
Sa)'llı : 100 Para 

Türk milleti / 
nankör değildir 

Tllrk milleti nankör değildir. 
Ve onun en bllyük vasfı mü· 
meyyizi bu haıletidir. 

GördOğO iyiliğe ebediyen 
minnettar kalir. 

Bir fincan kahveye kırk yıllık 
hatır ıayma kaidesini koyan 
bizleriz. 

Dün gelen İzmir gazetelerin· 
de bGynk puntularla: 

Atatiirlcün aziz hatırasına 
dil uzatılamaz I 

Baılığı altında intişar eden ha· 
vacliıler; bu milletin vefakirlı· 
iınln olduğu kadar uyanıklığı· 
aın da yiikıek derecesini göı· 
teren bariz birer tezahOrüdiir. 

Eıki bir general ve bu giin 
boy&k millet meclisinde millet 
vekili 11fat ve ıelihiyetini taşı· 
yan bir zat; Milli Şefimiz lımet 
lnlnlla, tabutu 6niinde saygı 
ile ejilerek ve biitiin f milletin 
en aamimi hislerine tercUman 
olarak: 

Eı•iz K•hr•man ! 
Diye andığı kurtancımıı ve 

Ebedi Şefimizin mukaddes ba
braıına dil uzatmıf. 

B6y6k Atamızın hayata göz
lerini yumduğu acı g&nlerimizde 
gazete ıfttunlannda yerli yerıiz 
kendisinden bahsetmek ve ettir
mek hrsatını lraçınnıy~n bu zat; 
Tan gazetesine verdiği son be
yanat He milletin tahammüUinft 
tatınnııtır. 

Bu millet kendisine hizmet 
etmiı olan biç kimseyi ihmal 
etmediği, hakir görmediği gibi 
Yapdan hizmetleri de • nekadar 
knçnk olursa olsun • unutma
aıııbr ve unutmaz. 

Yalnız ikide birde bunu onan 
bqına kakar gibi tekrarlamak
ta mertlik ve inuniyete sığar 
bir feY değil iken, kendini gas
termek, methetmek için bu giln 
bizim için artık mukaddes bir 
hatırat olmuı olan büyük atamı
za yalancılık •e tarihi hakikat
lan tahrif iıtinat'arına kadar 
ileri gitmek kendini (memleke
tin olgun ve dolgun batları) 
arasında ıayan bir kimseye ya· 
kııtınlamaz. 

On beş ıene menkübiyetten 
bahıeden bu eski emekli gene
~alin bu ıözleriyle ne demek 
11tediği bir tilrlll anlaşılamıyor. 
Eğer lıtiklil mücadelesinde 

t~lııan her keı zaferden sonra 
~~. bnynk mevki işgal edeme
l ll~den dolayı menküp adedi· 

t
ece olurıa Ttırkiye bugün haş
an Afatı 

mekt• IDenküplarla dolu de-
ır. 

Obüylllc ı Dıllcadelede kim ça· 
lflD•mıt. kim f d k A k 

111;.t' ki e a arlı etme· --.,. ır .. 
Likin onlar mı 

la1aıa ' 0 a .. nlerde yapı-
t>· r vatana karı - d . 
ll'er borçdurlar. o enmıt 

Bunu · · k llıed.ib .11 •çın endi kendimizi 
ıle ıöklere çıkarmak pek 
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Irak Kralı birinci Gazi 
Bir Kaza neticesinde Vefat etti 

Ankara 4 - Irak Kralı birinci 
Gazinin vefatiyle neticelenen 
müessif bir kaza olmuştur. 

Kral otomobilini bizzat idue 
ederken şimdiye kadar anlşıla
mıyan bir sebepten otomobil bir 
telgraf direğine çarpmıştır. 

Kafa taıından yaralanan kral 
Gazi bir kaç dakika sonra ve
fat etmittir. 

Ceneze merasiminin yapılaca
ğı tarih yarın tesbit edilecektir. 

Kral birinci Gazi, Kral Far 
saha oğludur. 1912 de Mekkede 
doğmuş ve 1933 eylfılünde Irak 
tahtına çıkmıştır, 

Kral Gazinin Veliahdı Emir 

Vakıf /arda : 
....... ,..,. --
Bazı ha yır şartları 

tebdil edildi 
(Cihan zade Mehmet bey) 

vakfının bu gün için istifadesi · 
ne imkan kalmıyan bayır fırt· 
)arının tebdili hakkında vakıf· 
lar m&diirlilğümüzce ~aki olan 
teşebbUs vakıflar idare mecli
ıince gılze alınmış ve bir karar 
verilmiştir. 

Bu karara glSre: yapılmasına 
imkin kalmıyan (Cihan zade 
Mehmet bey) vakfının bazılann
dan elde edilen hasılatın, sene• 
vi yirmi sekiz lirasının, Halke
vimiz sosyal yardım şubesince 

şehrimiz ilk okulları fakir tale· 
belerinin ders levazımı ve rıaire 
gibi zaruri ihtiyaçlarına sarf 
edilmesi mevzubahsolmaktadır. 

Ve yine bu karara göre ayni 
bayır şartlarından elde edilenin· 
den kCSprilltı mahallesi dul ve 
yetimlerine veya buna benzer 
o mahal ihtiyaçlarına sarfedil
mek Gzere belediyemiz emrine 
ödeneceği haber alınmıştır. 

biiyük bir bodgimlık olmazı mı? 
Atatürk büyük nutkunda söy

diklerini hep vesikalarla tevsik 
ve tesbit etmiştir. 

Atamız nutkunda, bu gene
ralin hizmetlerinden bahsettiği 

gibi çok büyük bir görüş isa
betiyle şahsi karakterini ve 

hodgimlığının yüksek derece
sini anlatmıştır. 

General Karabekir; aylardan. 
beri matbuat sütunlarında neş
rettiği sözleri ve bilhassa son 
beyanatiyle ebedi şefin uzak 
görüşteki dehasını teyit ve is
pat etmiı oluyor. 

Menkubiyet bu zat için biçil-
. miş kaftan imiş meğer. Şimdiye 
kadar nasıl sustu ise ıimdiden 
ıonra da susması, hem kendisi, 
hem de inkılabımız için çok ha
yırlı olacaktır. 

Çataloilıı 

Faysal halen dört yaşındadır. 
Sinni rütde vasıl oluncaya ka· 
dar miteveffa Kralın amcaza· 
desi yapacaktır. Halen dağılmıı 
olan parlamento niyabet hak· 
kında bir karar vermek iizere 
toplantıya davet olunmuştur. 

Doıt ve kardaş milletin kra
lının bu müessif ziyaı Ankarada 
doyulur duyulmaz bütün resmi 

daireler bayrakları yarıya indi· 
rilerek mateme iştirak edilmiş· 
tir. 

