine verilecek 
kitaplann çok dikkatli olarak 
meçilmeli bir zarurettir. Çlln
kü benllz hissi itiyatlan ta· 
mamlanmamıt olan bu kiSrpe 
varlıklar abliki hissin ve ten· 
kid hi11inin neye dayanarak 
kurulduğuna aid tecriibeler 
edinmemiflerdir. Onlar ken
dilerine verilenlerin hepsini 
iyi veya fenayı kabul ederler 
ve kendilerinde çok kuvvetli 
olan taklit hassuı dolayııile de 
bu verilmiı olanlara benzer 
hareketler yapmaya çalaıırlar. 
Bu itibarla çocukların temyiz 
kabiliyetlerini, iyi veya fena-
yı ayırmak kudretlerini kiiçiik 
yaftan inkişaf ettirerek ço
coklann fikren kuvvetli olma-
lanna çalıımak lazımdır. Bu 
hizmete yanyacak vasıtaların 
en miibimlerinden birisi çocu
ğun kartılaıbğı edebiyattır. 
Bunun içindirki çocuğun ağ-

rendiği masalları ve okuduğu 
kitapları esaslı bir tahlilden 
geçirmek her mürebbinin en 
önde gelen vezifelerinden bi-
risidir. , 

Çocukların hayali mevzu
lardan hoılandıklan yaşlarda 
kendilerine anlatılan bazı 

terbiyevi vasıtalar aramak ve 
10nra oqları çocuğumuza tat
tırmak gerektir. Bunlar içer
sinde korkunç olanlanna yt.r 
verilmemelidir. Çocuku bu yaş
larda henüz hakikat ile ha· 
yali birbirinden ay1ramıyan 

çocuk, ileride kendine anla
blmıt olan feylerin hakikat 
olmadığı farketse bile, bu gi
bi korkuların çocuğun ruhi 
hayabnda iz barakma•ı ve ço-

= 
•Aydın" ın telrilıo•• : 19 ı laz olmadıiım pek çabuk İl• 

----------------------.. pat etti. Bir Çocuğun Macerası Giindllzleri tarlalara çalıt-

1 mağa gidiyor ve akıamlan 
• pek yorgun d8n6yordu.Fakat 

------• iyi bir gıda aldığı içinde git-Y aaan : Jeanne Mairef 

- Dün, dedi. Ben aizi aa
aem zaonetmiıüm. 
Kadın gülerek cevap verdi. 
- Pekili küçüğüm. Bende 

annenin yapaca"larını yapa· 
cağım, evvell ıu elimdeki 
çorbayı al bakayım. Sonrada 
konu,aruz olmaz mı ? 

Filhakika konuştulsr da •• 
Piyer, bir defadan fezla 

hikiyeıini anlattı Ye ona her 
anlabşında inanıldı. 

Nihayet Pi yer; 
- Şimdi, dedi. Avukat a

mucamı bulmak için ne yap
mak lizımgeldiğini bilmiycv 
rum. 

Madam PifOD biraz dlifftn· 

Çevirea : V. H. tikçe kuvetleniyorda. Çiftlikte 

\ 
dükten ıonra; herkes ondan memnun idi. 

- Dinle küç6k,. dedi. Se- Ve herkes onn ae•iyordu. 

1 
ni iyi edip ayağa kaldardık· Küçük kahramanımız; ken-
tan sonra kocama ; dini açlıktan öldükten ıonra 

" Senin yamnda çalıımak bir cennete gelmiı AD1yordu. 
istiyorum, dersin. Onun bu m 
dileğini reddedeceğini zannet- Pariste 
mem. Pekili çaLtırsın ve Çok ıen ve çok gllrilltlllil 
diğer işçiler gibi gündeliği- bir muzik sesi Müıyo ve ma-
ni de alırsın. Biraz para bi- dam Delsert'in aaluonlarmı 
riktirincede seni bir trene dolduruyordu. 
bindirir Pariıe yollarız. ister· Dışarıda bava •oğuktu ve 
isen burada kalırsın, ıeni iyi birinci kinunun kapalı bir 
bir çiftçi olarak yetittiririz. gününün derin bOznll Yardı. 

