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6n~~Dilkur~ltayı j • Çekoslovakyada 
1 

Nafia yekilim~zin 
munasebetiyle ' 17 0 . seyahatlen 

-···- 1 yaşından 6 yaşına kadar kadın B. Ali Çetinkaya Aydın 
1932 Yılı eyu~:d: ~~~~;: erkek Sİiah altına davet edildi İstasyonunda 15 dakika 

lantıamt yapan Türk dili ku- Prağ 25 (A.A.) - ÇekoıdoYakyada on yedi yaJından altmıt kadar kaldı 
nıltayımn 1938 yılına kardar yaıına kadar kadın erkek bütün vatandaşlar devlet müda- Ege mıntakaıında bir tet- -

. geçen günler içindeki 6 yıllık faa hizmetine tabi tutulmu,lardır. Çek, Macar ve Çek Po- kik geziai yapmakta ~lan 
' meaai proğr'lJDımn Türk dili lonya hadudları kapanmı' •e ÇekosloYakyadan sermayelerin sayın Nafia Vekilimiz Bay Çe-

Te dolayııile Tiltk kültOriine ihracı yasak edilmittir. Din akıam Çek Al11,1an hududunda tinkaya dün saat 14,40 ta 
tesiri açık bir h:akikattır. bazı lıadileler olmuştur. Alman mulıbra11 Çekoslovakyaya hüsusi trenle şehrimize ge,mİt"' 

Uzun ydlarm 1932 ye ka- verilmittir. tir. istasyo~da bir askeri 
•- · di d ---- -.~ - miifreze tarafından ıellmla-
•&r ıilrüye gel ·;i Tütk iliııi ~ F nan B. Ali Çetinkaya Yali, 
~ OD8D bu aalaadaki . me•ki Macarlar ransa belediye reisi, itskeri laıman-
'ff s~ihiyetini talıdid eden Üç sın)f ·askeri silih Bazı ma<ldelerin ibra- dan htik6met, parti •e baııte-
tıaricı t~irler )'l:lkarıda bahia Yi erkinı ~afından katfl-
llHYZUU olan yılıa HflDA ka- albna alıyor Cifti yasak etti Janmıflard1r. 

·'dar hiçte ehe.aamiletli bir nok- Pette 25 (A. A.) - Maca- Paria 2S (A.A.) - Fra•ı• ~ren iata•yona reldiği u.-
t·ai nazar tqkil etmemifti. i ristanda üç sınıf asker silllı hükfaijseti ınilli müdafaa için man şiddetli bir yağmur Yilt-

Bu öyle bir meseleydiki halli . altına davet edilmqtir. lilzu!Jllu maddelerin ihracını mallta olmaamdan Yali n 
· içiD top tüfek kuv'Yetine bat 1 - yasak etmiıtlr. belediye reisi ile diier .bau' 

~'.m.ak değil el ve kafa bir- 1 Yrıgoslao başvekili -·- zeyatı vagonlarına alarak 
rljlaı esas kıJm.ak nıkü ve Romen haricige Çekler Hitlerın şart- vilayetin umumi vaziyeti hak-

. ,ıölriit birliiioi kültür ve mil- tarını kabul kında kendilerinden iz&lıat 
b nazırı l 'e ._onu~tu alan saym· vekilimizin tr••l liyet birli;iyle mezcetmiş u- •1 H v ..... 

lumak gerekti. Belgrad 25 (A. A.) - Yu- etmigecek istasyonCla ancak on beş da-
1.dare ~kıı· cumhun·yet 15• _ b kil h Cenevre 25 ( A. A. ) - kika kadar kalmıt saat 15 te 

T:- go,lav aıv• · i ve ariciye D · h h k Buradaki resmi Çekoslavak inara mütevecci en are et 
aDe malik olüncaya kadar nazırı doktor Milin Stoyadi- b k etmiıtır• • · ı· d · d ı mahafili Prag ii ümetinin gese~ ,-ıJ ar .içia e, özcü ü- noviç Cenevredcn d&mekte Hitlerin muhtırasında derine- l.taıyoaaa kıSa tevaJd<uf-
fİİiOıün (özgeci) olmağa imkan tan ı"ıtifade eden l!ı·r a-•-a.1.1a-

r 1 , k ı olan Ramanya hariciye nazı- d"t ti b"lh o cx u b1r~"mayijl Tür "lusu toplu- 1 yan e ı en .Jar arı ve ı aı- flDll.Ell 8. Ali Çetüıkaya dl· 
lu'ldaiı için el •e ka'.f~ ' birliji Ye 1 rı ~om•en ...!!~.~~ilımiiftlr. sa Almanya tarafından un- yetimizi alikalandıran muti-

. Ü~~ \;erabetlijini a~ tabii bir ı / nglliz par /amentosu vam ga'sterilmeksizin iıtih- telif mevzular ülerinde '•eya-
1111*ç h&line koymaga yeter 

