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Reisicümhurumuz 
Alman büyük elçisini 

kabul buyurdular 

Onuncu tasarruf ve Almanya - Romanya 
yerli mallar haftası ticaret müzakereleri 

---~ 
Ankara, 22 - Almanya 

nın Ankara bilyiik elçisi Von 
Papen bugün saat 17 de Re
isi cilmhur ismet lnanü tara
fından kabul buyurulmuıtur. 

Mlilikatta Von Papen Füh
rere kartı yapılmış olan sui 
kut m&aasebetile Berlin bü
yiik elçisi vasıtasile göıteri-

len alikadan dolayı Filltrerin 
teıekkfirlerini ve dostluk his 
ıiyatını ibliğa memar edildi
ğini söylemiştir. 

Mülakatta Hariciye Vekili 
Şlikrü Saracoğlu da hazır bu-. 
lunaıuıtur. 

.... • • • • Y' • • • • .... •• ., • • ...-.r.. • ,.. • 

Ankara da 
Fakir mektep talebele

rine yardım 
Ankara 22 - Ankarada bu

lunan mllbendiı aileleri arala
rında topladılrlan pıra ile 100 
yoksul ilk mektep talebesine 
çamaşır, kitap ve defter da-
ğıtmıılerdır. a.a. .......... 

Samsun halkevinin 
b O? • 

Açtığı okuma kursları 

çok rağbet görüyor 
Samıun 22 - Halkevi tara

fı11claa dardli ıebirde ve biri 
cezaeviode açılaa okuma yazma 
kursuna yaz.l.anların adedi gün
de• gline çoialcııaktadır. Halk· 
evi .ayrıca bir de daktilo kursu 
açmağa karar vermitMr, a.ı-. 

- .. 
Nallıbanda asri 
mezbaha yapıldı 

•••• 
Nallıhan 22 - Kazanın ımüb· 

rem ihtiraçlarınclan biri olu 
ve bi kaç aydanberi ikmaline 
çalaıılaa asri mubaha ikmal 
edilerek diia meraıimle ıaçalm-.· 
tır. a.a. 

Kastamonide 

Başvekilimizin bir nutku ile açılacak 
Bu hususta en büyilk işin 

çocuklarda tasarruf ve yerli 
malı sevgisi uyandırmak itiba· 
rile mekteplerimi7e düıtllğll de 
muhakkaktır. Bu itibarla Maa· 
rif Veka~eti, bütlln okulları ta· 
ıarruf ve yerli malı haftası. 
için vazifeye davet etmiıtir. · 
Okullarda tasarruf haftasının 1 
hazırlıklarına timdiden batlan
mıttır. 

Ulusal ekonomi ve artırma 
kurumu tarafından bazırlanmıt 
olan vecizeler mekteplere da
ğıtıJmııtar. B.!nlar mekteplerin 
münasip yerlerine asılacak ve 
talebeye tasarruf ve yerli mala 
kullanma hakkında kısa ve 
veciz fikirler verilecektir. 

Hafta içinde tayin edilecek 
bir gü11 de çocuklardan kumba· 
rası olanlar hep birlikte banka
ya ıidecek ve kumbaralarını 

boıaltacaklardır. Tesbit edilecek 
olan bugün, çocuklara önümüz· 
deki ay iptidasında haber ve
rilecektir. 

Tasarruf ve yerli malı hafta
sında bütün mekteplerde bir pro 
paganda piyesi temsil olunacak 
br. Maarif vekiletioiiı teabit et 
tiii bu piyes "Yurdumuzu ge
ziyoruz" ismini taşımaktadır. 

Yatalı tetkilitı bulunan mek
teplerde 12 blrinciklnunda bat 
lıy.ın haftanın yemek listelerine 
Qzlim, iacir, fındık, elma, Ma· 

latya ka.yıs111, Aymtap fısbiı 
ve portakal gibi muhtelif mem· 
leket mahsullerini koyacaklar
dır. 

Mektebin kooperatiflerinde bu 
memleket mahsullerinia satıl
ması için tedbirler alınacak ve 
evlerdeki istibllki te.,sik için de 
çocuklara bu yemişlerin fayda· . 
larmdan bahıolunacaktır. 

