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Beynelmilel Vaziyet Ciddiyetini muhafaza ediyor 
Polonya - Alman hududunda 

çarpışmalar oldu 
Son Ha.herler 

Havas muhabirine göre 

Bir Polonya fırkası Danzig'i muhasara altına aldı 

İn~}~z Başvekili' Çemberl~yn Avam K~ma~~sın~a irat 1 

ettıgı nutkunda : " Zorbaliga karşı kendılerını mudafaa 
eden dostlarımıza yardım edeceğiz ,, dedi 

Berlinde vaziyet normal -Londra, 25 - Havas ajanıı Berlinden bildiriyor: 
Öğleyin ilzeri Hitler baıvekilet dairesinde mareıal Görinı ile 

diğer iki nazırı kabul etmittir. 
Nazırlar mahallesi oormat manzarasını arzetınehte, fevkallde 

bir hareket görülmemektedir. 

Moskovadaki 
Ankara, 25 - Dün gece ya

rısından sonra bugiln saat 12ye 
kadar ahaan haberlere g&re va .. 
ıiyet: 

Dün Silizyada ayn ayrı iki 
hudut hadisesi olmuıtur. Alman 
aıkerleri kaıden Polonya top· 
raldarına girmiıler ve yukubu
lan mllıademe n~ticesinde Al
lbanlar yaralılarını da beraber 
alarak çekilmiılerdir. 

3 piyade ve bir topçu alayın
dan mOrekkep bir Polonya fır• 
lcaıı Danziği cenuptan ve garp
ten sarmıştır. 

Polonya hükumeti bütün oto
lllobillere vazıyet etmiıtir. 

Ankara, 25 - Bu gün saat 
12 den 19 a kadar alınan ha· 
herlere göre vaziyet: 

Fransa ve logiltere ıefırlerile 
•ıkı bir temasta bulunan Polon· 
Ya hariciye nazırı Bek Soyet
ler ıefirile görftşmüştür. 

Alman - Polonya hudud.unda 
bjr çok hidiseler vukubulduğu 
haber verilmektedir. Urlavada 
bir Alman ağır bombardıman 
tayyaresi yere inmek mecburi
Yetinde kalmııtır. 
Dınziğde bir çok Polonyalı 

tevkif edilmiştir. 
Almanlar Polonya giimriık mü· 

fettiılerinin oturdukları binayı 
lbitralyöz ateıine tutmuılardır. 
Polonyanın Bertin sefiri hadi

seyi pretesto etmek için tali-

?'•t almıştır. Sivil memurların 
•ıni kaldırılmııt•r. Mekteplerin 
•çdma11 şimeilik tehir edilmiş· 
tir. 

Hududu iki defa geçen Al
tlıan bombardıll'an tayyareleri 
~eb tayyareleri tarafmdan yere 
•nıneğe mecbur edilmişlerdir. 

1
. Danzig Nazilerinin demiryol· 
arına karşı tecavüzleri devam 
etnıektedir. 

Polonya bükümeti. Danzig a
Yaıa mecliıi tarafından son za
~•.ıılarda ittihaz edilen tedbir· 
erı protesto etmiıtir. a. a. 

b Londra; 25 - Başvekil Çem
t erlayn dün avam kamarasının 

0 Planta11nda ıöyltdiji nutukta 
etcOmle demiştir ki: 
b - Almanya harbe temamile 
•ıwlaıamıtlır. Bunun içio hllkö· 

askeri heyetler geri · geliyor 
naet parlamentodan icap eden lerimize rajmen çarpışmağa 

! ltalgan·mültecileri bir harp olursa 
1 Fransayı müdafaa edecekler 

bütün tedbirleri almak üzere mecbur olursak, yabancı bir mem 
lekette bir tehrin ortadan kalk- j 
ma1ı için değil, bütOn dünya 
hükdmetlerinin istikllllerinia mu· 
hafazası için çarpııacaiız. 

mezuniyet almak ·kararını ver

miıtir. Baıvekil, İngiliz askeri 
bazırhkların1n bir tehdit teıkil 
ettiği hakkıodaki ı6zleri tiddet
le reddederek: 

Paris, 25 - Elli bia izası bulunan ltalya muhacirleri cemi
yetinin umumi sekreteri Kotciye ıorulan bir ıuale ıu cevabı 
vermiıtir: 

Geçen eylGl ayında Fransada bulunan ltalyan muhacirlerinin 
Fransayı mOdafaa etmeğe Amade olduklarını ıaylemiştim. Bunlar 
vazifeledni yapacaklardır. ltalyan mulıacirlerioi sivil ve askeri 
otoritelerin emrine Amade kılmaktan baıka yapılacak bir ıey 
voktur. 

Londra 25 - Moakovada· bu
lunan askeri heyetler 24 ıaat 

Bizim tedbirlerimiz tedafüidir ,. --·- - k içiode Mos ovadan ayralacak-
Bunlar tehdit değıldir. Biz an• lardır. a.a. 
cak zorbalığa karı• kendilerini j Moskova, 25 - Mareıal Vo· 
müdafa.a eden dostlarımıza yar- ı . roıilof dün saat 18 de lngiliz 
dım edıyoruz. ! Fransız askeri heyetlerini kabul 

Sulh yolundaki büUin gayret- etmiıtir. .. 
B.Bonne B.Eden 

• -~-- 1 ·-~ 

lngiliz, Polonya el- Hariciye nezaretini 
çilerini kabul etti ziyaret e.tti .... 

Paris, 25 - Hariciye nazırı 

Bonne logiliz, Polonya ve l.s
panya ıefirlerile Be'çika baıve· 
kilini kabul etmiıtir. a.a. 

~ 

Amerika -
Cumhur resi İtalya 
kralına bir mek

tup gönderdi 
Vaıington 25 - Reisicumhur 

Razvelt, ltalya kralına bir tel
graf çekerek bugünkü buhrana 
bir hal tarzı bulmak üzre tavas
sutunu istemiıtir. Ruzyelt Va
fİngtona geldiğinden, bu hare· 
ketile harbe mani olmak için 
son bir teıebbüste bulunmak 
iıtediğini söylemiıtir. 

a.a. 

Polonya 
Hariciye nazırı lngiliz ve 
Fransız elçileri ile konuştu 

Varıc.va 25 - Hariciye na· 
zırı Bek dfin sabah Fransız YO 

logiliz büyük elçilerini kabul 
e tmiş ve öğleden ~onra lngiliı 
bDyük elçisini ziyaret ederek 
Sovyet bOynk elçiıini kabul et· 
mittir. . a.a. 

