
Milli Şefin 
Urfayı teşriflerinin yıldönümü Urfada 
bir bayram sevinci içinde kutlulandı 

U rfa, 30 - MilJi Şefimizin 
Uzfayı teşriflerinin yıl dönümü, 
bir bayram günü sevinci içinde 
kutlulanmışbr. 

BilyDk tezahüratla baıta vali 
olduğu halde askeri komutan, 
aıkeri, mülki erkin, memurlar, 
okullar, esnaf cemiyetleriyle bü 
tün halk belediye parkına gi
dilerek Atatürk anıtına çelenk
ler konmuş ve Milli Şefin ha
yatı ve milli varlığımızda yap-

ı 
takları hizmetlere dair veciz bir 
hitabe söylenmiştir. Hitabeden 
sonra Halkevi başkanı tarafın 
dan Milli Şefin Urfayı teşrif
lerini canlandıran hatıralar a· 
nılmıştar. 

Şehir Bayraklarla süılenmit 
ve gece de tenvir edilmiştir. 
Belediye tarafından tertip edi
len fener alayı şehri dolaımış 
ve Halkevinde bir toplantı ya-
pılmıştır. a. a. 

Havas • • •• 
aıansına gore 

~ ............................... ... 
bir kıta ablokası haAlmanya 

zırlamağa çalışıgormuş 
Londra, 30 - Havas ajansı 

Ldtiyanadan bilairiyor : 
İılovençe ıazetesinin yazdığı

na göre, Almanya Sovyetler bir
Hii, bitaraf ve Balkan devletle· 
riaiiı iıtirakile bir nevi kıta ab
loliaıı organize etmeği araştır
malitadır. 

Gazete bir nevi komante~ kıy· 

meti haiz aşağıdaki tarihi va-
kayı yazıyor. • 

Napolyon kıta ablokasıoı ilin 
ettikten sonra ordularile Avru
payı bir taraftan diğer tarafa 
dolaşmış ve İngiltere ile ticaret 
yapanlar~ karşı ceza seferleri 
tayin eylemişti. a. a. 

Bir l~giliz tayyareSi 
• 

Atlas Okyanosunda bir denizaltı 
gemisi batıdı 

bonra 30 - İngiliz istihbarat 
nzareti İngiliz hava kuvvetleri
ne mensup ve Atlas O lyanosta 
devriye vazifesi yopan bir pilo
tun bir tahtelbahire hücumu 
ve mnşahedatını şöyle bildiriyor. 

Deniz üzerin<le bir yag izi 
göilllmesi fizerine taarruza geç-
miı atılan bombadan sonra de
niz üzerinde bir yağ sütunu 
yiikselmiştir. 15 dakika devam 

eden dikkatli bir tarassuttan .... 
sonra bir bomba daha atmıı 

ve su ÜHrinde basıl olan be
yaz daireler grubunun merke
zinde mühim miktarda yağ kit-
lesi görülmüştür. Yağ kitlesi 
yavaş yavaş ilerlemeğe batla· 
mış ve pilot tekrar taarruza 
geçerek yeniden bir yağ sütunu 
yükselmiş ve sonra hiç bir ha-
reket görülmemiştir. a.a. 

______ _;.___;~~-=-~-~-=-=-·~==~~~-~-=-=--:------

tiigiliz tayyareleri 1 Alman 

Ufakta 
-+---

Şiddetli yağmur
lar oldu 

Uıali 30 - Dün gece ıaat 
21 de biç görülmedik bir halde 
gök gürültüleri ve ti~eklerle 
başlayan sainak halinde yağ
mur ıabaha kadar devam etmiş
tir. Hasıl olan selden şehrin 
ortasından. geçen çay taşmıştır. 

11 küçük hayvan ile bir ökii
zü sular götürmüştür. Yılancı 
mensucat fabrikasiyle yün ve 
mahrukat depolarını alay bah
çesini sular basmıştır. 

Derenin kenarındaki 24 bah
çenin mahsulü ıelia getirdiğ'i 
çamurun altında kalıp harap 
olmuştur. 

Bir çok saika düt~ü~tllr. Nü· 
fusça zayiat yoktur. 

