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~~liitıhal saylav/ıkla- ' 
"a parti namzetleri 

seçildi 

-A.nkara 7 (A.A.) C. H. P 
Genel Sekreterliginden tebliğ 
edilmiştir. 
Boş olan Bayazıt, Kütahya 

\re: Zonguldak saylavlıkları için 
7 ıı 11937 pazar günü yapılan 
secimde C. H. P. namzdleri 
~ıhhiye vekaleti müsteşan 
Hüsameddin Koral, başvekalet 
hususi kalem müdürü Vedit 
Öıgören, eski Erzurum saylavı 
tarih coğrafya öğretmenlerin· 
den Necati Göneri ittifakla 
~dlmişlerdir. 

.,,_ 

/f ocaili say/avı 
~Yediın öldü 

Ankara, 7 ( A. A.) - Kocaili 
saylevı Nedim Bozatik dün ve
f atetmiş ve cenazesi bugün 
merasimle kaldırılmıştır. 

Brüksel 
konferansı 

Uzak Şark meselesi 
ite meşgul oluyoı· 

Brüksel 7 ( A. A. ) - Brük 
r.e lde toplanmış olan dokuz 
devlet konferansı bu gün Uzak 
Şc\rkta mevcut anlaşmazbğm 
muhtelif noktalarını daha zi
Yade aydınlatmak vebu an· 
lc.şnıazlığ bir sureti raptını ko
laylaştırmak maksadile Ja
Ponyayı hattı hareketini müm 
kün olduğu kar çabuk bir 
Zarnanda bildirmeğe yeniden 
davet etmiştir. 

Çin Hariciye nezareti Brük 
sel konferansı dışında Çin 
Japon müzakereleri hakkında 
ki şayıaların tamamen asılsız 
olduğunu bilpirmektedir. 

/(omünist ~leyhtar
lığı hakkında Fransız 
gazeteleri ne diyor 

Paris 7 (A.A.) - Komünist 
Enternasyonal aleyhinde Japon 
Alman İtalyan protokolunun 
imzası münasebetile F ramz 
gazeteleri şu neşriyatta bu
lunmaktadırlar. 

Bu sistem ihtimal Sovyet 
~usyadan ziyade İngiliz impa
"Morluğunu istihdaf etmekte~ 
diı-. Ayni şey Fransa hakkın
d:t da söylenebilir. Bizim için 
Su, , üç devletin samimiyet-

Grup maçları 
1 

Nazilli Çanakkaleyi 2-0 
yendi 

Manisa 7 ( Nazili takimile 
sureti mahsusada giden arka· 
daşımızdan ) grup birincilik 

maçlarına iştirak eden Nazillinin 
Mendresspor ve Çakkale ta
kımları bügün kala balık bir 
seyirci kitlesi karştsında kar
şılaşblar. Maç çok hararetli 
oldu. Neticede Nazilli Çanak
kaleyi 2/0 yeni. Takımımız salı 
günü Bahkesirle karşılaşacaktır. -·-
Karapınar 
Tayyaresine ad 
Konma töreni 

Geçen nüshamızda yazdığı

mız gibi 15 ikinci teşrin pazar· 
tesi günü, Karapmarda, Hacı 

Aliobası köyünün Günenideki 

sahada Karapınar tayyaresine 

ad konma töreni yapılacaktır. 
Bu tören için hazırlanan pro

gramı aşağıya yazıyoruz : 

1 Tören tam saat on 

birde başlar. 

2 - İstiklal marşı. 
3 - Aydın vilayeti kuru

adına bir söylev. 
3 - Karapınar adına bir 

söylev. 
5 - İlbay elile tayyareye 

ad konma. 
6 - Tayyare marşı. 
Törene, Halkevi bandasu 

iştirak edecektir. Halkın bu 

törene iştiraki için kamyonlar 

hazırlandığı haber alınmışbr. 

lerine değilse de menfaat en
dişesinden ari olduklarına iti-

mat etmek müşküldur. 

Dünya bundan böyle demok

ratik hürriyet memleketlerinde 

müdahalede bulunmakten har

be tahrik etmekten futuhat 
maksadını ve faşist tahakkü-

münü tahmin için taarruzda 

bulunmaktan ibaret olan mü

şahhas bir siyaset karşınında 

bulunmaktadır . 

YURDDAŞ: 

Bankada Türk paran mı var 
Korkma, çünkü Türk parası 
en sağlam paradır. 

Vilayette 

Vilayet Encümeni 
Vilayet Daimi Encümeni 

dün öğleden sonra İlbay Ôz
demir Gündayın reisliği altın
da toplanmıştır. 

