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Mo•d f . ·ıı· b .. d . ıı· d. değiştiriliyor - u a aaı mı ıye u çemıze e ı ye ı 1918 - 1334 tarihli dahili 
•1 f k J"" d h • ·ıd• istikraz tahvilerinin 1938 ta-

mı yon ev a a e ta sısat verı 1 rihli istikraz tabvillerile de

Ankara 30 - Büyük Millet 
meclisi bugünkü toplantısında 
posta ve telgraf, orman ve 

vakıflar umum müdürlüklerile 
devlet hava yolları işletme 

müdür!üğ!b.Jiin biidçelerini mü
zakere ve kabul etmiştir. 

Posta ~e telgraf umum mü
diirluğünün büdçesi masrafı 

9.949,102 lira varidat da ayni 

mikt.ardada tahmin edilmek
t-edir. 

Orman umum müdürlüğü-

nün büdçesi varidat ve mas
raf mütevazin olarak dört mil
yon dört yüz altmı~ iki bin 
i\ç yüz kık altı liradır. 

Vakıflar umum müdürlüğü 
tıiiu masraf büdçesi iki mil-

~ÜJ:~ " dgku.z yiiz otq,ı ·beş 
hin dört yüz doksan beş lira 
"aridab da 2.915,585 lira tah-

1 
llıin edilmektedir. 

Devlet hava vollan işletmesi 
traüdiirlüğü büdçesi mütevazin 
olara 1,522,720 liradı. 

Meclisin yine bugünkü top
lanbnda Adliye Vekaleti mer- ı 
ke2'. teşkilatı kadrosunda yapı
lacak deiitekliklerle Dabili
)'e Veklleti merkez kadrosun-

şiklikler, hususi idarelerden 
maaş alan ilk tedrisat müfet
tişlerinin muvazenei umumiye
ye alınmaları ve milli müda
faa büdçesine elli yedi milyon 
liralık fevkalade tahsisat ko
nulmasına dair layihaların 

ikinci müzakereleri yapılarak 
kabul edilmişlerdir. 

ğiştirilmesi hakkındaki kara-
rın tatbikine Haziranın birin
den itibaren başlanacaktır. 

Bu tahviller ziraat bankası 
kişelerinde dekiştirileceklerin
den bu gibi eski istikraz tah
villerine sahip olanlar yarın
dan itibaren bakaya müra
caatla ellerindekileri yeni tah
villerle değiştirebileceklereir. 

Atatürk kupası 
Güreş müsabakaları 

Bir Gencimiz lzmirde Gurup Birincisi oldu 

Atatürk kupası serbest 
güreş birincilikleri için gu
ruplarda müsabakalar yapıla
cağını . yazmıştı~. 

İzmir gurubunda Pazar gü
nü bu müsabakalar başla

mıştır. 

Dün lzmirden aldığımız bir 
telgraftan bölgemizin altmış 
bir kilo birincisi Karapıoanr 
gençler birliğinden Zülfikarın 
İzmirde de kilosunun gurup 
birinciliğini kazandığını sevinç 
le öğrendik. 

Suvarilerimiz 

Güreş faaliyeti pek kısa 
olan bölgemizin bilhassa İzmir 
gibi birkaç senelerdenberi bu 
spora çalışılan bir bölgedeki 
rakiplerine karşı kazandığı 

bu muvaffakiyet hakikaten 

sevindirici ve istikbal için ümit 
verici mahiyettedir. 

Güreşçi gencimize Hazira

nın dördilnde Ankarada baş

layacak olan final müsabaka
larında da muvaffakiyetler 
dileriz. 

Çekoslovakyada -·-da yapılacak değişiklikler 
~iistaceliyet kararile müzake· 
tc ve kabul edilmişlerdir. 

~ 

1 Varşovada da kıymetli Belediye İntihabatı 
Ptlaprif Vekaletinin merkez 

~oaanda yapılacak deği-. 
/(anton geni Bir 
lla11a hücumuna 
lleradı -···-liallkov 3(} - Japon tay
Yllreleri Kantona iki defa bü 
~lllln etıııiılerdir. Bombardman 
beti • b· t:esınde bin yüz ölü ve 

1
" •lb yüz yaralı vardır. 

~ HaU.-i t.o,...;, il B~;--
1 - Saat 16da Halke

~ b• 
1 

. •nasında güreş ders-
an yapılacaktır. 

