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·. _Me~leket suyu 
-·-Eevelkl gllnkl nüshamızda kı

•ea haber werditimiz, daha doğ
nı bir ifade ile müjdeledij'imiz 
gibi fehrimiz içme auyu tesisatı
bnın yapılmalı Dahiliye Vekaleti 
~lediyeler İmar heyeti tarafın
df~ yeniden münakasaya çıka
rılanı bulunmaktadır. 

1 • ' • 

VeJ4let tarafından gazetelere 
.f.erllen eksiltme ilinına glSre 
tiİa teaiaatan' mu.haınmen bedeli 
109937 lira olup 8nGmüzdeki ikin-
4= teırin· aiımia . cın beıinci pazar-
- gllnll Anbrada ihalesi yapı
leeakbr. "" · · ' 

ı Bir mld~nberi istasyonda 
t.klemekte • olae yedi kilometre 
aHnluktaki ana boruların takribi 
ld,Jmeti oı.3$bln lirayı yukarda 
~yclettlti~ll .muhammen bedele 
Uln ede~ek olunak bu su itinin 
Aytlın ·belediyesine maliyet fiab 
•11 . yukal',1 140 bin liraya va
neak elemektir. 
· llalAm ola~ bakadar afır ıart· 
~ albnda · elektirik itinden aon
n M aa iflalain de flliayt aaha
a• hatibi etmlt ol•••• cidden 
taktllr Mllek i>lr hizmettir. 

Aylardaa beri bltGD memleket 
Ullaaıa allkalaadatı ve aabınızlkla 
........ M fl&el Jaaberl fU aa
brlar)a bir kere daha te,W ettik
te~ Mnra •e•leketln •• daYau 
tz~rlade ıu.. bir baıblhal r•p
tıİak laterlL 
İlaklkytea Çettn bir duadır 

8a meİllif.ket ıu1u lfl. Aaırlaran 
W. tirli kola1ını bulup hallede· 
.... iti ita •fetiia; çetin oldap 
~r .. ppnıık duayı Kema
llsmln k•dreti y~re ıercli. Zafer 
Ôimlıarljeti'n olda. Surun temizi 
faayat, ldrlial beli ve muaibettir. 

Akar ·n lplr aaman ~lpGntl Jii
..İt~cek kudrette dahi olaa . pi.Uk 
W.ıpc....,.An~cak de.irlerde 
ciliW•ııı ;Jet ••• ·ı • 

:l~ tılkltumanlarcla hayır •• 
_.natı. •liplkinln her halde 
blyflk bir &atini niyetle, temiz 
aJatu.ıta+la • Y~ hayli para ve 
nn'k lflilfederek · telUr n kasa· 

Çinlilere gelen si
lahlardan Japonlar 
endişe ediyorlar 

··- -

Şanghay 4 ( R. ) - Çinli
lilere gelen bilhassa cenup 
liDlanlarından giren çok mik-

tarda silah ve mühimatjaponları 
enddişeye düşürmektedir. Ma
lum olduğu üzere Japonlar 
taşıdıkları yük ne olursa olsun 

ı ecnebi gemilerinin serbestce 

l hareketlerine müsade etmek 
tedirler. --···--Yeni Çin taggarelerl 
Japon hatlarını · 
bombardman etti 

Şanghay 4 (Radyo) - Ec
nebi memleketlerden yeni 
gelen on kadar Çin tayyare
ıi japon iaşe hatlannı ıiddet
le bambardman etmiılerdir. 

temin edilınit olmuyordu. Devle
tin au aiyaıetinde takip ettltl 
gaye halka temiz au, iyi •• •• 
aıbbl au vermektir. Bu mflblm 
itte iM mali kudretleri mflaalt 
olmayan belediyelere her teyden 
eotel bir kredi mCleueıi açmakla 
•lmkDn olabirdi. Belediyeler 
bankasının maksadı tetekküll 
be e .... matuf bulunmaktadır. 

Japon taarruzları 
devam ediyor 

-3:>..--

Tokyo 4 (Radyo) - Şimali 
Çinde Tiyen-Çin demiryolu
nun işgali kevvei garibeye 
gelmiştir. Japonlar Çinlilerin 
müdafaa vaziyetine karşı ta
arruz hazırlıklarına başlamıı· 
lardır. Yapılan ileri herekit 
neticesinde yedi kilometre 
cenubu şarkisinde Ravıank 
işgal edilmiştir. 

Japonların ileri ha
rekatı devam sdiyor 
Şengbay 4 (Radyo) - Bet bG ... 

yük Çin bombardman tayayreal 
Ti1en - Çinde Japon mbzilerini 
bombardman etmtlerdlr. 

Japon hatlarını ziyaret eclen 
Royter muhabiri birçok piyade 
ve alnrl kunetlerlnln timali 
garibeye dofru ileri barekita de
•am ettiklerini bildiriyor. -···-Filistin de geni 

hadiseler .... 
Kudlls 4 ( R. ) - M&him 

hadiseler dolayiaile arap ma• 
ğazalarımn hepsi kapalıdır. 
Bununle beraber nakliyat ıer 
visleri bu halden mllteeuir 
olmamıtbr. Akklda bir arap 
mecbul bir kurıunla yaralan 
mııbr. · . •il§• . 

