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Diş Doktoru 

Veysel ~ültür 
Aydına gelmiş ve tekrar hasta
larını kabule başlamıştır. 
Her gün sabahtan akşama 
kadar hastalarını (Hükumet 
bulvarı eski basımevi üzerin-
de) kabul eder. 260 

Çi.ne icra 
Memurluğndan 

Çinenin arap hisar köyün
de mukim Hüseyin oğlu Mus
tafa karısı Cennete bakiye 
183 lira 75 kuruş vermeğe 
borçlu bu köyden ve gidilli 
mahallesinden Hüseyin oğlu 

Hüseyin karısı Esmamn vefa
tile veraseti oğlu Kamil ve 
kızları Ayşe ve Esmaya mün
hasır olup vereseden Kamilin 
ikametgahı meçhul bulunduğu 
tanzim kılman ödeme emrine 
muhtarın verdiği tasdikten 
anlaşılmakla ilanen tebligat 
icrasına karar verilmiş ve bu 
bapta tanzim olunan ödeme 
emri mahkeme divanhansine 
talik kılınmış olduğundan iş

bu ilan tarihinden itibaren 
bermucibi karar on gün müd
detle borcunu ödemez ve ka
nuni müddet içinde bir itiraz
da bulunmadığı takdirde ceb
ri icra yapılacağı ve yine bu 
müddet zarfında mal beyanda 
bulunmaz ve buJunmadığı tak
dirde hapisle tayık olunacağı 

ve hakikata muhalif beyande 
bulunduğu takdirde hapisle 
cezalandırılacağı tebliğ meka
mına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (322) 

V. Kültür 
Çine icra 
Memurluğundan 

Çinede çöğürlük köyünde 

mukim çöğürlük çiftiği sahibi 

Hasan oğlu Hüsnüye 400 lira 

borçlu bu köyden bıttı Meh

med veresesinden kızı ayşenin 
kandisine tebliğ için mübaşire 

verilen ödeme emri ( birbuçuk 

seneden beri nikahlı kocasına 

terkederek semti meçhule 

gittiği ve halen köyünde ika

metgahı olmadığı köy muhta

tarının ilmüharine müsteniden 

mübaşirin ödeme emri arka

sındaki meşrubattan anlaşıl

makla) ilanen tebligat yapıl
masına karar verilmiş oldu

ğundan işbu ilan tarihinden 

itibaren borçlunun on gün 

zarfında borcuna karşı itiraz 
veya mal beyanında bulunması 

aksi takdirde borcu kabul et-

miş sayılacağından 

emri makamına kaim 

üzere ilan olunur. 

ödeme 

olmak 

(321) 
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Basım evi 
En temiz, ·En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
---~· ·----

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 
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Köy İdareleri 
çalışmaları 

Dahiliye Vekaleti köy ida
releri çahşmalarından tam 
verim alabilmek için yeni ve 
mühim bir karar vermiştir . 

. Vekalet bu kararı ile köy he
saplarının pürüzsüz ve noksan
sız yürümesi, köy id,resini 
ve hatti fakir köylüyü arzu
halcı dükkanlarından ve ae
bepsi~ tehre gidip gelmekten 
kurtaracak ve nihayet kanun
larla artan Te tatbik sahasını 
gün keçtikçe genişleten köy 
itlerini tam bir hassasiyetle 
günü gününe çıkara bilmek 
imkanını temin etmiş bulun
maktadır. 

Bu karara göre köy katip· 
leri nüfusu binden yuka
rı köylerde daimi surette, 
nüfusu beşyüz ile bin arasın

daki köylerde gün aşırı, nüfu-

su beşyüzden az köylerde 
haftada iki gün köy konak
larında fasılasız çalışacaklar

dır. 

Köy katipleri, memur edil
dikleri köylerde münhasıran 
köy işlerile uğraşacaklar ve 

kaza merkezlerinde köye ait 
işler için de ; olsa çahştırılma
yacaklar ve muvzuata uygun 
düşmeyecek sebep ve vesile
lerle çalıştıkları mahaller de
ğiştirilmeyecektir. 

