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Vekiller heyeti dün toplandı ______ ..;;;.. ______________ _ 
Toplantıda Mareşal Çakmak da bulundu 

Ankara f A. A.) - Vekiller heyeti büyük erkanıharp reisi 
Mareşal Fevzi Çakmağın da iştirakile Başvekil Celal Bayarın 
riyasetinde toplanmışbr. 

Bu toplantıda bazı mühim kararlar ahnmıştır. 
~--------~~_;....;;;==.:=..:;o=.·ı=-=:.......==-=:;;;........,,_~----~--------

Bü11ük Millet 
Meclisinde kabul 
edilen kanunlar 
Ankara . 16 - Büyük Millet 
Meclisi Hilmi Tuncanın 

· başkantığmda toplanarak pos
ta, telgraf ve t~lefon umum 
müdürlüğünün 937 bütçesinde 
münakale yapılması hakkındaki 
kanua layihasile İtalyaya ih
rac edilen maddeler ve idhal 
edilecek eşyalar hakkındaki 
ka·nun 'liyibasını kabul etmiş-
tir. [a. a.] -- -
Trak vapuru 
İstanbula geldi 

İstanbul 16 ( A. A. ] -
Devlet deniz yolları idaresi 
hesabina Almauyada yaptırı
ian gemilerimizden Trak va
purumuz bugün İstanbula gel 
mistir. 

Alman yada 
Soğan Buhranı 

Berlin 16 {A.A.] - Bir kaç 
haftadan beri Alman Ev ka
dınları soğandan mahrum bu· 
lu.nmaktadırlar. 

Gelecek basad mevsiminde 
de devam edecek olan bu so
ğan yokluğundan bahseden 
gazeteler; Yahudileri bu mad
de üzere ispekulasyon yapa
rak dünya piyasasında soğanı 
a~tmakla ittiham etmekte
dirler. 

••::::::::::::::=:=============-
HalkecJi köfe.si: 

, Bugün: 
1 - Saat 16 da Güreş 

dersi devam edecektir. 
l - Saat 17 de Dil, 

tarih ve edebiyat şubesi 
komitesi toplanacaktır. 

B aş vekilimiz 
Ankaraya gitti 

Ankara, 15 ( A. A) - Baş 
vekil Celal Bayar ile Harici
ye vekilimiz doktor Tevfik 
Rüştü Aras bu gün buraya 
gelmişlerdir. 

General Mariç 
Istanbula geldi 

İstanbul 16 - Ankaraya 
gitmek üzere Yugoslavya har 
biye nazırı general Mariç ya
nında refikası olduğu halde 
bugün saat 11 de İstanbula 
gelmiş ve istasyonda İstanbnl 
kumandam general Halis ile 
Yugoslavya elçisi taraflarm
dan karşılanmışbr. 

General Mariç öğle yeme
ğini elçilikte yedikten sonra 
Ankaraya müteveccihen İstan 
buldan ayrılmıştır. _ ...... 
Filistinde bir müsa
deme oldu 23 1lıişi 
yaralandı 

Kudüs 16 [ A. A. { - Dün 
Aka yakınında tedhişçiler ile 
İngiliz kıtaab arasında çok 
şiddetli bir müsademe olmuş
tur. 

Bu musademede yirmi iki 
tedhişci arap ile bir İngiliz 
olmüşlerdir. 

-+--
Beynelmilel kimya 
lıonf er ansı Romada 
toplandı 

Romada 16 [ Radyo ] -
dün Kofidana sarayında im
paratorun huzurile otuz dört 
memleketi iştirak eden iki bin 
beşyüz mütehassısın iştrakile 
onuncu Beynelmilel kimya 
konferansı açılmışbr. 

-···-Teroel cephesinde 
harekat devam 
ediyor 

3 - Saat 21 de İstan
bul Şehir Tiyatrosu tara
fından SosyaJ Yardım şu
besi menfaatine Satıhk 
Kiralık komedisi temsil 
olunacıktır. 

Salamanka 16 [ A. A. ] 
General Franko kıtaatmın 

Teroel cephesindeki ileri ha
ıK-:;:==:=========ıı ' reI{eti .;:Iev:ım etmektedir. 

Büyük Şefin 
gezintisi 

Ankara 16 rA. A.] - Reisi 
Cumhur Atatürk dün şehir 
içinde bir gezinti yapmış ve 
Anadolu kulübüne giderek bir 
müddet istirahat etmişlerdir. 

Yollarda bekleyen halk; 
Büyük Şefi içten gelen coşkun 
tezahüratla selamlamışlardır. 

-~ 

Hava şehitlerini 
anma töreni 

Hava Şehitlerinin aziz ha
bralarını anmak için Pazar 
günü şehrimizde müessir bir 
tören yapıldı. 