Alman sefiri Berllne 
gitti 

.. 
Londra 4 ( R. ) - Alman 

ıefiri bu sabah tayyare ile 
Londradan Berliae hareket 

Belediyeler bankaaı teala edil
dikten sonra Dahiliye Vekileti 
ilk it olarak tehir ve kaaabalanD 
ıu ve elektrik itini ele aldı •• 
bu iti organize etmek için de 
belediyeler imar heyeti namile 
Ankarada teknik bir bro teala 
etti. Bet aenelln bir. meal prot· 

ra~l~ it• ' batlayan ,teknik bro _et•mlllllİİ§İılltı•·r •• -.~------_.. 
her teydea eV"Yel içme ıularını İtizar 

Telgraf .hatlarının fevkallde 
meıgul olması hasebile geç 
vakte kadar ajanı serriıini 
alamadık. Ôzilr dileriz. 

Hayattan ... ıa: 

Fılıra 

--- İnkılap 
........ 

Yann ıabab törle bir polll 
emri netredilditini farzedlnl& ı 

Madde 1 - Şapka giymiyecek
ainiz. 

Madde 2 - Ana, kız karclet, 
kan ve kızınızdtın başka kadın

larla gör6tmlyecekliniz ; temu 
etıniyeceksiniz.. · 

Madde 3 - insan ve lıaym 
reami yapmıyacakaınız; yapılmai 

olanları evinize aımıyacakaınıL • 
Maede 4 - Bir türk Liıai' 

ecnebi hastaya bakamaz. 

Madde S - Lannta " · alr 
kokular galiz necuettlrler. 

• 
•.• Fakat banlar tarih .erılata

cle teıbir olanan fetvalardır. Dl• 
ıındanı 1 Cahillik, ıerilik, iptidai-"' 
llk, yabanilik zındanı 1 Riya, .._ 
IGın, keyf, bullaa ıark zındaail · 

Kemalizm hlrrlyetlerl, tak' 
andaaı•da aıılmlf olu ilk lflhk
larclır. Şapka slreralnlr, bltla 
vatandat kadınlarla •&fltfboalalms 
laaaa Te lıaynn n1ml yapar, ..,. 
ya abnanır, evlnlae uanınıq wr 
Tirk kadını, ecnebi ele ol-. lau
tara bakan kokalannız, eılddea 

mlılilmaaların abdest aldıfl lmk
çefme .ulanndan bin kere düa 
temizdirler: Tıfo korkaau olmak-
11sın onlarla maamm" ütia~ 
edebiUninlz I 

Ma&maza ve latintalu Ey pİll, 

aeail, Mnl ae beyhude llflar .~ 
terler 4trenınekten kartarddı.. · 

Fetvalar, fetvalar ... onlarlardaD. 
bir tanesi de ba idil • çOe.W.: 
doturma mlddeti 6 aydan «d. ~ 
neye kadardır .. ,. 

itte riya perdesinin altında laa
klkatl lıterse 24 aylık piçi •etn. 
latemezae ~hey kasınıza tefkab 
haram kılar • 

Şark, prk ..• ondan uıak,atabll
dltiniz kadar ntanca, millcce, 
tahııça kurtulursunuz. f ata}' · · : 

·: ... 
.-tara 1 r•tl;~lk)eri sular aahiple 
nala aı, .. ı," vakfa ve mütewel

.tfıere i~'1k~l edince büıbüttln ib
aİal eciıi..;i, ve bu nluın imar 
;9 lbyui · İ~İn Taldedllen akarat 
~ ve,bu,1111 menfaatler atran- · 
+. Utiı••r edi1-iftir. 

ele alarak plioa batladı. Bu ta
rihe kadar nüfusu · on binden 
fazla 'olan 80 fehir ve kaaabamı
mızın a~cak yirmi dördünde 
fenni ;u tesisata vardı. Geriye 
kalan 66 tebrin ( ki bunların ara· 
aında Aydın da vardır ) teaiaatl 
birinci bet sene içinde ikmal 
edilecek ikinci bet senelik prorram 
mucibince nüfıaıu daha azolan tehir 

Salıın lııgmet verme. 

Biti• •e..teketl perltan bir 
llalde IMdaa eaınhuriyet ida

rulaln ele aldıtı b6t6n iyi itler 
anma .. ttlaU ve kasabaların au , 
•••l•laf de '-dıual bir kanunla 
lıameah · menfaabna tahaia et
_. ıaretlle pk laabetli bir ba
~ette bal"•eldafana ula tlphe 

~-.. 
• Fakat .. .ıeket ıayanan tda- ' 

...ı.ı •••••relere ftl'm.tde .. bat . 

ve kaaabaların au iti tetkik edl· o nu hepiniz tanırsınız. U-
lecekti. 