1 

kimların teslimine müteallik natta bulunuıuttµ.r. BU bey•-
bjr aetitfj>ti . Londre 25 - İnkiliz par- şarta kabul etmiyecejini söy- natı yarınki nüshaGHZ41i ar-
- Dilin mtU,et debelı soly-al limentosu yarın tuplanacaktır. lemektedirler. kadatımızm kalemiadaa Oku-

. vaJtıiıii ·1aer alanda uzlaşma :.. • h yacakaalıız. 
·oe .,...._ belli · ı;.,ı. C. H. P. llyönkurul başkan ğından 9if Bayrann 
'bir amil öld.p düttık.ültirse 25/9/938 tarihinde yapılan parti yeklamaıı~ Söke meclisi 
,...._ · O t~l-L içı" Q deg"villİ . t'. Halkevinde mera•inile 
--~ "1'""11& asd ve yedek lıalıkları için tesbit edilen parti 11..metıeriiıi 
il•deye heşkaca cümle kul- ıayın Sökeli aeçicileie uıobnnır. katlulaiidı 

· ·laaaauya lüzüm g-&iilriaeı. Asıl üyeler Yedek üyeler Dil bayraıiıaiilın ·.ıtmcı yıl 
ı 932 . ye kadar geçen yıl~ u . ee· h l - 'AbdullaL Tannkw dönümü eY'felce ilin edildela 

lanlak.i dil biçimimizle aradaa 1 - r>ayu Y an n ° projrain mucibınce Halke'fi-
geçen . altı bu kadar yıl ıekli- 2 - Cavid T&zel 2 ~ Ali Kara oğlu mizde merasimle kutlulaamlflır-

,_, - Cemal Ôzbat 3 - Ali Can H lk b d ' ld ... mizdeki değişildik, g6riiş, du- ;, a ~vi an onnua ça ıgı 
~ anlaylf biliiimizin, ülkli 4 - Esat Ilgaz 4 - Bekir Erol iıtiJdtlıl maqile m-eraıime baı-
-.~ a-ISD.Ul beraberliğimizin de- S - Eyüp ôzbq 5 - Celal Ôıbaş lanmıı ve bunu mütakip Tarill 
ierli bir 6rneğidi.ı. 6 - Galip E•irgen 6 - Hıfzı Soven dil erJebiyJ&t tubesi .komite·he 

Diiın altıncı yıl dönümünü 7 - Halil Tükel 7 - Hilpıi Po!tacı yetinden B. huluıi Akıudoğaıa 
kutluladımmız Türk dili kurul 8 - Hüsnü Adalı 8 - İımail Çakırgöz tlh'afmdaıı Dil devriminin 

0
• 9 H" · KocaöDe 9 - Kazım Terzi ehemmiyetini ve karekteriiri ·.tayı topl~uatuıının altı yıllık - useyın r 

10 H·ı · ıı:- rat 10 - · Kenan Küçük tebaü.z ettireu aiiTel bir kon-.-a1·-ması Tük milletini kendisine - 1 mı {' ı .o-
,. ~ 11 lb h S k•· 11 M h t Al" Ek · ferans verilmiıtir. B. Hulusi a~latabllen ye bu vasıta ile - ra im cç ın - e me 1 sıner 

12 f Ruh B Ü 12 M h t U- Aksudoğandan sonra küçüle 
on• ( dinamik ) ve ( aktuel ) - sa i ayg r - e me gur k b k k ks 

1 ı h K 13 _ Münir Güa bir me te li ızın atı ız 
vasıflarla sOsleyen ve nihayet 3 - lira im asap k lm •· · d• 

14 K.:ı. G .. kt b 14 _ Mümin Tayuk Tür çe ile yazı ş .Jıırı ın-
ona inkila,pcılık prenıibini - azım 0 e e lenmiştır. mesim on ıekiz o-

15 K aJ A k 15 - Nuh o·· kti\n bütün prensiplerine mihver - em zra tuza kadar devam etmiştir, 
16 - Kemal Durgun 16 - Rifat Yücel 

ittihaz eden bir değer taşı- 17 - Necip Ersoy 17 - Salim Akrün Pamuk piyasası 
. malCtadır. ( 18 S 1 G 

18 - Osman Dicle J - ü eyman ürsoy Aydında, Akala pamugu" -Bu değer bu ana rpensibi 19 ş k ö k 
19 - Rifat Ulusol - Ü rü zça ır nun kalitesine göre 12,5 tan katandırmag" a imil olan ça- 20 T ~ k E d 
20 - Doktor Şakir Şener 1 - ev:ıi r em 13,5 buruşa kadar alınmakta htma değeri Türk milleti de- 21 h k 
21 - Şevket Akbaı - Ta ir Sivri aya olduğu Filibeli ticaretbane-

nilen sosyal ve Tntk devleti 22 V ı K d - ilm 22 - Ziya Ersoy - eyse oeaöner sin en ügren· iştir. 
tDcıYamı 2 iad -.Jufede 

