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YIL : 1 22 Mart 1938 - SALI SAYI: 196 

Sayısı : 100 Pal'a PAZARTESiDEN BAŞKA HER CON ÇlKAR SiYASi HALK GAZETESi Say111 : 100 Para 

Spor hareketleri ---Pazar günkü maçlar heycanlı oldu 
---------------------Men d re s spor Söke sporu 1-7 yendi 

Aydın spor Sümer spora O" 1 yenildi --------Bölge lilderiniıı ikinc:i haf- Söke takımında eskilerden 
taıı çok heycanb geçti. Saha- Saitle Mustafa ve sağ açık 
yı ti•diye kadar pekaz gö- oynayan Hasandan başka kim· 
rülmü~ bir kalabalık doldura· se yok gibi. Geçen sene fut-
yordu. bolu bırakarak güreıe çalışan 

Tam saat 14 te Söke spor· Palayıda eski takımında yer 
lllar, onları takiben de Mend- almıı görüyoruz. 
res ıporhlar alkışlar arasında Mendrcs sporda iki noksan-
sahaya çıkarak balkı selam- la şöyle idi. 

l-adılar · Muammer - Hüsnü - Duman, 
Hakem Doktor Münif· Macid, Aladddin .. Bedri, Sa-
Takımlar sahaya şu şekilde mi, Şevki, Ali oyunun ilk da-

dizildiler · kikalannda Mendrealiler kolay 
Söke spor : Fazıl - Ahmed, bir hikimiyet kurdular 't'C Sö-

pala - Hasan, Sait, Ah:med - ke kaleaiııi sık sık ziyarete 
Hasan, AH~ Kemal, Mustafa, başladılar. Ekserisı Söke mü-
Şinas\. • De·neu 3ncü sayfada. 

Ajansın Bir Tashihi 
İngiltere ile yapbğımız mali müzakerelere ve 
vergi tenziline aid lstanbul gazetelerinde neşir 

olunan havadisler hakikata yugun değildir ------------Ankara 21 [A. A.) İngiltere lar bakikata uymamaktadll'. 
de bulunan bankacdarızın yap Yine lstenbul gazetelerinde 
nıakta oldukları temaslar ve vergi tenziline aid çıkan ha-
bunlara iltihak etmek üzere vadisler de bu cümledendir. 
g6nderilen maliye vekileti Her şeyin olduğu gibi zama-

hakıt işleri umum nıiidilrünün mnda efkarı umumiyeye arzım 
h.areketi münasebtiyle İstanbul şiar edinen hükômetimiz bu 
gazetelerinde neşrolunan ha- neşriyatın tashihine Anadolu 
vadislerde ifade olunan rakam Ajansını memur eylemiştir. 

Milli küme 
maçları 

Ankara, 20 [ A. A. ] - Bu 

hafta yapılan milli küıne maç
~arında Ankara Muhafız gücü 
I~ir ü~oku iki bir, Harbiye 
Burduru sıfır üç, İstanbul da 
Güneş Galatasarayı sıfır yedi 
Ycnmişlerdır. --

Halkeoi köteıi: 

1 - Bugün saa 17 de 
dil tarih ve edebiyat komi
tesi toplanacaktır. 

2 - Saat 20 de Fransız
ca dil dersi vardır. 

3 - Saat 20 de halkevi 
binaıında giireı dersleri 
devam edecektir. ..... 

Hatay seçimi 
Ankara 21 [ A. A. ) - Ce· 

nevreden alınan haberlere 
göre Hatay seçim komisyonu 
mesaisini bitirmiştir. Seçim 
On beş Nisanda başlayacak 
ve Haziran sonunda bitecek
br. Seçimi komisyon refakatın
da kontrol etmek üzere mil
letler cemiyeti tarafından yir· 
mi kadar murakıp gönderile
cek ve bunlar arasında heye
timizin talebi üzerine Yogus-
lavya ve Yunanistan tebasın
danda murakıplar bulunacaktll'. -···-Bel'!_diY_ede .! 

Daimi encümen 
Toplandı 

Belediye Daimi encümeni 
dün öğleden sonra Belediye 
Reisi Nafiz Karabudağm re

isliğinde toplanarak haYale olu-
nan e'f'rakı tetkik et.mit ve 
karara bailam11tır . 