Milli Şef ismet İnönü Irak 
hükümetine bir telgraf çekerek 
taziyelerini bildirmiştir. 

a. a, 

Büyüklerimize 
Çekilen tebrik telgrafları 
Bügük Milli Şef /. lnönü 

Cumlıurresimiz 
ANKARA 

BütUn Tnrk Milletinin Tam 
bir ittifak ve itimadiyle Ctkm· 
bur reisliğine seçılmenizden 
Aydınhlann duyduğu sevinç 

. ve şiikran hislerini engin ta
zimlerimle yllce huzurunuza 
aneylerim. 

Vali ve C. H. P. 
Başkanı 
Ô. Gündag 

Sayın Abdülhalik Renda 
Biigülc Millet Meclisı Rei•i 

ANKARA 
Milli irade ye hakimiyeti· 

mizin daima isabet ve kati
yetle tecelli ettiren Büyük 
Mecliıimizin başında tekrar 
sizi görmek biltün Aydınlıla· 
rı çok sevindirdi. Samimi teb· 
rik tazimlerimizle arzeylerim. 

Vali ve C. H. P, 
Başkanı 

Ô. Gündag 

Sayın Dr. Refik Saydam 
'Başvekil 

ANKARA 
Yeni kabinenin başında tek-

rar mert ve faziletli şabsıuızı 
görmekten bütün Aydınlıların 
duyduklan sevinç ve ıaadet 

hislerini samimi tebrik ve yü· 
rekten tazimlerimle arzeylerim. 

Vali oe C. H. P. 
Başkanı 

Ö. Gündag 

Franko hükumeti 
---···~ 

Amerika tarafından 
tanındı -·-

Vaşington 3 - Franko hil
bumeti tanınmıştır. Reisicumhur 
Rozvelt ispanyaya gidecek si
liblara konan ambargoyu kal· 
dırmıştır. a.a 

Polonya Ha. Nazırı 
İngiliz ricalile konuşmalara başladı 

Lonra 4 - Polonya hariciye 
nazırı B. Bek yanında Polonya• 

nın Loodra elçisi olduğu halda 
saat 11,10 da hariciye nezaretine 

tine gelerek hariciye nazırı Lord 
Halifaks tarafına kabul edilmiş 

ve görütmeleie başlanmıştır. 
B. Bek &ğleden sonra avam 

baıvekili Çemberlayni ziyaret 
edecek ve gece hariciye neza· 

retinde ıerefine verilecek ziyafet-
te hazır bulunacaktır. a .a. 

ltalya Arnavutluğu 
işgal edecekmiş 

İtalyan askerlerinin 
luğa girecekleri 

yarın Arnavut. 
söyleniyor 

Londra 4 - Havas ajansına 
Paristen gelen haberlere gare: 
İtalya yakında Arnavutluğa 
ltalyan aıkeri gandrecek ve 
bu asker Valonadan karaya çı· 
kacaktır. ltalya aıkeri 6-7 ni
Ni..anda Arnavutluğa gelecektir. 

İyi haber alan mahfillerde 
ıaylendiğine g6re Arnavutluk 
hnkOmeti topraklarına her tlir· 

Vakıflar şosesi 
tamir ediliyor 

(Po1acı zadeler) vakfından, 
Dalamanın Alacaath mevkiinde
ki şosenin tamiri için keşfi ya-
pıtmış ve keıif raporu vakıflar 
umum miidürlüğiine gönderil
mişti. 

Aldığımız habere göre vakıf· 
lar fen heyetince yapılan tetki· 
katta keşif tasdikten ielmiş ve 
şosenin tamiri için hazırlığa 
baılanmıştır, 

ıı•l•E•• 

Doktor Bremen 
şehrimizde 

Ege havaliıinde geçen sene 
başlamış olduğu Mendres vadisi 
incir kök hastalıkları için müte· 
hassıs doktor Bremertetkikatını 
tamamlamak \ e bazı yerlerde 
iliç tatbikatı yapmak üzere 
şehrimize gelmiştir. 

8. Bremerin kök hastalığının 
bilhassa fazlalık gösterdiği Ger
mencik mıntakaıında tetkikatı
aa ve illç tatbikatına devam 
edeceği 6ğrenilmiıtir. 

Bugünkü hava 
vaziyeti 

Yurdumuz Rusya üzerindeki 
yükıek yazyıkın tesiri altında 

olduğundan yarın havanın, ce
nup, cenubu şarkı Anadoluda 
kapalı ve mevzii yağışlı, diğer 
bölgelerde bulutlu geçeceği ve 
rüzgarların trakya, Kocaeli, 
Eğe ve doğu Anadoluda şimal
den diğer bölgelerde cenuptan 
orta kuvvette, Marmara ve Ege 
deilizlerinde şimalden Karade
nizde cenup istikametinden kuv
vetli eseceği tahmin edilmek-
tedir. 

lü asker ihracına muvafakat 
etmemektedir. 

Sanıldığına göre İtalyan aı
kerleri h~men Arnavutluğa g6n· 
derilmek üzere ve bunuo için 
20 bin asker hazırlanmııtır. 

İtalya k1ral Zogonun muvaf a• 
katiyle Arnavutluğu iıgal edecek 
ve himayesi altına alacaktır. 

a.a. 

Bay Gafe11konun 
yapacağı seyahat 

Lon"" 3 - Büktette res• 
men oıldiriidiğice giSre Roman· 
ya hör~dye nazın B. Gafenko 
ni•an sonlarına doğru garbi 
Avrupa hükumet merkezini zi-
yaret edecektir. a.a. --
Fransız hava nazın B. 
Çemberlayni ziyaret etti 

Londra 4 - Fransa hava 
nazın yanında lngiliz bava na-
zırı olduğu halde başvekalet 
dairesinde başvekil Çeberlayeni 
ziyaret etmittir. a.a. 

İngiltere 
Romanyaya silah ve tay
yare ile yardım edecek 

Bilkreş 4 - Romanyanın 
Londra büyük elçisi vazifesi 
başına gitmek üzere bu sabah 
Biikreşten hareket etmişti r . 

Elçi Roman yanın askeri vazi · 
yeti hakkında İngiliz hükfıme· 
ti aydınlatacaktır, 

Londradan bildirildiğine göre 
yakında Bükreşe askeri bir he· 
yet gelecektir. iyi bir menba
dan bildirildiği ne göre İngilte· 
renin Romanyaya yardım: bil
hassa silah ve tayyare cihetin· 
den olacaktır. a a 

Yugoslavyada 
\ Hırvat meselesi halledildi 

Belgrad 4 - Başvekil ile Hır· 
vat lideri Maçek arasında yapı· 
lan g6r0şmelere bu sabah ni
hayet verilmiştir. 