Londra, 25 - Hariciye na 
zın Lord Halıfakı baıvekllet 
daireıiode baıvekil Çemberlayn 
ile görüımDıtür. 

Eıki hariciye nazırı Eden ha· 
riciye nezaretinde 6ç çeyrek 
ıaat ı&ren bir ziyarette bulun-
muıtur. a. a. 

~· 

Pariste 
Harp hazırlıkları 
Pariı 25 - Limba direkleri· 

ne koyu mavi renkte limbalar 
konulmuıtur. Lover vesair mü
zeler muhafaza altına alınmıı
br. Transatlantikler yoJlannı de
ğiştirmekte ve Amerikaya faz
la yolcu gideceğinden ona gö· 
re hazırlık yapmaktadırlar. Al
man gazetecileri Fransayı terk 
etmektedirler. 

Pariı. 25 - Milli miidaf aa 
için çabıan bilumum mneasese
lere ciheti askeriyece vazıyed 
edilmek için yarın bir emirname 
neıredilecek tir. a. a. 

Sovyetler birliği 
Yüksek şurası toplanıyor 

Moskoya 25 - Sovyetler bir· 
liği yOksek ıuraıı 28 ajuıtoıta 
fevkalide toplanbya çatrılmıı· 
tar. a.a. 

İtalyada yeniden 10 sınıf asker silah 
albna çağrıldı 

Roma 25 - 1903, 1913 tevellütlü efradın ıilib altına çağ· 
r1lmaları münasebetle bu toplamanın yalnız 26 • 36 yaıındaki 
efrada ıamil olduğu tasrih edilmektedir. 

Yugoslav kabinesi istifa etti 
Belgrad 25 - Yugoslav kabinesi istifa etmittir. Yeni kabineyi 

te,kile Peıtkoviç memur edılmiıtir. 

Japonlar 
Almanyayı pro

testo ettiler 
. "•·~ 

Tokyo 25 - Domei ajanıın· 
dan: 

Japonya hillıümeti, Alman 
Sovyet paktını Alman hiikiime
nezdinde protesto etmeie ka· 
rar verGıiştir. a.a 

-~--

Bir haftada 
Yakalauan gümrük 

kaçağı eşya 
Ankara 25 - Geçen bir haf· 

ta içinda giımriik muhafaza 
te,lcilib tarafından Suriye hu
dudunda 40 kaçakçı, 414 kilo 
g0mr6k etyaıı 55 Tftrk lirası, 
4 ıilih 35 mermi ve 4 kaçakçı 
hayvanı: 

lıtaabulda 16 kaçakçı 688 
gram uyuşturucu madde ele 
geçirilmiıtir. a.a. 

Avam kamarası 
Fevkalade salahiyet veren 
kanun layıhasını kabul etti 

Londra 25 - Avam ve Lord 
lar kamarası. hiikikmete fevka
llde ıellbıyetler veren kanun 
llyibasını ittifakla kabul etmit 

· Ye kanun derhal meriyete ıir· 
mittir. 

'Dumlupınar 
Merasimine gide

cek heyet 
••• 

30 ağuatosda Dumlupınarda 

yapılacak merasime vlllyet na
mına iştirak etmek nzere parti 
ve Halkevinden eczacı Şevket 
Levend, il umumi meclisten 
Mustafa GOvenin seçildiklerini 
dünkO nüshamızda yazmıtbk. 

Dün toplanan Belediye daimi 
encOmeni de Belediye meclisi 
izasıodan Mustafa Rüıtü Ba•· 
knruya ıeçmif ve bu suretle 
ilç kişilik heyet tamam olmut
tur. 

Heyet 29 Ağustosta Aydın
dan harek~t edecek ve Dıımlu
p1nar abidesine vilayet adına 
bir çeleuk koyacaktır. 

. ~~~~·. ~ ~ ~~~~~·~;;~·:~~ 
Kıı yaklaşıyor. Yokıul kar- f 

deılerinizi kııın souktan, bas· ı 
ta olmaktan kurtarmak için 
eski ELBiSE. AYAKKABI, 
çamaıırlarınızı Çocuk Eıirge-
me Kurumuna vermenizi Ku
rum .ayğıyle diler. . ..................... ,.,, ...... ~ 
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Barem Kanunu 
izahnameSi 

Maliye vekaletinin hazırladığı izah
nameyi aynen neşrediyoruz 

Maliye vekiletinin barem kanunu hakkında hazırlamıı olduğu 

iıahnamenin aynen neırine devam ediyoruz. Bu kısımda vazife 

ve memuriyetten mntevellit ıuçlur dolayııiyle işten el çektirilen 

memurun, llcretlilerin iirecekleri vazifeler, terfi ıekilleri, huıusi 
bir meslek bilgisine ve ibtisa a liizum gösteren ifler hakkında 
hükümler bulacaksınız. 

-20-
Kanunun meriyet mevkiine 

ıirdiği tarihte diğer dereceler· 
de bulunan yüksek mektep 
mezunu olan veya olmıyen bil · 
umum maaşlı memurların dahi 
bilfiil maa~ını almakta oldukla
rı derecelerdeki terfi mtlddet
leri iki veya üç sene esasına 
g8re hesap edilecektir. Şu ka
kar ki bu kanunun meriyeti 
tarihinden evvel terfileri yapıl· 
dığı halde eski maıt derecele· 
rinde muayyen terfi mUddetini 
doldurmamış olmalar1ndan veya 
1108 ıayılı maaş kanununun 1 
nci maddesi mucibince terfileri· 
ni takip eden ay iptidasına in
tizar etmekte bulunmalarından 
dolayı, kanunun meriyet mev• 
kiine girdiği tarihte terfi etti· 
rildikleri derece maııını henüz 
bilfiil alamamıı olan maaıh 
memurların vaziyeti 6 ıocı mu· 
vakkat madde hükiimleri bari· 
cinde kalmakta olduiundan 
bunlara terfi ettikleri derece· 
ler maaıları terfilerinin yapıl
dığı tarihte bOkmii mer'i bulu
nan 1452 ıayıh kanun hnknm
lerine göre ayrılmıt olan ve 
kanunu meriyeti mevkiine gir
diği tarihte vazife batında bu
lunmayıp ıonradan intiıap eden 
memurlar da bu bükOmeden iı · 
tifade edemezler. · .... 

Kanunu ~:.riyet mevkine gir
diği tarihte maiyet memurlukla
rında mOstahdem olanları iki 
buçuk sene ıitaj mtlddetlerini 
ikmallerinde terfi edebilecekler· 
dir. 