Saat ondan itibaren halkevi 
bandosu mürettep tabur, sanat 
ve orta okullar talebele
rile kalabalık bir halk şehit
ler anıbmn etrafında toplan
mağa başlamışlardı. Saat on 
buçukta merasim istikJil mar
şile başladı. 

Bunu hava şehitlerimiz için 
bir dakikalık saygı sükütu 
takibetti. 

Ondan sonra anıta İlbayhk, 
Parti, Halkevi, Spor bölgesi, 
Okullarla Kurumlar adına çe
lenkler kondu. 

Orta okul direktörü Refik 
Yıldırım Telli oğlu her vakit
ki belagat ve heyecanile çok 
güzel bir söylev vererek kalp
leri heyecanlandırdı gözleri 
yaşartb. 

Ondan sonra alay veterine
ri B. Nail bir nutuk söyledi 
ve bir okul talebesi de bir 
şür okudular. 

Mürettep taburdan ayrılan 
bir müfreze havaya üç el si
lah boşalttılar ve bir geçit 
resmj ile törene nihayt verildi. -·-Çocuk esirgeme 
llurumu kongresi 

Şehrimiz çocuk esirgeme 
kurumunun dün akşam Halk 
evi salonunda umumi kongre
si toplanmıştır. 

Kongreds eski idare heye
tinin senelik faaliyet raporu 
ile hesap bilançoları okunmuş 
ve kongrece ittifakla kabul 
edilmiştir. 

Bundan sonra yeni idare 
heyeti seçimine geçilmiştir. 

Yapılan intihabat netice· 
sinde Kemal Sivrikoz, doktor 
Falıreclciin S:g:ir:, Em~!;;!I e~-

Vilayet encümeni 
toplandı 

Vilayet daimi encü•eni dia 
İlbay Özdemir Gündayın baş
kanlığında mutad toplantısı•ı 
yapmıştır. -··· .. Spor bölge hegeti 

Dün akşam Aydın spe:r 
bölgesi heyeti İlbay Özdeıair 
Gü•dayın reisliğinde toplaa
mıı Ye memlenet sporuaa ala
kadar eden işler üzeri•de 
konuşduktan sonra bazı ka
rarlar da ittihaz etmiştir. 

•• ., 1 

Belediye encümeni 
toplandı 

Dün öğleden senra belediye 
encümeni reis Nafiz Karaba
dağın başkanlığında .nuta4 
toplanbsını yapmışbr. 

İstanbul şehir 
tiyatrosu 

Dün gece birinci 
temsilini verdi 

Halkevimiz sosyal yardıa 

şubesinin menfaatına iki tem
sil vermek üzere şehrimize 

davet edilen İstanbul şehir 
tiyatrosu san'atkarları dün. 

akşam trenile şehrimize gel
miş ve ilk temsili olarak Sö
zün kısası piyesini temsil et
miştir. 

Gelen heyetin içinde Bedia 
Fon Statser, Neyire Nir, Şev-
kiye, Vasfi Riza, Muammer 
gibi şehir tiyatrosunun ea 

kuvvetli san' atkarları vardı. 

Ve bize pek güzel ve neşeli 
bir san' at gecesi yaşattılar, 

Halkevi salonu tamamen 
dolmuştu. Temsil heyeti bu
akşam da " Satılık kiralık ,, 
piyesini temsil edecektir. 

retmen Rifat Aker, Maliye 
kontrlörü Ahmed Akkor, Ma-
li tahsil müfettişi Mahmud 
Elman Sıhhat memuru Meh
med Türkmen ve terzi İsmail 
Dura yeni idare heyetine se
çilmişlerdir. 

Bunlarda aralarından Dr. 
Kemal Sivrikozu başkanlığa, 
Rifat Akeri asbaşkanlığa Meb
med Türkmen katibliğe, İs
mail Durayi de muhasibliğe 
seçm~;~e .. ~!r. 



YIZ 2 AYDlN 

·Bu haftanın spor hareketleri 
Aydınspor güreşcileri arasında birincilik 

müsabakaları yapıldı 
Bu pazar gunu Aydınspor 

sahasında hararetli spor faa· 
liyatleri oldu. 

Saat on dörtte Aydın spor 
kulübüne mensup güreşciler 

arasmda birincilik müsabaka
ları yapıldı. 

Çok alaka ve heyecanla 
takip edilen bu müsabakalar
da gençlerimiz bu işte pek 
müptedi olmarına rağmen gü
zel çalıştılar ve ilerisi ıçın 

birer istidat olduklarını gös
terdiler. 

Elli altı kiloda Hayrı ile 
Süleyman karşılaştılar. Süley
man Hayrıya nazaran daha 
acemi görünüyordu. Nitekim 
Hayrının emniyetli tutuşlarına 
karşı daha çekingen güreşi

yordu. 
Hayri tamamen hakim bir 

güreşten sonra Süleymanı bir 
dakika kırkbeş saniyede tuşla 
yendi. 

