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Çekoslovakya 
seferberlik ilan etti 
erag 24 - Çek ajansı: 

c~m~urreisinin 40 yaşına ka
dar .: askerliğe el verifli olan
lann seferberliğini ilan etti-
ğini · bildirmektedir. a.a. 

H~~~ devlet reisi 
Cey.at Açıkalınla bir 

tetkik ·gezİ$İ r·aP.tı . 
Hükumet Rejsi B.ay Tayfur 

Sökmen ve fcvkali4e miirah
has Cevat Açıkalm hir tet
kik i gezisi ya~rp~lardır. 

,.. ... • "' ı 

· r . Hatay.da 
Af ve tecil kanunu 

neşredildi 
A'iıtakya 24 - · Hatay hü-.. 

kümeti af ve tecil muvakkat 
;ı • 

kanununu neşretmiştir. Ka-
ııun~an istifade edenler ser
best bırakılmışlardır. Bu ve
sil~ ile adliye vekili Cemil 
Y u!dmen hapishanede bir 
nuhık irad etcniş:tir. Af ve 
tecilden yüzlerce kişi istitade 
etmiştir. Şenlikler yapılmak
tadır. -·-Ha tayda 

Yüksek mahkeme 
Teşekkül etti 

Antakya 24 - Hatayda 
yüksek mahkemenin teşkili 
hakkındaki kanun meriyet 
me\tkiine konulmuştur. 
"r ~..._·~ 

~·ransız kabinesi 
1 

Cumhurreisinin riyase-
tinde toplandı 

Paris 24 ( A. A. ) Fransız 
kabinesi diin akşam reisicum-
hurqn riyasetinde toplanmış

b r . Başvekil başkumandan 

ve bahriye nazırlarile görüş-

tükten sonra bu sabah bazı 
sınıfların ihtiyatları derhal 
rn ürettep mahallerine çağrıl
mıştır. 

Paris 24 - Belediye dai-
releri 24 EyliiL saat 4 tarihi
ni tanıyan bir seferberlik 
beyanname duvarlara yapış
tı rmı.şlardır . 

352 numarrlı beyaz kartla
rı hamil bulunanlar derhal 
kıtala rı başına gideceklerler-,. 
aır . 

, 

. Çemberlayn - Hitler 
Görüşmeleri bitti 

Çemberlayn Londraya 

i
l . hareket etti 

Bcrlin 24 - Hitlcr-Çember
J layn görüşmeleri dün akşam 
bitmiş ve İngiliz başvekili bu 
sabah LQndraya hareket et-

1 ~olonyalılar hududu/ 
tecavüz ederse 

miştir. Hitler İngiltcrenin 
1 

sureti tesviye formülünij esas 
itibarile kabul etmemiş ve 
\ıiç bir taahhüde girlJ)eden 
çok daha geniş bir mıntaka
pm Alrnanyaya terkini iste
miştir. Çemberlayn bunu Çe
koslavakyaya bildireceğini 
söylemiştir. 

Moskova 23 - Havas ajan
sı muhabirinden saat dörtte 
hariciye komiser muavini Po
lonya maslahatküzarını kabul 
ederek Polunyanın Çek top
raklarında ileri hareketine 
devam ederse Sovyet - Polon
ya ademi tecavüz misakının 
ibtal edileceğini söylemiştir. 

Berlio 24 - Hitlcr ile 
Çemberlayn dün bir saat gö
rüşmüşlerdir. Bu görüşme de 
Almanyanın battı hareketini 
tesbit eden bir nota hazırlan
mış, başvekil Çemberlayn bu 
notanın Çekoslovak hiikfı
metioe te'vdiini kabul etmiştir. 

Çemberlayn, İngiliz (orta 
elçisi vasıtasile Prag hüku
metine bir teklif yapmıştır. 

Bu teklif Südetler ha valisi
nin Alman kıtaatı tarafından 
işgali talebine karşı mütevas
ııt bir tarzı haldir. 

~ 

; Hava vazİY,eti 
Bir k-.ç gündenberi devam 

eden soğuklar dün oldukça 
hafiflemiştir. Dün öğleden sonra 
~ava tekrar bozul ak bir mik 
tar yağmur yağmış ise ak
şam üzeri tekrar tabii vaziye 
tini almıştır. 

-
· Bu teklife Çek hükumeti 
cevap vermemiştir. 

Çek hududuna birçok nak
liyat yapılmaktadır. Bunlar 
arasında bir çok kamyon ve 
top vardır. Asker otomobille 
nakledilmektedir. 18 bombar
dimao tayyaresi doğu şimal 
istikametinde Çek arazısı 
üzerinde uçmuşlardır. Baver
ya dağlarında motörlü kıtaat 
görülmektedir. a.a. 

