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CUMHURiY T 15V AŞIND 
Bu büyük eseri yaratan kahrarnn başbuğu 

Atatürke sonsuz minnet ve .. ükranlar 
Minnetler olsun 

Tifrkiye Cumhuriyeti, 
29 Teşrinievvel 1938 de 
15 inci yılını idrak edi
yor. istiklal mücadelesi
le savaşa başlayan, bü
yük zaferle düşman isti
lasından kurtulup isf k
la1ine kavuşan Türk mil
leti, Büyük Şef ve milli 
kahraman KEMALAT A
TÜRK'ün iradesinde bü~ 
tün kuv\ etlerini temer
küz ve tebarüz ettirerek, 
1923 de kurduğu Cum
huriyet rejimile yeni , 
kuvvetli, inkılapçı b 'r si
yasi varlık olmuştur. Ci
han tarihinde ·en büyük 
hadiselerden biri olan bu ' 
varlığın kuruluşunda, bu 
mukaddes eserin vücude 
gelmesinde yaratıcı kud-
r tile Türk milletini ye
niden hayata kavuşturan 
Ulu Önder 

KEMAL ATATüRK' e: 
on izinde ve emrinde• 
yürüyerek Türk istiklali, 
Türk vatanı ve Türk in
kılabı için seve seve can 
veren kahramanlara; 
E vladlannı vatan için , 
memleket için yetiştirip 
yine o uğurda feda et
mekten çekinmeyen Türk 
ana ve babalarına; 
bu kudsi eserin kurulu
şunda bütün güçlüklere 
göğüs gererek çalışan, 
emeğini, zekasını bilgi
sini ve hayatını veren 
millet ve memleketsever 
Türk- nesline; 
ve bundan sonraki milli 
hayatın her safhasında 
onun üstünlüğü için ça
lışmaya devam eden cum
huriyetçi, milliyetçi, halk

letçi, üdulapçı ıa-

Dilnya 
ı hayhuyunda 

ı 
bir zamanıiı 
bütün sami 

l 
kafasında t 
yılan mub 
adam; bu oa 
döndürOcü 
muhakkak k 
;ddetlc bı 
.Jer. 
\apılan 

İJI n ya 
alt 

Bütün varlığını, b · tün kudretini ve benliğini 
vatan davasına hasreden eşsiz inkilibçı ve dahi ı 

~ Önderi selamlayalım. i 
~ ............................... -................................................. ~ ................. ~ 

Yurdumuza refah, Ulusumuza 
istiklil ve ben'ik getiren cum· 
huriyetimizin, bugün on alıncı 
yılının ilk güniinü yaşıyoruz. 

Bu kudsal günü kalplerimiz· 
den taıan sevinç tezabürlerile 
katlularlien; bütün varlığını, bü· 
tlln benliğini bu davanın tahak
kukune vakfeden büyük atamı· 
zı selim la ylım. 

BiltDn bir 
paylafılacak 

_...._ 

1 On beşinci yıl 
Henliz bu nldıranlara karşı 

koyan, istila akınlarını durdu-
ran ve istiklilsizliğin, esaretin 
acısını tadan nesil yaşıyor. 

Bir şeyin değeri; kendisini 
elde etmek için yapılan feda
karlığın azameti ile ölçülür. 

B tün bir neslin yarısını feda 
ederek iriştiğimiz bu mesut 
devrin bizim için değeri çok 
bilyiiktür. 

Eşsiz yarattığ Büyük Dahi 
Atatürkün önderliği olma· 
saydı bu günlere kavuşmamızın 

mümkün olamıyacağını unutma
yalım. 

Bizim en büyük milzafferiye· 
timiz; Atatük gibi bir dehaya, 
bütün hüviyetini Türk inkilibı· 
nı, Türk Cumhuriyetini, TBrk 
istiklalini yaratma ve yaıatqa 
davası uğruna vakfeden Boyllk 

, .ş~fe nailiyetimizdir. • 
-biiyOk J BOy~• •ıtıer l\:ı~ yenı J-""""'!" ..... ..... , 
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Sevin Türk 
y İçiınde bir -~nluk hisscdi
n~r~rn bu gün de. Bu sevinç be
dü ~ sene evelki geçmişe dön-

ruyor. Evet 15 sene evel 
cumhur' r 
15 ıye ın doğduğu bu güne. 

sene evel b ·· T·· k h .. 
1

• u gun ur ur-
si'nete, cumhuriyete kavuştu. 15 

e eve} bu gün Türk örüm
cek b v l 
f'k· ag anuş başlardan çıkan 
t~ldlerle hareket etmekten kur-

.u. Ona layık olan da buydu. 
b Şı~diye kadar hiç kimseye 
~ş ~grnediğini şimden sonra da 

egınıyeceğini dünyaya bir kere 
d~ha bağırdı ve o bu sesini e-
bede kadar .. t.. - . . At go urecegmı ası· 
rıın .... d 

onuo e ant içti. Bundan 
~~şka şekilde yaşıyamazdı. Çün-

u onun damarlarında Ataları
nın teıniz kanı vardı. Bu temiz 
ata kanları ona böyle yaşama-
!lını emrediyordu. Türk hür ya
şan11ş, hür ölecekti. Bunun böy
le olduğunu acuna bir kere da
ha anlattı ve artık Türk hasta 
adamhktan kurtuldu A . . cuo onu 
dınç, korku bilmez, iradeli Türk 
tamdı. 

t Ev'lelce düşman? Türkü böyle 
d anııııamıştı. Yurdumuza saldır-

ı. Fakat Türkün iradeli, sarsıl
maz başı önünde kafalarını ö
nüne V• k k' egıp çı tılar ve anladılar 

1 Türk sarsılmaz, Türk eğil
mez r·· k k 1 ur mlmaz. Fakat hep 
b~nlara sebep kaf f\!arı örümcek 
agları ile dolmuş kara cahil 
padişahlardı. 

. Mille tin koyunla na sokulmuş 
bır yılan gibi her gün halka ze
hirlerinden bir kaç damla akı
tıyorlardı. Onlar hiç kimseyle 
meşgul olınuyorlar saraylarına 

k'l . ' ç~ ı Duş sefalarına bakıyorlardı. 
Mıllet yoksuzluk içinde çırpını
yor, bunları alakadar etmiyor, 
onların hariçle tamamiyle ali
kalaruıı kesmişlerdi. 

Halk koyu bir taas!!up içinde 
kıvranıyor. Kafeslerinden gün
lerce güneş sızmayan evler, te
keler. Bir tek yenilik, bir tek 
değişiklik yok. Onların ihtiyaç· 
larını temin etmek için köylü
nün zahire parasını elinden al
mak. Bu da yetmezse Avrupa· 
~ kredi açmak. Zavallı millet 

~arm, ... lıepsine baş eğiyor, ses 
"il)~" D h d • msenin s ~- a a ogrusu 

~ çıkarmıya cesareti 
ı,.......,; ..... 

Ktu. 
l3u hali gören Avrupa tabii 
•ısına çıkan fırsatı kaçıra· 
ıt., yurdumuza saldırdı. Ge

hn padişah b\Jnu tabii kar· 
u sefer de düşmanla 

alkı ezmiye baıladı. 
Anadolu nfukla· 
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Yeni Aydın 

Ankara 28 (A.A) - Cumhuri
yetin 15 ci yıl dönümü bayramı 
münsebetile Ankarada toplanmış 
bulunan izciler bu gün zafer anıtı 
önünde Türk gençliği adana 
yaptıkları ve Büyük Şef Atatür
ke ve onun eşsiz eserine karşı 
gençliğin sevgi, saygı ve sarsıl
maz bağlılık hislerini ifade eden 
tezahürat esnasında İç işleri 
Bakanı ve parti G~nel Sekreteri 
8. Şükrü Kayanın söylediği nu
tukla başlamış bulunmaktadır. 

Bu me!lut yıl dönümü bayra
mı münasebetlle bütün şehir 

baştan başa milli renklerle, dü
vizlerle süslenmiştir. Öğleden 
evvel saat 10,30 da devlet mer
kezinde yeni tesis edilen radyo 
istasyonu resmen işlemeğe, açıl· 

mış merasim yapılmış ve bu 
vesile ile radyu merkezinde ya
pılan merasimde büyük millet 

meclisi reısı B. Abdülhalik 
Renda ile vekiller, mebuslar ve 
vekaletler ileri gelenleri ile 
sanat, fikir ve matbuat alemine 
mensup birçok zevat hazır bu
lunmuşlardır. 

Radyo orkestrasının çaldığı 
istiklal marşını müteakip Nafıa 
Vekili B. Ali Çatinkaya açılış 
nutkunu söylemiş ve flarmanik 
orkestrası da senfonik parçalar 
çalmıştır. 

Saat 13 de izciler zafer anı
tı önünde tezahüratta bulun
muşlardır. Bu tezahürata iştirak 

rında bir güneş doğdu. Bu güM 
neş herkese hayat, can, şan 
sundu. Bu güneşten her emel 
filizlendi. 

Bu güneş karanlıkların benli· 
ğine işledi. 

Bu gtıneş Türkün kurucu. ks
ruyucusu Atatürktü, 

O sade çarpışmakla kalmadı. 
Düımana Türkü tanıtarak yur· 
dundan kovdu. 

Yurduna nurlu baş.nı döndür
düğü zaman onu harap buldu. 
Her evden çıkan baykuş sesle· 
rini işitti. Daha alevi sönmemiş 
yerleri gördü. Fakat o bunlara 
müteessir olmadı. Çünkü Tür-
kün nurlu başından buraların da 
feyizleneceğini biliyordu ve ha-
kikaten ~u. ol r,.tvelini aldı, 
masasina ot ·· nkü 
ınodern T 

i Japonya 
Çindeki siyaseti hakkın

da bir beyanname 
neşredecek 

Tokyo 28 - Japonya hüku
meti 3ikinci teşrinde Japonyanın 
Çin de takibettiği siyasetine mü
teallik bir beyanname neşrede
cektir. Bu beyannamede Japon
yanın Mareşal Şan-Kay-Şek ile 
katiyen siyasi münasebetlerde 
bulunmıyacağını bildirecektir. -
Japonya Fransayı 
protesto edecekmiş 

Tokyo 28 - Fransa sefiri 
Japon hariciye nazmnın daveti 
üzerine kendisile görüşmüştür. 
Bu görüşmede nazıri japonya· 
nın Fransa tarafından Hindi 
Çini yolu ile yapılan silah ve 
mühimmat nakliyatından dolayı 

Fransa hükumetini protesto ede
ceğini söylemiştir. Bu protesto 
hadisesi Fransada hayret uyan-
dırmıştır. a.a. 

Ankara 28 - BaşvekH B. Celal Bayar bugün saat onda 
f stanbuldan Ankaraya gelmişlerdir. 

Tokyo 28 ( A. A. ) - Tok
yoda çıkan Mu gazetesi İngiliz 
sefirinin hariciye nezaretine bir 
nota vererek Hankovun suku
tundan sonra bu şehir içindeki 
İngiliz hükumet ve menfaatları
na Japon hükumetinin nazarı 
dikkatini celbettiğioi yazmak
tadır. 

Londra 28 ( A. A. ) - Çin· 
deki ingiliz sefirinin mareşal 
Çan • Kay • Şeki ziyaret edece
ği ve Çin - Japon ihtilafında 
İngilterenin tavassutu zamanı 
gelip gelmediğin tetkik edeceği 
bildirilmektedir. 

İstasyonda Vekiller, mebuslar ve kalabalık bir halk kitlesi ta· 
rafından karşılanmılardır. a. a. 

eden üç bine yakın izci, ziraat 
enstitüsü talebeleleri saat 12 
de erkek lisesinden hareket 
ederek ulus meydanına gelmiş
lerdir. 