Dünkü Kamutay 
1 T oplanhsında bir çok 
ı kanun layihaları mü

zakere ve kabul edildi 
Ankara 21 l A. A J - Ka

mutayın bu günkü toplanb
sında askeri ve mülki tekaüt 
kanununun 48 inci maddesinin 
değiştirilmesine, müze ve mil
li saraylardan alınacak du
hüliye ücretlerinin tenziline. 
Devlet müesseselerile tilrk -
ler veva türk sermayesile 
müteşekkil şirketler tarafından 
Satın alınan buharlı gemi-
lerle memlekette yapılan mü
masilleri için getirilecek eşya
nın gümrük resminden istis
nasına ait kanun liyihalan
nın ikinci müzakeresi yapılmış 
ve kabul edilmiştir. 

Müteakiben 1937 mali yıb 
muvazcnei umumiye kanunun
da yazılı bütçe ve cetvellerin 
bazılarına değişiklik yapılma

sına, 937 mali yılında Nafia 
Vekaleti emirlerindeki mek
teplerin inşaat ve tamirat 
fasıllanndan sarfedilemiyen 
tahsisatın 938 mali bütçesine 
yeniden varidat kaydedilmesi, 
Osmanlı bankası imtiyazının 
temdidi hakkındaki kanunlar 
müzakere ve kabul edilmiştir. 

H alkeflinde : 
- -Halkevi yönetim kurulu diia 

başkan avukat Neıet Ak.ko
run başkanhğında haftalık 
toplanbsını yapmııhr. ..... 
Portakal Bagraqıı 

Halkevimiz tarafmdan 17 ni
san 938 pazar günü Sultanbi
ıarda portakal Bayramı tertip 
olunmuştur. Bayrama i~irik 
edecekler gayet cüzi bir nakil 
ücretile Sultanhisara gidebile
ceklerdir. 

Bu Geziye J:lalkevi bandoıucla 
iştirak edecektir. Bu gezide 
Niza harabeleri de ge~ilecek
tir. 

Gezi proğramı 1 niaan938de 
neırolunacaktır. 

• o@llie> • 

Villiget daimi 
Encümeni 

Vilayet daimi encümeni dBa 
öğledenıonra İlbay B. O. G&nda
yın baıkanhğında toplanmışbr. 

Bu toplanbda gelen evrak oku

muş Ye Kuyucakta yeniden 
yaptırılacak iki bin lira ke
ıifli ilkokul binaaımn ihaleıini 
yapmııtır. 

Halkevi Başkanlığından: 

23-3-938 Çarşamba günü saat 20 de Halkevi
mizde seri konferansı ve müzik konseri devam 
edecektir. 

PROGRAM 
1 - Konferans: 

(Gebe kadının sıhhi durumu) Dr. Münif Erman 
2 - Müzik konseri: 

( Kemanla klasik parçalar } Ortaokul müzik öğ-
retmeni Abdullah Güleryüzlü 

3 - Konferans ve Konser gösterit salon onda verilecektir. 
Davetiye yoktur. Bütün yurddaşlar davetlimizdir. · 

Ha~at~an aealu: 

Cumhıir.iyetten sonra vakıflar 

Yeni Evkaf müdürü, elime 
bir kitap vermek isteye
rek: 

- Bak, dedi, Vakıflar U
mum müdürlüğünün çıkardığı 
bu eserde ne hazineler var .. 

Uzatılan kitap, gözleri ka
matbracak ve tabiatın nefa
seti itibarile insam hayrete 
düşürecek kadar fevkalade 
bir ıeydi.. Elime aldım.. Sade, 

fakat cidden çok kibar bir 
kapağı, en canh resimleri Ye 

çok güzel kağıdı ile, bu kitap, 
muhakkak ki bizde büyük 
bir itina mahsulü olan ve mat
baa sanat ve tekniği bakı
mından en önde gelen eser
ler arasındadır. 

" Cümhuriyetten eyye) ve 
ıonra vakıflar n adım tapyan 

·Denmı 1 iaci 1ayfada -
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il içinden röportajlar: 
,,,,_.,..~~-- ._........ 

Nazilli 
Pamuk ıslah istasyQnunda _, ____________________ ...:,.....; __ 

O. Becerik 
-3-

Bizim endüstürileşme siya
setimizin temeli, milli mahsul
lerimizie dayanır. Endüstri 
hamlelerimiz, hızını milli mah-
sullerimizin inkişafından alır. 
Ziraat kalkınmalarımıı;, endüs-
tri alanındaki ilerlememizle 
bir yörür. 

Bnunn en yakin misali, Na
zilli pamuk ıslah istasyonu ve 
Nazilli basma fabrikasıdır. 

