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Millet Meclisinde 
---t-

Cumhuriyet Kadını ! 
~·· 

Beşik eallıyan eller, elbette 
meclis kapısını en yüksek 
hak ve gururla açmata nam
zet ellerdir. 

Lehistanda Filistinde tedhiş 
Almanya aleyhine. harekitı şiddetlendi 

Partimiz 
llyönkurulu toplandı 

nümayişler yapıldı K d.. T IA • d b b ı t Id .... u us ve e avıv e om a ar a ı ı 

....... 
Vilayetimjz müntehipsani 

Parti namzetleri tasdik 
olundu 

Enver Demiray 

A
sırların atalete, asırların ka
ranlığa, asırların zavallı
lığa sürüklediği türk kadını, 

yakm zaman kemalizminin daima 
ışığa, daima bilgiye, daima var
lığa ve insanlığa koşan "kadın ı 
olmakla yeni bir merhalenht 
tek ve eşsiz bir unsuru sayıl
makta dır. 

Eski devrin, mürai, somurt
kan ve şarlatan yaşayışının 
kıymetsiz ve mabküm bir " mad
de ,, si olan tür kadını, kemalist 
devrin telakkisile bir madde 
değil her işe ayak atanı , 
Her iyi şeye, r. bir erkek mert
lik ve gururiyle el uzatanı ol
makla, inkilibın katagorisine 
uyabilmek istidadında bulunan 
nevi şahsına munbasır bir var
lıktır. 

Cemiyet hayatında kadın - er
kek, öyle iki kutupturki, birinin 
diSZ.erine tefevvuku vf":ya birinin 
diğerine tahakkümü feodal pren
siplerin u "çwıyc" •r- .. ~· •. 
kapaklı; utangaç, sıkılgan ve 
hattl sinsi tezahürlerinden baş
kaca bir şey değildir. 

Teşkilatı esasiye kanunumu
zun 1934 ten evvelki 10 uncu 
maddesi " 18 yaşını bitiren her 
erkek tlirk, mebus seçmek hak
kını haizdir ,, der iken. 1934 
den sonra ve 2599 numaralı de
ğiştirici kanunla bu madde " 22 
yaşını bitiren kadın, erkek her 
tilrk meb'us seçmek hakkını ha
izdir 11 şekline konmuş ve yine 
ayni tarih ve 2599 numaralı de
ğiştirici kanunla müteakip 11 
inci madde dahi " 30 yaşını bi
tiren kadın erkek her türk, 
meb'us seçilebilir ,, şeklinde ta
dil edilmiştir. 

Binaenaleyh S kanunuevvel 
1934 yılı, Türk kadınının üze
rinden ona hükmedici kötü ve 

1 • • 

asırlık bir (noksan) telakkiıını 
kökünden söküp atmış bulun
maktadır. 

Böylelikle bir kafa, bir gaye, 
bir gönül ve bir rejim içinde, 
müsavi hak ve şartlara muha
tap olan kadıo, milletin yegane 
ve hakiki mümessilleri arasında 
~er almakla büyük bir inkılap 
ıdcalinin tahakkukna inkarı im· 
lcansı:ı, bir şahit olmuş oluyor· 

Halk, J?anzik: gidelim ölü ve yaralılar vardır 
dıye bagırdı .. 

Varşova 27 (A.A.) - Lima· Kudüs 27 - Bu sabah Filis- lediye meclisi verdiği bir ka-
bede Almanya aleyhine bir te- tini~ bir çok yerlerinde sui rarda yahudılerin es~ri olan 
zahürat yapılmışbr. Takriben kastler yapılmııtır. Telivivde imar işinin mahvedilmesine razı 
bin nümayişci Danziğe yü · altı: bomba atılmış 26 kişinin olamıyacaklarını bildirmişlerdir. 
rüyelim. Nidalariyle Alman kon· ölümüne ve 47 kitinin yaralan- Yahudi murahhasları Londra 
soloshanesine yaklaşmağa teşeb- masına sebep olmuştur. otelinde verilen bir ziyafette 
b · ı · d 1 Bir arap tabanca kuraunile bulunmaları i,.in İngiltere hil· üs etmış er ıse e po is tarafın- .,. T 

dan dağıtılmışlardır. itlaf edilmiş, araplara ait bir kfımeti tarafındn vukubu\an 

Talebe nazırı üniversitede 
verdiği biz nutukta; terk ede-

ceğimiz bir şey yoktur. Fakat 
isteyeceğimiz çok şeyler vardır.,, 

Demiş ve tatebe hep bir ağız
dan yaşasın Polonya Danziği 
diye bağırmışlardır. 

Havas ajansının muhabiri de 
dün akşam Varşovada şu garip 
hadisenin vukubulduğunu bil
diriyor. 

Kont Ciyanonun maiyetinde· 
ki İtalyan gazetecileri bir kah-
vede otururken müzikadan hal 
van mar•nn1~ "'"''··-a-·· · · 
mışıer ve oır agız an marşı 

otobüs yanmııtır. Biri istasyon- daveti reddetmişlerdir. a.a. 
da diğeri de adliye sarayında Kudüs 27 - Yafadan bildirildi-
iki bomba daha atılmış ise de ğine göre yeniden külliyetli İngi-
bir hasar yapmamıştır. liz polisi gelmiştir. Kudüstc kral 

Yafada bir tren bomba yU- Jorj caddesinde bir bomba pat-
zünden yoldan çıkmış ve beş lamış ve yedi kişinin yara-
kıti yaralanmıthr. Teliviv be- (anmasına ıebep olmuştur. a.a. 

Hariciye vekilimiz 
şerefine Atinada 
ziyafet verildi 

• 

. Atina 27 - Dnn akşam tOr
kıyc baric-iva -~kili Şükrü Sa-
t~ tafratfınd~lo .1::\..,. Polen ı.nlıu.ıı:~· I 
zıya e ven mıt 'lr. ~ -- ~ 

Ziyafette Başvekil ve ~~kü
met erkanı ile türkiye elçısı ve 

Arnavutlukta 
sükun var 

Tiran 27 ( A. A. ) - Bütün 
Arnavutlukta vaziyet tamamile 
normaldir. 