•1 - Saat 17 de dil, ta
rıh ve edebiyat komitesi 
topltnacakbr. 

bir zafer kazandılar 

Subaylarımızdan 

Saim birinciliği 
almıştır 

oi • Varşova 29 ( A. A. ) -
Burada dün başlamış olan 
Beynelmilel yarışlara Türk, 
Alman, Belçika, Fransız, Ro
man.ya ve Polonya milletleriain 
suvarileri iştirak etmiştir. 

ilk yarışa seksen beş at 
iştirak etmiş ve bunlardan 
ancak on beşi Parkouru ha
tasız bitirmiştir. Parkuru ha
tasız bitiren bu on beş za
bitten beşi türktür. Bunlar 
arasında maniaları yükseltmek 
suretile yapılan ikinci müsa
bakada Saim Palatkan Ok is
mindeki atilc birincibiği ka
zanmışbr. 

-···--Prag 30 - Dün Belediye 
intihabata pazar günkü inti-
habatta olduğu gibi sola doğ
ru daha fazla ilerleme göster
miştir. Müfrit sağ cenahın . 

mağlubiyeti köylerde daha 
fenadır. Faşistler yüzde yirmi 
üç diğer partiler ,Yüzde yirmi 
kaybetmişlerdir. - Nahiye ve 
köylerde iki bin beş yüz be-

lediye azalığı şu suretle tes
bit edilmiştir. Henlein 1897, 
Sosyal demokrat 185, komo
nist 160, Alman demokrat 2. 
Çekler 259 azalık kazanmış-

lardır. ( a. a.) 

Bu münesebetle zafer dire

ğine şanlı bayrağımız çekil
miş ve ekibimize merasimle 
birincilik kupası verilmiştir, 

Ankarda at yarış
larında feci bir kaza 

-···-Ankara 30 - Ankarada ya
pılan ilk bahar at yarışlannm 
bu günkü Handikap koşusuna 
iştrak eden atlardan Damişk 
admdaki at binicisinin 
acemiliği yüzünden tah-
did parmaklığının üzerine yı
kılmış, parmaklıklar kırılmış. 
at ölmüş ve= binicisi bayğıa 
bir halde hastaneye kaldırıl· 
mıştır. 

~e--

Madrid 
Yeniden bombardman 

fedildi 
Madrid 30 - Bu saba& 

Madrid iki saat müddetle bü
yük çapta obüslerle bombar· 
dıman edilmiştir. Şehrin muh
telif yerlerine mermiler düş
mürtür. Umum emniyet direk
törlüğünden bildirildiğine g&
re bombardıman neticesinde 
ikisi çocuk olamak illere üç 
kişi ölmüı, beş kiti yaralan
mıştır. 

Prens Bibes.ko 
lstanbulda 

Ankara, 30 - Üç gtinden 
beri Ankarada bulunan bey
nelmilel hava kurmu başkam 
Ppens Bibesko bü gün saat 
yediyi on geçe hususi tayya
resile lstanbula hareket etmŞ.. 
tir. 

Misafiri ha va meydenında 
Türk bava kurumu başkam 
Fuad Bulca ile Erzurum say-
lavı Şükrü Koçak uğurlamıt
lardır. 

lstaubul 30 -·Prens Bebis
ko bugün saat dokuz buçukta 
buaraya gelmiştir.Prens;bugüıt 
burada kalacak yarın Bükreşe 
hareket edecektir. (a.a.) 

Tarihi Demirtaş 
pöprüsü 

Mahalli tarih hakkında neş
retmiş oldugu kıymetli eser
lerinden gazetemizde bahsetti
ğimiz Denizlinin kıymetli genç 
lerinden Akça Kocanın Mend
res nehri üzerine kurulmuş. 
eski Demirtaş köprüsü hak
kında mühim bir yazısını ikin-
ci sabifamızda neşrediyoruz. 
Arkadaşımı zan gezetemiz 

bakkı~da gösterdiği alaka ve 
lutfa teşekkür eder. Kıymetli 
yardımlarını daima beklemek-
te olduğumuzu kaydederiz. 
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Zire1ai Bankasinda 
• 

.. O. B~~erik 
Tesis tarihi oldukça eski sadüfen müdürün . yanında bu-

olan ziraat bankasının Çumhu- lundum. İyi hatırliyorum bir 

/ 

·' 

Mendres üzerinde demirtaş 
köprüsü 

riyetio devraldığı durumu hiç- ı hafta oldu. Mü~ü~ rakaml~ra 
te ümid · verici değildi. Cum- · dayanan mür;acat~arı d-0gru 
huriyet rejimi Türk bilgi ve ,· ve haklı buldu. Merkeze baş 
Türk enerjisile yeni iktisadi · vurdu, elJi bin liralı~ daha 
müesseseler kurarken Ziraat müsaade ~ldı ve dağıttı. 