T ekirdağından Silivri ye 
hareket etti 

Tekirdağ, 30 - Üç günden
beri limanımızda bulunan filo: 
muz halk tarafından her gün 
ziyaret edilmekte zabitan ve 
efratda ıehri gezmektedir. Do
nanma takımı ile Gençler birli· 
ği takımı arasında bahriyelileri-

' mizin galibiyetile neticelenen 
bir maç yapılmııtır. Fılomuz 
builla Silivriye hareket etgJİf
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Garp Ceph8Sinde 
Topçu faaliyeti ve hava keşif 

hareketleri devam ediyor 
Ankara, 30 - Bu gün ıaat 

12 den saat 17 ye kadar alınan 
haberlere göre vaziyet: 

Garp cephesinde : 
Franıız umumi karargabınm 

tebliği : 
Sarın doğusundaki mıntakada 

düşman topçusu faaliyet göıter· 
miştir. Her iki taraftan ketif 
ve rasıt tayyarelerinin faaliyeti 
kaydedilmiıtir. 

Şark cepheıinden yeni bir 
haber alınmamııtır. 

Bu sabah neşredilen Fransız 
tebliği: 

Gece hadisesiz geçmiştir. Sa
rın şarkındaki mıntakalarda müf 
reze faaliyeti olmuştur. 

Şarl Mors, Pöti Pariziyende 
diyor ki: · · 

Almanya için k~ndi cepheıi 

dahilinde Sarhurkun bir çıkıntı 
teşkil etmesi ve her taraftan 
ateşe maruz kalması muhafaza
sını gilçleştirmektediT. 

Sarburk gibi oilyük l>ir en
düstri şehrinin zabtı büyük bir 
ehemmiyeti hair<lir. 

Franıız batkumandanlığı m6m 
kün olduğu kadar fazla zayiat 
vermemeği esas tutmaktadır. 

Ankara, 30 - Bu · K'Ün saat 
17 den saat 20 ye kadar alınan 
haberlere göre vaziyet: 

Geçen gün ve gece mühim 
bir harekit kaydedilmemiştir. 

Fransız IC.taatı kazanılan mev
zileri talikim etmektedir. on,. 
man bily8k bir ihtiyatla ketif 
devriyeleri K'öndermekle iktifa 
etmiştir. En fazla faaliyet Vil
senburg bavalisinde giSrülmüştor 

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

Sovyet RuSyatla 
~ 

Matbaalar resim ve risale basıyorlar 
Bunlar Polonya halkına dağıblacakmış 

Moskova 30 - Sovyetler birliği işgal ettiği Polonya toprak
larında dağıtılmak üzere, devlet matbaaları Kaleninin Sitalinin 'fe 
diğer Sovyet şeflerinin resimlerini ve Okranya lisanında risaleler 
basmak üzere geceli gündüzlü çalıımaktadır. a.a. 

-------~p;;;;;.-....;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~·-------------------------• 
·-- :·-•·. G. Kiiım Orlfayınl KıZılay cemiyeti 

Zelzele felake- . . d 
996

k· -k "h 1 o·k·l· 4098ıü0- · d h 

tir. 

. . b/ A .. Rıyasetın e_ ı as erı ey- ı ı ıye ça ır da d 

tının ançosu etimiz Londraya gidiyor gönderdi 
Geçen hafta lzmir ve havali- ••• ---

sinde vukubulan zelzde haber- Londra, 30 - Royter ajansı- Ankara, 30 - Dikili ve ha-
leri bazı gazetelerde mubalagalı nın diplomatik muhabiri bildi- valisinde yer sarsıntısının .de-
surette neşredilmiftir. Alakadar riyor. vam etmesinden dolayı valinin 
makamlardan aldığ'ımız malUma- Orgeneral Kizım Orbayın ri-
ta göre 27/9/939 günü öğleye yasetinde bir Türk heyeti aı-
kadar· zelzele tahribat ve zayi- keri, iktısadi ve mali anlaşma-
at_ı şu suretle tesbit edilmek- ları miizakere etmek üzere önü-
tedir. mOzdeki hafta ortalarında Lon-

İzmir . merkezinde bir ev kıs- draya muvasalat edecektir. 
men yıkılmış ve bir kişi hafif ~ 

yaralanmıştır. Urlada iki ev kıs- Kilis elektirik sari-

vaki müracaatı ürerine bu mın· 

takaya Kızılay cemiyeti umumi 

merkezi 400 çadır daha g6u-
dermiıtir. a. a. 