Cumhuriyet hüômeti Nazil
lide basma fabrikası kurmağı 
tasarlayınca, fabrikamn maki
nelerinden önce, fabrikanın 

muhtac olacağı ıyı pa
muğu yetiştirme tedbirini 
aldı. İlk tecrübelerden müsbet 
neticeler elde edildikten son
ra basma fabrikası kurulma 
kararmı Yerdi. 

Nazilli pamuk ıslah istas
yonu 933 te kuruldu. O yıl 2 
dönümlük bir tecrübe tarlaıı 
ekilerek işe başlandı .. 934 tc 
ekim sahası 200-300 dönüme 
çıkarıldı fakat buda tecrübe 
idi.. 936 yılında 750 dönümü 
istasyon ve 4500 dönümüde 
Ortaklar tarafında ekilerek 
üretme başladı. 

937 de üretme işi daha çok 
inkişaf etti. İstasyonun ekiş 
sahası 1300 dönüme çıkarıldı, 
Nazili, Karacasu ve Bozdoğan 
ilcelerinde de 70,000 dönüm 
ekildi. 

937 de Akala cinsi pamu· 
gun ekim sahası genişle
tilerek, Aydın, Söke v Çine 
kazalarına elli bin, Muğla iline 
üç bin, Denizli İline yirmi dört 
bin, Çoruma da üç bin dö-
nümlük has akala tohumu 
Yerilmiştir. 

Şu noktayı da ilave edayim 
ki, geçen yıl buralarda ekilen 
akala cinsi tohumları İstasyon 
saf telakki etmiyor, bunlarda 
ekilmesi memnu olan tohum
lar gibi vilayet dışına çıkarı
lacak, bu bölgelere de bu yıl 
yine istasyonun yetiştirdiği 
tohumlar dağıdılacekbr. 

Bu baılanğıçtan aonra he
men ıunu ilave edeyim ki, i.
tasyonun kuruluşunda, ilk tec
riibelerde, üretme teşkilibnda 
eski müdür mütehassıs mer
hum Celilin büyük hizmet ve 
himmetini, akala tohumundan 
faydalanan her çiftçi ve mü
essese daima ve şükranla a
nacaktır ve anmalıdır . 

Akala tohumu eken her 
çiftçi, daima bu fedakar Türk 
çocuğunu, Türk mütahassısıD1 
hatırlayacaktır ye habrlama
hdır da ..• 

Bu gün en büyük tesellimiz, 
Celilin yerini alan Kemalin de 
bilgi, çalışmak ve fedakarlık 
bakımından ayni va11fları ta
şımasıdır. 

Bu günkü Müdür Kemal 
Halkalıdan yetişmiş, Mısırda 
uzun müddet Kral ziraat ce
miyeti pamuk İstasyonunda 
çalışmış, mesleğinde tecrübe 
ve ihtisasasmı artırmış bir 
gençtir. 

B. Kemal Sezen Aydın için 
rica ettiğim malumatı benden 
esirgemedi. Saati erce süren 
konuşmalarımızdan aldığım 
çok kıymetli notları sayın 
okurlarıma arzediyorum. 

- İstasyonun ekim sahası 
nerelerdir ? 

- Aydın [ bütün kazalarile J 
Denizli, İzmir, Manisa, Muğla 
ve Çorum viliyetleridir. 

Bu saha tamamen Akala 
cinsi pamuk ekecektir. Yapı
lan uzun tecrübelerdeu, bu 
muhite ve iklime Akala cin-
sinin en uygun olduğu anla
şılmıştır. 

Bu muhitte aynı zamanda 
yerli cinsi pamukta ekilebilir. 
ileride buda tamamen kalka
caksada şimdilik serbest bıra
kılmıştır. Çünki yerli pamuk 
Akala cinsine tesir yapamaz. 
Akalaya tesir yapan Ameri
kan cinsi pamuk ekimi tama
men menedilmiştir. 

- Akala cinsi pamuğun 
diğer cinslerden farkı nedir ? 

- Aka!a cinsi pamuk ev
saf itibarile çok yüksektir. 
telleri 32 milimetredir. Hasılatı 
bu muhitte, dönümde vasati 
160 kilo çekirdekli pamuktur. 
Randmanı 36 dır. Yani 100 
kilo çekirdekli pamuktan 36 
kilo mahlıç alınır. Telleri mu
kavimdir. Tellerin uzunluğu 
yeknes&ktır. Bu cins pamuk
tan 40-50 numara iplik ya
pılabilir. Yerli cinsten kiloda 
aşağı yukarı 10 kuruş fazlasi
le satılabilir, kıymetli bir pa
muktur. 