Burada zafer anıtı önünde 
yer almalarını müteakip anıta 

çelenkler konmuş ve saat 13de 

kuş sesiyle inliyen yerlere ba
yat, neşe, can sundu. Bunlarla 
da kalmadı. Bize en büyük şeyi 
armağan etti. [ 29 teşrinevel 
1923 ] de cumhuriyeti ilan etti 
ve biz bunları bir tek vücut gi-

bi yaptık, didindik, çarpıştık. 

Bunlarla acun da Türkü öğren
di. 

Fakat biz bunların hepsini 
Türkün kurucu ve koruyucusu 

yüce Türkün asil kanını damar
larında taşıyan büyük dehaya 

borçluyuz. Onun bize büyük e
manetini sonuna kadar onun 

tuttuğu yoldan götüreceğimize 
önünde bütün gençlik ant içi
yoruz. 

Sevin Türk, karanlıktan sıy· 
rılap bu günü gördüfıüne. 

iç işleri bakanı ve parti genel 
sekreteri Bay Şükrü Kaya Türk 
gençliğine ve bütün yurttaşlara 
hitap eden nutkunu söyliyerek 
bayramı açmıştır. 

Parti genel sekreterinin sık 
sık ve sürekli alkışlarla karŞJ.· 
lanan bu hitabesini takiben 
istiklal marşı çalınmış ve genç
lik adına söz alan k ·z 
erkek izciler çok heyecanlı nu
tuklar · söyliyerek Ulu Şef ve 
Atatürke ve cumhuriyetine kar
şı inan ve bağlılıklarını teyit 
etmişler ve and içmişlerdir. 

Binlerce Halkın da iştirak et
miş olduğu bu merasime son 
verilirken İzciler zafer anıtını 
bir defa daha selamlamışlardır. 

--·--
Meşhur Fansız 
piyanisti Madam 
Mağdanın konseri 

Ankara yeni radyo evimizin 
açılması münasebetiyle sureti 
mahsusada davet edilen piyanist 
madam Mağda 30/10/938 Pa· 
zar günü akşamı saat 21 den 
23 e kadar bir konser verecek
tir. 

Radyo dinleyicilerinin bu fır· 
sah kaçırmamalarını tavsiye 
ederiz. 

Çekler Macar notasına ceva~ verdiler 
Bu notada ancak Macar ekalliyetlerinin mevzuu 

bahs olabileceği bildirilmektedir 
Peşte 27 (A.A.) - Çekoslovakya Macar notasına cevap ver· 

miştir. Bu cevapta Münih anlaşmasına göre ancak Macar akalli
yeti mevzu bahsolabileceğini ve teknik mahiyette diğer metelelerin 
müzakereden hariç tutulmaaı icabedeceğini ve Macar akalliyetler 
meselesinde Almanya ve ltalya.'lın hakemli~ine taraftar olduğunu 
b .. ...... 
IZf.flfWCllJ'-~ ... -. 



Ziraat işlerimiz hızla ilerliyor 
Batlarafı 5 inci aahife ıle 

iken cumhuriyet hükumetimiz ida 

reyi eline ahr almaz bu mühim 
meıeJenin memleketin ihtiyacına ve 
asrın terakkıyatana göre tanzim 
edilmesini kararlaştırarak ona göre 
zirai müusesatı genişletmeğe baş 

ladı. Bu cümleden olmak üzere ge 
çen seneye kadar idarei hususiye 

ziraat büdcesile idare edilen mah
dud miktardaki meyveli ve meyve
ıiz fidaohk vilayetimizin ihtiyacını 

kartılayamadığından değerli ilbayı

mızın yüksek himmetlerile 5,7 hek
tar ııeniılitinde yeniden ikinci bir 
fidanlık daha teıis edilmiş ve bura 
da meyve çetitleri ile bağcılığın 

inkitafı için amerikan asma anaç
lığı vücde getirilmek ve ileride 

daha ziyade faydalanmak ve tevsi 
edilmek üzere fidanlıkta motör 

ile müteharrik kuyunun açılm111 
tıi bir müteahhide verilmek su· 
retiyle iıe baılnnmııtir. 

3 - 935 • 938 yıllarında muvaze
nei hususiye bütçesine konulan tah
siHtlar ile Aydının Pınar batı mev· 
kiinde bir hektar mikdarındaki fi-

danlıkta 16375 sak tezyinat fidanı 
ile (9959) aded aıısız ve 1255 aded 
de aıılı mey•a fidanı olmak üzere 
cem'an (27589) tak fidan yetiştiril· 
mit ve bunlar da gerek Aydın şeh
rinin sokaklarına ve gerek civar köy 
ve kasabalara dikilmek üz.ere tevzi 
edUmiıtir. 

4 - Viliyetin meyvıecilite olan 
istidadı dolayisile malatyadan 50 
uk kadar çeıidli kaysılarlarla ıöh
reti bulunan (Gündüz bey ·,eftalisi) 
inden ve kızılcıklar getirdilip da· 

mızlık olmak üzere yerlerine dikil
mif ve alınan aıı kalemleri ile bu ' 
meyve çetitleri seneden seneye ya· 
yılmakta bulunmuıtur, 

5 - Pamukçuluğumuz : 
Dokuma nebatlara içinde ziraatı 

günden güne inkitaf eden pamuk 
vardır. Cumhuriyet hükumetimiz ta
rafıadan vücude retirilen muazzam 

dokuma fabrikaları memleketin ham 
madde ihtiyacanı artırdıgandan pa-

• muk:ı.iraatı seri:adımlarla inkişaf et
rnittir. Enelce ekilen dejeneri olmuı 
yerli p~muk tohumu yerine geçen 
ıeneye kadar vilayetimizin münha-

sıran Nazilli, Bozdoğan, ve Karacasu 
kazalarına ve bu sene de Aydın 
Çine ve Söke kazalarına Nazilli pa-

muk üretme fiftllti tarafından ıslah 
ed!lmit Akala pamutu çetidi parasız 
olarak halka datıdılmak suretiyle 

bu yıl illmizde(ll 1090) dekar Akala 
pamutu ekilmeai temin edilmiıtir. 

Bu kadar kıta bir zamanda ekim 
sahuının artma1rna ve hasılatının 
çotalıaaaına çiftiye devlet elile ve
rilmiı olan akala pamuk tohumlal'I 
bariı bir tesir yapmııtır. 

6 - lncircilik; 
Cumhuriyet devrine kadar uzun 

seneler ihmal edilmİf olan lncircili
timizin layık oldutu mevkie yük· 

aelmetl için incirin yetiştirilmesin
den istihlakine kadar olan bütün 

ameliyeyi mütekimil bir ıekle ko· 
yup bu kıymetli mahsulü kemiyet 

Ye keyflyetce yükseltmek ve cihan 
piyasalarında ratbet kazandırmak 
emel ye gayeaile Erbeylide bir incir 
istasyonu kurulmuıtur. Bu istasyon 
Amerlkada yalnız bu it için tahsil 
ettirilen bir mütehauıı idaresinde 
ve mGteaddit tekniılyen ve ele
manlar tarafından idare edilmekte
dir, 

7 - Arıcılık : 
935 yılında meraklılara 25 adad 

fenni arı konnı dafıdılmııtır. Ayni 
zamanda alraat fidanlığında bulun
durulan arılı kovanlar Gıerinde hal
ka arıoılık ötretilmiıtir. Zaman 
1&man •• mevılmled• memleket bal
hından ıiraat tılerile meırul olan· 
lar Ziraat bafçeılne davet edilerek 
ltuDlara bal ıl1•f•tl•rl Hrllmelc ıu• 

retile memlekette arıcılığa karşı 

umumi bir sevği ve a l akanın uyan
m:ısına çalışılmalt tadır ... 

8 - istikbal hasılatı 
rindeki çalışmalar: 

üze-

Vilayetimizin muhtelif mıntaka la

rında münteşir ve ehemmiyetli mik
tarda bulunan çitlenbek ve melen
geç ağaçlarına Antep fıstı ğı aşılat

tırılması için vi layet ziraat bütçe
sindeki nebatatı müfide tahsisatı 
olarak kabul edilen 250 liradan bir 
kısmı ile üç senedir ( 2500 ) adet 
Antep ve Besniden celbedilen aşı 
kalemleri bu ağaçlara aşı vurulmak 
üzere datıtılmış ve aşı tatbik etti
rilmiştir. 

Keza vilayetimizin dağlık mınta
kalarında 12 milyon kadar tahmin 
edilen zeytin de.icelerinden mühim
ce bir kısmının yabani ağaçları aşı. 

lama kanununun bahşettiği salahi
yetten . istifade edilerek beş bini 
Balık.sırden bini de Mudanyadan 
Tirilye mıntakasından celbedilen aşı 

kalemleri köylüye dağıtılmak sure
tile ve diğer mıntaka zeytinluinin 
merğup olanları da aahibleri tara· 
fından celbedilen aşı kalemlerinin 

getirtilmesine yardım edilmiş ve bu 
suretle sent:de on binlerce zeytinin 
aşılanması temin dildiği gibi ya
bani armut ( ahlat ) ların da aşılat-

tırılmasına çalışılmıştır. Bu sebep
lerle yakın bir gelecekte Aydının 
zeytin varidatının bir kaç misli ar
tacağı şüphesizdir. 

Yine bu çalışmalardan olmak ü
zere Rize vilayetinden 100 kilo ka
dar da kır pirinci tohumu getirilip 
tecrübesi için ekilmek üzere ilimi· 
zin muhtelif mıntaka larına dağıtıl

mıştır. 

9 - Mücadele işleri: 
Aydın vilayetinin ziraati çeşitli 

ve ıkliminin de çok müsait olduğu 
yukarıda söylenmişti. iklimin mü
ıait vaziyeti dolay ı siylc ·mezruat ve 

mağ'rusata musallat olan amansız 

düşmanlarından bilhassa domuzlar
la, fare, çekirge ve emsali böcek ve 
hastalıklarla mücadele yapılınakt:ı

dır. 

Vilayetin ziraat ve mücadele teş
kilatı durumundan çiftçimizi zarar-

dan korumak için icap eden öğüt

leri vermekle beraber fılen de ça
htılmak sııretile bu zararlar ön
lenmektedir. 

Ne tekim 1937 - 1938 ziraat yılı i
çinde zararla hayvanlardan 1117 a-

det domuz öldürülmüş, 1020 hek

tarlık sabada görülen çekirgelerle 
ve 100 hektarlık sfhada da tarla 
farelerile mücadele yapılmış ve bu 
suretle bunların ih tal edildiii tak
dirde relecek senelerde yapmaları 

melhuz zararların önü alınmıştır. 

Yine ayni sene içinde Aydın mer
kezi ile Nazilli-Sultanhisar portakal 

bahçelerinde ( 1 !166 ) sak portakal 
ve mandalin atacı kırizomfalüs adı-

nı taşıyan portakal basrasile ve 
bunlardan başka (1300000) saka ya
kın incir ağaçlarında i'Örülen se
roplastes russi denilen incir basra-

ıına karşı da mücadele yapılmıştır. 

10 - Böli'emizin kıymetli mah
sullerinden olan zeytinlerimizin ba
kım, Timar, budama usullerini Öğ· 

renmek ve bu işleri köylüye öğre
tecek usta batılar yetiştirmek mak
aadiye bir mütehassıs idaresinde 

Aydın merkez ve kazalarında muh
telif kurslar açılarak bu kurslara 
devam edenlerdenden 200 den fazla 
eıhiaa uıta ve yamak nsikaları 

verilmiştir. 

ilimizde ipek b8cekciliğinin inki
tafı için de Bursa ve Denizliden 

her sene 30 - 50 kutu ipek b6ceğ'i 
tohumu ııetirilim muhtaç çiftçilere 

paraaız olarak dağıdıldığı gibi yine 
bu maksadın temini için fidanlıkta 

yetlttirditlmiı iyi elnı ve atıla dut 
fidanlarının da tevıl edilmittir. 