- -
Belediyede : 

Daimi Eııcümen 
toplandı 

Belediye Daimi Encümeni 
dün öğleden sonra Belediye 

reisi Nafiz Karabudağm re· 
isliği altında toplanarak havale 

olunan evrakı tetkik etmiş ve 
karara bağlamıştır. 

-·+--
Belediye meclisi 
Toplanamadı 

Dün akşam saat 20 de bele
diye meclisi teşrinisani devre· 
sinin ikinci toplanbsmı yapa
caktır. Azalardan bir kısmı 

gelmişlerse toplanan aza sayısı 

ekseriyet teminine kati gelm~ 
diğinden müzare açılmamıştır. 

Toplantı belediye reisinin 
davet edeceği başka bir günde 
yapılacak ve bu plantıda ekse
riyet olmasa dahi mevcut aza 
ile ruznamedeki maddler konu· 
şularak karrra bağlanacaktır. 

Kocagüı· ve İmam 
Köy gongreleri de 
Yapıld . 
Aydın Merkez ilçesine bağlı 

Kocagür ocak kongresi evvelki 
gün ve İmamgöy ocak kongre
si de dün akşam ilçe yön ku
rul, üyesinden Hamit Altıpar
mağın başkanlığında toplan
mıştır. 

Kocagür ocak yönkuruluoa 
İsmail İlhan, Mustafa Mutlu ve 
Ali Çavuş, İmamköy ocak yön 

kuruluna da Mehıned Kaya, Hak. 
kı Günaydın. İbrahim Bayrak
tar seçilmişlerdir. 

Bu seçimlerde Kocagürdeı:n 
İsmail İlhan ve İmamköyden 
Mehmed Kaya ocak başkanı 
olmuşlardır. -···-Saltanhisarda 
Parti kongreleri 

Sultanhisar 7 (Hususi)- Sul
tanhisar parti kongreleri dün 
akşamdan itibaren başlamııtır 
Sultanhisar parti idare heye
tinden başkan Hakkı Sümer, 
üye Cevat Dürük ve üye 
Hulusi Salvatlı köyüne gide
rek Salvath yeni ocak heye
tini aşağıdaki şekilde seçmiı~ 
lerdir. 
Başkanhğa Ali Galip Bilgin. 

Nuri Eskici ve Nuri Çullu 
samimi muvaffakiyetler dileriz. 

Bu da bir tip! 

A rkadaşım, önümüzde gi
den birisini göstererek: 

( - Bu adamı tanımı· 
yorsan bile, muhakkak, onun 
gibi olanları görmüşsündür .. 
Biraz fazla, biraz eksiğile, aşa
ğı yukarı, hayatta bir çok ben
zeri vardır. Bu adamı tarif et-
meye lüzum yok.. Uzun veya 
kısa boylu, şişman veya zayıf 
esmer veya sarışın .. Bunun e
hemmiyetini arama .. Ehemmi
yet, karakter de ... 

Daima, mağrurdur. Fakat ne 
için ve hangi manevi varlığa 
güvenerek gurur duyar .. 

Mustehzidir .. Fakat hangi 
kuvveti~ esperisine güvenerek 
istihza eder .. 

Alimdir, her bahse karııır .. 
Yalnız karışmakla kalmaz, öğ
retmeyede kalkar .• Fakat han-
gi tetebbuuna, tahsilne, müs
bet bilgisine güvenerek bunu 
yapar .. 

Bir düşkün için, bir fakir 
için, bir talisiz için onun çok 
acındığını, çok alakalı olduğu-

nu görürsünüz.. Fakat dikkat 
ederseniz; bu alakada, bu acın· 
mada, yukardan bakan, yukar
dan inen bir mana vardır. A. 
cınması, alakası bile yüksek 
edalıdır .. Ve ancak hissedildiği 
zamana münhasırdır . Hele 
maddi neticesini beklemeye 
katiyen hazırlanmayınız .. Çün
kü, biraz sonra ondan eser kal
mamışhr .. 

Ezkaza, ona bir işiniz düş

mesin. . Dünyanın en bedbaht 
ve en gülünç adamı olursunuz .. 
İşinizi görse de, görmese de, 
artık onun minnetdansınız .. 
O, her yerde ve her kese, bunu 
söyler .. O kadar ki, duymayan, 
yaln'ız Mısırdaki sağır sultan
dan başka kimse kalmez .. J 

Arkadaşın sözlerini dinledik
ten sonra dedim ki : 

- Merak etme •. Biraz kendini 
tarif ediyorsun .. Çünkü, bu gü
nün adamı, az çok, bu adamdır. 
Sen, Ben, o!.. 

GÜNCÜ 

... 