Yerliye nazaran hem kalite 
hem hasılat ve hem de fiyat 
itibarile çok yüksektir. İnce 
iplik yapan fabrikaların bütün 
ihtiyacını temin edebilir. 

- Yerli cinsin evsafı na
sıldı ? 

- Halbuki yerli cinsin ha
sılab dönüm başına 100 kilo 
çekirdeklı pamuktur. Randmam 
28 dir. Yani 100 kilo çekir
dekli pamuktan 28 kilo mah
lıç alınır. Telleri mukavemet· 
sizdir. Tellerin uzunluğu yek
nesak değildir Elyafı adeta 
yabani pamnkların teşekküli
tındandır. 

Yerli pamuktan 20 numa
radan daha ince iplik yapıla
maz. Bu cins pamuktan yapı
fan iplik düzgün ve mukavim 
olmaz. 

Devam edecek 

Çocuk bakımı 
Doktor Fahre~in Süi;ür ' 

- 33 -

B - Kolon tabir ettiğimiz 
büyük bağırsakların doğumda 
tabii olarak geniş cidarlı ol
masından mütevallittir. Bu hal 
çocuklarda ekseripetle tesadüf 
edilenlerdir. Ve üç yaşına ka
dar umumiyetle devam edip 
gider. 

C - Bağırsak felçlerinden 
mütevellittir. Umumiyetle (Eb
leh) budala olan çocuklarda 
bağırsak adelatile beraber 
asabı umumiyede tagayyür 
olur. Bunların midevi ve meai 
hazımları da bozuktur ve her 
zaman karın ağrılarından şi
kayetçidir. 

Ç - Bağırsak teşennücle
rinden mütevellittir. Bu gibi 
çocnklar her zaman karın ağ
rılarından şikayet ederler. Kü· 
çük, orta ve büyük yeşta ço
cuklarda görüldüğü gibi kız 
çocuklarında daha çok tesa
düf edilmktetir. 

D - Gıdai kabızlardır. Ço
cuklara verilen gıdaların az 
veya cüzi posa bırakmasından 
olur. Meme çocuklarında . gö
rülen şekillerinde anne sütü
nün sulu ve yeğsız olmasının 
çok büyük tesiri vardır. Süt 
yağı az ve fazlaca sulu olursa 
bittabi az posa terk eder. 
Çocukta bu halde aç kalyor 
demektir. Daima bağırmak, 
sancılanmak mevcutu. Buna 
gıdasızlık kabzı demek daha 
doğru olur. Suni şekilde inek 
sütile tagaddiye edilen çocuk
larda da ayni hal caridir. İnek 

Cumhuriyetten 
sonra vakıflar 

- Baf'..arafı 1 inci Sayfada

bu kitabı, - bu broşörü - müs
tesna bir zevkle karıştırdım .. 
Bilmediğim ve muhakkaki bir 
çoklarımızın b?lmediği bir çok 
şeyler öğrendi~. 

Vakıfların , cumhuriyetten 
sonra, cumhuriyet idaresinin 
büyük kudreti ve yüksek ka
rakterine kolayca ve pek ça
buk cevap verdiğini anladım •• 

Bakınız, cumhuriyetten son
ra, vakıflar neler yapmış ; 
bunları, resimleri ve izahatile 
bu kitapta görüyor ve sevi
niyoruz ... 

Sütunum, bütün bunları 
sayıp dökmeye müsait değil, 

sadece isimlerini saymakla, 
bu giranbaha hazineleri ta
nıtacağım. 

Y aloız evvelemirde, bu ki
tabın, bir yerindeki şu iki 
cümleyi almadan geçemiye
ceğim : [Vakıfların tarihi, tilr
kün tarihi ile başlar . ] 