Gençlik ve spor 
Dördüncü sayfadnn devam 

budların ikisi galebe ile netice· 
lenmiştir. 

936-937 senes' Lölge birincisi 
olan Nazilli Mcndresspor takımı 
Man'sada en lmvvetli bir rakip 

olan Balikesir ş ;; inpiyonu ile 
karşılaştı ve rakibini kahir bir 
şel<ilde mağlup etmeğe muvaf

fak olduğu halde bir sui tefeh
hüm ve talimatın yanlış anlaşıl
ması yüzünden kazanmış olduğu 
gurup birinciliğini kaybetti. 

Bu sene kurulan ege liklerin
de bölge şambiyonu olan Aydın 
spor takımı hiç yenilmeden 
finale kadar gitti. 

Final müsabakasını İzmirde 
İzmir birincisi Doğansporla yap· 
tı, İzi henüz hatıralardan silin
miyen ve berabere biten bu 
maçtan sonra yine lzmirde yap
tığı ikinci maçta da bir çok 
haksızlıkla ancak mağlup edile
bildi ve nihayet haksızlıkları da 
alt ederek Ege çevresi şampi· 
yonu oldu. 

Aydmspor gibi bölgnin diğer 
kulüplerinde de azami faaliyet 
gösterilmiş ve futbolda Aydın 
bölgesi htanbul, Ankara ve İz
mirden sonra 1 ürkiyenin en 
kuvvetli ta kımlarına malik bir 
hale geldi. 

Futbol sahasmda böyle çal ışı

lır iken diğer spor şubeleri de 
ihmal ed lmemiş ve bunlar da 
programlı bir mesai çerçivesi 
için alınmışlardır. 

Bunlardan en başta gelen 
gürştir 

Güreş için merkezde sıcak 

ve soğuk su duşlarını havi bir 
salon yapıldığı gibi Söke, Nazil-

li ve Karapınarda da güreşçi 

lerin çalışmalarını lemin için bi-

rer minder ya p!l~·ş ve İzmi .. de 
ki güreş antrencr li nün de bu 
çalışmalara nezareti temin edil
miştir. 

Bu çalışmada semeresini çok 
çabuk vermiştir. 

Atatürk kupası için yapılan 
serbest güreş müsabakalar.na 
!ştirak eden güreş ekibimiz; 
lzmirde 61 kilonun birinciliğini 

ve bir kaç sikletin de ik i nciliği· 
ni kazanmıştır. 

Bu faaliyet devam etmektedir. 
Atletizm faaliyeti başlamak 

üzeredir. 
Sporun inkişafı için yalmz 

sahanın kifayet etmiyeceğini, 
bunun için çalışma vasıtalarının 
ve bilhassa spor malzemesinin 

lüzümunu takdir eden bölge 
heyetimiz, bu hususta hiç bir 
fedakarlıktan çekinmemiş, bir 
taraftan sahııda atletik sporların 

yapılacağı yerleri inşa ettirir
ken diğer taraftan da bin liraya 

yakın bir masraf ihtiyar ederek 
malzemeyi de hazırlamıştır. 

Bugün Aydan bölgesi spor 
malzemesi bakımından en zen
gin bölgeler arasındadır. 

Hiç şüphe yok ki artık dev
let teşkilatı arasına alınan spor 

işlerimiz bundan sonra daha 
verimli bir devreye girecektir. 

En şayanı iftihar bir şey varsa 
gençlerimiz sporda ilerlerken 
tam sportmenlik ruh ve terbiye
ıinde de yükseltmektedirler. 

Çıktıkları sahalarda terbiye· 
li, dürüst hareketleriyle herkesin 
takdir ve tahsinini kazanmakta
dırlar. 

• 
iş kanunu 

Baş farafı altıncı sayfada 
yevmiyesiniu bayramdan bir gün 
evel tam olarak kendisine öden
mesi ve yine ayni gün çalışan 
bir işyeri olduğu ve işçi de ça
lıştırıldığı takdirde 0 günkü yev
miyesinin iki misli olarak tedi
yesi; 

Ç - İşten mütevellit hasta
lıklarda işçinin tedavisile, hasta 
k~ldığı günlere ait yavmiyesi
nın kanunun emrettiği şekilde 
verilmesi işveren ve işçilerin iş 
mukavelesi hükümlerile ihbar 
müddetl~rine riayet etmeleri; 

D - işçi ücretlerinin dahili 
talimatnamede tesbit olunan şe
kilde ödenmesi ve ara dinlen
melerine riayet olunması; 

E - Gebe olan kadın işçile
rin dot·1mdan evel ve sonra 
mayyen müddetlerle mezun ad· 
edilmeleri ve bunlara ait ücret. 
lerin nısıf olarak ödenmesi ve 
işçi in sıhhatlarını koruma ba
kımından umumi bıfzısıhha ka
nununun emrettiği tedbirlerin 
alınması; 

F - İşçi ücretlerinin ayda 
30 liraya kadar olan kısmının 
haciz veya başkasına devir ve 
temlik edilmemesi ile bu ücret
lerden kanuna aykırı tevkifat 
yapılmamas. temin edilmiştir. 

Bir sene zarfında idareten 
yapılan işler 

İs kanununun 64 üzcü mad
desi kükümleri henüz meriyet 
mevkiine girmemiş olmasına 
rağmen muhtelif sahalarda ça
lışmak isteyen 318 işçiye bölge 
tarafından ihtisasları dairesinde 
iş bulunmuş ve vatndaşların işsiz 
kalmalarınam ani olunm•ştur. 

Şimdiye kadar işçi ile işveren 
arasında tahaddüs eden 165 iş 
ihtilafı bölge amirliği tarafından 
halledilmiş ve bu suretle kanun 
hükümler\. mahkemeye akset
m_eksizin J(rine getirilmiştir. 

iş kanur un tatbikinden ev
vel memle timizdeki iş hayatı 
sadece i ile işvereni kendi 
aralarında i münasebet va mu
kavelelere dayanmakta iken bu 
defa iş kanununun tatbikından 
sonra Devlet de amme menfa
atle· inin koruyucusu sıfatile a
raya girmiş gerek işçinin ve 
gerekse iş verenin mütekabil 
hak ve vazifelerini tayin ve te· 
min etmiştir. Bu suretle mem· 
leketimizdeki iş hayatı da bir 
intizam altına alınmıştır. 

iş yerinin mahiye ti Adedi 

Basma fabrikası 1 
Maden ocakları 19 
Sabun fabrikası 4 
Rakı fabrikası 4 
Pamuk fabrikası 47 
Zeytinyağı fabrikası 45 
Meyan kökü fabrikası 4 
Un fabrikası 13 
Deri fabrikası 2 
inşaat 39 
Muhtelif işler için 
açılmış müesseseler 97 -

Yekun 275 

Kara 

Kız 
a., tarafı al 

geniş mikyasta yar·cnıDlltl 
yapılmış ve (17.3) fa 
de evlerine kadr paraıl!ll'-~" 
gönderilmek ve ila 
da va verilme sure 
ve teşfiyeleri temi 

Bunlardan bat 
mesut seneler zarlı 
mizin teşebbüsiye .,_ 
Münir Nurettin Vt 
tarafından (12) ala 
konseri, darülbeda 
(8) halkopereti 
Azerbaycan milli 
yeti tarafından 
muallimler birliği 

temsil kolu tar 
ceman (34) temıi 
ve (12) balo (fl 
verilmiş ve yine 

teşebbüiysle ilk 
lazetimizden Ay 
nizli· hmir, Aydm 
ve E~irdir ve Ay 
dın - Odemiş vf 
arasında mütea 
leri tertibi adre! ......... ~,._..-ı .. 
memleketimizde 
lar yaratılmağa 
miyetimize bir 
çalışılmıştır. 

ıyramınaa .• 
• • • ""I' Vt. 
ışçının o •ııtıı 

ıL..f-vamı 7 inci aaı. 
lft:- ın;) 

tu tlerin 
Jlndeı 

davi, • •bise, 
levaz u tevzi 

19' 3 de, 101 
lira 54 kuruşluk 
elbise, kundura v 

1929 yılı içinde 
2168 lira 52 kuruşu 
gıda, tedavi, elbise, ku 
ders levazımı dağıtmlf 

1930 senesinde, 360 T 
rusuna 1492 lira 92 ku 
gıda, elbise, kundura 
levazımı vermekle 
dirmiştir. 

Kadın işçi Erkekişçl Çocuk -288 1130 448 
6 2665 o 
o 148 o 

12 51 o 
800 1100 116 

o 691 o 
100 241 ıs 

o 192 
o 50 
o 2311 

360 1201 423 - - -1566 9780 lOO'l 

><>r •• 
adar 
.Jesvı 

.. . 
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Ağdtn 

tdare lor man 
. ~,~ ,inden 
vı\y· anın K.. k 
b: 4 k'" oş nahiyesinin da-

oyünün h 
4ce nıevk · amurcu ve kara 

Ramiz ınde şarkan {davilyalı 
veresele · b lbalen Meh rı gar en yol şı-

cenuben ın~d Sülek bahçesi 
Dlbn b h yol ıle ınahdud 4 dö-
leyınana ~e bozuğu pamuk Sü
lideai t •;ısı Emir haticenin va-
336 d ara ından kendisine buda 
koca81

1 pefat~le veresesi ilk 
doğuınl ~ınu Süleymandan 
kocası ~::ıu Mehmet ile ikinci 
doiunıl k met oğlu Şakirden 
lban e~n ızları Fatma ve Le
lundan ve ~İe ~aldığı köy kuru
laııldığındı e~ılmühaberden an
lerinden ·aı:. k u veresede muris
nanılarınaı~ 1 ~l . ~den yerlerin 

Söz" escılını iş temişlerdir. 
kay<L ~ gleçen yerin tapu sicilinde 

u unqıad v d . 
~~rufatt fi ıgı.n. ~~ s~netsız 
d" ~ a tescılı ıçın gazete 
ur 9 taşhinden it ibaren 11 

cuınhuri)'-~halline keşif me-
1.5 sene ~rilecektir . Sözü ge· 
rıyete, cun aynı bir hak iddia 
sene evet ~a ellerindeki resmi 
cek b vl b' l'k f' . ag ar... ır ı te muayyen 
ıkırlerle htte bulunacak me-

tutd.u. Onıı'ta 948 fiş numara
b Şınıdiye tapu sicil muhafız
aş eğrne~aatları ilan olunur. 

eğıniyece."' ( 904) 
daha bağ~---,;,.....__;. _ _ 

bede kadı apll Sicil 
nın öoil llğından 
başka ş .. şk nahiyesinin az: 
kü on ara ağaç ov ası ve 

İinde şarkan yol 
r ddin ve Bay Ek-

o--.ga r hen lla Recep bahçesi 
şp haıııJ'.., - "Y Ahmed Emi-
l ı satılan yer ve Dalama yolu 
he. ten nı olla Recepten hazine
ad.eçen v~ şimdi hazinece B. 
dinç, k~;rıne ~atılan yer cenu
tanıdı. Alaeddin ve B. Ek-

EV'lelce Ja~ veresesi Mel.met 
hnınıaırı 1 t yıne aynı mevkide 
d1. Fakat\'.EkrEm garben yol 
~.az başı ~kat Etem veresesi 
nune eğip Ekrem tarlaları ile 
ki 'l'ıi.t, ı1rça bahçe ve fidan· 

lıK ve kısmen tarla ve o tlak 
e ski Edirne valisi Mahmud Ne
dim paşadan 327 yı lında U mur· 
\u köyünde oturan Yahya oğlu 
A\ımed çayırlı h:ır icen satın 
~ağından bans ile köy kuru
rundan verilen ilmühaberden 
anla•ılmakla t c · ı · . ·1 b 
yerler~· en e . c ı ı ıstenı en u 

d aytla rı b ulunmadı~ı.1-
an senet · 

sız tasarr .ıfata kiya-
sen gazet · ı 15 .. e ı e ilan taihinden 

.. gun. sonra mahalline memur 
gonderılecegv t ' 

ır. 

