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HAZIN BiR YIL DÖNÜMÜ 

ATATURKU GEÇEN YIL BUGÜN KAYBETTİK 
Bir Yıl Sonra 

Büyük Atayı, vatanın bairına, 
ve kendi gönüllerimize gömdü
ğümüz acı günün yıl dönümünü 
yaşıyoruz. 

Gözlerimizde bu ebedi hasre
tin yaşları ve kalplerimizde ele
mi var ... 

Onu, bu2ün hüzünle ve tees
sürle anıyoruz. 

Zaten şu geçen üçyllz altmıı 
beı gilnün banği anında onu 
anmadık? .. 

O; yarattığı milletin kalbinde 
yaıamıyor mu ? 

Ata; kanda yaıar, canda ya
ıar .•• 

Onu kanımızda, canımızda, 
ruhumuzda ve bütün benliğimiz-
de bulmuyor muyuz ? · 

içimize bakıyoruz, onu göril· 
yoruz. Dııımıza bakıyoruz, onu 
görüyoruz. Yurda bakıyor, onu 
görüyoruz. Etrafımıza bakıyor, 
onu görüyoruz. 
Kurduğu rejimle o; hüviyeti-

mize, varbğımıza, fikirlerimize 
yerleşmiştir. Dışımızda onun bize 
hediye ettiği medeni kisYe ile 
onun ,bir ''eseriyiz. 

Yurdda; ~Cumhuriyetten, Ke
malist rejimden feyz alan, onun 
dehasının · ışığıyla nurlanan 
yurdda birer sanat abidesi ola
rak yükselen her br.ca, dönen 
her çark, uzanan her demir 
parçası, yayılan her şosa velha
sıl her gün biraz daha iÜzelle
şen, medenileşen her ıey bize 
onu hatırlatıyor. 

Her erimizde onun kahraman· 
lığının timsalini, her vatan yav· 
rusu~da onun eserini görüyoruz. 

Teneffüs ettiğimiz havada 
onun yarattığı hürriyet ve iıtik
lilin kokusu var. 

Dilne kadar etrafımızda hal
kalanan husumet çenberi yerine, 
vatan hudutlarını bir sevgi ve 
saygı halesi kuşatmııtır. 

Sonu~2 inci 1&yfada 

Çataloğlu 

Ailagan 

1 . Resmi Tebliğ 
10 İkinci teşrin 1938 - Ata

türkün müdavi ve müşavir ta· 
bipleri tarafından verilen rapor 
suretidir. 

Reisicumhur Atatürkün umu· 
mi hallerindeki vehamet dün 
gece saat 24 de neşredilen teb· 
liğdeo sonra her an artarak 
bu gün 10 ikinci teşrin 1938 
perşembe sabahı saaat dokuzu 
beş geçe Büyük Şefimiz derin 
koma içinde terkihayat etmiş
lerdir. 

Müdavi tabipl~r: 
Prof. Dr. Neşet Ömer lrdelp, 

Prof. Dr. M. Kemal Öke, Dr. 
Nihat Reşat Belger. 

Müıavir tabipler: 
Prof. Dr. Akil muhtar Özden, 

Prof. Dr. Hayrullak Diker, Prof. 
Dr. Süreyya H. Serter, Dr. M. 
Kamil Berk, Dr. Abrevaya 
Marmaralı. 

Türkiye Cümhuriyeti 
Hükumetinin Resmi 

Tebliği 

Müdavi ve müşavir tabiplerin 
neşredilen son raporu Atatür· 
küa dünyaya gözleı ini kapadı· 

. ğını bildirmektedir. 
Bu acı hadise ile T airk vatanı 

büyük yapıcısıor, Türk milleti 
Ulu Şefini, insanlık büyük ev
ladını kaybetti. Milletimize içi· 
miz yanarak bu tarife sığmayan 
ziyaından dolayı en derin ta
zimlerimizi ~~unarız. 

Kederlerimizin tesellisini an· 
cak ve ancak onun büyük ese· 
rine bağlılıkta ve aziz vatanı· 

:ı~ .............. A .. T-A .. T .. if i .. K .. o--N .. u ........ _lı ~~~::-~:~~~~;~~ :;.!: ·:;:~ 
onun büyük eseri Cumhuriyet i Ölümü münasebetile Milli Şef İsmet İnönünün geçeıİ 1 Tıı~k~~::!;~;.,iz içinde bulunda· 

ı yıl Türk milletine hitaben neşrettiği beyanname i , ğumuz bu mühimanda bu güne 

i Büyük Tilrk milletine : hayet bütlln cihanın ıuuruna Fena zihniyet ve idare ile ı - Sonu 
2 

lacl Sayfada -

ı Biltün ömrilnil hizmetine nufuz etmiştir. geri bırakılmış Türk cemiye- ı 
ı vakfettiği sevgili milletinin En büyük zaferleri kazan- tini, en kısa yoldan insanlı· i 

ihtiram kolları ilstünde Ulu dıktan sonra da, Atatürk, öm· ğın en mütekamil ve en tc· i Atatilrkün fani vilcudu istira- riinlln yalDIZ Türk milletinin miz zihniyetleriyle mücehhez i 
ı hat yerine tevdi edilmiıtir. haklarını, insaniyete ezeli hiz· modern bir devlet haline ge- ı 
ı Hakikatte yattığı yer, Türk metlhini ve tarihe bakettiği tirmek onun baılıca kaygısı ı 
ı milletinin onun için aık ve 1 meziyetlerini isbat etmekle olmuştu. Teşkilatı esasiyemiz· ı 
ı iftiharla dolu olan kahraman geçirmiıtir. Milletimizin bü· de ve bugün hizmet başında, ı 
ı ve vefalı göğsüdür. yüklüğiiııe, kudretine, fazile- irfan muhitinde ve geniş halk ı 
ı Atatürk, tarihte uğrad•ğı- tine, medeniyet istidadına ve içinde bulunan bütün vatan- i 
ı mız en zalim ve haksız itham mükellef olduiu insaniyet va· daşların vicdanlarında yerleş· ı i önünde meydana atılmış, Türk zifelerine sarsılmaz itikadı miş olan laik, milliyetçi, halk- ı 
ı milletinin masum ve haklı ol- vardı. "Ne mutlu türküm di- çı, inkılapçı, devletçi, cümhu- ıı 
ı duğunu iddia ve ilin etmiıtir. yene " dediği zaman, kendi riyet, bize bütün evsafiyle A-
ı ilk önce ehemmiyeti kavran- engin ruhunun, biç sönmiyen tatilrkün en kıymetli emane- ı 

ıı mamıı olan gür scıi, asli aşkını ne minalı bir surette tidir. Ufulünden beri Atatilr· l 
ı yıpranmayan bir kuvvetle ni· . hüliıa etmişti. . Onun 2 bacı ıalıılfed• ı 
................................................................ - .................... 4. 