[ Vakıflar, türkün ruhun..: 
daki cömertlil<ten ve ulus 
sevgisinden doğdu. J. · 

sUtünün yağ derecesi düşük 
ve sulu olursa brakcağı posa
da az olur. Derunundaki ka
zein miktarı te~~lüf ettikçe 
hem açlıktan beslenemeı::µek 
ve ayni zamana da müzmin 
sui hazimler başlar. Bir zaman 
devam eden bu kabızlık ani 
olarak en ufak bir sebep tah· 
tında ishale döner. Esasen 
müzmin devam eaen gayrı 
tabii maddei gaita·bunun cla
cağını bize haber verirse de 
dikkatsizlik ve ihmal yüzün
den ishale iş varmadıkça na
zarı dikkatimizi celbetmez za- · 
yıf kalan hu çoc'uğu artık 
beslemekte güç bir hal alır. 
Ekserjyetle ölümü intac eder. 
fazla şekerli sütlerde hazan 
ishi!l yerine kabız yapar. Ço- · 
cuklara verilen gıdalardaki 
şekere de dikkat · edilmesi 
z-erureti. vardır. ·: 

E - İfrazatı dahiliye .gud
delerinin de kabızlık hususun
da rolleri vardır. · Cedrenin 
noksan neşvünüması bilhassa 

, Mikzo de matö -çucuklarda 
müzmin kabızlan mucip olur. ~ 

Bu kadar zikredilen esbaba 
nazaran hali tabiide bir ço~u
ğun maddei gaitasının nasıl 
devam etmesi ve kabız halleri 
şekillerinin netayicini bilme-
mizde lazımdır. · · · · 

Ço<:uklar hali tabiide· yev
miye 1·2 . nihat üç defa defi 
tabii yaparlar. Bu tabi Tagav
vut yumuşak, bazimli ve ta
bii renktedir. 

- Devamı var -

İstanbulda toprak 
bayramı . 

İstanbul 21 - Toprak bay
ramı Halkah ziraat mektebin .. 
de fevkalade merasimle ıa
pılmıştır. Merasiıne saat 12 
de istiklil marşı ile bqlamnrş 
evveli mektep müdürü sonra 
da İstanbul ziraat odası reisi 
birer söylev vermişlerdir. Mü
teakiben köylüler ziraat alet
ı·erile bir geçit resmi yapDUf
larclır. 

Şimdi, vakıfların, cumhuri
yetten sonra yaptığı büyük 
işlerden bir kısmını ıuraya sı
ralayalım: 

Ankarapalas 
Hukuk fakültesi 
Ankara Nümune hastanesi 
izmirde tütün deposu 
Eskişehirde modem tesi-

satlı tabii sıcak su hamamı 
ve daha pek çok şeyler .• 

Vakıflar Müdüriyeti Umu
miyesi bu broşörlerden Halk
eYi kütüphanelerine birer tane 
gönderse, ne iyi olur. 

GONCt 
• 
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dafaasında kırılan bn akınlar
dan fırsat buldukça Söke mu
hacımlarıda Nazilli kaleıini 
ziyaretten geri kalmıyorlardı. 

Yine böyle bir ani akın es
nasında Karaduman kaleye 
çekilen şutü topu elile kes
mek soretile kurtardı ve ha
kem hemen penaltıyı verdi. 
Sökliler bu penaltıdan ilk ve 
son sayılarını kazanmış oldu
lar. Mend.res sporun bu sayı
ya mukabele etmek için taz
yikini arttıııdığını i'Örüyoruz. 
Nihayet gayret semeresını 
gösterdi ve mendreslilerde ilk 
sayılarını kaydettiler. Birinci 
devre Mendresin baskısı altın
da 1-1 beraBere bitti. 

İkinci devrede Mendres ta
kımı birinci devrekinin ayni 
bir hikimiyetle Söke ·nısıf sa
hasına yerleşti ve iki açıkla
rın sürerek ortaladıkları top
ları Şevki biribirini takiben 
iki enfes vole şütle Söke ka
lesine attı. Sökeliler böyle iki 
dakika içinde iki gol yiyerek 
1-1 beraber vaziyetten 1-3 
mağlüp vaziyete düşmekla be
raber bozulmadılar. Bütün 
enerjilerini sarfediyorlar. Na
zilli kalesini fırsat buldukça 
ziyarette kusut etmiyorlardı. 
Lakin ne olursa olsun yetiş
nıiş, teknik bir takım manza
rası gösteren Mendresin kar
ŞISl~da çahşmamış oldukları 
aQlaşıbyordu. Oyonun sonla
:rına doğru Mendres spor iki 
gol daha atarak ikinci maçı
nı da bire karşı beş sayı ile 
galip bitirdi. 