1 

zun boylu, iri el ve ayak• 
itte bupn yeniden mlnakasa- lı olan bu zat, çıkık el• 

çıkanldıtını müjdeleditlmiz Aydın macık kemikli yilzii ve kulak

auyu da raunın kısa tarihçesi bun- tan takma kalın çerçi veli g&z-

dan ibarettir. liiğll karasından çok akı bu-
Yıllardanberi huretlal çektiti- l ' l ·1 b 

anan uzun saç arı e, eaac:~ 
miz iyi au, temla aa ve aıbhl suya 
kavatıaak zamanı arbk çok usak- hemen hepimizin tanıdığımız, 
ta cletlldlr. sellmlaıtıiımız bir adamdır. 

A. G6kbel Bir çok huauaiyetleri varclar: 

.! ı, 

verilen aelimlara mtibalAi• 
ile mukabele eder, habnm· 
sorarsınız, uzun bir ·dlmle ile 
cevap verir ve sizi bir Çok 
( estağfirullah) demek mec~
riyctinde bırakır. , 

Sokakta teud&f ettiliaiz 
zaman, muhakkak yolunuzdan 
alıkor ve bir çok haYac:lia 

· yerir, lizi dilllemete mecbar 
• Deııraaı iMi aaJfad•· 
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Büyük davalar: 1 

Dünya bugünkü acıklı 
vaziyete nasıl düştü? 

Yazan: Lord Cecil 

Milletler Cemiyeti meclisi, ye

oiden Cenevrede toplanıyor. Eğer 

9azifesine sadık kahrsa milletler

arası vaziyeti toptan tetkik et

mek mecburiyeti altındadır. 

Milletler Cemiyeti, teessüsünüa 

ilk on senesi içinde birbirini ta

kip eden muvaffakiyetler ehem

miyetli bir haysiyet kazanmışb. 

Siyasilerin en cüretkirları bile 

daimi bir sulhun mümkün oldu

ğuna inanmağa başlamışta. O va

kittdnberi işler nekadar değişti l 
Bedbinler muzaffer oldular. Her 

tarafa muharebe bağının ilgası 

hakkındaki budalaca arzunun 

artık ifliı ettiğini ve bu eaki 

gü.ıı:el sisteme dönmek zarureti 

'bulunduğunu ilan edip duruyor

lar ... Herkes nefsi içindir. Yalnız 

AIJab, berkeı içindir,, diyorlar. 

Kuvvet, gene hakkın yegine 

vasıtası oluyor. En akılh siyaset, 

zuhurundan kaçılmaua im.kin 
bulumıyan bir müsademe esnasın• 

da tepeden brnata kadar silih· 

lanmak sayılıyor. 

Bu, doğru bir netice midir ? 

Eğer cevabı '" evet " ise ben de 
bunu her milletin ahalisinin duy

duğu muhakkak arzuya zıd bu

lu~duğuna emin olduğumu söyli

yeceğiın. Şurada burada büyük 

mevki aah;bi bulunenlar-ki, bun

lar, bir çarpışma ~esnasında elleri

ne silah alacak kimseler değiier

dlr • muharebeyi sükunetle hatta 
sadist bir sevic ile beklcmetedir

ler. Tarih, bize hüküm ve iktida· 
lannin devamı için muharebeyi 
va .. ta bilen ba:1:1 ikbalpereıtleri 

g<Saterlr. Ke:ı:a bazı silih fabrika
ları da muhabereyi sadece verimli 

Aydının tehika.ı:S6 
-~· .,,..., -~-

bir iş sayarlar, Fakat insanların 

erkek ve kadın büyük bir küt

lesi, muharebeyi dürüst, ahlakla 

mugayir çılgmlık addetmektedir
ler. 

Dünya, bu acıklı vaziyete nasd 

düştü? Bunun cevabı pek açıktır. 

Milletler Cemiyetinin tesis ettiği 

sistem tatbik olunmadı. Eski 
düşmanlıkların ve ikpalperestlik
lerin yeniden baş kaldırmalarına 
hükümetlerimiz vasıtasile müsaa-

de ettik. 
Eğer şimdi japonya Çinin üstü-

ne çullanıp, ahalisini boğazlıyor, 

ıehirlerini bombardman ediyor 
ve bütün Çin arazisinde yerleşmit 

diğer milletlerin servetini tehdid 

ediyorsa, bunun sebebi, 1932 de 

Japonya askerlerinin Mançuriye 

el u:ı:atmasmın hoş kartılanması-

ı dır. Eğer Almanya ispanyaya 

teveccüh gl>steriyorsa bunun se
bebi de Milletler Cemiyetinin 

difer azalarının Reni tekrar işgal 
etmesine manı olmamalarıdır. 
Keza Romanın, italya ord\I ve 

donanmasının ispanya hükumeti

ne karşı muharebe ettitini res
men ilin etmesi Habetistanın so-

nuna kadar işgalının tahakkuku

kuna müsaade edilmesinden ileri 
geliyor. 

Bu hadise, herkes için malüm 

olmakla beraber meselenin asıl 

sebebini izah etmekten uzaktır. 
Bazı memleketlerin milletlerarası 

anlaşma saatini geciktirmek için 

diğerlerinin kuvvetsizliğinden ve 

korkaklığından istifade etmekte 

bundukları anlaşılıyor. 

Niçin böyle yapıyorlar? Bu po. 

Jetikalarını hangi makul esas• 
istinad ettiriyorlar? 