YOZ ı 2 AYDIN 

f:~!~~~€~~::1 HitlereMünihte.suikast yapıldı! 
: M.ll,. Ş J 7•-; I - - ·· : 
i ge~e~ g:l Tü~~emill:~7n:nzi~ i Altı o·· ıu·· 60 dan fazla yaralı Var 
ı taben neşrettiği beyanname ı ' 
ı - Bat tarafı 1 nci sahifede - ı --------------lllllİlllllİ _________ J ____ _ 

ı kün aziz adı ve hatırası, bü- ı 
ı tün halkımızın en candan duy- ı 
ı gulariyle sarılmıştır. Memle· i J ketimizin her köşesinde ve ı 
ı bütün milletçe kendisine gös- ı 
ı terdiğimiz samimi bağlılık, ı 
ı devlet ve milletimiz için kud- ı 
ı ret ve vefanın beliğ misalidir. ı 
ı Türk milletinin aziz Atatürke ı J göıterdiği sevgi ve saygı, o- J 
ı nun niçin Atatürk gibi bir ı 
ı evlat yetiştirebilir bir kay· ı 
ı nak olduğunu bütün dünyaya ı 
ı göstermiştir. ı 
ı Atatürke tazim vazifemizi f i ifa ettiğimiz bu anda halkı- ı 
ı mıza, kalbimden gelen şükran ı 
ı duygularımı ifade etmeği, Ö· ı 

ı denmesi . lazım bir borç say- : 
ı dım.. ı 
ı Milletler arasında kardeşçe ı i bir insanlık hayatı Atatürkün f 
ı en kıymetli ideali idi. Bütün ı 
ı dünyada .. öıümünün görduğü ı 
ı ibtıramı insanlığın atisi için : 
ı ümit verici bir müjde olarak ı 
ı selamlarım. Bn sözlerim, ya- ı J zılarile ve toprağımızda şö · j 
ı valye askerleri ve mümtaz ı 
ı ıahsiyetlerile yasımıza iştirak ı 
ı eden büyük milletlere, Türk ı 
ı milleti adına şükranlarımın ı 
ı ifadesidir. • ı J Devletimizin banisi ve mil· i 
ı }etimizin fedakar, sadık ha· ı 
ı dimi. ı 
ı insanlık idealinin aşık ve : 
ı mümtaz siması, ı 
ı Eısiz karaman Atatürk ! ı J Vatan sana minnetta~dır. i 
ı Bütün ömrünü hizmetine ı 
ı verdığin Türk milletile bera· ı 
ı ber senin huzurunda tazim ile ; 
; eğiliyoruz. Butün hayatında ı 
ı bize ruhundaki ateşten can- ı 
ı hlık verdin. Emin ol, aziz ha- ı 
ı tıran sönmez meşale olarak ı i ruhlarımızı daima ateıli ve J 
ı uyanık tutacaktır. ı 
ı ismet lnönü ı 
: Reisicumhur • ı .............................. 

' 

Ölenler arasında Hitlerin arkadaşı Rodolf Hest bulun
maktadır. Alman Zabıtası suikastçileri haber verene 

500 bin mark mükafat vadetti 
Paris 9 - Dun Akşam eski 

nasyonal sosyalistlerin senelik 
toplantılarını yaptıkları Kelr 
birahanesinde Hitler !gittikten 
sonra bir suikast olmuştur. Top· 
lantı salonunda bir infilak rol
muş ve altı kişi ölmüş 60 dan 
fazla kimse yaralanmıştır. 

Bu suikastın ya hancı memle
ket ajanları tarafından yapıldı· 
ğı tahmin edilmektedir. 

Alman ajansı bildiriyor: 
Hıtlcr dün akşam Münibe es

ki nasyonal sosyalistlerin şere
fine yapılan senelik toplantı 

münasebetiyle gelmiştir. Hitler, 
Rodolf Hesin yerine [söz almış· 
tır. Acele devlet i1leri olduğun
dan Hitler salonu mutatdan ev
vel terketmiş ve trene binmek 
üzere istasyona gitmiş bulunu
yordu. İnfilak Hitlerin ayrılma
sından bir az sonra vukua gel
miştir. İnfilak neticesinde ölen
lerin kimler olduğu henüz bil
dirilmemiştir. Resmen teyit et
memesine iağmen ölüler arasın 
da Führerin arkadaşı Rodolf 
Hesde vardır. 

Gazeteler bu suikasdı Enteli-

jens servisin 
maktadırlar. 

yaptırdığını yaz · 

Fransız gazeteleri de suikas· 
dın bizzat Alman iizli rpolisi 
tarafından yapılmaımın daha 
muhtemel olduğunu yazmakta-
dır. . a a 
Berlin,9-İnfilakı müteakıp za
bıta münakale yollarını kesmiş 

ve derhal civarda araştırmalar 

yapmıştır. Otomobil, araba ve 
yolcular sıkı bir kontrola tabi 
tutulmuştur. Suikasd failini ha
ber verene 500 bin mark mü
kafat vadedilmiıtir. 

--------------------=================~~::::::::;:;~~~~====--------~-------...;._ 

matbuatı İtalya 
• 
lngilterenin 

Belçika ve Holandanın sulh teş~bbü- Amerikadan satın 
sünü alaka ile karşılamaktadır aldığı tayyareler 

Roma 9 - Gazeteler Belçika 
ve Holaadanıa tcıebbüslerini 
fevkalade alaka ile karşılamak· 
tadırlar. 

Gazeteler bu meseleden ilk 
sahifelerinde mantetlerle bah
setmekte ve kraliçe Vilhelmine 
ile kral Leopold'ua fotoğrafları· 
nı neşretmektedirler. 