Nasıl oynadılar : 
Medresspor; eksik kadrosu

na rağmen çok güzel oynadı. 
Karaduman bir penaltıya se
bep olmakla beraber, hem 
sağ. haf, hem sağ bek ve hazan 
da hatti sağ açık yerinde 
g&rülüyor, her açılan deliği 
hemen dolduruyordu. 
Sikelilere gelince; ğeçen haf
ta dediğimiz gibi bu takımın 
Y~iııe kusuru elamanlarının 
bir arada çallfmamıf ve an· 
latmamış olmalarıdır. 

Bu hafta müdafaaları lb
ralıimden de mahrum idi. 
Belki o bulunsaydı sayı farkı 
btakadar çok olmazdı. Sait or
ta hafta çok güzel oynuyor. 
Sol açıklan hiçde fena değil. 
~ akat kendilerine göre bir 
aııtemleri yok. Gelişi güzel 
0 YD11yorlar. Eğer mütemadiyen 
sağdan veya ortadan işliye
celderine biraz da solluile 
ifleselcrdi daha çok muvaffak 
ohırJardı. 

Her halde çok çalışmaları 
liıim. Bölgemizin ilk şampi
!00unu daha ku•vetli görmek 
ısteriz. 

AYDIN YOz .3 

ikinci maç: 
Günün en mühim müsaba

kası olan Aydınspor-Sümer
spr maçına her iki takımın 
oyuncuları karışık bir sıra 
halinde çıktılar. Halkı selam
ladılar. 

Bu maçın hakemi olan B. 
Eremin itizar etmesine binaen 
futbol ajanlığı bu maçı idare 
için İzmir bölgesi hakemlerin
den B. Mustafayı getirtmişti 

Pazar günü sahada karşı
laşan bu iki takım şimdiye 
kadar üç defa birbirlerine 
karşı oynamışlar ve her üçün
de de Aydıdspor Sümere 4-2, 
4-0 ve 4· 1 galip gelmiş oldu
iuden seyirciler de bu defada 
Aydının lehine bir intiba 
vardı. 

Oyun gayet seri başladılar. 
Aydınlear yeni ve kuvvetli 
elamanlarla takviye edilmiş 
olan Sümer safla~ını eskisi gi
bi yaramıyorlar. Bilakis ken
dileri de sık sık fena ve teh
likeli vazivetlere düşüyorlar. 
Bir türlü oyunlarını tutturamı
yorlar. Nihayet oyn beyhude 
bir didişme vaziyetine girdi. . ...... 
iki tarafta kale önlerine ka-
dar iniyor ve yine · ayni şekil
de geri dönüyor. 

Birinci devrede O - O bera
bere bitti. İkinci devrede Sü
merlilerin bilhassa çok iyi oy
nıyan iki açıkları vasıtasile 

nisbi bir hakimiyet kurdukla
rını görüyoruz. Lakin ayağın
dan yaralı olmasına rağmen 
çok iyi çalışan Zihni ile dün 
fevkalade bir oyun çıkaran 
kaleci Fikretin sayelerinde bu 
hakimiyet bir müddet fayda
sız kaldı. Onbeşinci dakikaya 
doğr• sağ açığın bir sırtala
yışını yakalıyan Niy;ızi iki 
bekin arasından sıyrıldı. Ka
leci ayaklarına kapandı. La
kin topu bloke edemedi ve bu 
sayede1 Sümerlilerde tek gali
biyet sayılarını kazanmış ol
dular. 

Bundan sonra Aydınspor 
bilhassa oyunun son on beş 
dakikasında çok baskılı ve 
hakim oynadı. Likin Sümer .. 
liler Aydın hücum hattının en 
tehlikeli elamanı olan Turgu· 
du iki müdafaa birden marka 
ettirmek gibi güzel bir tabiye 
kulla11ıyorlardı. Aydınlılar da 
bunu gördükleri halde daima 
sol ile oynamak istemekte 
israr ettiler ve tabüdirki bir 

netice alamadılar. Üynn da 
sıfıra karşı bir sayı ile Sü
merin lehine bitti. 

Sümerspor takımı bu oyu
niJe hak ettiği galibiyete ulaş
tı. Sağ ve sol açıkları ile or
ta hafları ve iki müdafileri 
çok güzel idiler. Kalecileri 
biraz zayıf idi. 

= 

Türk-İngiliz 
Ticaret müzakereleri 
faal bir safhaya girdi 

Ankara, 20 [ A.A. J - Bir 
müddettenberi Londrada İngi
lizlerle yapmakta olduğumuz 
ticaret ve finans müzakere
leri faal bir safhaya girmiş 
bulunmaktadır. 