Sözü ge 1 . 
hak id . Çen yer erde aynı bır 

dıa edenler varsa o gü-
n" . 

u yerınde bulunacak memura 
___ Yahatta 0 güne kadar tapu si-

cil .muhafızlığına 954 fiş numa
rasıle tepu sicil muhafızlığına 
müracaatları ilan olunur. 

(905) 

Nazilli belediyesinden 
Nazillide be led iyece yaptı

rılacak olan 17,400 lira be-
deli keşifli hal binası 2,490 
numaralı artırma ve eksilt-
me kanununun hükümle rine 
göre kapalı zarf usulü ile 
17110193~ de eksiltmeye kon-
muştur. !balesi 7/11/938 P a
zartesi güoü saat 16 da Na-
zilli belediyesinde yapılacak· 
hr. Mliteahhitler fenni şart
name ve projeleri meccanen 
belediye dairesinden tedarik 

debUir\er. 

ilin 
Aydın vakıf /al' 
müdürlüğünden 

(Küçük Ahmet bey) vakfın
dan umurlunun çörüşlü mev
kiiodeki 50 dönüm ve Köşk 
kır kahvede tepe yeri ve ka
mış bahçesr namlarındaki 60 
ve diğeri 40 dönüm incir bah
çelerinin 30 / 9 / 941 tarihine 
kadar icarlirı açık artırmaya 
çıkaraldı. İhaleleri 151111938 
salı günü saat lOda Aydın 
vakıflar idaresinde yapılaca

ğmdan isteklilerin % 7 buçuk 
teminat akçelerile birlikte 
müracaatları. 893 26 28 1 

ilin 
Aydın Belediye 
Reisliğinden: 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde buluoan Zafer mahalle
siode 138 ada 11 parsel nu
maradan ifraz 152.86 metre 
murabbaı arsanın mülkiyeti 
açık artırmaya konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 
metresi 30 kuruştur. 

3 - İhale bedeli taksitle 
ödenecektir. 

4 - İsteklilerin şartnaıneyi 
görmek üzere hergün yazı 

işleri müdürlüğn", artırmaya 

girmek üzere 344 kuruş mu

vakkat teminat makbuzlarile 
birlikte 10/11/938 Perşenbe 
günü saat 15 de Belediye da
imi encümenine mür .. cJa lları 
ilan olunur. (896) 

25 29 3 8 
----~---

ilin 
Aydın belediyesinde11 

1 - Belediyenin muhtelif 
mahallerdeki 938 yılı zeytin 
mahsulü açık artırma ile 
satılığa çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli ki
losu 3 kuruştur. 

3 - İsteklilerin mevki ve 
keşfedileo mahsul milt tarı ile 
şartnamesini öğrenmek üzere 
her gün yazı işleri müdürlü
ğüne, artırmaya iştirak et
mek üzere bedeli muhamme
nin yüzde yedi buçuğu tuta
rında muvakkat teminat mak
buzlariyle birlikte 3 ikinciteş
rin 938 perşenbe günü saat 
15 de belediye daimi encü
menine müracaatları ilan olu-
nur. 18 22 26 30 (875) 

Dalama köyü 
ihtiyar heyetinden 
Aydına bağlı Karahayıt 

nahiye merkezi olan Dalama 
ile beş kilometre mesafede 
bulunan Karahayıt köylerinin 
şehir p 1 an l ar ı n ı n tanzimi 
19/10/938 tarihinden itibaren 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Her iki l< öyün şehir 
plam yapılacak sahanın mesa
hai sathiyesi fenni şartname
sine bağlı krokisi mucibince 
96,5 hektardır. 
Dalamanın 11 hektar mes

kun ve 41.5 hektar gayrı 
meskun, Karahayitin 15 hek
tar meskun 59- hektar gayri 
meskun ki ceman 26 hektar 
meskun (0.5 hektar gayri 
meskundur, 

2 - Meskun olan kısmın 
muhammen fiati beher hek
tarı 20 ve gayri mesku lns
mın beher hektarı 11 liradan 
1295 lira 50 kuruştur. 

3 - Eksiltmeye iştirak şart 
ları [Nafiaa vekaletinin şehir
cilik talimatnamesi ahkamına 
ve fenni esaslarına tamamen 
uygun ihtisas vesikası ile 
bedeli olan 1295 lira 50 ku· 
ruşun yüzde 7.5 dan 97.17 
kuruş teminat akçasmın köy 
sandığına emaneten teslim 
ettiğine dair makbuzun ibrazı. 

4 - İhal~ tarihinden iti· 
haren bir hafta içinde temi
ııa t akçesinin % 15 şe iblağı. 

5 - Şehircilik tal m ?. tna
me~i mucibince bilumum me
sarif müteahhide aid olacak
t ir. 

6 - jhale tarihi,ıden iti
baren on gün içinde mJka
velenin tanzimi. 

7 - İhale 13/111933 tari
hine miisadiF paz ır giinü saat 
14 de Dalanı ı köy odasında 

icra edileceğinden yukarıda 

i;ç''.ncü maddede yazılı evsafı 
haiz olanhrın Dalama muh-
tar lığına 
olunur. 

müracaatları ilan 
( 892) 

23 29 7 11 

Aydın Belediye 
Reisliği11den 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Hasan efendi 
m'\hallesinde 370ada 7 parsel 
numarlı ve 255.50 metre mu
rabbaı arsanın mülkiyeti açık 
artırma ile satılığa çıkarıl
mıştır. 

2 - Muhammen bedeli 

• 
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(3 Y enı açılan ve sanatokulu me- f!) 
(!J zunları tarafından idare edilen t!! 
(•~ DEMİR İŞ A To·· L YESİnde ~•l ~ ro 
[+l Her nevi Demir işi, Galvanizli, Demir ve Kur- ~+j 00 ~ 
e-•] şun borulu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen [+J 
r+~ fennin icaplarına uygun şekilde yapılır. ihtiyaç [+l 
[+] sahiplerinin atölyemize müracaatları. [+J 
[+j Adres: Bezirgan karşısında Mehmet Uygur [+] 00 00 
[•] ve Osman Alpsoy [+] 
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S Biçki ve dikiş yurdu @ 

D @ 
f) Süreyya Diker kayda başladı G 
i' En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle 
~ bilumum biçki ve dikiş dersleri gösterir kültür g direktölüğüoden tasdikli diploma verilir mezun olan 
~ yurt açabilir masrafm çokluğu gözönüne alınarak ~ 
~ geri bırakılmaması için yurt direktörü bilumum ~ 
~ masrafı üzerine alacaktır ücrette suhulet yapılmıştır. ~ 
D Şapka çiçek sepet işleri yağlı boya ve fosfor ders- @ 
~ leri verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam· ~ S zet fazladır fazla izaahat yurt direktöründen alınır. ~ 
~ Adres: Gazi Bulvarı S. 7 ~ 
i> 784 Biçki Yurdu S. Diker Aydın ~1 

~ ııDhı•tmılıı~ı ı!Dnı·iı ·'.mı:ı!lı ı~ı i~r!lDlı11iıı·~ıılı11lmıı ıt~ ~ı!Wlıı ·~ı.i!IDıı ı~ı J&ı!Wo !ılı~ &ı· • 
Aydııı tapu .~icil 

Muhafızlığından 
Aydının Köşk nahiyesinin Da

vilya köyünün ş rbetçi kuyusu 
mevkiinde şarkan yol garben 
Osman kızı Sultan ve Davilya 
mezarlığı şim 1len Halil oğlu 

Mtlimet Akbaş ve Arif kızt 
Emir Ayşe ve Arif oğlu Mus
tafa bahçeleri cenuben Hüseyin 
oğlu Mahmet topcu ve yine 
Köşk nahiyeoioin Davilya kö
yünün ve mezarlık civarı mev
kiinde şarkan Bayram kzı Eme
tullah garben Akça köyünden 
dolmacı Ali oğlu İsmail şimalen 

metresi 60 kuruştuur. 
3 - İhale bedeli taksitle 

ödenecektir. 
4 - İsteklilerin şartname

yi görmek üzere her gün ya· 
zı işkri müdürlüğüne ve ar
tırma ya girmek üzere 1150 
kuruş muvakkat teminatlarile 
birlikte 3/İkinci teşrin/1938 
perşenbe günü saat 15 de 
Belediye daimi encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

879 18 22 26 30 

yol ceoubeu vakıf bahçe ile 
ç<;vrili birisi tarla ve diğeri 

bahç<! esasen senetsiz olarak 

Editne eski valisi Mahmut Ne
diın paşadan haricen satın almak 

suretiyle Umurlu köyünden Yah
ya oğlu Ahmet çayırlının olup 
Da vilya köyü ihtiyar heyetinden 
verilen ilmühaber Uzerine sicil-

ler üzerinde yapılan araştırma-
. da kay.t)arı olmadığından se-

netsiz tasarrufata esas olmak 
üzere gazete ile ilan tarihinden 
11 gün sonra mahalline tahkika 
memur gönderilecektir. · 

Sözü geçen yerlerde aynı bir 
hak iddia edenler varsa ellerin
deki resmi belgelerile birlikte 

yerinde bulunacak m ~mura ya

hutta o güne kadar 953 fit 
numarasile Aydın tapu sicil mu
hafızlığına müracatları ilan olu· 
nur. (906) 

imtiyaz 1ahlbl ve Uınumt Ne,rlyat 
Müdürü ı Etem Mendrem 

BaaıldıV. ver ı 

C. H, P, Baaımevl 

B aSımev imizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Karar 
Evlenme 

Evrak kayt 
Ölüm Doğum 

defterleri hazırlanmıştır. Temiz işçilik, En iyi cins kağıt, Sağlam 
cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet kabul etmez derecede ucuzdur 
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Refahlı Türkiye 
; "'Bayındırllk çallşma

mıza bir bakış 
.. 

""' Yol, Köprü, Şimendifer, Telefon, 
Telsiz Telefon ve Radyo ile Deniz, 
H~ a ve kara naldiyatı gOz kaıiıaş

dıracak bir ~~ızla ilerliyor 

"Bayındırlık itlerimiz, her tube· 
sinde pratik ve •erimli bir toplan· 
ma protramına ıöre kova~anacak· 
tır. Büyük ıürelme ve kuvetlenme 
aracı olan demiryollaunı• yapılma• 
ıına devam ed ı..~tiı. 

Limanlarımızın yapılması ber an 
gözönüne tutttumuz i9lerdendir. h 
şoseleri üzerinde çalıtmakla beraber 

me mleketi bathyan iyi Ye ıon tek
nite j'Öre yapılacak k6prGler n ıo· 

fe örülerine kuuımak için pratik 
bir protram tatbik edilecr1<tir. Şoae 
yapılarında demiryoUarı -la be1-

liyecek dikel yö~etler ~ --=tilereıl 
ekonomik dü9ünceye yer verileceti 
ıibi, yurdun Emniyet ve müdafaa 
diltGnceaine ayrıca dikket edilecek
tir. 

Poıta, telıraf • telefon ve telılz 
işlerini teknikçe üıtün ve 1urt ihti· 
y.ıcına uyıun bir düzene ııetirecefb. 
Şehirler arası telefon batlarıDı dur-

• nıadan arttıracat•· " 
Yapı cı ve yaratıcı kudretiae 

inandıtımız cumhuri) halk partl.i 
proa-ramından aldıtm .. ı yukardald 

utırlar yurdu 9enlendirmek ve hal· 
kı refaha j'ÖUlrmck için partimizin 
bayındırlık itlerine nrditi ehemmi
yeti ne kadar açık ve aade bir dille 
anlatıyor deyi! mt ?. 