YOZ2 AYDIN 

Şelair için"- rİport11j/., : 

lnhisarlarda 
inhisar eleyince, yakm bir 

zamana kadar, en akb başında 
olanlarımız bile 16yle dÜfllniir· 
dük.. ( Hazineye gelir temini 
için kurulmuş bir müesaese .. ) 
Yıllarca, rejinin Oımanh hü· 
h6meti içiDCle kurduğu salta· 
natı, yakından bilen ve g6ren 
neslin bu tellkkisi pek hakıız 
değilcli. 

Çiinki, inhinrlar idaresi, cum· 
huriyetin yurdu, WUIU reji be· 
iyeainden kurtardıktan sonra 

onun yerine ve kapitnlilyon· 
lana yaratbğı düyunu umumi· 
ye beli11n• yıkbktan sonra da 
onun itlerine bakmak üzere, 
kurulmat bir mlleuese tamhrdı. 

Rejinin kallmıa11m, T&rk 
hazineli için bir zarar, di)"IDU
ummniyenin yok edilmesini 
Tlrk hlk6meti için blylk bir 
telalike saaan, bunu alenen 
m-bp etmek dlretini p 
terea saltuat clakentlleri, o 
glnlercle bu telkbrin yapl)ma
mnda hatta ima bir zaman 
· çin yerlepnelinde bqhca imil 
olmuParclar· 

e.g&n hiç flpbeSiz, 18 mil
yoa Tlfk anla""f ve takdir 
-tariftir ki Cumlaariyetia kur· 
chtiu mlellıeleleria ea verimli 
ve faydalı olanlardu biriai ela 
ialaiaularcllr. 

laJaiurlar idaresi: Halk ve 
hllt6ıaet menfaatlerini ayni 
zaviyeden g&oen fakat terazi· 
nin ibrelİDİ et.ima halk ke· 
feaine dotr.u eğen daha doi
l'QIU evveli kazaachrmak, 
llOIU'a kazanmak mretile ça
hpn bir miinaesedir. 

itte din iDIUarlar dairesine 
girip genç ve çahfkaa hepal
dlr Kadri Albntapn brtmn
cla ,. ..... ,. keclar kafam 
'- dltlacelerle dola icli. 

Gllnlerclir pefİDİ kovalacbiun 
fakat mGlbakattaki işlerinden 
bir tiirlü yakahyamadığım bat· 
müdürü yerinde bulunca he· 
men suallerimi 11raladım. 

- lnbisann geçen ve bu yıl
ki hurda sabn almak itleri 
hakkında maliimat lütfetme
nizi diliyorum. 

- Gaçen yıl hurda işimiz 
iki milyon kilo üzerinde idi. 
Bu yıl da her nekadar müret
tebemiz okadarsa da, mahza 
incirin para etmemesi, piya
sanın durgun olması sebebile 
mahsulü kıymetlendirmek için 
piyasadan çekilmemek üzere 
bir müddet daha almakta de
vam edeceğiz. Bu suretle mllm 
kün oldup kadar muhitimize 
nafi olmağa çahpyoruz. 

Bu yılki mubayaabmız §İm· 

diden ikibuçuk milyon kiloyu 
bulmuttur. idare bu sene, de 
ıeçin aeaeki fiatlercle fark 
yapmayarak, ilk defa ilin etti· 
ğimiz fiatler lzerinde m•ba
yaaya devam etmiftir. 

Birbuçuk aydanberi Jzmirde 
hurda piyuaaa d&t kurut ol· 
daju' IWda burada yine fiat 
dlifllriilmemiftir. 

• BQpmizin tlltibı ifleri 
hakkında da Aydm okurlarım 
aydınlatır masımz? 

Tlltilne ıelince ; ttitünleri
miz bu sene sureti umumiyede 
iyidir. Tlcc:ar da bu ytlbek 
kaliteye 16re piyuaya girmif 
bulunmaktachr. Bu g6nkO fiat
lar 50-70 kUl'Uf araaandac:br. 
idaremiz her HDe olcluiu ıibi 
piyauda nazım vazifesini yap
maktadır. Halen mmtakamız
cla geri, glen ve Felemenk 
lauapuyalan mubayaa ya .. -
yerlar. 

Baht /şi 
il- Yaa: V. H. 

Dltla otlam ki ; blklaaet 1 jiai. -..ıanclıjmı ılrlyor, 
........ bçanı icle•la telacllt ... ,.., ... 
edifor, laattl lmqaaa diziyor- Sua bunlara llylemek iate· 
ela JiM e,le ik• bçatm 1- mudim Macid. Ulria ifte öl-
... .....,.. ela bir kere.. 