Bu müzakereler esnasında 
Hırvatlarla Yugoslavlar araıı~
daki bütün meseleler balledıl· 
mittir, a. a. 



tez• I 
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Bağ arası 
- 10t--

O. Becerik 

Bağaraıı nahiyesi, Söke ka· 
zasına bağh 417 evli 1823 nil• 
fuılu tirin bir kasabadır. 
TİCARET: 
Nahiye merkezi ve ekıeri 

köylerinin yaslandığı dağları 
dolduran verimli zeytin ağaçları 
ve ortasından geçen iki çayın 
inbat kuvvetini artırdığı ovasın· 
dan yetiten çeşit mabsüller, ka· 
sabanın imar ve halkının refa· 
hını, ticaret hayat ve kaynat· 
muını temin edeb imillerdir. 

Nabiye merkezinde ekseri ka
zalarda olmıyan zengin bir çar
fl vardır. 60 dükkin ve ma
ğaza, beş han, 4 zeytin yağı ve 
un, 2 yalnız un fabrikası ve 
posta telgraf merkezi: 
ZİRAAT: 
Nahiyenin baılıca istihsali, 

zeytin yağı, akdarı, incir ve her 
türlii hububat. 

Yıllık muhtelif istihsalit ye· 
künu 500 bin lira değerinde 
700 bin kilodur. 
TEŞKiLAT: 
Nahiyeye bağlı köy say11ı 18 

olup bunlarda 3653 kadın 3507 
erkek olmak üzere 7160 kişi 
yatar. Hepsinde köy kanunu 
vardır. 

18 kayiln geçen yıl büdçe 
yekünleri 31087 bu yıl 37097 
liradır. 

KÜLTÜR: 
Nahiye merkezinde beı sınıflı 

bir, liç köyde de üçer sınıflı üç ol
mak il zere dört mektep vardır. 

Merkezde okuma çağındaki 
200 çocuğun hepsi okur. Köy 
mekteplerinde okuma çağında
ki 1500 yavrudan ancak 200 il 
okuya bilmektedir. 

Nahiye mP-rkezinde inşasına 
başlanan mektep binası tamam
lanınca köy çocuklarından da 
2 - 3 yüz talebenin yatılı ola
rak merkezde okumaları temin 
olunacaktır. 

SIHHAT: 
Aydın vilayetinin her yerinde 

olduğu gibi Bağaraıının en bü
yük derdi sıtma idi. Cumhuri
yet idaresi 13 yıl evvel Bağara· 
ıında sıtma mücadelesine başla
mıştır. 

Nabiye, 60 köyün sıtma mer
kezidir. Her sene sıtma müca
delesinin elde ettiği semere bir 
evvelki yıldan daha müsbet ve 
iyidir. 

Mücadele teşkilatı bir taraf
tan şafi çalışmalarına devam 
ederken, bir taraftan da mınta
kasın da mühim bataklıkları ku
rutmUJtur. 

Bağarası, evvelce sivri sinek
lerin en kesif bulunduğu ve 
Aydın bölgesinin sıtma merkezi 
addolunduğu halde, bugün sıtma
sı en az bir yer olmuştur. 

Halka mücadele doktorlarının 
yaptıkları mütemadi telkin ve 
irıad çok fayde vermiş, umumi
yetle korunma tedbirleri al.ma
ğa başlam1şlardır. 

Evelce mücadele memurları· 

nın dagıttıkları kininleri içmiyen 
halk, şimdi daha hastalık baı-

lamadao mücadeleye baş vura
rak kinin istemekte ve sıtmaya 
karşı mücehhez bulunmaktadır

lar. 
Buraları evvelce çocuk ölümü 

en çok kaydolunan bir mıntaka 

AYDIN 

Vergi lslihatı ve 
tenzilleri 

Kapitülasyonların ilgaıının 
lozanda tasdik ve teyidine ka
dar, devletin vergi alma busu• 
ıuDdaki hakimiyeti de tam de· 
gildir. Hhkümet, gümrilk reımİ'" 
ni yabancıların muvafakati ol· 
madan e arttıramazdı. (Kıymet) 
usulilnü bırakıp (tarife) sistemi· 
ne geçemezdi. Bu kayıtlardan 
ııyrılmak için yaptığı teıebbüs• 
ler neticesiz kalırdı. Çünki, 
Türkiyenin mali ve iktisadi kal 
kanmasını istemiyen devletler 
vardı. Ve yabancıların bu men· 
fi dileği, memleketin bayati ih
tiyaçlarının llizum g3sterdiği 

en milhim bir tedbirin alınması 
buna kifi gelirdi. Ecnebilerden 
kaıanç versıisi de alınmazdı. 10 
haziran 1879 da temettu vergi· 
sini ecnebilere de teşmil etmek 
isteyen bir irade; btıtün sefaret
lerin itirazını celbetmitti. 

Ecnebilerden vergi istemenin 
ahden kabul edilen (mesken 
masuniyeti) ile (ticaret serhes· 
tisi) ile telif edilmiyeceği ~ileri 
sürillliyordu. Milli 'hakimiyet 
bak ve adalete mllll.hazalarından 
sarfınazar. sadece dermeyan 
edilen itirazlann haksızlığı, mil
li fUUr ıahibi her yurtda,ı is· 
yan ettirecek mertebede idi. 

Elhasıl, memleket batkaları · 
na menfaat temini için geri 
kalmağa, kendisi için değil, bat 

kaları için yaıamağa ve çalıtma
ğa mahkumdu. Milli varlığımızı 
kurtaran Lozandan ıonradır ki 
maliyede tam iıtiklile kavuttu. 
Ve memleketin ihtiyaçlanndan 
batka bir millihaza ve endişe 
taşımaksızın yurdun kalkınması 
hedefine doğru yürümek imki· 
nını buldu. 

Eski kayıtlardan sıyrılan cum 
huriyet maliyesi, bilyllk vazife 
ve mesuliyetleri uhdesine almak 
mecburiyetinde idi. Yeni rejim 
eıki devirlerde her türlü ümran 
ve iktisadi !inkişaftan mahrum 
bırakılmış bir yurda tevartis 
etmişti. 

para ihtiyacı memleketin emel
leri kadar geniş ve hu.dudıuzdu. 
Buna mukabil lıakıız ve kısır 
bir vergi sisteminden başka el· 
de bir vasıta yoktu. Maliye, 
yeni şeraite cevap verebilmek 
için, verimli bir sistem kurmak, 
yeni devletin geniş ihtiyaçlarını 
tedricen karıılamak, aynı za
manda halk L iltlelerinin iktısa
di vaziyetini gaz önüne alarak 
vergi adaletini de tahakkuk et-

idi. Hiç şiiphesiz sıtmanın neti
cesi olan bu vaziyet bugün ta
mamen aksine bir hal almıt do
gum ziyadeleşmiş, öliim azal
mııtır. 

