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Turkiye, Fransa. ve İngiltere arasında 
imzal&nan üçlü muahedeyi 360 reyle 

ve mevcudun ittifakile tasdik etti 
Ankara, 8 - Büyük Mıllet 

Meclisi bugün doktor ~Maziıar 
Germenin buşkanlığında yapmış 
olduğu içttmı:unda Türkiye, İn
giltere ve Fransa arasında ak
dedilen üçlü muabedenin müza
keresici yapmıştır. 

Hariciye vekili Şükrü Saraç
oğlu muahede hakkında uzun 
beyanatte bulunmuş ve muhtelit 
encümenin de tasvibine iktiran 
eden bu muahedenin tasd:kini 

rica etmiştir. Hariciye vekilinin 
izahatını müteakip sözalan ha

tipler muahedenin ehemmiyeti
ni kaydetmişlerdir. 

Bundan sonra muahede reye 
vazedilmiş ve 360 reyle ve mev-

cudun ittif ..ıkiyle sürekli alkış
!ar arasmda kabul edilmiştir. 

Meclis gelecek toplantısını i· 
kinci teşrinin 20 inci Pazartesi 
günü yapacaktır. 

Bü ün Halkev·lerinde 
WM''**f 'i 

Oku}1up yazma kursları açılacak 

Fahir olanlaı·ın ders levazınu da Halkevleri 
tarafından teınin olunacak 

1 

Ankar", 8 - Cumhuriyet 
Halk Partisi bu kış devresinde 
her Halkevinde o memleketin 
ihtiyacını karşılayacak şekilde , 
Türkçe okuyup yazma kursları 
açılmasını bütün teşkilatına bil
dirmiştir. 

18 yaşından yukarı olupta 
okumtl yazma bilmiyen erkek 
ve kadm bütün yurddışlar Ma-
arif veka!etıcin Millet mektep-

leri programıoa uygun bir şe 
kilde okutulacaktır. 

Fakir olanların okuyup yazma 
levazımı Hal~evlerince temin o· 
lunaca ktır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin 
ebemmiyc-tle üzerinde durduğu 

ve takip ettiği bu teşebbiisün 
mühim bir yurd ihtiyacını kar-
şılayacağı şüphesizdir. a. a. 

~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~-

Al an tayyareleri 
milW .fUt!i 

İskoçy~nın şimaline bir keşif 
uçuşu yaptılar 

Paris, 8 - Gnrp cephesinde: 
Cephede mevzii keşif kolları 

ve topçu faaliyeti olmuştur. 
Alman tayyareleri İskoçyanm ' 

şimal•nde Şetl~nd adaları üze
rinde bir keşif uçuşu ycıpmışlar
sada dafi toplarının nteşile kar
şılanmışlardır. 

Helsinkiden 
.... .&. -· 

Kaçan Finliler tekrar 
şehre avdet ediyorlar ---
Helsinki, 8 - Helsınkiyi terk 

edenler tc rrsr yerlerine dön
meğe başl.ımışlardır. Mektepler 
paz rtesi günü açılacaktır. Şe
turde tabii hayat avdet etmiş
sede pencere.er ön~me konan 
kum torbaları benüz kaldırdw 
mamışhr. 

geceleri sokal lar karanlıktır. 
Bu da gö:;tcriyor ki vaziyet knti 
bir netic~ye bağlat1mış değildir. 

Dün şimal denizinin cenubun
da, aral~rmda iki Polonya tor
pitoıu bulunan bir İngiliz filosu 
ile .\iman tayyareleri araı.ınnda 
bir çarpışma olmuştur. İngilizle
rin biç bir kaybı yoktur. iki 
Almaa tayyaresinin düştüğü· 

kuvvetle tnhmin edilmektedir. 

Fransanın 
-~ 

Hububat ihracına müsa
ade etmesi FHstin piya
sasında salah husule 

getirdi 
Paris, 8 - Fransız makamla

rıma Ftistin, Suriye ve Lübnan· 
dan hububat ihracına müsaade 
etmesi Fiistin piyasasında salah 
husule getirmiştir. 