Altmış bir kiloda Fevzi ile 
ile Sabri karşılaştılar. 

Sabri daha pek küçük fa
kat vücut teşekkülatı itiarile 
yarın için çok ümid verici, 
Fevzi buna nisbeten hem yaş 
itibarile hem de cüsse bakı
mından çok farklı. Bu yüzden 
aralarındaki müsabaka çok 
sürmedi ve Fevzi Sabriyi iki 
dakikada tuşla yendi. 

Altmış altı kilo da üç gü
reşçi vardı. aralarında kura 
çekildi. 

Necati ile Abdullah ilk gü
reşi yaptılar. Necatı usta 9ir 
güreşci olduğunu tutuşlarile 

gösteriyor. Rakıbini çok güzel 
bir oyunla bir buçuk dakika
da tuşla yendi. 

Onu müteakıp Hüsnü ile 
karşılaşan Necati bunu da bir 
dakikada tuşla yenmek sure
tile kendi sıkletinin bimcili
ğini almış eldu. 

En son olarak yetmiş iki 
kilo arasındaki müsabakalar 
yapıldı. 

Bu siklette üç güreşci var
dı. Bahaddin, İbraMm ve Baki. 

Her üçüde hemen hemen 
ayni yaşta ve ayni boyda o
lan bu ğençler arasında çeki
len kurada Baki ile Bahaed
din ilk olarak karşılaştılar. 

Bu güreş çok çetin ve sert 
olda. Lakin Bakinin acı kuv
veti neticeyi çabuk aldırdı. Ve 
Bahaddin üç dakikalık bir 
güreşten sonra toşla yenildi. 

Bunu mütakıp İbrahim ile 
Baki karşılaştılar. Kendi kilo
larının birinciliğini kazanmak 
için bu iki gençte sert bir 
güreş yaptılar. Baki biraz daha 

bilgili güreşmiş olsaydı mu
hakkak suretted rakibini ye
necekti. Fakat almak istediği 
oyunu tutturamadı. alta düştü 
bu fırsatı kaçırmıyan İbrahim
de üstüne çullaedı ve taktığı 
bir tek kale ile Bakiyi çevirdi. 
Hakemin düdüğü tuş olduğunu 
ilan etti. Dünkü mağlubiyeti
ne rağmen Baki; yetmiş iki 
kiloda bölgenin en iyi güreşcisi 
olacağını göstermiştir. 

Bundan sonra Hayri ile Ne
cati arasında on dakikalık 
bir gösteriş güreşi yapıldı. 

Bütün bu güreşler bize 
memleket gençliğinde spora 
karşı olan istidat ve alakanın 
büyüklüğünü göstermiştir. 

Bölgemizde güreşin başla

ması pek yenidir. Böyle ol
makla beraber bugün dört 
sıklette oldukça iyi elemanlar 
meydana çıkmıştır. 

19 mayıta bölge seçmeleri 
yapılacak. Bundan sonrada 
28 mayısda bölgemiz birinci
leri İzmire giderek grup birin
ciliklerine iştirak edecek~erdir. 

Bu güreşlerden sonra bölge 
fudbol birnciliklerine devam 
edildi. 

Mendresspor gelmediğindec 
Söke hükmen galip ilan edil
di ve Söke ile Mendresspo
run yapılamıyan bu maçının 

yerine Aydınsporun ikinci ta
kımı ile Sökenin Karapınar 

ve bilhassa Mendres sporun 
Şevkısı ile takviye edilmiş 
takımı arasında bir dostluk 
maçı yapıldı. 

Aydın spor sahaya şu kad
ro ile çıkmıştı. Salih-Hikmet, 
Fatih - Orhan, Muammer, Ali 
- İsmail, Ali Necati, Adnan 
Mehmcd 

Bu çocukların içinde böyle 
kalabalık bir seyirci kitlesi 
önünde daha ilk defa maça 
çıkanlar ekseriyeti teşkil edi
yorlardı. 

Oyunu Aydınspordan Ulvi 
idare etti. 

İlk dakikalarda Aydınspor 
gençleri bariz bir hakimiyet 
tesis ederek Söke nısıf saba
sına yerleştiler. Fakat acemi
lik ve bilhassa musabaka ka
biliyetinin azlığı ellerine ge
çen fırsatlarla netice almala
rına manı oluyordu. Buna 
rağmen çok açık bir oyun 
tutturdular. Lakin ne olursa 
olsun karşılarındaki takım 
senelerdenberi tiklere girmiş 
çıkmış ve hepside iyi kötü 
fudbolun ne demek olduğun 
kavramış elemanlardan kurulmuş 

ve bununla beraber Şevki gibi 
bir as fudboclu tarafından 
sevk ve idare edilmekte idi. 