Hiç bir zaman sösde n kij'ıt 
üıtünde kalmayan bu protramın 1af. 
ha Hfha tahakkuk ettirilditinl her 
ıün dej'i9en hayatı ıartlanmııla 61-
çebiHrlı. 

Yurdu saran demir atlar en 
uzak huddlarımıza kadar durmadan 
ilerlemektedir. Şark ve cenupta 
Sıvaı Diyarbakır aibi, meazillere 
varan demlryollarımız ıeçen yıl 
içinde Sıvaı-Malatya ilti~ldyle .bir-

birine baflanmıt ve bu ;ilda Erzin· 
cana ulatmıf bulunmaktadır. Yine 
j'eçen yıl Zonıuldata vnmıf olan 
direr bir kol, bu zenj'İD kCSmür hav• 
zaıanı iç vatana batlanmıttır. 

Oımanla hükQmeti zamanında 
bir takım ecaebi tirketlere imtiyaz 

haline verilmit ve tirketler tarafın· 
dan itledilmekte bulunmuı olan 
demiryollarının hepsini cumhuriyet 

hükumetimiz aatin almak ıuretlyle 
yurt topraklarımız ilıtiinde lıtirmar· 
cı un1urların hareket H fallyetlerlne 
nihayet vermittlr. 

Bu j'Ün tamamen keadl malımıı 
olan bu timeadiferler Ye .adan ucuz 
bir para ile yurdun dört bucatı en 
lusa bir zamanda ıezmek ve ıBr· 
mek imkanını bulabiliyoruz. V aktile 

"Kut uçmaz kervan i'eçmeı n dedi· 
timiz yük.ek datlar Türk azim .,. 
iradesinin kuYvet ve kudreti 6n6n
de aecdeye varır j'İbi efiliyor n 
bize yol •eriyor. 

Bu j'ÜD Türkiyede otomobilin ut
ratı olnııyan köy pek az kalm19t1r. 
Bütün TGrk köyleri devRtln ve ma• 
halli idarelerin dikkatle n ıararla 

çah9maları sayeainde rüzel yollarla 
birbirine batlanm19tır. iç Anadolu· 
nun yolıuzluktan yıllarca toprak 
altında kalan ve mil9terl bulama
masından dolayı çürümefe mahkOm 
bulunan arpa ve bufday ıibl iatih 
ıalitını çok az a.ir para ile ihraç 
merkezlerine j'Öndeallebilmektedlr. 

Kamyon, otöbüı ve otomobil ıibl 
binlerce YO binlerce aaldl n11talan 

yurdun tlört k89eainde •••ıl vızıl 
itleyerek ıaütemadlyen yolcu ve 
en• nakletmekte, iktisadi faaliye-
timtıi arttırmaktadır. ' 

Şehirler araaı telefon batlarınıa 

durmadan arttıralaeafı•ı vacleden 
parti proframınında hasla fnkltaf 
ettiflni mamnunlyetle rörülGyor 
n buadan da ayraca bir ıurur H 

tevinç duyuyoruz. 

Pek yakıatla Aydın, NazılU, De: 

ulzll. lıparta, Burdur. Aatalya ıeblr 
H kaaabalarıadan lımlr, lıtant.ul. 
Aakara hatti Anu~a tehir ve ka· 

ıabalarlle bir dakika lçlnde koauı

•ak bahtlyarlıfına lrecetiz. · 

Bag Ali Çatinlctıg AgJı11 
lıtasgenunda 

Aakarada kurulan büyük radyo .., 
iıtaıyooumu• bu ınndea itibaren 

devamlı olarak çahf maj'a batlaya• . 
eaktır yirmlDci aaır radyote ~nltlalD 
ıah eaer bir örnetl olan yeaj radyo 
lıtaıyonumur, aeıimlıl dGnyaya du· 

yuraHk n bGtln dünya bixl dinle. 
•ek lmkinını bulmuf olaeaktır. Si· 

' 
Yil hava poıtalarımız herıGn Ankara 
lıtanbul, lzmlr, Diyarbakır, Adana, 
Konya, araaıDda muntazam aeferle 
rlDl yapmaktadırlar. 

Mnıbet n feyisli topraklarımız 
daa azami iatifade l•kblarını elde 
edebilmek içln eumhuriyet hGkümel 
tini• ıu itlerine Hritl ehemmiyet, 
bir çok mlaallerle herl'in l'ÖıGmGn 
önGnde yilrlyen bir hakikattir. Bir 

kaç tene ıonra batı bot akaa Ye 
etrafındaki köylere n kCSylGye dal 

ma ~arar •eren Dehlr ve çaylarımuı:a 
dizj'in vurulduhunu bunların bir ha
yat enerjisi haline lrondutuau fÖ· 
recetlz. Akçay ve Çine çayı Gzerin 
de bir yıldanberi yapıl•akta olan 
tetkiklerin artık •onu ıelmek Gzere 

oldutuna loanabillriz. " CelJ'd ıölü,, 
bir saflık ovaaı yapan cumhuriyet 
hühlmetl Aydın ovaıınıda bir bere 
ket yudu yapacak, ııtmadan kırılan 
köylerimiz ıürbus ve ııhatll yurt• 
da9lar1D ıealerlle ıealeaecektir 

Demiryolu, memleketin 
Tnfenkten, Toptan' daha 
mOhim bir emniyet ıilihıtlır. 

Malatya : 14 Şubat 931 
K. Atat&rk 

Bayındırlık Bakanımız B, Ali Çetinkaga izahat alıyor 

iş Kanunu 
Cumhuriyetin Büyük eserlerinden biri olan İş 1 

amele ve işçi hak ve hayatı garanti edil 

iktisat velllletinin baıardıiı 
tllrlil itler araıında en ebem
miyetlilerindea birisi de it ka· 
DODUDUD tatbiki olmuıtur. 

1 - 3008 ıayılı it kanunu· 
tatbikatını temin ve takip vazi
fe Ye aalilaiyetlerine müteallik 
umumi taliaıatnamenin S inci 
maddeai mucibiace 1 Ajuıtoı 
1937 tarihinden itibaren Muğla 
ve Denizli villyetlerini ihtiva 
etmek tiare Aydın •iliyet mer
kezinde lf dairesi 7 inci balge 
lmirliii tefkil edilmif ve 14 A
iuıtoı 1937 tarihinde faaliyete 
batlamıtbr. 

Dairenin faaliyete bqlaması 
tarib.inden itibaren laaıırhk fa
aliyetlerine ilk adım olarak it 
verenlere beyanname tevzi et
tirilerek doldurtturulmul ve it 
yerlerile temaı edilerek it ka
nununun t6mulü ıahasına gire
cek if yerlerini burada çalııan 
iıçilerle bunların ifverenleri tes· 
bit edilmiştir. Yapılan tarama
lar sonunda iı kanununun ıü· 
mul6ne ithal edilerek taınife 
tibi tutulan Ye baklarmda ka
nun hükümleri tatbik edilen 
Ayduada 166, Muğlada 71, De· 
nidide 38 olmak üzere ceman 
275 ifyeri teıbit edilmiıtir. Böl
ıe dahilinde bulunan işyerlerile 
buralarda çalıtan kadın, erkek 
ve çocuk İfçilerin miktarı aıa· 
iıda ıöıterilmiıtir. 

lı kanunun 29 uncu maddesi 
mucibince iıverenler iı şartla· 
rını ye işçilerin tabi tutulacak
ları İl\zibat, sağlık koruma ve it 
emniyeti icaplarını gösterir bir 
dahili talhnatname yapmağa 
mecbur olduklarından bu güne 
kadar tasdik edilmek üzere Böl
ıeye 167 dahili talimatname 
tevdi edilmiı ve bunlardan 144 
do de kanuna aykırılığı dola· 
yııile reddedilerek yeniden tan· 
zim edilmek ilzere iade edilmiı· 
tir. Halen derdesti muamele 92 
talimatname mevcuttur. 

A - lıverenle ı in iıçilerini 
dahili talamataamelerinde ya
zıla mllddetlerdea faıla çalıttır-

mamaları ve 12-16 yaş arasında bir suretle mad~ırn5r'blabı~ 
bulunan çocukların gece hizmet· lo döşenmesi, 
larine alınmamaları ve gündüz tünel inşaatı giht~~·-···"~~·'."'"" 
mesailerinin de sekiz saatten altında çalıştırılm~ . 
fazla olmaması. f ~ C - Ha ta tatili k uru 

12-18 yaş arasında bulunan cibince cumartesi gü~ 
kız ve erkek çocukların~ işe ah- 13 de tatil edilmesi )at.,, 
nırken bünyelerinin çalıştıkları işyerlerinde o günkü w · 

işe mütehammil olup olmadıkla- lerioin tam olarak vt 
rının tesbiti için sıhhi muaye- cumhuriyet bayramır . ,, vt. 
'neden geçirilmeleri ve bu yaş- işyerlerindeki işçinin o uştu 
taki kız ve kadın işçilerin hiç Devamı 7 inci aaı. 

l!'!l!!!!l!l!!Bm!!ll!l!!Bl!!!l!!!!!!!!!'~~~~~--~~~~------..... ~~~~!'!'!!""!~~~n; , 

Karagün dostu 

Kızılay 

ti erin 
ıündeı 
>Or S•· 
adır 
•esvı 

.. 
.. 

Harplerin ve tabiatın haşin ellerjl~ .. u:, 
açdıkları yaraları saran birik, 

piıtinin 

'4.tlama, 
veri eri 

Şefkat müessisemiz 
Cumhuriyetin 15 inci yılına 

girerken vilayet Kızılay kurumu· 
nun 14 yıl içindeki tekamülünden 
besetmek ve bu tekamülün ana 
hatlarını tebarüz ettirmek yerin· 
de bir mesele olacaktır. 

Kızılay, Çocukesirgeme ve 
Hava kurumları. memleketin 
bugilnkü ve yarinki içtimai ha
yatınn hiim Cumhuriyet mües· 
sesleri olmakla göğsümüzü ka· 
dibartır. 

Kızılay kurnmu : 

Merkezin filen kendisine bağ
lı olan Germencik Karapınar, 
Koçarlı, Köşk ve Karahayıt na
hiye ve Umurlu ve Ortaklar iti
bari nahiye şubelarile beraber 
teşekkül tarihi olan 12 Mayıs 
19~3 tarihinden bugüne kadar 
geçen 15 Cumhuriyet yılı için
de üye verimceleri , ianat, şef
kat pulu, rozet, kurban de· ileri 
vilayetimizin her sene ibzal 
buyurduğu yardım, müsamere, 
piyango, tenezzüh hasılatı ve 

1 
muhtelif teberruat olarak ceman 
7,410,217 varidat temin edil
miftir. 

Bu paradan 3,026,135 kıtu ile 
muhtelif tarihlerde umumi m~M), 
kezimize gönderilmiş ve 2,876,629 
kuruşu merkezimizin mahalli ve 
idari masraflarına tahsis edil
miş ve 1,508,453 kuruş ile de 
muhtelif tarihlerde Aydın, Ger
mencik, Umurlu ve Karapınarda 
muhitin fakir ve yoksullarından 
421 çocuk yemesi içmesi temin 
edilmek ve geydirilmek suretile 
sünnet ettirilmiş yine muhitin 
fakir ve kimsesiz ilk ve orta 
okul talebelerinden 218 çocuğa 
muhtelif tarihlerde elbise yap· 
tırılmış ve kışın eritici gilnle
rinde 1000 küsur yoksul aileye 
10000 kilo kömür dnğıtılmı• ~ 

Aydın merkezi kazası mıntak_. 
sında evi yanan, su baskınına 
uğrıyan, hastalanan ve her han
gi bir yoksuzluk ve lelikete : 
uğrıyan, 789 aileye muhtelif c 
yardımlarda bulunulmus ve lzmiı 
ve Germencik seylipzedelerin~ıl· 
Davas, Erdek ,ve Kırşehir har 
keti arz felaketzedelerine v_e fı 
köy ve_Domatça nahiyeleriotı 
edilen Yugoslav muhacia't · 

Devam) 7 inci aaJ. 