Balıkesir· 30 - Ayvalık Bur-

baaiye kazalarile Gömeç ve 

Alman şehirlerine • 
rısa-

l 1 

Propaganda nazırı Gobels . men harap olmuştur. Menemen-
de iki ev kısmen yıkılmıştır. 
Bir hafif yaralı vardır. Berga· 
mada 61 ev tamamen yıkılmtf, 
31 ev oturulamıyacak halde Jıa
rap olmuş, 262 ev de kıımen 
yıkılmıştır. Beş ölü, Uç ağır ya-

tralına bir motör 
dalia ilave ,edildi 

AltınoYa nahiyelerinde son bir 

sarsıntıdan açıkta kalan kami

len yerleıtirilmiıtir. Evleri yıkı· 

lanlara tamir karşılığı muave

nette bulunmaktadır. 

leler attılar 
Amıterdam, 30 - Burada çı· 

kaa gazeteler Berlinden aldık-

ları şu haberi yazmaktadırlar : 

lngiliz tayyareleri Almanya
oın şimali garbisindeki şehir ve 

köyler üzerine, nazi şeflerinin 
ecnebi memleketlere yatırdığı 

paralara dair Amerika gazete

lerinin yazdıklan yazıları havi 
risaleler atmışlardır. a. a. 

Pilsudeskinin ailesi Lon
draya vasıl oldu 

Londra, 30- Mareşal Pilsu· 

deskinin zevcesi iki kızı ile 

beraber bugün Loodr.ıya geldi-
2i· haber alınmııtır a. a. 

hapis edilmiş 
Paris, 30 - Potiparizyen ga· 

· zetesi İstokholmden fU haberi 
almıştır : 

Alman propagauda nazırı Go· 
beis vazifesinden af edilerek 

hapis edilmiftir. Sebebi ise Go
belsin döviz ticareti yapmuı· 

dır. a. a. -
ita/ya 

Nazırlar meclisi Musolini
nin riyasetinde toplandı 

Roma 30 - İtalya nazırlar 
meclisi bugün öğleden evvel 
Mosolininin riyasetinde toplana
rak dRhili bazı meseleleri tet-
kik edecektir. a.a. 

ralı vardır. . 
Dikilide 627 bina tamamen 

ve 316 bina oturu~amıyacak hal
de harap olmuıtur. SO bina kıs
men yıkılmıttar. Dikilide 41 ölü, 
13 ağır yaralı, 55 hafif yaralı 
vardır. 

Bu hesaba göre bütün İzmir 
mıntakaıı~da vukubulan zelze
leden 688 bina tamamen, 347 
bina oturulamıyacak halde ha
rap ohpuş, 317 bina kısmen ha
rap olmuştur. Nüfus zayiatının 
mecmuu 46 ölü, 16 ağır yaralı 
ve 57 hafif yaralıdan ibarettir~ 

Kiliı, 30 - Şehrin mevcut 
75 beygirlik elektrik motoruna 
iliveten mubayaa edilip yerine 
konan 125 beygirlik motorla 
takviye edilen elektrik santıra
lile yine belediye tarafından 
yaptırılan soguk hava deposunun 
açılma resmi dün valimiz tara
fından yapılmıştır. 

Marsilyada 
250 Alman tevkif edildi 

Marsilya, 30 - Kendilerine 
gösterilen temerküz kampına 
gitmiyerek Marsilyada saklan
mı,t olan 250 Alman bu sabah 
tevkif edilmittir. 

Vali yanında nafia baımiihen· 

disi olduğtJ halde z~lzele mın-

takıını ikinci defa olarak gez
miıtir. 

Muhtelif faıılalarla de·nm 

eden zelzeleden Gömeç, Bıtya 

k~y Kurıunlu köylerinde evle· 
rin duvarlarında çatlaklıklar 
olmuştur. 

Ayvalıkta tamamen harap 

olan bina yoksa da yOzde alt-

mııa yakın bir kısmı oturula

mıyacak derecededir. 

Sakatlanan ilk okuluo tami-

rine hemen baılanmıştır. 

• 
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SAYI ı 64~ 

Köylüye sağlık öğütleri No. 6 

Küçük çocukta 
Buloşıcı hastalıklar ve korunma 

Bozdotan : Dr. Sadi Gök Ahmetotlu 

Küçük çocuğun her hangi bir 
hastalığa ve bilhassa bulaşıcı 
bir hastalığa yakalanarak ht.
kim tarafından tedavi ettirilme
sinden ziyade bu hastalıklardan 
korunmasını temin etmek daha 
dofru bir hıfzıssıhha kaidesidir. 

