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Daimi encümen 
BOyük bir inanla bir daha 

ıazlerim yaıardı. . içim, on!ara 
olan tertemiz bir rüvenle bir 
daha doldu tatıı •. : 

M·ıı M ı· · d .. k - gönüllüler dönüyor · ı et ec ısın e muza ereye haşlandı -•&>-
. Londra 21 - Romadan bil 

toplandı 

G~zlerinde en karakteriıtik 
bir seciyenin panlb1an, renç 
•hnlannda en vakur bir yara· 
blııın armahanı vardı •. 

19 Mayıı ıonnnon bu bilfiil 
lıutlulayıcıları olan ve 20 yaıı
rıı, cumhuriyetin bor bavaıı 

içlnde idrak elmit bulunan on
lann annnda inıan, yurd ve 
ıınilletinia ileri saadetine hazır· 
lanaa maddi, manevi en tat
ıninklr bir teminat veılkası o• 
kur gibi ileri ~olerin nam ve 
hesabına, derio bir iç ve gönül 
ferablıtı hl11ediyor. 

Onların 6nBnde ve onlann 
kar1111nda inıan,gelecck fiiDleri
nin en çapraıık, en nahak ve 
•n pllrOzlll da•alarına kar•• 
durabilecek ku•vet zeki, irade 
ve bitabente aahib bir vekil 
balabilmit olmakbğın ve bunu 
lıi11etmeldijia gUve:nciyle,' dörtbir 
tarafını, huzur ve emniyet ıart
lariyle kayıtlanmıt girebiliyor. 

Onları, hangi cwpbeden tah· 
lil ederseniz ediniz; yapı~larında 
duruılannda adım atıı,' atlayıf 
•e bakışlarında, cebrüşiddetin 
dejil, kendi ıuur, iıtek ve be· 
nimıeyiılerinio eıcrlerini &6rllr• 
ıunüz •• 

Bu 20 yıllık gençlik. elli asır
lık hayatımıza ve elli bu kadar 
•ıırlık tarihimize, ıeyrioi değiı· 
tirten bir Atanın çocuklarıdır,ki 
teker teker; toplu bir kuvvetin 
6denmiı bedeli ve toplu bir 
lıuclretin mliıtakil garantiıidir •• 
Onların henllz bu çocuk tarihi 
aullnde, elli aıırlık macera pe
reıt bayatı tarih, hareketlerin, 
ciddiyet ve auletten nasipsiz 
tergDzeıtlerin bir manzumesi 
halinde , rDIOnç bir realite 
lbanzaraıt arzeder. 

19 Mayıı gençliği, tek ve top· 
lu ifadeılyle; alellde bir realite 
deiil, bllkmedebilen, fiil ye ha· 
relcet ıabaıında diirüıt bir eıer 
llleydana getirebilen bir ideali· 
ter-bir mefkGredir. Bu mefkft· 
re yirmi yıl gibi bennz çocuk 
Çağını bile aşmıyan dar bir za
~an içinde, kendisini alkışlata
bılen bir kemal göstermiştir. 

Türk milleti eğer biç bir ıey 
Yapmamıı dahi olsaydı, b6yle 
Y•pıcı bir iençlik meydana ge
tirmiş olmaıı itibarile yine en • 
bOyük bir inkılip baıarmıt ıa
yılırdı •• 

Zaten bizim en bftyük inlcillbı· 
nuz, ruhça, kafaca, görüı ve 
dOıOn&şçe yeni bir " insan " 
lllillet yaratmıı olmamız değil 
midir? 

Bugftnkft tUrk gençliği de 
" bu inıan " milletin karıııkıız 
bir inkillp ve cumhuriyet zih· 
niyetile mayalanmıı: müıahhaı 
1Dilce11em •e mücerret bir Ör· 
nbeil olabilmek bahtiyarlatına 
ibaldna ırlımfftlr. : 

Ankara 22 ___ B_ü_y_li_k_M-il-le_t ___ B_ll_d_ç_en_i_n_m-asraf ve varidat dirildiğine gCSre ispanyadan bin 

Meclı·ıı· bu-au .. n Rcı's AbdüJhalı'k k ı' t b • halyan g3oüllilsü Napoliye ael· • ııım arının a mıuinde göz ö· • 
R d b k 1 .. d ı ı miştir. a a en anın aş an ıgın a top a- nllnde tutu an esasları genit 
narak 939 Mali butçesinin mü- bir surette izah etmiıtir. Madrid 22 - lpanyada bu-
zakeresine baıtamııtır, Mecliı Maliye vekilinin izaha· lunan Alman lejyonu 24, 25, 26 

Saz alan Maliye Vekili Fuad tını milte.-kip bOdçenin milza- mayıı tarihlerinde Almanyaya 
Airalı beyanatta bulunarak: keresine. batlamııtır. a.a. d3neceklerdir..:.._ a a 
~ -

Fransa adalet esaslarına 
dayanan bir sulh istiyor 

Paris 22 - Hariciye nazırı 
Bonne dün muhalifler birliği 
kongresinde bir nutuk söyle
miştir. Bonne umumi ıulb siya· 
ıetine temaı ederek demiıtir ki: 

Fransa 1914 de olduğu gibi 
bak ve adalet dahilinde ıulb 
iıtemektedir. Fransa bütün me
ıelelerin ıulh içinde halledile
ceğine kanidir. 

Anu etmediğimiz halde yaran 

İngiltere - Sovyet 
!I l E 

konuşmaları muvaffaki· 
yetle ilerliyor -Cenevre 22 - fngiliz murab

baı lıeyeti namın..t söz söyle· 
mele aallhlyettar bir zat, diln 
lngiliz hariciye nazırı Lord Ha
lifakala Sovyetlerin Londra el
çisi Maiski arasında vukubulan 
doatana görüf1Deden ıonra be· 
yauatta bulunarak: 

İngiliz Sovyet hükumetleri 
arasında bir anlaıma akti yo
lunda mObim terakkiler elde 
edildiiini ve hük6metleriyle 
istiıarede bulunmağa karar ver• 
diklerini söylemiıtir. 

lngiliz murahhas heyeti ma· 
hafiliode pek yakında bir itilif 
haııl olacağı kanaati vardır. 