Gazeteler bu teşebbüs hak· 
kında doğrudan doğruya mlita
lea serdetmekten ictinap ederek 
Belçika ve Hollandanın bu te
şebbüslerinin Fransız ve ve İn

giliz gazetelerindeki akislerini 
yazmakta ve bu teşebbüsün 

menfi bir cevapla karşılanacağı 
ni işrap etmektedirler. a a 

Paris 9 - Reisicumhur Lob· 
rci'n salı günü saat 21 e doğru 
Belçika ve Hollanda hükümdar 
!arından bir tavassut telgrafı 
almıştır. Fransa hükumeti tel
grafı alır almaz derhal ingilte· 
re hükumetile temasa gelmiştir. 

Londra 9 - Avam kamara· 
\ında Belçika Je Hollanda hD
kiımctlerinin tavassutuna nece· 
vap verileceği hakkında iıçi 
partisi lideri Batlı tarafından 

sorulan bir suale baı vekil_ Çem 
beri ayn: 

Bu tavassutun İngiltere tara
fından büyük bir itina ile tetkik 
edilmekte olduğu cevabını ver-
miştir. a a 

Garp cephesinde 

L'>ndra 9 - İngiltere tarafın · 
dan Amerikadan satın alınan 

tayyareler Nevyorktan hareket 
etmiştir. Evvelce sipariş edilen 
456 tayyare şubata kadar ini giltereye gelm_!.!:lacaktır. a a 

ı Ff olandada askeri 
hazırlık 

Bruksel 9 - Henüz silih al· 
tına çağrılmamıı olan son fırka 
da seferber edilmiştir. Bu su-
retle Belçika ordusunun mevcu· 
du 600 bine varmıştır. a a 

Parti viliyet idare Almanlar şiddetli taarruzda bulundular 
her.eti Fransızlar el bombalariyle mukabele ediyorlar 

Genç kalemlere ve 
· küçük yazıcılara 
Ebedi Şef Atatürkün ölümü· 

nün birinci yıl dönümü münase· 
betile hazırladığımız bu matem 
nüshasında neıredilmek için bil
hassA orta mektep gençlerinden 

Partimiz vilayet idare heyeti 
dlin reis vekili avukat Neşet 

Akkorun reisliğinde mutat top
lantısını yapmııtır. Bu toplantı
da nahiye kongre günleri tesbit 
edilmiştir. 

Aydın: Parti nahiye kongre 
gllnlerini yarın neşredeceğiz. 

-?+e- I 

Dikili f elaketze
deleri için 

Aydın Kızılay merkezine 
yapılan teberrular 

Lira K. 

950 16 Evvelki yekun 
17 80 Germencik Naipli köyü 

halkında ol 
1 00 Nazilli polis memurları 

24 72 Memleket haıtanesi e· 
tibba, memurin ve miiı
tahdimini 

5 00 Vilayet jandarma ko· 
mutan ve ıabayları ----

998 68 Y eklin 

Paris, 9 - Havas ajansı as
keri vaziyet hakkında atideki 
malumatı vermektedir. 

Bir ayı mütecaviz bir zaman
danberi ilk defa olarak Alman
lar gece karanlığından istifade 
etmişlerdir. 

Biltün cephede ve Mozelle 
Sar arasında her zamankinden 
kuvvetli keşif kolları Fransız 

Sovyet - İngiliz 
986 

Ticaret anlaşmasının 
neticeleri 

Londra 9 - Avam kamara
ıında Rus • İngiliz ticaret anlaş
maıı kakkında sorulan bir suale 
levazım nazırı cevaben: İngiliz ve 
Rus anlaşması mucibince Rus
yadan kereste yüklü 6 vapur 
gelmiı bulunmaktadır. İngiltere 
de mütekabilen kalay ve kav · 
çuk sevki için lazım olan terli· 
batı almııbr. 29 geminin teçhi
zine ait konturat imza edilmit-
tir. Dem ittir. a a 

mevzilerine tecavüz etmişlerdir. 
Fransız kıtaatı bu mevzilerin 
yardımına koştuklarından mu
harebe çok şiddetli olmuştur. 

Karanlık, otomatik silahların 
istimalini güçleştirdiği için Fran 
sızlar el bombaları kullanmış

lardır. Bilhassa Mozelle Sar a
rasındaki muharebe şiddetli ol
muştur. 

Sulh teklifine 

Almanya cevap vermiyor 
Paris 9 - Danimarka, İsveç, 

Norveç krallarile Finlandiye 
reisicum.lıuru, kraliçe Vilhemine 

f 

ile kral Leopolda yaptıkları te-
şebbüse iştirak etmekte olduk· 
larını bildiren telgraflar gönder
mişlerdir 

Berlinden haber verildiğine 
göre Hollanda ve Belçikanın te· 
şebbüsüne Almanya tarafından 

hiç b.ir cevap verilmiyecektir. 

o kadar çok yazı aldık ki, bü
yük bir kitabı dolduracak kadar 
kabarık bir yekun teşkil eden 
bu güzel ve içli yazıların hep· 
sini dört küçük sahifeden ibaret 
"Aydın,,ın mütevazi sütunlarına 
sıkıştırmak ve neşretmek imka-
nını bulamadığımızdan çok il
züldük. 

Bunların bir kısmını neşrede
rek bir kısmını ihmal etmeğede 
gönlümüz razi olmadı. 

Gençliğin ve sevimli küçük 
yavrularımızın " Cümhuriyet ,, i 
kendilerine emanet bırakan e
bedi ve layemut atalarına karşı 
gönüllerinde besledikleri sevgi 
bağlılık ve tehassürün ve onu 
kaybetmekle duydukları derin 
ve sonsuz acının en masum ve 
en temiz birer ifadesi olan bu 
yazıları gelecek nüshalarımızda 
neşretmeğe çılııacağımızı vide· 
diyoruz. 

SAYJ : 680 

Resmi tebliğ -
Baıtarafa 1 lcl aayfada 

kadar olduğu gibi dikkatle va
zife başındadır. Müesses olan 
nizami ve vaziyeti idame husu
sunu da büyük Türk milletinin 
bükemetile tek vücut olarak 
teyit ve temin edeceğine şüphe 
yoktur. 

Teşkilatı esasiye kanununun 
otuz üçüncü maddesi mucibince 
Büyük Millet Meclisi reisi Ab· 
dülhalik Renda Reisi'cumhur 
vekaleti vazifesini deruhte et· 
mişlerdir. . 

Gene teşkilatı esasiye kanu
nunun otuz dördüncü maddesi 
mucibince Büyük MiJJet Meclisi 
derhal yeni Reisicumhuru inti · 
hap edecektir. 