• 
Baht işi 

Roman 

- Ondan sonra bayabmıı da· 
l:ıa ıiikGaetli bir mecraya girdi 
Feliket insanları birbirine daha 
~ok yaklaıtırıyor. 

Bu umumi harp patladıtı za
man boş geçen hayatımı İfgal 
için Hillliabmere arzı hizmet 
ettim ve hasta bakıcılğı dersleri 

aldım. Ve Çanakkalenin yaralıla

rının lstanbula aklD etmesi üze· 
rine açılan Galatasaray hastane
sine devam etıneğe başladım. 

Hastaneye sabahları erken geli
yor ve akşamları evime dönüyor· 
dum. Kendi isteğimle ağır yara• 

blara tah•is edilen koğuşlardan 
birinin hizmetini almıştım. 

Bir aabab koğu~a girdiğim za
uıan bir gün evvel boş bıraktı
ğnıı bir yatakta sararmış yüzlü 
bir çocuk denecek kadar gene 

Yazan: V. H. 

bir yaralının baygın yattığını 
ırördüm. 

O ; ne inliyor, nede küçük bir 
ılkiyet sesi çıkanyordu. Bu gene 
sen idin Macid.. · 

Kalbim de sana karşı ilk duy
duğum ıey derin bir merhamet 
bir şefkat hissi idi. 

Gün geçti. Senin lzbraplara 
tikiyetsiz tahammülün, senin 
daima masum masum ve fakat 

merd bir erkek hissi veren ciddi 
tanın nehayet kalbimdeki mer· 
hameti sevgiye kalbetti. 

lık günleri pek hatırlamazsan. 
Hummanın ateşleri içinde kav
rulurken. .. 

Anne, anne .. diye bir inleyişin 
vardı ki beni bir çok defalar ağ'• 
latm~ştır. 

Şimdi o geçmiş günlerin taze-

Hem saçla hem Güçlü 
Köşk (Hususi) - Kötkün eğri 

kavak köyünde bir kişinin ağır 

surette yaralanmaaile neticelenen 

bir aile faciası daha olmuştur. 

Eğrikavak köyünden 320 do
ğumlu Ahmet karısı Fatmanın 

başkalariyle münasebette bulun
duğunu tahmin etmekte olduğun
dan geçen cuma günü ben köşke 

gidiyorum diye evinden çıkmıt 
ve bir yere saklanmıtbr. 

Gece geç nkit eve gelen Ahmed 
karı•ının ayni köyden Mehmed 
namında birisile bir yatakh yat
makta olduklarını görmüş ve aile 
yuvasım kirleten b•J iki ahlakın-

Gruplar arasındaki münasebetleri 

şahıslar ara11nda olduğu gibi 

birbirine zıd esaslar tanzim eder· 

ler. Bu esaslardan birincisi her 

me\fcudun ister milli, ister şahsi 
olsun, kendisi için daha iyi 

olduğuna inandığı her şeyin 

yapılmasına ce\faZ bulunduğu 

kanaatidir. Milletlerin vaziyetinde 
buna milli hükümranlık hak
kkı denilir. Beynelmilel huku. 

kun eski nazariyelerine göre, 

bu hak hemem hemen gayri mab

dud idi. Bir millet veyahut bü
kü met dahili siyaset faslında her 

ne isterse yapabilir. Hoşuna git
tiği zaman da komşularına karşı 

muharebe açmağa haklı sayılırdı. 

Bunun için beynelmilel hukuku11 
nizamları denilen şeyler, tatbi· 

katta sadece bir temenni kanunu 

idiler. Bu acıklı halin ortadan 

kalkması için Milletler Cemiye

nıiyetine yeni bir sistem konul

du. Fakat Milletler Cemiyetinin 

cabalaınası esasla mahiyette bir 

maniaya çarpb ve çarpmaktadır: 

Muharebe hakkı tahdid edilmeli 

midir ? Bu tahdid, milli hüküm

ranlık hakkı üzerine bir nevi 

mürakabe konmakla elde edile

bilir. Eğer muharebeyi menede· 

bilmek hak ve kuv"etini haiz 

beynelmilel bir bat bulunmazsa. 
bütün mllletler arası münaubet-

lenen habrasile gözlerinden akan 
iki damla yaşı silerek ; 

- işte Macid; diye devam etti. 
Ben aeni böyle gördiim ve böy
le içinden tanıyarak yavaf yavaı 
•evmeğe başladım ve sevdim. 

Sen artık benim için hayatımda 
bana ne nrbktın. Bütün korkum 
bu aşkımın mukabelesiz kalaca
ğında idi. 

Bu korku ile ne iztıraplı gece· 
ler geçirdim bilsen Macid ... 

Senin de beni sevmefe baı:ıla
dlğmı hissettiğim gün duyduğum 
sevinci tarif edemem. 

O midsiz bir sevgi ile kavruldu
ğum geceler aşkımı itiraf ettiğim 
zavallı anneciğim beni teselli 
için nekadar güçlük c:ekdise bu 
sevinci anlattığım günde beni 
teskin için o kadar zorluk çekti. 

Lakin kötü taliim beni daha 
takip ediyordu. Kendilerine hiç 
bir şey itiraf etmemiş olmakla · 
beraber senden o kadar çok bah
setmiştimki Leyla ile Kamran da 
senin hakkında bir merak uyan
dı ve işte o gündenberi ararnız
da rekabet başladı . 