·~· 

Milletler cemiyeti 
konseyi açıldı 

Cenevre 22 - Milletler ce
miyeti konseyinin 105 nci içti· 
ma devresi öğle vakti ruma· 
meyi tesbit edecek olan bir 
celse ile açılmıştır. a a 

Türk milleti kadar, gençliğine 
ahllki telkinlerle müessir olmuı 
bir milletin bu asra kadar tarih 

ıarihsabifelerinde yer alamamaıı, 
mukabil mazhariyetimlz deiil de 

nedir? Kardeıin kardeıi kat
letmekte tereddüt etmediği, 
babanın oğula ıuikaıtte bulun
madıjl, karısının, bir millete 
hükmeden kocasını zehirletme· 
diii iddiasında bulunamıyan 
eıki tarih, 20 yıllık yeni tarih 
karıııında bu aczile malili ıa· 
yılmaia lAyık deiil midir ? Ve 
bu aciz, onun en gayri ahllld 

ıçıo endiıeler doğ'u: an c:ebrü· 
tiddet davaları durmadan de
vam etmiıtir. Bu, tecavüz ve 
cebrllşiddetin akliıelim üzerine 
zaferidir. Franıa ve FranH im-
paratorluğunun hududlarından 
bahseden Bone, imparatorluk 
bududlarının değiımez bir kili 
olduğunu tebarnz ettirerek sa
zUne nihayet vermiıtir. 

a.a. 

Alman - İtalyan 
Anlaşması imza 

edildi 
•iSi• 

Berlin 22 - Alman - İtalyan 
anlaıma11 bu glln saat 11,8 de 
başvekalet sarayının kabul sa· 
lonunda ltalya hariciye nazırı 
kont Ciyano ve Alman harici· 
ye nazırı Fon Ribentrop tara-
fından imza edilmiştir. a a 

_... .... ---
Sof ya 

•••~ ~OE....-. •• 
Universitesinin 

bayramı 
Sofya 22 - Sofya finiverai· 

teai bayramı ıerefioe rekUSr 
bir 6ğle yemeği vermiş ve ye• 

mekte kralın mümessilleri, hn
humt.t erkinı, Kor diplomatik 

ve bütün profesörler hazır bu· 

lunmuıtur. Gece orada misafir
ler ıerefine bir temsil verilmiı-
tir. a a 

karakterinden neşet etmiyor 
mu? 

20 inci yılını kutluladığımız 
ve 21 inci yıhna adım atbğı
mız 19 mayıı gençlik şenlikleri 
içinde, yurdun ve milletin müı· 
takbel emniyet ve ıelAmeti için 
ant içen Atatiirk çocuklarının 
bu yolda hissettikleri zorluk
ıuz hey(canlan karşııında ve 
onlann 6nilnde, Türk milletine 
büylUi bir müjdem var: 

istikbalinden ~min ol ... ga
rına bakan fÖ%lerin her laan
ıi bir endi~gle aıla titre· 
mesin. 

Hitler Ciyano ile 
görüştü ---Berlin 22 - Hitler, ltalya 

hariciye nazın Kont Ciyanoyu 
kabul etmit ve hariciye nazırı 
Fon Ribentrop da hazır olduğu 
halde uzun müddet g6rü9mü9· 
mtıştOr. 

Öğretmenlerimiz 
Gezilerinden döndüler 

c~ 

Cumarteıi giinO başlamak 8-
zere Tire ve CSdemişe bir ıez iter
tip ettiklerin ev~elce yazdığımız 
febrimiz ilkokul Öğretmenleri 
evvelki gllnkn lzmir-Afyon tre· 
nlyle gezilerinden d&nmüşlerdir. 
Ôğrdmenlerimiz bu vuile ile 

Tireye ayrılan hat ilzerindeki 
Torbalıya 3 kilometre meaafede 
bulunan Tepek<Sye de iomitler ve 
Tepek&y 6ğremenleriyle maarif 
memuru tarafından bOyilk bir 
ıev~ ve ıamimiyetle karıılan

mışlardır. 

T E>pek6y 5ğretmen1erinin he· 
men hepsi misafirlerine bllyftk 
bir itina ile izAz ve ikramda 
bulunmuşlar, onları öile yeme
ğine alıkoymuşlardır. 
Tepek~y lstaıyonuna yakın 

olan çamlar altında yenilen aj
le yemeğini müteakıp her iki 
memleket öğretmenlari mealekl 
baabOhallerdc bulunmuılardır. 

Aktam ilzeri büyük bir kafile 
halinde 3 kilometre mesafede 
bulunan Torbalıya,k6çük bir sıezi 
ile hareket edilmiı ve oradan 
otorayla Tireye geçilmiştir •• 

Tire öğretmenleri de misafilerini 
sevgile karıılamış ve gecenin 
geç vaktına kadar Tire ordu 
ve belediye bahçelerinde meı
leki hasbihal ve mevzular ftze
rinde görüımeler yapılmııtır. 
Aydın öğretmenleri o geceyi 
Tire de geçirmişler ve Pazar 
günii sabah 10 40 tirenile Ôde
mite geçerek, Ôdemiı 6ğret· 
menleriyle beraber Ôdemiıin 
muhtelif mesire yerlerini rez· 
mişler ve kiraz bayramına iı
tirlk elmiılerdir. 

Ôiretmenlerimiz ayni glln 
ıaat 21 de Ôdemiıten de ay
rılarak o gece ıehrimize rel· 
mitlerdir. 

Gezi çok iatifedeli ve Oziln
tOıOz geçmiı, c.umhuriyetin lr· 
fan uzuvlarının tanıııp aevif
meler ine değerli bir vesile teı· 
kil et mittir. 

Vilayet daimt encilmeni düd 
· aıat 15 de lıbayımız Ô Gü · da· 
yın baıkanhiıoda toplantısını 
yapma, ve geleıt evraklar üze
rinde rilrüşmelerde bulunıauı
tur. 

~·~ 

Halkevi yönetim 
kurulu 

Halke•i y&netim kurulu dlln 
akıanı baıkan B. Ne,et Akko· 
run baıkanlığında mutat top
lantısını yapmııtır. 

Partiye 
yeniden yazılanlarJn 

kabul töreni 
C. H. P. Aydın merkez ocak· 

)arına yeni yaZtlan ilyelerin ka• 
bol t&reni dün aktam Parti ıa· 
)onunda Vali ve Parti baıka· 

nımızın baıkanlıtında yapılmı,tır. 
Valimiz bu kere partiye yazılan 
arkadaıların aayııının sıeçen de· 
falardan fazla olmasından duy
duğıı sevinci kaydederek gele· 
cek t8renlerde bu mikdarın da· 
ha çok yükseleceği nmidinde 
olduğunu söylemiş, yeni llyeleri 
tebrik ve Partiye verimli çahı· 
malarda bulunmalarını temenni 
etmiıtir. 