C. H. P. İlyönkurul başkanlığından 
24/9/938 Cumartesi günü yapılan parti yoklamasında, 

Aydın belediye meclisi asıl ve yedek azalıkları için tesbit 
edilen parti namzetlerini Aydınlı sayın seçicilere arzeylerim. 

Vali ve C. H. P. İJyönyönkurul Başkanı 
Özdemir Günday 

Asıl üyeler 

1 - Ruhiye Telli oğlu 
2 - Saime Yazgan 
3 - Avukat Ahmet Broatv 
4 - Ahmet Şakir oğlu 
5 - Ekrem Çiftçi 
6 - Etem Mendres 
7 - Halim Aysın 
8 - Doktor Hulusi Eralp 
9 - Hamit Altıparmak 

1 O - Hasan Çetinba.ş 
11 - Mustafa Adalı 
12 - Nafiz Karabudak 
13 - Nail Çiftçiergon 
14 - Avukat Osman Akçasu 
15 - Ömer Ayaydın 
16 - Rüştü Baş koru 
17 - Raif Günaydın 
18 - Raif Aydoğdu 
19 - Refik Süvari oğlu 
20 - Süleyman Eraydın 
21 - Rağıp Ege 
22 - Salih Akbaş 
23 - Ziya Evren 

Yedek üyele 

1 - Bayan Hava Tanlay 
2 - Arif Kanyddız 
3 - Ahmed Y eşıgan 
4 - Ahmed Atay 
5 - Emin Emnalar 
6 - Haydar Aydın 
7 - Hilmi kunduracı 
8 - Hasan Sabuncu 
9 - İbrahim Şakiroğlu 

10 - İhsan Taş 
11 - İsmail Hakkı Şerit 
12 - İbrahim Akgün 
13 - Lütfi Taşkın 
14 - Mustafa Bayav 
15 - Mustafa Boyacı oğlu 
16 - Mehmed Özaydın 
17 - Mehmed Ali Sezgin 
18 - Mitat Levent 
19 - Nuri tesviyeci 
20 - Rahmi Önder 
21 - Riza Özka vruk 
22 - Veysel Kültür 
23 - Avukat Zati 

Nafia vekilimiz 
Sayın Ali Çetinkaya 

bu gün şehrimize şeref 
. veriyorlar 

Nafia ·Vekilmiz sayın Ali 
Çetinkaya bugün saat 16 da 
hususi otokarla şehrimiı:c şe
ref vereceklerdir. 

Sayın Vekilimize hoş del
din deriz. 

Hükumet ılgı 
Sahiplerine ucuz 
~'/atla damızlık 
Verecek 
· Ankara 23 (A.~A.) - Hü .. 
klımet mecud talimatnayı ta
dil ederek yirmi beı kıraklı 
ılgı sahiplerine 250, alli kur· 
raklı ılgı sahiplerine 200, 
yetmiş beş kısrakiı ılgı sa
hiplerine 150, yüz kısraklı 
ılgı sahiplerine 100 liradan 
istediği damızlığın verilmesini 
karar altına almıştır. 

T afsılat için veteriner mü- · 
düdüğüne müracaat edilmeli
dir. 

Varşova 24 - Kontentin 
Leh maslahatgüzarıoı kabul 
ederek Leh kttaatının Çekos-
lovak hududunda toplandığı 

haber alındığını söylemiş ve 
hükümet bu haberi tekzip 
etmezse Sovyet hü kfımeti Leh 
hükümetiyle arasındaki 1922 
tarihli ademi tecavüz paktı

nın 2 inci maddesi mücibince 
pakti foshedeceğini söylemiş
tir. 

Maslahatgüzar hükumetin
den aldığı atideki cevabı 
Sovyet hük8metine tebliğ et
mek için talimat almıştır. 

1 - Devletin müdafaasına 
aid tetbirler münhasıran Le
histan hükumetine aittir. Ve · 
bu hususta kimseye izahat 
vermeğe mecbur değildır. 

2 - Lehistan hükumeti 
kendi tarafından imza edilen 
paktın münderecatına tama
men vakıftır. Leh - Sovyet 
hududunda hiç bir hsusi tet-
bir alınmış değıldir. a.a. 

Belçika kabinesi 
toplandı 

Brüksel 24 (A.A.) - Ka
bine toplanmış ve alınacak 
tebdirleri tetkik etmiştir. 