İaşe işioio teşkilatlandırılma
sı için Fransız ve İngiliz hüku
metlerince alınan tedbirler mem· 
nuniyetle karşılanmııtır. 

Belçika kralı ile l 
Holanda kraliçesi 

Belediye meclisi 
· ;e&•;Z'PW'*' ., 

---t-

Muharip devletlere müş- 1 

terek bir sulh teklif ettiler -
Dün akşam kanuni devresinin ikinci 

toplantısıni yaptı 
Londra, 8 - Royter ajansı· 

nın bildirdiğine göre başvekil 
Çemberlayn bu hafta beynelmi
lel vaziyet hakkında beyanatta 

bulunmıyacakhr. yalnız yapılan 
ıulb teşebbilsü hakkında beya
natta bulunmas1 muhtemeldir. 

Royter ajansı kraliçe VHbel
mina ve Belçika kralı L~pold 
tarafından yapılacak tekliflerin 

Londra tarafından ciddiyetle 
nazarı itibara alrnacağmı söyle
mek mümkündür dem~ktedir. 

~ 

Dahiliye veki~imiz 

Malatyadan Elazığa geldi, 
Elazığ, 8 - Dahiliye vekiii 

Faik Ôztrak Malatyadan bura-

ya gelmiı ve Y olçatı istRsyo
nunda dördüncü umumi müfettiş 

1 
vekili, vali, vilayet erkiniyle 
halk mümes&illeri tarafından kar 
şılaomıştır. 

Dahiliye vekilim;z şerefine 
Halkevinde bir ziyafet •erilmit· 
tir. 

İngHizler 
Şimdiye kadar 450 bin 

ton eşya zaptettiler 
Londra, 8 - Harbin başlan· 

gtcından beri İogiltere tarafın
dan ztıptedilen ena yekunu 450 
bin tona baliğ olmuştur. 

~ 

Belçika kralı 
Holandadan avdet etti 

Bürüksel, 8 - Kral Leopold 
dün öğleden ı.:oora Holandadan 
Belçikaya dönmüşttir. Bu görüş
me hakkında bir resmi tebliğ 
neşred:l miıtir. 

Belediye meclisi dün akşam 

belediye dairesinde kanuni dev
renin ikinci toplantırını meclis 
ikinci reisi D!". Hulusi Eralp'm 
reisliğinde yapb. 

1 teşrinsani 1939 tarihli top· 
lantıya fait zabıtname bülaıası 
okunarak yazıldığı gıbi kabul 
edildikten sonra ruznamedeki 
maddelerin müzakeresine ge
çildi. 

Elektrik muhasebesinin demir
baş eşya tahsisatına ildyüz ve , 
makinderin tamirleri tahsisatı· 
na ikiyüz lira ki ceman dörtyüz 

liranın ihtiyat tahsisatından 

nakledilmesi hakkındaki tezke
resi okunarak istenilen müm!
kalenin yapılmasıoa karar ve· 
1 ildi. 

Yeni barem kanunu mucibio
ce belediye memurlarından ba
zılarının maaş ve ücretlerinde 
hasıl olan farkların te".ıfisi için 
ait olduğu fasıllara ehLnccek 
tahsisatların muvafık k~nrn bu
lunduğu hakkınd":?ki maliye c: rı 
cümeni mazbatası ittifokla tas
vip edildi. 

939 bütçesiude tahsi~atları 

Moskovada bulunan --
Finlandiya heyeti yeni 
esaslar hakkında hükü
metine malumat verdi 

Moskova, 8 - Finlandiya he

yeti reisi maliye nıı.zırı Taler 

bugün Helsinki ile uzun bir te

lefon muhaveresinde bulunml~ş
tur. 

Heyet reisi Sovyetlerle müza- 1 

kerenin devamı içio bulunan 
yeni esaslar hakkında hüküme-

tine malumat V< rmiştir. ~ j 
r 

Alman tayyarelerinin 1 

Holanda arazisi üzerinde uçmalai· ı 
Holandalıları telaşa düşürdü 

Muhtemel bir Alman taarruzuna karşı Holanda 
hükumeti geniş mikyasta emniyet tedbirleri alıyor 

Pal'is, 8 - Amisterdam'dan ı 
bildiritdiğine göre, garbi Al
manyada büyük bir askeri faa
liyet hüküm sürmektedir. 