-Büyük Türk fatihi Timurletik, 
Ankara muharebesinde nsonra 
Denizi ye uğramış ve sonra 

ı' ·Mefidres /. üzeYinde 'vaktile 

Bankasım da ele aldı, serma- Bunu; Türkiye cumhuriyeti j ( Demirtaş~n) ya.ptı~dığı . kö_ı>
rüden geçıp [I] lzm~re gıtruış-, yesini kvvvetlendirdi, iş saha- ziraat bankasının Türk zırai 
tir. smı genişletti, geçen yıl (Tür- kalkınmasında muvaffak ola-

Bu ünlü Türk büyügünün 
geçtiği Mendres koprüsiınün 

kiye Cumhuriyeti Ziraat Ban- cağına, hatta olduğuna miyu 
kası] yaparak, knruluşundaki 

hakiki maksada uygun bir 
proğramla Türk zırai kalkın

.masındaki büyük rolüne inti
bak ettirdi. 

Ba~k~, çok kısa bir zaman
da umulandan fazla, beklenen
den üstün verimile kurulduğu 
gnnden beri ilk defa maksa
qına uyar ve yarar başarı 

g~sterdi. 
Bankanın dünkü, yani sal

tanat zamanındaki durumunu 
göz önüne getirelim. 

Ekseri yerlerde hükumet 
dairelerinde ayrılmış bir oda
da, bazı yerlerdede birer ma
zada y~rleşmiş, işi ipotek mu
kabili para vermek, o kadar .. 
Cumhuriyet devri bu milli 
müessesemızı banka yaptı, 
Bankanın cumhuriyet devrinda 
Türk ticaret ve iktisadiyatın
da oynadığı hayirhah rolü 
ödenemez. 

Ziraat bankamızın, yeni ha
yatında Türk zürraının inki- · ı 
şafına yaptığı mühim hizme~i ı 
belirtmek için, Aydın şubesı
~i~ ~~n aylardaki faaliyatini 
ele alıyorum. 
1 

: Köyİüye taksitle 20 mib
z'er, 20 ç~p~ makinesi· 600 çu
val ~ükürt dağıttı. 

Nazilli pamuk ıslah istasyo
nun.un gönderdiği 220,pOO kilo 
pamuk to~umunu bedava çift
çiye dağıdarak. havalarıo mü
saadesizliğine rağmen geçen 
yıldan fazla pamuk ekilmesine 
yardım etti. 

· Rejim, köylünün zirai ve ik
tisadi kalkınmasını kooperatif
leş~esinde görüyot. B~ıiuo ne
kadar doğru bir görüş oldu
ğunu koopeı:atiflerin kısa bir 
zamanda gördüğü ilği ve yap
bklan işle bem olmuştur. Ay
dın şubesine bağlı ıubeler 
geçen yıl ·ortaklarına 450 bin 
lira · dağıtmıştı. Bu yıl banka 
kooperatiflere450 lira pesman 
vedri. 

B~na 100 bin lirada koope
ratiflerin kendi sermayeleri 
ilave olıınunca 550 bin lir~ 
eder. 

Fakat bu seneki zirai faa
liyeti bu yekunla kartılamak 
mümkün ol~adı. Kooper!ltif 
reisleri banka miidürün.e baş 
vurdular. Bu müracaatta te-

sayarım. . 
-- · --- - · bulunduğu mahal bir dereceye 
Ziraat baukamızın kad~r belli olmakla beraber 
yerinde bir lunun hangi tarihte yapıldığı, 
te~ebbüsü üzerinda kitabe bulunup hu-

v A lunmadığı araştırılmak ve 
Haber aldığımıza göre y- bu günkü vaziyeti teshi.t edil-

dm Ziraat bankası Ödemişten 
mek üze. re Dtniz.li Hal~evi. j 

buz getirtecek ve bu buzu Dil, Tarıh ve Edebıyat komıtesı ı 
kalıbı 40 ve kilosu · üç kuruşa 

h.ir tetkik seyahatı .. tertipe.tm .. i~- ·.· satacaktır. _ 
Aydının sıcak günlerinde tır. au ·seyahati\ Lıcıe tarıh og- I 

halkın buz ihtiyacını hem de retmenlerinden Lütfi Peksöz, ' 
İzmir fiatından daha ucuza Kem'1l Akgün, ~ülltür Baş 
temin için Ziraat bankamızca sekreteri A. Riza Akan ile 
yapılan bu y~rinde teşebbüsü abdiacizin gitmesi kararlaşt- 1 

takdirle karşılarız. ırılmıştır. 
Banka; gelecek buzları de- 15 Mayıs 1938 Pazar günü 

pu etmek için altı ve üstü saat 8,30 da Denizliden bir 
beton ve yan divarları man• kaptıkaçtı ile: yola çık tık. Da-
tarla kaplı bir yer hazırlamış ha evvd D enizli halkevi ta-
ve bu iş içiİı bir servis vücu- rafınden Sarayköy h~ lk~vine 
de getirmiştir. bizim bu köprüyü tetkik et-