çası zehaföle y••• ,_ ~..._. .. 
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il ı,ıaden ..aportajlar: 

- Pamuk ve pamukçuluk-

O. Becerik 

1-
Geçen ha~a llba yın bq

kaolığında Nazilli HalkeYinde 
yapılan umumi bir toplatıda 
memleket işleri arasında en 
çok pamuk üzerinde duruldu. 

Bu yazımda, bu konuımada 
bulunan, Nazilli pamuk llret
me ve .. llh istasyonu miidtlril 
B. Kemalin kıymetli mGtalaa 
ve fikirlerinden batı.edeceğim. 

Ege bölgeıi; dünyanın en 
iyi ciu pamuğunu yetişbrir, 
Fakat. rakip milletler f pamu· 
ğu srerek keyfiyet Ye gerek 
kemm.iyet bakımından yllksel
tmeğe çalışır ve uğrqı:"ken, 
saltanat devrinin ihmal ve 
teaeyyibü yilzüDden Ege pa
mukçuluğu gittikçe diifmOf, 
tohomlar dejenwe olmuıtu. 

Buna rajmea bugün Ege 
pamukculuğu y.aşamıt Ye dıt 
~rlarda. tutullabilmişse bu
nu iklimin mGuadesine ve 
topra~ feyz •e bereketine 
borçluyuz. 

Her işte olduğu gıbi cum
huriyet Türk pamuğunu ve 
pamukçusunu da ele aldı, ku
rulan pamuk islah istasyon
lannda yapılan tecrübelerle 
muhit Ye iklime en çok elve
ritli ve sanayide makbul cinsi 
bulundu. Akala cinsi ... 

Bundan evvel kıymetli mn
tehau.. 8. Kemalin bu sil
tunlarda çıkan beyanatından 
da anlatıldığı üzere islih is
tasyonu vazifesini bitirmiş, 
timdi 6retme siyaseti bqla
mıtbr. Bu da muvaffakiyetle 
y&rümekte ve ilerlemektedir. 

Bunu rakamlann beligatile 
ifade edeyim. lzmir ve Mani
sa vilayetleri de dahil oldu
ğu halde Ege bölge.inde bet 
yıl önce ekilen pamuk mik
tan 150,000 dönilmken bu 
sene bu miktar 450,000 dö
nllme yükselmiştir. 

istasyon hilen Aydın, Muğ
la, Denizli villyetlerine to
hum vermektedir. önllmlzdeki 
yddan itibaren Manisa ve 
lzmir viliyetlerine de cin ve 
tem.iz tohum verilme.i mu
karrerdir. Çünkü bugün iz
mir mıntakası tohumları bo
zuk. Manisa bölgesinin nis
beten dada temizdir. 

Manisa ve izmir pamukla
rım da ıslah için mlitehauıı
larm iki fikri vardır. Birisi 
Manisada da bir istasyon aç
mak.. İkincisi iyi ve saf pa
muk yetiştiren tarlalar, mll
teha11ıalarca kontro~ edildik
ten sonra bunlann pamuklan 
istasyonda işlene.ek tohumlan 
Manisa ve İzmir bölgesine 
göndermek .. Tohum işi hak-

kındaki fikir ve mütalaaları 
bulisa ettikten sonra pamuk 
ziraatinde llzım olan bilgi ve 
tekniğine geçebiliriz. 

Bir ata sözü vardır. 
Köylil duyduğunu yapmaz, 

gördiiğilnil yapar. 
Akala pamuk ziraatini tam 

yapmak ve yaptırmak için 
köyllye bunun usulünil ye· 
rinde gölermek lizımdır. 

Bunun için de; bölgelere 
mibzer, kors1u tırmık, oluklu 
merdana, çapa makineli ile 
mlltebauıs memurlar g6nde
rerek bizzat birer tarla ek .. 
tirmeli ve kaylilye bunun 
fayc:luı gözile gösterilmelidir, 

Bu uaul yalnız Manisa Ye 
lzmir bölgesinde değil. akala 
cinai pamuta alıtmlf, ziraat 
uaulOnD az çok bellemif 
olan bizim bölgemizde de tat• 
bikda devam olunmalıdır. 

Bu itte ml\him bir mevzua 
daha temas edecekim. Bir 
tarladaki aynı cins pamuklar 
arasında tagayyür etmiş pa
muklar da vardır. Bunların 
bazısı lehte, bazısı aleyhte
dir. Lehine olanlar seçilerek 
tohum bunlardan alınırsa pa
muğun inkitafı daha çok te
min edilmiş ve cinsinin tered
disine imkan verilmemiş olur. 