Türkiyenin en büyük maka
mına teşkilatı esasiye kanununa 
göre geçecek olan zatın etra· 
fında hükumetile, ıanh orduıile 
ve bütün kudret ve kuvvetiJe 
Türk milleti sarsılmaz bir var
lık olarak toplanacak ve yük· 
sclmesinde devam edecektir. 

Bu gün ayrılığına ağladığımız 
Büyük şefimiz Atatürk, her va-
kit Türk milletine güvendi . 
eserlerini bu güvenle yaptı, ida
mesi esbabını da istikbal ede
rek güvenle büyük milletimize 
bıraktı. Ebedi Türk milleti o· 
nun eserlerini ebediyetle yaıa· 
tacaktır. 

Türk gençliği onun kıymetli 
vediası olan Türkiye cumhuri· 
yetini daima koruyacak ve o· 
nun izinde yürüyecektir. 

Kemal Atatürk, Türkün tari· 
hinde ve gönlunde daima yaıa· 
yacaktır. 

10/11/1938 

Bir Yıl Sonra 
- Baş tarafı 1 ncl aahlfede 

Dün bizi boğmak için üsta
müze atılanlar, bugün dost eli· 
mizi sıkmaktan gurur duyuyor• 
lar. • 

Bu kadar bizim olan ve bu 
kadar biz ohn Büyük Ata!.. 

Bugün on yedi milyon evladın, 
onlar için yaşadığın ve aziıt var• 
lığını uğurlarında erittiğin on 
yedi milyon Türk, ölümünün yıl 
dönümünde acı göz yaılariyle 
mukaddes hatıranı anıyorlar. 

Bizi teselli eden bir tek şey 
vardır: 

Savaşta kardaşın, inkılipta 
arkadaşın ve her mücadele yo-
lunda yoldaşın olan Milli Şef 
İnönünün idaresi altında ıenin 
eserini tamamlamağa çalıttıkça 
sana yaklaştığımız hissi ..• 
Aşıkı olduğun medeniyet, insa

niyet ve sulh yolunda, şeref ve is
tiklal yolunda her ileri attıiım•z 
adımla bir parça daha sana 
geldiğimizi hissediyor ve avu
nuyoruz. 

Çok sevdiğin vatanın mukad
des kucağında müsterih uyu! 

Her an maneviyetinin kutsi 
huzurundayız. 

Başımızda İnönU ve kalbimiz- • 
de sen varsın! 

Dün bugünden naııl emin idi· 
ıek, bugün de yarından öylece 
eminiz. 

Dünya karııır, belki de ters 
döner. Fakat her badire gibi 
bizi müsterih ve soğuk kanlı bu
lur. 

Senin izinde yürüyen Türk 
milleti için bir yıl sonra da, bin 
yıl sonra da bu daima böyle 
olacaktıı:. 

Korkumuz yok, pervamız yok. 
Çünkü; 
Ey Ebedi Atatilrk! ıaua ina· 

nımız, şanlı lnöallne güvenimiz 
var 

Çatalollu 



• 

SAYI ı '80 -
Ebedi Şef 3 şübat 1931 salı günü Aydını şereflendirmişlerdi. 
Aydın için en mukaddes bir 

hatıra olan bu ziyarete alt Ajan
sın o tarihteki tebliğini aynen 
neşrediyoruz : 

lzmir, 3 ( A. A.) - Gazi Hazretleri bu sabah 
aaat 10 da refakatlerindeki zevat ile birlikte treni 
mahıuıla Aydına hareket buyurmuşlardır. 

lzmir mebusu Vasıf Bey de refakatlerinde bu· 
lunmaktadır. Merasim yapılmaması hakkındaki 
tebligata rağmen Gazi Hazretleri istasyonda ke
ıif halk kütlesi tarafından yapılan pek samimi 
tezahürat ve hararetli alkıılarla teşyi olunmuıtur. 
Vali ile ordu mnfettiıi F abrettio Paıa vilayet 
hududuna kadar Gazi Hazretlerini teşyi için ayni 
trenle hareket etmiılerdir. 

WWW"9JJ ' 
lerclir. Gazi Hazretleri, mtlstakbilini selimlamıt· 
lar ve hatırlarını sormuşlardır. Müteakiben oto
mobillerine binerek halkin coşkun tezahUrat ve 
alkııları arasında ikametlerine tahsis edilen vali 
konağını teırif buyurmuşlardır. 
• Aydın 3 (A. A.) - Reisicumhur Hz. saat 16 
da Belediyeyi ve C. H. Fırkasını teırif ederek 
azalar ve halk milme11ilterile konuımuılardır. 
Belediyede ıehir iıleri hakkında izahat almıılar, 
fırkada ihracat maddeleri yetiıtiren muhtelif mın· 
takaların umumi vaziyeti, ihtiyaçları ve istihsal 
kooperatiflerinin faaliyet ve inkiıafları ilzerinde 
uzua milddet tetkikatta bulunmuılardır. Verilen 
malümata. nazaran, kredi ve sataı kooperatifleri· 
nin ortaklarına temin ettiği menfaatler ve vasıl 
oldukları inkiıaf dereceai bu müe11eseleri liyık 

Aydın 3 (Hu. Mu.) - Reisicumhur Hazretleri 
bugtln Aydını teırif buyuracakları haber alınma· 
ıına ve havanın yağmurlu olmasına rağmen halk 
daha sabahtan itibaren istasyoa ve civarını dol· 
darmuıtu. Gazi Hazretlerini hamil olan treni 
mahıus saat on beşte Aydına muvasalat etmiı-

E611dt Şef Agdın i•ta•gonıından şe/are çıkarken 
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bulundukları itibara mazhar kılmııtır. lacir ve 
pamuk milıtahsilleri gibi tütün, afyon ve tlzüm 
mtistahsillerinin de bu nevi birleımelere muhtaç 
oldukları ve ihtiyacı temine hazırlandıkları anla-
tılmaktadır. 

Reiıicumhur Hz. bundan sonra Tark ocağını 
teırif ederek ocaklılarla bubihalde bulunmuılar • 

Barışçı Şef 
• 

eıeıJ 

Hariciyede diirllst ve açık 
olan siyasetimiz, ~. bilha11a~ ıulh 
fikrine milstenittir. Beynelmilel 
herhangi bir meselemizi sulh va
ııtalariyle halletmeyi aramak 
bizim menfaat ve zihniyetimize 
uyan bir yoldur. Bu yol hari
cinde bir teklif .. karıısında kal· 
mamak içindir ki,~ emniyet pren· 
sibine ve onun vasıtalarına çok 
elaemmiyet veriyoruz. Beynelmi· 
lel ıulb havasının mahfuziyeti 
için, Türkiye Cumhuriyeti, ikti
darı dahilinde, her hanıı: i bir 
lıaizmetten geri kalmıyacaktır. 