.. ----- · ~--wıı bir ıük~n 
büküm ıürmekte nuö.u'-""" •.. • 

2rt.a,JuJ,i- hnlnnmA ktadır;. B~ • 
hiç bir esasa müstenit degıldır. 

~·-Partimiz ilyönkurulu dün vali 
ve parti baıkanımız ıayın Ôz· 
demir Gündayın baokanlıa"ında 
fevkalade olarak toplanmıştır. 

Bu toplarıtıda Aydın merke
ziyle kaıalarda yapılan parti 
yoklamalarında teıbit oluna'! 
müotehip ıani parti nam:ıetlerı 
tetkik ve tasdik olunmuttur. 

İlyönkurul dünkü toplantısın
da yeni Uçeyön kurul üyelerini 
de tasdik etmiş batkanlar da 
tasvip olunarak parti genyön· 
kurulunun tasdikine arzı karar· 
laştmlmışhr. 

İlyönkurul, Nazilli, Söke, Çine 
ve şehir Halkevleri başkanlarını 
da tasdi~ etmiştir. 

Müotehip sani namzetlerimizle 
yeni ilçeyön kurulu b.aşkan ve 
üyelerini ve Halkevlerı başkan
larının adlarını ayrıca oeşrede· 
ceğiı. ..... 

Vildgette : 
............ -

uıvm&~cü~~.~~ 
ıaat ll teiuJtlf c~u-v .... u 

dayın başkanlığında haftalık 
toplantısını yapmıştır. 

söylemeğe başlamışlardır. Muzi
ka meşhur bir Leh şarkısını 
çalmağa ve halk ta hep bir 
ağızdan söylemeğe başlamışlar

dır. Bunun üzerine İtalyan ga
zetecileri kahveyi terke mec
bur olmuşlardı. 

matbuat mümessilleri hazır bu
lunmuşlar ve ziyafetin sonunda 
B. Metaksas bir nutuk söylemiı 
Şükrü Saraçoğlu da mukubele 

....... ~·· 
Bir tayin Halkevi Yönetim 

Şehrimiz hususi ~uha~ebe kurulu toplandı 
etmiştir. a.a. 

Vakıflar idaresinin 
Beş yıllık imar projesi geldi 

Vakfa ait zeytinliklerin ker 1 1 - Toprak ve arazi vaziye· 
sene muntazaman devam etmek- ti ( mail, düz, arızalı, taşlı ve-
te olan imaratının beş senelik bir saire ). 
prgramla organize edilmesi ve 2 - Yaşlı ağaçların gençleş-

k b t. ·1 .., mu .. stait olup olmıyan-böylece müteferri imarahn eş ırı mege 
senelik proğrnma takıim ve ların miktarı. 
tevzii için vakıflar umum mü- 3 - Gayrikabil istifade ağaç 
dürlüğüoden şehrimiz vakıflar miktarı: 
idaresince istenilen proje ve şe· 4 - Şekli düzgün veya bo-
matik malumat gelmiştir. zuk olanların tesbiti. 

Zeytinliklerin ihya ve imarı 5 - Zeytinliğin merkeze, yo~-
için göz önünde tutulması lazım lara ve ana yola olan mesafesı. 
gelen esaslar, şemada göste- 6 - Zeytinliğin umumi sabası. 
rilmiş bulunmaktadır. Beş yıllık imar proğramının 

Bu esaslar şu_n:.1.:a.::rd=ı=r=:-==~=-r.=g~o=· z=e=tt=i§ğı~· -=e="ıa.,,..s_l_ar __ 
0l_maktadır. - . -

Barut ve kurşun 
tahsisatı geldi s:::~ gn~~~:~~:: \ ---

merkez muavin veterınerı B. 
Nazif Şener'in isteğiyle ve 30 lira Halkevi Yönetim kurulu baş• 
maaş asli ile bili barcirab An- kan a!ukat ~~şetm~~:~:~~ 
t l merkez veterinerliğine ta- başkanlıgında duo 
a ya lantısını yapmıştır. 

yini haber alınmıt!ır. __ ~- -

Pazar Günkü Maç 
e-

Aydın sporla . Ateş spor 0-0 
berabere kaldılar 

Gurup birinciliklerinden beri 
ciddi bir maç seyretmemiş ol
duğumuz için pazar günü Atcş
sporla Aydınspor arasındaki 
maç, sabaya iki binden fazla se· 
yirci topladı. Bütün hafta ya
ğıolı giden hava da iki gündür 
tam bir ilk bahar güzelliği gös-
teriyordu. 

Sahaya evvela misafir takım 
beyaz formalariyle çıktılar. On_
ları da Aydınlılar takip ettı. 
Kaleyi kazanan İzmirliler Ar 
dın takımını oldukça kuvvetle 

Hakem, Mukadder· . 
Oyuna Aydının 'furuşıle . baı· 

landı. İki taraf da birbirinı d .. e
nemeğe, zayif tarafını bulmaga 
çalışıyor. Oyun seri. 