Köy katipleri, vazifeleri et
rahnda tenvir edilmek üzere 

bir kaç ayda bir, toplu bir 

halde nahiye ve kaza merke
zine çağınla bileceklerdir. 

Telgraf ve Radyo 
Alman hükiimet reisi 

Harbiye nezaretini bizzat 
deruhte etti __ -.,;...._. ___ _ 

Roma, Tokyo ve Viyana büyük elçileri 
nezaret emrine alındı 

Berlin. 5 [ A. A. ] - Hitler 
neşrettiği bir emirle ordunun 
başına bizzat kendisinin geç
tiğini, Harbiye nezaretin· 
deki askeri büronun askeri 

sıhhi sebeblerden dolayı mus
tafi telakki olunmuşlardır. 

Hariciye nazırı Von Noyrat 

vazifesinden affedilmif ve Al-

l man kabinesinin harici siyaset genel kurmayı mahiyeti e 
doğrudanu doğruye kendi iılerinde müşavere için yeni 
emrine konuldugun bildirmiş- ihdas edilen kabinenin hususi 
tir. Hitler kendi namina har- gizli konseyi reisliğine tayin 
6iye nanrı vazifesini görmek edilmiştir. Londra elçisi Ri-
üzere başkmuandanlık daire 

bentrop hariciye 'na.zırı olmuş 
şefliğine general Keiteli tayin ve Roma, Tokyo ve Viyana 
etmiş ve general görning ma-
reşal olmuştur. Mareşal Von büyük elçileri de nazaret em-
Blömberg ve general Von Friç rine almmışlardır. - - ----= .. 

Japongadaki Çin 
Konsolosları 

Tokyo 5 [ Radyo ] - Çinin 
Japonyadaki sefirinin Japon
yadan ayrılması üzerine Ja-

ponyada bulunan bütün Çin 
konsolosları ve maiyetleri 
memleketten ayrılacaklardır. 

--+---

protesto etmekte ve halktan 
fngiliz mallarına boykot edil
mesini istemektedir. 

Kanada harp kuvet
lerini takviye ediyor 

Köy katipleri bunun dışında Amiral Horti Varşoya 
geceli gündüzlü köyde vazife gitti 
başmda bulunacaklardır. Vazi-

Pasikof ( Kanadada ) 5 
[ A A. ) - Japon tehlike
sinden endişe eden Kanada 
hükümeti deniz ve hava kuv
vetlerini takviyeye, sahil mü-
dafaa tertibabnı daha ziyade 
iyileştirmeğe karar vermiştir. 

fesi başında bulunmayan ve Budapeşte, 5 (AA.) - Ma-
car Kral Naibi Amiral Horti 

bilhassa nüfusu az köylerde refikasile birlikte resmi ziya-
alakah köy muhtarlan arasın- rette bulunmak üzere Varşo-
da kararlaşan ve idare amir- vaya gitmiştir. 
lerine de bildirilen haftanın iki !!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~=~~~~!!!!!!!!!!!=~ 
günü de çalışmayan köy ki· Köy katipleri, köylerde o-
tiplerinin ücretleri kat'i suret- kur yazar ve hesaba aklı ya-
te verilmeyecek ve çalşma- tar, köyün bütçe ve hesap 

Akdeniz meselesi 
Londra 5 [Radyo] - Kabi

nanın bazı azaları bu sabah 
hariciye nezaretinde topla•
mışhr. Bu toplanbda Akdeniz 
meselesi üzerinde konuşulduğu 
zan edilmektedir. 

Hariciye vekilimiz 
Tevfik Rüştü Aras 
İstanbula geliyor 

Dr. T. Rüştü Aras 
Budapeşte 5 [ Radyo ] -

Türkiye hariciye vekili dok
tor Tevfik Rüştü Aras Cenev
re ve Viyanadan buraya gel
miş ve Başvekil dekanya ile 
görüşmüştür. Doktor Tevfik 
Rüştü Aras yarın İstanbula 
hareket edecektir. 