Yavaş, yavaş Söke takımı 
hakimiyeti ele aldı ve yirmi 
ikinci dakikada Şevki çok 
güzel bir şütle yirmi metreden 
topu Aydınspor kalesine ata
rak ilk sayı)ı yaptı. 

Bunu diğer sayıların 
takip etmesi gecikmedi. ve 
devre hepside Şevkinin ayağile 
yapılmış üç gol ile 3 - O Ay
dınsporun aleyhine bitti. 

İkinci devrede Aydınlılar 
kapalı bir oyun sistemi takip 
ettiler sol haf oynayan Ali 
sağ açığa, sağ iç Aİi de hafa 
geçtiler. 

Bu devrede Söke takımı 
bir sayı yaptı ve· devrenin 
bitmesine yakı~ Aydınspor da 
bir tek gol attı. 

Bu suretle bu maç 4 - 1 
takviyeli Söke takımının ga
leebsile bitti. 

Sıra günün heyecanla bekle
nen en mühim maçına gelmiş
ti. 

Aydınspor ve Sümerspor 
takımları karşılaşacaldardı. 

Dakikalar geçtiği halde sa
hada kimse görünmüyor, ve 
bu hal seyircileri sinirlendiri
yordu. Nihayet mesele anlaşıl
dı. Bu maç için İzmirden cel
bedilmesi kararlaştırılan ha
kem B. Mustafa Şenkal, treni 
kaçı!dığı . için gelememiş, İ
ki takım kaptanları araların
da hakem hususunda anlaşa
mıyormış. Bu münakaşa uza
dıkça uzadı. Nihayet İlbay 
bölge başkam sıfatile meseleye 
vaziyet etti ve resen doktor 
Abdurrahimi hakem gösterdi. 

Hakem meselesinin bu şe
kilde halledilmesinden sonra
da münakaşenin kesilmediği 
görüldü. 

Sümerspor; geçen sene Meo
dres sporun kadrosile tiklere 
iştirak eden Ziya Ôzeri oy
natmak istiyordu. Nizami müd
detini doldurmamış olan bu 
sporcunun oynamasınada böl

gece müsaade edilmediğinden 

Sümer takımı sahahadan çe
kildi. Ve Aydın spor sermo
ni yaparak bir hükmen gali
biyet kazandı. Ondan sonra 
her iki takım aralarında bir 
hususi maç yaptılar. 

Takımlar sahaya şu şekilde 
çıkmışlerdı. 

Aydınspor : Fikret - Zihni, 
Ragıb - Hasan, İsmail, Fethi-
Sungur, Osman, Hüsnü, Ali 
Dur gut. 

SAYt 242 
- -- - --------- -

Aksarayda 
Zelzele oldu 

Aksaray, 15 ( A. A, ) 
Dün sabah burada altıyı kırk 
geçe oldukça şiddetli ve onu 
takip edenler hafif olmak ü

zere bir kaç yer deprenıaesi 
duyulmuştur. 

-·- -
. İsviçre 

zecri tedbirlere 
karışmıyor 

Cenevre 15 l A. A. J 
Milletler cemiyeti konseyi ce
miyet paktı mucibince alına
cak zecri tedbirleri bundan 
böyle isviçrenin iştirak etme
mesi hakkında İsviçre hükü
meti tarafından yapılan tale
bi kabul etmiştir. 

--·+ -
İtalya kralı 
Trabulus garba· 
Gidecek 

Roma 16 - Son seneler 
içinde yapılan değişikleri gör
mek ve yakından tetkik et
mek üzere İtalya kralı ve 
Habeşistan imparatoru Bu 
ayın yirmi ikisinde Trablus 
garba gidecektir. 

Felaketzedeler· 
İçin yapılan yardımlar 
Aydın Kızılay kurumundan: 
Lira K. 

1681 75 
30 

2 

2 

Dünkü yekun 
Aydında P. 37 inci 
alay subayları 

O.smanlı bankas di
rektörü Süha Germen 
ikinci direktörü Re
fik Ekener 

1 Veznedar Ali Kazaz 
17 95 Karapınar nahiyesin

den 3 üncü defa 
1 İsminin neşrini iste

miyen bir zat 

1735 70 Yekun 

Sümerspor : Mehmed - Ö
mer, Ziya Mahmud, Sudi, İb
rahim - Nuri, Enver, Niyazi, 
Hamdi. Oyuna Sümerlilerin 
vuruşu ile başlandı. 

Aydın müdafaasında kesi
len bu akın iade edildi. Her 
iki takımda mütevazin bir o· 
yun oynuyorlar. Lakin oyun 
gittikçe sertleşmeğe başladı. 