Bağarası nahiyesi iç ve mü
cerret bir muhitte bulunmasına 
rağmen mtıcadele sayesinde bir 
doktor da kazanmıştır. Genç ve 
çalışkan doktor Ferit Olgayın 
ve ona çok yardım eden nahi
ye müdiri Sami ve parti teşki
latında faal vazife alan gençle
rin üşenmez ve yorulmaz faali
yetleri, bu mıntaka halkının ha· 
yat ve sıhatlarına karşı çok 
hassas olmalarını temin etmiştir. 

Üç ıenedir hiç salgın bir•bas
talık ıörülmemesi bunun bariz 
net!ceıi sa yılabilir, 

tirmek gibi gilç vazifeleri ba· 
ıarmak mükellefiyetinde idi. 

Cumhuriyet maliyesi, bu va· 
.zifelerin hepsini ifaya çalıştı; 

Eski verıi siıteminJe çok eıas· 
değitiklikler yaptı. Vergi kar
tısında yerli ye encebi her fer
din muvaıalatını ifade eden 
ummiyeti tesis ·etti. Gtimrük 
reaimlerine memleketin iktısadi 
ihtiyacına uygun bir nisbet ver• 
di. 

Çok iptidai ve ağır bir vergi 
olan halkı tegallilp tazyiki altın
da ezen aıan kaldırdı. Vergi 
yükOnü. daha ziyade istihlak 
ve ademe kudretini haiz milkel
leflere tahmil etti; irat ver
gilerinde safi kazançtan vergi 
almak esas1na doğru adımlar 
attı. Devletin günden güne ge
nitliyen himıet ve ihtiyaçlannın 
istilzam ettiği varidat · menba
lannın temini yolundaki çalışma 
ların neticelerini ise, efağıya 
derç ettiğimiz son bet senenin 
varidat ve tahsillt rakamları 
en beliğ şekilde gösterir: 

Sene Muhammen Tabıillt 
varidat L. Lira 

1933 170.477.000 159.092.83S 
1934 184.081.000 189.935.227 
1935 195.013.000 200.476.492 
1936 212.764.000 236.517.569 
1937 23t'020.000 260.878.368 

Devlet varidatındaki J?u mn
tevali artış sayesindedirki ec· 
nebi sermayesine muhtaç olma
dan memlekette iktisadi bir varbk 
tesisi, bir çok hayırlı ve müsmir 
itlerin baıarılması kabil olmuş
tur. Cumhariyetin . memlekette 
yarattığı eserleri burada saya
cak değiliz. Fakat yalnız Cum
huriyetin teessüslindenberi yeni 
baıtan ( 3185 ) kilometre demir 
yolu inıa edildiğini söylemek 
yapılan itleri• Yiuti hakkında 
bir fikir Yenneie klfidir. 

Varidattaki bu inkiJaf, Yergi
leri artbrmalda temin edilmi4 
değildir. Vakıa kaldırılan •tarın 
yerine bazı vergiler ikame edil
miştir, kazanç vergisine yeni 
bir şekil ve niabet verilmiftir. 
Fakat b6tiln bu tedbirler, 9im
diye kadar h .. ksız olarak ver
giye tabi olmıyan mevzuları mü· 
k~llefiyet alhna almak, tarh ve 
tahsil usullerine, verginin veri· 
mini arttıracak bir şekil vermek 
mahiyetinden ileri geçmemekte
dir. Ağır vergi, hayatı pabalı
laştarır, halkın ihtiyacını tazyik 
eder, memleketin iktisadi inki
şafına sed çeker, bizzat vergi
nin menbaını tahdit eder ve 
bazan bilsbütün kurutur. Bu aşi · 
kii hakikatları nazardan uzak 
tutm1yan Cumhuriyet maliyesi, 
verginin halkın ödeme kabiliye
ti ile mütenasip haddi aşmama
sına çok itina etmiş ve bütçe 
varidatından mnhim fedakirlık
lar bahasına, hem irad hem de 
iıtihlik vergilerinde vergi ten
zilitı yoluna girmiştir. 

Aıağıda birer birer sayılan 
bu tenzilat, halk lehine alınan 
kararların vüs'at ve ehemmiye
tini gösterecektir. 

1 - Irat vergileri : 
(A) Bina vergisi 
Eskiden binalarda vergi mat· 

rahı gayrı ıafi iraddı. Tamir 

masrafı ve amortisman için bu 
iraddan, yani bir nevi vasati 
kiradan bir ıey indirilmeıdi. 

14;7/1931 tarihli ve 1837 nu
maralı bina vergisi kanunu, bu 
iratlardan yüzde yirmi indirdik· 
ten sonra geriye kalan mikta· 
rın safi irat sayılm.asını ve ver
ginin bu irat üzerinden alınma· 
ıını kabul etmiştir. 

Binaenaleyh kanun, vergiyi 
masrafı da ihtiva eden 
gayri fsafı irattan değil , 
safi irattan almak esasına 

' · doiru mühim bir adım atmış, 
binnetice vergi de yüzde yirmi 
nisbetinde bir tenzil yap· 
mı,tır. 

Yine2870 numaralı ve 30/12/1935 
tarihli kanunla, 1340 1932 yıl· 
ları içinde tahririne başlanmıt 
olan şehir, kasaba ve köylerde
ki binaların vergiye matrah o· 
lan iratlarında yüzde yirmi niı
betiode bir tenzil ve tahfif da
ha kabul edilmiştir. 

B -Hayvanlar vergisi 
2897,3343 numaralı ve 20/1/936 

23/3/938 tarihli kanunlarla ko
yun, kılkeçi, tiftik,ıt deve, man
da, sığır, domuz vergilerinde 
mühim tahfifler yapılmıt, at, 
katır ve eşek vergileri ise büı· 
bütün kaldırılmıştır. 

2897 numaralı ka· 4,977,026 
nunla yapılan tenzilit 

3343 numaralı ka- 2,612,086 

nunla yapılan tenzillt 7,589,112 
liraya baliğtir. 

C - Kazanç vergisi : 
3258 numaralı ve 24/6/937 

tarihli kanunla : 
1 - Limted ve sermayeıi il· 

zerine kazanç daiJtan koopera
tif tirketlerde yergi. tirket ka
zancının tamamı izerinden alm 
makta iken eerginin her orta
ğın hissesi üzerinden hesap 
edilmesi kabul edilmek auretile 
bu sirketlerin vergilerinde yüz
de otuz nisbetinde bir tahfif 
yapılmııtır. 

2 - Gezginci satıcılar, iıçi
ler ve hamalların vergisi, gün· 
delik gayri aafi kuançlarımD 
yirmi miılinden on misline indi
rilmiftir. 

3 - Altmış kuruşa kadar o· 
lan iıçi gündeliklerile 120 ku· 
ruıa kadar glindeliklerin altmıt 
kurUfU vergiden muaf tutul
muıtur. 