· Halkevinde 
Komite seçimleri 

başladı 
Halkevimiz dil, tarih ve ede

biyat ve ar şubeleri umumi' 
heyetleri dün akşam Halk 
evi salonunda toplandı. 

Toplanbda bbay ve Parti 
bsşkanımız sayın Özdemir 
Günday ile Halkevi başkanı 
Neşet Akkor bulundu. 

Şubelerin iki ydlık çalışma 
raporları okundu. Her iki şu· 
benin mevcut imkanlar dahi
linde çalışmaları takdirle kar
şılandı. 

Dil, tarih ve edebiyat şu
besi komitesine : 

Etem Mendres, Hulüsi Ak
'su Doğan. Hikmet Şalen. 

/\r şubesine : 
Necmiye Arkan, Halit Ziya 

Parlar, Haydar. Gürel seçil
diler. 

dıkları günlere ait ücretleri işlerini yürütebilir adamlar 
köy sandığına irat kaydede- mevcud oldukça dışardan 
ceklerdir. Bu ücretleri kesme- her hangi bir sebeb ve beha-

Halkevi başkanlığından : 
yen ve sandığa irat kaydet- ne ile katip tayin edilmeye-
meyen muhtar Te azalardan cektir. 
usulsilı: ve kanunsuz verilen Köy katipleri çalışma gün-
ücret miktarlan idare heyet- lerinde bulunduklan köyde 
leri kararile derhal kesilecek köylünün derdlerini dinleyek-
-ve köy sandıkların yabrala- ler ve lüzumu olan istidalan-
•"t:akbr. da yazacaklardır. 

Halkevimiz gösterit ve spor şubeleri 7-2-938 
pazartesi günü saat 19.30da toplanacak ve müd
deti biten komite heyetleri yerine yeni komite
lerini seçecektir. 

Bu şubelere yazıb arkadaşlann teşrifleri rica 
olunur. 

• 
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15 Şubatta Halkevinde zeytin 
budama kursu açılıyor 

Kurs onbeş gün devam edecek ve muvaffak 
olanlara ehliyet cüzdanı verilecektir 

--------Onbeş şubatta Aydın Halk- lere birer ehliyet cüzdadı verile 
evi salonunda izmir mmtaka cektir. Badema cüzdanı olma-
ziraat mütehassısı Ferruh yanlar zeytin ağacı budaya-
Barlas tarafından Budama mıyacaklardır . 
kursu açılacaktır. Kurs on beş Zeytincilerimizin ayaklarına 
gün devan edecektir. Bu kur- kadar gelen bu güzel fırsatı 
sa ziraat memurları, vakıflar 
memur ve müstahdemleri ile kaçırmamaları lazımdır. Şim-
zeytinciler iştirak edecekler- diden ziraat müdüriyetine mü-

d. racaatla kursa devam için ır. 

Kursa muntazamen de\•am kaydolunmalarını tavsiye ede-
ederek muvaffakiyet gösteren- riz. 

Buğday cinsinin 
Islahı için 

Ziraat vekaleti Buğday 

cinsinin ıslahı için çalışmalarına 

devam etmektedir. Simdiye 
kadar Polatlı kazı içinde 
33, 786, Erzrum vilayeti içinde 
64. 700, Saray kazası içinde 

46 bin 644, Malkara kazası 

içinde 47.468, Keşanda 15.000 

Vizede 35. 720 kiloki ceman 
243.312 kilo tohum temizlet
miştir. 

Vilayet Umumi Meclisi 
Vilayet umumi meclisi ya

rın üçüncü toplantısını yapa

caktır. 
-;--

Uyuşturucu 
Maddeler kralı 
Tevkif edildi 

Hankov 5 [Radyo] - Uyuş

turucu Maddeler kralı bu sa
bah yakalanmıştır. Bu' adam 

Japonlar lehine casusluk şebe

kesi teşkil etmekle müttehim
dir. 