13 Birincikinun çarşamba gü
nll birinci dersi yapacak olan 
öğretmenler tasarruf ve yerli 
mallar hattaıının mahiyet ve 
ehemmiyeti bak~ ında talebeye 
söz söyliyecekler ve hafta için· 
de tedrisatın mihvrini "artırma 
ve yerli malı ,, mevzuu teşkil 
edecektir. Öğretmenler talebe 
arasında, bu mevzu Ozerinde 
yazı ve hitabe müsabakaları 
tertip edeceklerdir, 

Hafta içinde ıimdiye kadar 
kooperatif kurulmamış mektep· 
lerde talebe kooperatifleri teı
kili için talebe. teşvik olunacık 
kumbarası o'mıyanların da baa· 
kalardan tasarruf kumbaraları 
almaları için propağanda yapı
lacaktır. 

Eğer bava müsait olursa, 
bayramın ıon gilnii olan 17 
Birincikanun pazar günü, elle
rinde vecizeler yazılı levhalar 
olduğu halde mektep talebeleri · 
ne bir geçit resmi yaptırılacak· 
tır. 

Bir İtalyan vapuru daha 
çarparak hattı • 

mayıne 

Londra 22 - 6600 tonluk tarafından karaya çekilmeie 
Paloma ismindeki İtalyan vapu· uğraı lmaktadır. lnfillk sahil-
ru lngilterenih doğu cenup ıa· den duyulmuş hemen tahlisiye 
sahiliade bir mayına çarpmıı- motöril indirHerek y~titildiği 
tır. Vapur ağır hasara uğra· zaman geminio provasında bn-
mıııa da bili su yüzündedir. yOk bir delik ve aancak tara-
Tabliaiye gemilvi imdada git- fından da büyük bir yarık gö-
mi9lerdir. a.a. rülmilştiir. 

Londra 22 ( 1Radyo ) - Oiin Vapurda eşya az olduğundan 
gece 6600 tonluk bir ltalyan batmak tehlikesi bertaraf edil-

Meyveli ağaçlar.fidanlığı gemisi lngilterenin cenubi ıar· mittittir. Gemi, mayin yüzünden 

f 
. . ı ki sahillerinde bir mayioe çarp· son dört giln zarfmda kazaya 

aahyetinı adınyor ı G mıttır. emi tablitiye gemileri uğrayan ikinci ltalyan vapurudur. 
KaktamoniK22 - M~ll~ Ş~fin 1 • . • -

reçen sene utamonıyı zıya- 1 •ıt ·ı J J V / 
retlerinde verdikleri direktif l ngı ere 1 e ta ya 1 anlış ığa kur-
üzerine meyveli ajaçlar fıdan- i arasında takas ban gı·den ı·ngı·ı,·z' 
lıjı (faaliyetini sünden l(ÜDe . 

artırmJttır. ' anlaşması t . 
8J yıl fıdanhkta aşısız bir milyon aggaresı 

elma, 200 bin armut, 200 &bin l 1 1 
395 

erik ve atılı olarak 595 hin elma, Loodra, 22 - ngiltere ile • Londra 22 - İngiliz hava 
12 400 k 12 300 . talya arasında çok m&him ta· nezareti : Bir lnailiz tayyarui· 

1 eri YC ' vıJlle ve kaı •nlaıması yapılmak üzere· 
6 

kiraz fidanı dikilmittir. dir. İngiltere ltalyaya ıekiz mil· nin yanhşlıkla bir balon barajı 
Bu yıl için .&ilrraa verilecek yo• ton kömilr verecek ve mu· önünden geçmit olduğnndan 

fidadarla ziraat vekaleti emrine ka1'ilinde makine aletleri ala- düşürüldüğünü ve içinde bulu· 
göaderilecek fidanlar hazırlan- caktır. Keza kavucuk ve pamuk nan iki kiıinin öldüğün& tees-
mıştu. a.a. muameleleri de yapılacaktır. sürle baber vermektedir a a. . 

Romanya 30 bin ·ha~van ile 30 bin 
domuz v.ermeği taahhüt etti 

Bükreş, 22 - Alman ticaret 
heyeti reisi Glodyoı ilk muvaf. 
fakıyeti ·kazanmııtır. Romanya 
hilkfımeti 1940 maıtıcdan evci 
Almanyaya 30 bin muhtelif bay 
van ile 30 bin domuz vermeği 
videylemiştir. Diğer müzakere· 
ler henüz müsbet bir netice ver 
memi~tir. 