Mevsim zaten it ve faali- Fakat daha hava kararma-
yet mevsimi idi. dan yakılmıf ve panl parıl 

Piyer, kendisinin faydasız, parlayan avizelerin ziyaya 
biç hir iıe yaramaz bir bay- boğduğu çiçeklerin ortasmda 

cukta bir takım uaLI teza
hiirleri mucip olması ihtimali 
Yardır. Gene maaallar içinde 
zulm8n, hakıızlıian, fenalığıa 
galebe•ini tasvir edenleri. ço
cuklardan muhakkak uzak 
tutmalıdır. Aynı zamanda ma
saldaki kahramanın hedefine; 
sihirli kuvvetler, esrarlı yar
dımlarla vardığını değil, ken
di kuvveti, kendi gayreti, 
kendi doğruluğu ve ceaarcti 
ile isteklerini elde ettiiini 
anlatan masalların terbiyevi 
kıymeti vardır. 

DeYamı Yar 

Rilam ve şarbon 
mücadelesi 

Temmuzun birinden itibaren 
rlam ve prpon mlicadeleai 
batlıyacaktır. 

Bu hastalıklara mesab ol
duğu g&rillen hayvanlar itlif 
olunacak, ne derisinden, ne 
boynuzundan, ne de diter 
kabili istifade taraflanndan 
istifade edilmiyecek, kireçlene 
rek gömülecektir. 

Fransada 
Şimendüfer ücretlerine 
yüzde 20 zam yapıldı 

Paris 30 - Mnbim mikdar
da açığı buluuan Franıa de
miryollan kumpanyaıı Nafia 
nazından Dcretlerin yftzde 20 
nisbetinde arbrılmasını iste
mittir. Maliye nazın ücretle
rin artırılma's1Ddan dolayı mn
nakalitın azalmasa ihtimaline 
binaea alınmakta olan nakli
yat vergisinin yftzde ondaa 
yüzde ikiye endirilmesine ka
rar vermittir. Açık bu suret
le kapablacakbr. 

dıpnnın ne IOiukluğu, aeclo: 
bilznil akla bile plmiyordu. 

Küç&k Moria Delaartın o
nuncu doğum yılı bir koıtllm
lil matine ile teıit ediliyordu. 

Anneler divarlann boyun-
ca oturmuılar aralannda ko--
DUfUyor larclı. KtıçDkler bun
lardan oldukça uzakta kızlar 
ve erkekler ayn ayrı birer 
gurup teşkil etmişlerdi. 

Çocuklana biraz btlyllkçe
leri salonun ortaSJnda dana 
ediyorlar, pek k&çilderi ol
duldan yerde mçramata ça
bpyorlardı. 

Madam Delaart, yliztl yor
gunluktu biraz kızannıı, ate
ye beriye gidiyor, dans etmi
yerek birer kilfeye çeldlmit= 
olan çocuklan yan tekdir, 
yarı teıvik ile dansa gönde
riyot, herkesi nqelendirmei• 
ve bu ıoretle ev aabipliğı ya-. 
zifeıini iy'i baıarmata çah
ııyordu. 

-s...~-



Kamutay kapanırken 
Baftarafı 1 IDd uhlfede 

dıiı zaman ağır bir yiikiin 
albnda bulunduğUnu hiuet
mektedir. Geçen .ene, yani 
937 büdceıi 231 milyon raka
mile kapanmııtı, yani varidat 
231 milyon lira tahmin ed 1-
miıti, fakat tabsisabmız 259 
milyonu bulmuf, tam 28 mil
yonluk fazla bir varidat kay
dedilmiştir. Bu fazla varidat 
ta, malumunuz oldunğu veç
hile Meclisin yüksek kararile 
muhtelif Vekaletlere tahsis 
olunmuştur. 