._....,.. ............ y••• ,_ o-- ,,---
1,ö&i "°' ... ' .... ~~.ı.1.~ .. 
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Vaziyet gergindir 

Orta Avrupa, krizinin son 
kırk saat içinde aldığı cere
yan, Hitler ile Çemberlayn 
arasındakı görüşmeyi takip 
eden nikbinliğin mübalağalı 

olduğunu göstermiştir. Krizin 
tehlikeli olan safhaları şöyle 

hülasa edilebilir: 
1 - Evvela Çemberlayn ile 

Hitler arasındaki müzakereler 
zannedildiği kadar süratle i
lerlemiyor. Zorluğun nerede 
olciuğu sarih olarak belli de
ğildir. Bir rivayete göre, Çem
berlayn, Alman askerlerinin 
mü~akere devam ettikçe, Çek
oslovak arazisine tecavüz et
memelerini talep etmiş, Hitler 
ise, buna r~zı olmamıştır. Di
ğer rivayete göre, ihtilaf Çek
oslo~akyadan ayrılacak olan 
mıntakaların hududu etrafın- r 

1 

dadır. Müzakereler etrafında 

çok ~ıkı bir· ketumiyet muha
faz~ ,~dildiğindt: n ihtilafın ma
hiyeti anlaşılamıyor. Fakat 
Çemoerlayn. Godesberge git
tikten sonra Hitler ile muha
bereye başlamıştır: İngiltere 
başvekili, · dün akşam saat 
albya kadar llenüz Hitler ile 
karşı' kaşıya gelip goru~me

mişti. · ı . ' 
2 - Bu 1 görüşmeler zor• 

lukla karşılaşırken, Çekosla
vakaya da da vaz;yet karış
maya başlamıştır. Bir defa 
südetlar şiddetlenmiştir. Al
manlar, çeklere ·" kızılların ,, 
yardım ettiklerinden bahse- i 
diyorlar. Bu kız ıllarla müca- ı 

dele .etmek için bir takım 
" gönüllülerin,, hudutlara git
tiği bildirilmektedir. Bu ha
berden anlaşılıyor ki Çekos
lavakya meselesi, gittikçe, 
İspanya meselesine benzemiye 
başlamış tir, 

Çekoslavakya meselesini 
karıştıran diğer bir amil de 
Hodza, Çekoslavakyanın belli 
başlı devlet adamlarından 

biriydi. Bu derece · nazik bir 
zamanda iktidardan çekilmesi 
memleketi anarşi içine ata
rak bütün meselenin balliai 
zorlaştırabilir. Gerçi Beneş 

büyük ot~rite sahibidir. Fa
kat Çekoslavak topraklarının 
parçalanmas_ını istilzam e4en 
bir hal şekline muvafakat et
tikten sonra onun da otori· 
tesi sarsılmıştır. 

3 - Üçüncü zorluk, Polon
yaom takındığı tehditkar 
vaziyetten doğmaktadır. Bu 
devlet de kendi nüfusunun 
yüzde elliye yakın nisbetinin 
" ekalliyet ,, olduğunu unuta
rak. c ekoslovakyada yaşıyan 
bir avuç Polonyalm " kur"ta
rılmasmı ,, talep etmekte ve 
bu talebini de askeri ha.:ır
lıklarıvtakviye etmektedir. Po-

A. Ş. Esmer 
Jonyanın bu iddiası ve bilhas
sa askeri hazırlıkları, Çekos
lovakyanın müttefiki olan 
Sovyet Rusyayı harekete ge
tirmiştir. Polonya, Çekoslo
vakyaya karşı taarruza geç
tiği takdirde Rovyet Rusya 
on sene kadar evvel polonya 
ile arasında imzalanan saldır
mazlık paktını feshedeceğini 
bildirmiştir ki bu tehdidin 
arkasındaki mana sarihtir. 

Macaristanın iddiaları da 
vaziyeti karıştıran ehemmi
yetli bir amil olarak sayılmak 
lazımdır. Gerçi Çekoslovakya 
Macaristanın taarruzuna karşı 
Yugoslavya ve Romanya ile 
aktettiği küçök antant pakti 
ile kendini korumuştu. Fakat 
bu günkü şartlar içinde kü
çük rantant mukavelesinin 
meri olup elmadığı şüphelidir. 
Dün Belgrattan gelen bir. ha
berde deniliyor ki: . 