Küçük çocukların bulaşıcı 
hastalıklara ziyadesile tutulmala
rınıo sebepleri vardır: Dayanık
lık ları azdır. Kanlarında olgun 
insanlara nisbetle daha fazla 
glikoz vardır. Kanın kaleviyeti 
mikroplann barınması ve llre· 
mesi veyahut mikrop zehirleri· 
nin daha ziyade tesir edebilme
si için kafi bir nisbettedir. 

Bunlara karşı hekimin uıvi
yette yapabileceği biç bir de
blşikiik vasıtası yoktur. Eğer 
bulaşıcı hastalıklardan her han· 
gi biri toplu bir halde yaşıyan 
çocuk kütleleri arasında salgın 
bir şekilde çıkıyorsa bunu önle· 
mek nisbeten kolaydır. Çocuk
ların ayrılması hastaların aai
lamların birbirinden tefıik edil
mesi meseleyi halleder~ 

Çocuklarda hemen hemen ve
ladi olarak ( f irengi ) istisna 
edilirse diğer bütün bulaşıcı 
basta lıklar gibidir. Yani sonra
dan kazanılmadır. Bu hastalık· 
ların dağılması şekli de ya bil
vasıta veya bili vasıtadır. 

Bilvasıta geçiş: Hastadan doğ
rudan doğruya sağlama geç
mektedir. 

Cilt, saç hastalıkları. Bit, kel
lik, indifai ateşler, kuş palazı, 

Varşova 
Nihayet teslim oldu 
Sovyet kıtaatı ·Macar -
Polonya hududunu ka

milen işgal ettiler 
Ankara 30 - Dün gece ya

rısından bugün saat 12 ye ka
dar alıınan haberlere göre va· 
ziyet: 
Şark cephesinde: 

boğmaca öksilrl!ğü, kızamık gi
bi hastalablar bu şekilde sirayet 
eder. 

Bilivaııta sirayet de : Eşya, 
çamaşır, kağıt, hayvanlar ( irili 
ufaklı) ve insanlar gibi bir ta 
kım üçüncü vasıtalarla olur. 

Tetanoz basili nevzadın gö
bekleri ve küçük çocukların el, 
bacaklarında bir sıyrık vasıta
siyle bedene girebilir. Göbek 
vasıtasiyle tifo, para tifo ve ko 
lera mikropları da girebilir. Süt
le olduğu gibi etlerle de verem 
mikrobu çocuğa geçebilir. Fakat 
etle bulaşış insandan insana bu
laşış kadar fazla ehemmiyet 
göstermez. Sivri sinekler, sinek
ler, adi kara sinekler, bitler, 
pireler de hastalık yapan mik
ropları insanlara geçirirleı. 

İnsanlarda bir çok hastalık
ları - Kendileri sağlam ve sıh
hatte kaldıkları halde diğer bir 
şahsa ve meseli küçük çocuğa 
geçirerek hastalanmasını mucip 
olabilir. 
Yukarıda yazılanlara göre bir 

annenin çocuğuna bakması ve 
ya bakmasını bilmesi üzerine 
düşen vazifenin en mühimidir. 
Bunu temin eden ve muvaffak 
olan anne en çok bilgili bir 
kadındır. Anneliğe namzet veya 
anne olan bir kadının bunları 
öğrenüp bilmesi türk cemiyeti
ne daha faydalı ve daha çok 
iş görebilir meyvalar verece
ğinden herkesin takdir duygu· 
larını kazanır. 

lngiliz 
- --·-·-

Hava kuvvetleri 
Alman harp filo

suna taarruz ettiler 
Londra, 30 - İngiliz hava 

nezaretinin tebliği : 
İngiliz hava kuvvetleri, şid

detli mukabil ateşe rağmen Hel
goland yakınındal1 i Alman fi
losuna taarruz etmişlerdir. 

a. a. 

Alman ajansı Varşova mü· 
daf aa kumandanlığının teslimi 
hakkındaki anlaşma şartlarını 

bildirmektedir. 
· Bu anlaşmaya göre: Şebir 29 

eylül günll öğle üzeri teslim ol
muştur. Subaylara söz üzrine 
esir muamelesi yapılmıyacak ve 
kılır çlarını muhafaza edecekler· 
dir. 