Misafir takım yavaş, y.avaı 
saha acemiliğini kaybettı ve 

tehlikeli akınlar yapmağa baş· 
ladı. Fakat Aydın müdafaası 

k · r ve bu akınları kolay esıyo 'k 
kale için ciddi bire~ tehlı e 
olmasına meydan vermıyor. . 

d 'safır Aydın muhacimleri e mı . 

t k kalesini tehditten gerı 
a ım ~ d d Diğer inkıliblarımız gibi, ka-

ın erkekle müsavi bak sahibi 
oklabilir iddiasında bulunma in· 
ılabunız d •tt'k a, zamanın, gı ı çe 

laklı civarında bir sürek tertip 
etmek üzere Karahayıta gittik
lerini yazdığımız avcılarımız a~
ni günün akşamı 18,30 da su-

Mahıullerimize mühim zarar· 
lar iras eden domuzların itlafı 
için tertip edilen sürek avların
da sarf; ve ziraat dairesi sürek 
amelelerile avcı halka tevzi 
edilmek üzere miktar kafi ba
rut ve kurşun mübayaası için 

ziraat vekaletinden ıehrimiz zi
raat dairesine tahsisat gelmiştir. 

e rüzgar altına attılar ve 
~s n l d. 
takımlar sabada şu sıra i e ı-

zildiler : 

durmıyorlar. Bu sırada t ı~st:~ 
korner kazandılar. Faka .& 

fade edemediler. Biraz '?nra 
İzmirliler böyle bir kornerı A-koruyacağı ve üzerinde ısrarla 

yürüye ceği inkılablarımız ara
~nnda yer alıyor. 

Büyük Millet meclisi Türk 
milletinin iradesine t;rcüman 
oldukça ve biz onu daima bu 
milletin arzu ve iradesiose ha
dim gördükçe, bu iradeye Türk 

Sonu 2 inci sayfada 

rekten dönmüşlerdir. 
Sürek neticesinde 7 domuz, 

bir çakal bir tilki itlaf edilmiş 
süreğe köylüle( de iştirak etmiş-
lerdir. 

l 
Karahayıt, K~zal~kl~ kö~lül~ri 

avcılarmıza degerlı hır mısafır· 
perverlikte bulunmuşlardır· 

ATEŞSPOR: 
Necati - Sezai, Cemal - Mah· 

mut, Ömer, Avni - Ferit (İhsan) 
Sırrı Osman, Reşat, Bahaettio. 

AYDINSPOR : 
Fikret - Zihni, Ragıp - İsmail, 

Cevat, Hüsnü - Ali, Ulvi. Osm~n l Sungur. 

t a tarak kaçırdılar. 
vu a 1. b" 

ı . ı:k'ınin en kuvvet ı ır 
zmır ı • . • 

takıı.oı olan Ateşspor, bırdınhcı 
d .. u a a 

haftaymın sonlarına ogr 
b l d Fikrete 

\ 

ağır basmıya aş a 1• 

çok iş dUşüyor. 
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ZE 1L1 
Islah ve yabanilerinin aşılattırılması 

hakkında kanun 
Kanun No : 3573 

Madde 1 - Alelumum aşıla 

zeytinlerin bakım, timar top· 
lanma ve sıklarmın kökletme 
ve yniden fidan dikme suretile 
meydana getirilecek zeytinlik
lerin tesis ve yetiştirme, yaba
ni zeytinli~lerin açma ve aşıla
ma işleri Ziraat Vekaletinin di
rektifi altında yapılar. 

Madde - Devlet ormanları 
içinde bulunan ve aşılı hale ge
tirilecek olan bütün yabani 
zeytinliklerin sahaları ile Dev
let ormanları dışında kalan Dev
lete ait boş arazideki yabani 
zeytin sahaları Ziraat Vekale
tince tesbit ve ilan olunur. 

Madde 3 - Devlet ormanla
rile boş arazide muayyen bir 
kıt'a dahilindeki yabani zeytin
leri aşılamak isteyenler, istedik
leri parçanın hudut ve mevkiini 
ve bu kanunun tayin eylediği 
~artlar dahilinde imar edeceği
ni bildiren bir arzuhal ile ara· 
zinin aid olduğu kazanın en bü
yük mülkiye memuruna müraca· 
at eder. Bunlara müracaat ta
rihini gösterir birer ilmühaber 
verilir. 

Madde 4 - Bu sahalarda ya
bani zeytin ağaçlarını aşılama
ğa talip olacaklarıo aşılıyacak
ları miktar kendilerine tevzi 
olunur. Tevzi edilen bu saha-
ı_ J'I t • • • 
\Sfr. • .f\"""&".'dl.ıUJ~l'nPn . _ >~.rina .... ut.1.· 
l~r zarfında ve vereceği direk
tıfler dairesinde temizlemeyi ya
panlara zeytin bakım teşkilatı
nın müzekkeresi üzerine mahal
lin en büyük mülkiye amiri ta
rafından tapu verilir. 

. ~şıla~ıp yerinde kalacak zey
tınlıklerın temizlenmesinden çı
kan odun ve kömür, kereste ve 
saire temizleyene ait olup bun
lar zeytin bakım memurundan 
parasız alınacak bir vesika ile 
dışarı çıkarılır. Bunlardan hiç 
bir resim alınmaz. 

Madde 5 - Zeytin teşkilatı
nın kurulmadığı sahalardaki ya
bani zeytin ağaçlarının ~;ılan-

Kabul tarihi :26/11939 

Neşri tarihi : 7 /2/939 

ması için vaki olacak talebler 
üzerine mahallin bağlı bulun
duğu kaza, yoksa vilayet ziraat 
ve orman idarelerinin birlikte 
hazırlıyacakları rapor üzerine 
mahallin en büyük mülkiye 
memuru tarafından bu kanunun 
hükümleri dairesinde tapu ve
rilir. 

Madde 6 -- Devlet ormanları 
içinde ve dışandaki yabani zey-
tin ajaçları ya yerlerincie aşı
lattırılmak üzere yabani halinde 
yeni kurulacak zeytinliklere 
naklolunur. 

Bu işlere ait müsaade zeytin 
bağma teşkilatına dahil memu
run teklifi üzerine mahallin or· 
man idaresince ayrıca keşfe lü-
zum j!Öctterilmeksizin derhal ve
rilir. Nakledilen fidanlardan bir 
guna resim alınmaz. 

Madde 7 - Birinci derecede 
askeri memnu mıntakalarda bu
lunan, aşılı zeytinlerin bakım, 
yabani zeytinlerin aşılanması 

işleri zeytin bakım teşkilatının 
vereceği talimat altında mahal-
lin askeri makamlarınca yap
tırılır. 