Tlrk ldlJ•ı 111 barptan Babam hakikaten çok beye 
ve alimden koddaja için kaç- caah idi. Koltatm yalanda. 
mamjma en hiriaci delildir Sak uk çekflil •tarumm 
bu.. handa yapbtı duman hele-
Eğer alümden korbaydı , zonlanaa dalgın, dalgın bir 

harp meyclammn m6teha•mil mlcldet bakb ve sonra kendi-
illmlae karp kendini ıeride badine llyltlyormUf gibi mı-
bekleyen mabakkak ölime nlclandı: 
atar iDi idi 1 Sonu iyi olur İnfaallah ... 

O ; kaçıyor. Heyecanı banada •irayet 
Ç&ulri lteaclilerini korumpk etmişti. Onun bahsettiği bu 

için boiuftaia, cl8iüft8i ço- köt& idareden biraz ela onu 
lak çocuğunun ıericle ezildi- auçlu g6r6yordum timdi. 

Bu yıl bllgemizin tltln 
rekolteli ae bdanbr 1 

- Aydm, Deai•li, Isparta 
ve burclar viliyetleriai pmil 
olan bq mlclGrllk mmtaka-
11nda iatilı•al yekünu iki mil· 
yon kilodur. Bunun takriben 
yedi yüz bin kilosu Ayclm mm· 
taka11nda imbsal edilmiıtir. 

lnbisarb maddeler satı
tında bir fark var m1dır? 

içki sabflarında fark var, 
daha ziyade şarap sarfiyatının 
yükseldiğini hissediyoruz. 

Umumi surette sabşlarunız 
iyidir, Bunu balkın kaçaktan 
nefretine ve idarenin çıkardı· 
ğı malın nefasetini takdir et
miş olmaıma medyunuz. 

Kaçakçılık itleri hakkın
da sual sora bilir miyim ? 

Hay hay diyor ve izaha
tına devam ediyor .. 
Mmtakamızda kaçak vukua

b kalmam•ıbr. En mllzmin ka· 
çak yeri lıpartamn Hatabey 
nahiyesinde idi. Bu nahiye til
tiincnleri üzerinde idare iki 
yıldır vaktinde tütln milbayaa 
etmek ve değer fiatla saba 
almak suretile, bura hallam, 
ylr6dnlderi yanlıt yolundan 
çevirmif, biittın bir muhit hem 
kanuna muhalefetten kurtul· 
muş ve hemde iktisadi refaha 
kavutmllflur. Nitekim bu yıl 
kendilerine avans ve kanaviça 
dapdıllDlfbr ki, bu ulll bqka 
yerele yoktur. Tiit6nlerde he
men umumiyetle mllbayaa edı1-
mek Ozere bulunmuştur. 

Sayan bq müdiiril daha çok 
meşsul etmemek iare teşekk6r 
ederek yanından aynlcbm.Hem 
daireden aynlyor ve hemde 
dilfliniyorum, Hata bey ttlt&n
cllllğli hakkmda kliçOklljilm· 
de pbid oldajam bir habram 
vardır. Bmm o devire yetifme· 
yen ba fllnün mutlu çoculdan
na yuaJDD .. 

Hata bey t8t8n kaçakçılan, 
Burdura iki mt unkbkta ba· 

Vatama idaresi inkilahl ya· 
pan fırkamn ittihat ve Terak
kımn elinde idi. Babam da o 
fırkama hem ele oldukça ubn 
.. ,..... bir ldaı idi. Mademki 
feaahjı aMJGftl•; .,. lly
lemiyonla. Neye lataaWdaki 
arkadaflarina JUllllJorda. 8a 
d8flnc:eler kafamda clotark• 
ı•Jri ihtiyari cli6mlede .,.._ 
yordam. . 

Bu Y&fllD& kadar balwmla 
blyle bir ·-kapela ....... 
..... hattl bmm akhma laUe 
ıetirmemiftim. bualan .ayle
dikten sonra b6ylk bir •na
sızhk yapmı' gibi fena halele 
utandım. 

Bu s6zlerimi duyan babam, 
hayretle yüzüme baktı V. içi· 
ni çekerek : . 

ilk balatta bakbaan oğ
lum, dedi. Mademki ı&ilyorus, 
glrdiljGmld llylememb. il- 1 
zun, llkiDJ kime? 

SAYI ı 

yandır k6y&nde tütiln sab 
luda. Yıl 325 veya 326. . t 
aylanm çokluk alikam1z. 
bu k6yde geçirirdim. T 
aht verifinin yapldığı harm 
lann arU1na Buduz k6yi · 
kametinden gelen reji kolcul 
baabrdı. Yarım saat süren 
mtlaademe kolculardan bir 
kaçakılardan iki türk deli 
ıı ile oradan kaçamıyan 
kiyi& kaclımıa öliimiyle n 
celencli ... 