938 Senesi bOtçesinde adi 
bndçe şeklinde elli yedi mil
milyon bağladığımız rakamlar 
249 milyon fevkalade mena
biden olmak üzere 307 mil
yon liradıdır ki, bu cumhu· 
riyet idaresinin en yüksek 
rakamını teıkil eden Y~ en 
Terimli büdcesidir. 

938 senesi zarfında fazla 
tahsisat olarak verdiğimiz ra
kamların en yükseğini Milli 
Mildafaa tahsis etmiş oluyo
ruz. Bunun milli müdafaa ~ 
emniyet bakımından bilyilk 
ehemmiyet ve manasını elbet
te takdir buyurursunuz. Ayn
ca milli müdafa için realite 
olarak 125 milyon bir program 
vardı ki, bu fevkalade olarak 
kabul ettiğimiz bir proğram
dır. Hükimetimiz, sürati mümr 
küne ile her ,fCyden istifade ı 
ederek ve büyük gayret gös
termek suretile milli müdafaa
ya ait bL1 programı tatbik 
edecektir. 

ORDUMZ: 
Bu tahsisabn ayrılması ve 

bu proğramın yapılmıı olma
sı, ordumuzun esasen kendi 
bünyesinde yaşıyan kudreti, 
teknik kudretlerle de takviye 
ile millete Ye memlekete di
ba yilkıek ve faydalı bir ıe
kilde hizmet etmesi imkanı 
temin edilmiştir. 

Ordumuzun kahramanlığına 
ordumuzun fedakarlığına her za 
man olduğu gibi güvenebiliriz, 
cihanda eşi bulunmaz orduyu 
20 inci asrın en milkemmel 
Ye en modern silihlarile tec
hk ettiğimiz zaman kendimi· 
zi daha ziyade emniyette gör 
mit oluruz. ( alkıtlar ). 

iM AR iŞLERi VE YENi 
KUVVET MENBALARI ; 

Hükumetimizin mali saba
da takip ettiği programlardan 
biri de imar işleridir. Bu aa· 
hada tuttuğumuz yol aynlan 
tah•isatı yalnız büdce üzerin· 
de bırakmamak ve lüzumlu 
olan imar işlerine sarfetm~k
.tir. Dahili itlerimizde imar 
itlerine onun içindir ki büyük 
ehe11,1Diyet Yeriyoruz. Eğer 

her yapacağımız ıeyi blldcenın 
rakamlan içine sıkıştırmak 
:sterıek, alacağımız neticenin 
kısa olmasından korkulur. işte 
bu sebebledir ki, kredi vasıta
larından ve memleketimizde 
tesis ettiğimiy, bazı kanun
larla vllcude getirdiğimiz mü
esselerin randmanlarından is
tifade etmek isteyoruz. 

Kabul ettiğimiz kanunlarla 
korduğumuz milli müesseseler 
vardır, bu müesseseler, dahil 
ve hariçte temin edecekleri 
kredilerle arzu ve emellerini· 
zi tahakkuk azmindedirler. 
Bu sene . nafıa vekaletinde, 
iktisad vekaletinde - elbette 
nazarı dikkatinizden kaçma
mıştır • bazı tabsisa tı büdce
den çıkardık, bunları, milli 
müesseselerimizin intibaların& 

tahsis ettik ve bu milli mü· 
esseselerimizi yükseltmek ve 
memlekette yeni bir iş bayatı 
uyandırmak istedik. Bu ka
nunlar, bu sene yüksek heye
tinizce kabul edilmiştir. 

• Devamı var. 

Ekmek fiyatları 
ucuzladı 

(Ba,tarah linci sahifede) 

duldan nazari dikkata ahna· 
rak bunların tamaman kal
dmlması ve bir daha arsa
larda hiç kimsenin meyve ve 
saire alup satmasına müsaade 
idilmemesi kararlaştırılmıştır. 
Elyevm mevcut olan bu kabil 
manavlar bir ay içinde gerek 
icar ve gerekse sair suretle 
işgal etmekte oldukları arsa
ları bOtaltarak mazbut ve 
sıhhi ıartları haiz dükkanlara 
çekilmeğe mecbur edilecek· 
lerdir. 