Petrol meselesi muallakta bu
lunmaktadır. Romanya hiildime-

ti müdafaa vasıtaları tamam
lanmadan gaz vagonlarının Al
manyaya geçmesine razi olma· 
maktadır. 

Diğer taraftan Rouıen petrol 
fiyatlarının indirilmesi hakkın· 
daki müzakereler de neticelen· 
memiştir. 

Glodyos bu meselelerin hal· 
lini Von Papenden rica eyle-
miıtir. ' 

Garp cephesinde 
Karada devam eden sül<ônete muka
bil şiddetli ha va muharebeleri oluyor 

Pariı, 22 - Havas ajansı as 
kerl vaziyet hakkında atideki 
malumatı vermektedir. 

Cephede sükunet devam edi· 
yor. Yalnız tayyareler gündiiz 
açık havadan istifade ederek 
faaliyette bulunmuılardır. 

Hava mnbarebeıinde iiç Al
man tayyaresi alevler içinde dii· 
ıürülmilıtür. Bunlardan biri ke
tif tayyaresidir. 

F ransanın ıimal bölgesi Oze· 
riaden gelen bir Alman tayya· 
resi de İngiliz avcı tayyareleri 
tarafından §İmal denizine diiıü
rülmüıtür. 

Alman topçu.tu bilhassa Lag
rin mıntakasında faaliyet gös
termiş ve Fransız hattanın de
rinliğine a teı açmışlar. 

Fransız topçuları da mukabe
leye aeçmit vie .&alman topçu 
piyade mevzilerini hedef olarak 
almıtlardır. 

lngiUz, 
Harp gemileri 

Bir Alman vapurunu 
yakaladı 

Londra 22 - 5530 tonluk 
Rangon namındaki Alman va-

puru lngiliz harp remileı i ta

rafından yakalanmıı ve İskoç
yada bir limana götllrlllmllıtor. 

Vapur Almanyaya . buğday gö· 
tllrüyordu. a.a. 

Londra, 22 (Radyo) - Ami· 

rallık dairesi, Bertafise namın· 
daki Alman v~puru bir İngiliz 
harp gemisi tarafından yaka

landığ,nı bildiriyor. Alman mll

reltebatı gemiyi batar bir vazi· 

yelte bırakarak kayıklara bin
miılerse de lngiliz harp gemiıi 
tarafından esir edilmiştir. 

Parti 
Ocak kongreleri 
Aydın merkez kazasının Da

lama nahiye kongresi dün mer· 
kez kaza idare heyeti azasın-

dan Nail Er2unun reisliğinde 
topl.ınmııtır. 

Nabiye idare heyetinin hazır· 
ladığı çalııma raporu okunarak 
umumi heyetçe tasvip edildıkten 
sonra hesap lltıllaalan •e 940 
bütçesi tetkik ve kabul edilmiı, 
ocak kongrelerinden gelen di
lekler konuıularak bunlar hey
eti umumiyeıile kaza kongresi· 
ne gönderilmesi karar altına a
lanmııtır. 

Bundan sonra nahiye idare 
h~yeti için yapılan intihıpta 

1 Muammer Balc1, lımail D6amez 
Mustafa Ünal, Fahri Çetin ve 
Mehmet Adanır ittifakla seçil
mişlerdir. 

P~muk Piyasası 
Dün gelen yddırım telgraflar 

dan anlatıldığına göre pamujıan 
sukutunda bir gayritabiilik var. 
Alikadar m&esseıelere on da-
kikada bir yıldırım telgraf ge
liyor. En son telgraf 47 oldu
ğuna nazaran 4 kuruı tenezziil 
vardır. Şu hale nazaran bura 
piyasası 16 veya 16,5 olmak 
icap eder. 