Madde 8 - Devlet malı zey
tinliklerden aşılanmak üzere bir 
.şahsa veya şirkete veya köylü
ler manevi şahsiyetlerine veri· 
lecek yabani zeytilik sahası 
yirmi hektardan yukarı olamaz. 
Ancak aldığı sahayı vekaletçe 
tayin edilP.cı;ale geti;;~l~r~,.·;;;ü: 
--· ....... )'-u.ı pdrçaıar vertlir. Hu 
tevziatta evvela toprak sahibi 
olmıyanlar, sonra en yakın köy-
lüler ile küçük çiftçiler tercih 
olunur. icabında bu yirmi hek
tar mikdar İcra Vekilleri Heye
ti kararile tezyid edilebilir. 

Madde 9 - Dekar başına on 
beş ağaçtan fazla ve on ağaç
tan fazla ve on ağaçtan aşağı 
olmamamak üzere yabani zey
tin likleri aşılı bir hale getirme
yi taahhüt edenlere Türkiye 
Cumhuriyeti Bankasınca, mev
zuatı dairesinde ve kanunun 
10,28 inci maddeleri hükümle-
rine göre, ağaç baıına bir lira
ya kadar kredi verilir. 

- Sonu var -
~ -

B.B~ne İngiliz ve Fransız tesanüdünün 
h~r daha tebarüz ettiğini söyledi 

Parıs 27 (A. A.} - Fransız ~==-----;....;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;o;;;;;;;;;~=----.-= 
harici:e nazı B. Benoet radikal Bir harp halinde 
sosyalıst federasyoounda söyle
diği bir nutukta Franıız- İngiliz 
tesanüdünün son zamanlarda 

ispanya işlerinde bir kere daha 

tebarüz ettiğini söylemiş ve 
nutkunu şöyJe bitirmiştir: 

"F ransa, Fransız kanı ve 
Fransa işi ile kurulmuş olan 

Fransız imperatorluğuna kimse

nin dokunmasına müsaade ede-
mez. 

Fransa; toprakları üzerindeki 

Fransız hakimiyetinide kati 'ola

rak muhafaza edecektir. Bun

dan kimsenin şüphesi olmasın 
ve kimse hayrete düşmesin! 

-~~·-

İngilterenin Fransaya 
göndereceği kuvvet 

Londra 27 (A. A.) _ Pipon 

gazetesinin yazdığına göre bir 

harp vukuuada İngiltere Fran

saya on fırkalık bir kuvvet 
gönderecektir. 

Yüzbin kişiden biraz daha 

fazla olacak olan bu kuvvet 

1914 de manşı geçen kuvvetle-

re nazaran az ise de İngiliz 

ordusunun bütün motörlü vesa
itini havi olacaktır. 

Bu kuvvet icabında takviye 
de edilecektir. 

AYDIN 

Millet Meclisinde 
-·....-

Cumhuriyet Kadını ! 
Baş tarafı birinci sahifede 

kadıomın da ortaklığından ayrı 
bir gururla bahsetmek tekem· 
mülünün eşsiz bir nümuaesi sa
yılırız. 

Ve Büyük millet me eli si Ebedi 

Şefin didiği gibi " Türk mille

tinin asırlar süren taharriyatının 

bülasası ve onun bizzat kendi· 

sini idare etmek şuurunun can

lı bir timsali ,, oldukça ve 
kadınlarımızın da iradesini, bu 

şuur mihrakının hüzmelerine 

ortak unsurlar gördükçe inki · 

liplarımızın kadınlı erkekli bir 
el birliği ile meydana gelmi!} 
olmasına da kuvvetle inanabi· 
liriz. 

Memleketin mukadderatını o-

muzlarına alırken Büyük Millet 
Meclisi kürsüsünde, vatan ve 

milletin saadet ve slametine ve 
milletin bila kaydüşart hakimi-

yetine mugayir bir gaye takip 
etmiyecegine ve cumhuriyet 

esat1larına sadakattan ayrılmı
yacağına namusu üzerine söz 

veren türk kadmı, elbette ve 
elbetteki idealimizin, inanımı-

zın ve inkilap yolundaki şuuru
muzun bir makesidir. Ve bu 

makes; türk kadının metin ve 
asil mefkuresinin süzgecinden 
geçmiştir. 

Vahdeti kuva prensibini istih

daf eden cumhuriyet hükumeti, 

millet ve devlet işlerinde (kadın) 

ve ( erkek ) diye zümreler de 
kabul etnıemefe hep beraber· f) 
formülü, istihdaf edilen bu pren
sibin ayni ve fakat tefriki ko

va prensibine karşı koyan bir 

formül olmakla da, gayemızın 
tahakkukunu ve inkilaplarımızın 
tahaddüsünü tazammun eden 
bir cephe arzetmektedir. 

Ve biz yine Ebedi Şefin söy
ledikleri gibi "Vahdet ve enıel
de israr eden bir "millet,, iz ki 

mağrur ve mütecaviz her düş

manı, gurur ve tecavüzünde na
dim kılar,, ız .. 

Bu vahdet ve emeldeki israr
larımızı da, kadınlı erkekli bir 

kitlenin. milletin arzu ve irade· 
lerine müsavi hak ve şartlar 
dairesinde tercüman olmasında 
buluruz. 

Bu günkü Türk kadmı, dünün 
susan veya susturulan kadını 

değil, söyliyen, iddia eden, 

fikir yürüten müstakil bir akıl 
ve manhk makanizmasıdır. 

İşliyen bir akıl, hükmeden bir 

mantık sahibi olan türk kadını, 
maşeri irademizde başlı başına 
bir muhit yaratabilir. 

En " insan ,, millet; kadınını 
manevi hüsranların tahakkü-
münden kurtaran millettir. Biz 

b11 iddianın önderi olmakla da 

"insan,, millet say1lmaktayız 
Ve nihayet beşik salhyan el

lerin meclis kapısını en yüksek 

hak ve gururla açmağa namzet 
eller olduğunu da kabul de te
reddüt etmeyiz. 