Holanda hududunda teyakkuz 
tedbirleri fazlalaştırılmıştı. Em
niyet su seylipları mıntakası 

rcnişletilmektedir. 
Amisterdam, 8 - Holauda 

bükümeti bir kaç mıntakayı su· 
ya boğmuş ve bazı mıntakalar· 
da da Örfi idare ilin etmiştir. 

Alman tayyareleriniu Holanda 
toprakl~n üzerinde mütemadi
yen uçması Holanda hükümeti
ni tcliişa düıürmektedir. Hülasa 
her iki milletin ümidi hüküm
darlarının yaptıkları teşebbüse 
bıığlı bulunuyor. 

yetmeyen fasıllara başka fasıl
lardan yapılacak münakalelere 
dair maliye encümeninin mazba
tası üzerinde sözalon ba.ıı aza
lar bilhassa su yollı:ırı kontrol 
mühendisinin ücretleri iç.in iste
nilen tahsisata itiraz ederek 
belediyenin şu dar zamanda korı
trol mübendisine ücret veri.me
sioi muvafık bulmadıklarını ve 
bunun. riyaset tarafmdao veka
lete yazılması fikrini ıleri sür
düler. 

Bu mevzu üzerinde uzun sü
ren konuşmalardan ve hesap iş 
leri müdürünün verdiği izahat
tan sonra maliye encümeninin 
mazbatasında yazıh r;ııünakale
niJ yapılmasına karar verildi. 

Ruznamede konuşulacak baş· 
ka bir madde bulr:nmamu:ıoa 

ve rc.mnzan bayramının son gü
nü olan 15 teşrinisanide kanuni 
içtima d~vresi de hitam bulmak-
ta olmasına binaen meclisin fev

,kaHi.de iÇtitn[!.Jnı icap etti•ecek 
mihim bir iş çıkarsa riyaset ta
rafından ayrıca (davet edilmek 
üzere kanuni içtima dtvresine 
nihayet verildiğine karar veri- ' 
lerek meclis dağıldı. 

Halkevi .sineması 
----

Ha\kevi sinem~sıoın hayra· 
mın birinci gününden itibaren 
içtimai yardım şubesi menfaati
ne işletılmeğe başlana.cağını ha
ber aldık. Bu işi idare etmek 
üzere Halkevi idare heyeti ka
rarile teşkil olunan komite si
nemaya ait bütün hnzırhkları 

il<mal etmiş ve filim şirketleri
ledc bir anlaşma yapmıştır. ilk 
defa olar .k bayramın birinci 
gfinü meşhur tenör Tino Rosi
nin MarineUa filmiııi göstere
cektir. 

·~· 

C. H. P. 
Zafer ocağı reisliğinden: 

Ocağımııın yıllık koI.igresi 9/ 
111939 Perşembe günü saat 20 
de Dükkan önünde kahvede ya
pılacağından ocağımızda yazılı 

azan:n teşrifleri rica olunur. 

C. H. P.~ 
Hasanefendi semt oca

ğı reisliğinden: 
Ekseriyet olmadığından top

laDamayan ocak kongremiz ni
zamnamcmizin 66 ıncı maddesi 
mucibince 9 / l l / 939 Perşembe 
günü saat 20 ye bırakılmıştır. 

Ocağımızda yazılı azaların Parti 
binasına teşrifleri rica olunur. 
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Ambargonun ilgası 
A. Ş. Esmer 

Demokrat devletlerin Amtri· 
kadaa silah ve harp malzemesi 
satın almalarına mani olan " bi
taraflık kanunu " nihayet tadil 
enilmiıtir. Bitaraflık kanununu 
tadil eden layiha, önce ayan, 

Nüfus siyaseti ve 
çocuk bakımı 

1 

1 

1 
4 

• 
RADYO 1 

PERŞEMBE 91111939 nün y ;ısmada kızı) 
4 - Dede -şehnaz şarkı (Gô 

Yazan : Çocuk hastalıkları rnutahassısı : 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kc!!. 