Maarifte : 
~ 

Tarih kitapları tet
kik komisyonuna 
bir aza isteniyor 

~·~ hk okullarımızın 4 üncll ve 
5 inci sınıflarında okutulmakta 
olan tarih kitaplan için Aoka· 
ra da bir tetkik komisyonu te
ıekkül etmiıtir. 

Vekile:tçe her villyetten bir 
ilk okul öğretmeninin bu ko· 
misyona Aza olarak gönderil• 
meai iıtenilmektedir. 
Aydın viliyeti namına kuyu· 

cak ilk okulu bat öğretmeni 8. 
Kemal Yıldızdağın komisyon 
azalığına namzet gösterildıii 
öiı enilmiıtir. 

Ortaokul 
Öğretmenliği imtihanı 

Orta okul öğrdmen1iği için. 
ilkokul 6ğretmenleri araıında 
açılacak olan imtihana mOraca
at edenlerden, merkez 7 eyini 
okulundan Yusuf Gökıele Çi· 
neden Niyazı Aytaç, Dedeköy· 
den Sadeddin Çai1arca, Merkez 
Güzelbiıardan Ekrem Dora, Or· 
taklardan Necmeddin Bilge ve 
S6ke Kocaıözden Hüınü Kara· 
kurmun müracaatlarının maarif 
Vekaletince kabul edildii haber 
ah~mıttır. 



• 

Aydın Spor Şa·mpiyonluk Yolunda 
Aydın takımı pazar günü en kuvvetli rakibi Sümer 
sporu 1-3 yenerek bölge birinciliğini garanti etti 

Pazar gUnü Aydın stadında 
seDeoin en güzel ve en heye· 
canlı futbol maçlarından birisi 
yaınldı. 

Likin ikinci devresi maçını 
oynamak için fzmir bölgesi ha· 
kemlerinden Mustafa Baylanın 
idaresi altında karşılaşan bölge
mizin bu kuvvetleri birbirine 
denk iki takımı cidden gilzcl 
bir oyun çıkardılar. 

Takımlar sahaya şu kadrolar
la çıktılar. 

Aydınspor : Fikret·Zibni, Ra
gıp·Ulvi, İsmail, Hüsnü-Ali, lb
rahim, Osman, Sungur, Ali. 

Sümerspor : Mehmet· Kadri, 
Nevzat Rifat, Sudi, Cıhat-Enver, 
Abdurrahman, Şevki, Niyazi, 
Hamdi. 

Oyunun ilk dakikaları birbi
rini deneme ile geçti. Beşinci 

dakikadan ıonra Aydın ni!bi 
bir hakimiyet tesis etti iıe de 
Sümerin müdafa ı bu hakimi· 
yeti emeresiı bıraktı. K11a Q ... 

ren bu baskıdan kurtulım Sil· 
merlilcr de bir müddet için 
oyunu Aydın nısıf sabasına nak • 
lettiler. Fakat onlar da Aydının 
tecrübeli müdafileri karşısında 

bir iş yapamadılar. Oyun böyle 
iki tarafın mütekabil akınlar1 
arasında devam ederken ibra· 
himin verdiği pasa yetiımek 
için Osman topu bloka eden 
kalecinin üstünden aşarak d 11· 

' tü. Kolu incinen Osmanı saha
nın dışında tedavi ederlerken 
Aydın da baskısını arttırdı ve 
tam yirminci dakikada soliç lb
rabim sağdan aldığı bir pası 
güzel bir vuruşla Sümer kalesi· 
ne sokarak beraberliği bozdu. 
Bu golden canlanan Sümerliler 
Osmanın çıkmasiyle on kişiye 
inen Aydın kalesini sardılar. 
Fakat müdafaa çok glizel oy· 
nadı ve sayı fır. atı vcrn:ıedi. 

27 "Jcİ dakikada Oııman hakem
dan izin alarak tekrar oyuna 
girdi. Kadrosunu tamamlıyan 
Ayd10 takımı otuz beşinci da
kilcadan sonra Sümerin baskı· 
sınden kurtuldular ve yavaı 
yavaş Sümer kalesini tehdide 
başladılar. Kerk üçüncU dakika· 
da Osman yine kale önlerinde 

bir kazaya uğrayarak sabayı 

terk etti ve biraz sonra da bi· 

rinci haftayım l - O Aydının 
lehine bitti. 

ikinci haftayıma, Sümerliler 
takımlarında deği~iklik yaparak 
çıktılar. Oyunun altıncı dakika-

sında lbrahimden güzel bir pas 

alan Osman müdafilerin ikisini 

de aıırarak kaleci ile karıı 

karşıya kald' ve ıoğuk kanlılı · 

ğıylcı kaleciye bir ıaşırtma ve· 

rerek topu ağlara taktı. Bu 

suretle 2-0 galip mevkie ge· 

çen Aydınlıların bu neticeyi 
muhafaza kaygusuna düterek 
mildafaaya çekildiklerini gör· 
dnk ve bu yanlı, tabiyalerinin 
cezasını da pek çabuk çektiler. 

Bır Jrorner kazanan Sümerli· 
ler ıağ içleri Niyazini11 ayağı 
ile topu Ayd1n ağlarına taka· 

rak vaziyeti 1 • 2 hale getirince 
Aydın takımı yine canlandı ve 
yavaş yavaş oyunun merkez sık 

letini Sümer nısıf sahasına ge· 
çirdi. Soldan inkiıaf eden bir 
hücumda ıümer kalecisi Mehmet 
topun üstüne kapaklandı. Fakat 
iyi bloke epemediği topu bir 

Sümer müdafii ayağile çeldi. 
İbrahim karşıladı ve bof kaleye 
attı. Faknt Hakem bu sayıyı 
saymadı. Ve Aydın aleyhine firi
kik verdi. Lakin artık tamamile 
hakim oynamıya başlamış olan 
Aydınıpor mubacimleri Sümer 
kalesini yine çenber içine aldı
lar ve üç dakika sonra Osman 
güzel bir şütla üçüncü sayıyı da 
yııptı. 