Sonralan aylarca hem kul 
ve hel!lde bçakçıların Burd 
cinayet mahkedlainde dava 
lan silrdü, 61en kolcunun bı 
komtu olan kan•ı ise, rejiDI 
liitfettiği on mecidiyeyi biti 
dikten sonra tezgih dokuy 
rak hem kendini hemde çocuk 
lannı bellemeğe çahfırdı. 

itte iki devrin milkay 
reji ikaçajm 6-e geçme 
için Tiridi tlrke lurdmr, onla 
lana fellketleri kaqa11nda hi 
tmmadaa lraumnı dolclurm 
için bqka kurbanlar arar "' 
bul urda. 

Cumhuriyet inlıisarlan o 
rm mirau olan k6tfi bir gören 
mtlabet tedbirlerle otadan kal 
cbnyor. 

lnbiaarh maddelerin nefaseti 
Miul mi iatiyonuuuz, ifte y 
rakının girdllğü reğbet.. 

Tam bir ticari ziluaiyetil 
g&nden gine tasarrufa giden. 
bu mle11e1e h• devlet bazı 
aealnin en inthtaiı gelir kay• 
nağı, hem TIJ'k miitt••mbnıo 
dayanağı ve liemde TUrklıt 
uhhatnun koruyue~du. 

Artu fUab istihliki bize 
na mlljdeliyor. 

TBrk IOfruuıcla tirk praba. 
Bu b6ylk idealin tabaklai 
mljcleaidir. 

lmtt,u _.Oti "U..-1 Nepl.Ja ................ 
......... ,.1 

c. B. ••• _... 

Bama 8IJlemeclik mi ...... 
diyonma, 

O.. da yaptık. Fakat it 
cllseleceilne pttikçe •rpa 
urda.. 

Qhld ... .... ettilcleri-
miıde ...... ulak Wr .., ,. • 
pa bllmek kclntiade cleiil61er

llt•lebti Wr WhsetW.• 
ebaiJor ki, memleket bir Na .. 
polyoa ta".P- haliPli o1cla. 

_..malradcleratm oida· 
re ..&,or. Milletbt taliiae o is-. 
tibmet veriyor .. 

Bir yol 
sidiyor ve ·de &yor, 
eter piai, piame ilmek; en ha .. 
6fi beylaad yere'* yap.. soa· 
ra meDfalarda .Wnmek is· 
terteD llyle. 

Kencliwclea bata aac:br olma· 
yacq.. kani elaa ba at ten
kide ~ talaam.,al edemiyor. 

CDe•a :u yarta) 
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:ı Spor Sahifesi •• •• 
-

Türki e Futbol Birincilikleri y 
Grup Merkezinde İyi .Dereceler Aldık 

Şampiyon Takımımız Bugün Balıkesir Şampiyonu ile Karşılaşacak 

Manisa 8 ( Hususi ) - Cuma 
günü kapalı bir hava ile Ay
dından ayrılan kafilemiz Tor
balıyı geçer geçmez müthiş 
bir yağmura yakalandı. İzmire 
varışımızı yazmadan evvel Ka
rapınarın genç sporcularının 

çok nazik bir hareketlerini 
kaylt ve tebarüz ettirmek is
terim. 

Tirenimiz Karapınarda du
rur durmaz Karapınar gençler 
birliği reisi ile genç sporcu
larından bir grupun ellerinde 
güzel bir buketle vagonumuza 
ilerlediklerini gördük. 

Reis; Mahmud Oral kısa bir 
kaç. sözle bölgemiz şampyonu
na muvaffakiyetler ve hayırlı 

yolculuklar diledi. İki taraf ta 
birbirlerini sağol diyerek se
lamladı. 

İzmire; bardaktan boşanır
casına yağan bıktırıcı, azap 
verici bir yağmur altında in
dik. Ve ayni yağmur bizi ak
şam saat on sekizde indiğimiz 
Manisa istasyonunda da kar
şıladı. 

Lakin işte o kadar. Manisa 
istasyonunda bizi karşılayan 

yalnız yağmur oldu. 
Eğer Sakaryasporun reisi 

Enver ; belki bir arkadaş gelir 
ümidile istasyonuna gelmemiş 
okaydı o şiddetli yağmur al
tında pek yabancısı olduğu
muz bu diyarda halimiz pek 
kötü olacaktı. 

Biz şaşkın, şaşkın ne yapa
cağımızı düşünürken kolumdan 
tuttu ve sayesinde arabalar!~ 
şehre gidebildik. İyi kötü yer
leştik. 