~- mek üzere bu gün Sarayköre 
Dahiliye hadrosinda geleceğimiz yazılmış ve bize 

Değişiklik . ! hlavuzluk etmek üzere bu 
·Ankara - Dahiliye veka- 1 mevkii bilen birisinin verilme

leti vilayetler kadrosunda bazı 1 si rica edilmişti. Sarayköyde 
değişikler yapılması hakkın- bizi halkevi başkanı Hamdj, 
daki kanun projesi, Encümen 1 öğretmen Ali Galip Haznedar 
lerden geçerek kamutay ruz- ı ve bir kaç öğretmen . karşıla.-
namesine alınmıştır. ı dılar. Bunlar bize yolumuzun 

Büdçe encümeninin tesbit Hisar köyünde bir. klavuz ha-
ettiği kadro cedveline göre 1 zırlamışlar. Bu köy ııehrin sol 
150 lira· maaaş alan 8 birinci j sahilindedir. Bu sahilden oto
sınıf vali, 125 lira maaş alan ı' mobil ile köprüye kadar ·git- ı 
10 ikinci sı~ıf vali, 100 lira menin mümkün olmadığı biraz 
maaş alan 25 üçüncü sınıf tetkikten . sonra anlaşıldığın-
vali, 90 lira ıiıaaş alan 18 dör dan nehrin sağ sahilinden 
düncü sınıf vali vardır · gitmekliğim\z lcararl~ştırı~~-ı. 

Ankara ve İstanbul vali mu- Bize, halkevi başkanı. Hamdi 
avinleri 90, sekiz vali muavi- ve öğretm~n Osman Uçla da 
ni 80, beş vali. muavini 70, iltihak eyledi. Hem~n . yola 1 
birinci sıoıf id~re heyetleri çıktil<. Buldan şos~sin<le iİt;r· . 
azaları 90, ikinni sınıf 80, • ıemeğe baıladık. ·Sarciykö.Y.üiı ·I 
üçüncü sınıf 70 lira ... maaş ala- dışma çıkınca şose o kad~r ı 
caklardır. . 

İstanbul ve Ankara mek- bozukturki karşımı~dau gelen 
bir kamyonun çok · dalgalı bir tupçulan 70, ikinci sınıf mek-

f denizde giden bir geminin tupçular 55, üçüncü sını. 
sallanışı gibi sall~ndığını gö~ektupçular 45, dördüncü sı-
rüyoruz. · Kimbilir biz nasıl nıf mıektupçular 40 lira ala-

caklardır. · yalpalıyoruz. Ma~afi bu bozuk 
Sayısı iki olan birinci sınıf yolun yapılacağına işaret var. 

nüfus müdürleri 55, Dört ta- Yolun her iki tar~fına birçok ' 
ne olan ikinci sınıf nüfus mü- taş istif edilmiştir. 
dürleri 45, üçüncü sınıf nüfus Mendres köprüsüne yakın 
müdürleri 40, dördüncü sınıf bir yerde yol eyileşti •. F.akat 
nüfus müdürleri 35, beşinci- bu güzel şosede yolumuz pek 
ler 30 lira alacaklardır. az devam .etti. Mendresin u .. 

Bu proje ile Dalliliye Veki- zerinde cumhuriyet idaresinin 
leti memurlarının kadro ve büyük bir. : ibidesi, : . Mendres 
büdçe imkanları . teşebbüsünde köprüsü göriipdü, Bu köprü, 

maaf yükseklikleri temin edil- [l) Pamukkale 911Jarı Abife 42 
miş bulunmaktadır. 43 

Yazan: F. Akçakoca Akça 

mendresin vakur akışına n~
zaret eden bir bekçisi gibi 

1 üstüne kanad. ger~iş ~~.{. ~al
de bulunuyordu . Köprüye 
geldik. Cumhuriyetin br ~uaz
zam eserinin üstüodne g~çtik~ 

• , t • 

Mendres dolğun ve bulanıktır. 
Kenarında bir k3:r köylü dfs
tilerine su doldurmakla· 4ıeş; 
guldur. Köprüyü geçince Bul
dan şosası sağa .sapar. Nazilli 
yoluda sola ayrılır. Biz şosayı 
birakak sola, Nazilli istikame
tine sapıyoruz. Karşımızôa 

Köprübaşı köyü var. · Bu köy 
otuz hane kadar olup · orta
sındagüzel bir bina görünmek
tedir. Bu bina bu köye uzak
tan şeref vermektedir. Bunun 
bir köy odası olquğµnu öğre
niyor ve memnun oluyoruz. 