929, ikinci teırin M .. Kamutayı 
açıt nutuklanndan • 

Tilrkiyenin emniyetini ıaye 

tutan, hiç bir milletin aleyhinde 
olmıyaa. bir aalb istikameti, .bi
zim daima düsturumuz olacaktır. 

Tilrkiye coğrafi vaziyeti iti
bariyle Balkanlarda sulhun mu
hafaza ve takviyeıinde bilhaua 
alikadardır. 

931, ikinci tefrİD "Kamutayı 
açıf _nutuklarından " 

• 
Bizim kanaatimizce beynelmi· 

· lel siyaıi . emniyetin iakiıafı için 
ilk ve en miihim ıart/ milletle
rin hiç olmaua ıalhu muhafaza 
fikrinde, samimi olarak r birleı· 
mesidir. . 

932, ikinci teırin .. Kamutayı 
açık nutuklarından" 

Cumhariyet b&k&metinin kom· 
ıulariyle ver diier :baytık, klçDk 
devletlerle olan mlnaaebetlerin
de ahenkli bir iıtikrar ve iaki
pf göze .çarpmaktadır. Sulh 
yolunda nereden bir hitap gel
diyse, tilrkiye onu, tehalilkle 

AG 1 T 
Yok ıayri bizlere uyku diinek vay 
Kime bel bağlıyak kime dönek vay 
Vay amansız ecel alçak felek vay. 

Türklük güreiini dalla•ın ıagri 
Cihan da bizimle af lasın ıagri. 

Aila ı&ziim •ila yaılar dil olsun 
KurumUf der~ler baıtan ıel oı.un 
Çiçek kara açsın çayır kül olsun. 

Türklük yüreğini dailuın ıagri 
Cihan da bizimle allasın ıagri. 

Ea blytlk, ea güzel, en yijit kayıp 
Dereler, doizler çajlar ajlayıp 
Rabbim de gözyap dökmezse ayıp. 

Türklük yiirejini dajlaın ıagri 
Cihan da bizimi• ajlaı11 ıagri. 

Her rittiii yere o ıan verildi 
Arslan, bakııını gö11e erirdi 
Kaıları yeleden niıan verirdi. 

Türklük giireğini dallasın ıagri 
Cilaan tİ• 6iziml11 ajla•ı11 ı•gri. 

Bakıtları timıek gibi çakardı 
Yarını görürdü, düne bakardı 
Kürsüye çıkb mı arıa çıkardı. 

Türklük güreğini dalla•ın ıagri 
Cihan da bizimle alla•ın ' ıagri. 

Her beliyı önler arda atardı 
Dermandı her derde hemen yeterdi 
Babamızdı, elimizden tutardı. 

Türklük gürelini Dalluın ıagri 
Cihan da _bizimi• oflasın ıagri. 

Kaybını yıldızlar bile bileler, 
Kırıla kanatlar, 10la yeleler, 
Kurt kuı duyup cenazene re leler. 

Türklük gürelini dallasın ıagri 
Cihan da bizimle . af lasın gagri. 

Millet Atan ıitti baıın uğolaun 
Ôlilm& devr açsın yeni çai olsun 
Dağlar birer birer yanardai olsun. 

Türklük yürefini dalla•ın gagri 
Cihan da bizimle af lasın gayri. 

• 
Gitti her ocağın söndil alevi 
Y eryilzil dediiin bir ölD evi 
Cihan tilrbe olsa almaz o devi. 

Türklük gürelini dallasın ıagri 
Cihan da bizimle a;lasın ıayri. 

Döamlı denizler gözyaıı tasına 
Dilnya ortak çıkmıı Türkiln yuına 
Her evden bir ölü çıkmııcaıına. 

Türklük yürelini dallasın ıagri 
Cihan da bizimle ailasın ıagri. 

Gökler aiıtlardan titriyor kat kat 
Dliftil ilıtilm&ze gerilen kanat 
Oaıuz dilnya yarım, insanlık aakaL 

. 

Tiirlclülc gürejini dallıgor şindi 
Ci/ıan da bizimle allıgor ıindi. 

O hep dolu tuttu boı atmadıydı 
Söz verince yaptı aldatmadıydı 
On beı yıl tek burun kanatmadıydı. 

Türklü giiref ini tlailıgu ıintli 
Cihan .da 6izi111le aflıgor ıindi. 

Bizdeadi Hvinci bizdendi dereli 
Biz uyurduk o bizi beklerdi 
U1uda nöbeti bizlere Yerdi. 

Türklük gürelini daf lıgor ıintli 
Cihan da bizimle allıyor ıindi. 

Kuru yapraklara benzedik bu ıüz 
Her ıöz kan içinde sapıan her yliz 
Milyonlarız biz babadan ökslzliz. 

Türklük gürelini dallıgor ıindi 
. Cihan da bizimle allıgor ıindi. 

Gök d&ııila tapraja toza beleaıin 
Mezarına gece yıldız elensin 
Şehitler doirulsun nöbet dolansın. 

Türklük yürelini daflıgor ıindi 
Cihan da bizimle af lıgor ıindi. 

Dilnya hem kabrolar hem oaa g6mer 
Yıldızlar kandildir aemalar kamer 
Suı bojulayazdın ıuı Aıık Ômer. 

Türklük giirefini dallıyor ıindi 
Cihan da bizimle allıyor şindi. 

AŞIK ÔMER 

karpladı ve yardımlarım eair-

ıem:· lkı=~~:=d~:atayı KÜLTÜRCÜ ŞEF 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Th~hufleri mem~kdin ~ 

lfktisatçı Ş~f 
" Çetin imtihanlara mayaffa

kiyetle mukabele eden milli pa 
ranın kudretini ve milleti• bey· 
nelmilel buhrana karp yilkıek 
varlığının esaslarını maıiia bu
lundurmak baılıca gayemizdir. 
Bu uiurda milletimize has olan 
azim ve fedakirbğı, icabeder1e 
en yiiksek derecelerde tecelli 
ettirmek kati karanmızdır" 

Anlcartula cenaze töreni1 gapılırun biitii11 Agdın hal/cı ·agni 
PllllcHtla aunluuiıd ,,,.,danında toplanmı,tı 

muml hayatına tamamen tatbik 

olunmqtur. lık müıkiilit mille
tin mefküre kuvveti ve mede-
niyete olan muhabbeti sayeıin
de kolaylıkla yenilmiıtir. 