" Çekoslovakyada ceryan 
eden· hAdiselerden kimse bi
zim kadar mütesı:ir değildir. 
Fakat :Yugoslav etkarı uniu
miyesi diğer cihetten tees
sürlerinin kafi ğelmediğini _ve 
Yugoslavyaııın çekler~ yardım 
edecek variyette bulunmadi
ğınr görmektedir. Çekoslo
vakyanın siyasi vaziy<>ti için
den çıkılmaz bir haldedir.,, 

Bu sözlerden, Yugoslayanın 
Çekoslovakyaya yardım bah
sinde yan çizmiye başl~dığı 
istidlal edilebir. Bu haber, 
Çekoslovakyaya karşı şiddetli 
davranmak için Macristan~ 
cesaret verecektir. 

5 - Musolininin de ha~eş 
meselesini . halletmek için bu 
karışıkı vaziyetten istifade . . 
etmiye· çalıştığı anlaşılmak:ta-
<lır. . - ~ 

İtalyan ,gazeteleri Çekosla~ · 
vak meselesini, İspanya me 
selesinin, İspanya meselesini 
de Htbeş meselesinin doğur
duğun yazmakta ve hepsinin 
de bir arada halledilmesini 
talep etmektedirler. 

Hülasa Çekoslavak mesele 
si dallanmış budaklanmış v.e 
teskini gittikçe zorlaşan hırs
lar uyandırmıştır. B\ı manza
ra karşısında meselenin alel
acele hallini istemekte Çem
berlaynın haklı olduğunu tes
lim etmek lazımdır. 

Ulustan 

Belçika hükumeti 
Emniyet 
tedbirleri aldı 

Brüksel 25 (A.A.) - Orta 
Avrupa vaziyetinde ~asıl olan 
gerginlik münasebetile Belçi
ka hükumeti bazı emniyet 
tedbirleri almıştır. 

---=- · - --------=-~-

Beynelmilel ziraat 
kongeresi 940 yılında 
A nkarada açılacak 
Haber aldığımıza göre 1940 

nisanında Ankada büyük bir 
" köy ve ziraat işleri vesait, 
alat ve makina sergisi ,, açı
lacaktır. Bu sergi önümüzde
ki birinci köy va ziraat kal
kınma kongresinin vesait alat 
ve ziraat makina sahasında 

bir devamı mahiyetinde ola
caktır. Kongreden itibaren 
araHa geçecek olan .bir bu
çuk sene tetkikat, teşkilat 
ve tecrübe devresinden sonra 
açılacak olan bu sergi kon
grede kararlaştırılacak olan 
köy ve ziraat politikamızın 
modern v ıtalar üzerinde te
bellürünü temin edecektir. 

Sergi mahdut . tesirli bir 
teşhir mahiyetinde kalmıya
cak tır. Esaslı bir köy ve 
ziraat kalkınma de~resinde 
bulunan memleketimiz için, 

r 
ihtiyacına en uygun 'zira'at 
vasıta ve aletleriyle makine 
tiplerinin seçilmesine yardım 
edecektir . . 

İcap ederse hükumet bu 
makinelere gümrüksüz mua
fiyeti behşeden tedbirleride 
alacaktır. 

Sergi örnek Orman çiftli
ğinde kurulacak ve iştirak 
edecek olanlara is.tedikleri 
kadar inşa, taşbir ve demons
trasyon yeri tahsis edilecek
tir. Orman çiftliğinde her 
türlü ziraat ve köy sanayii 
alet ve vasıtalarının kullanış 
şekillerini de göstermek müm
kün olacaktır. 

Sergide ziraaati, ziraat 
sanatlerine ve köyler de ku
rÜlması mümkün olan her 
t.ürlü sanayf il~ köy terbiyesi 
ve teşkilatlanmasına müteal
lik bütün vasıtalar, aletler 
ve makine modelleri teşhir 
olunacaktır. 

Döy ve ziraat işleri vesait 
a lat ve makine sergisine bü
tün milletler iştirak edebile
ceklerdir. Daka şimdiden el
çilik ve konsolosluk!arımız 
vasıtasile kendilerine serginin 
tarihi, gayesi ve sergiye işti
rak sureti hakkında lazım 

olan bütün malumat veril
miştir. 

Sergiye getirilecek eserler
den türkiye de kalanlar ayrı
ca vücude getirilecek olan 
ziraat müzesinde teşhir olu
nacaktır. 

-~-

Fı·ansız başvekili 
Londraga 
davet edildi 

Paris 25 . (A. A.) - Fansız 
başvekili B. Daladiye ile ha
riciye nazırı B. Bone Londra
ya davet edilmişlerdir. 

İçme suyu çok 
rağbet görecek 
Dün Belediyeye elli 
kişi müracaat etti · . 

Yeni su tesisatı müsebetile 
evlerine içme suyu almsk is
teyenlerin Belediyeye müra
caatları hakkındaki ilan üze· 
rine dün akıama kadar Bel~
diyeye 50 müracaat vaki ol
muş vebunlar onar lir dipo
zitolarını yatırak sıra numa
rası almışlardır. 