. Hindistanda harp 
'. sermayssi olarak 
1 

Al~an makamları küçük su
bay ve erlerin silahtan tecrit 1 

edilerek aileleri nezdlerine gön
derileceklerini vaad etmişlerdir. 

i Toplanan iane miktarı 
225 bin İngiliz lirasına 

Bir peşte telgrafı : Sovyet kı
taatıoın Macar - Polonya hudu-
dunu kimilen işgal ettiklerini 
bildirmektedir. a. a. 

Kont Ciyano Ber
.Jine gitti 

Roma 30 - Vaki olan davet 
nzerine koht Ciyano bugün ak-
şama doğru Berline gidecektir. 

baliğ oldu 
Londra 30 - Hindistan umu-

mi valisi tarafmdan harp ser
mayesi olarak toplanan iane 

miktarı 225 bin İngiliz lirasına 
balığ olmuştur. 

Bütün Hindistan ianeye işti
rak etmektedir. a.a. 

l 
imtiyaz Hhlbl Ye Umumi Ne9rlyat 

MUdllrU ı Etem lılenıireı 
Baaıldıiı yer 
C H P Pa•,•••' 

lsveçin Berlin elçisi 

fsveç vapurunun torpil
lenmesini protesto etti 

fstokholm, 30 - f sveçin Ber
lin elçisi bir İsveç vapurunun 
f sveçin garp sahil açıklarında 
torpillenmesi dolayısiyle Alman
ya nezdinde protestoda bulun
muştur. 

Sefir, vapur bamulesioin ta
mamının bitaraf bir memleket 
olan Belçikaya ait olduğunu ve 
bu sebepten harp kaçağı adde
dilemiyeceğini ilave etmiştir. -..... ~ .. 
General Pigoski 

Fransada teşekkül eden 
Polonya orduları başku
mandanlığına tayin edildi 

Paris, 30 - Parise gelmiş 
olan Polonya generali Pigoski, 
Fransa topraklarında teşekkül 
etmekte olan Polonya ordusu
nun başkumandanhğına tayin e-
dilmiştir. · a. a. 

1 RADYO -ı 
PAZAR 1110/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

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

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

12.30 Proğram ve memleket 
saat ayarı. 

12.35 Ajan ve meteoroloji ha 
berleri 

12.50 Türk müziği. ( Ankara 
radyosu küme ses ve saz heyeti) 

13.30-14.30 Müzik 
18.00 Program 
18.05 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroji haberleri. 
1 B.25 Müzik ( Radyo cazı ) 
19.00 Çocuk saati 

19.30 Türk müziği(fasıl heyeti) 
20.30 Konuşma · 
20.45 Türk müziği. 
21.30 Müzik 
22.00 Memleket saat ayarı, 

ve ajını 
22.15 Ajan spor servisi 
22.25 Müzik (Cazbant PJ) 
23.25-23.30 Yaıınki program 

l'**•*•••a•a .... •••.a•••••••l 
Bu ders yılı için 

Biçki ve Dikiş Yurdu hiç masrafsız talebe yetiştir~ceğini 

1 
söz verir. Paıisin en son kabul ettiği napoliten metodlar kı
sa bir zamanda biçki, dikiş, şapka, çicek, boya, hasır işleri 
kısa bir zamanda öğretilmektedir. Layikiyle hayatlarını kur· 

• tarmak istiyenlere talebe kaydına başladığını bildirir. Fazla 
G izahat almak istiycoler' Yurt direktörlüğüne müracaat ede· 1 bilirler. 

1 
ADRES: Gazi Bulvarı Biçki Dikiş Yurdu sakak 71 

S. DiKER 
(2) Pa. - Ça. -. .................... ~ ..... .-

: ........................................................ ı 
i Doktor Operator i 
1 Nureddin Adıson 1 
ı Memleket hastanesi kadın hastalıkları mutahassııı ı 
t Hastalarını her gün sabah ve öğleden sonra Park karşı- ı 
: sındaki muayenehanesinde kabul ve tedavi eder. (227) ı 
: ........................................................ : 

Aydın Bölge Sanat okulu satın alma komisyo
nu Başkanlığından: 

Aşağıda yazılı yirmi iki kalem erzak ve mahrukahn 2/10/1939 
pazartesi günü saat 12 de aç•k eksiltme ile ve ayrı ayrı satın R· 

lınacaktır. Eksiltmeye iştirake istekli olanlar tecim odasına kayıtlı 
bulunduklarına dair belge ile muvakkat teminatlarını mal sandığı
na yatırmış olduklarına dair makbuz ibraz etmeleri lazımdır. Ek
siltmeye çıkarılan erzak ve mahrukata ait ıartaameler her glln 
okulda görülebilir. 