12.30 Program ve memleket 

nül durmaz su gibi ç~ğlar ) 
Dr. Remzi Ulııtaş 

3-
2 - Okuyan Müzeyyen Senar 
1 - Taksim 

sonra da mebusan meclisinden Kadınlarımız evvelemirde süt 
geçtikten sonra cumartesi günü çocuğunu nasıl beslemek, ne 
saat oıı ileide cumburreisi Roo- yolda büyütmek, lazım geldiğini 
zevelt tuafından imzalanmış ve öğ:enmekri lazımdır. İşte s ut 
evelki günden itibaren d~ me- çocuğu müşavere evleri, ve ba-
rjyete girmiştir. Ilga daha doğ- kım evleri bunun için açılmıştır. 
rusu tadil edilen kanuna " bi· Her genç kız evlenmeden ev 
taraflık kanunu " adı verilmişse ve!, çocuk ölümünün sebeplerini, 
de hakikatte bunun, devletler yapılacak sıhhi tetbirleri, çocu-
bukukunun kabul ettiği bitaraf- ğu nasıl emzirmek, nasıl temiz 
lık ile alikası yoktur. Devletler, tutmak, nasıl giydirmek, nasıl 
hukuku, e9asen Amerika teba- banyo yapmak elhasıl çocuğun 
ıının muharip devletlerle silah bulunduğu mahalli nasıl bavn-
ve harp malzemesi üzerinde ti- landırmak, sıcak havJlarda nasıl 
caret yapmasını tanımaktadır. hararetten korumal;, çocuğun 
Fakat bu ticaretin Amerikayı hastalığını görebilmek gibi bil-
1914 harbine sürüklediğine ına- gileri, öğrenmeleri çok lazımdır. 
DriD amerakahlar, bitaraflıklarını ( Bunun için de Aydın Halk Par-
muhafaza etmek için devletler tisi tarafından getç kadın ve 
hukukunun tanıdığı s~rbestiyi kızlarımıza çocuk bakımını öğ-
tahdit eden bitaraflık kanunla- retmek için kurslar açıyor ço-
rını aktetmitlerdi. lıte şimdi ta- cuk doktoru burada konfaranı 
dil edilen kanunlar bunlardır. suretile öğretecektir. ) 
Bu izahattan anlaşılacağı nzere, Çocuk hıfzıssıhhası genç kız· 
Amerika kanunun tadili ile bi- lara, annelere siit ninelere, öğ · 
taraflıktan ayrılmak şöyle dur- retmeolere, bastabakıcılara, da-
SU11, devletler hukukunun taut- dılara, elbosıl tekmil kadınlara 
drğı bitarafl.ğa daha ziyade yak- 1 öğretmek lazımdır. İşte bu ıe-
lafmıt olayor. Fakat bili Ame• bepten maarif vekaleti bizde 
rilra tebaasının bu noktadaki de orta mekteplerde genç kız-
baklara tamamiyle tanınmış de- lara, çocuk bakımı dersini koy-
ğildir. Çünkü yeni kanun "Casb muştur. (Su ders çocuk doktoru 
and Carry 11 e~uını kabul et- tarafından tedris edilmedıkçe 
miıtir. Bunun miaası şudur ki matlup der.-?cede esaslı istifade-
mubarip devletler Amerikadan ler kabil olmıyacağını maalesef 
satan alacakları siliblarıo para- mümeyyizliğim sırasında kanat 
ainı tediye ederek mala saliip • hasıl ettim.) 
olacaklar ve bu nevi malları Bizde çocuk biiyütmek, ve 
kendi vaaıtalariyle taııyacaklar- beslemek, husubuoda ne nazari 
dır. Bu ıarta riayet etmek ıar ve nede ameli hiç bir malümah 
tiyle kanun, her iki tarafın da olmayan ne kadar valclelcr 
Amerikadan ıilib satın almak ve köylü kadınlar vardır. Za-
hakkını tanımakla beraber, ha· vallı yavrucuklar tesadüfle hü-
kilıatte bundan istifade edecek dayi nabit ve bak:msız yetişir. 
olan demukrat devletlerdir. Çün- On doğumda bazan bir kadın 
k& Alm:ınyanın Amerikadan si- iki danesini zor muhafaza ede-