6 ınt;ı dil kurultay·ı 
- Boş~arah 1 inci Sa} fada - ' 

denilen siyasal varlığın tam 
bir vahdeti kuva ile yol atı.· 

masına da diğer taraftan lmU · 
va müessir olmuştur. 

Dilde birlikle ve dilde ~y
rılıgın içtimai hayata~ - .,e· 
o içtimai liayatın nizariıi oıag / 

siyası otoriteye 'tesiri de en"' 
basıt anlayışlar için ·bile açık' 
ve inkar kabul >:efuiez haki
katlardandır. · Siyasal smır:.' 
ları. davletlerce tanılan ve . 
kabul e<lilen bir toprak iize
rinde, ikizli veya üçuzlü dil,' 
o kayd ıçinde ikizli ;ieya üÇlii~· 
lü 'bir kuvvet ifade .eder, v-e 
bu hal kısa tabirle ( tefri ···. 
kuva) - kuvvet ayrılığl - neti~: ' 
cesine varır. iT: • 

Sosyal ve siyasal bir birlik 
iddia eden her topluluk için 

1 

vaziyet bunun aksi değildir. 
I 

T aribi eski ve mazisi derm ·. . .. 
ve uzak olan Türk "?illet~ip.; 
dili eğer kaynağmClan çıtıın •. 
gibi yürüseydi daha doğı:usıı. ı ı 

yürütülseydi osmanlı - osman- ; 
lıca diye tabir gir.meseydi ina
nımız fazlaydı ki bu işte _d~ ... 
ha . evvel başaracı, . kurtancı · ·· 
ve yol alıcı bulunacaktık. 

Ana dil özbeııliğin sembcr-· \: 
lüdür. Öz benlik öz yaşayı !!;' · 
şartı aslisidir, Ve -bu şartnuıh· ı 

devlet denilen siyasi nizam 
örtüsu altında mıllet Cleôilf!iı ' 
içtimai varlığı yaşatır. ... .. , .... 

.• ... ' ı 

Kaymakaı:nlar ·. 1' 

ve mektuçular · · · 
arasında yapılacak . 

değişiklikler 
" 

Ankardan aldığımız: mala-ı . . 

mat göre Dahiliye vekaleti: · 

Kaymakam ve ınektupcular 

arasında yeniden bazı değı
şikler yapacaktır. 

Vekalet memurin intihap 

kamisyonu ilk ıoplantısını yap 

mış ve bir liste hazırlamışht. 

Komisyon önümüzdeki giin

lerde yeniden toplanarak bu 

listeyi gözden geçireketir. 
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229,043dönüm bataklık 
bir sağlık yuvası oldu - - -( Dünkü sayıdan devam ) olan arazi kurutulmuş ve ta-

hastahkların kolayca ve sür- mamen taşkınların muzır ve 
atle yayılmasına mükümınel menfi istilasından kurtarıl-
bir zemin hazırlamıştır. Bu mış olacaktır. 
bölgede mücadele teşkilatı yapılan tarihi tetkiklerle 
ilk başladığı zaman umumi yetiştirici ve büyültücü kud-
olarak sıtma nisbeti % 38 i ret ve kabiliyeti tesbit edil-
bulmuştur. Bununla beraber miş olan bu bö1genin uzun 
köylerin hemen hepsine şamil yıllar daimi göller, bataklık-
olan bu nisbet bir çok köy- lar ve taşkınlar altında kal-
lerde . ayn ayrı tetkik edildiğı ması bu toprakların yetiştiri-
zaman, çok yüksel.G derecye ci kabiliyetini arttırmıştır. 
çıktığı, içlerinden bazılarında İlk merhalesi Cellat gölü-
sıtma nisbetinio % 90 ı buldu- nün kurutulmasile başlıyan 
ğu görülmüştür. . bu ameliyat neticesinde kur-

Mücadele teşkil~tınd,an son·.· · tarılmış olacak olan yerlerde 
ra bu niııbet umumi olarak yeniden köyler kuru·Iması ve 
%20 ye düşmüş buluJ).mak-:- nüfus .yetiştirilmesi bu bölge-
tadır. ,' J l ·,. : • -' r ' ' !·, 5 .;nin· iktisadi kıymetini ~' 8nce.:. 