Mendres köprüsünden gar-

be . doğru ve l\1endresin sağ 
sahilini takip ederek ŞC?Seyi 
geçmek üzere toprak .. tesviyesi 
yapılm1ştır. Bunun köprii ve 
menfezleri . açık . 'oldugundan 
bu y~ldan ist ıfade ·edeıiıiyotuz. 
Şoförümüz köprübaşı köyünün 
i'çinden geçerek ve katşmız
daki tepenin . eteğini · takip 
etti. Bu suretle sıt biçintile,.iıı-

tilerinden miimkin olduğu ka
dar kurtulmağa çalışb/ Kara
taş tepeleri~i ~ştıktan · ~~ııra 
vadi .. biraz genişledi,· ve· men-. 
dreşten uzaklaşdık. Toprak 
seviye.si . ve Bürhatiiyelilerin 
açlıkları su kanalını ·solumuzda 
bırakarak (Kızıldere) ye doğ
ilerliyoruz. Bu sene ilk ba.b~r 
yağmurları çok yağmış ve her 
tara.fı otlar kapl~mıştJr. ~~.,9n 
ınendres vadisi ve: g:eçti~i~ 
yerler, dağları~ tepesine ka·
<ıar zümrüd gibi yemye~~~i_r. 
Hava biraz kapalıdır. Bu ~ev
~imde · bu · g.eÇtiğim.iz y~r~C?rde 
her sen tesadüf · edilen sı 

•• l 

caktan eser yok. Başka yıll~r 
buradan bu ·mevsimde ı geÇil~'
cek olsa h~ı: tarW. ·~ kupJdıru 
görünür. ve bunalbcı bir sı

cekla karşılaşılır. · 
- Sonu yarın -

.. 

·Prens B~ibeskö . 
1 • • 

Türkkuşu · kanıpını 
gezdi' · ···· 

Ankera 29 [ A. A~ f -
iki gündenberi 'Aiikıirada1 bu· 
luamakta olan Beynelinil~l 
hava federasyonu b~ıkanı 
Prens Bibesko · bugün! hava 
kurumu baıkanı Fuad ·Bulca. 
ile Türk kuıu kampım ·geı· 
miştir. . ı · 

Prens Bibesko uçuı ·Ve pa
raıut talimlerini takip etuıif 
ve gençleri takdir etmiftir · 



••• "!; .. / , . ~\ 

~. ~~t ; ·-
SAYI : 2SS AYDIN . '·-· . -- - ·- _ , Y.OZ ' -· 

Pazar günkü futbol maçları , . ______________________ __ 

S<ikespor, Çinesporu 2 - 3 yendi 
Sümerspor takımı müsabakaya gelmedi 

~ ' ; ' -
· Bölge fudbol birincilik mü- · 

-sabakalarma :Pazar günü de 
devam edilmiştir. Fikistür 
mucibince bu Pazargü~ü Ka
rapınar gencçler birliği ile 

Nazilli Sümerspor takımları 
.. ve Sökesporlada Çine Madran 
spor takımları karşılaşacak

lardı İkinci devre~in başın
danberi sahaya gelmiyen sü
merspor takımı bu hafta da 
g lmedi ve Karapınar takımı 

. ~eremoni yapmak suretile 

, hükmen galip sayıldı ve böy
:.1ece üç puvan kazandı. 

Söke ile Çine gençlerinin 
·arasındaki maç her iki takı-
• I 

·mm taraftarları tarafından 

heycanJa beklinyordu Kuvet 
itibarile yekdiğerinc müsavi 
olan bu takımlar sahada şu 
suretle yer aldılar. 

Çine Madranspor; Doğan -
Cavid, Ahmed, Necip, Ahmed
Baki, Safvet, Abmed, Himmet, 
Hüsameddin 

Sökespor da bir noksanla : 
~asan - Ahmed, Ab.dullah -
Ali, Said , Kemal - Yahya, 
Ahmed~ Kasan, Mestan olmak 
üz re on kişi idiler. Hakt!m 
Aydınsporda~ · Dürgut Bar la
sın idaresinde oyun Sökelile
rin vuruşu ile başladı. 

: İki tarafında oyununda bir 
'muvazenet göze çarpıyordu. 

Fakat yavaş, yavaş Çine 
mahsus bir hakimiyet tesis 
etti bir?z sonrada Söke nısıf 
sahasma yerleşti. Fakat akın
farı ya kendilerinin fırsatlar

.dan istifade edememelerinden 
akim kalıyor, yahutta cidden 
çok soğuk kanlı ve güzel 
oynıyan Söke kalecisi Hasa
nııı 

1 

yerinde müdahalelerile 
kesiliyordu. 