7. inci mavakkat madde: 
- Mulıtelif dairelerin tetki· 

llt kanunlarında; 
A - Ücretlilerin, 1452 ıayı

h teadiU kanunu bükiimleri ha· 
ricinde olarak maaıa geçebil
meler(; 

B - Has içten alınacakların, 
1452 ıayılı kanun hilktlmlerine 
tabi tutulmaksızın muayyen de
recelere tayinleri; 

C - Maaş emsal basıhnın 
tamamının Ocret olarak verile
bilmesi; 

D - Maaı emıal hasılnun 
% 50 veya bir misil fazlasının 
veyahut ka.&ro maaıiyle mllsta
hak oldukları derece maaıı ara
sındaki farkın ücret olarak te
diye edilebilmesi; 

E - Maaı emıal haıılının 
eksiğinin iicret olarak ita kıh· 
nabilmesi hakkında mevcut bu· 
luoan ıelihiyetler kanunun me· 
riyet mevkiine girdiği tarihten 
itibaren kaldırılmıştır. Artık 
muhtelif dairelerin teşkilit ka • 
nunlarında mevcut bu kabil 
hilk6mlere i•tinaden yeniden 
ftcretlilerin m••t• geçirilmele
rine hariçten muayyen derece
ler.e memur tayiu edilmeaine, 

maaılı kadrolara maaı emıali 
basılının tamamı veya fazla ve 
yahut eksiği verilmek ıuretile 
Ocretle memur tayinine imkln 
yoktur. 

8 nci muuakkat maddtJ 
- . 3499 sayılı avukatlık ka· 

nununun S nci maddesinde ma • 
aı veya ücretleri devlet vilayet 
veya belediye bütçelerinden ve 
yahut devlet vilayet veya bele· 
diyelerin idare ve murakabesi 
altındaki daire veya müessese 
ve yahut tirketlerinden Yerilen 
mDıavir ve avukatların yalnız 
bu daire, müessese veya tirket 
lere ait işlerde avukatlık ede· 
bilecekleri yazılıdır. 

Ayni kanunun muvakkat se· 
kizinci maddesinde de. mezkOr 
S nci madde hükümlerinin ltat
bikinin Dç sene tehir edilebile· 
ceği gösterilmiıtir. Binaenaleyh 
bu S nci madde bDkmtiniln mu· 
vakkaten 8 nci madde ile te
hir edildiği müddetçe devlet, 
umumi hususi ve mülhak btlt
çeli idareler avukatlarının mez 
kur daireler haricinde kalan 
müesseselerin avukatlıklarını 

deruhte etmelui caizdir. Bu 
takdirde kendilerine avukathk
larını yaptıkları daire ve mn
esaeselerdeki ücretleriıı in tamam 
olarak verilmesi lizımdır. Bun· 
lardan tayin ıartlen mllsait 
olanlar serbea it almakta da 
devam edebilirler. 

Meseli hazine an katlığı de· 
rubte etmit olan bir kimsenin 
avukatlık kanununun sekizinci 
muvakkat maddesindeki tehir 
müddeti içinde Ziraat bankaıı
nın veya Sümerbaokın avukat• 
lığını da yapmasında bir mah· 
zur olmadığı gibi kenkisine, 
hem umumi bütçeden ve hemde 
ziraat bankası veya sümerbank· 
tan tam ücret verilir. Ayni za· 
manda bu avukatın her iki da· 
iredeki tayin şartı müsait ise 
ıerbea İf alma51 da caizdir. Ser 
bes İf yapmasının ücretlerine 
tesiri olmaz. 

9 nca muuakkat mo.dde: 
1 - Eylül 929 tarihinden 

evvel maaıh devlet memvriye
tiode bulunmuş olanlardan ka· 
nunun meriyetinden sonra yeni· 
den memuriyete alıoacaklar.n; 

A - 1 eylül 929 tarihinden 
evvel filen aldıkları maaılar 
halen illevcut maaı derecelerin
den birine tamamen tekabDI 
ediyorsa bu derece ile; 

B - 1 eylül 929 tarihinden 
cvel filen aldıkları maaılar ha· 
len mevcut maaı derecelerin
den birine tekabül etmiyorsa 
buna en yakın tlst maaı' dere· 
ceaile tayinleri caizdir. 

C - Kaİıunun meriye tiodco · 
sonra ( A ve 8) fıkraları mucl· 

AYDlft 

Kazanç Vergisi Karneleri 

İşlerini t~rkediPte İ~krar 
işe başlıyanların vaziyeti 

·- • • J • •. ~ • - • • • ' • '"" ~ 

Maliye Vekaleti, teşkilltına bir tamim yaparak, kazanç vergisi 
rubıat tezkerelerinin ve karnelerinin muteber olduğu mliddet zar
fında itini terkedip tekrar iıe bafhyanlarm yeniden t~kere alma· 
ları llzım geldiğini bildirmittir. 

Vekllet kazanç vergisi mOkelleflerini yakından alikalandıran 
bu tamiminde ruhsat tezkerelerinin hükmüoil ıu suretle tahdit 
etmekt.:dir: 

"2395 numaralı kazanç vergi 
ıi kanununun 81 nci maddeıin· 
de (ruhsat tezkereleri ve vergi 
karneleri mali yılın birinci ayın 
d• ve yeniden işe baılama lba· 
linde bu başlama tarihinden 
itibaren bir ay içinde varidat 
idarelerinden alınır. Ruhsat tez 
kereleri bir, vergi karnesi iki 
mali yıl muteberdir) danilmek· 
tedir. 

Kanonun 57 nci maddesinde 
de nakil vasıta11 sahipleri bu 
vaııtaları itletmekten vaz ge
çer veya baıkasıoa satar ve 
yahut daha az vergiye tabi bir 
vasıta ile değittirirlerae muay· 
yen müddet zarfında karnesine 
iıaret ettirmeie ve ıaht ve de 
vir halinde yeni ıabibinin adı· 
nı karneye yazdırmata mecbur 
tutulmuı ve 74 ncü maddenin 
H fıkra~ıoda da vergi karnesi
ne tabi mükelleflerden işlerini ..................... ~ ...... .. i ESKi GAZETE ı 

: utJ MECMUALAR i 
ı Bir kilo Gazete varlığı glln· ı 
ı de iki yavruyu doyurur. Oku· ı 

i
: duğunuz eski gazete ve mtc· ıı 

muaları Çocuk Eıirğeme Ku· 
ı rumuna vermenizi Kurum say- J 
ı ğıyle diler. ı 

1 ............. 4 ............... . 

bince maaıh vazifelere tayin e· 
dilen memurların evelce filen 
aldıkları ve JDilktesep hak ıa
yılao maaılarda geçirdikleri 
müddetler, yeni rirdikleri maaı 
derecelerinde geçmit ıayılacak· 
tır. 