Akala cinsi pamuk lizerin
de müıtahsilde yanht bir 
kanaat var. Bu cins pamu
gun geç yetiştiği söyleniyor. 
Pamuk istihsalinde esas olan 
geç kalmamaktır. Pamuk vak 
tinde toplanmalıdır. Geç ka
lınırsa hem telef olur ve 
hemde kirlenir. Akala cinsi 
pamuğun başlıca hassa ve 
meziyeti, her iklim ve böl
geye göre erken yetişen geç 
kalan kısımlan bulunmasıdır. 
Bu nokta esasen istasyon ve 
milteba11ıslarca dikkate alın
mq ve ona göre tohum istih
sal ve tevzi olunmakta bu
lunmuştur. Bu itibarla it yine 
çiftçiye dütüyor. 

Vaktinde ekmek, hizmetini 
tam görmek, eski göreneği 
bırakıp milteha11ıaların fıkir 
ve sözlerile yürümek. 

Mesut bir dügün 
Gazetemiz Yazı lıleri Mn

dlirll Asaf Gökbelin baldızı 
Oniyersite Eczacı mektebi 
mezunlarından Bayan Müşer
ref Gökpınarla, yeğeni genç 
doktorlanmızdan Hüsnü Gök 
pınann evlenme törenleri dün 
akşam Halkevi salonunda ya
pılmqtır. 

Yeni evlilere ebedi saadet 
ve şenlik tlileriz. 

• - - - -:..- ·c. - ~~-- - ------~-=-=-- ---

26Eylôl1938 - - -Altıncı Dil Bayramı Proğramı 
1 - 1932 Yılmda ilk Ttırk 

Dil kurultayının toplandığı 
26 Eyl61 gilnll, dil bayramı 
olarak, bundan önceki yıllar- ı 
da olduğu gibi, bu yıl da 
Türk Dil kurumu iyeleri, 
halkevleri, gazeteler ve yur
dlin bitün dil severleri ara
sında kutlulanacaktır. 

2 - 26 Eylül 1938 Pazar· 
teıi gtlnil saat 18 de Ankara 
ve lstanbul radyolan lstan
bul radyo merkezinde birleı
tirileeek ve türk dil kurumu 
adına radyo ile bir ı6ylev 
verilecektir. 

3 - HalkeYleri, kendi b61-
gelerinin durumuna ı&re, 
&aylev saatinden ince veya 
sonra toplantılar yaparak dil 
bsayr~ kutlulayacaklar, dil 
llzerine konferaular, söylev
ler vermek, türler obtmak 
yollu tezahilrlerde bulunacak 
lardır. Saat 18 de rady08U 
olan halkevleri radyo ile ye
rilecek 116ylevi de toplu ola· 
rak dinliyeceklerdir. 

c) Türk tarili tezinin öı 
kardqi .. Gflneş - Dil,. teori
sinin 1936 Üçüncü Türk Dil 
kurultayınca kabul edildiği 
gibi, 1937 de Blikrqte top
lanan anıulu .. ı preistorik 
arkeoloji Ye antropoloji kOD
ıresiyle latanbulda toplaaan 
ikinci TOrk Tarih Kongresi
ne teblii olunmak . suretiyle 
bir kat daha kuve.tl~diii; 

d) Yazı Ye kon~a dillt· 
rinin elden geldiği kadar a,&.. 
birine yaklq~lıınuı ve 1•
ulanmızın halkça tmlayhkia 
anlqılm... yoly.nclaki çahfı. 
malar da ileri , gittlrllerek, 
ilk ve orta ağre~ den ki
taplannclaki terimlerin"' iar 
tılıldar• da ortaya ko~~I• 
bql&llllf, ı~en ders ~lıin'la 
bunlardan matematik, fizik, 
mekanik, ldmy .. bif'Oloji, aoo
loji, botanik, jeoloji d~ 
rine ait · dart binden ·fazla 
terim karfllaldarı bitin at
retmenlerle den kitabı yaza•
lara brofir halinde dağıtıhi• 
rak dlfllnceleri sorulduiu ve 
&nOmlzdeki ders yılı kitap-

Halkevlerinde bu bayram 
gilnlinde verilen konferans 
ve s6ylevlerin birer ' kopyesi 
türk dil kurumu genel .ek
reterliğine g6nderilecektir. 

5 - Türkiye ğazeteleri 26 
ve 27 eylul sayılarında, gOn
delik olmıyan mecmualarda 
bu tarihlerden sonraki ilk 
nllahalarında dil bayramını 
kutlulayacaklar, türkiye de 
dil çalışmaları üzerine yazı
lar yazacaklardır. 

' lanna bu terimler geçirifdili 
tibi, yeni elen yılı için de 
coğrafya, kozmoğrafya, tarih, 
etnoğrafya, filozofi ve pg... 