Kura çekmek ve hazırlan

mak için bölge asbaşkanını 
aradık. Nihayet 10da halkevi 
riyaset odasında Manisanın 
sayın ilbayı ve bölge başkam 
Lütfi Kırdarın huzurunda çe
kildi. 
Aydın 4 nomarayı çektı ve 

Çanakkale şampiyonu ile pazar 
günü karşılacağını anladı. Yal
nız hepimizin zihnini kurcalı
yan bir endişe var. 

Y ağrnur böyle devam ederse 
müsabakalar nasıl yapılacak. 
Federasyon mümessili Bay 
Alaeddin Manisanm yeni ya· 
pılmakta olan sitadmda maç 
yapmanın imkansız olduğunu 
söyledi. Nihayet müsabakaların 
eski sahada yapılması kararlaştı.' 

Cumartesi sabahı hava yine 

kapalı olmakla beraber yağ
mur yağmıyordu artık. 

Saat birbuçukta bin kişiye 

yakın seyirci sahanın etrafını 
doldurmuştu. 

İkiye doğru İlbay geldi ve 
halkın alkışları ile karşılandı. 

Genç sporcuların ve bütün 
halkın sayğı ile selamladıkları 
şanlı Türk bayrağı istiklal Mar
şımız çalınırken direğe çekildi. 

Takımlar hurufu heca sıra
sile sıralanmışlardı Ve o sıra 

ile bir geçit resmi yapblar. 
Aydın şampiyonu en başta 

ve bölgemizin bayrağını taşı

yarak canlı adımlarla geçti. 
Çok alkışlandı. Onu yine sü
rekli alkışlar arasında geçen 
Balıkesir, Çanakkale, ve Ma
nisa şampiyonları takip ettiler. 
Merasim bitti. Heyecanda baş
ladı. 

Sahayı tetkik eden hakemin 
ortada durduğunu gördiik. Bir 
düdük sesi yüreklerimizi hop
lattı. Spor sahasının hakimi ve 
hakemi gençleri meydana ça
ğırıyor. 

Evvela Balıkesirliler çıktılar. 
Halkı selamladılar ve alkışlan
dılar. Sonra Manisalılar çıktı
lar. Selamladılar ve alkışlandı
lar. 

Maç Balıkesirlilerin akını ile 
başladı. Oyun çok seri oynanı
yor. Manisa takımı hemen va
ziyete hakim oldu. 

Top Bahkesirin nısıf sahsın
da dolaşıyor. Manisalıların 
akınları ani. atılışları seri olu
yor. Balıkesi müdafaası bu hu
cumları pek zor kesiyor. 

On birinci dakikada Mani
sabların soldan inkişaf eden 
bir akınlarını görüyorüz . 

Kalecinin kararsızhğı ve çı
kış için rereddüdü. Ortalanan 
top tamamen serbest kalan 
merkez muhacimi yetişti. Şüt · 
ve g°ol ... 

Buna cevap vermek isteyen 
Balıkesirliler . biraz açılır gibi 
oldular. Fakat akınları daima 
kesiliyor ve hemen mukabil 
bir akına tahavvül ediyor. · 

Oyun devrenin sonuna kadar 
böyle neticesiz oynandı. Yalnız 
devrenin bitmesine daha on 
dakika kadar zaman olduğunu 
sandığımız bjr sırada hakemin 
bitme düdüğünü hayretle duy
duk. Nihayet anlaşıldı. Hake
min saatının yelkovanı her han
gi bir sarsıntı tesiriyle bu sekiz 

on dakikalık mesafeyi atlamış. 
İkinci devre başlar başlamaz 

Balıkesirin sağ içi hakem tara
fından oyundan cıkarıldı. Sonra . . 
öğrendik. Hakeme itiraz etmiş. 

Lakin on kişi kalmalarına 
rağmen Balıkesirlilerin bu dev
rede de çok teknik bir oyun 
çıkardıklarına şahit olduk. 
Oyun Balıkesrin baskısı ile 
başladı ve öyle bitti. 

Balıkesirliler akınlarını da- ' 
ima sol açıkları vasıtasiyle ya
pıyorlar ve çok tecrübeli bir 
futbolcu olduğunu gördüğü
müz sol açık o kadar güzel 
o kadar görerek ortalayışlar 
ypıyor paslar veriyor ki in
san gayri ihtiyari heyecanla
nıyor. Bu güzel oyunun seme
resiz kalmasına imkan yoktu ve 

Balıkesirliler bu devrede de 
dört sayı yaptılar. Manisalılar
da bir sayı yaptı)arsada bu 
neticenin 2-4 olmasından ba~
ka bir şeye yaramadı. 

Bu suretle Manisa takımı 
tasfiyeye uğramış oldu. 