lib almak için paras' olmadığı bilir. Çocuk büyutmek usul ve 
gibi, satın alacaj'ı silahı taşı- kaidelerini nazari ve ameli öğ· 1 

mak için vasıtası da yoktur. retecek mahaller çocuk bakım 
Esasen kanun, demokrat devlet· ocakları, ve sül çocuğu müşa-
fere yardım etmek için ameri- vare evlerimizdir. 
kalılar tarafından tadil edilmiı- İlk def.ı bu iş fransada 35, 
tir. Almanyanıo bu tadilden do 40 sene evvel umumi nüfu-
layı muğber olacağı bekleniyor- sunun azalması üzerine tclaı!\ 
du. Fakat demokrat dev:etler ı dilşürmüş, bunun hakiki sebebi 
hakkında Amerikanın açık sem. ...!.ranmış çocuklrrda ölümün çok 

pdidni ifade eden bu hareketi, koyu ıilih almaktan mennetınek 
Berlin'in nasıl izah edeceği ma- için kanunun hükümlerini dahi-
IOm değildi. Nihayet Berlin rad- li harp ere teşmıl etti Bu giio 
yosu, bunu, " harpten istifade de Amerika tabii kaynakforını 
eden yabudilerin çevirdiği bir ve sanayiini demokrat dcvlctle-
entrika ., diyerek kesip atmı~hr. rin istifadesine açmak içindirki 
Alman hükümetinin işine elvermi- kanon tadil edilmekkdir. Bu 
yen her hareket bu yolda izah 

1 kaynaklarıo kıymeti bak~ında 
edilmektedir. Hakikat şudur ki fazla söz söylemeğe lüzum yok-
kauunun tadili, demokrat dev- lur. Bilindiği gibi Amerika bu 
letlerin davasını t •suip manası- gün dünyanın iktisadi muvaze-
na delalet eder Eğer Berlioin nesinde en büyuk ağırlıktır. A-
iddiası doğru olsaydı, "bu ent- merika fabrikaları bam madde-
rika,, Habeş ve ispanya harp- lerini başka memlekattcn ithal 
leri zamanında da çevrilirdi. etmeğe lüzum görmeksiz1n ayda 
Amerika kendini, devletler hu- binlerle tayyc.ıre im2l edebilirler. 
kokunun tanıdığı bitaraflık hak Esasen demokrat devletlerin 
ları ve sel:ıhiyetlerile mukayyet şimdiden Amerika fahri'·alarına 
addetmiyerek, kanunlarını an· dart bine yakın tayyare siparl§ 
cak -haklı olan davalara yardım ettikleri bildiriliyor. 
edecek şekilde tanzim etmekte- Anıerikn ambargonun ilgasııı · 
dir. Habeı <tavasında denizlere dan sonra tedricen demokrat 
bakim ~lan İtalya istifade tt · devletlere doğru temayül ede 
mesia diye ambargoyu vazet- rek nihayet on arın cephesinde 

iıti. ispanya meselesinde F ran harbe iştirak edecekmi? Bu 

luğu bulunmuştur. (Budcn) ta 
rafıodan süt ÇOC\tğu mfişavere 

evleri, yauı küçük çocuk mua
yenehaneleri tesis olunmuştur. 