_Bununl~ . b.erabe.r ' . ar~zinin: kinden: daha yüksek mer.tebe-
bu -.vaziy~ti ,qevam ettiği m,üd':'-,.,(· tere! rçd<aracaktit. "\ · 
detçe 9.u 1;1is~~tin bir (~pider: .' \ı ": AKAtTIN · · · 
ıni) ile .• gepe ~v.elk,L nisb.ette · • iktisadi" büyük kıymete ma
çıkina~~ nY~ Y~P.~~an m~r~f ve; · ' likı olan ·ve· ( Akaltın ) adı il~ 
emeklerin boşa. giımesı 9.aiına · anılan ( pamuk ) bu bölgenin 
nıelhnzdur~ 1 ., 1 :.: ·• ·en esaslı mahsültcrinde birini 

Bu jtibarla esaslı bir m~- teşkil ediyordu.·· 
cadele ve bundan ·beklenilen · Göl ve bataklıklarm husule 
ınüsbet netice ancak a~az~n gelmesi, pamuk tarlalarının 
islahından sonra mumkun l it d k l netı"ce-su ar a ın a a ması 
olabilecektir. sini vücude r . ve bu 

3 - Bu köylerde sıtma ge ır_mış 
afetile mücadele edilmek ü-\ hadise uzun elyaflı olması 

b l 20 000 lira sar- dolayısile dokumacılıkta çok zere er yı . t , 

fedilmektedir. : üstün tutulan bu bölge 
Bu mulümat bize eo büyü- pamukçuluğunun gerileme -

ğü Cellat gölü .olan bir çok - · sini mudp .. olmuştur. 
bataklıkları , ihtiva eden . v~ ~::;::::::;:::::;:===. ==r=======r==== 
tuğyan sır~~ında ~ama~i)'.'!e . !Jegan11am.evermeden 
su ıal ında'"kalarak harap-ola açıl~n .iş yerleri -
bu bölgenin acıklı durumunu H b ·l d y ·· ı·ş 

• A • • • • • • ; ~ '-n ,ı. a er a e ıgımıza gore 
tebaraz ettırmektedır. - - ..1 • • 7 . b'"ly A • ı• w• 

Z• A ,,•··t· dr ..... , i tını"·· · <> :• ·-oaıreıı ncı o ge amır ıgın
ıraı ' lti; ısa ı · va ç aı 

tekamü'ıün mesnedi olan nü- den vilayete sunulan bir yazıda 
fus böylece azalırken, halk İş kanununun şümulüne gire-
hastalıklı fakir ve S?elirsiz bileck vasıfta bulnanan bazı 
bir hale gelirken bu hadise yeni iş yerlerinin beyanname 

ile mücadeleye Ulu Şefin yu· veımeksizin faaliyete başla-
karda kaydedilen yüksek işa- dıkları haber alındığı bildi .. 
rat\eri ü~erine başla~mış ve 
etatlerdeiı · sonra 1934 yıl:ı 
içinde bilfiil tatbikata geçi
lerek (Küçük Mendres ısla
hat işleri) adı altında devam 
eaen faaliyetin ilk merhalesi 
olan ( Cellat gölü ) kurutul.; 
muştur. 

Bu hadisenin ehemmiyeti; 
kurutmaya başlama tarihinin 
takvimlere " lzmirde Cellit 
gölünün kurutulmasına baş· 
lanması 1934 ., şeklinde ge
çirilmiş olmasiyle tebarüz et· 
mektedir. 

NE YAPILDI? 
Bu ıslah işleri neticesinde 

115,677 dönüm vüsatinde bu
lunan daimi göllerle 193366 
dönümlük, taşkınlardan mü
tevellit bataklıklar ki toptan 
229043 dönüm genişliğinde 

ribnektedir. 
Gerek halen faaliyette bu

lunan ve gerekse bundan 

sonra faaliyete geçecek olan 

· bu gibi teşekküllerin faaliyet

lerinden derhal bölgeyi ha

berdar etmeleri ve İşyeri be

yanmelerini doldurup gönder

meleri hususunun ve bu lazı-

mei kanuniyeye riayet etme

yenler hakkında selahiyettar 

makamatça kanuni takibata 

tevessül edileceğinin bütilo 

mmtakadaki ilgili muessesata 

tebligi rica edilmiştir. 

imtiyaz: sahibi ve Umumi Neşriyat 
Müdürü ı Etem MendrN 

Basıldıc"1 ver ı 

C. H. P. BasımeTİ 

Karacasu icra 
Dairesinden 

---- - - ==--- ... 

V.ilayet daimi 
encümeninden 

D. No. 437 Hususi muhasebenin ihtiya cı 
Gayri menkul malların açık olan 182$ lira 75 kuruş mu-

artırma ilanı hammen bedelli evrakı mat-
Alacaklı : Karaca örenden bua 29191938 perşembe günü 

Süleyman Çolak saat 15 de ihale edilmek ü-
Borçlu : Karaca örenden zere açık . eksiltmeye çıkanl-

Süleyman oğlu Mehmed mıştır. Muvakkat terninat mik· 
Açık artırma ile paraya çev tarı 137 liradır. Taliplerin il 

rilecek gayri menkulün ne daimi encümenine müracat-
olduğu: Tarla ları. [799) 14 18 22 27 