12 bin tonlnk bir 
· ticaret vapuru 

Bir Alman mayinine çar
parak battı 

Londra 22 (Radyo) - Britan
ya adasının tarkında bir Alman 
mayiaiae çarparak batan 12 
bin tonluk Tlefuri Maro ismin
deki Japon vapuru, Japon bO
kiimetiai pek faıla alika.dar 
etmektedir . 
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Mevsim Hastalıklarından : 

G R 
Hastalıktan nasıl korunmalı 

Salgın zamanında hastalıktan 
korunmak, yani gribe yakalan
mamak çok g cçtür. Hafif has
talar hastalıktan yeni kalkanlar 
yol~a, tramvayda, hele gazino 
ve sinema gioi kalabalık yerler 
de aksırık ve tıksırıklarile bo
yuna basil saçtıklarından bun
lardan sakınılmak mümkün de
ğildir. Hastaların, hafif dahi 
olsa, evlerinden çıkmıyarak ya· 
takta kalmaları hem kendi sı
baUara, hem umumun sıhhati 

için çok lüzumlu bir tedbirdir. 
Gribe yakalanmamanın 

çaresi 
Salgın zamanlarında yorul

mamak, uykusuz kalmamak, iz
dihamlr yerlere girmemek ve 
her şeyden önce ağız ve buru· 
nu temiz tutmaktır. Gribin aşı
sı da vardır. 

Tedavi 
Gribin hususi bir ilacı yoksa 

da hafif dahi olsa, hemen ya
tağa yabhr ve hekimin tavsi
yeleri yerine getirilirse hasta
lığıo akibeti hemen daima iyi
liktir. Sıcak ve terleme çok iyi 
gelir, bunun için hastalığın grip 
olduğa anlaşılır anlaşılmaz sı • 
cak su banyoları, sıcak hava 
banyol arı yapılır, hasta sıcak 
bezlere sarılır, sıcak ıhlamur 
ve mürver içirilir. 
Hastanın rahatsızlıklarını a

zaltmak için ateş düşüren ilaç
lar, mesela pek az miktarda 
Antipirio, Feoasetin, Saliprin, 
Aspirin ve Kinin verilebilir; la
kin bunların hiç biri enfülenza
nın hususi ilacı değildir. 

Ha9talığın diğer alametlerine 

1 p 
2-

kar{J, hususile ağır şekillerinde 
mutlak hekimin vereceği ilacı 
kuJlanmak icap eder. 

Nekahatte de çok dikkat et
melidir, Hararet düştükten an
cak sekiz gün sonra hastalar 
yataktan çıkmalı, bundan sonra 
da daha bir kaç gün odada 
kalmalıdır. Hastalar çok zayıf 
düşmüş olacaklarından istirahat 
le, kuvvetli yemeklerle kendile
rini topla malıdırlar. 

Grip zatlirrie gibi bir ihtilat 
yaptıktan sonra iyileşmiş ise 
nekahate gireo gripliyi - wfün· 
kün ise · kışın mutedil iklimleri
ne, yazın dağlık bir yere göa· 
dermek muvafık olur. 

Hülasa 
Grip pek bulaşık ve salgın 

bir hastalıktır. Buna yakalan
mamak için temizHğe, bilhas~a 
ağız ve buruo temizliğine çok 
dikkat etmek lazımdır, Ha ta· 
lar ile temasa gelmemeli, bas· 
talıklı yerlere girmemt li, k·aıa
balık ve kapalı yerlerden kaç· 
malı ve cezlc olmamağa gayret 
etmelidir. 

Gribe ya kalananlar hemen 
yatağa girmek ve doktorun 
tedavi tavsiyelerini yapmak 
mecburiyetindedirler. .. 

Grip bütün dünyada çok öl · 
düren bir hastalıktır. Çocuidnr 
ihtiyarlar bu hastalığa dayana
mazlar, Grip salgmmdan koruo 
mak güç ise de ha'stalığa ya· 
l<alanır yakalanmaz yatağa gir 
mek ve tedavi olmak kolaydır. 

Gripliler hastalıklarını taşka
larına bulaştırmamak için de 
tedbir almalıdırlar. 

Lisans Usulüne Göre 
İhracat işlerinde alınan tedbirler 

Beynelmilel siyasi vaziyetin 
ald ı ğı son şekil üzerine bUtün 
memleketler ihraç malları üze· 
rine yeni bazı takyitler koyma
ğa mecbur olmuşlardır. Huk fı 
metimiz de bu meyanda aldığı 
bir tedbirle bazi mail rıo ihra
ctnı mennetmiş ve bazılara için 
de lisansa tabi olmaları usulü · 
nü koymuştur. 

sevk ve istihlak edih ceği mem · 
1 leketin lisans muhteviyatının 

tamamen tatabuk etmesi husus 
larına azami dikkat ve büyük 
bir itina gösrermesi icabeder. 