!Yirmi dakika kadar devam 
eelen Eioenin bu akını biraz. 
sonra durduruldu ve Sökelile
rip mukabil hücumları baş
ladı. 

Oyunun otuzuncu dakika
sıpda muvaffakiyetle Çine 
k•lesinin önüne kadar gelmiş 
olan Söke gençleri orta hafı 
S&idin ayağile ve oldukça 
qıaktan çekilmiş güzel bir 
şıatla ilk sayıyı kazandılar. 

Bu sayıya cevap vermek 
isteyen Çineliler büyük gay
retle Söke kalesini sardılar 
ve bu sayede birde korner 
kazandılar. 

Çekilen korneride sayıya 
Fakat ne çareki daha evvel
den Hakem maçın başlangı
~dan beri mütemadiyen of 
saydda kalmakta ısrar eden 

' . 
muhacım Ahmed için yine 
ofsayd çalmış · bulunuyordu. 

Biraz sonra da bir penaltı 

· kazanan Çine takımından 

Himmetin çektiği pen altıyı 

Hasan güzel bir şekilde kur-

tardı ve birirnci haftayım 
1 - O Sökenin gale besile bitti. 

İkinci devreye Çine takı
mından bazı değişikler yapa
rak çıktı ve Cavid müdafaa
dan hücum huttına geçti. 

Çine yine hakimiyet tesi
sinde zorluk çekmemekle be
raber kale önünde bir dürlü 
müessir olmasını bilmiyordu. 

Daha ilk dakikalarda Söke 
müdafaasınm keserek uzun 

bir vuruşla ileri gönderdiği 
topu kapan Söke sağ açığı 
topu sürerek Çine on sekiz 

çizgisi içine getirdi ve Ahme
de pas verdi. Ahmedte ken-

disini marka etmek isteyen 
müdafii gilzel bir çalımla at
latarak topu ikinci defa ola
rak Çine kalesine soktu. 

Bu ikinci sayıdan sonra 
Söke liler t amamen müdafaaya 
çekildiler v.e oyunda biraz sert 
bir vnziyet aldı. 

Bereket 'ersin hakemin 
yerinde ve kati müdahaleleri 

herhangi bir hadisenin çık
masma fırsat vermedi. Fakat 
Söke bu kapalı ve müdafaa 
oyununun cezasını çekti. 

Kale öniindeki bir lrnrışık
lıktan istifade eden Necip ; 
güzel . bir vuruşla Çinenin 
birinci sayısını yaptı. 

Oyun Çinenin baskısı altın
da devam ederken Söke orta 
muhacimi Ahmed santer çiz

gisi önünde yakaladığı topla 
şahsi bir akın yaptı ve önüne 
çıkan tek bir müdafii de at

lrtarak topu üçüncü defa o
larak Çine kalesine attı. Bir 
az sonra Çineden Hüsamed
din de Sök eye bir gol yaptı 

ve oyun 2 - 3 Söknin lehine 
ve Çiuenin baskısı altında 
bitti. 

-···-
Üçok Beşiktaşa 

6 - 3 yenildi 
Pazar günü İstanbulda ya

pılan milli küme futbol mü
sabakalarında Beşiktaş ile 
karşılaşmış olan İzmir birincisi 
Üçok takımı alh sayıya karşı 
üç sayı ile yenilmiştir. 

lmliyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 
Müdürü : Etem Mendre• 

Basıldığı yer ı 

C. H. P. Baaımevi 

İplik imal~tı 
arttırılacak 

• l 

Devlet sanayi · proğramında
bulunan iplik fabrikalarından 
Malatya ~rzurum , fabrikala~ı 

henüz ikmal edilip faaliyete 
başlamamış · olduklarından 

memleketimizde günden güne 
inkişaf eden küçük sanat ve 
dokum acılığının artmakta 
olan iplik ihtiyacını dahili 
iplik fabrikaları temin ede

mediklerinden hariçten ithal 
edilen iplik miktarının c.rt-

makta olduğu ithalat ista
tiklerikden anlaşılmaktadır. 

Malatya ve Erzurum fabri
kalarının çalışmaya başlama-

larına kadar hariçten · iplik 
ithalini doğru bulmıyan İkti
sad Vekaldi, bugün mevcut 

fabrikalarının imalatını arttır· 
mak suretile hariçten ithal 
edilecek ipliklerin memleket
ten teminini düşiinmüştür. Bu 

m:ıksatla pamuk iplik imal eden 
fabrikatörleri vekalete davet 
ederek onlarla yaptığı temas 

neticesinde bu arzusunun te
mini kabil olduğunu görmüş· 
tür. 