Meseli; 1 eylal 1929 tarihin
den evvel 30 lira aell maaıı 1 
ıene 7 ay filen almıt olen bir 
kime kanunun meriyetinden 
sonra yeniden memuriyete alın
mak istenilse, bu zatın evvelce 
aldığı 30 lira maaı bilen mev· 
cut maaş dereceleri~den 11 inci 
derceye tamamen tekablil etti· 
ğinden kendisinin 11 inci dere· 
ceye ait 30 lira maatla tayini 
kabildir. Eskiden 30 lira maaı· 
ta kaldığı 1 ıene 7 ayın da, 
ta yioden sonra 11 inci de rece· 
de geçirmesi lazım ~elen terfi 
mDddetinin besabında nazarı 
!tibara alınması lazımdır. 

Kezalik 1 Eylftl 1929 tarihin
den evel (18) Clira asli maaıı 
(9) ay filen almıf olan bir kim· 
se kanun•ın meriyetinden sonra 
yeninen memuriyete abnmak is· 
tenilse, bu zatın evelce aldığı 
(18) lira maaş halen mevcut 
maaı d~recelerinden birine te
kabül etmediğinden, kendisinin 
maatına en yakın üst maaı de· 
receıi olan (13) üncü dereceye 
ait (9) ayın da keza tayinden 
ıonra (13) fincü derecede ıe· 
çirmesi lizım gelen terfi mnd
detinin beıabında naz rt itiba
re alınma11 lizımdır. 

Son11 ""' -

terkedenlerin karnelerini iade 
edecekleri güne kadar geçen 
Zllml'na ait vergiyi defaten 
ödemete mecbur bulundukları 
beyan edilmiştir. 

Kanunun bu bükOmleri bir· 
tikte tdkik edilirse işi bırakma 
halinde karneleria iadeıi mec· 
buri olup ruhsat tezkerelerinin 

iadesi mevzuubahiı olmadığı ve 
yeniden ite baılıyaolaran bir ay 

zarfında tezkere veya karne 
almaları mecburiyetinin mutlak 

surette vazedildiği . ve kanunda 
tezkere ve karnelerin milkelle-

fin şahsına muzaf olarak veril
mesi kabul ve tezkere ve karne 
harçları bunların muteber oldu
ğu müddete (Bir veya iki sene
lik müddete) göre tayin edilmiş 

olduğu halde mezklir müddetler 
bitmeden evel işlerini terkedcn 

lere mütebaki miiddete ait harç 
farklarıoın iade edileceğine ve 
yahut ıenenin ortasında iıe baı

lıyanlardan barcın ynrısınlD alı· 
nacağına dair bir hükiim mev 
cut olmadığı görlUür. Kanunun 
81 inci maddesinde bir ay zar
fında tezkere yeya karne almak 

mecburiyetini tevlit eden (yeni
den i~e baılama ) hali mutlak 
ıurette zikredildiğiuden bu hük-

mün tatbikine evelce ayni işle 

veya baıka bir iıte ittigal e· 
denlerle etmiyenler bakımından 

bir tefrik yapılması da mevzuu 
bahis olmamaktadır. 

Binaenaleyh: 

1 - Herhangi bir iı ıçın 
ruhsat tezkeresi veya vergi kar· 

nesi alan bir şahıs o işi terket· 
mesiyle naııl ki ver ki milkelle-

fiyetivle alikaıı kesilmekte ise 
tezkere ve karnesinin de bük
mll kalmamaktadn. 

2 - Yeni den bir ite başlı. 
yan şahıs o işle daha evvel 

iıtigal etmiş ve aynı sene için , 
ruhsat tezkeresi veya karne 1 

almış olsun olmasın kanunun · 
81 inci mAddesinio mutlak hilk- ' 

müne tevfikan bir ay zarfında 
bir tezkere ve ıeyyar mDkel 1 

leflerden ise karne alma11 lA
zımdır. 

3 - Sene ortasına ite bıt
lıyanlardan tam senelik harç 

ahnacak ve malt sene bitmeden 
evvel itlerini terkedenler müte· 
baki mllddet için tezkere veya l 
karne harcı iade edilmiyecektir . ., 1 

tiiiiiiiiıiiiiıiiiiiiiiiiiimiiiii-.-iiiiiliiiiiliiiiiii-.. 1 
:········ Abone ıcraiti .•...... l . . 
: Yıllığı her ye,. için 6 lira. 

Altı aylıtı 3 liradır. 
idare yeri: Aydında C. H. l f . Baıımevi . 

~ raxdeyc ait yuılar içiu 
~ 1 ıı itleri müdürUijüne, ilan· 
! lar 1çio idare mitdürlütütı e 
i 'Dİb•caa.t edlhuolfdlr. ........ .,,, .............. ~ ................. -~ ............. . 

Sıtma --
-2-

Sıtmayı nakleden anofeller 
dişilerdir. Erkek ve diti anofell 
ayırt etmek için de allmetler 

var•a da dişinin bulundujd 
yerde erkeği, erketinin bolun• 

dujıı yerde diıisi de bulunaca
caiındao her iki cinıi ayırma· 

ğa hacet yoktur. Bir de, haoıi 
neviden oluHa olsun, ıivriıioek 
bulunan yerlerde anofeller de 

Dreyebileceğlnden bir yerde ıi.
risinek bulundu mu nevini ve 
cinıini araıtarmaksızın bunların 
kökünli kurutmak en doğro ve 
en ihtiyatlı bir tedbir olur. 

Dişi bir ıi vriıinek bir hafta· 
da 200· 400 kadar yumurta yu· 

murtlar; ber yumurtadan bir 
sivrisinek çıkacaiı ve onların 

da yumurthyacağı beaaplanıu• 
bir sivrisinekten bir ııtma meY-

siminde milyonlarca d6l yetite" 
ceği kolayca aLlııılır. 

Sivrisinekler yumuı talarını 
dargun ıulara bırakırlar; ilkin 
bir kere uçtularmı artık har yere 

dağılırlar ve ıokulurlar. En zi· 
yade 11cak havalarda ve gece· 
leri faaliyettedirler. Gandllzleri 

bulundukları yerde sinekler; kı· 
tın da ev, ahır, heli, bodrunı 

gibi kapalı ve loı yerlerderde 
uyuşuk kalırlar. 

