
Sayısı : 100 Para PAZARTESiDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESi 

-----------------------------
ÜÇÜNCÜ YIL 

No: 671 
PAZAR 

29 
I. Teşrin 1939 

idare yeri 

Aydın 

C. H. P. 
Baaımevi 

Sayııı : 100 Para 

Cumhu_riye~~ Bu •• un 17 Y~şındadır 
Bize Bu Büyük Eseri Kazandıran Kahramanları Selimlıyalım 
t 

Cumhuriyet Bayramı 

B Bugün, bütün Tnrk milleti 
ve hep beraber cumhuri
yetin on altıncı yıldönümü· 

bÜ kutluluyoruz. 
Bu büyük güniln derin ne,esi 

içinde kaynaıırken bir lahza 
gözlerimizi yumarak geçmiı 
yılların hatır asını yoklıyahm: 

Osmanlı devletinin harap ve 
bakımsız Türkiyesi artık bizden 
çok uzaklardadır. 

Bir cemiyat hayatı için çok 
kısa bir tarih mesafesi sayılan 
onaltı yıl içinde cumhuriyet 
Türkiyeıi, her sabada o kadar 

deoiımiş ve o kadar yenileşmiş· 
tir ki, dugün mazioin yüzkızar
tıc, miskin ve· uyuşuk yafayıııo· 
dan bir örnek bulup ortaya koya-

bilmek ihtiyacına düşersek bunu 
temin için müzeleri, raflardaki 

eski kolleksiyonları karıştırmak 
L1zımg~ lir. 

Her tarafta geniş bir imar ve 
irışa faaliyeti var. Şehirde~ kö-

ye kadar, milletin muhtaç bu 
luaduğu bütün ilerleme ve yük-

selme vasıtaları yeoi baştan ya
pıhyor. Cemiyet hayatımız ve 

hayat telikkilerimiz temelinden 
denişti. 

Bugünün köylüsü artık dünün 
köylüsil · değildir. Yaşamak içio 

hayatın manasını bir A vru
Pah kafasından daha iyi düşü

nebiliyoruz. Orta çağ devirleri
nin ziraat usullerini bizden geri 
tnilletlere bıraktık. 

Yurdun muhtelif yerlerinde 
kurduğumuz fabrikalarımı!, bü · 

tün medeni ihtiyaçlarımızı kar
şılıyacak ve bizi baı kalarına 

o:ıubtaç bırakmıyacak kadar bol 
\te ucuz eşya verebiliyor. 

SözDn kısası, 

Milletimizin maddi ve mane
\'İ kurtuluş ve hürriyetlerine 

niıam veren müesseselerin hep 
ai ve hepsi kurulmuıtur. 

Cihan tarihinin Atatürk inki
l&bı diye kaydettiği büyük ve 
layemut eserin tek ifadesi 
"Cumhuriye,, tir. 

Bütün dünya milletlerinin de
rin bir sıkıntı ve istırap .içinde 
kıvrandıkları şu zamanda, Türk 

llıilleti, kahraman ordumuzun 
kudret ve kuvvetine güvenerek 
sulh yolunda ve derin bir 
huzur içinde kendioe refah, sa
•det ve yenilikler getiren bay· 
tamını kutluluyor. 

Bize bu büyük eseri yaratan 
\re yaşatan kahramanları se
lamlıyalam. 

Asaf Gökbel 

( On ) suz bayram 

A ta!.. ·on beş sen~, sen ba
şımızda ve biz kaygısız ve 
mesut, cümburiyet bayra

mını kutluladık .. 
Cümhuriyet kelimeıiyle ıenin 

mübarek adın arasında, o kadar 
birbirlerine giren ve birbirlerini 
ifade eden müşterek, müteradif, 
hatta ayni olan bir mana vardı 
ki, cümhuriyet bayrammı kut
lularken, sanki sana olan ebedi 
ve derin minnettarlığımızı ifa
deye kudıet ve imkan bulduğu
muz için mesut oluyorduk ve 
bu büyük saadetimizi kutluia-
mak için bayram yapıyorduk!. 

Seo, başımızda iken, bütün 
ülke ve bütün türk milleti. ken-
disini emniyette, huzurda bulur; 
o kadar mesut ve bahtiyar ad· 
dederdi ki ve bu emniyet, bu 
saadet, bu bahtiyarlık o kadar 
tabii ve milli bir mahiyet almış
tı ki, dünyada türkten başka 

bir milletin bu derece milli 
mazhariyete ermediğioi görllr, 
bir kat daha, bin kat dalia gu
rurlanırdık. 

İlk defadır ki sensiz bir bay
ram yapıyoruz, ilk defadır ki 
Atatürk,üz Türkiye, Atatürkün 
en büyük eseri olao cumhuriye
tin yıl dönümüoü kutlulayor .. 

Fakat fani Atatilrkünü kay· 
beden Turk milleti, senin bütün 
bir cihanı dolduran kudretli ve 
manevi varlığının esatiri dün
yasında, seni yine başta biı· 
sederek, senden ve seoin batı
randan bir an bile ayrılmıyarak 
senin en mümtaz, en gllv~ndi
ğin, sağlığında bile kendisine 
harp meydanlarmda, siyaset 
aleminde, memleket işlerinde 
en mühim vazifeleri tevdi et-
mekte zerre kadar tereddüt et
mediğin Milı i Şefin, insana se
nin gibi emniyet ve huzur ve-
ren idaresi altında, kendisini 
dünyanın en mesut milleti ola· 
rak tanıtmakta devam ediyor. 
Ve dünyanın şu karmakarışık 
günlerinde milli ıefine bağla, 
onun arkasından ve senin bil-
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ilk sensiz bayramını yapıyor. 

Cumhuriyet Bayramını Başvekilimiz 
Veciz Bir Nutukla Açtılar 

Aziz yurdda,larım 
Bugiln cuillhuriyetimizin 16ıncı 

yıl dönümü başla yor. Hepinizi hür· 
metle selamlar tebrik ederim. 

Cumhuriyetimizin banisi Ebedi 
Şefimiz Atatürkün aziz hatırası 
önünde hürmetle eğilerek söze 
başlıyorum . 

Cümhuriyet rejiminin geçen 
15 sene zarfında Türk milleti
nin dahili, harici ve içtimai ha-

yatında vücude getirdiği mu
vaffakiyetli eserleri ve inkılap
ları burada tekrar edecek' de
ğilim. O, eserler her sene daha 
büyüyecek, o inkılaplar · .. seyir
lerini almış değişmez yollarında 
devam edecektir. Onu hepiniz 
biliyorsunuz. 

Her geçen cumhuriyet yılı 
milletimi1in hayatında onu bi
liomiyen tariblerihlerinden biri 

devam ede gelen asıl varlıiını 
tebarüz ettirdiği öyle hadise
lerle karşı)aşıdı ki burada bir 
kaç .. sözle onu hatırlatmakla 
iktifa ederim. son 15 Sene 
içinde Türk milletinin geçirdiği 
biiyük imlihaolan bir kere 
hatırlayınız. Vakarlı, sükünlu ta-
rihine yakışan tavurla dünya mil
letlerinin gözü önünde cereyan 

- Sonu 2 tncl Sayfada -

On altısını dolduran ve on 
yedisine basan Atatürk diyarı, 
bu çocuk yaştan beklenmiyen 
vakur, dimdik ve şuurlu bir ol-
gunlukla, bOgün manevi huzu
runda bir kere daha, bin kere 
daha, hürmetle, tazimle eğilir
ken, seuin ölümünün günü içti
ği andı tekrar ediyor: 

Milli Şefin idaresinde, senin 
y.olundan gidecek ve milli 
bünyesinin en büyük mucizeıi 
olan birbirini bütünleme, birbi-
rine dayanma ve birbirini ta
mamlama umdeıine bel bağla-
yarak sana gönül vermekte de
vam edecektir. 

Güncü 

• 



Cümhuriyet bayramını 

Baş~:~~-~i~~~ .~.~d~iz bi~ nutukla açtıl~r I 
eden bu imtihanla kendisinin yer 
yüzünün dinamik milletlerinden 
biri olduğunu bir kere dah:t 
isplt etti. Bu imtihanları geçer
ken Türk mille~iı in gösterdiği 

heye canlı ve asil birlik ve en doğ· 
ru yolda sub u la ve vakarla 
yürüyüş, bugün olduğu gibi is
tikbalde de iftiharla anılacak 
bit vakıa dır. 

. ' 
Aziz va tandaşlarım; 
Dünyaam en buhranlı bir dev 

rinde bugününde yarınından 

emin, kuvvetli, hakkı tanı
yan dahili ve harici ıstırabı ol
madığını düşünerek cümhuriye
timizin 16 ıncı yılını da neş'e 
ile geçirmenizi temenni ederim. 
Bizi bu ane bu ıerait altında 
yetitliren Milli Şefimiz Reisi 
cümbur İsmet İoönüne minnet 
ve ıükraolarımı arzeder ve cüm 
huriyetin 16 ıncı yıldönümü bay 
ramının başladığlnı ilin ederim. 1 Başvekilimiz Dr. R. Saydam 

Ziraat vekilimiz Moskovadan hareket ettiler 
Ankara 28 - Sovyet Ziraat sergisini ziyaret etmek üzere 

Moskovaya giden ziraat vekili Muhliı Erkmen ve refakatindeki 
zevat Moıkovadan ayrılmıılardır. a. a. 

- 1 f ... BüYüki~;i~i;~. ·ç~kii~~·. t~b;ik4Teı9·r~f i~~~ l 
Cumhuriyetin onaltıncı yıl 

dönümü münasebetile Vilayet 
makamından Reisicumhur is
met fnönü'ye, Büyük Millet 
Meclisi riyaıetine, Baıveki

lete, Genel kurmay başkanlı
ğıaa ve Dahiliye vekaletine 
tazim ve tebrik telgrafları 
çekil mittir. 

Belediye ve Parti tarafın · 
dan büyüklerimize atideki tel
rraflar çekilmiıtir. 
Cümhurreisimiz Milli Şefimiz 

l~met f oönü Ankara 

olan büyük meclisin Tnrk mil· 
leline bahıettiği en büyük 
eseri cumhuriyetin onaltlncı 

yıl dönümü bayramını Aydın 
lılar namına kutlular, minnet 
ve ıükranlarımızı tazimlerim
le arzeylerim. 

Belediye ve C.H.P. vili
yet idare heyeti reisi 

Etem Mendres 
Sayın D. Refik Saydam Baıvekil 

Ankara 
Kısa bir zamanda yurrtta 

yarattığı umran eserleri ve 
millete bahıcttiği feyz ve 
refahla dünyaya karıı milli 
şeref ve gururumuzu daima 
yilkselten cumhuriyet hüku
metimize büyüh bayramı Ay
dmlılar adına candan kutlular 
tDkran ve tazimlerimizi arzey-
rim. 

Oo altıncı yıldönümilne ka
vuştuğumuz cümburiyeti yara
tan bllyilk tarihin hatırasını 

heyecanla anıyoruz. Bu tari
hin içinde yılmayan ve bık
mayan azimle, yüksek kudre· 
tile en çetin mücadelelere gö 
ğilı reren ve Türk istiklali-
nin en büyük bir ıeref hisse- Belediye ve C.H.P Vili· 
sini taııyan siz ıefimizi bu yet idare heyeti reiıi 
gün başımazda görmekle bah- Etem Mendres 
tiyarız. Mareıal Çakmak 

Zaten Atatürkten sonra Turk Genel kurmay baıkanı 
milletinin başına yaluıan ye- Ankara 
gine reisi onun en yakın ve Milli iıtiklil ve cumburiye-
en ıevgili arkadaıı, Türkün timizin yaradıcı ve koruyucu-

su olan kahraman Tilrk or 
makus taliini yenen loönil o· duıuna cumhuriyet bayıamını 
labilirdi. Eıisen sırası geldiği 
zaman, Türk milleti bir ağız· • Aydınlılar namına güzide ma-
dan bağırarak milli tesanildün reşalımızın şahsiyetlerinde gü· 
emsalsiz tezahürünil göster- ven ve bağlılık hislerimizle 

kutlularım. 
mek ıuretile bu bakikatı bü· 
tiln dOnyaya ilin etti. Belediye ve C.H.P. vili-

Cilmhuriyet bayramımız mü vet idare heyeti reiai 
nasebetile Aydınlıların, kalp- Etem Mendres 
leri inan ve güvenle dolu 0 • Sayın D. fikri Tuzer C,H.P. 
larak Milli Şeflerini taziz et- Genel sekreteri Ank.ara 
mekte ve ı&kranlarını sun- Milli birlik ve bütünlüğü · 
makta olduklarını arzeyler, müzüo semboli ve yaratılan 
tazimle ellerinizden öperim cihan ıümül eserlerin kayna· 
aziz Şef. ğı olan partimizin büyükleri· 

P ne cumhuriyetin onaltıncı 
Belediye ve C. H. vili· yıldönümünü sarsılmaz bağ 

1 
ye idare heyeti reisi lılık bislerile kutlular tazim-

Etem Mendre• lerimi arzeylerim. 
Sayın Abdülhalik Renda Belediye ve C.H.P. vili-l B. M. Meclisi reisi Ankara yet idare heyeti reisi 

l Milli hakimiyetin mesnedi Etem M.endres 
••• .,...,...., •••• ~ ~. y ..... ~ f ...... .,. • .,........,y ••• .-.-.................. r. .,.. ....,,.,.,,,,.. 

t 

&T918 . ~ t l ; 7% Elk OitZ & D 

Litvanya kıtaatı 
Vilnoya girdi 

Valimiz 
B. Sabri Çıtak 

Kavnas, 2fs - Litvanya kıta 
atı dün öğle üzeri Vilno bele
diye dairesine gelmişlerdir. 