2 - Bir çok fırınlarda bi
rinci neyi ekmep 10, ikinci 
nevi ekmeğin de seki~ kuruta 
satılmakta olduğu tesbit edil
mekle belediye elemek fiatla
nnı teıbit eden formlilil de
iiftirmiftir. Yeni ftat forml
lüne göre birinci nevi ekmek 
10, ikinci nevi ekmek te 8 
kuruıa sablacakbr. Eski for
müle göre ekmek fiatleri 10 
buçuk ve 8 buçuk kurut idi. 

3 - Belediye dlkkln ve 
mazaların açılıp kapanma aa
a tlerini de tetkike baılamıtbr. 
Bu buıuıtaki karan önlmDz
deki hafta içiude verecektir. 

-+---
Telızlp edilen 
bir şayia 

Bolviya 30 - Milli müda
faa nazırı askeri hazırlıklarda 
bulunmak ve silib, mühimmat 
alınmak üzere ecnebi memle
ketlerden bir milyon İngiliz 

1a k iıtilnız yıprlmek fiıere 

Kazanc vel'gisin~ 
deki tabilit 

- Bq~arah 1 inci Sarfada-

6mum tenzilit yapılmııbr. Bu 
cllmleden olmak iizere es
ki kanunda gayrisafi iradlan· 
mn %35 i iizerinden kazanc 
vergisine tabi tutulan oteller, 
pbir hanları, pansiyonlann 
vergileri ( % 2S)e, % 90 nisbe· 
tinde vergiye tibi çalgısız 

meyhane ve birahanelerin ver
gi uiıbetleri % 35e, içkili lo
kanta ve pastabanelerin ver
gi nisbetleri % 75 ten % 35 e, 
sinemaların % 90 dan %45 e, 
tiyatroların % 75 ten % 45 e 
indirilmittir. 

Gene ayni maksadla eğlen
ce ve istirahat mahallerinde 
icrayı san'at etmek llzeere 
haricen gelen ıan'atkarlarla 

oyun heyetlerini vergi nisbet
leri aldıkları paranın % 10 u 
olarak tesbit edilmiştir. 

3 - 2751 numaralı kanun
la serbest meslek erbabından 
alır.makta olan nıaktu vergi 
mikdarında yeni kanunla de
ğiıiklik yapılmıı, fevkalade 
sınıf birinci sınıfa tahvil edi
lerek mikdarı 1000 liradan 
650 liraya indirilmiştir. 

4 - Yeni lcanunla nüfusu 
35,000 den fazla olan yerler
de çalışan alelumun komis
yoncular nisbet esasından 
vergiye tibi tutulmuşlardır. 

5 - Eski kanunun 35 inci 
maddesinde yazılı nisbetlerin 
bir ku.mı değiştirilmiş ve es
ki kanunda nevi ve nisbeti 
gösterilmemif olan ticaret ve 
sanat ve muvakkat sanat er
babmın tabi olacağı nisbet 
35 inci madde mucihince ti
caret odalarının mütalaaaı 

alınmak suretile tatbik edi
liyordu. 2345 numarala kanu
nun neşriodenberi tatbikatta 
ticaret oda•ından abnmıf o
lan nisbetler yeni kanuna da 
alınmıt bulunmaktadır. 