2470 numaralı ve 20/6/938 
tarihi kanunla : 

1 - Türkiye, içkili pastaha
ne ve lokanta ve büfelerin itgal 
ettikleri mahallerin gayri safi 
iradı üzerindea ~6 75 nisbetinde 
alınan vergileri yüzde kırkbeşe 
sinamaların % 90 dan % 45, 
otellerle kaplıcaların vergi niı
beti % 35 ten % 25 şe indiril
miıtir. 

2) Altmış kuruşa kadar olan 
işçi gUndeliği muafiyeti seksen 
kuruşa çıkarılmıştır. 

D) Muvazene virgisi: 
1) 3404 numaralı ve l/6/938 

tarihli kanunla muvazene vergi
si yüzde ondan yllzde sekize 
indirilmiştir. Bu tenzil, blitçe 
varidatından dört milyon liralık 
bir fedakarlığı istilzam etmittir. 

2) Yine aynı kanunla, ıekıen 
kuruta kadar olan işçi günde
likleriyle 120 kuruıa kadar o
lan gilndeliklerin seksen kuru
şu, muvazene yergisinden de 
iıtisna edilmiştir. 

2 - İstihlak vergisi: 
A) 575 sayılı 3 mart 341 la· 
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Halkevinde 
Kızlarımız 

Halkevinin açmış olduğu biç
ki ve nakıı kursuna Aydın ka
dınları arasında hummalı bir 
alaka görülmeğe başladı . 

Bundan bir hafta evvelki so• 
ruşumda, devam edenlerin ade· 
dinin 19 olduğunu öğrenmiş 
iken, bu hafta sonunda genç 
öğretmene vaki ıualim, bu rak· 
kamın 38 ze ulaşbiJnı bana 
anlattı. 

Bundan başk• gün geçmiyor· 
ki müracaat vaki olmaıın.. ilk 
zamanlarda pek az talebeyle 
iş baıı eden Hal kevi dikit ve 
nakıt kursuna, genç kız tale
belerimizin ve kadınlarımızın, 
ince bir sanat aşkiyle de
vamlı olduğun~ inRndığımız ali· 
kaları bu işin lüzumunu bize 
anlatmış ve halkevimizin bu 
yoldaki kararda isabetini bir 
daha tasdik ettirmiş oldu. · 

Muayyen saatlannı, lıalkımıza 
her yöndeo faydalı olmıya çalı· 
şan ve bu gayesini gün hegln 
tahakkuk ettiren Halkevi çabıı 

alhnda, makineleri ve işleri baıında 
çok samimi bir çalııma havaıı 
içinde geçiren kızlarımızın, her 
halde bu çatı altındaki kazanç• 
ları, kendilerine emin bir iıtik
bal vadedebilmektedir. 

Ümit ediyoruzki Halkevimiz, 
kadınlanmııı yetiştirme lıaıu
sunda açmıt olduğu dikiş ve 
nakıt kununu yalnız bu yıla in· 
hisar ettirmiyecek, bunu yıldan 
yıla daha genit şeklile devam 
ettirecektir. 

Ve yine tımit ediyoruz ki Ay· 
dın kadınlığı, bu alakayı 38 
rakkamının çok üstine çıkanr 
bir tekilde arttıracaktır. 

Kadınları yükselen; kadınları 
ilim ve sanat yolunda seferber 
olan memleketlerin, ahlik yo
lundaki inkiıafı da o fnisbette 
ileri bir tekimlll göaterm~e 
yüz tutar. 

Biz Aydın kadınlarını iyi iş· 
ler pefinde yürüten Halkevi ça
lıtmasını ve buna hangi vesile 
ile olursa olsun vasıta olanları, 
kendilerine emin bir istikbal 
haıırlamağa çalışan ıenç kızla· 
nmız ve kadınlarımız adına bu 
sütunlarda teşekkür6 borçlu ol
duğumuzu itirafla vazifemizi 
yapmq oluruz. 

Çiğdem 

ribli kanunla tuzun kilosundan 
al1nan (6) kuruş rtsim, üç ku· 
ruşa indirilmiştir. 

B) 1934 senesinde kristal şe• 
kerin kilosu 36-37 küp şekerin 
39-40 kuruıa satılıyordu. Hal
kın zaruri ihtiyaçları arasına 

giren şeker fiabnı ucuzl~tmak 
için ıehrin istihlak resmı olan 
(12) kuruş 2785 numaralı ve 
13/6/1935 tarihli kanunla (4,10) 
kuruşa indirilmiş ve bu suretle 
kristal ıekerin kilosunun 25 ku
ruşa küp şekerin 28 kuruşa 
satılması temin edilmiştir. Bu 
resim tenzili varidattan• üç 
milyon lira fedakirlık ihtiyarı 
ıuretiyle kabil olmu,tur. 

3101 numaralı ve 25/1/1937 
tarihli kanunla da yine istihsal 
esasına röre reıimde tadilat 
yapılmış ve (4,10) dan daha 
aşağı miktarda resim alındığı 
vaki olmwştur. 

Deııatnı ga,,n 
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En samimi atkıt ! Hayvan sayımı başladı 
-~· 
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Alklf; ekseriya muvaffak ola
na ~U'fl hiıedilen takdirin ifa• 
deaı ve onun izharıdır .. 

Enver Demiray 
bilgisi, kendi zekiu, kendi ira• 
deaile meydana koyduğu zafer
leri yine kendi arzu ye irade
aini' kullanarak alkışbyan tek bir 
inan ve güven topluluğu man• 
zarası arzetmektedir. 

Bu münasebetle vilayet makamı köy 
muhtarlarına bir tamim gönderdi 

ÇARŞAMBA 5/4/939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUQU 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

Kes. 20 Kw. al~~I aöı söyliyen bir hatip 
• lf anır •. iyi rol yapan bir ar· 

~~stc, alk11la takdir g&nderilir .• 

Hayvanlar vergisinin kayt ve yoklama zamanı gelmiştir. 
kayt ve yoklama işlerinde hayvan ıahiplerile bu işi yapmak 
için ayrılan memurlara dilıen vazifeleri bildirmek için vilayet 
bir tamim yapmış ve bu tamimin en küçük ve uzak köylere 

kadar yayılmasını temin etmiştir. 
Vilayetin bu mühim tamimini biz de aynen derç ediyoruz: 

T. A. P. 31,70 m. 9465 Ket. 
20 Kw. 

12.30 Program 
12.35 Türk Müziği 

r ko1u birincisine alkışlarımız 
onun muvaffakiyetiae karşı olan 
tevecciblerimizi bildirir. Fakat 
bu nevi alkışlar ekserya geçici 
heyecanlanmızı ifade eder. 

Memleketin iç hayatında gu· 
rur uyandıran bu manzara, şüp
hesiz ki dış alemin gıbtasını ve 
hatta bazılarının da tahassürü
nll mucip olmaktadır. 