AYDIN YOZ ıs 

iraat işlerimiz rıızıa·-. J~ıe~tliyQr · 
n yıla istihsal artma,kda: tohum ... · i·yileş·mekte, 

verim ·çoğalmakdad1r · ·. 
uk ve İncir 

~'" ;: • •eteriner idaresi
~Jetla biri • 

ıdu.a bd ncı yılından 
" ........ ar _baıardığı işler 
2oot.bı bQlaıa edebiliriz. 
~k ealıtmaları. 

~11.1"91 haatahlclarla yapılan er. 
Mlnakıl&tba . 

•t IBadd I Y•anıye ve hay
• eri ihracatı zoo . 

l'EKNI., ÇALlşMALARI 
aldı •• ııtıreıhk istikametinde 

aalarla Yetittiricilik gün 
flDektedlr. Atçılığın 

alke•mel ve her tür-
] UatiYa eden ve bütün 
riye edUaaek fartile bir 
lene etlrilnıittir. Bu hu-

celc b 2 •det saf ve 2 
file' ~P ve 2 adet anglo 
l tlerl~ Nonyüs 1 adet 
U du. OJırı ile 3 adette 
Şinıdiftı bulunmakta

baı ti111~n alınan Ran: 
eğnıiyec/şen c'tveli aşa. 
daha ba 
bede q -c ~ .~ 

~ -e » ~ 
hlQ 6· '° ııcı .. c ~ ı:: c "ti Q <C 

baıkr - < c z :::: 
k- ad t adet adet adet q ... ____ _ 

no o o o o 
o o o o o 
o o o o o 
o o o o 7 

tP') o o o 7 

'"'° 1 2 o 17 o 25 30 11 70 
1 30 60 7 80 

• 30 45 75 80 85 
• 60 75 85 100 110 
• 80 100 100 110 120 
0 90 110 115 140 110 
3 100 120 120 145 118 
t 100 122 130 150 120 

istasyonlarımız 
• • 
ıçın 

memleket 
kurulmuş 

ziraatini ilerlefıri~K" .Ye, Çiftçiye ' faydalı ol~ak 
müesseselemizd.ir. · 1 • J} 

hususları hakkında alakadarana di-
rektifler verilmiş ve bu sayede hem 
hayvan adedinin çoğalmasını ve 
hem de kalite itibarile yüksemasine 
çalışılmıştır. Bu yükselişi aşağıda 

rakamlarla gösteriyoruz. 

Sığır Koyun Keçi 
Senesi Adet Adet Ad~t 

925 6632 5816 1632 
926 8368 17080 2873 
927 7815 18162 2080 
928 9163 12043 870 
929 10235 13036 870 
930 11085 13690 1895 
931 13680 17987 1895 
932 16870 26080 9237 
933 105705 141101 109237 
934 123252 150946 183907 
935 132663 150771 144623 
936 190804 179060 129484 
937 157874 174376 152827 
93S 180353 179735 192463 

olarak savaşı yapılmıştır. Bu çalış
malar aşağıda seneler üzerinde ra
kamlı bir cetvelini veriyoruz. 

Seneıi Adet 

925 2000 
926 2200 
927 2500 
928 2400 
929 2500 
930 3000 
~31 3oao 
~37 3500 
933 

......... 
36öo • · ... ,.._ ...... 

934 2000 
935 2235 
936 2553 
937 175l 

... 93S 3342 
. .. 

Hayvan üzerinde Allc .. riji taamülü 
• yopılmıştır. Bunlardan 933 yılında 

(3) 934 y1 lında (7) 935 yılında 936 

Sene i 
.,.;-

Antrakıı 

... 

925 o 
926 o 
926 o 
928 .o 
929 o. 
930 . 401 
931 1236 
932 190L 
933 ,... JSO 
934 1690 

. 935, 1737 _. 
~ - ı. • • 

9}§ .... 1530 
. 637 . 3615 
• 938 1145 

o'~· o,. 
o 
o ~ 

• _r: -:; o" 
o 

215 
19!}4 

• ;391 
' oA 14~5 

1665. 
482 . , 

t~~~~ 
2444 

o 
o 

... o 
o. 

. : O: 
Q, 

63h: 
1soa 
_._ıoo 

70 
o. 

2689 
~ 1323 ... 

3000 
• ! !,, "'" : ,. ' ) ... • ,. - J. .... 

' Grafik "4. te bu şeıler . gösteril-
• .,. : .. .,, • ... • !' • .. t • 

. mıştır. ,, • 
:t·-Mu~kalar" ·hayviniye ve· hay-

van've'maddeleti Hıbic.i't:ı".. .... ,: :>:·. •. 

Vit.fi:1".ıetin ikli~4nrt<larımn- Hayv-an 
yetiştirJnİY.eue :kış.latn\aj~ _hy}<ala- , 
de müsait bulunması· sebebile her 

ı. sen,,-.~la:?et'Wı:tri~# uruhtel.if dns-

, 
t te'"'rlO ilci "1.50 &i · .ay-van gelmek-

ı ~ 1 ~ te b~ı;ıja ·ın mevcut veterinerimiz-
' ,) • 1 ı":"- l . • e mua,ene erı yapıla rak !acım ge· 

~ len ~coruma tetbirleri alın~akta ve 
sıhhı durumları daimi olarak müra
kabede bulunınak•adır. Ayni 7aman
da bölğemiz malı olarak hariç böl
g iere bılhassa ecnebi memfelf~ife'
r ihracatı xapılan hayvan madde
lt'Ytit\ll,·qnaljJıUi rayiç üzerinden tu-

. tar n n~ir mil~n ~eşy~ seksen 
dört bin sekiz. - do_ks~bir liraya 
baht olmakta tcifuJan ista-
isti l~~~en !'nfaş~lmakt~ir. 

İlimizin Zirai Duruum 
): 

.. Ta~ii durumu ve ~Ji~ Nşartları 

. . 
olmıyan ıara:ıi 1,S00,000 dekarını 

mera, 1,500,000 dekarı bataklık v~ 

9,000,000 dekarında-Cfağ-lık, fundalık 
.ve_ taşlık kısım teşkii eder. Bu ba9-
langıçdan sonra 15 Cumhuriyet 
yılında ilimizin zirai kalkınma'aında 
elde ' edilen başarılara geçebiliriz. 

1 - 'Aydın vilayeti merkezi ile 
beraber 6 kazay~ ihtiva ettitinden 
bütün sahanın; . verimli topraklara 
malik olduğ-u, ikİimintn latif ve 
mutedil olııiağ'la teprak tetekküli•ı 
neticesi olarak şeraiti iktiaadiyeai· 
nin ·yüksek, ziraatinin mütenevvi 
bulunması ve bu hususta yetişdirdl-

Türk kadını tarlada 
eşile beraber 

ği çeşitli mahsulattan bilhassa incir 
lerinio kendilerine mahsus ndHeti 
itibarile (. tarihin kayt ve zabtettlti 
zamandanberi ) cihan piyassaların
da şöhret ve !lefas~tleri itibarile de 
mümta~ bir 1mevki tuttutu gibi di
ge_r mshsulatı "m~yan~nda muhtelif 

Agdm ovasında bir kogun sürüsü 

ltlbalire. ilimiz toprakltrı 'fıer d'iirlü 
to°l)i'ik,. mal)sulleri yetiftirmete ç~k 
müsaittir. Aydın ilinde, tarihten önce 
ki ve tarihin·. ilk devirlerindea'e .. dün· 
yanın en iyi· cin11· toprak mahsulü 
yetiştirdi.. Bunu, ilimizin. muhteleif 
k~ş~rerihaeki eskikşehir' ve ···ınabed 
h!rtb~lerinin taş · te:r.fiiıatıirde., en 

r 1-bqbattan . b.~şka tütün, zeytio, 
pamuk, ve üzümleri ile, nareneiye
lere mensup mergup ve makbul 
portakal nevile~i bu muhitte daha 
ziyade inkişaf ettiğ"i gibi ba inkitafın 
çoğal~asına~ her cihetten' ç'alıtılma-

937 yılında hayvan adetlerinde 
görülen tenakusun bu sene zarfında 
ecnebi memleketlere fazla ihracat 

yapılmasından sığır adedinin adeden 
düşmesine ve keza kıl keçilerinin 

ormanlara zarar vermesi bakımın

Öan mevkii meriyete çıkarılan ka-

nun dolayısiyle keçi adedinin 935 
yılında alden çıkarılmış bulunmasın-

dan azaldığı tesbit edilmiş bulun
maktadır. 

Salğın hastalıklarla mücadele 

Hayvanatın çoğalmasına engel o
lan ve bilvesile memleket iktisadi ya
tı üzerinde mühim bir rölü olan 
andemik ve epidemik hastalıkl-erla 
köklü çalışmalar yapılmıştır. 
Ruam savaşı: Beynelavam mankafa 

denilen ruam hastalıtının insan ve 
hayvanlar üzerindeki feci ve aman
sız tesir tahripkiriıi nazarı dikkate 
dikkate alınarak bu haatalıkla ciddi 

yılında (1) 9.$7 yılında (1) 938 yılın
da (0) Ruam vakası çıkmıştır: Bu 
haatalıfa karşı alınan tedbirler me
yanında sıhhj şartlarla ~ygun olmı
yan ahırlar kamiled kapatılınış ve 
(25) ahırda sihhi ş

0

ekilde ye:nic/e"n 
tadilen • yat7r;ldığı gibi :modefü şe
kilde ahtr' ihşaa tına başlittırılriuş 
bulunm'aktadıt: • ~s. J. 

· Koyu'! çiçeği: w • • 

• ·it! • ~ 

Orta anadoluda kışlak olaralC böl-
gemize gelen · koyun sürül~1inde 
görülen çiçek shlgını ~ifamdan son
ra b·u havalide belit başlı 1görülen 
aalgın hastalikiarının ikinci . derce de 
önemlisi bulunmaktadır. Bu itibarla 
seneler üzerinde yaP.ılan savaş ~ık-
darı şudur: - · . 

Senf:sİ Adet 

925 o 
926 o 
927 . ' O · ) ı. 
928 ; .... 3003 ,,;" 
929 .. 3600 .. 

• 'U. OJ 

930 2800 
931 

. .. 
3000 . • 

932 3500 .... "' 
933 30049 .: • 
938 29259 
935 10798 
936 744 
937 16~3 
938 10103 

" . 98816 

Cem'an 98816 -koyuna aşı tetbik 
edilmiş ve böylece çiçek hastalığı 

vilayet dahilinde yok edilmiş bulun-
maktadır. ' 

Bundan başka toprağa : merbut 
mevsim bulaşık hastalıklarından 

olan Antraka, Yan,kara, S.rbon 
hastalıklarına yapılan flıfılama pıik
tarı atatıda röaterilmi9tir. 

ktadır. · 

\ • 'l-.~"iJr • ~ :.,..~f .. rJ• • ... ·· ... . . .ı:,.t,;. ~ :'1 

-(... \. 