Gazete ve mecmualann dil 
bayramı · yazılan bulunan sa-. 
yılanndan birer tanesi de 
ayrıca türk dil kurumu genel 
sekreterliğine gönderilecektir. 

5 - Bntnn kutlulama ve 
tezahürlerde başlıca ıu nok
taların tebarüz ettirilmesine 
ç alııılacak tır. 

a) Ulu Önder Atatürktln 
kendi kutsal eli ile kurduğu 
türk dil kurumunun altı yılı 
dolduran çalqmaları, hergibı 

biraz daha genifliyerek iler
lemekte olduğu; 

b) Dilimizin geoit varlıkla
ranı bulmak üzere yapılan . 
ve yapılmakta olan aratbr
maların verimi, yalnız türk 
dili lehçelerini aydınlatmakla 
kalmıyarak, btltün killtür dil
lerini ve genel dil bılgisini 
ilgilendirecek yükıek bir bu-
lufa, yani bütün yer yüzii 
dillerinin kültürel varlıkla
rının ana kaynağı ilkel türk 
dili olduğunu ortaya çıkaran 
" Güneş - Dil" teorisine var
dığı; 

koloji, edebiyat, hukuk tıe 
rinleri karplıklannın da ha
zırlanmakta bulunmuı olclup. 

6 - Halka bitap edea 
s6ylev, konferans, fÜr ve ya
zılarda elden geldiği kadar 
herksin anlıyabileceği açak, 
sade, dlizfibı, plrilzıllz ., e 
güzel bir türkçe kullanılma
sına çalııılacaktır. 

7 - Bu proğram, Cumhu
riyet Halk Partisi genel Hk
reterliği ile Basım Genel Di-, 
rekt&rlllğilııe, Ankara ve la
tanbul radyolan ile Anadolu 
ajansına bildinlmiştir. 

-C.-H. P. //glJnkurul 
Başlıanlığından : 

Meşrutiyet mahalle.indeki 
parti ocak kurağınm ( Eski 
karakol binası ) 198 lira 47 
kuruf kqif bedelli ihata di
var ve demir parmaklıklan-
nın infa ve tamiri açık ek-
siltmeye konulm111tur. 

bıale.i 6/101938 Perşembe 
g6nll saat 17 de parti kura
ğında yapılacakbr. isteklile
rin % 7 ,5 tembıat akçelerile 
birlikte memor gün ve saa tta 
bulunmalan, isabat almak 
iateyenlerin her ıta parti 
blroeuna mllracaatları ilia 
olunur. (891] 25 1 5 

lmtlJaı. aahlbi ve Umıaaıi Netriyaı 
Mlldürü : E.tem Mendrea 

Baaıldıiı ver : 
C. H. P. Baaımevi 
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229,043dönüm bataklık 
bir sağlık yuvası oldu 

Küçük mendres havzasında büyük bir sıtma kaynağı olan 
Cellat gölü ve ona tabi olan bataklıklar, cumhuriyatin ener

jisiyle kürutulmuş bulunuyor. Cellat gölü batatlığı facıasmın 
dhbşetini, nasıl kurutulduğunu ve bu yüzden sıhhi, iktisadi, 
zirai bakımlardan ne büyük kazançlar elde edildiğini ve edi
leceğini a-şağıdaki satırlarda okuyacaksınız. 

1931 yılı içinde Ulu Önde- 1 Bu Bölgede yapı.lan etiltler 
rin İzmirden Aydına doğru sonucunda yakın bir mazide 
yaptıkları seyahat arasında (İzmir - Avdın hattının batı-
tren Cellat gölü kıyılarından sında ve Sinek adasiyle Cel-
geçerken "bu göl kurutulsun lat dağının bumu istikame-
burası sağlık ovası haline tinde) ufak bir çukur halin-
getirilsin! . . ,, Yolunda verdik- de bulunduğu tesbit edilmiştir 
leri emir ve işaret üzerine B k l t w . . . u çu ur zamana ya agı 
derhal faalıyete geçılmış ve d l Mks l · ı 
ilk merhale olarak bu gölün ° muş ve yu e mış o an 
k tl d h . . . nehrin taşkın sulariyle beslen-

uru masını a çer evesı ıçı- . .• • . . 
ne alan " Küçük Mendres mış ve bu tabu hadıse netı-
ıslahatı ,t ameliyatının etüt- cesinde göl bugünkü şeklini 
lerine baılanılmıştır. almııtır. 1930 yılında asgari 