Sıtmanın alt!melleri 
Sıtma taşıyan sivrisinek ıai· 

lam bir kimseyi sokarak ııtma" 
yı aıılayınca hemen hastalık 

baılamaz; 9 - 17 gUn11lk bir 
zaman geçer, yani sıtma Amili
nin insan kanındaki koluçkah· 
ğı 9-17 gün sürer. 
Sıtma ateıli n6betler yapar. 

Nöbetler ya her glln, ya glla 
aıırı, ya ilç günde bir yeya 
dört günde bir gelir. Haataaın 

kanından bir, iki damla alınıp 
mikroskop altında muayene edi· 
lirse hastalığın kaç günde bir 
nöbet yapan sıtma olduğu ao· 
aalaıabilir. 

Nöbet gelmeden önce hasta 
kırıklık, baı ağıısı, iç ııkıotısı 
duyar; bundan ıonra tiddetli 
Dtiime ve titreme gelir; bir kaç 
saat ıonra bol bir ter ile n&bet 
geçar, hasta da ayılır, açılır. 

Bu nöbetler muntazam n6bet• 
lerdir. Bir de gizli sıtma oö· 
betleri vardır ki hafif nöbetler, 
baş ağrıları, burun kanamaları, 
kırgınlık, hazımsızlık, keıikJik, 
beniz uçukluğu gibi bir yığın hallet 
gösterir ve diğer bir çok haı· 
talıkları andırarak hekimleri bi· 
le aldatabilir; tikin kan mua
yenesi herşeyi meydana çıkarır· 

Bununla beraber böylelerinin 
kanlarında ııtma amilinin bu
luomadığı da olabilir. Az veya 
çok (kinin) almiş olan kimsele
rin kanında da her vakıt ııtnı• 
amili bulunamaz. itin bu karııık 
tarafını çözecek hekimdir. 

Sıtmanın •bir de (Kara Sıtma) 
veya (Zehirli Sıtme) denilen ne"i 
vardır; daha ziyade ııcak mın· 
takalarda görülür. Bu ( Sıcak 
memleket Stıması ) baıtayı•eğer 
tedavi edilmezse· pek az zamao 
için de, hatta bazı !defa yıl" 
dırımla vurulmutcaıma birdeıı 
bir• öldlirebilir. 

- onu oar -
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Alman İmparatorluğunun Kuruluşu 
Yazan: Jamesi Wgcllffe Headlarn 

T•re•M• •den: M. Nedim Mllren 
-80-

1 Köy Davaları 

1l0-50 liralık di valara köy 
1mahkemeleri bakacaklar 
i 

Adliye Veklleti k6y kanunu· ıatım icar &cret ve sair ala-
nun 49, 50 ve 51 inci madde· caktan dollyı tabaddnı eden 
)erinin tatbik ıekli hakkında a- ihtilaf ve davalarda evveli ih · 

J IAkahlara bir tamim yapmııtır. tiyar meclisine milracaat mec· 
Holıteio federasyooa dahil Augustenburgu-ı iddiası doi· Kay ihtiyar heyetlerinin bak· buriyetiode bulunduğu ve mil· 

bulunduiu cihetle bu münhaıı.. ru mudu? Suali sorulabilir. Sa· 

1
; mak ıalihiyetiade oldukları da- racaat Ozerine ihtiyar mecliıi· 

ran bir Alman iti olarak kala· lihiyetli bir hukuk dabkeme· valara temas eden bu tamimde nin iki tarafı uılaıtırarak ker 
cak ve logiltere ile Fransanın , sinde rüyet edilmit bir dava bu- . 10 liradan 50 liraya kadar olan fiyetin bir klğ-ıt ilzerine tevsik 
mOdahaleleri için hiç bir ıebep lunmadığına göre buna milsbet ve k6y ihtiyar heyetlerince gö- ve temhir edeceLleri ve 
•rzetmiyecekti. Neticede Hol· 

1 
bir cevap verilemez. Mamafi, rtUen davalar hakkında ıu izah.. yahut taraflar uılaımımakla 

•teinin ilhakı karar altına alın· denebilir ki, buna hi,. olmazsa lar y.nılmaktadır.· b b ·b · ı· · b k 
dı. Bu vaziyette bile Biımarck d k k T - ,.. era er 1 tıyar mec ı11n a em· 

u alı ların bir kısmı Ozeria· " 442 1ayılı k&y kanuniyle (iJe.tnl kabul eyledikleri ve mec• 
•ulb ümidini kaybetmemitti. Da- d k h k •• 
nimarkalıları tazyik etti ve bu e i u ukuou çilrQtecek tekil- k6y ihtiyar mecliılerine rllyet liıin ıebkeden ihtılif hakkında 
buıusta fngiltereden yardım de yapılmışı itirazlar varsa da 

1 

ıalihiyeti tanınan davaların karar verdiği tbkdirde gerek 
ıardü. 30 mart ilinını kaldır• tamamen bitaraf bir mahkeme t mahkemelerce bu kanunda ta· ıulb ilzerine ve rerek hakem 
Scbluwig için lngiliz tavaasu· onun biltün rakiplerinden daha ' yin edilen tahditler nazera alın· ııfatiyle ittihaz olunan bu kara· 
tunu kabul ettikleri takdirde is- kuvvetli bir iddiaya ıabip ha· t mıyarak rOyet edilmekte oldu- rın iıtinaf ve temyizi milmkiln 
tirdat kararının tatbikine mani luaduğuna karar verebilirdi. Bu ğu muhabere ve müracaatlardan olamadığı cihetle kati bulunda· 
olmak için bOtOn nüfuzunu kul- da hiç olmazsa on bet sene e· ı anlatılmaktadır. ğu bununla beraber b6yle bir 
lanmayı vadetti., belki de bunda vel yapılmıf olmalıydı. Londra K6yl01ere taalluk eden SO uzlaıma elde edilmemesi halinde 
llluvaff ak olabilecekti. muabedeıi tanzim olunurken bli · liraya kadar ihtillfh iılerin veyahut ihtiyar meclisinin hakem• 

Lord Ru11ell'in hararetli ta· tiln taliplerin feraratını temin allkalılırını beyhude masraflar· liği kabul edilmediii ahvalde de 
raftarlığın.ı celbeden itidali fÜp· mezktır meclisin 10 laraya kadar 
heıı·z onun Almanyada halk ta· etmek lazımdı. Ruı imparatoru· dan Yikaye ve iti teshil bakı· 