Karaca ören köyünü hamaz 
mevkiinde şarkan kara Mus- Karapınar belediye 
tafa oğlu Şimalen yol garben Reisliğinden 
Mehmed oğlu Musa cenuben Tesviye, taş ve kum işle-
macar ismile sınırlı ve içinde rinde . belediye vesa.~tiı:ıden 
mahsul 

1

• verir altı '· palamut istifade ~tmek üzere Karp~-
ağacını havi üç dö~üm dört. nann İstiklal caddesinde .258· 
hissede bir hisse. lira 60 kuruş bedeli keşifli 

Takdir . olunan kıymet:.. 30 .. · 2155 metre murabbaı kaldı-
liradır. · rım ··ustadiyesi 2 · Eyliil 938 

Atırmarıın 1 yapılac-a.ğı yer, : : ğUlıü başlayıp 5/10/938 günü 
gün saat~ . .ı 9/10:/93S çarşanba · ihale edilmek üzere · münaka-
günü saat 14 .h :, .şaya .konmuştu:-. 

1 - İşbu gayri menkulün" artır.: · ' İsteklilerin şartnameyi gör-
ma şartnamesi 19/9/938 tarihin- meleri ve iştirak etmeleri 
den itibaren 38/437 numara ile . . o' 7 5 k · y-atır-_ · .- 1 · ıçın .e , · pey a çesı Karacasu ıcra memur uğunun muay k .

1 
.. • • ,;. 

k · - b"I · ına şartı e encumeoımızv. yen sayısında her esın gore ı -
mesi için aç~kbr. müracaatları ilan olunur. 

İlanda yazıl; · olaiılard~ra fazla • , . {823) . . 22 27 2 
malumat almak isteyenler işbu A d b l d • S •nden 
şartnameye 've" '38i437 'do:ıya No. · Y ın e e ıye I 
siyle memuriy~tirnize 'muaracaat 1 - Belediyenin mülkiye-
etmelidir. .tinde .h1dunan ~amazanp'\şa 

2 - artırmaya -iŞtirak için yu- mahailesin~e 79 adada 25 
•• 1 : • • • ... " ı • , , : { 

karda yazılı kıymetin %7,5 nisbe- '' parsel 14,75 metre · ve 27 
tinde pey veya milli bir hanl_ta- bb 
nın taminat mektubu tevdi edi- parsel 27,25 metre mura aı 
lecektir. (124) arsaların mülkiyetleri açık 

3 - İpotek sahibi alacakhlarla artırma ile satılacaktır. 
diğer alakadarların ve irtifak 2 - Muhammen bedelleri 
hakkı sahiplerinin gayri menkul metre · m~r~bbaı 150 kuruştu. 
üzerindeki haklarını hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarırıı 3 - ,İhale pedeher~ peşin 
işbu ilin tarihinden itibaren yirmi ödenecektir. · 
gün içinde evrakı müsbite~erile 4 - İste~lilerin , şarbialeri 
birlikte mtim~riyeti.mize bildirme
leri icabeder. Aksi halde hakları 
tapu sicilile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. , ~··: . . : 

4 - Gösterilen günde artır

maya iştirak edenler artJrma şart
namesini okumuş ve lüzumlu ma
lumat almış ve bunları tamamen 
kaJ:ıul etıpiş ad. ve irtibar olunur
lar . 

5 - ~ayi~ edilen zamaİıöa 
"' . . . , . 

gayri menkul üç defa bağrıldık
tan sonra en çok arbrana ihale 
edilir. Ancak artırma bedeli mu
hammen kıymetin % 75 şini bul-
maz veya satış isteyenin ala~ağ"ı
na rüchanı olan diğer alacaklılar 

bulunup ta bedel bunların o gay• • 
ri menkul ile temin edilmiş ala· 
caklarının mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok artıranın teah·. 
hüdü baki kalmak üzere artırma 
onbeş gün daha temdid ve onbe
şinci günü 3 / 11 / 938 perşembe 
aynı saatta yapılacak 

artırmada, bedeli satış isteyenin 
alacağına ruchanı olan diğer ala
caklıların o gayri menkuUe temin 
edilmiş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartiyle en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale yapıl 
maz. ve satış talebi düşer. 