Top Ekseriya ortalarda do
laşıyor. İki taraf ta karşısın-
dakine kendi oyununu kabul 
ettirmeğe çalışıyor. Semerliler 
havadan oyunlarına mukabil · 
Aydınsporlular topu yere in
dirmek ve kısa paslarla inme
ğe çalışıyorlar. iki kale içinde 
tehlikeli anlar basıl oluyor ve 
bir çok fırsatlar kaçıyor. Fik 
retin gayet güzel kurtarışla
rını görüyoruz. 

-Devamı 3 ncü aayfada 



SAYl :243 AYDIN 

HtKAYE 

Ayni hastalık 
........................ 

"En yakın dost Ahmet Doğana 

Macit Gürer elinde evirip l Ahmet Ôzda,;,~r 
çevirdiği Antolojinin sahifele- manasızlığına hükmettikten 
rinden gözlerini bir türlü ayı- 1 sonra fikirlerine ya daha uy-
ramıyor ve ayni beyti dudak- gun bir istikamet veya var-
ları arasında mırıldanıp duru- lığına bambaşka bir alem bul-
yordu. mak hulyasına kapılmamış fa-

Kaydi mazi ve derdi istikbal kat hiç bir defasında da bu 
01mayınca gelir saadeti hal. arzusunu kuvveden fiile çıka-

Bu beyti her mırıldanışında ramamıştı. 

yirmi altı senelik hayatının O bütün tahassüsü ile an-

kendisini bilmeğe başladığı cak bugüne kadar iktisap et-
dokuz, on senesini düşünüyor, tiği seciyenin adamı idi. Ne 
mazisi demek olan bu yıllara mistikleşebiliyor ve ne de 
a~t. k_ay~tlar şairin de dediği büsbütün kalenderleşebiliyor-
gıbı Istıkbal derdi ile karışa- du. Varlığını bambaşka bir 
rak ODU hakikaten huzursuz alemin ıç.ıne salmak daha 
Ye muztarip ediyordu. Muhiti d gv h · b" ' l 
içinde birçok insanları kendi- o rtus~l alngı ılr usub ve 
. vası a ı e o ursa o sun aya-
sıne gıpta ettirecek mesleği 
zekası, çalışması ve seciyesi tına son vererek artık ruhu-
onu kim bilir hakikaten bet- nu hasta eden bu dünyadan 

balılık sınırı dışında bulundur- ayrılmak ise uzviyetinde ve 
mağa kafi ise de 0 bilakis maneviyatında mevcut olmıyan 
halini mesut görmiyor, kafa- bir kuvvetle görij}ecek bir 

sını yıkan ve ezen bir sürü işt\. O, çok müşteki olduğu 

düşüncelerin, kalbini bir baskı bu günkü hayatından bu su-

altında bulunduran bir takım retle ayrılmayı ayni zamanda 

karma karışık duyguların te- bir şerefsizlik de addediyor, 
sirile kendisini bedbaht ve ne kadar kendi gözünde ha-

hem de çok bedbaht adde- yatıma hiçbir kiymeti bile 
diyordu. yoksa da ailesi nazarında var 
. Bu akşam yine ayni ezeli lığının kıymetini biliyor ve on 

can ~~k~ntısının sevkıyle bu 1 lar için olsun bu işi yapmı
antoloııyı karıştırmağa başla- 1 

1 
yordu. 

nıış büyük hayranlığını her za-
nıan onun mısraları üzerinde Hayatında kendisini bu giin 
nıutt ı d k kü kadar hiç yalnız hissetmi-

ası urara gösterdiği 
~üyük Hamitten tutturmuş ve yor, bu yalnızlığı doğrudan 
ışte ilk karşılaştığı: dogruya bedbahhğına veriyor 

Kaydi mazi ve derdi istikbal Bu soğuk il kkaııun gününde 
Olmayınca gelir saadet hal. öğleden sonra başlıyan bir 
Beytiyle işe başlamıştı ki uf- can sıkıntısı onu bu fikirlerin 

kunu saran teessür daha faz
la okumasına mani olarak onu 
Yine koyu koyu bir sürü dü

şüncelerin içine fırlatmış at
nııştı. İçinde tedavisi imkan-

sız bir hastalığın bütün kuv
~~tini sürerek bulunduğunu, 
ır yaranın bütün acılarını 

~~\'İyetine duyurarak işlediğini 

8
1r daha duydu. Ağlıyordu •. 

hu ne boş ve ne manasız bir 
ayattı. İnsan yemek, içmek, 

Ufunıak ve bunun içine eg· len
nı ... d h egı e katarak süreceği bir 

id7at1a hakikaten insanlığını 
. ıa edebilir miydi? Mazisi 

boğucu cereyanı içine atmış

tı ki postacının getirdiği bir 

mektup Macid Gürer'i bu sap 

tığı çıkmazdan kurtardı. Ve 

kafasını başka bir mazinin 

ihyasına doğru saldı. aldığı 

mektup çok sevdiği bir mek
tep arkadaşı olan Kadri Er-

soydan geliyor ve şöyle baş

layıp, şöyle bitiyordu : 

Macid kardaşım ? 