Bu itibarla ihraç lisansına is
tinaden sevkedilecek olan mal · 
ların ihracına izin verilme den 
e-.rvel gümrüklerce ihracat be-

yannamesi fatura ve konişmen· 
to gibi vesikalar la, ihraç lisaos 
larile otan mutabakatının behe· 

mehal kontrol edilmesi ve bu 
vesikalar ile ihraç lisansı ara
sında görülecek ufak bir fark 1 

Ü üzerine ihracata müsade edilmi 
yerek keyfiyetin . derhill Ticaret 
vekaletine bildirilmesi lazımdır. 
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r RADYO 11Ticari ruhsat 
..... P-ER-şE_M_s_E - 23-,1-11-93-9 ... 1 Maliye Vekileti, kazanç vergisi ka-

ezkereleri 

Ao':~~~A ı:ıı~L~~~u nununun bu husustaki hüküm-
1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

12.30 Program ve memleket 
saat ayarı. 

12.35 Ajans ve meteoroloji 

haberleri. 
12.50 Türk Müziği 
Yeni bestekarların eserlerin

den ve haJk türküleriodea mü
rekkep program 

Çalanlar: Cevdet Çağla, Şe
rif İçli, Hasan Gür, Hamdi Tok 

ay 
Okuyanlar: Musta Çağlar, Sa 

fiye Tokay 
13.30 14.00 Müzik ( Karışık 

program Pi.) 
18 00 Program. 
18,05 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
18.25 Müzik ( Radyo cez or-

kestrnsı ) 
19.00 Konu~ma. (Ziraat saati) 
19.15 Türk müziği 
Çalanlar: Cevdet Çağla, Şe

rif İçli, Hagan Gür, Kemal Ni
yazi Seyhun 

1 - Okuyan Radife Erten 
1 - Segah peşrevi 
2 - Bimen Şen - Segah şu

kı ( Sunda içsin yar elinden ) 
3 - Şevki bey - Hüzzam şar 

kı (Gam dideleriz) 
4 - İsak Varan - Hüzzam 

şarkı (Silemem bir gün) 
5 - Rekım - Hüzzam şarkı 

(Aşkın bana bir gizli elem oldu) 

2 - Okuyan Sadi Hoşses 

1 - Dede - Tahir puselik (O 
gül endam) 

2 - Kazım Us · Tabir puse
lik şarkı ( Görmezsem gül yü· 

zünii) 
3 - Rahmi bey - Tabir pu

setik şarkı ( G( çdi o gamlı ey
yamı se,ma) 

4 - Tahir puselik şarkı (Ben 
sana mecbur olmuşum) 

5 - Refik F ersan - Ma bur 
şarkı (Ki. piğine sürme çek ) 

3 - Okuyan Semahat Özden 
ses 

1 - Lemi - Karcığar şarkı 
(Bir gölge ol beni peşinden koş 
tur) 

2 - Raif bey - Karcığar şar 

kı (G ilüver sevdiğim) 

3 - Karcığar türkü (Benliyi 
aldım kaçaktan) 

4 - Mahmut Celalettin paşa 
Karcığar şarkı (Vah meyusi vi· 
salndir gönül ) 

5 - Karcığar saz semaisi 
20. 15 Konuşma ( Doktorun 

saati ) 
20.30 Türk müziği (Fasıl he

yeti) 

lerini tamim etti 
Maliye vekaleti, kazanç ver

gisi kanununun 79, 80 ve 81 
inbi maddelerinin tatbik şekli 
hakkında bir tamim yapmıştır. 
V ~kalet, maliye müfettişlerin

den alınan rapotlarda; adi ve 
hususi şirketlerde ortaklarıo 

her birine ayrı ayrı ruhsat tez · 
keresi verilip verilmiyeceği; 
ruhsat tezkeresi ve vergi kn· 
nesi, harç ve z a mlarını kanuni 