Aydının telrika•ı: 153 

Sular Manisa ve 
Menemen ovasını 
kapladı 

iz mir 4 [ A.A.] - Ege mın
takasında Gediz, Bakır çayı, 
İrmak çayı, Mendres yeniden 
taşmış sular Me'llen ve Mani-
sa ovasını kaplamıştır. Yağ

murların devamı halinde İz
mir kasaba hattında münaka
latın kesilmesinden endişe 
edilmektedir. 
~ 

/ngiliz sefiri Japon 
Başvekili ile konuştu 

Tokyo 5 ( Radyo ) - İn
giltere sefiri bugün başvekil 
Hirota ile görüşmüştür. Bu 
görüşmede Çin gümrükleri 
meselesinin mevzubahs edildi
ği sanılmaktadır. 

--·--
Madrid bombardma
nında Fransız elçi
lik binası harap 
oldu 

Madrid 5 ( A. A.) - Mad
ridin bombardmanı esnasında 
büyük bir obüs Fransız elçili
liği binasım ciddi hasara uğ
ratmıştır. 

• 
Baht işi 

Roman 
Ölmek istiyordum. Yaşa

maktan korkuyordum. 
Pek kısa fasılalarla biribi

rini kovalayan felaketler ya· 
şama cesaretimi kırmışb. Kar
daşımın ölümünden sonra düş-
1llğüm bu hal bana bu defa 
daha şiddetli olarak arız ol-
1tıuştu. 

O zaman beni teselli ede
cek birisi vardı. 
Karım, aşkım, hayat yolda

şım Zeynep ... 
. Karanlık düşüncelerimi aşk 
Te sevdanın ışıklarile nurlan
dırıyor. Kederlerimi şefkatli 
sesile unutturuyor, yaralı yü-

Yazan: V. H. 
mek kudretini ondan almıştım. 

Onun için yaşıyordum. O
nun için yaşamak istiyordum. 

Şimdi onun ebedi ayrılığı
mn acısını dindirecek kimdi ? 
Sazan saatlarca onun resminin 
karşısında mazinin yidile va
kit geçiriyordum. 

Bu saatlarımda bütün mad
di varlıklardan tecerrüd edi
yor, sanki şimdi kapı açıla

cak ve o içeri girecekmiş 

gibi hislere kapılıyordum. 
Parlak bir Nisan sabahı 

pençeremio önünde oturmuş 

yine karanlık tefekküratıına 
dalmıştım. 

Vilayet Hususi idaresinin 
bir yıllık çalışması 
---------------4 - 35 + 000 kilometredir. 936 

Sarfiyat yekunu nakcJi 7858 yılı iş programına göre 194 
lira ~5, bedeni 7452 liradır. mükellef amale çalışbrdarak 

6 Koçarlı - Karapınar yolu 1404 M3 imlaya nakil hafir, 
9 + 500 kilometredir. Bu 820 M3. çürük kaya, 793 M3 

yolda mevcut ahşap köprüler kaya 768 M3 küskülük hafri-
emaneten tamir edilmiş ve yat yapılmıştır. Sarfiyat bede-
batak yapan yerlere kaldmm ni 1164 liradır. 
yapılmıştır. 12 Söke - Bağarası yolu 

Sarfiyat yekunu 402 lira 54 10+000 kilometedir. 936 iş 
kuruştur . programına göre 207 mükellef 

7 Karacasu - Kuyucak yolu amale çalıştırılmış 4347 M3. 
33 + 000 kilometredir. Ku- imla yapılmıştır. 

• • 
yacak mendres köprüsü ema- Maarif kısmına ilk mektep-
neten tamir edilmiş ve yol inşaatı olarak ayrılan 6000 
tamiratı emaneten yapılmıştır. lira tahsisattan muhtelif mek-
936 yılı iş proğramına göre tepler inşaatına 5999 lira % 
146 mükellef amele çalıştırı- kuruş sarfedilerek .dört kuruş 
larak 1400 M3. imla yapılmiş- imha edilmiştir . . 
tır. Hastane pavyon inşaatı için 