Rus kıtaatı şehirden 5 6 ki
lometre ötey«:_ çekilmittir_. Me
muı lar vazifeleri başında kal-

Amerika 
--~- -

Ayan meclisi Pitman 
projesini kabul etti 

V aşingtoo 28 - Aya o mec
lisi, silib ambargosunu kaldıran 
Pitman projesile bitaraflık ka 
nuounu tadil eden layihayı 30 
reye karşı 63 reyle kabul et
miştir. 

~ 

İsviçrede 
Askeri mezuniyetler 

iptal edildi 

Berlin 28 - Naıyonal Çay
ton gazetesi, Bal mevki kuman
danının dan anıızın aıkeri me
zunlar1nı iptal ettiğini ve bu-
nun nakadar devam edeceğinin 
belli olmadığını yazmııtır. 
~=:.:.-===============~===~ 

. . 
• . 

····~··••r&..•••·+.·•._ .• ._.., .... 
Cumhuriyetin onal

tıncı yılı içinde tasar
ruf paralarının miktarı 
4 milyon liradan 100 
milyon lirayı aşmıştır. 

.... ............ . 
Dikili f elaketze

deleri için 
Aydın Kızılay merkezine 

yapılan teberrular 
Lira K. 

' 

639 16 Evvelki yekun 
20 00 B. Ekrem Çiftçi 
S 00 ,, Mustata .\dalı 

664 16 Yekün ........... ...,, .... .......... ,+ 

Mevlôt 
· Babamız Aşçı Oıman Do· 
' 

· yaranın ruhuna ithaf edilmek 
: Ozere 31 teşrinievvel salı srU· 
· nü aktamı Ramazan pafa 
• camiinde mevlut okutturula. 
• 
· cağından arzu edenlerin teı-
. rifleri rica olunur. l 
· (69) Evlitları 
. 
~--...-·-·-~-•-Y•••• --...••••~•••• 

Teşekkür 
Askeri eıyayı yOklU kamyo

nun 8/10/939 tarihinde Topya
tağına çıkarken eslen ailemizin 
genç yavrusu Nazmi Kömürcü 
oğlunun yarattığı unutulmaz 
acılarına bizzat ve bilvasıta 
iştirik etmek lutfunda bulunan 
yakin ve uzak dostlarımıza ayrı 
ayrı teşekkür atmeğe tesaürll
müz mani olmaktadır. Bu vazi
fenin ifasını muhterem gazete
nizin tavassutunu dileriz. 

Aydın hususi idare merkez 
mubasebei hususiye memu
ru Şevki Kömurcü oğlu an
nesi Hatice ve ailesi efradı 

mak emrini· almışlardır. Şehirde 

iirfi idare ilin edilmiştir. Polon· 

ya parası olan Ziloti muvakka
ten geçecektir. Emirler iki li
sada yazılmaktadır. 

Hatay da 
ikinci müntehip seçimi 

Hatay, 28 - Yapılmakta o· 
lan ikinci ruüotehip seçimi oi· 
hayetltnmiş ve cümburiyet halk 
partisi namzetleri ittifakla se· 
çilmişlerdir. 

Halk intihabata b. zı yerlerde 
yüzde 80 ve bazı yerlerde yüz
de 90 ittirak etmiştir. 

intihabat k6ylerde hakiki bir 
bayram yaratmııtır. B&tan köy
ler bayraklarla ıBılenmiş ve 
halk. saatlerce uzakta bulunan 
intihap merkezlerine akmııtır. 

Yeni Zelanda 
Bütün menabiini lngilte

renin emrine verdi 
Londra 28 - Yeni Zelanda 

bafYekili, memleketinin bütü 
menabiini lngiltere hükumetinin 
amrine amade kılmak üzere 
Loadraya gelmittir. 

Şehrin bazı yerlerini ge
zerek tetkikler yaptılar 

imarcı valimiz B. Sabri Çıtak 

Valimiz sayın 8. Sabri Çıtak 
evvelki gün beraberlerinde be
lediye ve parti reisimiz B. Etem 
Mendres olduğu halde ıehir 
içinde dolaıma yaparak Taba
kane deresi üzerindeki Naıilli 
köprüsünün ayaklarının tahkimi 
için köprll önllne belediye tara• 
fından yaptırılan beton ıedleri 
ve imar projesine g8re yapıla
cak pazar yerini tetkik etmiş
lerdir. 

Cumhuriyet Bayramında Halk Kürsüleri 
C. H, P. vilayet idare heyeti reisliğinden: 

28 - 29 ve 30/10/939 günleri parti alanına konulacak 
balk klr1lıtlnde ıaat 9 dan itibaren 18 ze kadar halk ha
tipleri Ye 18 yaş,ından · yukarı yurtdaşlar tarafından konfe
rans ve söylevler verilecektir. Söz söylemek arzu eden yurt
daşlar bayram gllnlerine kadar her gün parti ve vilayet re· 
iıliğine ve kOrsü faaliyete geçtikten sonra kürsii başında 
bulunan heyete müracaat ederek izin alır ve söylev veya 
konferaaıluını verirler. Bu kudıi vazifeye bütün münevver 
ve gençlerimiz davetlidir. 

1939 Yılı 

Cümhuriyet ba}rramı 
Kutlulama programından 

Bugün yapılacak merasime ait kısımlar 
Umumi Esaslar : 

1 - 29 ltkteırin 939 Pazar günü, Cumhuriyetimizin On 
altıncı yıl dönOmünft idrak ediyoruz. Bu itibarla her yıl ol
duğu gibi bu yılda. cumhuriyet devrinde yurdun istikbal ve 
ve istiklalini korumak hususuna sarf edilen gayret, emek 
ve elde edilen bllyilk muvaffakiyetler tamamile tebarüz 
ettirilecektir. 

Kanun hllkmüne g&re 28 İlkteşrin 939 Cumartesi günü 
Hat 13 de başlayarak 30 ltkteşrin 939 Pazartesi gilnü saat 
24 e kadar: sürecek olan bayram günleri şehirde, kasabalar-
da ve köylarde blltllo balkın iştirakile yaşanacak ve ku· 
thılanacaktı. · 

Kabul Resmi : 
2 - 29/10/939 pazar günft saat 9,30 dan itibaren vili

yet makamında kabul remi yapılacaktır. 
3 - Protokol mucibince kabul resmine dahil olanlar 

saat 9,45 de vilayet umumi meclisi salonunda hazır bulun-
malıdırlar. 

Kıyafet: Askeriyede: büyilk üniforma; sivillerde fıraktır. 
Fırak olmıyanlar için Cıket atay olabilir. 

4 - Sıra protokol mucibince teşrif et memurları tarafın-
dan temin olunur. 

5 - Kabul resmi saat 10,15 de bitmiı olacak ve kabul 
resminden ayrılanlar cumhuriyet alanıoa giderek yerlerini 
alacaklardır. 

Cnmhuriget alanında tören : 

6 - Saat 9 dan itibaren 18 nci maddede yazılı olan 
ordu, mektepliler, sporcular, müesseseler köylü ve tehirli 
halk cumhuriyet alanına gelerek protokol memurları tarafın 
dan gösterilecek yerlerini alacaklardır. Saat 10 da her kes 
alana gelmiı ve yerlerini almıt bulunmalıdırlar. 

- Sonu 8 inci sahifede -
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C. Halk Partisi 
Ve 

Halkevlerimiz 
Cumhuriyet Halk Partiıi, mu· 

ayyen bir sıoıfın menfaatlerini 
mlldafaa etmek, veya bazı pren
sipleri tahakkuk ettirmek gibi 
mahdut emellerle doğmuı değil
dir. O, bütOn bir cihan hu
sumetinin ilzerimize çevril~iği, 

diinyanın dört köşesinde şanlı 
payrağını dolaştırmış olan Türk 
milletini yok etmek, Türk vata· 
nını parçalamak istiyen cihan 
harbi galiplerinin ve müıtevlile
rin bııımıza üşüştükleri bir za
manda, milletimizin yaıamak 
kabiliyetinden, istiklal aıkından 
idare kudretinden ve nihayet 
arkaııoda taııdıiı şanlı zafer 
batıralarile beslenen kahraman
lık ıeciyesinden doğmuş milli 
bir prensiptir, ~ 

Ebedi Şef Atatürkün müba· 
rek eliY.:e kurulan :partimiz, bu 
ıuretle milletin en kutsi ve müı
terek duygularından doğmuş 
olduğu içindir ki, bütüd · milleti 
ıinesinde toplamıf, Cümhuriyet· 
çi, Halkçı, Milliyetçi, Devletçi, 
Liyik ve İnkilipçı vasıflariyle 
vatanın ve vatandaşların milli 
vt. müıterek menfaatlarini ileri 
bir cemiyet nizamının olgun 
tekimilfüne mazhar kılmıştır. 

Milletimizi muasır milletler 
seviyesinden ilstiln bir seviyeye 
yükseltmek iddiasında bulunan 
partimiz, en kenar .köylere ka· 
dar yaytığı teşkilatı vastasiyle 
köylerden başlıyarak derece de· 
rece ve kademe kademe nahi • 
ye, kaza, vilayet kongrelerinda 
te1bit edilen dilekleri memle· 
ketin ve balkın hakiki ihtiyaç· 
larını saymakta ve bu dilekle
rin tahakkuku için hükumet 
m•kamlarile iş ve fikir birliği 
yapmaktadır. 

On altı yıldan beri ziraat, 
ekonomi, sanayi ve kültür sa
hasında gördüğümüz ilerlemeler 
cumhuriyet halk partisinin ve 
cumhuriyet halk partisi huku: 
metinin iş ve fikir birliği saye
sinde yarattığı güzel eserlerdir. 

Bununla beraber cumhuriyet 
halk partisi, çok şey yaptığına 
değil, daha çok şeyler yapaca· 
ğına inanıyor ve her cumhuri· 
yet bayramı ileriye doğru yeni 
hamleler yapmak içJn bir hız
lanma vesilesi oluyor. 

Gayeye erişmek için dün Ebe· 
di Şef Atatilrkün .emrinde kalbi 
iman ve inan dolu olduğtJ hal
de gönüllü bir nefer sadaka
tiyle çalışan Tilr k mille: ti bu 
gün de onun en aziz, en kıy
metli ve en faziletli arkadaşı 
Milli Şef İsmet İnönUnün etra
fında toplanmıştır. 

Bütün dünya milletlerinin 
birbirine karıştığı ve birbirine 
saldırdığı şu zamanda Türkiye 
ve Ttırk milleti derin bir em· 
niyet ve huzur içinde çalışıyo .. 

Çok büyük ve çok kıymetli 
hatıralarla sev t. isi Türk mille
tinin vefakar kalbinde yaşayan 
Ebedi Şef Atatürkün aziz ru
hunu hürmetle takdis ederken 
ona halef olan Milli Şef ismet 
lnaoftyü tazimle selamlamak, 
uzun ömürler dilemek borcu
muzdur. 

Hallıevleri 
AtatOrkOn kurduğu büyük 

eserler arasında Halkevleri, 

AYDJN 

Nüfus siyaseti bakımından çocuk 
hekimliği ve bakımı · 

Çocuk Hastalıkları Mutabassısı 
Dr. Remzi Ulu#aı 

Bu aıırda bir milletin nüfusu 
çok, kültürü yüksel, parası bol 
olmadıkça yaşamasına imkan 
ve ihtimal yoktur. 