J müddeti içinde ödeyerek dam-

) 
ga pull1 bedelinden kurtulmak 
maksad.te ruhsat tezkesesi ve 

1 
vergi karnesi almıya1Jlar hak
kında ne şekilde muamele ya

l pılacağının sorulduğunu tesbit 
etmekte, kanunun üç maddesi· 
ni şu şekilde izah etmektedir: 

" 1 - MevzJtımızda hükmi 
şahsiyeti haiz ticaret şirketle

ı rinden başka huJusi ve adi ol

' mak üzere daha iki nevi şirke
l tin mevcudiyeti kabul edil· 
1 miştir. Hükmi şahsiyeti ha· 

1 
iz olmıyan bu nevi şirket

lerin mahiyet ve sureti teşek-
1 külleri ticaret kanununun 518 

1 
inci ve borçlar kanununun 520 
inci ve müteakip maddelerinde 
göst~rilmiş \ e kozanç vergisi 
bakımından müstakil birer mü
kellef addedilerek 2395 numa
ralı kanunun dördüncü maddesi
nin birinci bendinin D fıkrasın· 
da bu şirketlerde vergi mükel
lefinin, şirketi idare eden şa
hıs olduğu tasrih edilmiştir. 

Bu itibarla hususi ve adi 
şirketlerde şirketi idare eden 
şahıslar. şirkette muzaf olarak 
vergi ile teklif edilmekte olduk
lan!'ldan şirkete ait olmak ü
zere aocak bir ruhsat tezkere
si almak mükellefiyet ve mec· 
buriyetindedirler. Şirketi teşkil 
eden şahısların şirketin iştigal 
mevzuu dahilindeki faaliyetle
rinden dolayı vergi ile teklif 
edilmeleri nasıl mümkün değil
se, ruhsat tezkeresi almak hu-
susunda da bir mecburiyetleri 
yoktur. 

Binaenaleyh hususi ve adf 
şirket halinde ç . lışaoların şirket 
namına bir ruhsat tezkeresi al-
maları kafi olup şirketlerin ay· 
rı ayrı ruhsat tezkeresi alma
malarıoa lüzum yuktur. 

2 - 2395 numaralı kanunun 
79 ve 80 inci maddelerinde mü
kelleflerin ruhsat tezkeresi ve 
vergi karnelerini kanuni müd
deti içinde almak mecburiye
tinde oldukları tasrih edilerek 
81 nci maddede ve bu müddet· 
ler tayin ve 82 oci maddede 

ruhsat tezkeresi ve vergi kar· 
nelerinin muayyen barçbı- mu· 
kabilinde verileceği beya"' edil· 
miştir. 

Bu hükümlere göre mükellef
lerin ruhsat tezkeresi ve vergi 
karnesi harç arını ödemeleri a
kabinde tezkere veya karnele
rinin de verilmesi lazımgelmek
tedir. Bu harçları kanuni müd
deti içinde ödem'ş olan mükel· 
it flere ruhsat tezkeresi veya 
vergi karnelerinin verilmemiş 
olması mükellefe atfedilecek bir 
kusur değildir. Bu itibarla ruh· 
sat tezkeresi ve karne harçları 
ödendiği halde tezkere ve kar
nelerini almamış olan mükellef
ler nemına 85 inci madde mu
cibince cezalı harç tahakkuk 
ettiril~mez. 

Binaenaleyh: 
a) Ruhsat tezkeresi veya vergi 

karnesi harçlarını vaktinde ö· 
demek üzere müracaat eden mü 
kelleflerden tahsilat idaresince 
15 l\uruşluk pul talep edilerek 
bu pulun ve harcın tediye edil
diğine dair olan makbuı.un ta
hakkuk kısmına gönderilmesi ve 
tahakkuk dairesince rahsat tez· 
keresinin derhal tanzim edile· 
rek müke' lefe verilmesi ve mak 
buz tarih ve numarasının da tez 
kere ve karnelerin as!iyle dip 
koçanına ve ruhsat tezkerele-
riode de yeni kazanç vergisi 
defterlerine ait 5 numarala ta
rifnamenin 12 inci maddesinde 
zikredildiği üzere tarh defteri· 
nin ait olduğu siltunlarıoa kay
dedilmesi, 