Sarfiyat yekunu nakdi 419 ayrılan 4000 lira tahsisatla 
lira 31, bedeni 875 liradır. pavyonun inşasına başlanmış 
8 Sultanhisar - Yenipazar yolu ve sene nihayeti yaklaşması 

7 + 000 kilometredir. Bu hasebile inşaat malzemesi mü-
yolun 1 + 200-7 + 600 kilo- bayaa etmek suretile 3891 li-
metreler arasında 733 lira 26 ra 32 kuruş sarfedilmiştir. 
kuruş keşif 'bedelli kaldırım Hlasa: 
inşaatı emaneten yapılmıştır. 936 yılı adi ve fevkalade 
684 lira 37 keşif bedelli Yeni- bülçesi olarak kabul edilmiş 
pazar Mendres köprüsü ema- olan 746076 lira tahsisattan 

neten tamir edilmiştir. Sarfi- 705283 lira 56 kuruş sarfedil-
yat yekünu 2390 lira 71 ku- miş 40792 lira 44 kuruş im-
ruştur. haya tabi tutulmuştur. Şu halt:.: 

9 Nazilli - Alaşehir yolu göre bütçenin °6 94,53 ü tat-

30+ 000 kilometredir. 936 bik edilmiştir· 
yılı iş programına göre 648 
mükellef amele çalıştrılarak 

128 M3 duvar 5954 M3 taşlı 
toprak, 4202M3 küskülük ka
ya hafriyatı yapılmıştır. 

10 Aydın - Tire yolu 
19 + 562 kilometredir Bu 

yolda bozuk kısımlar emane
ten tamir edilmiştir. Sarfiyat 
yekunu 182 lira 34 kuruştur. 

11 Aydın - Fata yolu 

Bir müddet sessizce beni tet
kik ettikten sonra : 

- Oğlum; dedi. Halin beni 
düşündürüyor. Sen eşini kay
bettin, ben kızımı ... 

İkimizinde bu felaketten 
duyduğumuz elem pek büyük
tür. Lakin ölenin arkasından 
ağlarken onun sana ve bana 
bıraktığını da ihmal etmeğe 
tı akkımız yoktur. 

Artık sen kendin için de
ğil; Evladın için yaşamağa 
mecbursun. O evi.itki; dünya
da en sevdiğimizden bize kal
mış bir canlı habradır . 

Bu kadar yeis bir erkeğe 
yakışmıyor. Şimdiye kadar 
kendini bu uyuşukluktan kur
tarmanı, kendikendine babalık 
vazifesini düşünmeni bekle
dim. 

- Sonu yarın -

Kurban derilerinizi 
Türk hava kurumuna 

verınız . -
Kurban derilerinizi Türk 

hava kurumuna vermekle 
milli bir davanın tahakku
kuna yardım edeceğinizi 
unutmayın. 

çocuğunu düşündüm. 
Kendini böylece harap edi

yorsun oğlum. 
Bak bana; Ben de evladım 

kaybetmiş bir anayım. Yüre
ğimin acısı zannediyormısm ki 
seninkinden daha hafiftir. 

Sesi birdenbire kısıldı ve 
bu biçare yaşlı kadın bir ço
cuk gibi hınçkıra hınçkıra ağ
lamağa başladı. 

O vakta kadarki tarzı ha
reketimden utandım. Onun 
yanına gittim. Halanın üstüne 
dizlerinin önüne oturdum. Ba
şımı dizlerine dayadım. Ben 
sevğili anneciğimlede böyle 
derdleşirdim. 

- Anne, dedim. Ağlama 
ve beni affet ! 

• reğimi tedaviye çalışıyordu. Annem odaya girdi. Kar
şımda bir iskemleye oturdu. 