Milli hayat için bu üç ıart 
muhakkak lazımdır. Milletlerin 
ebediyen yaıayabilmeıi için nü· 
fusu çok olsa da kültürü az ve
ya biç yok olmasına göre her 
sahada ilmi, tekniği yüksek 
milletlerin eıiri olur. Killtiir her 
kuvvete her şeye hakimdir' 

Nüfusu az fakat killtilr bakı
mından yüksek olan bir millet 
kolay kolay hazmolunamaz. Ol· 
sada olmasa da mutlak o millet 
günün birinde varlığını kurtarır. 
Milletler arasında bunların bir 
çok mi1alleri vardır. Bunları 
yazıp saymağa lüzum ıörmiyo

rum. 
Kültür ve nüfusun azlığı bir 

memleket için büyilk bir fell · 
kettir. Bir milletin refah ve sa· 
adet içinde bulunması için top· 
rak, if, sermaye bulunması la
zımdır. Bizim toprağımız geniş
tir. Nüfusumuz .z)fadeleştikçe 

iıleyen eller çoğalacak ve git
tikçe sermayeler dolecak ve 
bolla nacaktır. ~ 

Nüfusun azalması dahili bir 
sebepten ileri geliyorsa çok va
himdir. (1700 [senesinde Fransa 
20 milyon, Almanya 19, İngil
tere 8 milyon imif) harp umu· 
miden evvel Avrupada hiç bir 
muharebe olmadıgı ve bir ma • 
razı milstevli zuhur etmediği 

cihetle 40 ıene zarfında birkaç 
misli artmıştır. Son zamanlarda 
bol ııbhi müeaseseleri güzel şe· 
raiti hayatiye ve her kadın ve 
genç kızların çocuk bakımını 

ve hastalığın, bilmeleri ve ta· 
nımaları yüzlinden doğan çocuk· 
larda vefiyat yüzde bir ikiye 
inmiş, bu gün bir iki asır ev
veline iÖre ~Almanyada İtalya 
da ve buna milmaıil memleket
lerde nüfus kesafeti haddinden 1 
fazla taşmaktadır. 935 ıtnesin· ! 
de İtalyada yalnız 9666 dane 
çocuk bakım evi mevcut oldu- 1 
ğunu ve bundan başka bütün I 
kadın ve genç kızlara çocuk 
bakımı ve hastahğına ait kurs- j 
lar verildiğini biliyoruz. Bizde 
ise buna göre hemen biç mesa
besinde kalır. 

Senelerce muvcudiy~timizi mu 

cumhuriyet halk partisinin halk 
terbiyesi için çalışan bir kültür ' 
koludur. 

Her yıl başka başka şehir ve 
kasaba ve köylerimizde yenile· 
ri açılmak suretiyle sayısı arla· 
rak memleketin dört bucağını 
bir ağ gibi sarmakta olan ·halk 
evleri, yüzbinlerce vatandaşı 

çatısı altında toplamakta, halk 
okuma odaları, halk dershane
leri, sahne temsilleri, rradyo 
neşriyatı, konser ve konferans· 
larla milli kiiltilrün yükselme· 
ıine çalışmakta içtimai, yardım 
kollarile dilşmüşlere, yoksullara 
ve nihayet birimize şefkat ve 
yardım ahlakını besleyecek te
ıebbüslerde bulunarak hakiki 
bir halk üniversitesi vazifesini 
görmektedir. 

Halkevleri dikkatli ve uzun 
hazırlıklardan sonra ille defa 
19 JUbat 1932 de 14 ~villyet 

haf aza etmek için yapmağa 
mecbur olduğumuz arkası arka· 
sma bitmiyen harpler nüfusu
muzu azaltmış ise de en ziyade 

asıl sebep içimizdedir, Bizi ge· 
miren bir çok bastalıklard•r. 

Hastalıklardan bir kısmı mühi
mi küçük yavrularımıza bakım· 
sızlık cehalet yüzünden ariz o· 
lanlardır. 

Memleketimizde doğum 
yoksa da çocuk ölümilnü 
tacak çareler bulmalıdır. 

azlığı 

azal· 

Nüfus siyaseti dediğimiz za
man aklımıza ilk önce süt ço-

cuğu ölümüne bir çare aramak 
olmalıdır. Yaşamak isteyen bir 
millet her halde nüfuın azalma· 
sına karşı olanca kuvvetiyle ça -
lışmak ister bunu bir vazifei 
bayatiye olarak kabul eder. Bu 

da doğan çocuk ölnmünü azalt· 
mak ile kabildir. Doganihay•t
ta tutmak ebeveynin olduğu ka· 
dar hükumetin de vazifesidir. 

Artık cehalet yüzünden ver· 
diiimiz kurbanlara nihayet ver· 

mek zamanı gelmiı ve geçmir 
tir. 

Medeni bir devirde kurunu 
vusta itiyatl~rı bırakılmalıdır. 

Çocuklarımızın bir çoğu bahu· 
sus köylerde anne sütü ile bes· 
len dikleri bat de vefiyatın fazla 
olması anneye düşen bir kaba· 
liattir. Daha doğrusu çocuk ba 
kımmı ve beslenmesini· bilme· 
meleridir. Her doğan çocuk bir 
sermayedir. Bu sermaye yalnız 

ana ve babanın değil ayni za· 
manda vatanın ve mensup ol
duğu miiletinde hissesi vardır. 

Biz manevi varlığında ezeli, ve 
ebedıyet Çsezilmiı bir milletiz. 
İmkin nisbetinde d . ğil imkinlR
rın çok üstünde çalışarak ço
ğalmalıyız. Yılda bin öl il yerine 

100 bin çocuk dünyaya getir· 
meliyiz çoğaltmaslna da bilmeli· 
yiz. Halihazırdaki · iibi yılda 

binde 20 nisbetiode bir nüfus 
fazlalığı türk milletini tatmin 
edemez. 

Anneler babalar gayret, yarı· 
nın mukadderatı sizin yaşata
cağınız gOrbüz, sağlam ve kafa· 
sı yerinde bilgili bir çocuk aes· 
li ve kaftlesi yaıatmak olacaktır. 

merkezinde açılmıştır. İkinci 
tertip olarak 24 haziran 932 
da 20 merkezde ve 1933 de 
muhtelif viliyat ve kazalarda 
21 balkevi daha açıldı. 1938 de 
balke'!lerinin sayısı 209 zu bul· 
du. Bu güne kadar şehir, kasa-
ba ve köylerimizde açılan halk
evlerinin mevcudud 367 dir. 

Her sene memleketin mubte· 
lif bucaklarında balkevlerinin 
açılmalarına devam olunacak 
va halkevinin yüksek prensiple· 
ri bütün memlekete yayılacaktır. 

Aydın, Çine, Nazilli, Söke, 
Bozdoğan, Karacasu kazalarile 

ve Nazillide SOmerbank fabrikasile 
Germencik, İncirliova, Umurlu, 
Sultanhisar, Atça, Yenipazar, 
Kuyucak ve BDrbaniye nahiye
lerinde olmak üzere vilayetimiz· 
de 14 halkevi her gün daha 
geniş netice alacak bir çalışma 
yolundadırlar~ * 

YOZ ı ! 

~agcaliik konuımaları : 

Onlar Ne isteyolar? Biz ne 
verebiliyoruz ? 

istediklerinin engin olduğu 
sanılmasın. Bizim verebileceği· 
miz şeylerdir. Fakat,bu günkü 
durumumuza göre, isteklerinin 
başda gelenlerine, değil köy
lerimizin canı, kanı, ruhu olan 
köylO, batta şehirlerimizin kon· 
for içinde yaşayan bahtiyar sa
kinleri bile nail olamadıiı aşi
kirdır. 

Türk köylüsü; en lıötü şart· 
lar içinde bile neıesini, istikbal 
hakkındaki ümit ve emellerini 
ruhunun taşkın heyecanını, sa
nat sevgisini kaybetmiyen biri· 
cik yaşıyan varlıktır. 

Mançudan tuna boylarına ka
dar uzanan engin bir diyara 
yayılan sayısı belirsiz türk boy· 
larının hepsinde ayni ruh can
lılığını, açıkca görmek mümkün. 

Sesi, nağmesi, gözü, kulağı, 
içi ve dışı serapa neşedir. O, 
keder, elem, teessür gibi içi 
yıkan iç olgulara kulak asmaz. 
Karnı aç, üstü başı perişan da 
olsa, ruhuna ses veren tek tel
den çıkan, ruhunun sevincine 
tercüman olan nağmeye gönül 
vermiş, onun heyecanına kapıl
mış, gönlilnü verdiği bu nağ· 
meye hareketleriyle de katıl· 
mıştır. 

Köydeyiz. Hem, evleri topra • 
ğa a-ömülü bir köyde. Y aşayıı 
yok sa nalan bir yerdeyiz. Sanı· 
lır ki, böyle bir yerde; ıssız 

bir köşede mevcut olan yalınız 
sessizlik, hareketsizlik, kısaca 
ölilmdür .• 
Akşamın alaca ·karanlığı için· 

de, köyün taşh, kumlu, çukurlu 
yollarında bir ses ye bir nefes 
bulmağa savaşıyoruz. Birdenbire 
durakladık: 

Bir ses var? 
Ses değil bir nağmedir! 
Tek telli bir saz! 
lıcrledik. İzbemsi bir kahve 

öniindeyiz. Alçak tavanlı, ka · 
panınca görünmiyen ve görOn
miyecek kadar alçak tavanlı 
olan bu yer bir kahvedir. 

Köy kahvesi! Köyün hareket 
ve fikir kaynağı! 

içeriye tereddüt etmeden dal· 
dık. Genci ihtiyarı, tahtadan 
yapılmıt iskemlelere oturmuşlar. 
Fakat ihtiyarların sedirlere yer 
leştiklerinin farkındayız. Kah
veain toprak zemini, bunlardan 
genç olanlarmın çevrelediği bir 
topluluk arzediyor. Dıvarlar 
kap karadır. Belliki yapıldığı 
günden beri kireç yüzü görme· 
miştir .• çeri girince dipte sai 
köşede ocak ve ocağın tüten 
odunları üstünde tenekeden ya
pılmış semaver diyebileceğimiz 
musluklu bir su tenekesi. Birbi · 
rine benzemiyen irili ufaklı ta· 
baksız fincanlar. Küflenmiş bir 
kahve tepsisi. Körez bir lamba 
ışığı. Ve gözleri tüten duman· 
dan kızarmış vefakar kahveci 
Durmuş dayı. 

Bu dekorun en canlı kötesini 
hareketsiz ve sessiz, istiğrak 
içinde, gönlünü sese, nağmeye 
vermiş bir küme teşkil etmek
tedir. 

Bu nağme, müstakbel modern 
Türk müziğinin temelini, maya
sını, özilnü teşkil edecektir. Ve 
bir glln bütün yer yüzü (Modern 
türk milziğinin) eşsiz zenginliği· 
ne hayran kalacaktır. 

Fak at, bu istek ne kadar 
uzak! Belki biz buna şahit ol
mıyacağız. Ne de olsa, bu ha
kikat bu günden, gözlerimizin 
kafamıza sindirdiği bir emel 
ve arzu olmaktan ziyade; buna 
~rişilmiş zannını veren bir şey· 
dir. 

Yazan : Kögcü 

Türk köylinlln basit fakat 
sıcak ve canlı muhiti içinde 
Türk sanatının definesi gömülü. 
Türk sanatına can, kan, rub 
veı ecek olan bir define. 

Büyük partimiz, iki yıldır 
türk ressamlarını bu definenin 
keşfine yolladı. 

Turk basınının en gllzide ya· 
zıcıları, türk köyilnün engin 
denizinde bu güne kadar tat• 
madıkları emsalsiz ileri görüşler 
sezdiler, bu zevki tattılar. Ba· 
lıo lezzetini ömrilnde bilmiyenin 
bu lezzeti tatması gibi. 

Türk müziğini sağlam temel· 
ler üzerinde ~arbın tekniğiyle 
işliyecek olan guruplar, köyün 
bu gizli defineleri içinde ken· 
dilerine gerek materyeli topla -
dılar. Pek yakında, toplanan 
bu meteryallerden Türk sazı, 
müziğinin göz kamaştıran mey· 
vesi devşirilecek. 

Bu gün artık, Türk heykeltra
ıı, türk mimarı, gözlerini mimar 
Sinanın yüksek dehuıodan fış· 
kıran layemut eserlere çevir· 
miştir. 

Garptan aldıklarımızı, kendi 
anlayış, duyuş ve görüşlerimiz· 
le mezcederek tamamen bizim 
olan ıekiller altında garbın da 
benimseyeceği kalıplara soku· 
yoruz. 

Pek yakında, yer yüzü, tllrk 
müziğine, heykelciliğine, resmi· 
ne, dün olduğundan ziyade 
borçlu hissedecek kendini. 

Fakat, biz özümilz6, mayamız 
olan köylilmiizü dinledikmi hiç? 