Tarihi bir çok medeniyetle- seviyesi (12,00) metre ı aka-
rin kaynağı olan bu bölgede manda ve işgal ettiği saha 
akan Küçük Mendres nehri (7800) dönüm iken 1931 yı-
yatağınm dolmuş olması do- lmda asgari seviyesi (13,20) 
1ayısiyle ( 4,5) kilometrelik rakamına ve sahası da (13948) 
yatak değiştirmiş, bu yüzden dönüme çıkmışbr. Bilhassa 
sular araziye yayılarak hayat 1931 yılı azami taşkın rakı~ 
~!arının değişmesini icap mı (14,40) metreye çıkmış ve 
ettıren bataklıkların husule küçük Mendresle Cellat dağı 
gelmesine sebep olmuştur· ver sanı arasında su kısmının 

Bu tabii hadisenin tesiriyle sahası ( 22,000 ) dönümüne 
münbit ve mahsuldar olan baliğ olmuştur. 
bu yerler tamamen sıtma ve 

Bu yatak değiştirlmesi ame-
hastalık kaynağı olan batak- liyatının yanlış tatbik edilmiş 
lıklarla kapanmış arazının 

olması ve Cellat gölü boşaltma 
verim kabiliyeti azalmış, bu ayaklarının da zamanla dol-
suretle de tarihi medeniyet-

ması Cellat göl nnün yıldan 
leıtin teşekkül ettiği bu bölge 

yıla sahasını genişletmesine 
harap, kısrr ve verimsiz bir 
bale gelmiştir. sebep olmuştur. 

içtimai, sıbbi ve iktisadi FECİ RAKAMLAR 
bünyemizde bir çok sarsıntı- Aydın sıtma mücadele re-
lar vücude getiren bu hadise isliğinden bu havzanın sıhi 
ile mücadeleye, büyük Ata- durumu hakkında alınan ih!. 
türkün yukarda kaydedilen sai malumat aşağıda kayde· 
işaretleriyle başlanmıştır. dilmiştir: 

Küçük Mendres ıslah ame- 1 - Bu bölgedeki köyler-
liyatı adı altında yapılan su de mücadele teşkilatından 
işlerinden en ön safta bulu- önce ölüm sayısı doğum sa-
nan kısmı, mevcut diğer ba- yısından çok yüksekti. 
taklıldarla beraber (22,000) 2 _ Bu havzada mücadele 
dönümlük bir sahayı işgal 

teşkilatı altına alınan 57 kö
eden Cellat gölü bataklığının 

yün nüfusu 18052 dir. Bu nü-
kururutulması işi bulunuyordu. f h 1 ld ki us er sene a ı arı sıtma 

Çellat gölü 
Taşıdığı adla da maruf ol· 

duğu üzere bbulnduğu böl
geyi barınılmaz, yaşanılmaz 
bir hale koyan, sıtma ve 
hastalık kaynağı halinde bu-

lunuyordu. Bu göl, Küçük 
Mendres yatağının zamanla 

dolmuş olması ve dolayısiyle 
4,5 kilometrelik yatak değiş
tirmesi yüzünden taşkın su-
larının etrafı kaplanması ile 
vücut bulmaş ve her yıl 
genişletmiştir. Cellat dağının 
geniş versanında bulunan bu 
göl Fetrek, T iryanda derele
lerinin suları ve Küçük Men-
dresin taşkın sclariyle besle
nmekte ve mütemadiyen hu
duttan genişlemekteydi. 

entanları neticesinde senenin 
faal olunması lazım gelen bir 
devresinde faaliyetten kal· 

makta ve bu yüzden sıhhi ve 
iktısadi, zirai bir çok zarar
lar husule gelmekteydi. Bu 

liavalide sıtma haziran ayın
dan başlıyarak ikinci teşrine 
kadar devam etmektedir. A
razi nüfusa nazaran çok ge-

niştir. Sıtma yüzünden bu 
bölgeden bir çok ai ı eler göç
müş ve bu hadise nüfus lmik
darının azalmasına sebep ol
muştur. Sıtmaya yekalananla
nn zayıf düşmesi ve Uzviyet 
mukaYemetlerinin azalması 

verem ve saire gibi içtimai 
- Devamı var • 

• 

Aydın Belediye 
Reisliğinden : 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Ramazanpaşa 

mahallesinde Vali konağı it
tisalinde 19 ada 6 parselden 

müfrez 66 metre murabbaı 
dükkan arsasının mülkiyeti 
açık arttırma suretile satı lı· 
ğa çıkanlmıştır. 

2 - Bedeli muhammeni 
metre murabbaı üç liradır. 