:ınn çamaşırlarını •ldadıktan .,.... 

ra kendilerini uyandırmııtır. 

Evin erkeğini karşısında giirea 

af ık Mehmed tabanf arı kaldırıp 

kaçacağı yerde bıçat1nı çekerek. 

Abmedi afır surette yaraladık·

ta n sonra kaçmıftır. 

Vaka telefonla K5şk jandarma 
sına bildirilmiş •e derhal hadl11e 

mahalline giden Jandarma kar•
kol kumandanı cadb Mehmedi 

yakalayarak ıuç ortağı Fatma Jle 
birlikte adliyeye teslim etmit ·n 

yaralı Abmedi de meınleket Jıaata. 
nesine göndermittlr. 

leri daha zayıf bir komtuına i1-

tediğini kabul ettirmek için ku•· 
vetlioin takınacağı tavır Ye lla.

reketten ibaret kalacaktır. Kanuo, 

uzun zamandanberl in1anlar11ı 

serbestisini başka11nın sararın 

kollanmıya mini olmaktadir. Bu 
da her medeni hüküınetin teme· 
lini tetkil eden eıaslardan Uda·~ 

c:isididir. Mesele, be11H!lmilel hir 
milrakabe mucudi1etioin ,ekllac. 
taalluk etmiyor. 

Beynelmilel böyle bir müraka .. 

be olmalı mı, olmamah mı? Etet 

olacaksa tabii bunun tekli, gurup 
halinde olabilir. 

Burada bir sual daha varid o~ .. 

maktadır. Beynelmilel kavimlitiıt 

kendisini tetkil eden milletle· 
üzerinde sulhun devamının temiu 

ni için tedbirler alrnafa hakiki"• 

bir hakkı var mıd1r 1 Bazı dey-· 

letler milli hükümraohk haldan. 

nı tabdid edebilecek her te:ti 
katiyyen reddetmektedirler. itte 
en büyük mesele budur. 

Şimdiki halde bir tarafta •uHı 

ve harb faslaoda miirakabeyi ita .. 

bul eden devletler, diğer tarafta 
da buna benzer her şekildeki , 

mürakabeyi reddedip mazide ol" 
duğu gibi istikbalde de muha
rebe felaketine siirüldeyec:ek e,fd 

politika ıiltemini iate1en deYlet·· 
ler bulunuyor. 

.. 
Sen bizim llemi•ld · hUmezaltı 

Macid . 
Onun iç yGzi d'fın1a büth 

parlaklığının. biitln ihtlşamıı11:a 
aksine olarak pek çirkindir, pek 
diltüktür. Kittikçe laer fiin bir 
parça daha düşüyor. 

Ekserimiz bir ifıta malik ol· 
malda birbirimize karp 6vünüriiz. 
Bir aııkı olmamak bir nokaaa· 
hktır bizim aramızda •. 

Bizim aramızda dedlilm içl11 
beni de onlar gibi erkekten er~ 
kete koşan bir kadın sanma 
Macid. 

Kibar muhiti denilen bu alemin 
ister istemez içinde olduğu•· 
içindir ki bu tabiri kullandım. 
Yoksa ; ben ıeni sndiğim Ye 
se"diğimi onlara hlssettirditi• 
güne kadar onların na.zarında bb
budala, bir zavallı idinı. 

Her ne ise Macid ••• 
Daha senin ilk geldiğin güa . 

Leylinın an•eme söylediti ıliıı 
ve o gece yaptıklan emrivaki bu 
işte bu iki kadının bana bir .,.. 
yun oynaınata çalııacakları hlı· 
sini verdi. . 

(Denııu yana) 



MYI ı 60 

Spor: 

Yamanlarspor galip 
&nlki l'ÜD ıehlmi& apor aba

..... lzmlrln Yamanlar apor ta

lın- ile Aydın spor takımı Naim 

Öramenin hakemllti albnda gü

zel bir maç yapblar. 

Birinci dnre lzmirlilerln haki· 

mlreti ve Aydınlıların çalıtmaıalle 

g8fti. Bu devrede lzmirliler bir 

gol yapblar. 

ikinci devrenin bidayetinde Ay
dın spor hakimiyeti temin ederek 
bl• sol yapınata muvaffak oldu
be de bu enerjilari çok sürmedi 
-.e lzmlrll er tekrar hakimiyeti 
eJe alarak iki gol daha yeptılaa. 