Bu ' mıntakaya has olan çeşit . . , 

• 111Bci;~efci{i1~!z. "f!.-!;:ta{ .~~)Jar ıp~mizkl~rı~ızı tetkikedigor 
. , l 

. • .. :ı ~ r " _, t .. . ~ , , . • .. 
çök to)?·rak ürünlerinin yer aimasıfe 

1de'b"ellf °b11Jaktadı~. ' · - '" 1 • · 
1 Salta~at'! de'vrinin. u:iJ~ yılJar sü-
' . "li '<!~ •• ren ihmal ve teraliisinden Me-
ndres nehri ·ve Me"iıd;es;· akan 
çayların başı · lf~ş liırakilm'as'ınd~n 

~ ziraat" gi\liK'çe 'ti'denni etı_ni( ·altın 
' yafa'ğı • olan verimli . lopralt(~rımız 
bafakJı,"''ii'aline gelmişti.' . c~~huri
yetin feyizli· ~öaresi; ·"~~ı"rhrıo · yap
tığı tahribatı 15 yıl gibi kısa bir 

lza~ . .,..Jah ~:-tboiş ve tabi atin 
banşettiği verim kabiliyeti. yıldan 

~ •rr • • • 
yıla yükseltilmlştir. 

IM'iniz çevre~indeki 'toprak sahası 
17 ,000,000 dof<ardır Btinaao 3,S00.000 

1 
dekarı~i lıtlıtrrete elverltli topraklar, 
1,S00,000 dekarını eldlmet• mil1&lt 

'fop'rait h'ıahsuleri pelf yakın za
mana kadar . iç' aİı'adoluda malilm 

· deiil ik;n' cumhuriyet hGkumetlnln 
yaptıtı demir yollarının nakil itle
rini temin ve teshil ve uzağı yakın 
kılması dolayısile iç ve dıt piyasa
larda tan~tmakta olmatı.ndaiı bü-

" ıı: r )" '! • 
k~~e.tı . ~~t~ıka z~manında mühmel 
ve metru_~ bir halde bırakılmıf olan 
demir yo1ların;n çoğalması her yer 
. . . . r ' 
de olduğu gibi vili.yetimiz:in geliri 

t ~ • ,, • ,.,. 

ni arttırmakta ve zifai inkişafı da 
ı -.. 9' f ...... . , ,,. 'C' i.) 

.. ,~,plJ\Y,latt.'~.makta~ır. _ 

·"· 2 .Zirai· müesseseler ı 
'~.... . ..... , 
Sa~tanat devridde ziraat ı,ı.rıae 

l~Jık· ~ldutu ebemml1et •erllme19tı 
Devamı 7 lacı aahlfede 



YÜZ:4 AYDIN 

ıs CUMHURİYET VILINC>A 

GENÇLiK ve SPOR 
Daima heyecanh, fakat daima 

• 

şuurlu ve disiplinli 
Spor davamızın hedefi, Sıhhatli, kültürlü bir nesil yetiş
dirmeği istihdaf ediyor. Çünki; sağlam ve gürbüz nesil, 

Cumhuriyetin ve Atatürk re
jiminin can ve hız verdiği ha
reketlerden biriside; hiç şüphe 
yok ki gençlik ve gençliği zin
deleştiren, gürbüzleştiren, sağ

lamlaştıran sportif faaliyetidir. 
Dünyada sporu, beden müma

resesini ilk yapan ve bunu dün
ya ya yayan muhakkakki türk-
1 erdir, 

Türkiyenin mayasıdır 
Aydında ilk spor kulübü, 1 riyle boy ölçuşebilecek bir du

kardeş spor yurdu ismi altında 

1 

ruma gelmişlerdir. 
1924 te kurulmuştur. Bu gün Gençlik üstünde bu şekilde 
hala içimizde birer ağabey gibi çalışılır iken sporun inkişafı 
yaşayan o günün gençleri ken- için en lüzumlu bir vasta olan 
di~ faaliyetlerine saha olarak saha işi de ih~al edilmemiş ve 
istasyonun arkasındaki dar ar- belediye tarafından bu günkü 
sayı seçmişlerdi. Hemen hemen spor sahasının bulunduğu ge-
ayni tarihlerde Nazillide genç- niş arazi parçası gençliğin em-
ler birliği ve aşağı Nezillide de rine tahsis edilmiştir. 

Fakat bir an gelmiştir ki 
vilayetimizde spor faaliyeti atıl 

ve durgun bir hal almıştır, 

Bunun sebebi; her böle Türki
ye idman cemiyetleri ittifakı 

adı altındaki büyük spor teşek
külüne bağlanır ve teşekkülü 
himaya eden partim:zin fili 
yardımı altına girerken Aydın 
Lölges 'nin bu teşekküle bağlan
ın yarak · müstakil ve Litta~ i 

proğram ;ız ~ alışmağa mec ~ ur 
kalmasıdır. 

Serbest güreş bölge birinciliklerinclen bir intiba 

930 senesinden rn ua Aydın 
da s, or ve ben~ liği yeni ku
rul Hl halk evimizin ve bu suret
le partimizin h~mayesi altına 
girmiş göruyoruz 932 yılında 
Aydm vilayeti içindeki Aydm
spor, Nazilli gençlt r birliği, 

Sökespor. Kcçarlıspor, Çinenin 
Madranspor kulüplerini birleş

tiren ve Türkiye idman cemi
yetleri ittifakına dahil bir mm 
taka taşekkül etti. 

Sporu doğuran bir millet ol
duğumuz halde saltanat devri
nin uyuşturucu idaresi altında 
nesiller gittikçe cevaliyetlerini 
gaip ede ede nihayet en mis
kin bir duruma gelmişi er ve 
bele saltanatın son yıllarında 
sporu bizden alan garp millet
leri ile boy ölçüşmek değil, 
onları seyredemiyecek kadar 
uyuşmuş bir hale düşmüştük. 

Atatürkün yüksek önderliği 
ile her bakımdan ve her cihet
ten büyük inkilaplar yapan yeni 
cumkuriyet türkiyesi, milletin 
üstüne çöken bu ağırlığı, bu 
uyuşukluğuda çok seri hamle
lerle yırttı. 

Cumhurir:.tin mesut başlangıcı

na ka:lar çok mevzii bir halde 
memleketin bir iki büyük şeh
rine inhisar etmiş olan iptidai 
ve gelişi güzel sporculuk ve 
osmanlı saltanatının son günle
rinde bir süs, bir etiket olsun 
diye icad edilmiş olan izcilik 
hareketleri bütün memlekete 
teşmil edildi. 

Mevcut olup esaslı bir proğ
ramla çalışmayan spor kulüple
ri, mua)'yen bir ülkü etrafında 
bir birliğe bağlandılar, 

Ve yaratıcı partimizin hima
yesi altında yavaş yavaş yur
dun her bucağımda canlı bir 
spor faaliyeti başladı. 

İnkilaplar saridir, ve bu in
kilap ta pek çabuk memleke
tin her tarafına sirayet etti. 

Bu meyanda Aydınımızda da 
bu sahada çalışmalar başladı: 
Vilayetimizde sporun hemen 
hemen cumhuriyetimizle yaşıt 

bir mazisi vardır. 

idman ynrdu unvanları altında 
iki kulüp daha kurulmuş bulu
nuyordu. Bunları Sökenin takip 
etmesi gecikmedi. 

İlk zamanlar çok na müsait 
sahalarda başlayan bu çalışma
lar faydalı neticeler vermekte 
gecikmediler. 

Muhtc.lif spor şubeleri içinde 
bir mücadele sporu olduğunden 
ve milli karakterimize çok uy
gun geldiğinden üzerinde faali 
yet tekasüf eden spor şubesi , 
fut bol olmuştur.~. 

Bu sahada ilk çalışmalar o 
kadar verimli olmuştur ki, çok 
daha eski olan İzmir sporcula-

Onu takip eden senelerde 
çalışmalar proğramlaştı. Bir 
taraftan daha evvelce kulübün 
tanzim ve islahına başlamış ol· 
duğu sahanın ihata duvarları 
ile oturma yerleri yapılırken 

di ğer taraftan da spor çalışma 
ları da muntazam bir proğram 
altına alınmış ve atletik spor
lara da yer verilmiş bulunuyor· 
dır. 

Aydın Spor sahası 

19 Magıs bayramında genç kızlarımız 

933 yılında ilk futbul likleri 
yapıldı. O senenin mıntaka 
birinciliğini kazanan Sökespor 
kulübü Uşakta yapılan gurup 
müsabakalarında diğer rakiple
rine galebe edederek İzmirin 
birincisi ve Türkiyenin en kuv· 
vetli bir ekibi olan Altay ile 
finale kalmış ve bu kuvvetli 

Bu yeni değişiklikten bölge
mizde çok istifade etmiştir. Vi
layetimize geldiği günden beri 
gençlik ile çok yakından alika
lanan ve onu yükEe1~ 1 himayesi 
altına alan sayın lıbayımız Ôz
demir Günday ile mesai arka 
daşlarının proğamlı çal11m 
sayesinde saha işi ç 

Spor sahasının geni medhali 

rakibe de ancak 2-1 gibi çok 
hafif bir sayı fa, kı ile mağliip 
olarak bu proğramlı mesainin 
faydasını bir daha isbat etmiş 
bulunuyordu. 

Aydın mıntasında sportif faa
liyet bilhassa 935 yılından son· 
ra pek canlı bir şekil almıştır. 

935 Nisanının 12 sinde teşki· 
latın esas nizamnamesi ile he· 
raber adı da değiştirilmiş ve 
teşkilat Türkspor kurumu adı 
ile yeni bir nizam ve doğrudan 
doğruya cumhurizet h alk 
partisinin himayesi altında Türk 
sporuna yeni vecheler ve ileri 
hamleler ve· cek bir şekilde 
faaliyet sahasına girmiştir. 

olarak ön plana alınmış vt. 
rind işletıneğe başlanmıştu 

Bu sayede bu gün Aydın;,, 
duo diğer bir çok vilayetlerin 
eşi bulunmıyan güzel ve gündeı 
güne güzelleştirilen bir spor s11-
hasına malik bulunmaktadır 

Sabanın içi tamamen tesvı 
edilmiş, teknik ve ihtiyaca ı.. 
gun bir hale sokulmuş, gtize 
bir medhal ile kapalı bir spo 
salonu ve birde gazino yapılmıt 
bulunmaktadır. 

Futbol alanı ile koşu pistinin 
tesviyeleri bitmiştir. Atlama, 
disk, gülle, cirid atma yerleri 
yapılmıştır. Bir tenis Kortu ile 
bir patinaj yeri ve basketbol, 
voleybol sahaları da bu senenin 
yapma planına girmiştir. 

İlbay ve bölge baçkanımızın 
büyük yardım ve alakalarına 
genel merkezin başkanlığına 
geldiği günden beri çizdiği ça
lışma proğramile memleket spo
runa yeni bir veche vermiş olan 
sayın ve kıymetle saylavımız 
Adnan Mendresin de maddi yar 
dımlarl yapılan ve yapılması 
mulı-aorer işlerin başarılmasına 
amil olmuştur. 

932 yılının ağustosunda ilk 
olarak bölge muhtelit takımı 
hazırlanmış ve İzmir birincisi 
Altmodu iJ.- İzmirda karşılaş· 
mıştır. 

1-2 Aydının ualel:it:siyle biten 
bu maçtan sonra bu gibi bölgr 
dışı temaslar çoğaltılmış ve be 
men hemo her sene bir ve 
iki defa İzmirde maçlar yapıl
mıştır. 

Bu suretle 3 sene .zafı 
altı muhtelit temas yapit'. 

Devaml 7 inci • 
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Sağda : neşeli gürbüz 

ve s ıhhatli cumh ur iyet 

yavru ların dan bir grup 

Solda : Aydın sanat 

okulunun tesviye atöl-

yelerinden bir 
görünüş 

L_ 

illi Kültür davamız 
.... 1 ..................... , .................................... ... 