Oyunun bundan sonrası ta· 
mamen Aydınsporun bask111 al
tında geçti ve maç böylece 
1 • 3 Aydının galebesiyle bitti. 

Oyun biraz sert olmakla be· 
raber hayeti umumiyesi itibarile 
güzel ve bilhassa çok ıüratlı 
oynandı. Sömer takımı bu mağ· 
lubiyete ıırJ takımın kuruluşun· 
daki yanlışlıktan dolaya uğra
mıtbr. Çok güzel bir şütcil olan 
Enverin sağaçık mevkiinde oy
natılması büyük bir hata idi. 

Hakem B. Mustafanın idaresi 
iyi idi. 

Lik puvan vaziyeti 
Kulüp adı Maç Galip Beraber Mağlüp attıi?ı gol Yediği gol Sayı -- -
Aydın spor 6 6 o o 22 4 18 

Sümerspor 5 3 o 2 15 4 11 

Çine 6 3 o 3 6 s 9 

Söke s 1 o 4 4 18 5 
Karapınar 6 o o 6 18 2 2 

Bu cetvel araj usulüne göre tanzim edilmiştir. 

Karapınarın adı 
değiştirildi 

Dahiliye yekiletinden vilayeti

mize gelen bir tebliğe göre, 

viliyetimize bağlı Karapınar 

n hiyesinin ve istasyonunun adı 

( lncirliova ) olarak değiştiril· 
miştir. 

Vekalet bu iıim tadilini bü 
tlin teşkilitına vo alikadar mO
caseselcrc bildirmiıtir. 

Balkan 
··-

paktı ve ·Türk - İngiliz 
anlaş1J1ası 

Başvekit Çenberlayn avam ka
marasında ıorulan bir ıuale ce
vaben: 

Balkan paktının taahhütleri 
Türkiye için birinci derecede 
ehemmiyetlidir. Türk lngiliz an
laşması Balkan paktile alika
dar meselelere enı 1 te~kil e• 
decek suretdc tetik.ki oluo~-
maz dcmittir. a.a. 

Germencikte 
Spor ve gençlik bayramı 

---+--

Germencik 19 - Spor ve 
gençlik bayramı bu yıl her za· 
mankindeo daha güzel ve da-
ha heyecanh olarak kutlulaudı. 
Sabah saat tam 9 da evvelce 

hazırlanan program ve plina 
göre yatılı okul, halkevi ve 
halk cumhuriyet meydanındaki 
yerlerini almış bulunuyorlardı. 
merasime istiklal marşı ile baş
landı. Bu sırada alanın ortasın· 
daki büyük ıerene şanlı bayra • 
ğımız çekiliyordu. Bundan son• 

ra kürsüye gelen bir talebe 
tarafından Atatürkün hayatı 
ve eserleri tebarüz ettirildi. Mü· 
teakiben nahiye müdürü çok 
manalı ve veciz bir nutuk söy
ledi ve ezcümle dedi ki: 

Bayanlar, baylar; 

(Bu gün 19 mayıs.. Atati1r· 
kün vatanımızı düşman esare· 
tinden kurtarmak için Anadolu· 

ya ayak bastığı ilk giinildiir. 

Bu glln, kurtulu,umuzun temeli
ni teşkil eder. 

Türk milleti; Büyl1k kurtarı· 
• cımız ve devletimjzin bani i 

Atatürkü da:ma kalplerinde ya· 
şatmak ve onu hürmetle yadet· 
meyi en kutsal bir vazife bilir. 

Arkadaşlar; 

Atatürk, büyük hamlelerle 
y&rattığı inkilapları ve büyük 
Türk milletinin mukadderatını 

Türk gençliğine emanet etmiş 

tir. Bu vesile ile, bu gün, ayni 
zamanda kendisine cumhuriyet 
ve istiklali emanet ettiği yllce 
gençlik bayramıdır. 

Yarının kurtarıcı ve baş ancı 
gençliği; 

Cumhuriyet ve istiklal aşkını 
kalbinde· kökleştir. Büyük ata· 
nı kalbinden çıkarm . O kalp· 

lerimide sönmiyen ebedi bir 
meşaledir. Sana bahşettiği bu 
günü sağlık ve büyllk neıe 
ile yaşa ve yaşat. 

Ey Türk gençliği; 

Bı:1yramın şen ve kutlu olsun.) 
Bu nutku Halkevinden iki 

zatın nutukları takip etti. Ve 

anıda birisi yatı'ı okul, diğeri de 

balkevi namına konan çelenkler
den sonra 9por alanına gidildi. 

Alanda yatalı okulun bir örnek 
cimnaatik lnyafetile hazırladığı 
ritmik cimnastik hareketleri 

büyük bir alaka ile seyredildı. 
Ve yatılı okula Halkevi spor 

kolu namına bir buket verildi. 
Bundan sonra muhtelif yarış, 
ve koşular yapıldı. Son olarak 
yapılan geçit resminden soara 

programın birinci kısmı tamam· 
lanmış oldu. 

ikinci kısım: akşam saat 16 
da evveli bir voleybol, sonrada 
tel<aütlerle gençler arasında 
futbol maçı yapıldı. Her iki 
maç çok iyi geçti ve halk ta· 
rafından alaka ile takip edil· 
di. 

Neticede tekaütlerin bütün 
gayretlerine rağmen gençler ga. 
lip ilin edildi. Maçtan sonra 
koşu, yarış, voleybol ve futbol 
galiplerine hediyeler dağıtıl. rak 
merasimin ikinci kısmına da 
son verildi. 

_Öğretmen 
Naci Sarıökmen 

1 RADYO 
ANKARA RADYOSU 

DALGA UZUNLU~U 

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

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes 
SALI 23/5/39 
12.30 Program 
12 35 Türk mllziği (Pi.') 
13 00 Memleket saat ."ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
13 15 M izik (Hafif müzik -Pl) 
1345·14 Konuşma (Kadın sa• 

ali :Ev hayatına dair~) 

18.30 Program 
18.35 Müzik ( ~oro eserleri· Pl ) 
19.00 Konuşma (Hamburg, 

balıkc1lık sergisi hakkında) 
19.15 Türk müziği (Faııl he

yeti') 
20.00 Memleket saat ayara, 

ajanı ve meteoro!oji haberleri. 
2015 Türk müziği (Saz eser

leri ve taksirnleı )) 
70 35 Türk mi\ziği 
1 - Bimen ~enin be~ten;gar 

ıarkı :(J...f Pr zanıl\n •erde hayali) 
2 - Selehattfo Panarın H. ş. 