Seni bu Yılbaşı yapılacak 

evlenme törenime sevgi ile 

çağırıyorum. 

Kadri 
tçind k d ... t•... e en ısını mesut addet- - Devamı var -

ıgı yıllara baktı. Hal o yılla- =-=:--::·-==:-::--=--=:::::========:::=== 
tın Aydın icra 

Yanında ne kadar yavan 
"~.kuru, bir çavdar ekmeği memurluğundan 
gıbı lezzetsizdi. İstikbal için Aydın gazetesininl l-13151938 
aynı d· nıesut şulelerin mevcu- tarihli nüshalarında dairemize 

l~~~tini bu günkü bütün yok- aid gayri menkul satışının 
. arına rağmen ümid etmek temdit artırma günü 5171938 
ıstenı d. ICa e ı. Bu ayrı bir dertti. olmay~ 6171938 çarşamba ol-

ç kere hayatın bu şekilde duğu tashihan ilan olunur. 

Bu haftanın spor 
hareketleri 

(Baştarafı 2nci sahifede) 

Aydın aleyhine verilen bir 
firikikten istifade eden Sü
merliler Aydın kalesinin üstü
ne yığıldılar. Fikretin hatalı 
bir çıkışı Aydın spora bir go
le mal oldu. 

Fakat bu sayıya Aydınspor 
lular pek çabuk mukabele et
tiler. Ve Osman aldığı bir 
pası sürdü. Bekleri atlattı ve 
topu Sümerspor ağlarına 

taktı. 

Bunu, müteakip sol hd Fethinin 
çok güzel bir vuruşla sağa 

geçirdiği topu yakalayan Sun
gur süratle kaleye doğru ak
tı ve on sekiz çizgisinin içine 
girer girmez çok enfes bir 
şutla Aydın sporun ikinci sa
yısını ve günün en güzel go
lünii yaptı. 

Oyunun bitmesine bir kaç 
dakika kala Sümer sporun 
sağ açığı N.uri ofsayd vazi
yetinde topu aldı. Hakem bu 
ofsaydı görmedi ve çalmadı. 
Fakat Aydın müdafaasıda 
ofsayd diye gevşek davıandı 

' e bu sureti ikinci golüde 
yemiş oldu. Bu sırada hafif 
birde yağmur başladı. 

Birinci devrede iki iki be
rabere bitti. 

İkinci devreye takımlar ol
dukça hızlanan bir yağmur 
altında başladılar. Beşinci da
kikada Aydınspor aleyhine bir 
korner oldu. Korneri1 Hamdi 
çekti. Kalenin onu karıştı. 

Hakem çaldı. Ofsayd. 

Sümerspor oyunu gittikçe 
sertleştiriyor. Buna mukabil 
Aydınsporlular oyunu çok la-

kayt oynamağa başladılar. 
l 4üncü dakikadaF ethi kaleci
nin yerinde olup olmadığna 
bakmadan kaleciye pas verdi. 

Bu suretle sol köşeden topu 
kendi kalesine soktu. Bu su
retle üç iki galip vaziyete 

gelen Sümer 'daha sert oyna
mağa başladı. Niyazi; Fikretin 

baldırına bir tekme vurdu. 
Biraz sonra da Enver İsmaile 
müthiş bir tekme salladı ve 
işte bu yüzden bir kavga 

çıktı. Oyuncular arasındaki 

ağız münakaşasına baricten 

her iki tarafın taraftarları da 
müdahaleye kalkıştılar. Takım-

lar sahayı seyircilere terke
derek çekildiler ve oyun da 
bu sururetle ikinci devrenin 
yirminci dakikasında inkitaa 
uğradı. 

Şimdiye kadar Aydın saha
sında bu gibi hadiselere hiç 

rast gelmemiştik. Bu seneki tik
lerde bilhassa bölgenin kuv
vetli takımları arasında çıkan 
bu kavgalar hiç de iyi tesir 
bırakmıyor. 

.... 

YOZ 3 , .. -

ilin 
Aydın Belediye 
Reisliğinden -

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunCln Veysipaşa ma
hallesinde 68 ada 10. parsel 
numaralı ve 109 metre mu
rabbaı arsanın mülkiyeti açık 
arttırmaya konmuştut. 

2 - Muhammen bedeli 
metre murabbaı 1 liradır.' 

3 - İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere yazı işleri mü
dürlüğüne, arttırmaya iştirak 

için 1043 kuru; muvakkat 
teminatlarile 30·5-938 Pazar 
tesi günü saat 15 te belediye 
daimi encümenine muracaat
ları ilan olunur. 