Çocuk mütahassı51arı nezareti 1 

altında bulunan bu müessesele
re getirilen çocuklar muayene 
olunur, tartılıp valdelere lazam 1 

gelen tedbirler tavsiye olunur 
burada her valdeDiD bi2Zat me- 1 
me vermesi için teşvik olunur, 
bir çok çocukların huzur;le va!- ' 
deler arasında rekabet uyaoır. 1 

Betdeme salonunda milzakere 
ve konuşmalarından, ve muaye
ne esnasında tenbihat (küçük 
çocuk muayeoebanelerjnin) mu
vaffakiyetine yardım eder .. 
Me!nleketimizde: evvel emirde 
yapılacak ŞE:y çocuk bakım o
caklarıdır. Bu ocaklar nasihat 
yurtlarıdır. Bir ço~ok basta ol
sun olma~n doğduğu gnnden 
itibaren buraya getirHa:elidir. 1 

Çocuğu ne suretle beslemesi 1 

lazım geldiğini, ve ne suretle ' 
giyindireceği, kaç saat meme 
vereceği, temizliğe nasıl dikkat 
etmesi lazım geleceği annelere 
öğretilir. Çocuğun gürbüz, sağ
lam olması için çahşılır. Bundan 
bzşka ileride gdmesi muhtemel 
olao bir çok hastalıkların da 

1 

önü alınmış olqr. Baba ve an
nenin göremiyeceği ve kendin· 
ce sağlam zannettiği çocuğunun 
çocuk doktoru gözü ile hasta
lıkları bulunur. Ekseriya tombul 
sağlam görünen bir çocukta bir 
kemik hastalığı meydana çıkar. 

Buuu aocak çocok doktoru ta
nır. Vaktinde yapılan tedcp.vi 
ile çabuk geçer. 

Bünyesi bozuk, vücudu ça. pık 
ve teşekkülatı bozuk bir nt!sil 
işe yaramaz. Şayanı merhamet 
ve memleket için çok zararlı 
bir mirastır. 

Dikili f elaketze
deleri için 

Ayd'n Kızılay merkezine , 
yapılan teberrular 

Lira K. 

935 91 Evvelki yekün 
14 25 Axdın defterdarlığı ve 

memurları 

950 16 Y ekim 

S<i<At ayan. 
12.35 Ajans ve meteoroloji 

haberleri. 
12.50 Türk mt:~ği 

Y epi şarkılardan mürekkep 
karı~ık program. 

Çalanlar: Cevdet Çağla, Ha
san Gi.ir, Hamdi Tokay, Şerif 
içli. 

Okuyanlar: S , fiye Tokay, Sa 
di Hoşses. 

13.30 14.00 Müzik ( Karışık 
program Pi.) 

18.00 Program 

18.05 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haber!eri 
18.25 Müzik ( Radyo caz or

kestrası ) 

19.00 Konuşma. (Ziraat saati) 

19.15 Türk müziği. (fasıl he
yeti) 

20.15 Kon•ıştna ( Doktorun 
saati ) 

20.30 Türk Müziği 

Çalanlar: Cevdet Çağla, Ke

mal Niyazi S2yhun, V ccihe, Re 
fik Fersan. 

1 - Okuyan Melek Tokgöz 

1 - Nezahat - Hicaz şarkı 

( Mevsimi bahar geldi ) 

2 - Selabattin Pınar · Hicaz 
farkı ( Ytıl'.üm gülıede kızlar ) 

3 - Hicaz türkü ( Şu köylü-

Aydında: 

2 - Rahmi bey- Müstear şar 
kı (Gel ey saki şarabı tazelen" 
dir) 

3 - Zeki Arif • Maye şarkı 
(Açıldı bahçede güller) 

4 - Selabattin Pınar-Hüzzam 
şarkı (Gecenin matemi) 

5 - Şiikrü - Hüzzam şarkı 
(Ay öperken!) 

6 - B1yati şarkı (Ey seren

ler) 
21.15 Mı.izik (Küçük orkestra 

Şef Necip Aşkın) 
1 - Ludwirr Siede: ilkbahar o 

melodisi 

2 - Armandola : İ panyol 
aşk şarkısı 

3 - Mascagni : Kavalleı iya 
Rustikana 

4 - Lanner : Romantik vals 

5 - Moussorgıky : Bir göz 

yaıı 

6 - Haydn : Yaradılış 
7 - Tscbaikowsky : Eleji(Ha 

ziıı pınça) 
8 - J. Strausa : Bilyük vals 
22.00 Memleket saat ayarı 

22 00 Ajans, ziraat, esham, 
kambiyo - nukut borsası (fiyat). 