Neticede bire kartı üç sayı Ue 
Yaaanlar spor müaabakayı ka
nadı, --
Menderessporla 

Sümerspor 
futbol maçı 

• 
Nazllli din yine lyl ıpor pni 

y ... dı. Her tabada bir ~ok mu

•affaldyetler yaratan Nazilli spo

"' da ihmal etmiyerek Nasllllnln 

..-fine baı bir takım vücude 

~I. Tamamile genç eleman

larla vtlcude getirilen futbol ta
k_. bir çok güzide takımlarla 

maı yapmıt ve kazanmıttar. Şu 
hale nazaran Nazilli takımı bat· 
!anada iyi idareciler ve kendile
riaba de spora kartı olan yüksek 
temayülleri daha uzun Zaman 

Naülliyi tereften terefe kottura

cu futbolünün bütün incelikle- · 
rimıe nezaket ve terbiyesine sa

hip bir takıma malik olmuıtur. 
Bitin Nazilli bununla iftihar 

edebilir. 
3/10/937 Pazar günü saat tam 

16,30 da Menderes sporla • Sümer 

sp takımları arasında hakem 

Sl .. erden Bay Eremin idaresi 
..... bir futbol maçı yapalmıf· 
tar. Blrlaci devrede takımlar aıfra 
•hr berabere vaziyette iken 
ildacl devrede iti daha elddi tu· 

taa lleaderea fonetlerl ikinci 
-....aıa ilk betind dakikaaandan 

_.ra Slmer kaleılnl Adeta tGt 

, .... ,... ttntalar. Atdaa t&t• 

leNen iç tanesi faval olmat• 

.. ldkate bakalacak olana sol 

.... (5) dlr ilkin hakemin uzak
ta ltalanmaıı mendereal bu iki 

fa.tiden mahrum etmift:lr. Sil
.. •por aleyhine verilen flrikik 

cesuını aakı bir fitle çeken 
Kadrinin ( l'Olü ) de aaydmıyan 

ba iki ıol meyanındadır. Netice

de oyun 3 11fır Mederea in sale
beaile nihayet bulmu,tur. 
Hakem oyunu nasıl idare etti 
H.ıkem mümkün mertebe oyunu 

idare etmeğe çalıtmışaa da bir 

çok defalar da hataları görme

mlılff. Sonra çok bati bu bal 

buan bir takımın yenilmesine de 
...... r olabilir. ~endilerine iki 

taıu.,. mukadderab tHlim edi· 
I~ Jaakem baylar biraz da dikte· . 
tor olar•k uyuacuların müdaba-

lelerlai reddetmelidir akai tak-

AYDIN 

İzmir Haftalık piyasa cetveli 
Ai•elıi Ticaret Banlı•ınJan gönJerilmiftir: 

Esami 

Butday Yerli 
Utak 

Eklstre 
Arpa Yerli 
,, Uşak 

n Çakır 
Mısır darısı 
Akdarı 
Kumdarı beyaz 

" 
" Çavdar 

Yulaf 
Burçak 
Nohut 

sarı 

bikare 

Bakla 
Mercimek 
Fasulye 
Bürölce beyaz 
karnı kara 

Susam aan 
,. beyaz · 

Kendir tobamo 
lnee kepek 
Kalın kepez 
Pamuk yerli 

Asl'ari Azami 

K. P. K. P. 

5 
5 
6 
4 
4 
3 75 
4 50 

6 

4 25 
3 50 
4 25 
5 25 
4 125 
6 
9 so 

9 
7 so 

3 25 
3 25 

39 

6 
s 15 
6 75 
425 
4 25 
4 

7 50 

4 

6 

6 50 
10 

8 

dirde oyun batka bir tekil arzeder. 

Takımlar nasıl oynadılar 
Menderes takımı umumumiyet

le güzele oynadı, ufak tefek 
aksaklan WSrülGyorsa da bu da 
egzersizlerle izale edilebillr. Sü
mer takımına gelince onlar da 

fana değilse de daha birçok nok

sanları var bunlar egzersizle ber

taraf edilmez se bu takıma ye
nilmek her zam için mukadder
dir. 

Nazilli balkının futbul maçla

rına kartı gCisterdikterl yüksek 

alika 9ayenı takdir olmakla be

raber her hangi bir takıma katı 

g&terdikleri terbiye ve nezaket 
,ayanı takdirdir. 

Nöbetçi Eczane 
Bu gece nöbetçilik Gazi 

Bulvannda Halit Tığb oğlu 
eczanesindedir. 

Agd n tapu sicil 
Muha/ızlığından 

Morah klyaden kara ibra .. 
bim veresesinin tescilini iste
dikleri morah klyilniln kay 
civannda vaki doğusu Ye ku
zeyi Ali oğlu Mebmed Emia 
behçesi babsı yol gilneyi kar 
Salib vereseleri ve kara Hn-

seyin babçelerile çevrili 3676M2 
bahçenin tapu sicilinde kaydı 
olmadığından senetsiz tasar
ruftan tescili için ilin tari
hinden itibaren 15 inci gUnil 
yerinde tahakikat yapmak 
üzere memur gönderileceğin
den bu bahçeye tasarruf id
diasında bulunanlar varsa mu
teber vesaikile bu müddet 
içinde tapu sicil muhaflzlığına 
veya keıif gilnü yerindeki 
memuruna 423 fiğ ıayısiyle 
müracaatları ilin olunur. 