b) Kanuni müddet içinde ruh 
sat tezkeresi veya karne harç
larını yatırmamış olan makellef 
lerin 85 inci madde mucibince 
yapılacak zammile birlikte harç 
lannın derhal tahakkuk ettiri
lerek berayı tahsil tahsilata ve
rilmesi ye cezah harçların tah
sili sırasında 15 kuruşluk pul 
da alınarak tezkere veya kar
nelerini tanzim ve kendilerine 
tevdiinin temini ve köylerde 
olan bu gibi mükelleflerin tez-
kere veya karnelerinin varidat 
dairesince ihzar ve resmi mü
hürle temhir ve imza olunarak 
zimmet mukabilinde tahsildar
lara verilmesi ve 15 kuruşluk 
pul ve karneler için ayrıca fo 
toğraf alınarak karne ve ruh
sat tezkerelerine ilsak ve tah· 
sildar tarafından resmi mühür 
ve imza ile tasdik olunduktan 
sonra mükelleflere teslim edil
mesi icap eder." 

.Son günlerde çıkarılan yeni 
bir kararname, siyasi vaziyetin 
memleketimiz bakımından ioki- 1 

şafa doğru gitmekte olduğu 
esbadı mucibesile vaktiyle ihra
cı menolunan bazı maddelerin 
ihracmı serbes- bırakmış, fakat 
gene b~zı malların ancak lisan! 
almak suretiyle başka memle
ketlere gönderileceğini tesbit 
etmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar vekale · 
ti de, bu kararnamelerin hü
kümleri dairesinde tedbirleripi 
almış ve gümrüklere bu şekilde 
talimat vermiştir. Bu mcyanya 
yaptığı bir tamimle ezcümle 
şöyle deuilmektedir. 

Umurlu belediyesinden: 
Umurlu belediyesi hududu 

21.15 Muzik (Küçük orkestra 

f Şef Necip Aşkın) 
j 22.00 Memleket saat ayara 

Aydın Bölge Sanat Okulu satın alma komisyonu 
başkanlığından: 

Aşağıda yazılı beş kalem giyim eşyası 24 / 1111939 cuma günü 
saat 15 de açık eksiltme ile ve ayrı ayrı satın alınacaktır. Ek
siltmeye iştirake istekli olanlar tecim odasına kayıtlı bulundukla
rına dair belge ile muvakkat teminatlarını İnalsandığına yatırıl
mış olduklarına dair makbuz ibraz etmeleri lazımdır. Eksiltmeye 
çıkarılan g iyim eşyası nümuneleri hergün okulda görölebilir. 

"Verilmekte olan ihraç lisan!I 
larını'n kararnamenin istihdaf 
ettiği gayeye hadim olacak bir 
şekilde tatbik edilebilmesi için 
ihraç edilecek nınlın kıymetinin 
miktarının evsafının ve bilhassa 

dahilindeki üç mezarlıkta yapıl· 
ması takarrur eden imarat 
için içerisinde bulunan hu dayı · 

nabit ağaçlar köklenerek ar
hrm a suretıle 7/12/939 perştn
be g:lnü saat 15 te ihalei ka
tiyesi icra kılınacaktır. 

İsteklilerin şartnameyi gör
mek ve pey sürmek üzre bele
diye encümenine müracaatları 

ilan olunur. 
23 30 (109) 

t 
l 

22.00 Ajans, ıiraat, esham, 
kambiyo - nukut borsası (fiyat). 

22.20 ( Kuçük orkestra - Yu-
kardaki programın devamı) 

22 35 Müzik ( Pi. ) 
23.00 Müzik ( Cazband • Pl) 
23.25 23.30 Yarınki program 

ve l{apanış. 

lmtlyu nhlbl •e Umum1 Netrlyat : 
Müdürü ı Etem Mendr .. 

Buıldıi't yer 
C H P Baaımevl 

Cinsi 
Harici elbise kaskctile 
İş elbisesi 
Dahili elbise 
Postal 
Hamam havlusu 

Miktarı 

85 takım 

115 " 
205 " 
210 çift 
220 adet 

M. Fiatı Tutarı Teminatı 
Lira 'K. Lira K. Lirn K. 

20 00 1700 127 50 
4 00 460 34 50 
4 50 922 50 69 19 
5 50 1155 86 62 
3 00 660 49 50 

8 12 17 23 ( 93 ) 
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