Muhammen 
fi ati Tutarı Teminatı 

Cinsi Mıktan Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 
Ekmek 45000 Kg. 10.5 4725 354 37 
Kuru fasulya 2500 " 

15 375 28 12 
Tuz 500 " 5 25 t 87 
Sadeyağ 2500 " 

1 00 2500 187 50 
Zeytinyağ 1000 " 

38 380 28 50 
Toz şeker 3500 " 

28 980 73 50 
Un 1000 " 12.S 125 9 37 
Patates 2000 " 

9 180 13 50 
Sabun 1500 " 

30 450 33 75 
Koyun eti 2000 

" 
40 800 60 

Dana eti 7000 " 25 1750 131 25 
Pır inç 2000 " 28 560 42 
Makarna 1000 " 25 250 18 75 
Peynir 1000 " 

45 450 33 75 
Yoğurt 1000 " 

25 250 18 75 
Nohut 600 " 8 48 3 60 
Bulgur 300 

" 
11 33 2 47 

Yumurta 20000 adet 2 400 30 
Arpa 1800 Kg. 5 90 6 15 
Kepek 1800 

" 
5 90 6 75 

Meşe kömürü 5000 " 
5 250 18 75 

Odun 150000 " 1.5 2250 168 75 

16961 1272 05 
PAZARTESİ 2/10/939 
12.30 Prognm ve me~eket -~~~~~~~~~~~~~-P_>~~=1=7~2-1~=26~=1~

saat ayan. 
12.35 Ajans ve meteoroloji 

haberleri. 
12.50 Türk müziği - Pi. 
13.30 14.00 Müzik ( Karışık 

program - Pi. ) 
18 00 Program. 
18,05 Memleket saal ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
18.25 Müzik (Radyo cozı ). 
19.00 Konuşma (Çocuk ter

biyesi hakkında ). 
19.15 Türk müziği. 
20.15 Konuşma ( Doktorun 

saati). 
20.30 Türk müziği. 
21.15 Müzik. 
22.00 Ajans, ziraat, eshrm, 

kambiyo - nukut borsası (fiyat). 
22.29 Müzik (Küçük orkestra 

yukarıki programın devamı ). 
22 35 Müzik ( Pl. ) 
23.25 23.30 Yarınki program 

ve kapanış. 

Vilayet Daimi Encü
meninden: 

Karapınar - Koçarlı yolunun 
5 + 100-8 + 530 kilometreleri 
arasında 2026 lira 40 kuruş ke
şif bedelli kaldırım inşaatına 

eksiltme müddeti içinde talip 
çıkmadığından on gün müddet-
le temdit edilmiştir. 

Eksiltme 12/10/939 perşembe 
güoü saat 16 da vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. Bu 
işe ait keşif metraj cetvellerile 
şartname Aydın Nafıa müdürlü· 
ğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat mikdarı 

151 lira 98 kuruştur. İsteklile
rin teminat mektupları Aydın 
vilayetinden bu iş için alacak
ları ehliyet vesikaları ve ticaret 
odası vesikalarile yukarda ya
zılı gün ve saatta Vilayet Da 
imi encümeninde hazır bulun
maları ilan olunur. (26) 

Davet 
Kulübümüz idare heyeti dev

re müddetini doldurduğundan 

5 teşrinievel 1939 p~rşembe ak
şamı saat 20 de yeni idare he

yeti seçimi yapılacaktır. Kulübe 
kayıtlı bilumum arkadaşların ta

yin olunan gün ve saatte saba 

lokaline teırifleri ilin olunur. 
Aydın spor kulübü 

22 25 29 2 5 (14) 

......... Abone ıeraiti ........ 1 ! Yıllığı her yer için 6 lira. İ · 
! Altı aylıtı 3 liradır. ı 
f 3 aylıjı 150 kuruftuu ! 
: idare yeri: Aydında C. H. ! 
f P. Baaımni. i 
i gazeteye alt yazılar için 1 
i ya:ıı itleri müdürlütüne, ilin- f 
: lar i~in idare müdürlütüne i 
! 'DÜracaa.t edtlmelidir. 1 ....... , ........ ····-················ .. ········ 

Polis beyannameleri kaydına mahsus defter matbaamızda satılır 