Enver Demiray 

Pazar günkü maç 
---···-Baştarafı 1 lcl sayfada 

Aydın takımı, bilhassa mü· 
daf aası, yorgunluk alim etleri 
göstermeğe başladı. Bunda 
gençelerimizi biraz da haklı bu
luyorduk. Bir buçuk aydanberi 
ıahadaki inşaat dolayısile ciddi 
hiç bir ekzersiz yapamadıklan 
için bittabi çabık kesildiler. Fa
kat İzmir muhacımları da bugün 
şan~sız idiler. Mütemadiyen fır· 
sat kaçırıyorlardı. Bir iki ciddi 
tehlikeyide Fikret cidden şaheser 
kurtarışlar yaparak bertaraf et· 
ti ve devre lzmirin lbaskısı al
tında O - O beraber bitti, 

İkinci haftayıma takımlar yi
ne eski kadrolarile çıktılar.J. 

Birinci haftayımda Aydın a
leyhine esen ruzgir kesilmişti. 

Hakemin düdüğiyle beraber 
Aydınblar hemen lzmir yarı sa
hasına yerleştiler. Tesis ettikle-
ri hakimiyet o kadar kuvvetli 
idi ki, İzmir müdafaası adeta 
bunaldı. Yalnız bu defa da Ay· 
dın muhacimleri fırsat kaçır· 
makta birbirleriyle rekabet edi · 
yorlardı. Ulvi ters bir vuruşla 
muhakkak bir golü avuta attı. 
Alinin çektiği bir şütü tuttuk
tan sonra elinden kaçıran kale-
cinin bu hatasından istifade 
edilemedi. Zaman geçtikçe he-
yecan artıyor. Ara sıra İzmir
liler de Aydın yarı sahasına 
~eçiyorlar. Fakat tutamıyorlar. 
Oyunun neticesine on beş daki
ka kala İzmirliler de açıldılar 
ve bütün kuvvetleriyle Aydın 

kalesine yüklendiler. On dakika 
devam eden bu hakimiyetleri 
esna~ında onlar da bir çok fır
satları, tereddütleri, şevksizlik-
leri yüzünden kaybettiler ve 
vayas vavas - ~@.ki~~~~~-~!nL .. ~~ 
kısı altında ve 0-0 beraberlik
le bitti. 

NASIL OYNADILAR: 
. f zmirin. ~teşsporu; bu maçta 

bıze teknıgı kuvvetli bir ekip 
olduğunu gösterdi. Hepsi genç 

· ve çok enerjik olan elemanlar 
· biribirlerile çok güzel anlaşıyor
dı. Pasları daima yerini bulu-
yordu Müdafaa hattı çok kuv
vetli, Bilhassa merkez muavin 
oynayan Ömer; bu maçta ne
kıymetli bir futbol cevheri ol-
duğunu bir daha ispat etti. yer 
tutuşları, topa çıkışları, pas ve
rişleri, hep büyük bir kabiliyetin 
ve bilginin eseri idi. Bu genç 
~a_kım .Milli .kümede de rakipleri 
ıçın daıma hır tehlike teşkil ede-
cektir. Yalnız biraz fazla ko
nuşuyorlar. 

Aydın sporda pazar günü iki 
yeni eleman gördük. İbrahim •ve 
Cevat. Sağ içte oynıyan İbra
him ark~daşlariyle pek çabuk 
a.?laşt.ı. ~nce çalımları, top sü
ruşlerı cıdddn güzel. Pazar gü-
nü ikinci haftayımda sakatlan
masaydı belki sayı çıkarmağa 
veya çıkartmağa muvaffak ola
cak idi. 

Merkez muavin oynıyan Ce
vat ta birinci devrede pek ken
dini gösteremedi. Hatta biraz
da inkisara sebep oldu. Fakat 
ikinci devre esnasında çıkardığı 
oyunla İzmirin ömerinden aşağı 
kalmadığını gösterdi. 

Bölge şampiyonu bu maçta 
öyle yabana atılır bir takım ol
madığını ve bu senenin liklerin
de de şampiyonluk namzetleri 
arasında kuvetle yer alabilece
ğini gösterdi. 

Dünkü muvaffakiyetsizliğinin 
uzun zaman ekzersizsiz kalmasın
dan ileri geldiği muhakkaktır. 

SAYI ı 46'._. 

:········ Abone şeraiti ........ :· 
~ Yıllığı her yer için 6 lira. i 
i Altı aylığı 3 liradır. i 
i idare yeri: Aydında C. H. i 
E P. Baaımevi. j 
! gazeteye ait yazılar için J 
! yazı işleri müdürlüğüne, ilan- j 
j lar için idare müdürlüğ'üne f 
: 'DÜracaat edilmelidir. i . . ................................................. 



Edebiyat ve Kültür Sahifesi 
Nesir 

Durma gel.. 
--r-..,,cc 

Gümüş yaprakların arasından 
ızıan ayın nuru lacivert sular 
üzerinde oynaştığı zaman ipek
lerden ince elbiselerini giy de 
öyle gel sevgilim .. 
Akşamın zehirli kızıl ışıklarile 

yolun üzerine düşen manolya, 
Portakal ve Limon ağaçlarının 
sarı yapraklarını çiynemeden 
ürkütmeden bir rüzgir ilah ! 

'b' esı 
gı ı Üzerlerinden yürü.. Zira 
onların muztar· ı· h . ıp eze ı ışırtısı 

ınce ruhunu ve güzel yüzünü 
serenatları ile soldurmasın. Par
maklarının uclarına basarak 
öyle yürll öyle gel güzelim. Çok 
geç kalmaki hırçın sarmaşıklala 
sevdalı akasyaların kucaklaştığı 
kuytu yollarda yaralı bir geyik 
gibi kalmıyasın .. 