:(Aşkınla ıüriinıem) 

3 - S. ., P. .. H. I· 
:(Seviyordum onu rubunda) 

4 - Faiz Kapancımn H. ş. 
:(Büklüm büklüm sırma .. ) 

5 - Saadettia kaynagın,tilr· 
kil :(Sarı kurdele) 

6 - Halk türküsü :(Karanfil 
oylum oylum') 

21.00 Konuşma 
21.15 E!lbam tahvilat, kambi· 

yo - nukut ve Ziraat boraaaı 
(fiyat) 

21.25 Neşeli plaklar ·R. 
21.30 Müzik (R~dya Orkeıt· 

rası ·Şef :Praetorius) 

iti 
1 - Gluck - Mottl - Balet· Sü· 

a)Entrodüluyon,Arif ıai, lento 
b)Lento(Reigen aeliger Geiıter) 
:>)Musette, Andante 

ç) Air gai, Sicillienne 
2 - Micbael Haydn • Senfo· 

ni Do mıjör, od.I, Fr.3 -· a)Allegro spritodo 
b)Rondo, un boco adagio 
c)Fioal. Fugato. Vibaca Assai 
3 - Kurt Atterberg -,, Yaı 

gece~i dansları .. ,op.24 
;ı) ~ksam 

b)Halk bahçesinde 
E.N Von Reznicek: "Donma 

Diana" operasından uvertilr. 
22.30 Müzik (opera aryaları • 

Pi.) 
23.00 Son ajanı haberleri ve 

Aarınki progra. 
23.15-24 Müzik (Cazban ·Pl.) 

Pariste terzilik tahsilinde · bulunan 
Aydınlı bir türk gencinin 

büyük muvaffakiyeti 
315139 tarihli Pariste intişar 

eden Le jurnal gazetesinde 
(genç bir tilrk terzisinin mu· 
vaffakiyeti ) başlığiyle çıkan 
ve Cemil Günday isminde olan 
bu gencin gazeteye basılmış o
lan fotoğrafının altında şöyle 
yazılıyor : 

Pariste Na politano ve Le 
douve!le namındaki kadı'l ve 
erkek terzi mekteplerini mu
vaffakiyetle ikmal ederek " pek 
iyi - Tres bien ,, derece ile 
şeref madalya4Jını kazanan ve 
parlak bir itiye namzet bulu-
nan Cemil gündayı tebrik ve 
takdir ederiz. 
Aydında milslim ve Cemil 

terzihanesi sahibi bulunan bu 
iki genç kardeşlerden Cemil 
Günday bundan altı ay kadar 
evvel Parise terzilik tahsiline 
gitmiş bulunuyordu. Mesleğine 

Ziraatte: 

Çekirge 

mücadelesinden iyi ne
ticeler alındı 

Vilayet dahili çekirgelerin 

mücadele sonu neticesinde yüz· 

de 95 nin tamamen imha edil· 

diği, bazı köylerimizde de bu 

nisbetin köy ihtiyar heyetleri 

tar01fından zamanında haber 
verilmemesi yüzünden yüzde 95 
ila 90 gibi bir nisbet gösterdiği 
öğrenilmiştir. 

Bu nevi köylerde türeyen 

çekirgelerden arda kalan yüzde 

de 5 veya yüzde ıo· nunun da 
uçkun bale geldiii ıöylenilmek· 
t•dir. 

olan atkile Pariste çalııarak bir 
çok ecnebiler arasında birinci 
çıkması ve şeref madalyasını 

kazanması kadırişinas olan fran-

sızların takdirine mazhar oldu· 
ğu gibi t biz Ayd1nhluıo da if· 
tiharını mucip olmuştur. Cemil 
Gündayı tebrik eder • mesleğin-
de muvaffakiyetler dileri. 

Uçkun hale gelen çekirge 

mahallerinin mahdut bir sabaya 

inhisar etmesi, onların mahsul· 

lerimize mühim zarar iras ede· 

miyecekleri kanaatini vermek

tedir. 

Bununla b~raber uçkun bale 
gelmiş bulunan ve yüzde 1 O 
gibi bir nisbet arzedeo çekirge· 

lerin de, sabahın erken ıaatle

rinde uyuşuk bulndukları anda 

imhasına çalışılmaktadır. 

~ekirge zuhurunu vaktinde 

haber verm~miş olup ta onların 

, bir kısmının uçkun bale gelme

sine sebep olan bazı köy ihti

yar heyetleri haşaratla mücade

le kanununun maddei mahıusu• 

na tevfikan tecziye olunmakta. 

~ir. 
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BİSMARK 
VE 

Alman İmparatorluğunun Kuruluşu 
Yaean: Jamesi Vlycli//e Headlam 

Terc•tn• eden: M. Nedim Müren 

- 34-
Acemilik devresi geçer geç· 

lllez Biımarck mevkiine alıştı. 
karııı ve çocukları yanına gel· 
diler, kendiıi rahat bir ev 
edindi ve evi fehirde, ~üratle. 
en popillar evlerden biri haline 
geldi. Kendisi ve karısı samimi 
ve misafirperver kimselerdi. 
Kendisinin ve memleketinin nü
fuzunu artırmak için mevkiin· 
den iıtifade ediyordu. Bismarc
lu 1855 de ziyarete g elen Mot
ley karısına ı5yle yazıyordu: 

Frankfort 
.. Pazartesi, Temmuz 30 1855. 

" ..•.• Bismarclar her :zaman
ki gibi mültefit; kimıe onlar 
kıular açık k"JpH ve samimi 
davrın~aınu:, Her giln onhrda
yı"' Evleri, her kesin uru et
tiği gibi hnelcete ıerhed nltlu· 
fu evlerden biri. Her zaman 
ayni olan miHfirlerini kabul 
ettikleri salon evin ön kısmın
da. 

Oturma odalarivle yemek o
daları evin arka kısmında ve 
bahçeye nazır. Burada ihtiyar· 
lar, gençler, biiyilk baba ve 
küçükler hep bir arada. Yeni
liyor, içiliyor, cıgara. içiliyor, 
piyano çalınıyor, bahçede nişan 
atılıyor. 811larıu b,.psi ayni :r;a· 
manda oluyor. Dünyada ye
meğe ve içmeğe müteallik ne 
mevcutsa hepsi misafirler için 
hazır. Herkes her dakika en 
iyi havana cıgarası içiyor.,. 