Pazar günü saat ikide Ay
dın şampiyonu Nazilli Meııdres 
takımı ile Çanakkale şampiyo
nu Biga takımı karşılaştılar. 
Hava çok güzel, hatta sıcak. 

Oyun çocuklarımızın haki
miyeti ile başladı ve öyle bitti. 
Hernedense şampiyonumuz bu 
gün her zaman gösterdiği gü· 
zel oyunu çıkaramıyordu. 

Bunda karşıkı takımın çok 
havadan ve rast gele oynayı
şının de tesiri vardı. 

Birinci devrede bir sayı yap
tılar. İkinci devrede de bir sa
yı yaptılar ve sahayı 2-0 galip 
olarak terkettiler. 

Çanakkale şampiyonu çok 
bozuk bir oyun oynadı. Hücum 
hattile müdafaa hatları tama
men biribirinden ayrı oynuyor
lar. Ve ekseriyetle hücum hat
lan yapbkları akınlarda bizim 
kalenin önünde istinatsız ve 
takviyesiz kalıyor. Bir kaç fır
sab da aceleleri ve heyecanları 
yüzünden kaçırdılar. 

Sayın İlbay bügün de saha
da idiler ve maçı başından so
nuna kadar alaka ile takip 
ettiler 

Yarın salı günü .şampiyonu
muzla Balıkesir .şamiyonu gu
rup binciliği için karşılaşa
caklardır. Takımımızın mane 
viyab yükselC ve neticeden 
çok ümidlidirler. 

1 
Şikayetlrr ve Dilekler: 

Haklı Bir şikayet 
Dün akşam matbaamıza 

tamdıklardan bir zat geldi. E
linde bir telgraf, bir mektup 
ve bir kaç İstanbul gazetesi 
vardı. 

Mektup ve gazeteleri dün 
sabah ve telgrafıda ancak biraz 
evvel aldığını ve üç günden bir 
devrialem seyahatmın yapıldı
ğı bu asır da İstanbuldan çeki
len bir telgrafın üç günde 
Aydına geldiğini söyleyen bu 
zatın çok haklı bulduğumuz 
teessürüne kalben iştirak et-
mekten kendimizi alamadık. 

Filhakika mektup ve gaz!!
teJer 61111937 tarihinde ve tel
graf ise bunlardan bir gün ev
vel saat 15117 de İstanbul 
potanesine verilmiş olmasına 
rağmen mektup ve gazeteler 
telgraftan tam on iki saat e\'

vel bize şikayete gelen zatın 
eline vasıl oldğu Üzerlerindeki 
tarih ve damgalarından anlasıl
maktadır. Alakadarların naza
rıdikkatını celbederiz. 

Belediyeni ııazaı· ı 
Dikkatine 

Aydınlı bir kariimiz yazıyor: 
Aydın belediyesinin tarifesi 

üzerine ince saz olnııyan her 
kahvede kahve çay· gibi meş
ruban yüz para olduğe. halde 
bazı yerlerde halkın arzusu 
sorulmadan hususi getirilerek 
müşteriden beş kuruş aldıkları 
görülmekte ve bu husus ekse.
riya umumhane kahvelerinde 
tatbik edilmektedir. 

Bu chususta belediyemizin 
dikkatini celbetmek için lüt
fen gazetenizin bir sutununa 
derçetmenizi rıca ederim. 

S. Güraydın 

:········ Abone şeraiti ········: 
! YıUığı her yer için 6 lira. ! 
E Altı aylığı 3 liradır. i 
; idare yeri: Aydında C. H. ; . . 
: P. Baaımevi. : 
i gazeteye ait yazılar için ~ 
~ yazı işleri müdürlüğüne. ilan- ~ 
f lar için idare müdürlüğüne ~ 
~ müracaat edilmelidir. ~ . ................................................ . 
Duyduğuma göre Manis ta· 

kımı birinci devrenin noksan 
oynandığı ve Bahkesrin lisasnları 
hakkında merkeze itiraz yap4 

mış. noksan oyatılan miktar 
ikinci devrede de telafi edilmiş 
isede Federasyonun bu maçın 
tekrarlanmasını emretmesi de 
muhtemeldir. 

O takdir de takımımız o 
müsabakanın galibi ile karşıla
şacaktır. Maamrfih umumi 
kanaat müsabaka tekrar edil
sede neticenin degişmeyeceği 
merkezindedir. 

Yarınki müsabaka çok he
yecanlı olacak gibi görünüyor. 
Halk büyük bir sabırs!zlıkla 
bu müsabakayı bekliyor. Mü
sabakanın heyecanı daha şim
diden keudini gösteriyor. 