Lakin sen gittikçe kapan
dın. Bu gece sabaha kadar 
gözlerimi kırpmadan seni · ve 

- Biribiri üstüne çok acı 
çektim. Bu acılar beni vahşi
leştirdi. Beni uyuşturdu. haki
katen çok kabahat ettim ve 
ediyorum. 

O felaketlere tahammül et- (DeYa-uı yarın, 
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Takas işlerine 
dair,yeni 
bir karar 

· Takas tetkik heyetlerine 
ve takasa muamelelerine ait 
bütün kararnameler lağvedile
rek yeni bir karar çıkmıştır. 
Aramızda ticaret ve kliring 

anlaşması olan memleketlerle 
rapılacak takas muamelatı, 
iktisat Vekaleti tarafından 

' hazırlanacak talimatname ve 
verilecek direktifler dahilinde 
Cumhuriyet Merkez bankasın
ca tedvir edilecektir. 
Aramızda yalnız takas müs

tenit ticaret anlaşmaları bu
lunan memleketlerle yapılacak 
muamelelere, İktisat Vekaleti 
tarafıdan hazırlamıcak ayrı 
bir talimatname esasları dahi
linde Mersin, İzmir, İstanbul 
\te Samsunda İktisat Vekaleti 
l'ürkofis şubesi müdürünün 
teisliği altında kambiyo mü
dürü, kambiyo müdürü olma
Yan yerlerde mahallin en bü
l'ük Maliye amiri ile Cumhu
riyet Merkez Bankası müdürü 
•eya namına harekete salahi
Yettar bir mümessil ve ticaret 
~e Sanayi Odası Umumi ve-
}'a Başkatibi tarafından te
~ekkül eden birer takas tet
kik heyeti bakacaktır. 

Bu heyetin göreçeği mua
aaı.eleler, eskiden olduğu veç
hile vazife bakımından İktisad 
Vekaletine bağla bir katiple 
tedvir edilecektir. 

İktisad Vekaleti yukarıdaki 
~Ydığımız şehirlerin haricinde 
t(alan yerlerlerde mahallin en 
buyük gümrük amiri, ticaret 
"e sanayi odası başkatibi, 
~~rkiye Ziraat bankasının en 
'-Yük amiri, ticaret ve sanayi 

\dası tarafından odadan seçi
b~Cek bir azadan müteşekkil 
k1! takas tetkik heyeti teşek-

'11 edecektir. 
· Aramızda ticaret ve kliring 
~lllaşnıalan bulunmayan ve 
t._dilerine karşı pasif vazi-

~ttte olduğumuz memleketlerle 
'Pılacak muameleler halen 

~t\tcut bulunan 7005 numa
~ilrnameyc göre yapılacak-

) 'I'ürkiyede çalışan yerli ve 
ı~be.ncı şirketlerin hariçte bu
~ ctn hissedar ve tahvilat 
4~lılillerine göderekleri tahvi
-..t{ fai:ı veya bu şirketlerin 
~:lYaası dahilinde mübayaa 
~it~ leri mukabilinde meri 
-. .. U~lere tevfikan yapılacak 
it, 1lıracabna aid muamale
~ .. sevk ve istihlak memleketi 
~ tle olursa olsun yukarıda
~ tekilde İktısad vekaletince 
~i~~an.acak talimatname da-

'< e ıntaç olunacakbr. 
~dil al~ız bu kararın tatbik 
~ad lllege haşlandığı tarihe 
'-~ ~~ tnkas tetkik heyetleri
'1a Uracaat edilerek başlamış 
~ .. i:e ınu~meleler tescil tarih-

' gore tamamlanacaktır. 
UlıHtan 

AYDIN 

Sultanhisar 
Niza hara bel erile tarihi 

bir kasabadır 
Sultanhisar [Hususi muha

birimizden] - Zengin bir ova 
üzerinda kurulan ufak ve şi
rin köyler var. Bu köylerin 
yakın ve uzaklarında tarihin 
bir çok çağlarım gösteren 
yıkılar var. Bu yıkılar, hu 
toprak üzerinde yaşayan ulus-

soysallıklarını gösterir. . 
Mendresin kıyısındat lzmir 

ve Denizli il:erinin tam orta
sında bir dağın eteğinde hun
dan 250 yıl önce kurulan ufak 
bir köy görünüyor. Tabiatın 

soysal va!'lığını taşıyan bu 
köyün adı ( Sultanhisar) dır. 