Milli Şef, mecliste millet mü· 
messilleri tarafaodan değil, 17 
milyon Türk milleti tarafından 

Yeni yılımızın hayvanlar ver· hiplerinin ve hassatan deveci· 
gisine ait: kayıt zamanı gelmiş- lerin bu cihete dikkat etmele· 
tir. Hepimizin bildigi veçhile rini ve kendilerine düıen bu 

Çalanlar: Vecihe, Cevdet Çağ 
la Refik F eraan. 

Okuyanlar Radife Neydik. Bir de bittin bu p)kışlar önün
de, bazı alkıılar vardır ki rubun, 
heyecanın sevgi ve bağlılığın 
y6celiğini ifade için mütemadi 
darbelerle ve batta şuurumuzun 
zebtcdemediği el çırpmalariyle 
\'llcud bulur.. Ona irade ve şu
ur hlikmedemez.. Sağ veya sol 
tesirler onu durdurmağa değil 
lııtta fasıla verdirmeğe imkln 
bulamaz. 

2897 numarah kanunun 6 ıncı vazifeyi ihmal eylememelerini 
maddesi mucibince at, kısrak, tavsiye ederim. 

1 - Rast peşrevi. 2 - Re
fik Fersanın - Ra•t şarkı - Yak· 
tı cihanı ateşin. 3 - Udi ibra· 
him - Rast şarkı - Sevmedikle· 
rimle gönül avutma. 4- Lemi· 
nin Sast şarkı • Sazın gibi ai• 
nem dahi. 5 - Cevdet çağla· 
Taksim. 6 - İbrahim efendi • 
Mahur şarkı - Sabah olıun. 7-
Mabur saz ıemaiai. 

sevilerek istenilerek.. Arzu 
edilerek.. Onun her şeyi, onun 
her işareti benimsenilerek al· 
kıslandı .. 

Bu alkı,ta Türk milletinin 
yorgunl9ğu detil, eoıkunloğu; 

bu alkııta Tilrk mnietinin 
aıarlar siren istihlcan deği1, lS 

katır ve eşekten mada ( Bu Nisanın 23 üncü gtinünden 
hayvanlar yazılmıyArak ) diğer yoklamaya başlanacaktır. Yokla-
hayvanlar niıan ayının birinci ma iti kolaylaştırmak, ve Hay-
gilnilnden itibaren evvelce g&n· vanlan meydana çıkarmak için 
derilmi, olan defterlere cios ve Muhtar ve ihtiyar meclisi anla-
nevilerine g&re adetleri yazıla· n, yoklama memurlarına her tnr
cakbr. Bu suretle niıanın 15 la yardımda bulunmak mecbu· 
inci gtioil ak~nm1na kadar ya- riyetindedirler. 

13.00 Memleket saat ayara, Bu nevi alktfa mazhar olmak 
•eya herllangi bir cemiyet ta· 
rafından bu teklinde alkışlan· 
ınakbrki, alkışın en samimisini, 
alkııın en değerlisini bize ve
rir. 

yılının ıevsıi ve bağlılığı, hu 
alkıtt• Tftrk milletinin g&nlil-: 
snzlOğtl değil, bizzat şuur ruh 
ve iradesi rol oynadı. 

zd"cak hayvanların y~künleri Şu miibim noktaya da dikkat 
toplanacak, defterin ziri muhtar edilmek lizımdır ki kayıt zama· 
ve az1tlar ve beledive teşkilitı nında ve srerek yoklamanın de· 
olan verlerde bu vazife ile tav· vamı müddetince vergiye tabi 
zif edilmi' bulunan memurlar hayvanlann Nakliyesiz bir k&y-

ajans, meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Milzik ( RiyaMti 

cumhur bandosu Şef : lbaan 
kftnçer) 

1 - O. Guillon • Marı. 2-
j ahann Stausş • Vivana Kanı 
rt alı) 3 - Auber - Tacım el· 
masları operasının uvertürü. 4-
S. Jone~ Geiıha operetinden 

Milli Şefe itimadını veren mil 
let mtımessilerinin bu itimadı 

tarafından tasdik ve imzalana· den diğer bir ka;re geçirilmeei 
3 Nisan 1939 da ilk toplan· 

tııın yapan Biiytik Millet Mec· 
lisi lzaları, mem.leketin sevilen 
ve İf g&ren ıahıiyetlerine bağ· 
blıklannı ve onlana kendi üzer
lerindeki sempatilerini gene, 
ıuanm zabtedemediği arzu •e 
iradenin, durduramadığı, fikir 
Ye mantıkın 6nftae geçemediil 
bir alkqıla ifade etmekle mil• 
meHilleri bulanduklan 17 mil
yon tlrkGn onlara karşı sevgi 
ve batlılıklarını isa'betH bir ha· 
reketle ifada gecikmediler. · 

cak, kayıt işi bu suretle ıona ermiş bulunacaktır. yasaktır. Şayet lüzum ve zaru-

MilU Şef lnönll'lün meclise 
vürüdile Btıy&k millet meclisi 
ıalonunu çınlatan alkıt sesleri 
tlipheaiz ki her yartdaşın gözü· 
nü, en b&ylk gurur ve güvenle 
yaprtmlf milli bir iftiharla gök
s6nü kaurtmıştır. 

İçtimai bUnyenin en emin 
tartı, kendisine miDıetçe itimad 
~ilen bir lidere aabip olmak-
• ın6mkündür, yeni Türkiye ve 

1eni T&"k milleti, mümeuilleri 
tarafından bu coıkun ve sürekli 
alkııa mazhar olmak liyakatin
~e bulunan milli şefle, bihakkın 
öi&nebir ve T&rk içtimai bün· 
yeıi en emin şartı yaratmış 
sayılabilir. 

5000 bu kadar yıllık Türk 
milleti, onbeş hu kadar yıbu 
•••eline gelinceye kadar yalan· 
cı alkışlarla g&nlünü sıkan, zoru 
zoruna ve hatta istihkar eder
ceıine ellerini birbirine vuran 

.,:r millet iken, 15 yıldır kendi 

bütfln kuvvet ve samimiyetle 
izhara vesile olan siirekli 

alkışları önünde, meclis dısnıda 
radyo hatlarına toplanan Türk 
milletinin de gözlerindeki sevinç 
damlalara, onlara, saatlerin nasal 
akıp gittiğini bile hissettir· 
miyecek kadar çekici ve s6rük
leyici milli bir gün yaşattı. 

Vakıflar 
idaresince bazı köylere 
arazi ve ağaç devredildi 

Mart 939 ayı içinde şehrimiz 

vakıflar idaresince miilhakata 
f&mil olmak Ozere vakıf akara· 

tından olarak 1919 zeytin ağa
cı 3 incir bahçeıi, bir tarla, 
28 kesta, bir dÜkkin, 28 por· 

takal ağac devredilmif ve köy 
şahsiyeti maneviyesi namına 

tescil ettirilmiştir. 