Bismarclnn tanıdığı çoktu, ve 
bunların çoğu taban kendiııine 
muvafıkbrlar. Evlendiği giin
denberi kumarı terketmi.şti, ve 
kendisi Hamburg kumar masa
larında rastlanmıvan bir kaç 
diplomat arasında sayıhyordu. 
Sporla çok istigal ediyor ve 
nişan taliml eori için sık sık İngi· 
liz sefiri Sir Alexandr Malet 
ile buluşuyordu. 

hk sene, ayni zamanda ikinci 
mecliıte de iza idi ve a.rasıra 
bu mecliste görünürdü. Diplo· 
matik faaliyetlere karıı duydu
iu alakayı parlamento münaka-

talarJndan aldığı zevki gölge· 
lendirmeğe başlamııtı. 

1853 de Berlinden karısına 
yazdığı bir mektupta ıöyle di· 
yordu: "Buradaki hayatım beni 
çok yordu. Hareket gününl ip
le çekiyorum Meclisin çevirdiği 
entirikalıuı tarif edemiyecek ka· 
dar basit ve çocukça buluyorum. 
Bir kimse uzun müddet onların 
içinde kalırsa, muhakkak alda
nır ve onları fevkalade bir şey 
zanneder. Frankforttan gelerek 
onların hakiki çebrelc>rini gö 
rUnce, kendimi sarhoşlann iç"ne 
düşmüş bir ayyaş ~ibi hissettim. 
Her iki meclisin de havasında 

insanı ahliktıızlaştıran bir fey 
var. Bu, onlar farkında olmadan 
en iyi bir milleti kıymetten dü· 
tiirmektedir ... 

Bismarck bir sene evvelki his
ıiyatını ne kadar değiştirmiştir: 

Bir sene evvel kandisine dip
lomatların entrikaları gayri 
ahlaki ve faydasız görünürken 
şimdi parlamento münakaşala
nnı faydasız ve gayri ahlaki 
olarak görüyordu. Bu günlerde 
edindiği intibadan Bismark artık 
biç bir zaman inhiraf etmiye· 
cektir. 

Parlamento hayatına karşı 
duyduğu nefret bu günlerde 
tahaddüs etmiş olen bir vak'a 
ile büsbütün artmışhr. Her za
man olduğu gibi, bir münakaşa 
sırasında Vi11cke ile şiddeti\ bir 
atışma oldu. Viocke Bismarkın 
diplomatik faaliyetinden nefret· 
le bahsederek " bunların içinde 
en meıhuru yakılmış bir cığa· 

radsr " dedi. 
Bismark kızgın bir kaç s&zle 

cevap verdi, ve celse sonunda 
o nu düel'oya davet etti. Dört 
gün sonra tabancalı bir düello 
yapıldı. Bu Bismarkın yegane 
tabancah düellosudur. Bu dü
ello.ta yaralanan olmadı. Eveti 
Vincke ateş etmişti 

Bu sırada bir gece evvel dini 
ayinin yaphrmıt olan Bismark 

- Sonu var -

Aydın Belediye Reisliğinden : 
1 - Aıağıda cins, mevki ve muhammen kıymetleri yazılı Be

lediye akaratının icarları açık artırmaya konmoştur. 

2 - isteklilerin şartnamelerini görmek üzere her gün beledi· 

ye yazı itleri müdürlüğüne ve artırmaya iştirak edeceklerin mu• 

vakkat teminat makbuzlarile birlikte 1 Haziran 939 perşembe gü· 

nü saat 15 de belediye daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

Senelik icarı Muvakkat 
b:minatı 

Cinsi Mevkii Lira Kr 
Apartman Orta mahallede 200 1500 

il " " 200 1500 

" " .. 200 1500 
Dükkan Eski bedesten içi 30 225 

" it 
., 20 150 

Baraka İstasyoa baıı 400 3000 

" " 205 1550 
Ev Güzelhis .. r mahallesi •60 . 450 
120 ağaç incir 

Meşrutiyet M. 1 OO(üç seneliği)7SO 60 Zeytin ., 
1.341 13 18 23 ·l8 

ı 

-Ne Olsam-
Bülbül olup ı;u dallarda ben ötsem. 
Çoban olup şu silrilyil ben gülsem 
Aşık olup şu mehtabı seyretsem. 
Gözüm yok hiç:gelininde kızında .• 

ic 
Şebnem olsam çiçeklerde parlasam. 
Pınar olsam kayalıktan çağlaıam. 
Seller olup içten içe ağluam. 
Keremin o kırık, yanık sazında ., . 

• 
Kelebeksem dolaşırdım kırlarda. 
Gezer olsam bulunurdum sallarda. 
Şair olsa gezer " Ahmet 11 dillerde. 
O dağlanmış gönüllerin yasında •. 

Aydın Ortk: Ahmet Kanlı 

YÜ M . 
.,,-;.·· ..- ' . : 

İçimde biiyük bir sevinç var 
bu gün.. Ş•rketin radyolu va• 
purlarınd~n hi rile hisara gidi· 
yorum. Bo~-.ı:ın orl!tlarmd=- ve 
Anadolu kıyıctının giiul yerle· 
rinden. biri olan hisar benim 
doğduğum, çocukluk günlerimi 
geçirdiğim köydür. 

Vapur kalktı .. Bir kaç da ki· 
ka sonraftbmamdan boğaz•n can 
alan renkli sularına daldıR"ım 
zaman radyoda neler çAldığıhi 
bile işitme% oldum. Belki onun 
çaldığı parçalarla seyrettiğim 
ve yeşil renkli deniz arasında 
bir miinasebet olduğu için her 
ikisini de karıştırmış, göz ve 
kulak hislerimi birleştirmistim .. 

Ne vapurun ne de yolcula~ 
rm sesleri beni hiç ilgi endir• 
miyordu sanki. Yalnız kafamm 
içinde bir şey vardı. Denizin 
acık yeşil suları ve uuklardan 
batmaya hazırlanan güneşi dü-
tifoüyordcm. Fa kat neler dil 
şündüğiimü ben de pek iyi bil 
miyorum. Dalmıştım. · Beni bu 
dalg1nhktan kurtaran memurun: 
Anadolu hisarı kalmalıyım!..· 
ıe!li oldu. Kalktım son yolcu 
olarak iskeleye çıktım. .. 