Oıd b k ıh b ittihaz edeceii kararların kati 
rafından sevilmemesi sebepleri· nun, en urg du asının ve mından ıu an al ve bir kara· 

d b b. k k ı ı k d oldutundan dolayıalyle 10 lira· ne bir ıey daha illve etmiıti. a a ır ço imse erin fera· ra bağ anması ma sa ına isti· 
•• d k k ·b 1 d:tn yukan mebaliğ hakkında ıyıamafi Danimarka hükumeti gatları kolaylıkla elde edilmiı, nat e ere öy ı ti yar mec ia · 
B ittihaz olunan karara kanaat 
iımarckın teklifini reddetti. Avauıtenburg ise bu talebi u· lerine o ıuretle sellhiyet tanı· f lb bk 

B , • , etmiyen tara ın su ma eDte· 
undan başka Schleıwigin mut· ZUD mllddet reddetmı·,~,·. Onu yan kay kanununun 49, 50 Sl 

ı ' ıine mUracaat hakkın derklr 
ak surette monarıiye ilhakını feragat mecbur etmek için Da- ; nci maddeıinde yazılı uıuli ve bulunduğundan k8ylfllere ait 
teıbit eden yeni bir kanunu · t• t hükıı 1 · b 1 ı nimarka hükumeti, ıon iıyana ıı una um erın a en mer olacak davalannda köy kanu· 
eıaıi yaptılar. Bu, muahede ta· l 50 ve 51 · dd d d 1 ı b iştirak ettiği için müsadere ola- 0 maıı ve ncı ma e· nun a tavin e i miş o an u 
•bbntlerinin arık bı"r iblili, Al- b 11 lerı·ndek·ı ıarahate tevfı'kan ta· huıu·i hDkOmlerı·n g!:l!z staOnde 

T nan uıusı ma arını iadeden '" u v 
manyaya kar•ı bir harp ilinı tafl nda 10 ı· d u b 1 d 1 h b·ıA 

Y imtina etti. Augustenburg fev· ar arası ıra an y - u un uru maıı ususunun ı u-
demekti. TeıriQisani iptida11nda karı SO ıı·raya kad •dnn,. pa mum mahkemelere tamı·men teb· 
b kalAde zen. in ı"ken, ıı·mdi, men- ar u Y • 
u kanunu etaıi Rigsgrad'de ~ ·ı 10 ı· d k 1 ı·v· t · 1 

2 fada ve gelirlen·nden mahrum ra ı e ıra an yu arı a ım ıgı emennı o unur.,, 
~ ekuri~tle k~~ e~lm~ ~~~-----------~---~-~~~~~ 

ve imzalanmak &zere krala arz bir vaziyette yaıamaktaydı Ni· 

1 RADYO 
edilmişti. Kral buna imzalaya• bavet kendiaida ve haleflerinin 
l!ladan 6ld&. istiblif iddialarını mevkii tat-

Kralın ölümünün vaziyette bir bike koymağa teşebbüı etme-
talıavvül husule getireceği zan· meyi vadeden bir ~eıika imza· 
bolunuyordu. Zira Gluckbergli lamağa ikna edildi. Bu veıika 
Chriatian monarıinin bfttiln eya- garip bir tekilde yazılmııtı. Or· 
letlerini tevarüs edecekti. Hal- tada fiili bir feragat yoktu. 
~Uki ilk iti yeni kanunu eaasiyi Yalnız fiiliyata geçmekten içti-
•tnıalamak1 oldu. Söylendiğine nap edilecekti. Buna mukabil, 
~&re. Cbristian bir tereddnt ge- kaybettimne muadil olmamakla 
Çtrmışti. Fakat nazırlarının, hu• •· 

~raber, keadiıine bir miktar tıu reddettiği takdirde ya tab-
bnı veyahut da batını iıtedık- para Yerilmiıti. Frankfordda mu-
lerial kendisine ı6ylemeleri n- rahhas olarak bulunurken mil· ı 
terine 23 teırioisanide imza et· zake~atı Bismarck idare etmiıti. 
llliıti. · Ba mesele onu fazla sıkmıı ve 

Bu vakadan 6nce vaziyet biç 
1 

bu yüzden hem Danimarka kra
\lnıulmadık bir tarzda bir ta- hnın ve bem de dDkiln iltifatına 
havv&l gliıterdi. Dukahkları iı.. 1 mazhar olmuştu. Zannederim ki, 
tiyen yeni bir talip meydana 1 kendiıi, anlaımanın bir hllına 
çıkmııh. Kralın 6ldüğ6nün er-
teıi gilnil Auru.tenburg düka- niyet taşıdığına ve muhafaza 

edilebileceğine inanmıı bulunu· 
•11110 en büyük oğlu olan Fre· d yordu. Halbuki o gllndea itiba-
rick sekizinci Fredrick adı al d k 

tında dukalığa tevarOı ettiğini ren il büy6k biraderi lehine 
b·ı biltüo taleplerinde feragat et-

1 diren bir ilin neşretti. Bu a-
d mitti. Prens Fredrick mukave-
•ını hiç kimıe tahmin edeme· 

~itti. 1853 anlaımasından ıonra 
t•-rüı meıeleıioin tamamen 

leyi imzalamamıştı ve bu mu
kavele ile mukayyet olmadıjını 
iddia ediyordu. 

CUMARTESi 26/8/939 

ANKARA RADYOSV 
DALGA UZUNLU~U 

1648 m. 182 Kcı. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcı. 
13,30 Prorram 
13.35 Tilrk mtiziii: 
Okuyan: Radife Neydik 
Çalanlar: Vecihe Daryal' Fa· 

bire Feraan, Refik Fersan. 
1 - Knrdili bicazkir peıre -

vi 
2 - Rahmi bey • kor. hicaz· 

kir ıarkı (aliyle ey mıdrıbı na
zende eda) 

3 - Şemsettin ziya - hicaz· 
kir (gilvenme btllnüne) 

4 - Şemsettin Ziya - bicaı· 
kir (bıktım elinden) 

5 - Sadettin Kaynak - bi. 
(bir gtia yaıadık) 

6 - Kürdili hicazkar 1az se· 

4 - Gretchaninow Ninni 
S - Oıcar Nedbal Yalı 
19.10 Tnrk m&ziii: fasıl he-

yeti 
20.00 Memleket aaat ayarı 
20.00 Temsil 
20 40 Ajanı ve meteoroloji 

· haberleri; 
21.00 Tnrk milziğil 
Okuyanlar: semahat Ôzden

ıes, Muıtafa Çağlar 
Çalanlar: Vecibe Daryal, Fa

hire F ertan, Retat Erer, Refık 
Fersan. 