22.20 (Küçük orkestra - Yu· 
kardaki programın devamı) 

22 35 Müzik ( Senfonik - Pl ) 

23.00 Müzik (Cazband - Pi) 
23.2 -23.30 Yarın i program 

ve kapanış 

AYDOGDU 
MAGAZASI 

Her Nevi inşaat Jılalzemesi 

ı···· .................................... ~ ................ : 
• AYDINDA: f 
ı : 
i Ankara Palas ı • ı ! Memleketin en ucuz en temiz en rahat en konförlü otelidir. ı 
i Hüknmet caddesinde Aydoğdu mağazası üzerinde : • : .. , .............. , ......... , .... ~············ .......... . .. 

ııan l 26111/939 paıar günü ciheti ta· 
sarrufonun tetkik ve tahkiki i

l 
çin yerine memur gönderiltcek-

Aydın tapu sicil 
muhafızhğından: 

İncidiova nahiyesinin kıı.ılca 

günden cevap vermek mümkün 
değildir. Bitarafhk kanuola11nın 
ta dili etrafındaki miiza keler 
Amerikalıların her halde şimdi
lik bitaraf kalmak busus4mdaki , 
kararlaru;ı da anlatmış oluyor. \ 
Esasen bu gü 1 için amerikanın 
fili surett~ harbe iştirakine lü ' köyünün karayer mevkiinde ta

r afları doğusu e .. erH oğlu halil 
veresesi, batısı lokmacı mustafa 
veresesi, kuzeyi yol, güneyi ka
rabağlı haliJ veresesi ile çevrili 
3676 M2 miktarındaki tarla ha 
cı hüseyin oğlu salibin 50 se-

zum da yoktur. Görülüyorki bu 
günkü barp bir teçbizet muha
rebesi olacaktır. Uzun zaman 
hazlandığı ve parasını "tereya · 
ğına değil, topa,, verdiği için 
Almanya teçhizat noktasından 
iogiltereye ve fransaya faikti. 
Fakat bu faikiyet t~driceo kar

tir. Mezkur yerde bir hakkı mül 

kiyet iddiasında olanlar varsa 
o gün yerine gidecek olan me· 

mura eliı?deki vesikalarile veya 
hut 1409 fiş sayısile dairemize 

müracaatları bildırilir. (94) 

..... .-. Abone teraiti •.••••• ı 
i Yıllığı her yer için 6 lira. f 

Altı aylıfı 3 liradır. ı 
1 neden beri niz;:sız ve kavgasız 

şı tarafa geçmektedir. Amerika 
nın ambargoyu kaldırması, mu· ' 
vazeneyi ~üpbesiz büsbütün de
mokrat devletlerin lehine olarak 
değiştirecektir. Amerikanın fili 
surette harbe iştiraki kadar 
ehemmiyetli olan bu yeni vazi· · 
yet kar~ıs•nda Almanya için 
bütün ümit l(apıları kapanmıı· 
tır. 

tasarrufu ve zilliyeticde iken 
merkumun 337 yıhndn ölmesile 
işbu gaylİ menkul kardeşi mus
t;ıf. ya kaldığ• ve mustafanında 
s~libin ölümünden üç dört ay 
sonra ölmesile veraseti karısı 
emine ile oilu mehmede kaldığı 
a~·dın asliye hukuk mahkemesi
nin 10112/935 tarih ve 1017/644 
sayıh ilamdan aolaşılmıştır. 

1515 numarala kanuna göre 

3 a}lığı 150 kuruştur. ! 
ldare yeri: Aydıcd:a C H. ! 

P.Ba~meri. l 
gazeteye ait yazıl:ır için ; 

yuı ifleri müdürlüğüne , ilin- ! 
lar için idnre müdürlii§"üne : 
oniir:ac-arıt ediimelidfr. 1 ········ ........ ········ .... ········ ... ...... . 

lmllva:ı. ı:ılılbl ve Umuml Neşriyat 

MüdürU • Etem Mendr•• 

B-11ldı~ı >er 
C H P Basımevl 
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