929, ikinci teırin • Kamutayı 
açıı nutuklarından " 

Üniversite tesiıine verdiiimiz 
ehemmiyeti . beyan etmek iıte· 
rim. Yarım .. tedbirlerin kı.;r ol. 

dağuna filphe yoktur. Biltiln İf • 
lerimizde olduğa gibi maarifte 
ve kurulan ilniversitede de ra
dikal tedbirlerle yllrlmek kat'ı 
karanmızchr. 

933, ikinci teırin • Kamutarı 
açıtD•tulduındaa • 

930. lldnclteırin .. Kaauata1'1 
açıf nutuklarından. 

Milli ihtiyac ve menfaatleri
mizi• mlbrem kaldığı sanayi ıa· 
helerinin biraa 6ace tabakkak 
ettirilmeıiae haaaıiyetle çallfl· 
yoruz. 

932. lklncltepln •Kamuta1'1 
apı autald ....... 

Raif Agdolda _ w 

R. Y. Tellioğlu çok lıegecanlı 
nataklarile :Ebedi Şefin 
- mukaddes •hatıralarını 
- yadettiler 

Büstüne meı' aleler ,gaktık 

• 

, 



• 

' 

Birinci yıl 
dönümünde .... 

--... .. , -
Bundan tam bir sene evvel, 

10/11/38 .. Birinci yıl :dönümünü 
yaşadığımız bu acı tarih.. Tür
kiln banisi,. Ebedisi, Yirminci 
asrın yaşayan bir tarihi •• Yüce 
Atatürk, o gün aramızdan, bir 
daha dönmemek üzere ayrıldı. 
Hayır, ayrılan o değildir. _ Bizi 
bırakıp giden, kalbimize ilk acı 
yarayı açan onun yalnız mad· 
diyatıdır. Onun maneviyatı on 
sekiz milyon Türkün kalbinde, 
tek bir yürek gibi çarpıyor •• 
Maddeten kaybolm~şsa manen 
yaşıyor •. ve yaıayacak.. Şimdi 
Ankaranın yüksek tepesinden 
yarattığı on sekiz milyon varlı· 
ğa yükselttiği, yoktan varettiği 
vatana gururla iftiharla bakı
yor. Ebediyete kadar hep ayni 
gözlerle, bu yurdun yükseliş 

seyrini takip edecek .• 
Ey türk ulusunun ebedi ıefi, 

yllce Atatürk.. Aziz ruhun 
müsterih olsun. Türkiye, cum· 
huriyeti ve ulusuyle hep ıenin 
giinüode olduğu gibi, tek bir 
kalp halinde, en yakın arka· 
daşın Milli Şefimiz ismet İnönü 
etrafında, çelik bir kale gibi, 
senin izinden yürllmektedir. 

Gösterdiğiniz hedef, Türk 
ulusunun atideki biricik yolu
dur. 

Ey fani dünyanın ebedi insa
nı, son· uykunda rahat ve sakin 
uyu ... Türk gençliği, büyilk ese· 
rini daima yaşatmaya ant iç
miştir ve yaşatacağız. llerlete
cegız, yükselteceğiz. Bütün 
gençlik bu şanlı, şerefli vazife
ye azmetmiş bulunuyoruz. 

Milli Şefimiz ismet İnönü'ne 
bağlılığımızı. Atatürke verdiği
miz andı, tekrarlarken manevi 
huzurunda saygı ile baş eğeriz. 
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Orta okul 3 A. 228 
Nihal Arkayın 

RADYO 1 
CUMA 10 ikinci teşrin 1939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

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

8.30 istasyonların açılışı. 
8.35 Ajans haberleri. · · 
9.05 Ebedi Şef Atatürkün Ö· 

lllmünün ilk yıl dönümü müna
sebetiyle, Milli Şef İsmet inönü· 
niln Türk milletine hitaben yap
tığı beyanatın Türkçe ve muh
telif ecnebi dillerde okunması. 

( Bu neiriyatı müteakip Tür
kiye radyoları Türk milletinin 
büyük elemine katılarak tazi
men susacaktır ). 

12.30 istasyonların açılışı, 
12.35 Ajanı babetleri. 
12.50 Türkiye radyoları, Tilrk 

milletinin büyilk elemine katı· 
larak tazimen susacaktır. 

18.00 istasyonların açıhıı. 
18.05 Ajans haberleri. 
18.20 Türkiye radyoları, Türk 

milletinin büyük elemine katıla· 
rak tazimen susacaktır. 

21.55 istasyonların açılışı. 
22.00 Ajanı haberleri. 
22.15 Türkiye radyoları, Tilrk 

milletinin büyük elemine katıla
rak tizimen ıusacaktır. 

AYDIN '~. 

Fazla saatlerle çalışan işçilerin ücreti 
İcra Vekilleri Heyeti buna dair nizamnameyi k·abul etti , 

icra Vekilleri Heyeti iş ka 
nunana göre lktısat Vekale
tince hazırlanmış bulunan /az
la saatlerle çalışma hakkın
daki nizamnameyi kabul et
miştir. Ehemmiyetine binaen 
nizamnameyi geniş bir şekil
de gazıgoraz: 

Fazla saatlerle çalışma, her 
hangi bir işte, memleketin eko· 
nomik menfaatleri bakımından 
yahut mahiyetleri itibarile veya 
istihsal miktarlarını mutat olan 
seviyenin yukarısına çıkarmağa 
ihtiyaçları dolayısiyle, günlük 
çalışma müddetlerinin, muvakkat 
zamanlar için, o hükümden da
ha fazla hadlere artırılmasıdır. 

Memleketin ekonomik menfa· 
atleri bakımından fazla saatler 
çalışılabilmesi keyfiyeti İktisat 
Vekaletinin, ve işin mahiyeti i
cabı veya istihsal ihtiyacı dola
yısiyle fazla saatlerle çalışıla· 
bilmesi ise, her bir iş yerinin 
bulunduğu mevkie göre, o sa· 
hada iş kanunu tatbikatını tef
tiş ve takibe salahiyetli olan 
makamın takdir ve tasvibine 
bağlıdır. 