Bundan böyle yerli pamuk 
iplik fabrikaları iktisat Ve-

kaletinden aldıklalar direktif 
mucibince imalatlarını azami 

surette çoğaltacaktır. Pamuk 
iplik fabrjkalarının imalatın

daki bu çoğalma piyasa ihti-

1 yacını ·tatmin etmediği tak
dirde, Devlet fabrikalarının, 
muvakkaten, hariçten mem

lekete kolaylıkla gelen bazı' 
dokumaların imalatını bırak-. 
mak suretile piyasanm ihti
yacını karşılayacak nisbette 
iplik imal edecekleri haber 
verilmektedir. 

Gerek hususi ve gerek 
Devlet fabrikaları İktisat ve-

kaletinin arzusuna uygun şe
kilde çoğaltacakları imalat
larından bir kısmını şimdilik 
stok etmekle mükellef olduk
larından ellerinde daima fiat 

spekülasyanlarına mani olacak 
miktarda her numaradan ip
lik stoku bulunduracaklardır. 
Bu yeni hadler dahilinde 
iplik imalatının iktisat veka-

leti tarafından s\kı bir kon
trola tabi tutulacağı da an
laşılmaktadır. 

:........ Alione 1 
şeraiti .-.···•••: 

~ Yıllığı her yer için 6 lira. ~ 
• Altı aylığı 3 liradır. i 

ı f '\ 1.liri .. . ·~ 

Aydın satınalma· "., 
ho.misgpnundan · ·: 

AY_~•ı:t , birli~ipin ihtiyacı 
için ahnacak 6.'6,000 kilo ku
r~ ~t °1'7 H~~i;a~ ·· ~3Ş Cuma 
ğünü saat 15. ~ı ala!Y·: ~'!-tınal

ma komisyonunda açık eksilt
mesi yap lacaktır. Tahmin be-

deli . 2~640 liradır. İlk teminati . . . 
198 liradır. Şartname·si komis.: : 

yonda görülebilir. İsteklileri ri : 

kanuni vesikalarla beraber 

belJi saatte komisyona gelme.: . 
leri.. 31 5 9 14 547 · 

Aydın satınalma 

k~misyonundan 
Aydın birliğinin · ihtiyacı . .. 

için alınacak 42,000 kilo sa"' . 
• 1 

man 20 Haziran 938 Pazar-
tesi günü saat 15 te alay sa ~ 

tınalma komisyonunca açık 

eksiltmesi yapılacaktır. Tah

min bedeli 1,260 liradır. İlk 
teminatı 94 lira 60 kuruŞ'l:ur. 

Şartnamesi komisyond·a · go.rü-

lebilir. İsteklilerin kanuni ve

sikalarile beraber belli saaÜe 
komisyona gell)lel.erj; 

31 6 10 15 578 

KarafJl!SU asliye··hu
huk m.ahhemesinil:eıı 

Karacasuyun Cuma mahal
lesinden 'Ali kızı ve köseoğlu 
İsmail ·ayni mahalden köseoğ
hı İsmail aleyhine eylediği 
terk sebel:füiden· boş~nıiıa ··da
vasından dolayı cari muhake
mede müddeialeyhin on sene
denberi kaybolup müddehıin 
hanesine dönmediği ve zevce
sini yanında ~ötürmediği ~e 

evlenmenin kendisine tahmil 
eylediği, vazifeyi ifa etme~i
ğini ve ıquhik sebep olmak
sızın müddeiyi rtek eylediğini 

ve inlak ve iaşe etmemekite 
oldugu istima kılınan şuhudun 
şahadeti ve olbaptaki ihtar-

name ile sabit olduğunsan 
kanuoumedenioin 132 ıncı 
maddesi mucibince müddeea-

leyhio müddeiyeden boşonma
sma ve mezkur kanunun 142 

inçi .. maddesi mucibince kaba
hatli olduğu anlaşılan mü~-

deealeyhin bir sene müddetle 
yeniden evlenmemesine kabi

litemyiz olmak üzere 5 Mayıs 
938 tarihinde karar verilmiş 

• idare yeri: Aydında C. H. i 
! P. Basım evi. i 
; gazeteye ait yazılar için i 
f yazı işleri müdürlüğüne, ilin- ~ 
: lar için idare müdürlüğüne i 
i müracaat edilmelidir. f 

' olduğundan tebliğ makamına 

kaim olmak üzere keyfiyet 
: ................................................ ~ . ilan olunur. 576 
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Y0Zı4 AYDIN SAYI : 2:55 

;.;~~.-~~ES282ZUS::~~BŞJ 
t. OPERATÖR ~ 
: Dr. Nuri Erkan : 
t Meleket baltaneal eski operatöril t. • • • 
1 

Paris bp fakültesi hastanelerinden mezun 1 
+ lstanbuldaıt döom6ftilr. Haatalarını her fiin sabutan J 

[tJ aktama kadar Park kart111nda yeni yaptırdıj'ı evinde f 
[tJ kabul eder. 130 t. 