Ne isteyorlar diye sordukmu? 
istekleri, içlerindeki [ engia 

neşeyi taşırtacak, günün yor
gunluğunu gidertecek sesle 
müziğin kardeş olduğu sanattır. 

Sahne. Fakat öyle bir sahne
ye muhtaçdırlar ki, bu sahne; 
onların dilinden konuşsun. On· 
ların neşelenme isteklerine kar
şılık versin. 

Sanatta, komik dediğimiz ne· 
şe verici bölümle trajedi dedi
ğimiz ağlatıcı ve acı verici bö· 
lüm birbiri içindedir. Muhak· 
kakdır ki, her ikisini de sever 
ler ve 3everek benimserler. Fa· 
kat onun asil ruhuna neşe ve
retıi daha yakındır. 

Halk terbiyesinde bu gün, 
radyo olduğu kadar gezgin köy 
ve kasaba tiyatrolarının yeride 
boştur. İsteklerine karşılık ve· 
rememekteyiz. 

Büyük partimizin tahakkuku 
yolunda çalıştığı bu ana istek 
muhakkak ki pek yakın bir ge 
lecekte gerçek olacaktır. 

Çalııan, yıpranan, hesapsız 
enerji harcıyan, fakat asla ne· 
şesini kaybetmiyen özümilıe, 
kısa zamanda, (bir olan duyma) 
ve (görerek uyanma) vasıtasına 
vermek için (gezgin tiyatrolar, 
radyolar, sinemalar, saz heyet· 
leri.. Kitapsaraylar .. ) gönder
meliyiz. 

Bir karagöz, bir kukla oyunu 
iyi organize edilmiş gayelerin 
tahakkuku yolunda verebilece
ği meyvevi, bu gOn yaşayııın 
ağır şartları içinde on sayfalık 
bir kitapçık, broıör veremez. 

Türk köylüsünDn kafası, gö· 
zünde ve kulağındadır. Ruhun 
dehlizlerine açılan bu vasıtaları, 
ülkü ve em~ ilerimize de vasıta 
kılmak için onların ihtiyaçlarına 
cevap vermek için çalışmak 
zorundayız. 

Balkanlardaki çalışmalar bize 
örnek olacak kadar ileridir. 
Biz geride değiliz fakat onlara 
yetiımiş de bulunmıyoruz bu 
sabada. 



AYDIN 

Köylünün Kalkınma Davasında 
Cumhuriyet Hükümetinin Sulam_a işlerine 

Verdiği Ehemmiyet 
Gerek çiftcilik ve gerekse 

umumi 11bat bakımından Turki · 
yede ıu ve sulama işleri, bil
hassa köycülük davamızın esas 
ucsurlarından birini teıkil eder. 

Derin bir gaflet ve dalalet 
içinde biitiln meaıleketi bir ha
rabe haline getiren Osmanlı im
paratorluğu, her şey gibi su ve 
ıulama işlerini de ihmal etmiş
ti. Başıboş akan yer Ostü suları, 
yani dereler, çaylar, nehirler ve 
ırmaklar köylünün sıbatı ve zi· 
raati için bir ölüm ve felaket 
vasıtası idi. Nehirler ve çaylar 
mıntakasında çok zaman ıu bas
kınına uğrayan milyonlarca dö
nilm mahsul mahvolur, ıu altın
da kalan arazide ziraat etmek 
imkinı bulunmazdı. 

KöylO mütemadi bir ıztırap 
içinde idi. Mevsimler deniştikçe 
ıztırabın şekli de denişirdi. Kış
larda su baskını, yazlarda ku
raklık korkusu ... 

işte; daima deniıen ızbrabın 
mümeyyiz vasfı bu idi. Ve Oı
manlı imparatorluğu yok olun
caya kadar memleketin bu ha
yat davaıına elini sürmedi. Zen
gin bir mirasyedi gibi vergi de
di aldı, aıar dedi aldı, asker 
dedi aldı, ve bütün hayatınca 
uysal, feda kir ve çalışkan Türk 
köylOıilnil sağmal bir inek gibi 
ıağmakta ve soymakta devam 
etti durdu. 

Vergisini veremiyen köylil 
hapishanelerde çürüdü. Altın· 
daki ıitte, haraç mezat satıldı. 
Ona bu memleketin sahibi ve 
ef~ndiıi gibi değil, bir esir, bir 
kale muamelesi yapıldı. O de-
rece ki memleketi canile ve ka· 
nile müdafaa eden köylüde kı
mıldamağa derman ve yürllme· 
ğe takat kalmamıştı. 

Cumhuriyet idare1i Türkiyenin 
köy ve su davasıaı bu perişan 
haliyle buldu. 

• 
T6rkiyenin ilçte ikiıi kayln-

dflr. Zengin topraklarımız onun 

1 - Bataklıkları kurutmak 
suretile köylünün sıhhatini ia· 
de etmek. 

2 - Sulama kanalları açarak 
tarlaların sulanmasını, ıyı ve 
bcrek~ tli mahsul almak im ki-
nını vermek. 

3 - Zirai ihtiyaçlr için köy
lüye ucuz faizli kredi mllesseıe· 
leri açmak. 

Cumhuriyet idaresi bir taraf
tan sıtma müc.ıdelesi teşkilitla
lan vasıtasile bataklıkları kuru
tarak köylüyü sıtmadan kurtar
mağa çalııırken diğer taraftan 
sular idaresi memleketin bütlln 
su ve nehir mıntakalarında fa· 
aliyete geçerek kanallar açmak· 
ta, tarlaların sulanmasını müm-
kOn kılmaktadır. Köylünün ken-

r·~::-~ö~~:~·~ 
~~····~····~····~ 

liralık tabsint kabul edilmesi 
üzerine işe başlayan Nafia Ve
kAleti istikbalde Aydın ovasının 
sulanması mevzuunun ilk mer· 
halesini teıkil etmek üzere Hor 
sonlu sulama kanalını açmıştı. 

Z~raf, iktisadi ve sıhhi varlı
ğın en mühim unsurunu teşkil 
eden ıu itlerinin yurdun bütün 
bölıelerine teımili için 3132 nu 
maralı kanunla cumhuriyet bü
kdmetinin emrine 31 milyon 11-
rahk tahsisat ayrılmıt ve 1936 
yılı sonlarına doiru hazırlanan 

dıj-ı saha 6600 hektar. 
7 - Atça - Burun köy ka

nalı: 

Uzunluğu 85 kilometre, sula
dığı saha 19400 hektar. 

8 - Atça - Moralı kanalı: 
Uzunluğu 80 kilometre, sula· 

dığı saha 21300 hektar. 
9 - Tatarlar - Söke kanalı: 
Uzunluğu 35 kilometre, sula

dığı saba 28000 hektar. 
Buna göre; 
Işıklı gölünün bir hazine ha· 

vuzu haline getirilebilmesi ıçıo 

kilfü deresiyle diğer bazı dere· 
lerin mecraları sınai ameliyeler 
le çevrilerek göle akıtılacaktır. 

Bu İf 11.333.860 liraya 13 ni· 
san 1939 tarihinde müteahhide 
ihale edilmiştir. 

Mende~es üzerinde kanal hafriyatı 
Çine çayı üzerinde sonda; lar 

di emeği ve kendi sermayesile 
kurulan zirai kredi kooperatif
leri Tilrk köylüsil ve çiftçisi 
için en emin ve en işe yarar 
birer kredi müessesesi olmuıtur. 

Dilne kadar içinde yaban ör-
deklerinin mekan kurduğu (Cel
lat gölü) cumhuriyet idaresinin 
bimmetile bugün Türk köylilın
ne ve Türk çiftçisine en bere· 
ketli mahsul veren bir sağlık 
ovası, refah ve saadet yuvası 
olmuştur. Artık oradan, kur
bağaların ve yaban ördeklerinin 
sesi değil, derin bir emniyet 
ve huzur içinde çahtan çiftçi
lerimizin neıe dolu kahkahalar. 
geliyor. 

Cumhuriyet idaresinin büyük 

J 
· umumi bir programla yurdumu· 

zun on iki mıntakasında ve her 
mıntakada bir şube mllbendiıı-
liği kurularak derhal faaliyete 
geçilmiotir. 

Büyük mendres ve ayakları· 
nın sulama mevsimindeki sula· 
rının mendres ovasının bir kıs· 
mını bile sulamaya kifi gelme· 
mesinden, önce toplama bendleri 
yapmak lüzumu hasıl olmuştur. 

Bu sebeple coğrafi vaziyeti 
itibariyle en müsait görlllen 
Çine çayı üzerinde ve Çalda 
bent ıuodajlan yapılarak kaya 
vaziyetleri inceleomişse de müsbet 
bir netice alınamadığından Di· 
nar civarındaki Işıklı gölünün 
toplama idhar bavuzu haline 
getirilmesi muvafık görilldn. 
Ve büyük mendres ovasının 
sulanması esasları üzerinde ha
zırlanan bliyük projenin safha 
safha tatbikine başla~dı. Bu 
projenin ana hatla11 şudur: 

1 - Işıklı gölü Hazine bendi: 
istiap hacmi 350 m"lyon met

re mikap su. Sahası 70 milyon 
metre murabbaı. 

2 - Sarayköy sulama kanılı: 
Uzunluğu 45 k ı lometre, sula

dığı saha 7200 helitar. 
3 - Yen:ce - Bürhaniye ka

nalı: 

Horsunlu - Nazilli suhma ka· 
nalının 15 + 791 • 17 + 295 
kilometreleri arasında Kayran 
deresinin projesi yapılmış, ka· 
ual hafriyatı ve imalatı sınaiye· 
si 25448,22 liraya 2 mart 1939 
t~ribinde müteahhide ihale edil
miştir. 

Büyük mendreı sol sabili su · 
lama kanallarından P.irlebeyli 
kanalının hafriyat ve imcılitı 

sınaiyesi 64586,17 liraya 
11/3/939 tarihinde ihale edil· 
miştir. 

Horsunlu - Nazilli sulama ka· 
naliyle Pirlebeyli ıulama kana
lına su vtrmek üzere büyük 
meodres nehri üzerinde inıa 

SAYl ı 6~J 

Sıtma miicadelesinin açtırdı/ı 
bir tahliye kanalı 

yede bütün Aydm, Koçarlı ova
larını sulamak imkanı elde edil· 
miş olacaktır. 

Evvelce Bürhaniye boğazın
dan alınıp Horsunluya kadar 

olan arazinin sulanması için 
yapılan kanalın Nazilliye kadar 

temdit edılmesi için hazırlanan 
proje mucibince (Horsunlu - Na· 
zili) kanalı 114418 liraya 9/10/39 
tarihinde müteahhide ihale edil· 
miş ve hafriyat bayii ilerlemiş 
bulunmaktadır. Bu kanalın ye· 
ni açılan kısımlarından tarlala
ra su verilmektedir. 

Büyük mendres havzasında 
yapılm Jkta olan bu işler 1aye, 

sinde 160 bin hektar (takriben 

bir buçuk milyon dönüm) lük 

arazinin sulanması ve taıkınla

ra karşı korunması temin edil
miş olacaktır . 

Yine büyük mendres mınta· 

kasında Çine çayı ve Akçay 
sularından da istifade edilerek 

her iki vadinin civarında bulu· 
nan arazinin sulanması ıçm 

ctüdler yapılmakta ve projeler 
hazırla oma ktadır. 

Aydindao geçen ve bir çok 
köylerin arazisini su a.bnda bı

rakan t abakhane deresinin ku· 
ratulmasına ait ameliye bu ay 

içinde bitmiş ve Aydın ovası 
da bir sağlık yurdu haline ıo-

kilip etmiş olacaktır. 
Türk köylüsünün artık bir 

Pirlebegli kanalının mebuslarımız ttlrafından ilk 
kzaması ourularken - 30 Ağustos 1939 

Uzunluğu 30 kilometre, sula
dığı saha 1400 hektar Kurutulan Kemer bataklığı 

sabanile iılenecek, köylü refaha bir ehemmiyetle meşğul olduğu 
kavuşursa Türkiye refaha ka- su ve sulama siyasetinin bir 
vutmuı, yoksulluktan kurtulmuş safhasını da kendi muhitimizde, 
olacaktır. büyük Mendres mmtakasındn 

Her ıeyden evvel köylüyü görebiliriz. 
elinden tutup kaldıracak vasıta- Sıtma mücadelesi teıkilitı bu 
ları ve imkinları temin- etmek, mıntakada mevcut bataklıkları 
zararlı ve çalıımaaına engel kurutmuı bir haldedir. 
olan şeyleri yok etmek lazım- 29 Mayıs 1929 tarih ve 1482 
dır. Bu imkioları şu ıuretle numaralı kanunla on iki yılda 
bulba edebiliriı. ıarfedilmek. Ozere 100 milyon 

4 - Yenice - Çeşmebaıı ka • 
nalı: 

Uzunluğu 14 kilometre, sula
dığı saha 3600 hektar. 