(128), 

Esami 

4/101937 
Asgari Azami 

K. P. K. P. 

Yapağı etraf 62 
,, Anadolu S8 

Tatlı badem içi 
,, ,, kabuklu ~5 25 

Acı • içi 
" ,, kabuklu 9 

Yün 75 
Keçi kılı 
Çam fısbfı 57 
Çöven 24 
Balmumu 
Afyon 
Palamut kaba beyaz 
Birinci 
2 inci 
Ruf uz 

n 

1 nci fırnak 

2 " 
Rufuz 

Haftalık Sabtlar 
Butday 4135 Çuval 
Arpa 316 ,, 
Bakla 340 ton 
Pamuk 1454 Balya 
Af1on sandık 
Palamut Çuval 
Üzüm ,, 

65 
60 
85 
ıs so 
85 
10 
80 

S8 
25 
76 

Sakın kıymet verme 
- Bqtarafı 1 ncl Sayfada -

eder. 
İtizar etmek istersiniz, va

kıt bırakmaz, ayrdmak teıeb
bilsünde bulunursunuz, keli
meleri birbirine acele acele 
ve duraksız öyle bir ekleyişi 
\•ardır ki, bir türlü yürüye
mezsiniz, artık bir üçüncü ta
nıdığın geçmesine intizar mec
buriyetindesiniz, bir üçüncü 
tanıdık geçsin ki, ona aşinalık 
ederken, siz aradan kaybola
sınız. 

Bu adamın, yaplfkan halini 
bildiğim ıçın sokaklarda 
yürürken, gözlerimi dört aça
rım, daima; tarassut ve te
yakkuz adesesile yilrilrüm .. 
Onu uzaktan görilr görmez, 
hemen yolumu değittiririm. 

Bu tedbir, epeyce zamandan 
beri devam ettiği için bizim 
"Umumi ahbap"ın canını aık
m11-. 

Geçen giin bir mecliste. 
benim için: 

Lilzumundan fazla kaymet 
verirsen b8yle olur, demiı. 

A, bayım •• L&zumanclan faz. 
la değil, hiç kıymet verme .. 
yeter ki aen ve senin gibiler 
vermesin ve yeter ki senin 
tarafından brqa tutulmayayım. 
Benim için, gilnlln en bilyllk 
saadeti bu olur. 

GONcO 

ı- Abone teraiti -ı 
İ Yıllıtı her yer için 6 lira. 1 

Altı aybtı 3 liradır. 1 
idare yeri: Aydında C. H. 1 

P. Baaımevi. i 
gazeteye ait yazılar için ! 

i yaza İfleri müdürlüğüne, ilin- f 
f lar için idare müdürlüjüne 1 
i~.~~.~~!!~!«!!!: ........ _i 

lmtlyaa 1ahibl ve Umumt Neırt1at 
lllldllıil ı Etem Meadre• 

Ba•ıldığı yer : . 
C. H. P. Ba•amevi 

Agdın orman 
idaresinden · 
Aydına bağlı karakay civa· 

rında değirmen yolu nam dey. 
let ormanından vaktile yanğm 
görmüş çam ankazmdan be
her kentalı (8) kllnlftan ve 
Germencik çamköy hududu

nun kerkez dere devlet or
manından 393 kental ve dam 
pınar köyü hududu dahilinde 
menteşli taş ormanından 510 
kental iarife mucibince beher 
kentah 50 kuruftan iburet ol
mak üzere ve müzayedeyede 
ormana bet kilometr mesafe
de bulunan köylerden kqkua 
iştirak etmemek suretiyle 
22191937 tarihinden itibaren 
15 g&n m&ddetle mllzayedeye 
konulmuş ve ihaleaide61101937 
çarşamba günü ağleden sonra 
sonra saat 14 te yapdacağm-

dan taliplerin mllzayede gibi 

% 7,S teminat akçelerile bir 
likte orman idaresi aabf ko;. 
misyonunda hazır bolamalan 
ilb olunur . 

(tıs) 2-t-~ 2s ı s 
Karahayıt nahiye 
Müdürlüğünden 

Otuzar lira maaflı Dalama 
köyü ile dört köyden müte· 
şekkil ikinci mıntaka kCSy ki
tiplikleri açıkhr. Talip olan
lar askeri vesika ve ilk mek
tep şehadetnamesile birlikte 
kamunbaybğa müracaatlan 
ilin olunur. (131) S 6 

Aydın Tapu sicil 
Muhafızlığından 

Mayıs 937 defterinin 33 .... 
ruında 16 hissede 7 hissesi 
morah klyllnden kara lbralıim 
oğlu H&aeyİD kw Bedriye n 
iki hiuasi kan11 Peraze Ye 7 
hiuesi de Ni1anl937 defteri· 
nin 14 sırumda ah oğlu meb· 
met emin aclma ka11th moralı 

klyilDID klJ cinnada vaki 
dojuau tatarh Mebmed tarlaa 
kuzeyi yol bam denif oil• 
Murad gineyi arnavut Oam

babçeai balen denit oil• 
veresesi kasap Halil ile çevrili 
bahçenin mıkdarının fazlalaı

brılması için vaki talep &ze
rine ilin tarihinden itibaren 
15nci gilnü yerinde tatbikat 
ve tahkikat yapmak için me-
mur gönderileceğinden bu 
bahçeye aynı bak iddiamnda 
bulunanlar veyhut komıularile 
milnazuı olanlar varsa bu 
milddet içinde tapu sicil mu-
fızbğına ve ya keşif günü ye
rindeki memuruna 424 fiı sa
yısivle miiracaatları ilin olu-
nur. ·· · (İ29) 