DSas!lS:~~~~.~t~~~=.,~~• 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 

AYDIN 
itin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 

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

metli bir örneği olan AYDIN TARiHloi Aydında Belediye kar911ında 
Siileyman Geıer, istanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir
siab:. 

Aydmın bütün tarihi malu'1labndaa başka coğrafi tabii raalOma
iın1 da bu kitaptan öğrenecekziniz. 

Yaxanlar: ASAF GÖKSEL, HiKMET ŞÖLENER 
Her Aydanluıın bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederi~. 

Fiab 250 kuruştur. 

C. H. P. 

l'QlllJ•l"·····iGJllllijJJ!Ullıımoınmııı~! ..... ,. , ...... ~ 
~ - po~TOR i 
~ MUNIF 1. ERMAN 41 1 MEML.EKET HASTANESi t 
~ Doğum, Kadın hastahklan mütehassıs ı 
- ve Operatörü G 
~ Ha.stalanns her gün Park karşısında Bay Hasan Kimi- 41 S lin evinde kabul eder. 466 ı 
a Muayene s~atleri : sabah 7 - 8 
IJ!ll" Öğleden sonra 3 den itibaren 

IJ.:al'b~ı6ıilııımlııı•ılııı!mhıııilhıııllllbııllllh ıml!ı:ııa!ıı llflftı !1WMlm.1ımllıırJ!aııdlllı••fl~ 
ı;;:~ll'!'ııırı'!!'llııı:ııtll"''llll'"'Q11'''1Qn•••ıqı"'~''"'"'''"""'ll!"Q'I~ 
i'f""ıı%ıJl1~ıdl~~IU~drı~ı.:,'ııın~ıı~dl~llı~llı~l·ı~d ~ıdlı~flı~~d~l~4•.,._:;..,+.+<e;..~, 

~ BAKTEruYOLOG 
""•1 . • f •1 Doktor Şevket Kır baş rt. 

t!] Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı +. 
[•~ Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki 1 
~.1 ~ [ +j muayenehanesinde, bergün saat yediden sekize ve " 
[Ü üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi ~~ı 
f.•' eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra iı .. :I 
ft] edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan :.: 
[•l Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) 
f ı.\..,,!!llllll':!llll'"~ll'':!llll"''llll"'. 'lll''"'lllll"Qlll'':!llll'"'lllll''!llll"'1qll•!!llll'~ ...... °""" •• ~ 
~~lıı~~ıı:'ııı~ı~~~.ıı~ı:dı~ı.:.tıııı:.ııe. ..... 4~llıMııllllıilılll~--....,OiiAİ ... """'iiiftıii 

~~ıı:ııı;ıııı;ıııı;nll'~ı~ı~ıu~~11;.qıı;q11,;ıın::n~ı~ ... ,..,11111.;.,~~·\;11'~ .. • .. ~ 
·~l~\.;;id!iıöiill:tı..ı~~h~lfttındl~ııolllflıoolılh~rldllıuıllllı .. dilıüillllıüilllıt.,dllıi:ddlli::iıll ' 

[•l SELAHETTlN ERAY ~~ 
(:1 EŞREF ERMAKAST AR :J 
~l VE ~ 

,.~ KADRiYE ERMAKAST AR ~~ 

1
:
1 

Sivil Askeri her tipte Elbiseler, her model ve tipte ı·ı 
f Bayan ropları ve tuvaletleri t. 

• DIK/MEVI · • 
t!J Hevesli bayan ve baylara her model üzerinden ders [!] [tl verilir ve aı zamanda yetiştirilir. [+J 
[+ ADRES : Türk Hava Kurumu itti~linde No :5 ':) 

[tj '!i\'~;:~.,.,... ... 1;*".•+_.. .... o;oı~-...·ı..-.J, ~ ~~.Nd<llHilllıi~llt40ıdbMPl.iillll~lı.1 d'ri ~ iiıılııMıfl'i ... ~~ • iP •• ftj 

....................................................... • • • DOKTOR t : . i F AHREDDiN SÜGÜR j 
: Bi rind Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassuu ! 
i Paria Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtisash ! • • ı MuayyenehanesiA.ydın-la Gui Bulvarnada Bafahoglu dükkinuu11ı f 
i üzerinde her gün sabahdan akşama kadar Hastalarinı kabul eder :, .. ........................................ ..., ......... . 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
-----· ·-----

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