~··~ tt •dllıaefm a 
etlril ıaittf, . okuma yaz_ma bilme

ek kişi bırakmamaktır. 
"'ı tdet il 
P ve 2 adet 
t Nonyüs 
·gın ile 3 

~: ~~~:lıhuriyet yılında İlimizde yeniden 95 ilk okul 
''en cetv yapdık. Okulsuz köy kalmayacaktır. 

\1 1 c 
la ~ ım12:da koyu karan-
..: .l sabahlara çıkan in

ad .füıe pek benzeyen bir 

ô o ,· b' . t' O 
0 

ı amamı:ıa ınaen ıs ır-

O modern kültür dünya-
O _9e ve kapılarını kapatmış, 
7ıldarına yabancı kalmış olan 
ropratının bir parçası sayılan 

•D ili) Cumhuriyetin ilanından 
a ıarbın: asırlardır tekemmül 

'fb ldlltür dünyasına gö:ılerini 
•'Jret ve gıbtayla çevirmiş bulunu-

• 1 hdattan CSnce ve daha evvelki 
S .q, (Feyziye) (irfaniye) (kenzül-
~ (T .. blliye) ve (Sultaniye) gibi 

olmıyan kelimelerden isim 
•llnıit bir kaç mektep ve içeri-

tir ~~koyu taaasübun kara denizin
ealıyan Türk çocukları o za

manın yesıine kültür mümessileri 
adolunuyot. 

;/ 

Zamaaın karaba, tecvidi daha 
yiikıek. sayıla t d • ' n e rıı yıllarında ka-
faları, gökG kazılmaz bir kudretle 
inana ve itikada batlıyan (Mecellesi) 
ve mahalle mekteplerinin semt semt 
yükıelen hay huyu, müsteid bir kit
leyi zamanın kör giditine mutı 
yapmk ~ bir vesile oluvord '· 

ı arı kovalıyan yıllar ve bu yıllar
ın ark.asını giiden inkilap ay ve gün
leri, Türk kültür dünyasında yaptığı 
cleiltiklikten (Aydın İlini) de tabii 
olarak alakldar ediyor ve bu alaka, 
bahtettiti ıüzelliti 29/10/923 Cum· 
huriyetin ilanının ilk yılına medyun 
kalıyor. 

(Kenzül-irfan zükur ibtidai mek
tebi yerini ( 7 eylul) gibi mahalli 
ve o mahallin şerefini ifade eden 
kelimelere terk etmek mecburiye
tinde kaı:yor. 

(Teshiliye zükur lptidayi mektebi) 
yerini (Gtlzelblaar ilk okulu) na (Al· 
yeni muaevt mektebi ) de yerini 
(Cumhuriyet ilk okuluna) tevdi et
etınekle Türk killtür alanında önü

ıeçilmez bir inkilabın müjdesini 
yor . 

..- ;tir~ttan evvelki ve o yıla ka-
tlajolan- zaman içinde vilayet da

e bülunan 3·4 mektepten baş
mc.ktebi namlle müesses 

emekleJİf .. 

Türk köy yavrnlarına kucağında 

yer vermek imkanından da pek ta
bii mahrum bulunuyordu. 

29/10/923 tarihinden sonra başlı
yan kültür hayatımızı lüzum ettikçe 
istatistikle göstermek ve her yıl 

artan ve mütezayid şekilde mezun 
olan talebe adadini rakamla ifade 
etmek ve diğer kısımları da kalemle 
ifadeye çalışmak gayemizin icabla
rındandır. 

Cumhuriyetin 15 yılı içinde mek
teplerimızin yalnız isimleri değiş-

' sırtlanma hususunda ortaklaşmış 

kadın - erkek gibi hür bir nasli el
ele ve baş başa varmiş bulunduru-
yor. 

Sultaniye • Sanatlar okulu: 
Türk inkilabının en başta gelen 

gayelerinde biri de endüsrileşme 
siyasetidir. Bu siyet sanayiieşme ve 
makileşme yolundaki bu gaye kökü 
yılların gerisinde kalan (Sultaniye ) 
nın Türk kudretinin zafer yaratma 
yolundaki eserlerine canlı bir şabid 

... 

Orta okulda Fen biltisi dersi 

mekle kalmamış o isme yakışır bir 
(Türk talebe camiası) yaratmak ide
alini taşımakta cumhuriyet Türkl
yesi için bir şeref borcu olmuştu. 

Cumhuriyeti idrak edeliden beri 
teessüs eden okul binalarından son
ra 10 ununcu yıldan on beşinci yı· 

lın sonuna kadar beş yıl içinde 24 
köye ilk okul yapılmış 7 ilk mek
t ebin de binasına in~aat ilavesi ve 
tamiratı başarJlmıştır. Beş yıla sığı

veren bu rakam cumhuriyet kültür 
dünyasının yalnız Aydın ili sınırla
rı dahilindeki hamlesidir. 

İlk okullarda: Kendilerine verilen 
tahsil hevesile okuma devresinde 
bulunan talebe miktarı bize her sene 
%50 gibi birartma nisbeti auetmek
tedir. Bu nisbet dün için mevzub~ 

1

'9 

olurken 16 ıncı yıla giriş anınd il~ 
mikdarın o:060 şe yükselmesi ilmi
din içinde bir rakamdır. 

olan ( Top yatağ) ından haşmetli ba
kışına istirdadı ve büyük zaferi mü· 
tekaip son veriyor. ve mektebin 
kapısındeki (Sultanıye) levhası ye-
Türk inkiJabının ve inkilabçılığının 
endüsrileşme gayesini istihdaf ve 
onu tavzih eden (Sanat:okulu) levhası 
asılıyor. 

Bugün Sanat okulumuzun ta-rihi
nin yeniliğine binaen tekemmül ve 
inkişaf yolundaki hareketi cumhu
riyet nesli için sevinç verici ve t at
min edici mahiyettedir. 

İstanbul - Ortaköy ve tirilya 
darülitamlarının lağvı ve o okul 
talebelerile levazımının istirdadı 
müteakıp sanat okul'!mnza gönde
rilmesile ilk teşkilatına başlıyan bu 
okul, 925 yılına kadar ihzari bir 
devre gaçirmiştir . 

nik şartlar içinde 700ınetre karelik 
bir saha işgaletmeğ e kendisinde bir 
kuvvet bulabilmiştir. 

Bundan başka mektep 5 sene 
içinde yine ( 700 ) metre kare
lik bir tesviye atölyesi vücuda 
getirmiş, ve tam teşkilatile talebe
sinin öğrenme yolundaki sualine 
cevap verebilmiştir. 

Cumhuriyetin her yılı, aanat okulu 
için diğer bir evvelki yıla tevafuk 
edecek bir vaziyet almıştır. 

Bugün sanat okulunda eski devrin 
" Sultaniye ,, sinden tek taş kal
mamış denecek derecede değişiklik 
göze çarpmaktadır. 

Talebe miktarı seneden seneye 
artan ve %30 fark gösteren bir 
miktardır. Hali hazır 938 yılı ders 
kadrosunda 44 nihari 200 yatılı 
talebe mevcuttur. 

Yatılı kadronun gelecek bir yılda 
400 kişilik olmak üzere ( Aydtn 
sanat oknlu ) na verilmesi ve bu 
okulun büyük bir sanat mıtıkası 
haline ifratı düşünülmektedir. 
Makineleşme ve endüstirileşme 

asrı için sanat okullarımıza bugün 
oiduğu gibi yarında layık oldugu 
ehemmıyetin verilmesi yüzünden bu 
düşünce Aydın içinde bir temen
nidir. 

Okulun bilhassa~ son beş yıllık 
faaliyeti ve faaliyetten doğan te
kemmülü gözden kaçmamaktadır. 

iddia edilebilir k! modern makine 
teşkilatını ihtiva eden atölyelerinde 
pek büyüğüne kaçmamak şartile 
avrupanın yaptıgı · her nevi malze-
me imal edilebilir. 

Mektepten mezun talebe adedi: 
1926 - 1927 ders yılından bugüne 

kadar okuldan 113 tesviyecci 6 te
nekeci, 71 marangoz, 18 demirci, 
15 inşaatçı mezun olmuştur. ve ok.ı
la 1923 yılından beri ( İlk talebe 
gurubu olarak gelen orta okul ök
süz yurdunda 171 talebe dahil) 1234 
talabe kaydlanmıştır.. Bu mikdar 
vasatı olarak senede 75 talebenin 
mektebe kaydını işaret eder. 

Bu gün orada Tük endüstrileşme 
prensibinin belli başlı ifadesi, ma
kine seslerinin birbirini kuvalıyan 
görültüsü ile genç kolların yorulmak 
bilmeyen faaliyetidir. 

Aydın Ortaokulu: 
Açılma ve derse başlama yılı sa

nat okulundan yeni olan (Aydın 
Ortaokulu ) bugünkü Türk idealının 

YOZ: 3 

ayakta bir eseridir. 
1927 - 1928 ders ,.. yılında hususi 

muhasebe büdcesinden açılıp ikmal 
me.ktebi adiyle şimdiki ( Gaıi paşa 
ilk okul) unda çahşma yıllarına bat· 
lıyan bu okulun 11 senelik körpe 
ve fakat toplu enerji ve verim yıl
ları vardır. lık yılını Gazi paşa o· 
kulunda geçiren ikmal orta okulu 
ilk üç yılda sekizi kız 11 erkek olan 
on dokuz mezununu vermiştir. 

İlk ikinci ders-yılında buıün bu
lunduğu kuratında 3 sınıflı olarak 
150 talebe ve gittikçe tekasüf eden 
bir faaliyetle derslere başlamı,tır. 

Bu gün 11 inci yılına giren orta 
okulumuzda talebenin artış niıbeti 
°!o 40 ı geçkindir. Hali haDr talebe 
mevcudu 760 olup 12 asil, 1 yar
dımcı ve 1 ücretli öğretmenle idare 
edilmektedir. Teşekkülünün altıncı 
yılında pansiyon kanununun tatbi
kine başlanması üzerine kurulan 
pansiyon taJebe azlığı yüzünden 
lağv ve elde mevcut pansi
yon talebe Buca orta okuluna nak
ledilmiştir. 

Bilahare Kültür Bakanlığının mü
saadesi ve ilbaylığın tetebbüıleri 
ile 100 lira senelik ücretli bir tale
be yurdu, mektebin noksanını ta
mamlamıştır. Yedinci yılında yurd 
talebesile birlikte 380 mevcudu bu
luı:an Aydın orta okulunun. dört 
senede 760 adedini buluıu blze mü
tezayit bir nisbet arzetmekte ve 
göğüslerimizi rururla kabartmakta
dır. 

Orta okulumuzdan 1929 • 1930 
yılından beri 9 sene içindeki mezun 
adedini kız, erkek olmak üzere 
gösterebiliriz: 

Sene 
929 - 930 
930 • 931 
931 - 932 
932 - 933 
933 - 934 
934 - 935 
935 - 936 
936 - 937 
937 - 938 

Kız 

8 
2 

11 
11 
11 
19 
14 
22 
31 

Erkek 
11 
13 
32 
27 
31 
46 
76 
76 

108 

420 

Bu gün orta okulumuzda tıklım 
tıklım olan bir çalışma hayatı var· 
dır. Cumhuriyetin 16 ıncı yılına a· 
yak atan genç ve dinç nesil her 
yılki muvaff akiyeti bu ıene de ih· 
raz edecek vaziyettedir. 

dının o ~amanki oku
bulunanlanna bile kafi 

Bu rakam koynunda bugün (Ken
zül-irfanın) yalnız erkek talebesini 
detil (7eylul)ün istikbalde mütküllerl 

930 yılından itibaren teşekkül ve 
teessüste tam bir metanet ve cid· 
diyet sezilmeğe başlamıştır. Bu yıla 
kadar 300 metre kare içerisine gir
miş bulunan tesviye atelyeai bugün 
en modern techizatile fenni ve tek- inşa halinde bir Kög okıd11 