21.40 Konuıma ( Dıt politika 
haberleri) 

21.55 Neıeli plaklar - R. 
22.00 Haftalık poıta kutuıu 

(Ecnebi dillerde) 
22 30 Müzik (danı müziği) 
23 00 Soa ajan haberleri, zi · 

raat, esham ve tahvilat, kam· 
biyo nubut borsası (fiat•) 

23.20 Müzik (cazband • Pi ) 
23.55 24.00 Yarınki program 

YGi •• 

Çine tapu sicil memur· 
luğundan: 

Çioenin ıoğuk oluk k&yanden 
ali oiulları ali ve bOıeyin ve 
mebmet taraflarından elli ikl 
yıl evel kaıar k&ylil kulakıır 
otlu mehmetten ıatın alındığın· 
dan hahisle bu k&ylln civannda 
ıarkan dere ıimalen muıtaf a 
kılınp babçeıi ve mehmet vere· 
ıeıi zeytini ve ali evi garben 
emin akbalık ve mehmet kılınç 
cenuben mebmet kılınç ve bO· 
ıeyn verese1i barım ve zeytin
lilderile çevrili içine ıonradan 
yaf bane yapılmtf on dekar ve 
yüz ağaçlı zeytialiğia teıcilinia 
yapılması iıtenildi. KAaunusani 
1298 sicilioia 19 numarada ayni 
köyde kulakıız oğlu alinin oğlu 
mehmet adına buna benzemiyen 
bir zeytinlik kaydı da bulundu· 
ğundan ta11rruf itinin tesbiti . 
için ağustosun 28 inci Pazar· 
teai gönü yerinde keıfi yapıla
cağından bu yerle ayni hak id· 
di11ında bulunanların o gilatı 

yerine relecek veya çine tapu 
memurluğuna m6racaatları illn 
olunur. 193 

Çine Tapu Sicil Me
murluğundan: 

Çinenin Soğuk oluk köyü ci
varında ,arkan Necip oğlu Meh· 
med ve Ali Ertaş reytinlıği. Şi· 

malen Mehmet oğlu Muıtafa 
ıeytinliii a-arbeo çay ve katran· 
cılı Mu1a Mebmed zeytinliği ce· 

nuben Ali oğlu Ali ve aldım 
Mebmed veresesi zeytinliğıle ıı· 

nırlı yirmi dekar ve iki yUz 
ağaçlı zeytinlik liatrancılı koca 
g3z Mebmed oğlu Mebmed kız• 
ları Fadime ve gümsüm taraf· 

larından babalarından yalnız 
kendilerine kaldığından babiale 
tescilin yapılması iıteniliyor. 

Bu a-ayri menkulle ayni bir 
bak iddiasında bulunanlar var· 

ıa ağuıtoıun 28 inci pazarteıi 
gilnll köye gelecek tapu keıif 

memurluğuna veyahut bir ay 
içinde Çinede tapu sicil memur· 

luğuoa milracaatlan ilin olu· 
nur. 192 

Karacasu belediyesin den: 
22/8/939 Salı günü Karac11u 

belediyesinde ihale5i yapılacak 
olan Karacasu kazasının 1000 
Ura keıif bedelli dabHi su tesi· 
ıah projesinin tenzimi iıine 
bugilne kadar talip çakmadı
ğlndan mezktır proje tanzimi 
ekıiltmesinin 23/8/939 dan iti
baren 10 klln müddetle temdi
dine kırar verilmiş olduğu ve 
eksiltmenin 2 eylül cumartesi 
güail Karacasu belediyesinde 
icrasile ihalenin yapılacağı ilin 
olunur. ( 196) ~•llolunduğu zannolunuyordu. 

1 
fltnn Alman milleti b\I mese· 

~toin tekrar meydana çıkanldığı 
•berini heyecanla öğrendi. 
Prenıin lcanuni miraıcı oldu

hna herkeı inandı. Onun id .. 
dilıında dukalıkların devamlı 
~tarak Danimarkadan ayrılmaıı 

- Sonu var -

Zayi 
Kaık Tarım Kredi Koopera• 

lif itleriade kullanılan reıml 
m6hür 24/8/939 tarihinde zayi 
olmuıtur. Bu mObrOn zayı ol· 
matı baıebile yeniıi temin edi
leceğinden hllkmO kalmadığını 
ve 25/8/939 taribindea itibaren 
ayni milbOrle ibraz edilecek 
her hangi bir vesikanın muteber 
olmadıiını beyan ederim. 

maisi. 
14.00 Memleket ıaat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
14.10 Müzik (danımüziği- pi.) 
ıs.oo.ıS.30 Müzik ( ıen od• 

mllıifi - lbrahim öıgllr ve ateı· 
bkekleri). 

Aydın posta telgraf ve telefon 
dürlüğünden : 

•• mu-

tblc&nıoı g3rüyorlardı. Bu bldi
'' ile netice arasında Londra 
-ll•hedasinden gayri biç bir t'Y fÖrGnmilyordu. Şüphesiz du· 
A •hldann hukukiyle müttehit 
'"'ltnaayadan yardım gören Au· 
hıtenburgun iddiası bu kadar 
t•Yri Adil olan bu muahedeyi 
r~ttacak kadar kuvvetli olabi-

dt. 

178 No. K6ık Tarım 
Kıredi clirektar& 

(197) 

18.30 Program 
18.35 Mdzik (küçük orkeıtra 

Şef: Necip Aıkııa 
1 - MendelHohn Venedik 

rondol tarkııı ve ilkbahar ı•r-
kııı • 

2 - Tacbaikowıky ınfteıiz 
ıarkı 

3 - Emmerich kalman ıra· 
fia Marlçı operetinden pdtpuri 

Muhammen bedel 
Lira K. 

.ı\ydın - lıtaıyon 80 00 
Germencik • istasyon 20 00 
İncirliova • lstaıyon 30 00 
Ortaklar • istasyon 20 00 
Koçarlı - lncirliova 30 00 

Açılan 

Lira 

60 
19 
29 

pey. 
K. 
00 
50 
so 

On bet gilolllk ilin müddeti içinde talip zuhur etmemesine 
ve açılan peyin haddi llyik r6rülmemesine mebni yukarıda iıim· 
leri yazılı IOrOcOIBkler 18/8/939 tar\biaden itibaren on giln mild· 
detle uıahlmııtır. ihaleleri 28/8/939 pazartesi rilaO taat 16 da 
l r• 1nln,acaktır Jlln oluDur. 20 26 182 



Aydınlılara müjde 
koçarJı menba suyu satışına başlandı 

Koçarlı ihtiyar mecliıi, Koçarlının % 6 mikyası ma dere· 
celi menba suyunu Aydıoda da satılığa çıkarmıtbr. 