Çataloğlu 
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lf Aydın memleket hastanesi Hariciye mütehassısı 

Paris tıp fakültesi bastanelerioden mezun 
Muayenehane: Park karşısında yeni yaptırdığı evinde 

her gün hastalarını sabah saat 7 - 8, öğleden sonra 3-6 ya 
kadar kabul eder. 

ilin 
Ayduı vakıf /ar 
İdaresinden 

Karacasu merkez kasabasın
da carşı içinde kain Nazilli 
vakıflar idaresine ait bilumum 
dükkan ve mağazaların ve kah
velerin mülkiyeti açık arthrma 
suretile ve değer fiatla satı
lacaktır. İhale bedeli peşindir. 
Artırmaya iştirak edecek olan
lar önden 0 0 7.5 muvakkat te
minat vereceklerdir. ihaleleri 
l 31121937 pazartesi saat 9 da 
karacasu kaza merkezinde 
yapılacaktır. Taliplerle fazla 
malumat almak isteyenlerin 
her gün Nazilli vakıflar idare-

müracaat edilebilir. 

ilin 
Aydın Vilayeti 
Def terdarlığ;ındaıı 

Eski 25 kuruşluk nikelle 10 
kuruşluk bronz paralar 2inci· 
teşrin 937 sonunda tedavül 
mevkiinden kaldırılacağı ci-

hetle malsandığı ile ziraat 
bankasına müracaat edenler-

den bu nevi paraları ahp mu
kabillerinde diğer paralardan 

vermek suretile değiştirilecek
tir. Keyfiyet ilin olunur. 

(182) 7,10,13,16,19 

sine veyahut o gün Karacasuya 
varacak memura müracaatları. 
(183) 9 16 21 10 

,,.., :ıtll!!!ll ' -~~~lllll'!"I :!itil'~~ ~V-;t.~llll"'l:ll'!!'llfl! .. ~ r'!: ~""~ ~ııtık!'ıll'~ııııWıı11ıı~~ıı:-ııı~~ıı:,ıe.,~,.~1ıı~~~ IMıl~· 
f!t Her aradığınızı IJ 

• Kitapçılık ve kağıtçılık evinde bulursunuz f+ 
~ . 

Halk ve Okul 
t:~ Kitaplannda mühim iskonto yapılır ~i 

r.] Okul Talebe r+l 
ft] Kooperatiflerine çok iskontolu kırtasiye verilir (•J 
~ ru 
[tj Hükumet bulvarı numara 2/30 Aydın 117 [+ 
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6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır~ Bu 
fırsatın kaçırılmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 
Demiryolu caddesi : Aydın 

I' l!llflU I 1 l' 1 l 1 il ıtl 1'1 ""111".ı''llıııı·'llmı•ı 

i@ı DOKTOR - BAKTERiYOLOG 
~ 

1§} Nuri Şemsi Güneren 
~ İntani Hastalıklar Mütehassısı 
~ 
~ Dahili İntani hastahkları laburatuvar muayenelerile 

teşhis ve tedavi eder S Muayenehanesi: 

Nazilli köprüsü karşısında Her gün hastalarım kabul eder 

lıw 1Jmr...~iı•···'''ıı,,ııı!ı. 

Yalnız 

Emniyet Eczanesinde 

C. H. P. Basım evi 
iyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her nevi 

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 
arzeder. 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
,.- İlanlannızı ( AYDIN ) a veriniz. 

Aydı.o İli Tarihi 
Yazan 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
llk zamanlardan Milli mücadele devrine kadar bütün tarih 

vakalarını resimleri ile beraber kaydeden kıymetli bir eserdir. 

. 

Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 

Fiatı 250 kuruştur. 

" '1 ' '• 1'1 . ,,, ""1'1111111• •'I 
! Foto Abbas T oğu 
1 F otoğrafcıhk ve levazimatı 

1 Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma
kinaları çok şık kornişler, albümler, rontken filim

- lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol-

E mıyan amatörlere çeşitli ağrandisman yaptırmak 
istiyenlere kolaylık gösterilir. 

.._ 140 Aydın hükumet bulvarı vakıflar idaresi altında 

mıı1ıııtıııtıı~••ıtaııı1ıı ı~ıl!llbt 61dlıı6 lııdDlıııt1111ıııaıaıtıı 
...................................................... : 
f DOKTOR ı 

i FAHREDDİN SÜGÜR İ 
ı Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütabassısı : 

Pariı Tıp Fakültesi Hastanelerinden lhtisaalı i 
Muayenehane: Aydında Gazi Bulvannda Bafalıowlu dükkanının ı 

üzerinde her gün aabahdan akıama kadar Haatalannı kabul eder . 
.................................................... ..: 