Kızıl akşamların lebinden 
fırkat şarabı emen blllbüllerin 
korkulu bahçelerdeki son gazel
lerini duymadan neşeli kalbin 
yanmadan tutuşmadan yürü .. 
Gecenin esmer tüllerinden süzü
len mehtabın ilahi yağmurunu 
içerek kameryanın altında kita
rasını inleterek sana şarkılar 
göndren aşıkının sesine gelt 

Çiçeklerin, renklerin, rüzgarla
rın, ağaçların ve suların armo
nileriyle kucaklaşıp eteklerine 
kadar yükselen bu ahengin yal
varışına, ıstırabına koş, akşam· 

ları lacivert halkalarında boğan 
ve bu hüzün akşamlarını damlalar 
halinde işlenmiş fıskiyesinden 
nur perisine sa vuran bu güneş 
havuza koş •. Biraz daha koşda 
seyret güzelim .. 

Sümbüllerin, karanfillerin ve 
nergislerin ince boyunları bu 
ilahi s.tecede suların engin mor 
halkalarına doğru derin bir vecd 
ile uzanmış. Ezeli bir ıstırapla 
en güzel kokularım feda ederek 
biraz daha solarak c"nlarıoı ve
riyorlar. Bu sonsuz azapla fani-1· w. 

ıgın dertlerinden sıyrılmaya ça-
b..,lıyorlar, şimdi onlarda renk-1 . • 
kerını sulara hediye etmiş, ko· 
ularını ruzgirlara sunmuş. 
Mehtabın nuru, çiçeklerin bul· 

yalı hükülüşleri, suların efsanevi 
~ırıltısı ·ve gecenin içli şarkısı 
ılabeleri bile bu şiiriyete bu 
ah~nge davet eh:ıişler. Su, çi
çe .' ruzgar ve aşk perileri bin 
~=~ıt çiçeklerle. döşenmiş Yü-

kıvrımh havuzun kena-
rında h 
en h ' .rne tap yağmuru içinde 
de . ~zın hareketleri ile ellerin-

ısırnleri b'l' d.k . k . ile , k ı ınme ı çıçe lerı a sed· 
şil le ıyorlar. Onlar da ye-

all"lery 
lın gı'b· anın altındaki sevda-

1 se . b 
Bu nı ekliyorlar ... 

nurdan b 
tında tit eyaz yağmur al-

rcşen 1 . 
renklerini .. ' so an ılaheler, . 

· gunler t k nu bük··k . e er eden boy-
u çıçekt ··- -

cilere benziyen er, havada in-
ve yeşil kam su damlacıkları 

eryanın l d b ahengin bu .. a tın a u 
k . ıtıukell"l ı- f 
ıtarasıoda inleten me ıye ın 

seni bekliyorlar S ~şkın bap 
. . enı 'IA b l ılibesi gib' . l' b' ı a e er 
yorlar.. ı ıç ı ır sükutile arı-

Manolya, portakal ve 
limou 

GECE PINAR DERESİ A 
ı 

KOŞMA 
Mektep d8n0tü ( Aydıa) da 

Akışı muntar:am ufak bir çayın 
Nedir başçağzımın çekisi senden. 

Okşadı ruhumu bilmem neresi ? 
Ben senden usandım, Bıktım be gönül !. 
Kaç demedimmiydi yalnız gezenden 

Düşünce o suya hayali ayın Bir günde durmadın aktm be gönül!. 
Ne güzeldi Yarap ! Pınar derdi. • 
Her söğüt dıthoı salmış enıine 
Gariptim ne çıkar burda ben giqe 
Dalınca tabiat yeni cengine 

Çirkini beğendin, güzeli seçtin; 

Ne güzeldi yarap Pınar deresi 

Şarabı Hayyamın tasından içtin, 
Çılgına dönerek kendinden geçtin, 
Başına fesliyen taktın be gönül !. 

• Esmekte bir rüzglr inceden ince., 
Zümrüt yer zevkini bana verince 
Gece çarşafını kalkıp giyince 

Yoluma geçilmez tuzaklar kurdun; 

Ne güzeldi yarap Pınar deresi. 

Çekilip bir yerde puıuya durdun; 
Kalbime zehirli okunu vurdun; 
En aonra"Akcanı,, ı Yaktın be gönill!. 

L. Ganey Ôğ: Şinasi Akçan 
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Atatürkten 
Vecizeler 

---93&--

Zafer, " zafer benimdir 1 ,, di· 

yebilenin, muvaffakıyet " muvaf
fak olacağım ,, diye başlıyanın 
ve " uıuvaffak oldum ! ,, diye
bilenindir. 

Eğer şunun, bunun teveccü
hünden kuvvet alrnağa tenezzül 
ederseniz, halinizi bilmem, fakat 
aliniz çürük olur. 

Türk neferi kaçma:l, kaç
mak nedir bilmez, eğer türk 

neferinin kaçtığını görmüşseniz, 
derhal kabul etmelidir ki, onun 

başında bulunan en büyük ~ u· 
mandan kaçmıştır. 

Maddi ve bilhassa manevi su
kut, korku ile, aczile baılar. 

Hakimiyet verilmez, alınır. 

Her sarıklıyi hoca sanmayın. 
Hoca olmak, sarıkla değil, di
mağladır. 

Açık konuşma 
B. Refik T Gksöz. ( Aydın 

Köprülü mahallesi) 

Şiirinizi; yazıları sıraya koy· 
muş olduğumuzdan sırası gelin
ce koyacağız: 

Bagan Lütfiye Nusret'e 
(Aydın Midlıatpa~a caddesi) 

Edebiyat sabifesinin müsait 
bir zamanında hikayenizi neş-
redeceğiz. Şimdilik yazı ve ilan~ 
ların fazla olmasından koyma
ğı mahzurlu gördük. 

ağaçlarının kokulu dalları yo

lunu kapatmadan sarmaşıklarla 
akasyalar senin kollarını sarma

dan, kuytu yollardaki hasta, 

sarı, solgun yapraklar sessiz 

şarkıları ile yüzünü soldurmadan 
kalbini çalmadan bir ilahe gibi 

yeşil kameryada•ı kitarasını in

leterek kuytu yollara düşen bu 

ezeli sevdalının yanına gel. Ar

tık gel de bu gecenin ıztırabı 
dinsio ... 