Sekiz seneden beri burada 
oturmuyoruz. Fakat içimde bu 
köye kartı derin bir sevgi var. 
f .. keleden ayrıldım, ilerliyorum. 
Köye ayrı bir güzellık veren 
yıldırım Bayizidio Bizansa kar· 
şı yaptırdığı kaleler iSnünde 
durdum. Bu gün nedense kö
yün her yerini tekrar tekrar 
görmek ıeyretmek ve kartıla-

Aydın merkez 
malmüdürlüğünden: 

2257 numaralı madeni ufalhk 
para kanununun sekizinci mad
desine tevfikan 30/111938 tari· 
binden itibaren tedavulden kal· 
darılan bronz on kuruılukların 
kilosu ( on beş ) ve yirmi bet 
kuruşlukların da ( elli ) kuruıa 
malsandığınca satın alınacağı 
ilin olunur. 23 25 1879 

Aydın vakıflar 
idaresinden: 

Aydın, Karabayıt, Köşk, Ko.: 
çarlı nahiyelerindeki vakıf aka
rahnı 939 yılına ait birer sene· 
lik icarlarrnın birinci artırma• 
ıında biç birine talip çıkmamı$ 
olduğundan artırmanın 27151939 
cumartesi günü saat 10 kadar 
temdit edilmişdi~_ taliplerin yev.: 
mi mezkürda Aydın vakıflar 
idaresinde teşekkül edecek ko· 
miıyoa~ mllracaıtları. 1378 

rmda bin türlü hatıralar yaıat· 
mak' iıtiyorum .. 

işte hnynk ve tarihi f'ğ1en· 
cefere 11a1111111 olan, bir çnk zı.
manlar SR;rlerin ilha"" aldıklara 
ve Dzerl .. rinde sandallarwn ~eç
m,.Jc için yer bulamadıklan 
G8ksu deresi. Bu gün tızerinde 
dört tane örrtek ve iki t11ne 
parcalanarak batmı• 1'avıktan 
baska bir şev vok., e~kıvorum. 
Derenin il7!erinde veni vapıl,.n 
bOyUk beton arnıe k8pril • Du· 
ruyornm ve sekiz sene evvel 
zorluklarla ve tehlikelerle 
üzerinden korkarak ~eçtiğimiz 
tahta köprüyli bahrlıyorum. 
işte genç cnmhurivetimizin en 
ufak köyle-re kadu dalbudak 
salan imar faaliyetlerindPn biri. 

Y alntz bu kader mı? Köprü• 
den deniz tarafına bakacak 
olursak üç l<at üzerine knrul · 
muş kocaman bir ilk okul. İçin
de neşe ıle şakrıyan hülbUlleri 
andıran küçük kudeşlerimizin 
dimşıR"larını işleyerek bir mine 
çiçeğine çeviren bina •.• 

Ben bu okulda okumadım .• 
Ağab .. yim anlatıyor. Bu okul 
Y"P•lmaTdan evvel d~re kena· 
rında v•kılmak için buwrlanmıt 
harap bir 1'899 yahsınrla oku· 
muşlar, yağmurlu günlerde sı· 
nıflarıo tavanından akan sulara 
kartı hemen ht>men ıemsiye 
ile oturmak lazım gelirmiş .. 

Halbuki timdi öyle mi? Sı · 
cak ve sıhhi smıflarda okuma· 
mak için insan deli olmalı. 

Ôğ: Mad Sarıökmen 
Sonu 11ar 

' Tedavülden 
I kaldırılan 10 ve 25 ku

ruşluklar kilo ile satın 
ah nacak 

30 İkinci teşrin 1938 tarihin· 
de tedaviıldeo kaldırılmış olan 
bronz 10 knruşluklarla nikel 25 
kuruşlukların halk arasında 
mübadele vaııtası olarak kul-
lamlmakta olduğu nazari dik
kati celbettiğioden bu suretle 
tedavülden kaldırılan bu para
ların; yeni basılacak paralar 
için hissedilen maden ihti -
yacını karşılamağa bir vesi-
le olmak üzere, Bronz 10 ku
ruşlukların kilosunun 15 ve ni· 
kel yirmi beş kuruılukların da 
kiloıunun 50 kuruıtan malsan
dıklarmca satın alınacaiı hak
kında Maliye Vekiletince bir 
t.tmim neıredilmit olduğu haber 
almmııtır. 

• 

Bir daha gelmedin 
artık! 

... 
Nesir 

Sen gideli çok oldu .. Arad110 
bir kıt ve bahar geçti. Bir da
ha gelmedin artık .• 

Son defa arkadaşınla, bura .. 
lardan çekilip gittiğin ve arka• 
na bakmadan uzaklafıp kaçtı• 
ğıo bir yRz öğlesinden bugüne 
kadar, uzun giloler ve geceler 
geçti •. Bir daha gelmedin artık •• 

Çıkan yolcular içinden gCSz• 
lerim bu uzun ~ünlerde hr p 
seni aradı. . Kapımın önünde 
açan akasya " gelirsin ,, diye 
kollarını yollarına uzattr .. Bah· 
çcmdeki güller vakitsiz, sünhül
ler erken açtı, bir daha gelme
din artık •• 

Akasyam az sllren amrtınti, 

bu bahar sensiz, bahçemde 
açnn ~üller ve s!inb11ler vakit· 
ferini ne!eiİZ g~çirdiler .. 

S:tksılarımdaki nerkisler, balı· 
çemdeki yaseminler koku•mzdu. 
Anladım ki bu zavallı çiçekler, 
rayihalarım senden alıyorlarmış .. 

Günler gecelere, geceler gtln· 
lere kara birer iztırab halkası 
halinde ~ğlendi. kışı bahar, ba
harı ikinci bir yııız kovaladı. 
Bnttın bu zaman zinciri araıın• 
da seni gelinin diye bekledim, 

Çıkıp gitti~in yolların seni 
geri getirmesini istedim.. Yollar 
cevabını çok evvel verdi, o 
gelmiyecek diye ••• 

Ben gittiğin yolların bana 
verdikleri bu cevabı duymamaz· 
lıktan gelerek gine bekledim .• 
Bu sefer bahçemdeki güller ya· 
seminler, saksıdaki nerkiıler 
hep birden bağrışarak yaprak• 
larıoı döktüler .. O gelmiyecek 
diye .. 