5 - Horsunlu - Nazilli sula
ma kanalı: 

Uzunluğu 36 kilometre, sula· 
dığı ıaha 9100 hektar. 

6 - Yamalak - Pirlebeyli 
kanalı: 

l JY.unluiu 50 kHonıetre, ~uıa .. 

edilecek olan feslek regülatöril 
431787,45 liraya 20 haziran 39 
tarihinde ihale edilmiş ve işe 
başlanmıştır. 

Atça karşısında, tam akçayın 
mendrese karııtığı noktada ya
pılacak bir regülatörle mendres 
sağ ve sol sahiUerinden aşağı
ya doğru imtidat edecek Atça 
Burunköy ve Atça · Moralı ka
nalların• su vermek ye bu ıa-

su davası kalmamıştır. Asırlar

dan btri bazan yatagına çeki

lerek etraf&ı11a su vermiyen, ba· 
zan taşkınlar yaparak her ta
rafı suya boğan, sıtma .. yapan 

büyük mendres gibi azgın bir 
suya ancak cumhuriyet idaresi 
bHkim olabilmiştir. 

Ne mutlu bu günlere kavuşan 
Türk köylüsüne, 
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Bu hatlar Türk işçilerinin, Türk 
fenninin çetin ve muzaffer bir İm
tihanıdır. Mühendislerimize ve bü
tün işçilerimize vatan müteşekkirdir 
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. 

ıry * • v *"' + • w +~ • w +Y~"Y• •• ...... ~Y~"Y••••"+"• • yy W' ~ 
Münakalat vekili B. Ali Çetin 
Kaya bir tetkik seyahatinde 

Bilyük inkilip davalanmızda 
merhalelerimiz vardır. De

miryolunua Sivasa varışı, ti&yle 
bir merhalenin zaferidir. Ve 
bizde demiryolu politikası, milli 
ibtilille yaııttar. Dokuz yıl ön· 
ce politika11aın bir milli eıeri 
olarak Sivas demiryolunu açar
ken, İnönü bu tarihi hakikate, 
JU sözlerle işaret ediyordu: 

"Büyük millet meclisidtn Ga
zinin riyaaetiade toplanan ilk 
hnkumeti, 336 da dünyanın bn
tiln ateşleri baıına yağarken 
yarınki mevcudiyeti hazin bir 
ıilphe altında iken, vatandaılar 
yahnayak ve ıopa ile milstev
lilere kartı koymaja çahşırlar· 
ken biltiln mamureleri elinden 
gitmiıkeo ve hazinesinde bir 

15 YILDA 
Milli sermaye ve milli teknikle 

3189 kilometre 
Demiryolu Yaptık 

notlar ve rakamlar okuyacaksı
nız: Sert, isi ve serkeı bir ta· 
biat üzerinde, ileri ve garplı 

bir bayatın teıislerini kurmak, 
ona hürriyet kazandırmak ka
dar güç olmuıtur. Milli Şef, bu 
nesil için bunları baıarmanın 
bir ıeref zarureti olduiunu sör 
liyordu: 

rinden ray devrine geçiş, asır
ları~ istihalelerinden sonu vll
cut bulmuş bir inkilapta: Biz 
onu on beş yıla sığdırdık. Yüz 
senenin işini bir tek yıl içinde 
halletmek Kemalizme bas bir 
vaslf ve demiryolu bu hakikatin 
eşsiz eseridir. 

İmperatorluk 62 yılda 4098 
kilometre demiryolu yapbrabil
miştir: bunlardan tek bir met-

resi daha milli sermaye ve tek· 
niğin eseri değildir. Hiç bir za
man milli ihtiyaçlara uyınıyaa 

bu hatlar, bir spekülasyon mev 
zuu olarak, memlel(etin iktisadi 
ve milli menfaatlerine, hatta 

hürriyet polıtika prtlar ıaa asla 
uygun olmıyarak yapılrnı?tır. 
Biz kendi sermaye \ "e kendi bi-

leğimiz ile on beş yılda 3189 
kilometre demiryolu inşa ettik. 

Münakaltit vekili Menderes köprüsü başında 

Bir tek saııtiminio bize bir milli 
kazanç getirmesine, milli müda· 
faa, ticaret, ekonomi, bayındır
lık ve bülisa halk hayatını ali
kalıyan biltün mevzularda ina
mlmaz faydalar temin etmiş ol· 
mıya dikkat ederek .. 

tek lira yokken ilin ettiği ilk "- Biz, baba oğul yanyaoa 
programında Ankaradan Yahşi- cephede, ve ana kız yanyana 
bana ıimendüfer temdit edece· Anadolu yollarında hizmet isle· 
ğini ıöylüyordu. Bu hazin badi- diğimiz vataadaılara liyık ol- On beı yılda, imperatorluğun 

ıeyi, nesillerimizin zihinlerine 
yerleşecek bir ibret dersi telik 
ki etmezmisiniz?,, 

Sivas Erzurum yolunun aşağı 
yukarı yarısı idi. Çok çetin 
bir mücadeleden sonra lokomo· 
lifin refah ve medeniyet götü
ren varlığma kavuşan bu tarihi 
şehrin bayramım açan laönü, 
30 ağustos 1930 da, kızgm bir 
yaz güneşi albnda uzun ve ta
rihi nutkunu söylerken bir milii 
hasrete işaret ediyordu: 

"- Aklımız ermeğe başladığı 
günden beri, bu memleketin 
asgari· olarak Rumeli hududunu 
Anadolu hududuna · bağlayan 
bir şimendüferin hasretiyle tu
tuıtuiunu biliriz.,, 

Bir milli hasret bu gün din· 
tnektedir. 

Borada, gelecek nesıllerin ö
nünde daima miaaet ve şilkran 
duyacakları bir bilyük medeni
yet ve bayındırlık eıerine dair 

Dalama köprüsü 
dukları ve vadettiğimiz netice- 62 yılına çok yakm bir in· 
leri göstermek için yaşıyoruz.,, şanın yanı başında ve onun ka 

Bu neticeler, vatandaşı yeni dar, belki daha mühim olarak 
zamanlar haya tun temin eden kaydetmemiz lazımgelen mese · 
eserler halinde verilmiıtir. De· le, yabancı demiryollarmın mil-
miryolları bu eserlerin batında Jete intikalidir. r Aydın, lzmir -
geliyor. Kervan ve yayla dev- Kuoba ve temdidi, şark demir• 

s M' , L 

ATAMA 
Geçiyor milyonlar yine senin önünden 
Geçiyor titreyerek, sarsılarak bu yerler. 
Geçiyor yine ordu daha kuvvetli dilndea 
Geçiyor göklere bak yıldırım gibi g6rler 

Yine g6zler önftnde parlayor altın baım 

Yine gözler önünde dün gibi bu gün, yarın 
Yine gözler önünde mütehessim bakıyor 
Yine onun ülküsü hep önünden akıyor. 

Büyük Atam batımda güvendiğin timdi var 
Gösterdin lnöoünde ağardı bu ıafaklar 
Y.alaız Oaun yüzünde görünür ıenin yüzün 
Yalnız onun sc ıinde duyulur ıenia söziln 

On altı yaşındayım as1rdan daha büyük 
ismimi dünya bilir bana dll!rler Yüce Türk 
Atam s~nle yükseldi şereflendi bu millet 
Atam emanettindir bizlere cumhuriyet 

Atam ülkiinde ölmek en büyük emelimiz 
Atam ülkümü tatır sarsılmaz temelimiz 
Yine sesin gürleyor on altıncı yıllara 

Yine sana yaklaşır yürüyen Ankaraya 

Nail Uçar 

Hava Yollarımız 
Tayyare, yalnız bir harp ale

ti olarak değil, en seri bir na· 
kal vaııtası olmak itibarile de 
medeniyet dünyasında mühim 
bir mevl<i iıgal etmektedir. 

Böyle olduğu halde cumhuri
yet devrine kadar tek bir yol· 
cu tayyaremiz yoktu. Cumhuri· 
yet hükumeti bu mühim noksan 
l ı ğı takdir ederek bava yolları 
idaresini ilk defa 1935 senesin
de teşkil ve 

933 senesinde : Ankara- Eski 
tehir • İstanbul 

934 senesinde : Ankara· Kay
seri - Diyarbıı kır 
hatlarını teıis etmiştir. 

Mtvcut 3 yolcu tayyaresile 
935 senesine kadar bir tecrübe 

zı=-

yolları, Bursa-Mudanya, Anado
lu-Bağdat demiryollanaı satın 

aldık. 

iş hacminde artış, güç inanı· 
hr bir haldedir: .. 1933 de beı 

milyon olan yolcu say1S1 1937 
de yirmi milyonu geçmiştir. Yi-

ne ayni müddet zarf •nda yapı· 
lan tren kilometresi S milyon-

dan 14 milyona çı1'mışbr, yolcu 
hasılatı dört milyondan 10 mil
yona, eşya hasılat. on milyon
dan yirmi . milyona yükselmiştir. 

Tarifelerde yapılan tenzilat, 
memlekette canlı, hareketli bir 
iç turizm hareketi yaratmıştır. 
Milli ekonominin, endüstrinin 

ticaretin ve mübadelenin lüzum 
lu gördüğü tedbirler ahnmııtır. 

Madenlerimizin bir ihraç metaı 
olmas1nda, demiryol tarifelerin · 

de ahnan tedbirlerin bilyü" hiı 
sesi vardır. Memleket bayvan-

cıhğını bşvik, hayvan ihracnu 
ve bayat ucuzluğunu lrolaylaş-

hrmak için tarifede değişiklik
ler icra cdilmiıtir. Liman, rıh
tım, iskele ve bammahk tarife
leri, memleketin imar faaliyeti 

devresi geçiren hava yolları· 

mızla milaakalit idaresi 935 
senesinde Nafia vekil~tine ve• 
rilerek ( Hava yolları devlet i'· 
letme idaresi ) adı altında yeni 
ve modern bir teıkilit vücude 
getirildi. Ve büyük şehirlerimiz 
arasrnda bava münakalihnı 
intizam ve emniyetle temin 
maksadile logiltereden büyük 
ve seri ıon sistem yolcu tayya· 
yareleri satın alındı. 

Bugün: 
Ankara - İstanbul, Ankara -

lzm'r arasında muntazam yolcu, 
posta \ e eşya taşınmak suret ile 
üç büyi:ik şehrimiz bava yaUyle 
birbirine bağlanmış bulunmak· 
tadır. 

sa 

ucuz . talebe biletleri, halk tica· 
ret biletleri, guruplar için ko-
laylıklar birbirini takip eden 
müsbet tedbirler halinde demir· 
yollar1mızıa milli hayat içindeki 
vazifesini verimlendirmiı tümul · 
leadirmiştir. • 

iş hacminin yükseliıine muva· 
zi olarak artan levazım ve mal· 
zeme ihtiyacını karıılamak bir 
milli imal mevzuu olarak ele 
alınmış ve bu maksatla Sivasta 
eıi komıu memleketlerde bulun· 
mıyan kapasitede bir cer atel
yeıi tesiı edilmiş, vagon tevzi 
büroları tezyit edil mit hatlar ik · 
tiıadı mmtakalara ayrılmışbr. 

Bütün bu faaliyet, cumhuriyet 
hükumetinin bu güakn ileri ör
nek ve muntazam demiryolları· 
na vilcut vermiıtir. Bu eserler 
bizim milli gururlarımız arasm· 
da yer alm1.Ştır. Bunu milli ıe· 
fimiıin aelibiyetli liıanından, 
millet namına tekrarlayalım: 

"- Bu hatlar türk işçilerinin 
türk fenninin çetin ve muzaffer 
bir imtihanıdır, Mühendislerimi· 
ze ve bütiln iıçilerimizc vatan 
milte9ekkirdir.,, 
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Gençlik ve Spor 
Cumhuriyet· devrinde spor 

Yurdumuzda spor teıkilitı 
şuurlu ve faydalı bir şekilde 
1923 ıenesinde cumhuriyet ida
resiyle başlar. 1908 de meşru
tiyet devrinde mahdut kimseler 
spor yapmakta idiler. Sporun 
ehemmiyetine bioaeo maalesef 
o zamanki idare siyasi maksat
lar dolayısiyle geoçliğia toplu
luğuoa müsaade etmeyordu. Bin 
netice memleket mikyasmdaki 
gençliğe spor yapmak fırsatı ve 
rilmiyordu. 