Öğretmen 
Sadettin Çağlarca 

ı-----·~ ..... GOZ LE R~fN·~HM ..... 
içimde sonu gelmez, bir boraydı o gece, 
Gözlerime bir lahza, bakıp kalan gözlerin f 
Bir kor DR&ıl yakarsa, öyle yaktı gizlice, 
Karaolılc yollar gibi, beni alan gözlerin .• 

Gözleri•, gözlerin gOıel rözlerln, 
Bir ömre, bir tahta bedel gözlerin! 

Çaktı kara bahtımda, tez geçen timıek gibi, 
Gözlerime uzaktan bir in dalan gözlerin 1. 
Baharımın bağından, derlenen çiçek gibi, 
Açmıelan ıoldu artık, aenin yalan iözlerin !. 

Gözleria, gözlerin, ıiyah g3zlerin, 
Her ıökıe dayanan ıilih rözlerinl 

..... .... "' ............... ... 
Aydın Tapu Sicil 
muhafızlığından: 

Aydının Karapınar nahiyesi 
nin ahır köyünden köy kenarı 
soğuk kuyu mevkiinde tarkan 
molla mebmed garben hatipoğlu 
Mebmed garbem batiboğlu Meh· 
med şimalen kahya oğlu f sma· 
il ve kara lbrabim veresesi ce
nuben Yusuf .-e yeni köylü 
Mebmed kızı Emir ile 
mahdut 15 dönüm tarla 
Aydının Mesudiye mahalle -
sinden mebmet oğlu kazak meh 
meh çavuşun senetsiz olarak 35 
senedenberi bili senet malı i· 

ı ken 929 yıhdda ölümiyle vera
seti karısı hatice ve oğlu halil 
ve kızlan beana ve hacere kal
dığı köy kurulundan verilen 
ilmühaberden anlafılmakla se· 
netsiz tasarrufata esas olmak 
üzere gazete ile ilin tarihinden 
11 gün sonra mahalline keşif 
memuru gönderilecektir. 

Sözü Geçen yerde mülkiyet 
veya her hangi bir ayı bak id 
dia edenler varsa ellerindeki 
resmi belgeleriyle birlikte ve
rinde bulunacak memura veya· 
hut o güne kadar Aydın tapu 

Enot!r Demiray 
°'+' ~. W •WY:Y Y .... Y .... f'+ 

Aydın Belediye reisli-
ğinden 1 

1 - Belediyenin ~mülkiyetin
de bulunan köprülü mahallesin· 
de 4 ada 9 parsel numaralı ve 
119 metre murabbaı arsa ~le 
ayni mahallede 3 ada 8 parsel 
numaralı ve 135 metre murab· 
baı arsanın mülkiyeti açık artır
ma suretiyle satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4 a
da 9 parselin 90 lira 15 kuruş 
ve 3 ada 8 parselin 99 lira 70 
kuruıtur. 

3 - ihale bedelleri taksitle 
ödenecektir. 

4 - fsteklilerie şartnameleri 
görmek üzere yazı işleri müdür· 
lüğüne, artırmaya girmek üzere 

13 mart 939 pazartesi günü sa
at 15,30 da muhammen kıyme· 
tin yüzde yedi buçuğu tutarın· 
da muvakkat teminatlarile bir· 
likte belediye daimi encümeni· 
ne müracaatları ilan olunur. 

1147 23, 28, 5, 10 

sicil muhafızlığına 1057 fiş nu· 
marasiyle müracaatları ilan o-

lunur. 1155 

Ziraat Vekaleti İncir istasyonu 
Müdürlüğünden 

Erbeylide İncir ıslah istasyonunda yapılacak 3800 lira keşif 
bedelli Arteziyen açma iti açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu ite ait şartnameler incir ıılab istasyonu müdürlüğünde 
görülebilir. 

Eksiltme 6/3/939 Pazartesi günü saat 11 de Aydın hükumet 
konağında Nafıa müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktara 285 liradır. 

isteklilerin muvakkat teminatları, Ticaret odası vesikaları ve 
bu işin eksiltmesine girebilecekleriue dair ihaleden 8 gün evel 

1 Aydın vilayetinden alacakları ehliyet vesikalariyle birlikte yuka
, rıda yazılı gün ve saatte Aydın Nafıa m !dürlüğünde haıır bu· 
lunmaları ilin olunu. (1118) 15 18 22 28 

Aydın vilaret daimi 
encümeninden 

( 1152) lira keşif bedelli köp .. 
rü başlarına kanulacak demir 
levha '.,i açık eksHtmeye konul· 
muştur. 

Eksiltme 2/3/939 Perşenbo 
günü saat 15 te vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

Bu işe ait keşif cetveli. resim 
ve şartmame nafıa müdürlüğün· 
de görülebilir. 

Muvakkat teminat 86 lira 40 
kuruştur. 

lsteklilerio Aydın yilayetinden 
bu iş için alacakları ehliyet 
vesikası için ihaleden 8 gün 
evvel villyete milracaat etmit 
olmaları ve muvakkat teminat• 
ları ve ticaret odası vesikalarile 
birlikte yokarıda yazılı giln ve 
saafte viıayet daimi encümeni
ne gelmeleri ilin olur. 

15 19 23 28 1127 

Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiyetinde 
bulunan Pınarbaşındaki pınar
bahçesi oamile maruf bahçe ile 
pınarbaşı üstündeki gfilbahçe 
namile maruf bahçenin üçer se
nelik icarları açık artırmaya 
konulmuştur. 