Buranın ovasından bal, için
den kokulu meyvalar ve da-

ğından da yağ çıkar. Bu ye
şil köyün halkı ziraatle uğra
şır, portakal ağaçlerının temin 
ettiği varidat halkı iktisadi 
sıkıntıların tesirinden masua 
bulundurmaktadır. 

Buranın ikinci bir hususiye
tide yarim saat ilersinde bun
dan iki bin yıl önce kurulmuş 
olaa tarihi (Niza) yıkılarıdır. 

Vaktile Almanlar tarafın

dan yapılan kazılarda en eski 

medeniyetlere ait birçok güzel 
eserler meydana çıkarılmıştır. 

Bu yıkılarda Senato, Jim

naz, Ağora, Kitapevi, Anfiti
yatr kısmen görünmektedir. 
O çağda ön alan şair " Omi
ros,, Nizada yetişmiştir. 

Gorülüyor ki; dünyanın en 
kıymetli ve tarihi bir yerinde 
Atatürkün çocukları, Türkler 

oturuyor. Bu güzel ve şirin 
köyü ileri hayatta aydınlata
bilmek Türk yavrularının par
lak zekalarının işlemesi ve 
yaratıcı zekalanmn harekete 
geçmesile olacaktır. 

Dünün bu tarihi yuvasını 

daha çok şenletmek için da
ha çok çalışmak Sultanhisar
lılarm en başta gelen bir 

ödevi olmalıdır. ..... ~ 
Çinede şiddetli 

yağmurlar 
Ova su altında kaldı 
mahsulün çürümesin

den korkuluyor 
Çine [ Hususi] - Üç güo

denberi kazamız çevresine 

müthiş ve devamlı yağmurlar 
düşmekte ve ova tamamile su 
altınde bulunmaktadır. Yağ

murlar elan devam etmektedir. 

Mahsulatın sudan çürümesin-

Kuyucak 
Belediyesinde verimli 

bir çalışma var 
Kuyucak [ Hususi J - Bili

nen bir hakikattir ki, bir çok 
önemli işler para ve fırsat 
olduğu halde yapılması gere
ken ön işleri iyi seçilmemesi 
yüzünden çok kere yarım ve 
hrcanan praların da heder ol
masile neticelenmektedir. Bil-

hassa hu hal memleket işleri· 
ni çeviren başlar için acı 

olan cihettir. Her geçen ve 
gelecek başlardan istenilen 
en yüce arzut yeşayan ve 
yaşayacaklara ölmez eserler 
Armagan etmeleridir. Acıya-
rak diyebilirim ki, Kuyucakta 
öltniyenlerden hiç yok ve 
fakat ölenlerden pek çoktur. 

Üç senedenberi belediyenin 
temel ve düzenine enerjisini 

sarfeden reisimiz Halil inci, şim-
di de ölmez eserler yaratma
ğa başladı. Bu cümleden ol-
mak üzere, sekiz bin liralık 
bütçeyi on üç bine çıkarıl
ması, hayat meselesi olan su 
işlerinin düzene konulması, 
nahiyemizin onörile ölçülecek 
bir biçimde belediyenin tefriş 
ve tanzim edilmesi, yangını 

önlemek ve hem de halkımızın 
büyük bir kısmının su ihtiyaç

larını gidermek için nahiyenin 
ana noktalarında beheri (32) 
ton su alan dört büyük havu-
zun yaptırılmış olması, şehrin 

en güzel ve hakim bir yerin-
de haşlanmış olan parkın tez 
elden bitirilmesi için harcanan 
emeklerle yıllardır arzu edipte 
kavuşamadığımız mezbahanın 
bütün fenni ve idari işleri 

bitmiş inşaatına el konulmuş 
olması bizi sevindiren haller
den olup ve hem de belediye
mizin iş prensiplerine doğru 
yol alınış olduğunu göster
mektedir. 