1908 senesiade İstanbulda Al· 
tan ordu, Anadolu, Galatasaray, 
Fener bahçe adındaki kulüpler 
açıldı. İzmir, Samsun, Trabzon 
gibi vilayetlerimizde kulüplerin 
açılması ile spor hareketleri gö
rüldü. Bu kulüpler biç bir resmi 
makamdan yardım görmüyorlar
dı. Kendi aralarıuda müsabaka
lar tertip ederek disiplinsiz bir 
ıekilde çalıııyorlardı. Osmanlı 
devrinin ıon zamanları milleti 
hareketsizliğe ve binnctice za· 
fiyete düşürmüttür. 

fstiklil tacını batına takarak 
cumhuriyet idaresine kavuşan 

Türk milleti ve onu idare eden
ler spora layık olduğu •mevkii 
vermek için ilk defa ( Türkiye 
idman cemiyetleri ittifakı ) oı 
kurmuşlardır. 

1936 senesinde Türkiye idman 
cemiyetleri ittifakı 8 inci kon
gresini akdederken nizamname
sini yeni esaslara göre değişti· 
rerek ismini de (Türk spor ku· 
rumu) na tahvil etmiştir. 

Bu yeni esaslara göre Türk 
spor kurumu, yurdu kurtaran 
ebedi Şefimiz Kemal Atatürkün 
cumhuriyet ve istiklalimizi ken· 
disine tevdi etmiş olduğu Türk 
gençlij{ini, ruhi ve manevi ba
kımdan olduğu klldar bedeni ve 
maddi bakımdan da bu değeri 
ölçillmez vediayı koruyabilecek 
iktidara sahip, şuurlu, canlı, bir 
dOtünceli ve bir hareketli bir 
( Sporcu gençlik birliği ) halinde 

ilerletip geliıtiroıek vazifesini 
üzerine alarak 29/6/938 tarihine 
kadar partimizin yüksek hima
yeleri altında vazifesini Türk 
gençliğine liyık bir şekilde ba· 
ıararak beden terbiyesi kanunu 
ile ( Türk ıpor kurumu ) bütün 
malları, hukuk ve vecibeleri be
den terbiyesi genel direktörlü
iilne intikal etmiştir. 

Spor işlerimizin programlı, di
.tiplinli ve kontrollü bir şekilde 

inkişafını temin maksadiyle Bü
yük Millet Meclisinin 29/6/938 
çarşamba günkü toplantısında 
beden terbiyesi kanununu kabul 
ederek Başvekilete bağlı hükmi 
şahsiyeti haiz beden terbiyesi 
genel direktörlüğü kurulmuştur. 

Yurddaşıa fizik ve moral ka
biliyetlerinin ulusal ve inkılapçı 
amaçlara göre gelişimini sağlı
yan, oyun, jimnastik ve spor 
faaliyetlerini sevk ve idare et
mek O zere kurulan beden ter-

biye genel direktörlüğü memle
ket sporuna yeni bir istikamet 
vererek ordu sporu, mektep 

ı sporu, halk sporu diye ayırmak 
suretile kontrollu ve sıhhi şart
lara uygun olarak yapılmasını 
temin etmiştir. 

Kanun bizi şimdilik 12, 23 
yaş arasında sporla mükellef 1 
tutmuş biz 7 den 70 ~e kadar kea-

dimizi sporla mükellef tutmalı
yız. Bizden beklenen ve umulan 
verimi fazlasile vermeğe muk
tediriz. 

Va tan borcunu ödemek için 
herkesin nefsine karşı cismani 
bir takım vazifeleri olduğu gibi, 
içinde ya~dığı muhite kartı da 

Yazan : JJI. J B E R 

içtimai mecburiyetleri vardır. 
Bu mecburiyetlere fizik ablak 
diyorlar k\ bunu iki kelime ile 
ifade etmek mümkündür : 
Sağlam olmak 1 
Medeni bir cemiyette fikren 

ve bedenen iyi yetişmiş bir in· 
sana sağlam denir. Sağlam bir 
insan vatan borcunu kolaylıkla 
öder ve çok yaıar. Hak ve ha
kikati müdafaa için doğruyu, 
eyiyi, güzeli temessnl eden kuv· 
vet her zaman makul ve mute· 
berdir. Bu kuvvet fikirle bede
nin müşterek mesaisinden do
ğar. Zayıf ve acizlerin mahrum 
oldukları ve imrendikleri halde 
elde tedemedikleri bu kuvvet 
kimseye verilmiş hususi bir im· 
tiyaz değildir. Fikir gibi vilcut
da talim terbiye sayesinde in
kişaf eder. 

" Yunanhlar beşer hilkatinin 
tereddiye olan meylini biliyor 
ve ona karıı mücadele ediyor· 
lardı Yaradılışında gürbüz in
sanlar oldukları halde sıhhatin 
idamesi, ahlakın yükselmesi , 
vücudun güzelleşmesi için idma
na dini bir mahiyet vermiş
lerdi. Eğer bizlerde yeni yeti
ıen nesli tereddiden korumak 
istiyorsak onların muhtelif ek
zersizlerle adelelerini takviye, 
cümleyi asabiyelerini teskin, 
zekilarıoı tenvir etmiye iayret 
etmemiz lazımdır. ,, 

Artık spor insanı kemale yak
laıtıran en kıymetli bir vasıta 
olduğuna hiç kimsenin şüphesi 
kalmamı~hr, 

Spor insanlar için bir eğlence, 
bir fantazi veya moda değildir. 
Spor hayat mücadelelerinde bi
zi muvaffakiyetle ul aştırabilmek 
için ileri sürülmüş çok kıymetli 
bir vasıta ve muhtaç bulundu
ğumuz bir terbiyedir . 

Dünyadııki bDtlin milletloriu 
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Demiryolu 
Siyasetimize bir bakış 
~ ............... ._._..,1'...ıA.••~~~ .,..., ••••• 

Demirgolu, memleketin 
tüf ekten, toptan daha 
mühim bi emniyet si
/O.hıdır. Malatya 14 şubat 931 

ı K. ATA1'ÜRK 
...... ..-..-. ..._,.. .... ~ ....... ~ ..... y ... 'Y ..... ..-.-.... ..... # .... 'W"" .............. . 

Zaf .. rden sonra milli mücade
lenin sadık yardımcısı kağnının 
artık yerini bırakması zamanı 
gelmişti. 

Asırlardan beri tekerlekleri· 
nin ahenkdar sesleriyle dolan 
Anadolunun her yerinde loko
motifin çıkardığı tiz düdük ses
lerinin işidi1mesi zarureti vardı. 

Umumi harpte, milli mücade
lede, dahili isyanlarda bu yüz
den çektiklerimizi bilmeyen ve 
öğrenmeyen tek bir Türk yok
tu Herkes demiryolu istiyor ve 
memleketin her tarafını birb ri
ne bağlanmış görmek hayalini 
besliyordu. F~kat demiryolu yap 
mak, demiryolu işletmek Türkler 
için tahakkuk edemiyecek bir 
hayal telakki ediyorlardı. Her 
kes bekliyordu ki milyarlarca 
sermayesi olan bir şirket gelsin, 
demiryollarını yapsan ve onları 
işletsin ve memleket yükselsin. 
i,te bu kağnının hakim olduğu 
zamanlar ortaya bir Çester pro-

. jesi atıldı . 

Çestere verilen imtiyazda hat
tın her iki tarafında yirmi ki
lometrelik bir sabadaki maden· 
ler ve her türlil sanayiden isti
fade edilecek bir takım imtiyaz 
lar ve tercih hakları da verili
yordu. 

Bu projeyi o günkü meclise 
kabul ettirmek için Nafia Ve· 
kilinin uzun uzadıya projeyi mü
faa ettiğini de batırları:ı. En ni
hayet 339 senesi bidayetlerinde 
olacak meclis bu projeyi kabul 
etmekle beraber az bir zaman 
sonra tahakkuk edemeden tari
he gömüldü. 

Kendi varımızla demir yolu 
yapmağa ve işletmeğe, başımız 

Ebedi Şef Atatürk karar ver
mişti. İlk olarak umumi harpte 
dar hat olarak inşasıaa başlanmış . 
olanAnkara Sivas-Erzurum askeri 
demiryolunua geniş hat olarak ı 
ikmali karar altma alınmı ş An
karadan Yahşıhana k adar de
kovil olarak işliyen bu hat nor- 1 

mal hatta tahvil ve Yahşıban
dan Kayseriye kadar olan 320 
kilometrelik kısımları da iL mal 
edilerek 1927 senesi sonlarında 
Kayseriye kadar olan kısım i_ş -

büyük bir hızla spor davalarına 
sarfettikleri para ve emekler 
hayret edilecek kadar büyüktür. 
Sağlam insan her devirde oldu
ğundan daha ziyade asrımızda 
daha büyük bir mesele halini 
almı.ştır. Çünkü ilmin fennin 
terakkisi mücadele ve yaşamak
taki şartların gün geçtikçe ağır· 
!aşması insanlarda fizik kuvvet
lerin muvazeneli ve devamlı ola-

' hilmeıile mlimkilndilr. 

Yazan: C. K. 

letmiye açıldı. Bir taraftan bu 
yol yapılmak iizere iken diğer 
taraftan da istiklal harbi zama• 
~ında esasen Türk işçisi ve 
Turk memuru tarafından iıleti
len ve hissesinin kısmıazamı ec· 
nebi ellerde bulunan Anadolu -
Bağdat hattını satın aldık. 

Demiryollarını kendi paramız· 
la, kendi bilgimizle yapmağa 

başladık, nehirler taıdı k6pril· 
leri sular aldı götürdü fakat 
nakliyat yine durmadı. Tarifeler 
indirildi hatlar yine kendini ida: 
re etti. Bütün dünya üzerindeki 
demir yolları zarar ettiler biz 
yine zarar etmedik. Satın aldı· 
ğımız hatların amortismanlarıoı 
yioe o hatların varidatile ödü
yoruz. 

Türk demiryolu yapamaz, 
Tilrk demiryolu işletemez diyen 
ten düşünceler, Türkün makus 
taliini yenen Ebedi Şef Atatür
k ün ve ( memleketi demir ağ
larla örmek en büyük azmimiz
dir ) diyen Milli Şef İnönünün 
hayal sanılan sözlerini bugiin 
gözlerile görsünler. 

Osmanlı hükumeti zarnınında 
memleketimiz dahilinde 3400 ki
lometre bir yol mevcutken buglln 
7000 kilometreye yakın demir
yoluna sahibiyiz. 

Vasati bir hesapla cumburi· 
yet Türkiyesi 4000 kilometreden 
f afla yol yaptı. 

Şirketden satın alınan yol
lar hemen hemen bütün teıisa· 
tile yenilemek mecburiyeti kar• 
tısında bulunuyoruz. Bilhaasa 
Aydın demiryolu ıirketinden 
alınan Aydın battı bntnn 
tesisatile işe yaramaz bir vazi
yette iken bugün demiryolları 
idaresini büyük masraflar kar· 
şısında bırakmıştır. 

Çamlık tüneli ve Çamlıktan 
Se' çuğa kadar güzergihıo de· 
ğişmesi ve bu tesisahn ikmalin
den sonra bu hattın da diğer 
hatlarımız seviyesiae getirilmesi 
için çalışılmaktadır. • 

Mcınlet dahilinde ecnebi şir
ketler ellerindeki bütün yolları 
satın aldık. Demire, kömüre; 
bakıra vardık. Erzurum ve Di· 
yarbakırı aştık yarın kardeş 
İran ve İrak hududundayız. 

Yeni Türkiye bedeni, kafası 
muvazeneli gençlere ve insan
lara muhtaçtır. İnsan yapısının 
ve zekasunn güzelliği ve kud
retile bılkatin en büyük bir var· 
lığıdır. 

Bütün bu varlıklarımıun kay
nagı olan spor kanımızdadır. 

Tarihin ilk glinlerinden beri ha· 
rekcti sevmiş, benimsemif, kuv· 
vet ve kudretimizi cihana ölçü 
olarak \ı'Crmif bir milletiz. 
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Vilayetimizin 939 · Yılında Zirai Vaziyeti 
Geçen Seneye Nisbetle Memnuniyet Verici Bir Mahiyettedir 

••·•~AAAAA•AAA~AA•AAAAAAA l KapiliilaS!Jonlu salta- ! 
1 ııat cleı,ri11de Tiirhiye ı 
~ bir a(:ık pazartlı. Yi-

j 11eceği b_uğı/ay bile dr-1 l şardan gelirdi. ı 
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lluınhuriyet devriıı- ı 

de buğday isti kliili-

ı mizi de _kazandık. ı 
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Nazilli ı..pamuk istasyona 

1 - Kışlık mezruat: Vilaye· 
timizda geçen son bahar mev· 
siminde kifi miktarda yağmur 
lar10 düımesiyle ekim işleri nor· 
mal bir halde yapılmıf cennet 
yurt parçası olan vilayetimizde 
bu ıuretle başlayan ıenenin ilk 
ziraat faaliyeti çiftçilerin yüzü· 
nü de güldürmeğe başlamıştır. 