Tashih 
Koşk Ülkü birliğinin yapa

cağı alelade toplantı1hakkmda 
gazetemizin 16131938 tarih ve 
191 sayıli nushasında neşredi
len ilanda yazılı cumartesi 
günü cuma olacaktır tashih 
ederiz. 

Bu maçta gol yememesi 
kendi maheretinden ziyade mü
dafaasımn kavvetli olmasından 
ve Aydın muhaeımlarıaın be
ceriksizliklerinden ileri gel
miştir. 

Mamafih ne olursa olusun 
Sümerspor; dünkil oyunile 
bölge şampiyonluğuna en kuv
vetlı bir şekilde namzetliğini 

koymuş olduğunu isbat ve ilan 
etmiştir. Kendilerini candan 
tebrik ederiz. 

Aydınsporlulara gelince; a

sabi, gelişi güzel ve şimdiye 

kadar bize mislini pek az 

gösterdikleri berbat bir oyun 
çıkardılar. Buna rağmen bir 
iki oyuncusunun fedakarlığı 

sayesinde daha kötü bir aki
bctten kurtuldular. 

Mamafih bu mağlubiyetleri 
kendilerini şampiyonluğunun 

kuvvetli namzetlerinden birisi 
olması hakkından mahrum 
etmez. 

Her şeyden evvel çalışma
ları ve kendi sistemlerini 
kurmaları lazımdır. 

imtiyaz sahibi ve Umum! Nqrlyat 
Mlldürü ı Etem Mendree 

Ba•ıldığı yer : 
C. H. P. Buımevl 

Aydın Kızılay . · 
Başkanlığından , 

., Kurumumuzun 26 Mart 938 
cumartesi gilnü saat 16 da 
Halkevi salonunda kangresi' 
vardır. Bütün üyelerimizle be-' 
raber verimcelerini ödeyen 
üyelerimizin de b!J kongrede 
mekur gün vesaatta hazır bu
lunmalarını dileriz. 

Karacasu sulh huku 
Mahkemesinden 

165 
Karacasuyun cabi mahalle· 

sinden Ferhat oğlu Nuri Se
vincin çiftlik köyünün tepealtı 
namı diğeri kuleönü mevkündo 
vaki şarkan eskiden kalfaoğlu .· 
İsmail şimdi Ali oğlu Mebmed 
Şükrü garben haci Hilmi oğlu· 
Yusuf Etgölü şimalen çulha. 
oğlu Mehmed tarlası şimdi 
haci Hilmi oğlu Yusuf cenuben 
Hasan ağa vereseleri tarlaları . 
ile . mahdud tarlanın kendi 
namına tescili davasından do
layı cari muhakemede ilanına 
karar verilmiş olduğundan bu 
tarla hakkında bir itirazları 

olanların 7141939 tar;l:ıinden 
evvel müracaatları ilan olnur. 

[399 J 

ilin 
Aydın Belediye 
Reisliğindeıı: 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde ~ulun_an ~umhuriyet 

mahallesinde 320 ada 4 parsel 
den ifrazen 160.65 metre mu
rabbaı arsanın mülkiyeti açık 
artırma suretile satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli, 
metresi [ 60) kuruştur. 

3 - İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere yazı işleei Mü
dürlüğüne, arbrmaya iştirik 

için 723 kuruş muvakkat te
minat makbuzlarile 41411938 
pazartesi günü saat 15 de Be
lediye daimi encümenine mu
racaatları ilan olunur. 

[392) 17 22 26 1 

Aydın Belediye Reisliğinden : 
Mikdar 
M.M2 
1752 
8921 

4554 
Üçgöz dam 

Metre murabbaı 
Kuruş 
20 
20 

20 

tutar1 
Lira K. 
350 40 

1784 30 

Sahibin!n ismi 

Aydınlı Salih 
Erbeyliden Ptfehmed 
kızı Emine 

910 80 Mustafa kızı Haticekübra 
700 00 Sımrtekeli hacı İsma-

ilin Ali torunu Fatma 
ve Ali kızı Meryem 

1 - Erbeylide tesis edilmekte bulunan incir İstayonuna 
ili ve edilmek üzere Vilayet idare heyetince istimlakine karar 
verilip mahalline günderilsn heyet tarafından bu günkü alım 
ve sabm rayicine göre kıymetleri takdir edilmiş olan gayri 
meukullerin mikdarı ile sahiplerinin isimleri ve bunlara takdir 
olunan bedeller yukarıya yazılmışbr. 