[506] 13 17 . 22 27 

ilin . 
Aydın Belediye 
Reisliğinden : : . 

' 
1 - Belediyenin mülkiye

tinde bulunan Cumhuriyet 

mahallesinde 522 ada 4 pat
sel numaralı ·ve 137 ~~tre 
murabbaı arsanın ·mülkiyeti 
açık arttırmaya konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 
Metre murabbaı 40 kuruştUr. 

3 - İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere yazı işleri mü
dürlüğüne, arttırmaya iştirak 

için 410 kuruş muvakkat te
minatlarile 30-5-938 Pazarte-

si günü saat 15 te Belediye 
daimi encümenine muracaat
ları ilan olunur. 

[505] 14 17 22 

ilin 
Aydın Vakıflar · 
Müdürlüğünden 

27 

Merkez Aydıo, Köşk, Ko
çarlı, Karahayıt Dalam~ köy-

lerindeki akaratın 1161938-
31151939 icarları açık arbrma-

ya konuldu. İhalesi 24151938 
salı saat 11 de Aydın Vakıflar 

idaresinde yapılacaktır. O gün 
talip çıkmayanlar veya verile-

cek bedel hadıılayık görülme
yenlerin artırmaları temdiden 

27151938 cuma saat 11 de ic

ra edilecek ve yine talip çık

mazsa pazarlıkla muamele ya
pılacaktır. Taliplerle fazla 

malumat isteyenlerin % 7 bu
çuk muvakkat teminatlarile 

birlikte Aydın vakıflar idare
sine muracaatları. 

(502] 13 17 20 

imtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 
M1idürü : Etem Mendres 

Basıldığı yer : 
C. H. P. 8a51mevi 



YOZ: 4 • AYDIN SAYI : 2'3 

Agdın icra 1 2 - Arbrmaya ittirlk için yu-
karda yazılı kıymetin o/o 7,5 nisbe-

memu r /u ğundan 1 tinde pey akçesi veya milli bir 
93811467 bankanın teminat mektubu tevdi 

Alacaklı: Aydın Nazilli köp edilecektir. 124 
3 - ipotek sahibi alacakhlarla 

rü başında lıaci Memed usta diğer alakadarların ve irtifak hak-
Borçlu : Orta mahalleden kı sahiplerinin gayri menkul üze-

Salih oğlu Hüseyin rindeki haklarını hususile faiz ve 
Satılan gayri menkul: Tapu- masrafa dair olan iddialarını 

•un nisan 937 tarih 71 numa- itbu ilin tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbiteleriyle 

rasında kayıtlı köprülü mahal- birlikte bildirmeleri icap eder. 
tesinde kızıl çay mevkiinde Aksi halde hakları tapu eiciliyle 
tapuca 15 dönüm ve aynen sabit olmadıkça aatıt bedelinin 
metre murabbaına çevrilifinde paylatmasından hariç kalırlar. 
bir hektar 5705 M.M. tapuca 4 - gösterilen günde artırmaya 
incir bahçesi olup halen içe- ittirik edenler artırma ıartname-

sini okumuf malumatı almıt ve 
Tinde 50 ağaç ana ve 15 ağaç bunları tamamen kabul etmit ad 
delice zaytin Ye 10 ağsç ba· ve itibar olunurlar. 
dem 4 ağaç armut bir nar ve 5 - Tayin edilen zamanda 
bir dam ile bir kuyusu mev- gayri menkul üç defa bağmldık-
cuttor . tan sonra en çok artırana ihale 

Hududu: Şarkan çay garbea edilir. Ancak artırma bedeli mu-
haci Salih oğlu şimalen evelce hammea kıymetin o/o 75 tini bul-

dl h maz veya satıt isteyenin alacatı-
demirci topal şimdi giri i ü- na rüchanı olan diğer alacaklılar 
seyin bahçesi cenuben vakıf bulunup ta bedel bunların o gay
zeytinliği ve çay ile çevrilidir. ri menkul ile temin edilmif ala-
Kıymeti: Tamamıma 750 eaklannın mecmuundan fazlaya 

firadir . çıkmazsa en çok artıranın teab-
2 _ Tapunun kitük 809 biidü baki kalmak üzere artırma 

onbet pn daha temdid ve onbe· 
pafta 11 parsel 47 de kayıtlı tinci günü aynı aaatta yapılacak 
Aydın keremit alam mevki- artırmada, bedeli sabf isteyenin 
iade 3 hektar 5411 metre mu- alacağına rucbanı olan diter ala
rabbaı tarlanm içeriade 2 in- caklaların o gayri menkulle temin 
dr 2 dut ve bir deliçe zeytin edilmiı alacaklan mecmuundan 

fazlaya çıkmak ıartiyle en çok 
mevcuttur· artırana ihale edilir. Böyle bir 

Hududu : tarkan yol garben bedel elde edilmezse ihale yapı-
87,45,47 parsel ve cenuben lamaz, Ye sabf talebi düıer. 
yol ile çevrilidir. 6 - Gayri menkul kendisine 