3 - İhale bedeli peşindir. 
4 - İsteklilerin şartname

yi görmek üzere Yazı işleri 

müdürlüğüne, arttırmaya gir
mek üzere 1485 kuruş mu

vakkat teminat makbuzlarile 
birlikte 3/10/938 Pazartesi 

günü saat 16 da belediye 

daimi encümenine müracaat
ları ilan olunur. 

(815) 17 21 25 29 

Aydın as. Sa. Al. 
Komisyonundan: 
Aydın birliğinin ihtiyacı 

için (96000) kilo yulaf veya 

arpa açık eksiltme ile müna~ 
kasaya konmuştur. Hangisi 
ucuz olursa .onun ihalesi ya
pılacaktir. İhale 3 teşrinevel 
938 Pazartesi günü saat lSte 

Aydın askeri satın alma ko

misyonunda yapılacaktır. Yu

lafın muhammen bedeli dört 

bin dört yüz otuz beş lira 
yirmi kuruşt~r. Arpanın mu-

dammen bedeli dört bin yüz 
doksan' beş lira yirmi kuruş
tur. Yulafın ilk teminatı 332 
lira 64 kuruş arpanın ilk te
minatı 314 lira 64 kuruştur. 
Şartnamesi Aydında askeri 
satın alma komisyonunda gö
rülebilir. Taliplerin mezkur 
günde kanuni vesikalarile bir
likte komisyona müracaat et
meleri ilin olunur. 

807 16 21 2s ~o 

Aydın 

Şarbaylığından : 
Yeni su tesisatının yapıl

makta olması münasebetile 
bu tesisattan evlerine içme 
suyu almak isteyenlere bir 
kolaylık olmak üzere beledi· 
yece şimdiden aşağıda yazılı 
tedbirler alınmıştır. 

1 - Şehrin tevzi şebeke
sinden binalara kadar olan 
kısım belediye tarafından ve 
müracaat sırasile yaptırıla
cağından Belediye Fen işleri 
müdürlığünde bir miiracaat 
defteri açılmıştır. 

2 - Müracaat defterine 
isimlerini kaydettirerek sıra 
numarası alanların tesisat 
masrafı karşılığı olarak alel
hesap suretile belediye vez
nesine On lira yabrmaları 

YÜZ .) 
= '--===-==='-'=-'==--- -
C. H. P. /iyiJkurul 
Başkanlığındani 

Mülkiyetinin satılığa çıka
rıldığı ilin olunan karapınar
daki içinde tamamlanmamış 
bina ve incir fidanlığı bulunan 
arsaoın satışı 6/10/938 günü-
ne kadar uzatılmıştır. İhalesi 
o gün saat 17 de İlyönkurulda 
yapılacaktır· Tafsilat almak 
için Aydın ve Karapınar parti 
bürolarına müracaat edilmesi 
ilan olunur. 832 

25 1 6 

Vilayet daimi 
Encümeninden 

Hususi muhasebe müdürlü
ğünde 462 adet tahriri araz) 
cetvellerinin şartnamesine g6ı·e 
d.efter haline getirilmesi içiiıı 
cıltJenmesi işi ıs gün mud-
det!e e~siltmeye konmuştur. 
T alıplenn şartnameyi görmelC 
ve eksiltmeye iştirak etmek 
üzere 6/10/938 perşenbe günü 
saat. onbeşte Vilayet encfi
meoıne müracaatlan ilin olu-
nur. 821 21 25 30 5 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

Kulp muhacirlerinden Emin 
oğlu Celali ve efradı ailesine 
verilen Karapınarın Beygürü 
mevkindeki kayden beş halen 
14 dönüm vesikalı ve hisse
darlarından metruk tarla kay
den fazla çıktığından işbu faz
lalıktan dolayı gazete ile ilin~ 
dan 11 gün 9onra mahalline 
tahkikat için memur gönde
rilecektir. 

Bu yerde tasarruf iddia 
· edenler varsa yerinde bulu
nacak memura ve yahut ida
remize vesikalrile müracaat-
ları ilan olunur. 830 

Aydın belediyesinden 
1 - Belediyenin mülkiye

tinde bulunan Zafer mahalle
sinde 138 ada 13 parsel nw
maralı ve 263 metre murab
baı arsanın mülkiyeti açık 
artırma suretile satılığa çıka
nlmıştır. 

2 - Bedeli muhammen.i 
metre murabbaı 40 kuruştur .. 

3 -İhale bedeli bir senede 
dört taksitte ödenecektir. 