2 - istimlak kararnamesinin Onuncu maddesi mucibiace 
itirazı olanlann 22131938 tarihinden itibaren 8 gün içinde 
Belediye Reisliğine muracaatlari ilan olunur. (4001 
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Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşam~ kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi: Belediye karşısı 

V. Kültür 

10 ay vade ile mobilye 

6 ay vade ile elbise 
almak arzusunda bulunan bilumum memurin 

Demirgolu caddesinde kadın ve erkek 
terzihanesi sahibi 

MUZAFFER ERA YDIN a 
müracaat etmelidirler 

• 

~········ .. ······· .. ········ ...... ····················: : DOKTOR • : : 
i FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • ! Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı : 

: Pariı Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtisasla : • • i Muayenehane: .A.ydında Gazi Bulvanuda Bafalıoglu dükkinınm : 
• üzerillde her gün aabahdan akpma kadar Haatalannı kabul eder. : 
• • ............................................ t<" ........ . 

C. H. P. 

.... ltf9 ..... fll11J1'1JlffQllQIQll···· ... 
~ DOKTOR 

S Fuat Bayrakdar 
~ Bel aofuklııfu, Firengi ve Cilt ha•talıkları müteha .. ısı 

il Muayenehanesi: S Çocuk parkı karşısında köşe başında 

" Sabah saat 7 - 8 
~ Muayene saatleri: J 
ti Akşamları 15 - 18 kadar 

~6~dl1ı.ı111DbıWtlibı~ıMııtııımlhıt.61dbtı~ 
~ıı,:.tP~IP~l!l!:lll~l~llf~ll':"ll~Q"=Qll~ll':!l~~l~~IJll,::ıP;q~rn~ıt~llll.::'fl!'.:.IDl',:!ı't#Wj 

lrltı01illl1ııiıiıllli:111Hı..ılll1ı11ı1Uli .. ıılll1nıttlı11dllU11•llllıiii~l1ı1111llı;;,iı1llıuııllı...,~lh..ı11lııuı1111i..ııllh11ıllllıu111lhnıılltı11ıtll'hı1111Rlit1il!ıı..ı~j 

t~ BAKTERİYOLoG M 
l~l Doktor Şevket Kırbaş ı•ı 
~!i Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı ~ı 
~= 
!•~ Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki ~ 
,.~ muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve '; 
~:~ üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi (~ t., eder. Her türlü kan, idrar. balgam muayeneleri icra ~~ 
[•J e~ilir. Vere~l~ler, en. so?. tedavi vasıtası olan H 
~·•-Pınomotoraksı ıle tedavı edılir. (353)~-
'9ı:ıııı.;.ıııı;..ıııı~n;!JP~ı~ı .. ;::!IJ~trCQJ!·"llll·'Cllll"+"lll!'+ OO!P 111'~-- ti •• "111! _, ıillllb1t1Uli111dll1bdOll11iıllıoıılllınııllllı~ııtltııiiiıllltiiıilUlııtılllıiiıdOıl'iE1ıEı11n.ıı2SNilllm 

~~l~""llll'~~P'!!lllll''!'llll"~~IP!."llll~!llf 

Birinci srnıf mütehaaı• 

I.
• Paris tap fakültesi hastanelerinden mezun 
..: Muayenehane: Park karşısında yeni yaptırdıtı e'rinde 

her gün hastalarını sabahtan aqama kadar kabul eder. 
~ ı~ 

'6 ,. ·ı;~~·~ıcıp~ıııı~~~~~>:F..2t··· :...: ,., I! itt d0ıi1Aıiiiiiııllta:"ıil~~iiıi~i'illb iitllliiidllıliı1111ıiiım 

.lflDll1•1111!1RIJllıqnllllJmP"1QJ11'11'11•fllml'"1lflJ""'1J••~ ... ._ 
1iJ DOKTOR· OPERATÖR 1 
··i Medeni Boyer 
~ Memleket Hastanesinin yeni Operatörü -1 Hastalarım Her gün park caddesinde Demirci J 
p Bay Osmamn yeni yapbrdığı evin üst kabnda • 
§' · kabul eder. 4' 
~ Muayene saatlan : • 
lir Sabahları 8 kadar @ 
jjı Akşamlan 3 - 8 368 41 

r..a.aılıWılııılıılllllıııllDıAılıııiııMnr!lbııAıtıdııııllıı6Alı. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
---· ·---

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