Su, ağıı milbürlü damacanalarla satılmaktadır. Araba ile 
evlere ve mağazalara gönderilen 25 kiloluk bir damacananın 
fiyatı~ 20, yerinden alınırsa 15 kuruştur. 

Su her gün taze olarak gelirtılmektedir. Temiz su ve 
muntazam itten emin olabilirsiniz. Abone olmakta acele ediniz. 

Deposu : Aydında Han kurumu itti1alinde Avukat Bay Netet 
Akkorun yazıhanesi albnda. (167) 

Sağlık Yurdu açıldı 

Aydında Haıaa efendi mahallesinde Hğhk yurdu, ıimdililr 
cerr hi kadın hastalıklan ve 'ontken servisleri ikmal edilerek 
açılmıı. Hasta kabulüne baılamıştır. 

Yurtda birinci s1Dıf mütahassıs doktorluımız tarafından her 
tOrlO erkek kAdın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
d ireıinde ta~lp edilmektetir. 

dıı~'"'m~ 

6Ay 
Vade ile elbise 

Y aphrmak istrseniz kadın ve erkek 
terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz a 

Terzihanemde Sümerbank yerli mallarının hemen en em- la 
aalıiz kumaşlariyle ve 6 ay vade ile bilumum memurlan
mıza elbise yapılmaktadır. 

En mutenA biçki dikitle ve en özenişli provalarla milt· 
terilerimizi memnun etmek isranndayım. 

Memurlarımızın bu fırsattan i tifadeyc koıacaklarım = 
K•dın ve erkek terzihanesi 

Muzaffer Eraydın 
Demiryolu caddesi: Aydın 

-.... maıe•_.nn ... 1aeım~ı• • .~-..-
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HALKEVİ 
Bakım Evi Muayene Saatları 

Muayene rünl 

Pazartesi 

Sah 

Çartamba 

" 

Pcrş mb• 

.. 

Cumartesi 
.. 

Saat 

3 - 4 

4 - s 

2 - s 
, - 4 

4 - s 

s - 6 

2 - 3 
3 - 4 

Doktor arkada,ımııı:ın aciı 

Operatör Medeni Boyer 

Doldor Fuat Bayraktar· 1 
(Cilt haıtalıkları mutahau111) t;1 
Operatör Nuri Erkan f+l 
Doktor Şevket GlSzaçan [Q 

(Gaı butalıklarw mutaban•••) ;'Jll 

Doktor Muhsin 
<I~ hattalıkları mutaba~Jlı) 

Doktor Şevket Kırbat 
<hat ol haetahklar mutahu1111) 

Doktor N fiz Y azg a 
Doktor Halil Gazaydın 

.· 
1 
1 - ı 

1 • • 1 

1 

l den 6 numaraya kadar 
Hepsi ayrı ciltlerde ve Köycülük büro

sundan verilen formüle göre köy defter
leri sayın müşterilerimizin emirlerine 
matbaamızda hazırlanmıştır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikalan iyi teclit edilmiş olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıştır 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapıhr 

Vergi Bordroları 
Maliye Vekaletinin son kabul ettiği 

formül üzerine muhtelif boyda vergi bor
drolarını yalnız matbaamızda bulursunuz. 

Her Nevi Baskı, 
Cilt işleri 

Temiz işçilik, düzgün baskı, en iyi kağıt .. 
Buna mukabil ucuzluk isteyenler matba

amıza baş vurmalıdır/ar .. 

Köy nüfus defterleri 
hazırlanmıştır 1 

200, 400 sahi/ elik ciltler 125-200 kuruştur • ., 
C. H. P. Basımevi J 

............ ,... ..................... ,........ # 

Çine Tapu Sicil Me
murluğundan: 

Çine köyünün karanı. dere 
mevkiinde doğusu bacak oğlu 
Süleyman karısı ftmmil zeytinli
ği batısı Koca Mehmed kızları 
Zeliha ve Ayıe ve Dudu tarlası 
kuzeyi Emin oğlu Niyazinin ayen 
oğlu lbrabim oğlu Aliden satın 
aldığı zeytinlik. Cenup cihetin· 
de de kısmen yol ve k11men 
koca Mehmet kızları Zeliha ve 
Ayşe ve Dudu zeytioliğile sınırlı 
6919 metre murabba 7eminli ve 
altmış ağaçlı zeytinlik esasen 
ayen oğlu İbrahim kızı Fatmanın 
kardeşlerile bissei ıayialı olarak 
malı iken çok yıl evvel balllşme 
neticesi biS1eıine is~bet etme-
lle 1304 ydı~da kell 9fl~ Mua+ 

tafaya sattığı ve Maıtafanıo 
otuz yıl evvel ölmesile bir kızı 
Hatice Severe intikal ederek 
balen Severio 1325 yılındanberi 
fasılasız tasarrufunda bulunduğu 
anlatıldı. 

lık satan Ayen oğlu lbrabim 
kızı Fatma ile bunun kardeıle
rinin oturak yerleri bilinemedi
ğinden satın ive kullanıf hak
kında tebliğat yııpılamadığından 
ilin tarihinden itibaren otuz rün 
içinde gerek bu Fatma ve kar
deılerile vere!elerinin ve gerek· 
ıe her hangi bir ıahsın bu zey
tinlikle ayni bir bak iddiasında 
bulunanlar varsa Çine tapu ıicil 
memurluğuna miirac ,.at etmeleri 
ve mUddctin hitamında sever 
adına tapusunun verileceği illa 
oluoıır, 195 

Zayi 
Askerliğim ıonunda 39 unc&I 

alay 10 uncu b3lüktea almıı ol: 
doğum terhis tezkeremi ı•Y1 

eyledim. 
Yenisini çıkartacağımdan N•" 

zilli Hkeı lik tubeainin 2571 
3 - 91 ıayıh mOzekkeresile ej" 

kisinin hilkümsib bulunduğutıd 
ilin ederibı. 

Nazil.inin Çapa HaııSJ 
mahallesinden Koca Is; 
mail oğullarından Al 

oğlu 324 tevellütlD 
Nuri Akereo 

t94_.., 

ltallyu aablbl ve Umum1 N .. rl)'•' 
•AdDrO ı Etem Menclr•• 

8aaıldıtı ;er 
CM P ı ... .-..,,ı 
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