Fazla çalışma müsaadeleri: 
Salahiyetli makamca onaylan

mış olan fazla saatlerle çalış· 
ma, ancak bu onaylama kiğı· 

dında açıkça yazılı şart ve tarz 
lara göre ilgili iş yerinin bütü· 
nüne teşmil edilebileceği gibi 
bu iş yerinin bazı kısımlarınada 
hasrolunabilir. 

Bubdan başka, itin yüriltül· 
mesine ait icaplar dolayısiyle 

vaki olacak talebe göre, saat
lerle çalışma keyfiyetinin işciler 
arasından muayyen şahıslara 
veya muayyen gruplara mahsus 
olarak tatbikine dahi salahiyetli 
makam tarafından izin verilme-
si caizdir. 

Fazla saatlerle çalışma müsa· 
adeleri istinat ettikleri sebep· 
lerden baıka bususat için kul
lanılmaz. 

Fazla çalışmıyacak olanlar 
Aşağıda sayılmış olan işlerde, 

türlü işler hakkındaki nizamna
meler veya genel emir· 
lerle tesbit edilmiş bulunan gün 
lük çalışma müddetlerinden faz· 
la saatlerle çalışılması caiz de· 
ğildir. Sağlık kaideleri bakımın 
dan günde ancak sekiz saat 
veya daha az çalışılması lüzu· 
mu tesbit edilecek işlerde, 

Gece addedilen gün devre
sinde yürütiileo işlerde. ( Gün
lük kanuni çalışma müddetinin 
yarısından fazlası gece devresi· 
ne tesadüf ettiği takdirde, iş 
11gece işi ,, sayılır. Şu kadar ki 
bu suretle gündüz işi sayılan 

çalışmalara ilaveten işbu nizam 
name mucibince tatbik edilen 
fazla çalışma saatlerinin kısmen 
veya tamamen gece devresinde 
cereyan etmesi tecviz edilebilir) 

Maden ocakları itleri, kablo 
döşemesi kanalizasyon ve tünel 
inıaatı gibi yer altında veya su 
altında çalışılacak itlerde. 

Günde 8 saatten fazla çalış· 
brılmaları caiz olmıyan 16 ya· 
ıını doldurmamış kız ve erkek 
çocuklar hakkında, işbu kanuni 
çahıma müddetine ilaveten faz
la saatlerle çalııma usulü tat
bik edilmez. 

1 
Gerek ış mukavelesindeki 1 

şartlarla veya iş yerinin dahili 
talimatnamesinde yazılı hüküm
lerle önceden, gerekse sonra-
dan, fazla saatlerle çalışmaya 
muvafakatleri alınmış olan it
çilerden sıhhatlerinin müsait ol
madığı bekim raporu ile sabit 
olanlar, işbu muvafakatlerine 

sulün tatbiki kolay olmıyan bal 
lerde ise fazla saatlerle çalışı
lan tediye devresinde vücude 
getirilen parça veya iş miktarı
na göre normal olarak hesap 
olunacak ücret yekunu, işçinin 
o devrede çalışmış olduğu nor
mal ve fazla saatlerin adedine 
taksim olunmak suretile bir sa· 

müsteniden fazla çalışmaya ic- ate isabet eden , normal ücret 
bar edilemezler. miktarı tesbit olunur. Bunaan 

Kanuni günlük çalışma müd
detine ilaveten yapılacak fazla 
çalışmalar günde en çok üç ıa
at olabilir. 

Fazla saatlerin hesabında, ya• 
rım saatten az olan müddetler 
yarım saat, fazlası ise bir saat 
sayılır. 

Fazla çalışma saatleri ile ça
lııılacak günlerin yekunu bir 
takvim yilında doksan iş güoü
nll geçemez. Muayyen bir tak· 
vim yılı içinde kullanılmak üze
re istihsal edilen fazla saatlerle 
çalışma müsaadesi o takvim yı
lı içinde kullanılmazsa sukut e· 
der. 

Noı mal çalışma müddetinin 
hitamından ıonra fazla saatlerle 
çalııma baılamazdan önce bir 
dinlenme [fasılası verildiği tak· 
dirde bu dinlenme müddeti faz
la saatlerle çalııma müddeti 
içinde sayılmaz. 

Ancak bu [ fasılanın müddeti, 
fazla çalışmanın salahiyetli ma
kamca onaylanması sırasında 
tesbit edilir. 

Fazla mesai ücretleri 
Her bir fazla çalışma için ve· 

rilecek ücret, normal çalışma 

· ücretinin saat başına düşen mik· 
tarının % 25 den % 50 ye ka
dar yükseltilmesi suretiyle öde
nir. Bu nisbetin tayininde iş ve
renlerle işçiler serbestçe ·anla
şırlar. 

Ancak: 
Ağır ve tehlikeli gündüz dev· 

resindeki çalışmalarına ilaveten 
işbu nizamname mucibince tat
bik edil4:D fazla çalışmaların ge
ce devresine tesadüf eden sa· 
atlerinde çalıştmlaıı işçilerin, 

Ulusal bayram, genel talil ve 
hafta tatili günlerinde, kapan
mak mecburiyetinde bulunduk
ları halde işlemiye devam eden 
iş yerlerinde o günlerde kanuni 
çalışma müddetine iliveten ya
pılan fazla saatlerle çalışmaları 
yürüten işçilerin, 

işbu fazla çalışma saatlerine 
ait ilcretleri normal ücretin saat 
başına isabet eden miktarının 
yilzde 50 yükseltilmesi suretiyle 
ödenir. 
Şu kadar ki, 29 ilk teşrin 

ulusal bayram günlerindeki faz
la çalııma saatleri için 'yapıla
cak olan yüzde 50 (zamlar o 
günkü normal çalışmaya ait iki 
misli ücretin esas tutulması su
retiyle hesap ve tesviye edilir. 

Parça başına veya yapılan 

iş miktarına göre ücret ödenen 
işlerde, fazla saatlar ! zarfında 
iıçinin istihsal ettiği parça ve 
iş miktarının hesabında milşki· 
lat çekilmediği takdirde her bir 
fazla saat zarfında yapılan par 
çaya veya iş miktarına tekabül 
eden Ucret esas tutularak mun• 
zam ücret hesap olunur. 