AYDIN SAYI ı ı8 

·~~·······~~·······~·~·~ 
OPERATÖR 1 

Aydın -~~:t ~!~e~I ~~~~~ütebuma• :ı 
Paris tıp fak6ltesi hastanelerinden mezun ~ı 

t Muayenehane:· Park karşısında yeni yaptırdığı evinde + 
t her gün hastalarını sabah saat 7 - 8, ötleden sonra 3-6 ya t 
f. kadar kabul eder. •] 
t Acele .akalar her zaman müracaat edilebilir. 130 ·~' 

r.~:·:·:~::::-•:.~~1s..::;!'am~~:d 

_, ........................ . 
DOKTOR 

Fuat Bayrakdar 
Cilt, Saç, Be/soğukluğu, Firengi Hastalıkları 

mütehassısı 

S Muayenehane. Park kaJ'fııı Bay doktor 
iP · Sadık evi 

~ Muayene aaatlerl : Sabah 7 - a Ôl'ledea sonra 3 - 6 

~Aıılbı ... ~~616 

~ _,.. ....... ~~ .. ••1'JGl!lllllllllU~-

I ı 
l' ... "11QIJ ..... ~. • .. 
j DOKTOR 

Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı 

@ ı 
intani Hastalıklar Mütehassısı (j - Pari• Molatiroloji mektebinden oe Jalıiliye, çocuk 

~ Nuri Şemsi Güneren Dr. HASAN T AHSIN SOYLU 

Dahili fntani hastalıkları laboratuvar muayenelerile = S ha.taneleri kliniklerinden mezun 
hi d . d 4i ~ Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane 

teş • ve te avı e er lf ~ binasında kabul eder. (111) 

p Muayenehanesi: 4j ili. 
D Nazilli köprüsü karııaında Her gün hastalarını kabul eder~ dlaılıııit~ıılıAaııtnAdlDAıfaılıııtı6ııIDıııAılı11:Dıdl1M 

t. .... w.AA!8ıı66ılı ıfldltıılıılııtilıııMıiıı•...t 

6· ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsabn kaçırılmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 
Demiryolu caddesi : Aydın 

······················~ 
Taze ve ucuz ilaçlan • 

Ylbek derece ve sabit kokulu kolonyalan : 

Yalnız t. .. 
Emniyet Eczanesinde 

Balur11UDuz 

.. .. 
• • 

/ata•yon eeJJe•İ : MaJran pala ltarıı•ı t. ....................... ~.~ 

················ı 

·~ A~!°~iNHu~~!._ 1 
Pa.ris ;ı'ıp Faklltesl Hastanelerinden lhtiaub . i 

Maa,..-.ae: Aydında Gazi Bul.anada Bafalıorlu dGkldnıaıa ı 
beria&le her ıGn •bahdan alqama kadar Hutalannı kabul e&ler. ı ............... ~~~~~~~ .................... : 

ilin 
Çine Belediye 
Reisliğinden 

Ebiltmeye konan İf 
1 - Çine kasabası çarf1 

dalıilinde yapılacak tlç glzlll 
•e bir depola umami Halldır. 

2 - Umamt hail ve depo-
m bedeli malwnmeni (300) 
Ur adar. 

3 - Ebiltme bpab zarf 

uıuliyle ve 2490 ıayıh artırma 
eksiltme kanununun hükümle· 
rine tevfikan yapılı. 

4 - Talipler ıartname ve 
keıifnameyi Çine belediyesin· 
den meccanen alabilirler. 

5 - Münakasa müddeti on 
bet gtln olup 12 teırin evvel 
1937 tarihinde hitam bulacak 
ve yeYIDİ mezkirde Çine be
lediyeıi enciimeni Huzuraada 
ibaleıi icra kıhnacaktar. 

(123) 29 s 11 

r~.:...~a~~~ıııı~~iiı!'~~ ••••••••••• 

!" Her aradığınızı 
• • • • • • • • • • .. 
• 

Kazım Aydınel 
Kitapçdık ve kiğıtçıbk evinde bulursunuz 

Halk ve Okul 
Kitaplannda mühim iskonto yapılır 

Okul Talebe 
: Kooperatiflerine çok iskontolu kırtasiye verilir 

t Hiik6met bulun numara 2/30 Aydın 117 

~ .................... . 
C. H. P. Basımevi 

l 

iyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her neYİ 
köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 

arzeder. 
• • f'. 

,ı, 

.. . AYDIN 
ilin; her köşesine dağı.lan ve en:. 

•• i 

çok okunan bir tane gündel~~'.1 
gazetesidir. • • 1 

,.,- llinlannızı ( AYDIN ) a veriniz. 
. ... 

• . ,, 

Aydın Ili Tarihi 1 : 

Yuan 

Asaf Gökbel 
Ve 

., 

Hikmet Şölen · 
ilk zamanlardan Milli mlcadele demne kadar blltlla tarla 

Y•kalanm resimleri ile beraber kaydeden kıymetli bir uerclir. 
Her Aydınlanın ba .erden bir tane eclinmeaiai tavsiye ed.ta. · 

Fiab 250 lmraflar-. . . 