7 - Yeni kanunun bazı 
zamlan istihdaf eden tadilleri 
bu sene tatbik edilmiyecek 
halbuki mükellef lehine olan 
tenziiler 938 senesi için yeni
den tarbiyat yapılmak ıureti
le mükellef lehine tatbik edi
lecektir. .... 
/spanyol Cumhuri
yelçller i bir ilaç 
mevzi aldılar 

Barıelon 30 - Neşredilen 
bir tebliğde cumbriyetçilerin 
bir kaç mevzi ele geçirmif 
oldukl.uı bildirilmektedir. Kan 
tara kasabası yakininde şid
detli muharebeler olmuştur. 

müzakerelerde bulunulduğu 
hakkında haric gazetelerde 
intişar enden haberleri tek
zip etmiıtir. 

ilin 
Agdın tapu sicil 
muhafızlığından 

Halil beyli köyilnden Kara
çelik oğlu İbrahim kansı ve 
islim kızı haticenin veresele
rinden kızı Haticenin oğlu 
Mustafa tarafından namına 
intikalen ve takıim tecilini 
istediği Halilbeyli köyünün 
manav kavağı mevkiinde do
ğuiu karacelik oğlu verese
sinden Hafize kızı Hatice 
batası evmali metrnke ve ay
ni vereseden Halil oğlu Mus
tafa kuzeyi Sürc;yya güneyi 
Ali kızı Hatice ve karaçelik 
oğlu veresesinden Safiye ile 
çevrili zeytinliğe murisleri 
islim kızı Hatice namına bu
lunan tapu kayıtları mahallin
de tatbik edilmek suretile 
tasarrutunun tahkiki için ga
zete ile ilin tarihinden 11 
gün sonra yerine memur gön
derilecektir. 

Bu yer ilzerinde gerek ıah
sıahar ve gerek islim kızı 
Hatice vereseleri tarafından 
tasarruf iddiasında bulunan
lar var1& resmi vesaiklerile 
birlikte yerinde bvlunacak 
memura vt:yahut güne kadar 
636 fiş numarasile Aydın ta
pu sicil muhafızlığına müra
caat eylemeleri ilan olunu. 

619 

ilin 
Aydın As. Sa. Al. 
Komlgonundan 
Aydın biliginin ihtiyacı için 

alınacak 147,000 kilo odunun 
18171938 pazartesi günü saat 
15 te alay ıatmalma komis
vonunca açık eksiltmesi ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 
1984 lira 50 kuruştur. İlk 
teminab 148 lira 85 kuruıtur. 
Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir isteklilerin ka
nuni vesikarile birlikte belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

2 6 12 16 [618) 

ilin 
Aydın Vakıflar 
idaresinden 

Ortaklarda solaki Hasan Ye 

.Aydıoda Ekrem Çifçi Fabri
kalarında depo edilmif bula. 
nan zeytin yağlarına ikinci 
artırma gilnil olan 27161938 
tarihinde verilen fiat yiae 
layık had görülmedi. 

Dib zeytini ve posalara da
hi talip çıkmadığı cihetle pa
zarlıkla satılmasına karar ve
r:lmiştir. Taliplerle fazla ma
lumat almak isteyenlerin Ay
dın vakıflar daresine mura-
caatları. [620) 



DOKT 

MÜNİF i. ERMAN 
MEML..EKIC'T HASTANE&~ 

Dotum, Kadın baıtalakları ıaütebauıa 
Ye Operatöril 

l 
Hastalannı her giiıı Park karııııada Bay Haaan Klml-

lin evinde kabul eder. S92 
Muayene aaatleri : aabab 1 - 8 

Ôtledeo aoora 3 den itibaren 

Adadtı6dl16Aı ... ••••ı•aAıt.W66e 

ilin 
Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Halilbeyli köyünde kara çe
lik oğlu ibrahim veresesinden 
kızı Emir haticenin oğlu Ha
san oğlu Mustafa tarafmdan 
namına gayri resmi taksim 
suretile intikalen tescilini is
tediği Halilbeylinin sazlık mev
kiinde şarkan sarı oğlu hafız 
ve Mebmed oğlu Bayramali 
garben Koçrlıdan Hüseyin oğ
lu Abdi ve gök Mebmed şi
malen bedel oğlu Halil lbra
bim ve hacı Mebmed kızı ha
lice cenuben Abdi kızı Emir 
ve topal Mehmed karısı Emir 
ayşe ile çevrili on beş ve dış 
kuyu mevkiinde şarkan Meh
med kızı Hatice garben yol 
şimalen ali kızı Raziye cenu
ben Abdi kızı Fadime ile çev-
6 d6nüm tarlaya murisleri 
kara çelik oğlu lbrahim na-

mına bulunan tapu kaytları 
maballinda tatbik edilmek 
sıuetile tasarrufunun tahkiki 
için gazete ile ilan tarihinden 
itibaren 11 gün sonra yerine 
gidecektir. 