4 - İsteklilerin şartname
yi görmek üzere yazı işleri 
müdürlüğüne, artırmaya gir
mek üzere 789 kuruş muvak-
kat teminat makbuzlarile 
birlikte 3/10/938 Pazartesi 
günü saat 16 da belediye 
daimi encümenine mür acaat-
ları ilan olunur. 816 

17 21 25 29 

ve makbuz almaları laZ1mdu. 
3 - Sıraya girmemiş ve 

numara almamış olanlarm 
müracatları en sonra kabul 
edilecektir. 

Alakadarların malüınu ol
mak üzere ilan olunur. 

24 25 



YÜZ: 4 AYDIN ::>AYI : 353 

. =:. 

~ ~ IVIEIVILEKET HASTANESİ 
~ Dogum, Kadın hastalıkları mütehassıs 
• " ve Oper~törü 
~ Hastalarını her glin Park. karşısında Bay Hasan Kami-
~ 
iı lin evinde ~::;e:~e~atleri : sabah 7 - 8 

592 

~ ö ~ = ğleden sonra 3 den itibaren A 
Likm. ~· -~~-!Bllh1~iııiı:A•a:ıtıı•ıtı~ııat~ıdlb• 

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

eetli bir örneği olan AYDIN TARİHİoi Aydında Belediye kartıııD.da 
Siileyman Gezer, istanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir-
ainiz. 

Aydınm bütün tarihi malü111atandan bafka coğrafi tabii nıalüma
"n• da bu -kitaptan öğreneceksiniz. 

· Yazanlar: ASAF GÖKSEL, HiKMET ŞÖLENER 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 

Fiab 250 kul'Uftur. 

........................................................ 
: DOKTOR " : • • • • i.., FAHREDDİN SÜ6ÜR ! 
• • ! Birinci Sımf Dahili Çocuk Hastalıkları MütabassHı : 
• • 
: · Paris Tıp F akülteai Hastane)er1ndeo İhtiıaalı : • • • • • 
: MuafrenehanesiAydın-ia Gazi Bulvannda Bafalıogiu dükkanının : 
• • : ~zerinde ber gün sababdao akşama kadar Hastalarioı kabul eder ! .......................................................... 

AYDIN· 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
f!azetesidir. 
r.- İlanlarınızı ( AYDIN ) a veriniz. 

=:::c=:- s:; • 
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~ DOKTOR - OPERA TÖR G 
~ ~ 

S Medeni Boyer 2 
j: Memleket H;ıslanesi Operatörü J 
~ Hastalarım Her gün park caddesinde Demirci 4J 
~ Bay Osmanın yeni yaptırdığ\ evin üst katında ~ s kabul eder. ı 
~ Muayene saatları : G 
~ Sabahları 8 kadar ~ 
~ Akşamları 3 - 8 626 ·-§ 
laııı~111111U1aıl11ııDııııı!UlıırılU!ıı ·ıiUJıı '.dmııı~ıtıı1ımmıımlhılıılııllmıııııHııııtllın:ılı·iı1ılı6:&1aııtıdl 
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S Biçki ve dikiş yurdu 1 
S Süreyya Diker kayda yaşladı 1 
" En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle t g bilumum biçki ve dikiş dersleri gösterir kültür • . 
~ direktölüğündeo tasdikli diploma verilir mezun o.J,an 4J . 
~ yurt açabilir masrafın çokluğu gözönüoe alanar•k 4 
~ geri bırakılmaması için yurt direktörü ~ilfı.w:um 
~ masrafı üzerine alacakhr ücr"tte suhulet yapdmışbr. R Şapka çiçek sepet işleri yağlı boya ve fosfor ders
~ leri verilir kayıt kapanmadan müraceat edin name. zet fazladır fazla izaahat yurt direktöründen alınır. 
~ Adres: Gazi Bulvarı S. 7 
~ 784 Biçki Yurdu S. Diker Aydm t1 
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Altı ay vade ile 
SÜMERBANK 

- t-

yerli kumaşlarından bilümum memureyne en iyi, 

en temiz, biçki ve özenişle elbise yapdmaktadır. 

Sayın memurlarımıza bu fırsatı kaçırmamalarını 1 
l~
h-assaten tavsiye ederiz. 

1 
Muzaffer Eraydın 

705 Demiyolu caddesinde. Aydan 

Belediyelerimizin nazarı dikkatine 

Matbaamızda Belediye seçim defterleri, Seçici ve seçileceklere 
mahsus cetv·eller, Numara kartları, Seçim beyannameleri usul 
ve nümunesine uygun olarak, iyi cins birinci hamur mürekkep 
geçmez kağıtlarda temiz işçilik ve iyi baskı ile h~zırlanmıştır. 

Fiyatlarımız rekabet kabul etmez derecede ucuzdur 

Siparişlerinizde acele .ediniz 
Basunevi 111iidiirliiğii 

• 