6 _ Gayri menkul kendisine 

görmek üzere yazı işleri mü
dürlüğüne·; artırmaya: girme~ '· 
üzere bedeli muhammenin 
yüzde yedibuçuğu: · tutarında 

muvakkat teminatlarile birlik-

te 10/10/938 Pazarfesi giinü 
saat 16 da belediye daimi 

encümenine müracaatları ilan 
·olunur. (938) 27 ·29 4 8 
1 

~ ihale oİunan kimse derhal veya ve-
rilen mühlet içinde parayı vermezse 
ihale kararı bozularak kendisin-

. den evvel en yü,ksek teklifte 
bulunan kimse ar'I.: etmiş oldutu 
bedelle almağa razi olursa ona 
ra;r;ı olmaz veya bulunmazsa he-
men on beş gün müddetle artır
maya çıkarılıp en çok artırana 

ihale edilir. iki i~ale arasındaki 
fark ve geçen günler i\:in yüzde 

beşt'en hesap olunacak faiz ve 

diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce alı
cıdan tahsil olunur. Madde (133) 

işbu tarlanın Yukard~~ös
terilen 19 I 10 I 938 tarihinde Ka-
racasu icra memurluğu odasında 

işbu ilin ve göterilen artırma 
şartnamesi dairesinde satılacağı 

ilin olunur. (833) 

.. 

I 
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YOZ: 4 AYDIN SAYl : 353 

,,-.~1Dmı11Patımısı~~~~--~l'l8Jll!IJID8Diililm~ 
DOKTOR 

MÜNİF i. ERMAN 
MEMLEKET HASTANESİ 

Doğum, Kadın hastalıkları mütehassıs 
ve Operatörü 

Hastalannı her g-üo Park karşısında Bay Hasan Kiaıi-
lin erinde kabul eder. 592 

• • 
Aydın ili Tarihi 

Uzıan bir tetebbuuo mahsulü, tarihi yeni maoaıile anlamanın kıy· 
metli bir örueti~olao AYDIN TARIHlni Aydında Belediye kart111nda 
Sfileymua Ge&er, lstaııbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir
.Jaiz. 

Ayd1111n bütün tarihi malu'°abndao batka cotrafi tabii malfuaa
ianı da bu kitaptan ötreaecekahaia. 

Yazanlar: ASAF GÖK.BEL, HiKMET ŞÔLENER 
Her Aydıolm10 bu eserden bir tane ediameaiai taniye ederi&. 

Fiab 250 lrul'llftur. 

.. • ' r ' «ı.ıt• ....................................................... • • : DOKTOR : 

i FAHREDDİN SÜGOR i 
• • 
: Birinci S.naf Dahili Çocuk Hutalıklan Mütahutı11 : 
• • • • • • P..U Tıp Fakülte.si Hutaaelerindeia lhti ... h • • • · i Muayyene.baa.eai~.ydıafta GUi BuJnnnda Bafa!toılu dükkiaınaa : 

: üzerinde her rün aabahdan iktama kadar Hubalariaı }la~ eder ! ........................................................ 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gün'delik 
gazel esidir. 
,.- llanlannızı ( AYDIN ) a veriniz. 

l'l'llJllUlllP·~ ij,Jil,........ ~ ... 
DOKTOR - OPERATÖR 

· Medeni Boyer 
Memleket H:ıslanesi Operatörü 
Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst katında 
kabul eder. 

f> Muayene saatları : 
~ Sabahları 8 kadar 41 

Akşamlan 3 - 8 626 41 
-.~.•tJı·ıiı66fftııtM~ı·ıMıftı tllııııılftDSa:~la .-

Süreyya Diker kayda yaşladı 

1 En son Pariı metoduyla ve en kolay usullerle 
bilumum biçki ve aikiş C:lersleri gösterir 1'illtllr 
direktölüğüodea tudikli diploma verilir mezun Olan 
yıut açabilir masrafın çokluğu gözabüae ahnarak 
reri bırakılmaması için yurt direkt&rti i>itümam 

• masrafı üzerine alacakttr ücrf'tte siıtlmet y~lialttJr. 
D Şapka çiçek sepet itleri yağlı tiOya ve ı•<>r ttera-

1 leri verilir kayıt kaplİDmadan .. miira~eat ecfüı ...... 
zet faıladır fazla izaahat yurt direld&riindeb alanır. 

L Adres: Gazi BulYan S. 7 
784 Biçki Yurdu S. Diker Aydm ........................ 
Alh ay vade ile 

SÜMERBANK 
Yerli kumaşlarındau bilumum memureyne eİI iyi • 

en temiz, biçki ve özenişle el~ise yapılma~taau. 
Sayın memuflarımıza bu firsata kaçtrmamua;ını 

hassaten tavsiye ecieriz. 

Muzaffer &.,ela. 
70S Demiyol• caddeeincle. Aıydan 

Belediyelerimizin lıazan dikkatine 
.. 

Mathaamızaa Belediye seçim defterleri, Seçici ve eÇı1ecekte're 

mahsus cetveller, Numara kartları, Seçim beyıannameleri usul 
ve nümunesine ,uygun olarak, iyi cins birinci hamur mürekkep 
geçrlıez kağıtlarda temiz işçilik ve iyi baskı ile hazırlanmıştır. 

Fiyatlarımız rekabet kabul etmez derecede ucuzdur 

Siparişlerini~de acele e<lini~ 
Basımevi Müdür/iiğü 