2 - Pınarbahçesinin senelik 
muhammen icar bedeli 40 lira 
ve Gülbabçenin 30 liradır. 

3 - İsteklilerin şartnameleri 
görmek üzere yazı işleri müdür· 
lüğüne, artırmaya iştirak etmek 
üzere üç senelik muhammen 

icar bedelinin yüzde yedi tiuçu
ğu tutarında muvakkat teminat 
makbuzlarHe birlikte 16 Mart 

1939 perşenbe günü saat 16.30 
da belediye daimi encümenine 
muracaatları ilin olunur. 

(1154) 5 10 15 

Aydın Askeri satın alma 
komisyonundan : 

Alayın münakasada Suluııan 
dürt aylık 7700 '7kilo pırasa 
1300 kilo labna 8700 kilo ispanak 
1000 kilo karnabahara talip çık 
madığından 2490 sayılı alımsatım 
kanununun 43 üncü maddesi 
mucibince 1 Mart 939 dan iti
baren bir ay zarfında pazar
lıkla neticeleneceğinden taliple-
tinin 98 liralık muvakkat temi· 
natile birlikte bu müddet zar
fında aydında askeri satın al· 
ma komisyonuna müracaat et-
meleri ilan olunur. 1156 



YOZ ı' 

r: 
Sümer Bank 

irleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 
Fabrikaları Müessesesinden: 

Pamuk ipliği satışı: 
v . ·B r:- b .k 

1 
. 12 No Paketi 415 kuruş 

n.agserı ez ra rı a~ı ma ı. 

16 480 " ,, " 
Nazilli Basma Fabriksı ,, 24 ,, ,, 580 ,, 
Freili Bez Fabrikası ,, 24 ,, ,, 580 ,, 

Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında : 
10 balyalık siparişler için ,, ,, 57 5 ,, 
15 ,, ,, ,, " " 570 " 
25 ,, ,, ,, " " 565 " 
50 ,, ,, ,, " " 560 " 

Fiatlarla fabrikada teslim şartiy)e satılmaktadır. İplik 
müstehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri 
bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi 
verecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksadlara 
yarayabilecek pamuk ipliği müstebliklarinin de ihtiyaçlarını 
gene aynı şartlarla yalnız Ereğli fabrikasına sipariş edebile-
cekleri ilan olunur. 1120 

Gazete Kitap Evi ~ 
t~ 

Görülen lüzum üzerine 1/2/939 tarihinden itibaren Aydın 
Palas oteli altına nakledilmiştir. 

lstanbul - Ankara - İzmirde münteşir bütün kitap, mecmua 
ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyan 

1 
kitap, mecmua ve gazete nüshaları en çok bir ha~a için
de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe-

(1 şitli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. ) 
1098 ~} 
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Doktor Şevket Kırbaş ! 
Memleket hastanesi bakteriyoloğ 

entani hastalıklar mütehassısı 
ve + .. 

+ Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu 

~ 

•] 
• • + Süleymanın hanesine naklettim. 

• hastalarını her gün saat yediden sekize kadar ve 
: öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, 
+ kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra 
t eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo
+ toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) [+] 
ri'- ıı:!!'llP~~~~~~~tll".'llllll~~&ti. 
~···~·~~~~~~~~~~···~~~~~~~~~~ 

ilin 
Vilayet daimi 
Encümeninden 

(989) lira 54 kuruş keşif be
delli Karapınar - Koçarlı yolu-
nun 6 862 - 7+185 inci kilo
metreleri arasında yapılacak 
kaldırım inşaatı açık eksilmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 13/3/939 pazartesi 
günü saat 15 de vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

Bu işe ait keşif ve .şartname 
Naıa müdürlüğünde görülebir. 

Muvakkat teminat 74 lira 16 
kuruştur. 

isteklilerin Aydın vilayetin
den bu için alacakları ehliyet 
vesikası, muvakkat teminatları 
ve ticaret • odası vesikalarile 
birlikte yukarıda yazıh lgün ve 
saatta vilayet daimi encümenine 
gelme{eri ilan olunuro 
1152 25 28 2 4 

lmtiya:r: ı:ıhibl ve Umumt Netriyat 
Müdürü : Etem Mcndrea 

Basıldığı yer 
C H P Ba~ımevi 

ilin 
Aydın Vilayet Daimi 

Encümeninden: 
(766) lira (32) kuruş keşif be

delli kuyucak ilk okul tamiratı 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 2/3/939 perşembe 

günü saat 15 de vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

Bu işe ait keşif cetveli ve 
şartname nafıa müdürlüğünde 

görülebilir. 
Muvakkat teminat 57 lira 47 

kuruştur. 

isteklilerin Aydın vilayetinden 
bu iş için alacakları ehliyet ve
sikası için ihaleden 8 gün ev
vel vilayete müracaat etmiş ol
maları ve muvakkat teminat
ları ve ticaret odası vesikalari
le birlikte yukarıda yazıh gün 
ve saatta vilayet daimi encü-

• 
menine gelmeleri ilan olunur. 

15, 19, 24, 28 1128 

AYDIN SAYI ı 46& 

·~----~~--------------------------------------
MEHMET GÜRER 

TECiM EVi 
AYDIN - DEMIRYOLU CADDESi ıa 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

Arzunuza muvafık envai çeşit tubafiY,e malları ve en iyi ıtrıyat 
çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 
bilumum alatı musikiye, hurdavat, pipo ve sıhhi sigara ağızlık

ları yassı yuvarlak fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik 
lambaları envaı çeşit tıraş bıçaklan, oyuncaklar vesaire gibi 
malları eşi görülmemiş ucuz fiatlarla tecim evimizden almak 
menfaatiniz icabıdır. 

MARKONI radyo 19-19 model/erile SPARTON radyoları
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

rta 12 ay veresiye satış "1 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

sa 
....vrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

defterleri hazırlanmıştır. Temiz işçilik, En iyi cins 
kağı , Sağlam cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet 

kabul etmez derecede ucuzdur 