Bunu, kışın müsait çok müsait 
geçmeıi takip etmiş ve ekinler 
kardeşlenmiş ilk zamanları kı
fın bir az kurak gitmesi bir 
parça endişe uyandırmış ise de 
kıt sonlarına doğru bu endişeyi 
gökten inen feyizli yağmur dam 
laları ile yerden fışkıran feyiz 
birleşerek bertaraf etmiştir. Ne· 
tice olarak yaz içinde kuraktan 
endişe uzaklaımııtır. 

2 - Aydın merkezlerinde 
yapılan yağı' rasatlarına göre 
1939 yıla içinde her ay düşen 
yağmur miktarları aşada cet· 
vel balinda irae edilmiştir. 
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24.5 

Yekun 445.2 
3 - Yazlıklar: Bu sene bazı 

yerlerde yazlık ekinler bir par
ça geç kaldı ise de kışın son
larında düşen bereketli yağış 
lardan işba halinde bulunan 
toprak bu mahsulleri yetiştir

nıekte hasislik edememiştir. Bil· 
hassa mıntaka itibariyle çok 
ehemmiyeti haiz bulunan pamu
ğun yüzde 10 nisbetinde fazla 
ekişli ve diğer mahsullerin de 
geçen yıllara nazaran muhte· 
lif niıbetlerde artışları vilayeti· 
ınizde ziraat faaliyetinin cum · 
huriyetin terakkilerini takip et
tnekte olduğunu göstermektedir. 1 

Pamuk mahsulü daha fazla 1 

Zeredilmeıine müsait şerait 

ille ı cutken halkın tohum temi
ninde güçlük çekmesi bazı mın· 
takalarda zeriyatm nisbeten az 
Yapılmasını iotaç etmiştir. 

Yazlıkların yetiştirilmesinde 
en ziyade şayanı ehemmiyet 

olan sulama keyfiyeti olup buda 
yüzde 5 ile 25 arasında birçok 
mıotakalarda artmıştır. Kanal
ların açılmasiyle cumhuriyetin 
feyizli eli bu nisbetin bir kaç 
yüz misline çıkacağım iftiharla 
söyliyebileceğimiz gibi yakın 

bir zamanda semerelerinden de 
istifade başlayacağına şüphe 
yoktur. O zaman motwlerle 
sulanan tarlalar daha az mas· 
rafla iıka edilebilecek ve mali· 
yet daha ucuza temien edilecek· 
tir. 

Diğer taraftan pamuğun eki· 
liş tarzı sıravrri yapılması ve 
çapa makinalarile çıpalao· 
ması gün geçtikçe taammüm et 
mekte geçen yıla nisbetle hayli 
artmııtır. ve bu suretle istihsal 
umumiyet itibarile yüzde 35 
derecesicde istifade temin edil· 

Çalışkan Türk kadını 
tarlasında 

raber neticeyede yaklaşmıştır. 
Bu hususta genç ve faal müben 
dis ve tanılmış beynelmilel mü
tabassıslarm bu davayı ehem
miyetle tetkik ve takip ettikle· 
rini ilaveye lüzum yoktur. 

5 - Zeytin mahsulu: Halk, 

Aydın nümune fidanlığı 
mektedir. 

4 - İncir mahsulü: İncir mah 
sulleri iyi vaziyette yetişmiştir. 

Mahsul idrak ettiği zaman ıon 
düşen yağmurlardan bazı bahçe 
sahipleri zarar görmüş ise de 
umumiyet itibarile yüzde lSden 
fazla zarar haddi vilayet dahi
linde yükselmemiştir. Satış ba
kımından kooperatif ve inhisar· 
lar bahçe sahiplerinin yüzünü 
güldürmüşlerdir. 

Diğer cihetten: incir kurdu 
ile mücadele bakımından koo· 
peratiflerdeki fümigasyon terti
batlarının bayii faydaları mü· 
şahade edildiği gibi ziraat mü
cadelesininde semereleri 2örül
müştür. Ayni zamanda bu mah· 

1 

sulü tehdit eden ( kökuyuzu -
kök çürüklüğü) denilen mantari 
ve cezri hastalığın da önünne 
geçilmesi için ezcümle ziraat 
teşkilahnıo mücadele kısmı fev
kalade basiretkAr ve plinh ça-
hşmaların:ı devam etmekle be-

zeytin mabsulunü bir yıl alır 
bunu takip eden yıl az mahsul 
olur der. Bu yıl bir itikat hali
ni almış fikrin kalkacağı sene· 
lerin dönümünü teşkil etmekle 
kayda şayandır. 

3573 sayılı zeytin hakkında 
ki kanun bu yıl tatbik sabası· 
na girmiı olmakla her senekin
den daha fazla zeytinliklerin 
imar ve bilhassa hayvanat tah
ribatından vikaye edilmesi na• 
zarı dikkati uzaktan celbedecek 
derecededir. Fenni şekilde ba
kılan bir zeytinin her yıl mah
sul verdiğini görmek artık gü· 
nün fevkalade hadisalerinden 
çıkmıştır. 

Vilayet dahilinde ve kazalar· 
da hariç vilayetlerden getirdi
len aşı kal-emlerinden bazı mın· 
takalarda istifadeye başlamış 
ve bu iş üzerinde yerinde ve 
köylüden tedkikatta bulunan 
bizzat valimizin gayretlerile da
ha ziyade bu husustaki faaliyet-

erbegli incir istasyonu 

lcre hız verilmiı ve önümüzdeki dilecektir. Satış hususu ise ta-
yıllarda ayrıca sofrahk ve sa- mamiyle mutmaindir denebilir. 
lamuralık iyi cins kalemler te- 8 - İstikbal hasılatı üzerinde 
darik ve tamimile salamura yap- çalışmalar: 

ma usulleri için halka kurslar Köylü ile çok yakından all· 
açılması için teşebhüsata giri· kadar olan ziraat teşkilatı onu 
şilmiştir. tarlasında ve bahçesinde gör· 

6 - Meyvecilik : Viliyetimiz mekte onun ilerlemesi hususla· 
meyveciliğe çok müsait olması rını mahallinde tesbite çalışmak 
itibarile bu hususta iki cihetten tadır. Bu husustaki ana hatlar 
inkişaf1Da çalışılmaktadır. telbisen şöyle zikredilebilir. Mey 

A ) Köylerde ziraat teıkilitile vacıhğın ihya ve terakkisi için 
halka fenni bakım ve yetiştirme daha geniş teıkilitla bir taraf· 
usulleri öğrelilmesi. 

8) Hususi muhasebe fidanlı
ğında yetişen iyi cins meyva fi· 
danlarını iklime tetabuk etmiş 
bir halde anaç olarak tevzi ve 
bu suretle iyi cinslerin tamimi 
ile. 

Her iki şekilde çalışmanın 

semeresi meyva mahsullerinin 
seneden seneye artmasile görül
mektedir. Buna ilaveten mahreç 
ve anbalaj usullerinin fenoileş
tirilmesi de ilave edilec"ktir. 

7 - Tütüncülük: Tütün mah
sulünün azami iyiliği için her 
sene olduğu gibi bu sene de 
icabeden tedbirler alınmıştır. 
Ezcümle: 

Fideliklerin yıllanmış gübre 
kullanılarak yapılması, muzır ot 
!ardan ari bulunm3sı, aı ve iyi 
tohum ekilmesi bilhassa temin 
edilmiştir. Ayni zamanda da tah 
dit komisyonları marifctilc tütün 
ek1lecek en münasip mahallerde 
tesl:.it edilmesi bu yıl ikmal e-

tan fidanlıkta yetiştirilen anaç· 
hk fidan tevzii ve diğer taraf
tan hariçten getirilen iyi cins 
kalemleri meccanen tev!İ ve 
bunlerıo yetiştirilmesi hususları· 

nı talim ve öğretmek, ziraatı 
umumiye ve ziraatin diğer sa
halarında da keyfiyet ve kem-

miyeten fazla istihsal için bal• 
kın ne'erle tccbiz edilmesi li· 
zımsa onların temininde azami 
ce h t sarf edilmektedir. 

9 - Zirai mticadele: En mü· 
bim mücadele olan çekirge mü· 

cadelesidir. Tam vaktinde ve 
fenni şekilde hareket edilmesi 

sayesinde bütün Aydın mınta• 

kası kıtlık ve yoksulluk felake-

tiııden kurtarılmış oldu. Bunu 
izah edebilmek için 30283 de-

kar sahada 31401 mükellef ame 
le ile 203546 kilo ufak halde 

bulunan ve 100216 kilo da ka
natlı çekirge itlaf edilmiştir. 

Halil Ünsal 
- ı ~ 1 • ; 

~' 

C. H. P. Basımevi 
1 den 6 numaraya kadar 

Hepsi ayrı ciltlerde ve Köy
cülük bürosundan verilen f ormü
le göre köy defterleri sayın 

müşterilerimizin emirlerine mat
baamızda hazırlanmıştır. 
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1939 YILI 

Cumhuriyet Bayramı 
Kutlulama Proğramından 

Bugün yapılacak merasime ait kısımlar 
- Baş tarafı ikinci sahifede -

7 - Saat tamam 10,20 de hazulık işareti olarak bir 
top atılacak, topu müteakip vali beraberlerinde komutan 
ve cumhuriyet halk partisi reisi olduğu halde hükumetten 
ayrılarak saat 10,20 alana geleceklerdir. 

8 - Vali, Komutan ve Parti reisinin geldikleri (Ti) işa
retiyle haber verilecek ve kıta komutar ının kumandasiyle 
(Hazırol) vaziyeti alınacaktır. V cali ve arkadaşları alanda 
yer alanları teftiş ederek bayramlarım kutJulayacaklar ve 
bilahare tribünlerine geleceklerdir. 

Tribünler : 
9 - Alanda üç tribün yaptırılmıştır. 

A : Birinci tribün vali, komutan ve parti reısıne mab · 
sustur. 

B : İkinci şeref ve kahramanlar tribünü. Geçit resmine 
iştirak etmiyen subaylarla istiklal . ve inkilap uğrunda azala· 
rını vermiş olan kahramanlar, şehit ana ve babaları içindir. 

C : Üçllncü tribün protokola dahil olan adli ve miilki 
erkanla umumi ve daimi encümen azaları, şehir mecli'li az~ -
ları, Parti ve halkevi, Aydınspor, Türk hava, Kızılay, Çocuk 
esirgeme, Ulusal ekonomi, Türk maarıf cemiyetleri ticaret 
odası reis ve idare heyetlerile m ıtbuat mensupları banka 
ve mali müesseseler erkanına aittir. 

10 - Vali, komntan ve parti reisi tribuoda yerlerini 1ı I
dık tan sonra valinin emri ve merasim komiserlerinin işareti 
le askeri bando istiklal marşını çalacak, marş asker, mek
tepliler ve sporcular tarafından birlikte söylenecektir. 

11 - i~tiklal marşından sonra palkevi bandosu onuncu 
yıl marşmı çalacak, alanda bulunanlar bandoya uyarak mar
şı söyliyeceklerdir. 

Ge_çit cesmi : -

12 - Marşlardan sonra valinin emri ve merasim komiser
lerinin işaretiyle geçit resmi başlayacaktır. 

(NOT : Gerek tören ve gerek geçit resminde bir karı. 
şıklığa meydan vermemek için zabıta g~reken tedbirleri alır) 

Geçit resmi şu sıra ile yapılacaktır. 
A : Ordu (en büyük komutanın te'ttibi üzerine) 
B : Maltil gaziler, şehit ana ve babaları 
C : Üniformalı yedek subaylar 
Ç : Jandarma 
D : izciler 
E : Halkevi bando~u 
F : Kültür sembolü 
G : Mektepler (maarif müdürünün koyduğu sıra ile) 
H : Sporcular 
l : Teşekküller 
J Halk 

13 - Geçit resminden sonra alanda merasime nihayet 
verilecektir. 

Şehit anıtı önünde tören : 

14 - 29/10/939 pazar günü saat 15,30 da şehitler anıtı 
na çelenk konma merasimi yapılacaktır, Burada da törene 
istiklal marşite başlanacak, anıta hükumet, ordu, belediye, 
parti, balkevi, maarif, spor ve teşekküller adına çeleoHer 
konulacaktır. Çelenklerden sonra halk kürsüsürıden parti ve 
halkevi adına iki söylev verilecektir. 