Yukardaki işleri az görecek 
vardır. Yalnız bütçenin hac• 
mini düşünürsek ve ( karınca 
kaderince ) kaidesini de dü
şünme süzgecinden geçirirsek 
istemekte hakkımız az olsa 
gerektir. Yalnız dilek ve iste
ğimiz çalışma hızının devam 
ve iş verme hevesinin kısır

laşmamasıdır: Doğruluk ve 
çalışmasından emin olduğumuz 
sayın reisimiz ve onun çalış
ma arkadaşlarını takdir eder 
daha çok başarılar bekleriz. 

:........ Abone şeraiti ........ ı 
İ Yıllığı her yer için 6 lira. ! 
: Altı aylığı 3 liradır. i 
j idare yeri: Aydında C. H. i 
! P. Basım evi. ! . : ! ga:r:eteye ait yazılar için i 

, den korkuluyor. 

j yazı işleri müdürlüğüne, ilin• i 
i lar için idare müdürlüğüne i 
; müracaat edilmelidir. f ' : .............................................. ~. 

.. 
YOZ 3 

Çine Halkevi için 
hazırlık yapılıyor 

Çine [Hususi] - 1-2121938 
gecesi parti salonunda kaza
mız okul ögretmenlerinin şe
refine bir çay ziyafeti tertip 
edilmiş ve bütün öğretmenler 
hu davate iştirak etmişlerdir. 
Bu toplantıda yeni açılacak 
halkevinin çalışması üzerin
de ve teşekkül edecek komite
lerin faaliyeti hakkında gö
rüşmeler yapılmıştır. Halkevi
nin açılma günü olan 20 Şu
bat gecesi bütün davetlilere 
güzel ve neşeli bir gece ge
çirmek için üğretmen arka
daşların iştirikile güzel bir 
müsamere tertip edilmekte 
olduğunu haber aldım. 

Bu geceye ve bu müsame
reye Aydın parti ve halkevi 
mensuhini de başta kıymetli 
İlbayımız ile beraber şeref 
vereceklerini ümit etmekteyiz. 

Yeni parti başkanı Nihat 
Erol halkevi teşkilatı üzerin
de bizzat alakalı bir surefte 
çalışmakta ve memurini hü
kumete de böyle bir toplantı 
ve görüşme gecesi hazırlan

makta ve halkevinin açılış ve 
yıJdönümü merasiminin parlak 
surette tesidi için icabeden 
programın tamamını tatbika 
ehemiyet vermektedir. 

ilin 
Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Hasan efendi 
mahallesinde 381 ada 1 parsel 
No lı ve 179 metre murabbaı 

arsanın mülkiyeti açık artırma 

ile sablacaktır. 
2 - Muhammen bedeli met 

resi (50) kuruştur. 
3 - f r;teklilerin şartnameyi 

görmek üzere Yazı işleri mü
dürlüğüne, artırmaya iştirak 

için 672 kuruş muvakkat te

minatlarile 17121938 perşembe 

günü saat 15 te Belediyede 
daimi encümene müracaat
ları ilan olunur. (313) 

30 4 9 14 

ilin 
T. H. K. Nazilli 
Şubesinden 

Şubemizin tahminen yedi 
bin adedi bulacak olan kurban 

derileri açık artırmaya konul
muştur. İhale 7121938 günü 

yapılacaktır. İsteklilerin Nazilli 
Türk Hava kurumuna milra-
caat etmeleri 

[306) 

, 
ilan olunur. 

26 29 3 6 

' 