Kıymeti : tamamına 715 li- ihale olunan kimse derhal veya •e-
radır. rilen mühlet içinde parayı vermezse 

Sabtın yapılacağı yer ve ihale karan bozularak kendisin
gün: Aydın icra dairesinde den evvel en yüksek teklifte 
2116;938 tarihinde sah günü bulunan kimae an etmit oldutu 

bedelle almata rui olursa ona 
saat 16 da ve temdid artır- razı olmaz yeya bulunmazsa he-
ması 6111938 tarihinde çarşan- men on bet gün müddetle artır-
ha günü ayni saatte yapıla- maya çıkarılıp en çok artırana 

caktır. ihale edilir. iki ihale arasındaki 
1 - ftbu gayri menkulün artır- fark ve geçen günler için yüzde 

ma şartnamesi ilin tarihinden betten hesap olunacak faiz ve 
itibaren 38 / 1467 numara ile diter zararlar aynca hükme hacet 
Aydın icra memurlutunun muay kalmaksızın memuriyetimizce ah
yen uyasında her kesin görebil- cıdan tahsil olunur. Maede (133) 
•esi için açıkbr. iki gayri menkul Yukarda 

ilanda ya:ıtlı olanlardan fazla gösterilen 21 I 6 I 938 tarihinde 
malumat almak isteyenler itbu Aydın icra memurlutu odasında 
prtnameye ve 3811467 dosya No. iıbu ilin ve g<iterilen artırma 
siyle memuriyetlmize muaracaat prtnamui dalres!nde sablacağı 
etmelidir. illn olunur. (510) 
:' .................................................... : 
: DOKTOR : 
• • i FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Haatahklan Mütabaasısı : • • 
: Paris Tıp Fakültesi Hutanelerinden İhtiaulı : • • 
: Muayenehane: .A.ydın.Ja Gazi Bulnnada Bafalıoglu dükkinının ı 
: üzerinde her gün sabahdan aktama kadar Hastalannı kabul eder. : 
• • ............................................ ~ ....... 

Aydın İli' Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın kıy

metli bir örneği olan A YDlN TARiHİni Aydında Belediye karıısında 
Süleyman Gezer, İstanbulda Remzi kiitüphaneainden tedarik edebilir
siniz. 

Aydının bütün tarihi malumatından batka coğrafi tabii malüma-
iını da bu kitaptan ötrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKBEL, HiKMET ŞÖLENER 
Her Aydınhnın bu eserden bir tane edi11111esini tavsiye ederiz 

Fiatı 250 kuruştur. 

• • • • • • • • • • 

OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Meleket hastanesi eski operfltÖrÜ 

Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezua 
lstanbuldan dönmüttür. Hastalarını her gün ıabahtaD 

akşama kadar Park karfısında yeni yaptırdığı ninde 
kabul eder. 130 

_.. ........... , ............ . 
D •• po~TOR 

S MUNIF 1. ERMAN 
D MEMLEKET HA&TANE&I t Dotum, Kadın haetahkları mütehauıs D ve Operatörü 
~ Hastalarını her gii• Park karııaında Bay Hasan Kimi-
11"' lin erinde kabul eder. 466 ! Muayene saatleri : aahah 7 - 8 
11!!11"' Ôtleden sonra 3 den itibaren 

'taOA6ıfMll111M~llıılel._ıall.aııM..aıM.-.1111 

r,.g= • •,.. ·-·"il"!.'ii~"llll'!.'ltll~~,,... 
~r-~~~~~~~~~~~~··••••••••-. 

t•1 BAKTERİYOLoG 
~1 Doktor Şevket Kırbaş 
f! Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 
[: Hükümet caddesinde Hava Kurumu karf1sındaki 
~ muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize Ye t! üçten yediye kadar baatalaruu kabul ve tedavi 
ff eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
""+ edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan 
• Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) 

·····~~················· 

•••••••••••••••••••• 
. ~·;_ SELAMETTiN ERAY 
t!j EŞREF ERMAKAST AR 
l@ VE 

! KADRiYE ERMAKAST AR 
t Sivil Aıkeri her tipte Elbiseler, her model Te tipte 
+ Bayan ropları ve tuvaletleri 

• DIKIMEVI • • • • 
Hevesli bayan ve baylara her model üzerinden ders 
verilir ve az zamanda yetiştirilir • 

ADRES : Türk Hava Kurumu ittisalinde No :5 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 