Evvelki fıkrada zikredilen U· 

sonra fazla saatler için verile
cek normal ücretlere ilavesi 
lazım gelen miktar evvelce ka
bul edilmiş olan yüzde nisbeti
ne göre hesap olunarak mecmu 
u ayrıca tesviye edilir. 

Seferberliğe hazırlık veya se 
ferberlik~esnasında icra vekilleri 
heyeti, memleket müdafaasının ih· 
tiyaçlarını temin eden iş yerle
rinde fazla çalışmağa lüzum 
ğörürse işlerin cinsine ve ihti · 
yacın şiddetine göre: günlük iş 
müddetini işçinin azami çalışma 
kabiliyetine çıkarabilir. 

Bu suretle fazla çalıştırılan 
işçilere, milli müdafaa vekaleti
ne bağlı iş yerlerinde fazla ça
hştıkları saatler ' için kanuni 
çalışma müddetine ait ücretin 
her saatına tekabül ede-o mik
tarı nisbetinde fazla ücret ve· 
rilir. Diğer iş yerlerindeki işçi
lere verilecek ücret ise işbu ni 
zamna.meye uygun olan büküm· 
leri mucibine~ ödenir. 

Fazla çalışma saatleri 
Fazla saatlerle çalışmalara 

tekabül eden ücretler, iş yerinin 
i§çi ücretlerini kayda mahıus 

olan hesap .defterlerinde ve iş
çilerin istihkaklarını alırken im
zaladıkları ücret bordrolarında 
bu ücretlerinin nisbetlerini ve 
kaçar saatlik fazla çalışmaya 

karşılık olduklarını tavzih edici 
kayıtlarla gösterilectği gibi, iş 

kanununun 21 nci maddesi bük 
münce her bir tediyede işçiye 

verilmesi icap eden ücret pus· 
Ialarında veya işçilerin yanında 
bulunan ücret def terlerinde da· 
bi yukarıda yazılı olduğu veç · 
hile ayrıca kayıt ve tasrih edi
lir. 

İşçilerin çazla saatle ait ol
mak üzere işlemiş bulunan üc· 
retleri, normal saatlere ait üc-
retlerle birlikte ve iş kanunun 
19 ncu ve 20 nci maddeleri mu 
cibince vaktinde' ödenir. 

- Sonu flar -

Vilayetlerimizin 
Yeni teşkilat kadroları 
icra Vekilleri heyeti 4 vila

yetimiz müstesna olmak üzere 
59 vilayetimizin yeni bareme 
göre bazırlanmıt bulunan kad-
rolarını kabul etmiştir. Kadro· 
lar önümüzdeki günlerde vila
yetlere gönderilecektir. 

C. H. P. 
Köprülü, Veysipaşa semt 
ocağı reisliğinden: 

Ocağımızın yıllık kongresi 10 
/11/939 Cuma günü akşamı sa
at 20 de Parti binasında yapı· 

lacağından ocağımızda yazılı a· 
zanın teırifleri rica olunnr. 

SAYI ı 680 

Büyük At~mızın 
ölümü 

_..., 

Nihayet, her .. insan gibi,"bü· 
yük Atamız da öldü. O, çok 
kısa süren ömründe hiç bir in· 
sana nasip olmayacak kadar 
büyük işler yaptı. Silahı, cep· 
hanesi düşmanlarının eline tes· 
lim edilmiş ve ölüme sürüklen· 
miş olan milletini yeniden di
riltti. Onu hem düşmanlarının 
hem de padişahların elinden 
kurtardı. Bize, en büyük nimet 
olan cumhuriyeti verdi. Ve kalp
lerimize millet, cumhuriyet sev• 
gisini aşıladı. 

Çalışmanın, yükselmenin zevkini 
tattırdı. On beş yıl içinde yur· 
domuzda o kadar iş yapıldı ki 
saymakla tükenmez. Eskiden 
bizi hor gören, bize yüksekten 
bakan Avrupa milletleri bugün 
yaptığımız işlere hayretle ba
kıyorlar, karşımızda saygı du· 
yuyorlar. Onun elile artık bi7: • 
de medeni devletler arasına 
girdik. Yaşayacağımıza, _her 
şeyde en ileriye geç«:bileceğimi· 
ze imanımız var. 

* Bu gün, Atamızın ölümü ile 
kalplerimiz sızlamakta. Bu acıyı 
bize güvenerek, emanet ettiği 
cumhuriyeti koruyarak ve yük
selterek azaltabiliriz. Çalışma
mız devaoı ettikçe milletimiz 
ve yurdumuz yükselecek ve bir 
gün, dünyanın en kuvvetli mil· 
leti olacağız. 

Biz bunu yapmağa çalış
tıkça Büyük Atamızın rnhu se
vinecektir. Bizim de büyük te
sellimiz bu olacaktır. 

* 
Bugün başımızda, Atamızın 

sağ kolu ve ayni yolun eiı bü
yilk yolcusu büyük lnönü var. 
Biz, onun önderliği ile, bu yol
da yürümP-ğe azmettik, andiçtik. 
Bu andımız bize daima mede· 
niyet yolunu gösteren bir ışık 
olacaktır. 
Aydın O. O. S. 111. A. No. 190 

Sabahat Şahin 
· ~ · 

B. izzet Apaydın 

İncirliova Parti bin~sının 
mefruşatı için 50 lira 

teberru etti 
Her bayırlı işde kıymetli yar· 

dımlarını esirgemiyen kıymetli 

tüccarlarımızdan B. izzet Ap
aydın bu kere inşaatı biten İn
cirliova Parti binasının mefru· 
şatına sarfedilmek üzere 50 lira 
teberru etmek suretiyle Cümhu
riyet Halk Partisine karşı olan 

sevgisini bir kere daha göster
miş olduğundan lncirliova Parti 
heyeti kendisine gazetemiz va
sıtasiyle teıekkür etmektedir. 

._... Abone ıeraiti -·-ı 
i Yılhtı her yer için 6 lira. j 
i Alb aylıtı 3 liradır. • 
i 3 aylığı 150 kuruştur. ! 
i idare yeri: Aydında C. H. ! 
i P. Buımeri. i 
i razetoye ait yazılar için 1 
i yazı itleri müdürlütüne, ilin- ! i lar için idare müdürlütüno ; 
; 'llÜJ'acaat edilmelidir. i 
ı ___ _.. ....................................... . 

lmtlyu ıahlbl n Umumi Ne,rlyat 

lllldllril ı Etem Memlreı 

Ba11ldıiJ yer 

CHP Buımevl 