Yaz sonbaharı, sonhabar kışı 
getirdi.. Dallar ç•plak, yollar 
ıessiz kaldı. Kimse"iz od11mın 
!&çağına dökülen yağmur dam· 
laları üm;hiz kalan içı min mu
sikisini bestel~meğe başladılar • 
Hlli ne beklersin diye.! 

Ümidim elem, neşem iıtırab 
oldu. Ben gözlerinin havaliyle göl· 
gelenen simsiyah yollara seni 
karşıya çıktım.. Fakat sen, bir 
daha gelmedin artık .• 

Enver Demiray 

Aydın Tapu Sicil 
!Jluha/ızlığından: 

Dereağzı Köyünün Ballıkuyu 
altı mevkiinde şarkan Süleyman 
oğlu Mustafa garben Aksekili 
Mustafa ve karısı Haticeye ve· 
rilen müfrez kısım şimalen dağ 
cenuben yol ile çevrili 5 dekar 
tarla demirci manoldan metrük 
olup meyvelik talimatnamesi 
mucibince VilAyet iskio daire
sinin emirleriyle aym köyden 
Aksekili Mustafa Yerlıkayaya 
ve ailesi efradına tahsis edildi
ği anlllfıldığından bu yere ait 
itirazı olanlar varsa gazete ile 
ilin tarihinden 11 giln sonra 
mahalline memur gönderilt.cektir. 

Sözü geçen yerde mülkiyet 
veya her hangi bir aynı hak 
iddiasında bulunanlar varsa ye· 
rinde bulunarak memura veya
hutta 1270 fiş numarasiyle mil· 
racaatları ilin olunur. 

1347 
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Gramofon Plak 
---~-·---

Meraklılarına Müjde 
10 Mayıs 939 Tarihinden itibaren 

Sahibinin Sesi, Odeon 
Kolombia ve Polydor 

Marka plaklarını 135 
rar verdiğimi sayın 
bildirir bu fırsattan 

kuruştan satmağa ka
müşterilerimize iftiharla 
istifade etmelerini tav. 

siye ederim. 

eh met GCirer 
DEMiR YOLU CADDESi 

3212 AYDIN 

Okul 
Beıımevimizde Okul talebeleri için hüviyet karttan hazırlanm11hr 

Tanesi 5 Kuruıtur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikalan iyi teclit edilmit olarak tab edilmiıtir. 

Fiyah: 25 Kuruştur. 

C. H. P. •-•Yi 

p F il 
, [.,,. m. 

Sağlık Yurdu açıldı 

Aydında Hasan efendi mahalle!inde sağhk yurdu, ıimdilik 
cerrahi kadın hastalıkları ve Yontken servisleri ikmal edilerek 
açılmış. Hasta kabulüne ba1lam1ştır. 

Yurtda birinci ıınıf mütahassıı doktorluımız tarafından her 
türlü erkek k.-.dın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi eıaslar 'YO elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. 
E!A!!AW 1 - e:cm s SWWW ==- www:scn • 

r~~o;~ş7vk:~K:h;,~ ... 1 
~ Memleket hastanesi bakteriyoloi ve 

entani hastalıklar mütehassısı 
Muayenehanetini ·cumhuriyet maballuinde ankat 

B. Ilı.tanın eYine nakletmiştir. 
hastalarını her flln saat yediden 1elrize kadar •• 

afleden ıonr ıaat Bçten altıya kadar kabul eder. idrar, 
kan, balgam, aaddei gaita Ye iter ttlrlll tahtıllb icra 
eder. Veremlilerde fennin en son tedaYiai olan Plaomo-
torakll ile hastalan tedavi eder. (971) 
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' ' İ Süleyman Gezer-Osman Sezginer I 

J Gazete Kita.e Evi 1 
1 Kıta~~d~afta Çık;!~n Kitapla~ir•t• 1 
: ln11nlar llemi FFaaiı'kk SSaabb

1
ri
1
• 1ı30so 1

• 
Hayvanlar ilemi 

: Pratik Almanca dersleri Şevket Dilmaç 130 
• Pratik İngilizce Enver Kalaklı 12S 
41 Atatürk M. Turhan Tan SO it 
e Beyaz kitap HaHik c~mil So • 
• Atatürk iki cepheıl Burhan Cabit 50 • 
• Kaynak A. Candemir SO t 
• Esrarh Ada. Cilt 1,2,3 Fehmi Baldaı 50 
• Define adası Muzaffer Nayır SO .. 
• Yalnız dönüyorum Şükufe Nihal SO • 
• Eo büyük kaybımız 75 • 
41 Doktor Moronun adaıı Hamdi Varoğlu SO • 
e Bu kitaplan Avdında Sllleyman Gezer· O•m•D Seıfiner • 

Gazete kitap evinden tedarik edebilirsiniz. Siparitler taalı· • 
e hü'lii ganderilir. • 

t 1 .......................... 
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Aydın nafia eksiltme 
Komisyonunda 
Aydın sanat okulu demir atöl

isteklilerin muvakkat teminat• 
ları ve ticaret odası vesikala· 
rile yukarda yazılı glln ve ıa· 
atte nafia mildürlüğli od.unıa 

gelmeleri. 
14 18 23 26 (1342) 

ye ıi inşaatında k ull anılacak 1880 l!!!l&~!!!!!!!!!!i!!!!!l!!!!!!!!!l!lll!~~!!!!!ll!!!!!!!~SSSS 

lira 10 kuruı keşif bedelli in
şaat malzemeıi alımı açık eksil
tmeye konmuıtur. 

Bu ite ait keıif ve ıartname 
Nafıa mildürl6ğilnde görüle• 
bilir. Eksiltme 29/S/939 Pa
zartesi günü saat 11 de Nafıa 

müdilrlütO odasında yapılacak· 
tır. 

Muvakkat teminat miktarı 141 
liradır. 

f...... Abone ıeraiti ·-ı 
ı Yılhtı her yer lçln 6 lira. 
ı • 1 Alta aylıtı 3 liradır. f 
i idare yeri: Aydında C. H. ı· 
f P. Baaımnl. 
f ~az~teye alt yazılar i~a 

j yuı itleri müdürlütüne, illa- 1 
f lu için idare miidürlütüoe i 
i~~.~.~~~·-.J 
ı .. tt,... .. tılbl n Umum! N .. rlyat 

Mldlrl t !tem ....... 
Baaaldılı yer 

G; .. p ...... yt 