Bundan baıka Mustafa kızı 
Zeliha vakfı akaratından; Ger· 
menciğe bağlı Reis köyüne, 
Bodur oğlu ismail vakfının da 
Bozdoian Arapb kayüne devri 
hakkındaki vakıflar idare mcc· 
tisinin kararı vakıflar umnm 
müdürlüğünce tasdik edilerek 
vilayet kanalınca şehrimiz va

kıflar müdürlügüne iade edil
miş olduğu öğrenilmiştir. 

Şiddetli yağmurlar 
Pamuk Ziraatini geciktirdi ·· 

b Son yağmurlar vilayetimizde 
u ~e~e pamuk ekimini bir ay 

gecılktırecektir. İlkbahar yagw -
ınur arı M d . larını ta en res ve Çıne çay· 
arazinin ı~ıbr su altında kalan 
fazla mabn uİt kuveti artar ve 
ederdi Fs k tahnmasım temin 

' a a yagw url M t 
iptidasında k ·ı . arın ar 

'-'l k eaı lllesı sularında 
Çeaı ere pamuk ekim" b 1 ma11 lizımdır. ı aı a-

Halbuki bu sene 21 tt 
Yag'" ' dd l' mar a ha an şı et 1 yağmurlardan 
Yitıl olan taıkın suları baleD 

sek arasid~n çckilmiısede 

çukur yerlerde henüz sular 
bulunmaktadır. 

Suların çekildiği yerlerde de 
tav olmadığından pamuklar iyi· 
lemeğe muktedir olamıyorlar. 

Bu itibarla bu yıl pmuk eki~ 
mi vaktinden bir ay sonra baş-
layacak, hasat da 20 eylül ye
rine 20 teşrin evele kalacaktır. 
Son baharda havalar mllsait git 
mez, toplama zamanında yapıla· 
mazsa bu vaziyetin rekolteye de 
tesir etmesinden endişe edil· 
ıa~ktedir, 

Her havvau sahibi elinde bu- ret üzerine bir k&yden diğer 
lunan ve 938 yılı hazi.ranından köye nakil mecburiyetinde ka· 
evvel doğmuş olan koyun, me· lırıa hayvan sahipleri muhtara 
rinos, kılkeçi ve tiftik keçiyi, muracaatla n9kıl kağıdı almağı 
1 Nisan 938 de iki yaşını ik· unutmamalıdır. Nakıl klğıdını 
mal eden deve, manda,ve s1ğar· veren muhtar, keyfiyeti kayıt 
ları erkek veya dişi olarak yu- defterine ve kayıt ilmUhaberine 
kardaki heyetlere mtiracaatla İfaret etmekle beraber nakledi-
yazdıracaklar, yazı bilirlerse len köy muhtarı da köyüne ge-
imza bilmiyorlarsa mlibür veya len hayvanlan nakil ilmllha-
parmak basmak ıuretile defteri heriyle karşılaşdırdıktan ve 
tastikten sonra belediye me- doğruluğuna kani olduktan 
murundan veya muhtardan ka-
yıt ilmlibaberi alacaklardır. Ka
yıt ilmühaberleri kendi beyan· 
larıadan fazla veya noksan ol
ma11 halinde derhal tashih et
tireceklerdir. 

Kayıt müddeti içinde ve Ni
sanın 15 inci günft akşamına 
kadar her nasılsa unutularak 
kaydedilmiyen hayvan kalmış 
olduğu takdirde yoklama baş
langıcı olan 23 Nisandan evvel 
keyfiyeti hayvan sahibi bir is
tida ile en büyük mülkiye me· 
muruna bildirilmesi lizımdır. 

Köy muhtar ve ihtiyar mec· 
lisleri ve belediye memurları, 
hayvan sahiplerinin beyanlarının 
doğruluğunu araştırmak ve doğ
ru çalı,mıyanların isimlerini ve 
gizledikleri hayvanların cins 
-ve adetleri hakkında bilgilerini 
havi tanzim edecekleri mazba
taları kayıt defterleriyle birlik-
te en büyük mülkiye memuru· 
na vermekle mükelleftirler. 

Gizlenen hayvanları bildirmi
yen muhtar ve ihtiyar meclisi 

azalarına ikramiye ve~ilmemek
le beraber haklarında ayrıca 
kanuni takibat yapılır. 

Nakliyatta kullanılan hayvan· 
ların kazanç vergisiyle mükellef 
tutulduklarına dair sahipleri 
yedinde bulunan 938 yıla kazanç 
vergisinin ödendiğini gösteren 
makbuzun tarih ve numarasını 
kayıt defterindeki ismi hizasına 
yazdırmağa her hayvan ıahibi 
mecburdur. Buna riayet etmiyen 
mükellefler hem kazanç vergi· 
si, hem de hayvanlar vergisi 
Terirler. Bu suretle mağdur ol· 
maıı.al;ı.1101 touıinQ beyY.an ail· 

sonra nakil ilmühaberini vi-

ze edecektir. Nakliyeıiz olan 
hayvanların vergisi cezalı olarak 
tahsil olunur: 

Kayıt milddeti içinde hayvan· 
larını ahir kazRya nakletmek 
isteyen hayvan sahipleri bu 
hayvanlara ait vergilerini ta
mamen ödemeğe ve nakil veya 

ifraz tezkeresi almağa mecbur· 
durlar. Bazı hayvan sahipleri 

nakil ve ifraz te:r:keresi almak· 
sızın hayvanlarını ahir mahal-
lere nakil etmekte, bu suretle 
hem mükerrer ve cezalı vergi 

tarhına meydan verilmekte hem 
de lUzumsuz masraf ihtiyarını 

istilzam eylemekte ve buna se
bebiyet verilmektedir. 

Hayvanlar vergisi hakkında 
kanunun muktar ve ihtiyar he-
yetlerine ve hayvan sahipleri
ne tahmil eylediği vazifelerin 

ana hatları yukarıda icmal 
edilmiştir. 

Devletimizin ve hazinemizin 
mühim bir varidatını teşkil eden 
bu vergiden hiç bir vatanda· 
şın kaçınacağına kani bulunmu-
yorum. 

Verilen her santim, memle
ketin müdafaasına, vatanın ve 
vatandaşların refah ve saade
tine badim ve amildir. Binaen· 
aleyh bu kanuni nasihatlarımın 
daima göz önlinde tutulmasını 

ve vatana olan borçlarımızın 
vaktmda yMine getirilmesini ve 
bu öğütlerimin kadın, erkek 

ber vatandaşa anlatılmasını bu 
vuile ilf- takrarlanm. 

potpuri. 
18.30 Program 
18.35 Müzik (Bulo müziği pl.) 
19.00 Konuıma 
19.15 Türk milziii ( fasıl he· 

yeti ). 
Celil T ohses ve arkadaşları. 
20.00 Ajans, meteoroloji ha· 

berleri, ziraat bonası ( fiyat ). 