Gece: 
15 - Saat 19,30 dan itibaren halk cumhuriyet alanında 

toplanacaktır. Saat tam 20 de cumhuriyetin ilanı dakikasın· 
da belediye tarafından toplar attmlarak bu çok mukaddes 
an tesit olunacak, halk tezahürat yapacak, halk h"tipleri 
söylevler verecek, hava fişekleri yakılacaktır. 

16 - Tezahürattan sonra alandan fener alayı hareket 
edecek ve şehri dolaşacaktır. 

17 - Hükiiınet, bava kurumu, belediye, parti alanlarında 
muzikalar çalarak milli oyunlar tertip olunacak, fişekler atı
lacak, bu eğlentiler sabaha kadar devam edeceksir. 

Gtce eğlenceleri 30/10/939 pazartesi akşamı da saat 
24 de kadar sürecektir. 

Temsiller : 

18 - 29/10/939 pazar günü saat 20,30 da halkevi temıil 
kolu tarafından hoparlörlerle (Ateş) piyesi temsil ve neşre
dilecektir. 

19 - 30/10/939 pazartesi gönü saat 20,30 da köylü ge
cesi yapılacak (ceza kaouou) piyesi tekrar olunacaktır. 

20 - Temsillerden evvel birer konferans verilecektir. 
NOT : (Temsillere girme kartları bayramdan bir gün 

evvel balkevioden dağıtılacaktır.) 
Kon/ eranslar : 

21 - 28/10/939 cumartesi günü kışla ve okullarda zabi
tan ve öğretmenler tarafından 29 ve 30/10/939 pazar ve 
pnartesi günleri de halkevi. parti ocaklarında halk hatiple
ri tarafından konferanslar verilecektir. 

(Bu konferansların mevzu ve kısa hülasalarının halkcvin
de . kutlulama komitesi katipliğine verilmesi rica olunur,) 

Radyo neşriyatı : 
22 - Bayram devam ettiği milddetçe halkevi hoparlorle · 

rile gazine ve kahvelerdeki radyolar mütemadiyen Ankara 
radyo istasyonunun neşriyatını na ki edeceklerdir. 

A.YDlrt 

RADYO 
PAZAR 29/10/939 
7.30 İstasyonun açılışı ( muh

telif dillerde) istiklal marşı. 
7.35 Müzik (Sabah müziği Ne

şeli plak). 
8.00 Ajans haberi v. s. 
8. 15 Bayrama ve merasime 

ait haberler. 
8.30 Müzik (Plak). 
9.00 Soo. 
12.30 İstasyonun açılışı ( ecne· 

bi dille! le) istiklal marşı. 
12.40 Ajans ve meteoroloji 

haberleri. 
13.00 Müzik (küçük orkestra.) 
13 45 Cumhuriyet maliyesine 

umumi bir bakış mevzulu konuş· 
ma.) Maliye vekaleti neşriyat 

1 
müdürü B. Hamdi Özgilrel ta
rafından). 

l 14.00 B:iyük Millet Meclisin
den naklen neşriyat. 

15.00 Hipodrom sahasından 
l naklen neşriyat. 
J 17.00 Açılış (Ecnebi dillerle) 

istiklal marşı. • 
17 10 iktisat vekaleti alaka

' dar eden devlet hizmetleri mev 
zulu konuşma ( Sanayi tetkik 
heyeti rei~i B. Süreyya Aydemir) 

17.25 Müzik (Plak marşlar) 
17.45 Cumhuriyet devrinde 

~ültür inkişafı mevzulu konuşma 
(maarif V. müsteşarı B. İhsan 
Subgu tarafından) 

ı 18.20 Muzik (radyo cazı) 
18.50 Cumburiyefin XVI. yıl 

,
J dönümünde sıbi ve içtimai yar· 
dım işleri mevzu'u konuşma 
( S. İ. M. V. sağlık propagan-

1 sı umum müdürü B. Dr. Zeki 
Nasır Barker tarafından). 

ı 19 05 Türk müziği. 

1 
20.15 Müzik (Plak). 
20.20 Türk müziği 

l 
21.00 Cumhuriyette münaka

lat işleri ( D. D. umum müdü-

ı 
rü B. Cemal Hidayet Sertel ta
rafından) . 

1 
21.15 Müzik (Plak). 

21.45 Cumhuriyet devrinde 
nafıa işleri mevzulu konuşma 
(nefıa vekaleti su işleri reisi B. 

1 

Sdahnttin Büge tarafından). 
22 00 Saat ayarı, ajans ha

berleri. v. S. 
1 22.20 Müzik (Cazband - Plak) 
1 23 30 Son ve istiklal marşı. 

l PAZARTESİ 20/ 10/939 

7 30 İstasyonun açılış ( Muh
lıf dillerde) istiklal marşı. 

t 7.35 Müzik (Sabah müziği Ne· 
şeli Plak). 

l

i 8 00 Saat ayarı ve ajans ha· 
; berleri. 
• 8 20 Müzik (PJik). 

8.46 Müterakkı memleketler
de cemiyetler ve Türkiye çocuk 
esirgeme kurumu mevzulu ko-
nuşma ( Türk çocuk esirgeme 
kurumu umumi merkez reisi ve 

kırklareli mebusu B. Dr. Fuat 
Umay tarafından). 

9.00 Son. 
12.30 istasyonun açılışı (Muh-

telif dillerle) istiklal ntarşı. 
12.40 Ajans haberleri. 
13.00 Türk müziği 
13.45 Cümhuriyet gümrükcll

lilğü ve inhisarlar idaresinin ka 
rakteri mevzulu konuşma (G ve 
1. V. ekonomik işleri müdürü 
Celadet Barbarosoğlu tarafından) 

14 00 Müzik (Plak) 
14.30 Milli iktisat ve tasarruf 

mevzulu koofer;ıos (Mardin meb 
um Bay Rıza Erten tarafından) 

14.45 Müzik (Plak) 
15.00 Belediye ve köy kalkıo

ması mevzulu konferans (Dahi
liye Vekaleti mahalli idareler 

şube müdürlerinden Bay Baha 
Koldaş) 

15.15 Son ve İstiklal marşı 
17.00 İstasyonun açılışı (Muh

telif dillerle) İstiklal marıı 

17 10 M •iz1k ( Riyaseticümhur 
bandosu - Marşlu) 

18 00 Ajans haberleri v. s. 

18 20 Cümhuriyet devrintfe zi 
raat çalışmaları ve feyizli eser
leri mevzulu konuşma ( Zıraat 
V. mütehassıs müşaviri Bay Rab 
mi Ö '<e tarafından) 

18 35 Türk müziği (Tuna b~ 
yu, köçek ve milli havalar) 

19,35 Türk bava kurumunun 
14 ytlhk Çllışması mevzulu ko

nuşma (Türk hava kurumu u 
mumi merkezi reisi ve Erzurum 
mebusu Bay Şükrü Koçak tara 
fındao) 

19 50 Türk müziği 

20.45 Cumhıniyet devrinde ti 
caretin karakteri mevzulu ko-

nuşma (İhracatı teşkilatland ırma 
müdürü Bay Servet Berkin ta
rafından) 

21.00 Müzik (Küçük orkestra) 
22.00 Ajans haberleri v .s. 

22.20 Milzik (Cazbant-Plak) 
23.30 Son ve istiklal marşı 
Not: 

29 - X • 1939 gece~i saat tam 
20,30 da ablan topların sesleri 
mikrofonda verilecek. 

......... Abone feraiti • 
i Yıllığı her yer i~irı 6 lira.. ~ 

Altı aylıtı 3 liradır. ; 
~ aylığı 150 kuruştur. ! 

• idare yeri: Aydında C. H. i 
: P. BasJmevi. i 

gaz.eteye ait yuılar için 1 
i y::ııı İfleri müdürlüf{üne, ilan- i 
! Jar iı;in idare müdürliiğÜH ! 
: -nürnt'aa.t ,.difmeJidir. i ....... ······ .......................... ... ·······. 

imtiyaz uhlbl ve Umum1 Netrlyat 

Müdürü : Eteı.o MendrH 
Ba1ıldıjıı yer 

Ç H P Ra•UB••' 

Belediye Meclisi Toplantısı 

f 
Aydın Belediye Reisliğinden: 

Belediye Meclisi kanuni toplantısını 1 / 11 I 939 çarşamba günü 

\ıl •aat 20 de y•p•c•ğ••dıt u·z·~·~şlMn~•,riflerini ric• ederim. 

1 - Riyaset divanı intihabı 
2 - Daimi encümen azaları intihabı 
3 - Belediye muhasebesinin 938 senesi 

velleriniıi tetkik ve tasdiki 
4 

5 
6 

Elektrik muhasebesinin 938 senesi 
vellerinin tetkik ve tasdiki 
Fasıllar arasında münakale teklifi 
SeÔelik mesai raporu 

kati hesap cet-

kati hesap cet-

(68) 

SAYI ' 611 

Aydın tapu sicil mu-
hafızlığından _ 

incirli ova nahiyesinin geren 
kova köyünün ala göz mevkiinde 
tarafları doğusu hakkı (hoca) 
vereseleri batası davut kızı fat· 
ma ğüngör kuzeyi sadullah ve
reseleri ergen güneyi yol ile 
çevrili 6433 m2 miktarındaki 
incir bahçesi suleyman oğlu 
mehm.edin babasından kalmak 
suretile eskiden beri malı iken 
40 sens önce ölmesiyle verase· 
tinin karısı fatma ve oğlu meh· 
mede kaldığı ve ..,mehmedinde 
seferherlikte kansız ve çocuk· 
suz 22 sene evvel vuku vefati
le onunda mirasının aeaşı fat-
n'ıaya münhasıra oldvğu köyün
den getirdiği tasdikli ilmühaber 
münderecatından anlaşılmıştır. 
1515 uyılı kar.un hükümlerine 
göre 8/11/939 çarşamba günil 
maballiue ciheti tasarrufunun 
tetkik ve tahkiki için memur 
gönderilecektir, Bu yerde bir 
hakkı mülkiyet iddiasında olan
lar varsa o gün yerine gidecek 
olan memura elindeki vesikala
rını ibraz etmesi ve yahut 1398 
fiş sayısiyle idaremize muraca-
atları bildirilir. 66 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından: 

Koçarlının güdüşlü köyünün 
anaç kuyu mevkiinde tarafları 

doğusu yol batası yol kuzeyi dağ 
güneyi yolla çevlİli 7 352 M2 
miktarındaki tarla çalık ibrahim 
kızı ayşenio 326 senesinde ayni 
köyden abdull.ıh oğlu ibrahim
den adiyen ve harrcen satın al· 
mak suretile senetsiz ve nizasız 
ve fasılasız olar ak uhdei tasar· 
rufunda iken mumaileyhaoın 938 
yılında ölmesile verasetinin ay
dın a liye hukuk mahkemesin· 
dea nlıoan itam mucibince ah-
ınet bohorcıı ve emir ayşe bo
horcu ve mustafa kızı gülsüm 
dilmen ve mustaf a kızı fatma 
çoban ve mudafa kızı zeynep 
gülle inhisar ettiği veraset ili· 
mının i ı:cel enmesin deo anlaşıl

mıştır . 1515 sayılı kanun büküm 
lerioe tevfikan 12/ 11/939 pazar 
güoü mahalline ciheti taıtarru• 
fuoun t e. tkik ve tahkiki için me 

mur gönderilt cektir. Bu tar lada 
bir hakkı m\i,kiyet iddiasında 

olaıı lar varsa o gün yerinde bu 
lunilcak olan memura elindeki 
veıaikle ile veyahut 1399 fiş 
sayısile tapu idaresine müraca· 
atları bildirilir. (67) 

Na::r.illi belediyesinden: 
12/12/939 tarihine rastlayan 

salı günü saat 14 de Nazilli be-
ledıye ihale encümenirde eksilt 
me komi~yon odasında ( 42318) 
lira 84 kuruş bedeli keş : fli Na-
fia vekaletince musaddak Nazilli 
kasabası elektı ik şebeke ve 
transfarmatör ve tesisatı 2490 
sayılı kanun hükümlerine göre 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konmuştur.: 

Muvskkat teminat miktarı 3173 
lira 91 kuruştur. 

Fenni şartnameleri, proje, ke
şif bülasası ile buoa müteferri 
diğer evrak 6 lira mukabilinde 
Nazilli belediyesinden alınabilir. 

İsteklilerin teklif mektupları 
en az 30 bin liralık bu işe ben-
zer iş yaptıklarına dair nafıa 
idaresinden almış olduğu vesi
kalara istinaden ihale tarihin· 
den 8 güa evvel alınmış ehliyet 
ve 939 yılına ait ı. ticare odası 
vesikalarını havi zarflarını 12/ 
12/939 salı günü saat 14 de 
kadar Nazilli belediye encüme· 
nine gelmeleri lazımdır. 

29 15 30 8 (71) 