Bn yerlerde karaçelik oğlu 
lbrahimin diğer varislerile 
şahsi aharın tasarruf iddiaları 
varsa resmi belgelerile 645 
fiş numarasile Aydın tapu si
cil muhafızlığına ve yahutta 
o gün mahallinde bulunacak 
memura muracaatları ilin o-
lunur. (618] 

......... Abone şeraiti ........ : : . 
: Y allığı her yer için 6 lira. i 
f: Alb ayhtı 3 liradır. i 

idare yeri: Aydında C. H. f . . 
i P. Baıımeri. i 
f gazeteye ait yazılar için ! 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilin- i 
: lar için idare müdürlütüne ; 
•
1
= müracaat edilmelidir. i ................................................. 

imtiyaz .. hlbl Ye Umumi Nepiyat 
MUdilrG ı Etem lleadr• 

Baaaldata yer ı 

C. H. P. BuımeYI 

...................................................... : 
: DOKTOR : 

i F Atmf{>.l?İN SÜGÜR j 
: : : Birinci Sımf Dahili Çocuk Hutabklan pt1ütahaudl • 

: Pariı Tıp Fakülteai Hutanelerindea lııtiaub i ! Muayyenebaneai.&.ydında Gazi Bul•-?nda Bafalıorla dikkinınaa ı 
ı üzerinde her giin aababdan ak!ama kadar Haatalariaı kabul eder ! ......................................................... . 
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DPERATôl 
Dr. Nuri Erkan 

' 

Meleket baataaui ~i ~ratlıj 

Pariı bp fakültesi hastanelerinden mezun ' 
fatanbuldan döamüttür. Hastalarını her pn aababtan 

aktama kadar Park k~ıımda yeni yaptırclıtı eYiacle 
kabul eder. 130 

,,, ........ , •••• l .. QIDPiliijPilf•~· ... "I 
a. DOKTOR - OPERA TÖR 

1 Memle~~~=~!n~~!~~ratörü 1 Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci 
§il" Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst kabnda 
r; kabul eder .. 
iP Muayene saatlan: 

Akşamlan 3 - 8 560 l Sabahları 8 kadar 

6ılııltdtı:~'.ıltıaıı8ıı61~66ı~.lııılıA666A6ı8ııılıı~ 

Doktor Şevket Kırbaş 
Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 

Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşıaındaki 
muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve 
üçten yediye kadar haatalar1D1 kabul ve tedavi 
eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
edilir. Veremliler, en son tedavi va11tuı olu 
Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) 

Aydın ili Tarihi 
Uzan bir tetebbaun mabıuli, tarihi yeni manaaile anlamaaıa kıy· 

raetli bir öraeti olan AYDIN T ARIHlnl Aydıada 'Belediye Ul'ftllD .. 

Slle1maa Gezer, lıtaabalda Remzi kitiplaaneliaclea teciarik edeWlir
ainiı.. 

Aydının biltan tarihi malu•abndan bafka cotraff ~ 'M~e'
hnı da ba kitaptan 6frenecekdni1.. 

Yar.anlar: AsAF GÔKBEL, HiKMET ŞÔLENER 
Her Aydınllnı'n bU aerden bir tane eCliiunuial taniye -'-=• . , ~~ 

F-iab 25~ ~~· 

En temi.z, Eli çabuk, En ucuz 

Bask~ i'"leri 

En şı~, En güzel, En sağlam 

Cil~ işleri 