20.15 Türk müziği. 
Çalanlar : Vecihe, Fahire Fer· 

aao, Refik Fersan. 
Okuyanlar Muatafa Çağlar 

ve Semahat Ôzdeuaes. 1 -
Hüzzam peırcvi. 2 - Etem e
fendi - Hilzzam tarkı - Efki çcf· 
mim h.tsretinle. 3 - Udi Ha
ıanın • Mftsteare şarkı • Gitti 
yar eld~n. 4 - Şevki beyin -
Hnu:am şarkı - küşade taliim. 
5 - V ecibc - kanun taksimi. 
6 - 'Vecibe - Acemkürdi şar
kı - Bir vefasıı yare. 8 - Mus· 
tafa çavuşun - Nikriz tarkı -
Elmas senin yüzünü gören. 9-
Şevki beyin - Hicaz şarkı - Kış 
geldi firak. 10 - Şevki beyin -
Saz semaisi. 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma 
21 .15 Etham, tahvilat, kam· 

biyo - nukut borsası ( fiyat ) 
21 .25 Neşeli plaklar • R. 
21.30 Temsil (Dengi dengine) 

Komedi. 
Yazan Kemal Tözen 

22.00 Müzik (Küçük orkestra· 
Şef: Necip Aşkın ). 1 - W al· 
ter Noack - Ramanük Uvertür. 
2 - Azzoni - Sabah ıarkııı. 
3 - J. Strauss - Çardaş. 4 -
Franz !Abt - Ormanlarda, ve 
ninni. 5 - Scbneider - Tirol 
dağlarının halk şarkısı ve danı· 
larındau potpuri 6 - Mainzer 
Seı enad. 7 - Benatzky - Be· 
bekler perisi - filminden • Ne· 
şeliyim şarkısı. 8 - Leopold -
lıpanya melodileri - Potpuri. 

23.00 Muzik (Cazband Pi.) 
23.45 24 Son ajanı Jaaberleri 

v~ yarınki prozraaa. 
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HALKEVİ 
Bakım Evi Muayene Saatları 

Muayene gilnu 

Pazartesi 

" 
Salı 

Çarşamba 

" 

Perıembe 

" 
Cuma 

Cumarteıi 

" 

Saat 

2-3 

3-4 
4-5 

2-3 
3-4 

4 - s 

s - 6 

4-5 

2 - 3 
3-4 

Doktor arkadaşımııın adı 

Doktor F ahrettin Süilür 
(Çocuk baıtahkları mütabaaaııı) 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt haatahldarı mutabaaıııı) 

Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket G~zaçan 

(Göz hastalıkları mutahaaa111) 

Doktor Muhsin 
(iç hastalıkları mutaha11111) 

Doktor ŞeTket Kırbaş 
<intani hastalıklar mutahası111) 

Doktor Münif Erman 
(Kadın hastalıkları mutahauıaı) 

Doktor Nafiz Yazgan I> 
Doktor Halil Gchaydın f> 

lijMl!PJlllllllJJlllllllmlllıııımıllJı•ımııJ111ı111ıu;ııııımııa,••.-

l'Anlıı dlı~AılıılıdlıılııllD!ııılıa4!bıılıı6Aılıılııılııı6•ıd!JııaA66.._ 

Süleyman Gezer-Osman Sezginer • 

Gazete Kitap Evi 
Görülen lüzum üzerine 1/2/939 tarihinden itibaren Aydın 

Palas oteli altına nakledilmiştir. 
f stanbul - Ankara - lzmirde münteşir bütün kitap, mecmua 

kitap, mecmua ve gazete nüıhalan en çok bir hafta için· ı 
de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe-
ıitli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. 

1215 
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! Doktor Şevket Kırbaş ! 
! Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve ! 
• entani hastalıklar mütehassısı • 
• 4 
• Muayenehanesini Cumhuriyet mahallesinde avukat tJ 
+ 8. İhsanın evine nakletmiştir. ı 
+ hastalarını b~ gün saat yediden sekize kadar ve • 
: öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, : 

1 kan. balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilib icra + 
• eder. Veremlilerde fennin en ıon tedavisi olan Pinomo- + 
t toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) J 

~··~····~········~·~····~ 

Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 
Aydının kızılaca köyünün çatal 

armut mevkiinde doğusu arap Rıza 
tarlası batısı kır Ahmed ve şe
kerci Hamit tarlası kuzeyi ka
pulu oğlu zeytinliği güneyi Ay
dın Karapınar yolu ve kara 
Ahmet tarlası ile çevrili 15 
zeytini havi tarla Aydının saray 
içi mahallesinden Ahmet hurşit 
ve yahut Ahmet hurşit karısı 
Hatice fıtnatan mülki iken bun
lardan Ahmet Huriidin 336 ve 
Lıarısı Hatice Fıtnatın 338 ta
rihinde vefatlariyle evlidları 
Ahmed ruşti onursala ve Ali 
ihtiyara kaldığından tescilini 
istemişlerdir. Tapuca kaydı ol
madığında senetsiz tasarrufata 
kıyasen gazete ile ilin tarihin-
den 11 gün sonra mahallinde 
keşif yapılacağından bu taşıtsiz-
la alakalı olanlar versa muay
yen gününde yerinde bulunacak 
memura ve yahut O'{Üne kadar 

· 1223 fiş numarasiyle muracaat-
ları ilin olunur, 1252 

Aydın Vakıflar idare
sinden : 

Vakıflar idaresi muhafaza ' 
memurları için sekiz takım el-
bise ve kasket yaptırılacaktır. 
Hepsinin muhammen bedeli 144 
liradır. Münakasa ihalesi 15/4/ 
939 cumartesi saat 10 da Ay
dın Vakıflar idaresinde yapıla
caktır. Taliplerin fazla malumat 
almak istiyenlerin yüzde 7.5 
muvakkat teminatlarile birlikte 
Vakıflar idaresine müracaatları. 

1 3 5 8 1245 

......... Abone şeraiti ·-····· 
1 Yıllıtı her yer için 6 lira. i 
ı i Altı aylığ'ı 3 liradır. j 
i idare yeri: Aydında C. H. i 
i P. Baaımevi. i . . 
j ıazeteye ait yazılar için f 
! yazı itleri müdürlüfüne, Uin· i 
! lar için idare müdürlütüne ~ 
i 'DÜl'acaat edilmelidir. • . . .................................................. 
imtiyaz ıahibl n Umum1 Ne4rlyat 

· Mlldlirü. : Etem Me•drea • 
Buıldıfı yer 

C H P liatımcYl 

A.YDIH IAYlı4H 
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1 Okul talebelerine ,. 
Besımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıştır 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır. 

1 
ŞOFÖR 

Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmiş olarak tab edilmiştir. 

1 Fiyatı: 2 5 Kuruştur. 

C. H. P. Basımevi 

....... 1 ................................... . 


