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Hacı Efe 
Muvaffak Bir 

Eser! 
Ent1•r Demiray 

t,f'9elki ınn Halkevimiz ta
td·~dan Paıa yaylasına tertip 

Halkevi çalışmaları 

lngiltere Aleyhine 
Bir Nümayiş O. ·Becerik 

lzmir mDzeler mlldilril B. Sa• 
IAbaddin Kantarağaaının, İtalyan 
Makopinin ıon kazıda Afıodiı· 
yas harabelerinden çıkardığı 
eserleri nakletmek üzere çalış
tığı günlerde bizde Geyreye git· 
miıtik. 

U 1 eıı gezi, halk arasındaki ib· 
t:'cırı ıarib ve içli bir tezahli-

olnıuıtur. 
lti~ küıur kitinin iıtirak et· 
lll 

1 
bu gezinin ııbhi ve içti· 

~ olan tahlillerinden ıarfı 
~ •~r ederek burada daba çok 
tetil~tiyaca cevap vermek kud
~'1 flı g3stercn ve verebilen 
it lte,iınizi öne ve dile alaca-._, 
'ç lçunıat manaıını ıün begün 
I~~ ~~ pilrUıallz misallerle g5z· 
, lllııın önüne serebilen halk 
~~biıı bu teıebbüıll biliyorum 
ıı~ alk arasında ilk rDnlerde 
bla aba halkevi bu teşeb· 
ltıı inde de muvaffak :olacak 
~l" ? düı&ncesiyle beklendi ve 
·~ Yet ıeziye çıkıl p netice 
·~~Dcıya kadar bu dnınnce 

F 1d~nip fitti. 
f.. •alıyetini daima biç bir men 
~-t ltı ı&zetmcden halka hasret· 
bıı'~ idealinde olan lıalkevimiz, 
bir Yıkın muvaffakiyeti ile bize 
)' daha anlattı ki, halk içinde 
ı_ llalk arasında onun ihtiyaç· 
t:llaı cevap olabilecek hiç bir 
lal l•bbnıu llkaydt ile karşıla
ba'~•kta, biikiı bu nevi teşeb
~, 1 ere sririıirken bir diğerine 
~liran üstilnlOk iddiasında 
~111Daktadır. 

,1 •• 'lkevimlz bu teı ebbüse ide
ti 1~1 iııhbak ettirirken bu ge
( :•aa bilhaaea ileri günler de 
,,~ta Y•ylisı gibi cm1alsiz bir 
~-ı~t kaynağı otan bir mahallin, 
'•ta ' hısredilcbilmeıine, bal
i~tı lllenfaatine, halkın arzu ve 
il~ Yıcuıa mal edilebilmesine, 
biıa:." kuvetli bir amil olmasını 
bıa ~I ve zaten o, bu gezi de, 
lıı lıbniyct ile önayak olmuş· 

"· 
1&,~k ~akışda baıit, tahlili ma-
n ~ •yi neticeıi, d"ha çok ileri 
t) ta ere aid olan bu teşebbilıü 
ii )~llti gün takdir ile kendili
li:•tden ve hatta biraz da iç-
~t bir heyecanla alkışladık, 

~oU tlkevimizin ve onun bütün 
tiddarının faaliyetine nazım olan 
bir i ve bununla bereber olgon 
)e ••aıimiyetle teşebbilslere hız 
\ıt:~•aret veren Valimiz Sabri 
t)• ~an bu gezide bulunuşu,balk 
bil~111 bu teıe bbüıünün değerini 
)~,·~'•• tebarüz ettirmekte, ona 
lit,~ en kıymet vehemmiyeti be-

ıt b• 'I, ı~ duyuıla art.'r~aktadır. 
•~bb bız Halkevimıtın bu te· 
tt ..... Gan& daha çok ileri gtınle-

"4111: • • 
bir •çın hazırlanmış (muvaffak 
t,ı e•er ) olarak tetkik ve mü· 
;• etmekteyiz ve etmeliyiz .• , 

<)lı.a a:a Y•ylaıı Aydın için emin 
te1,~ •dır ki bu ilk ve kuvvetli 
ı,~ bnııe telde edilmeğe baş
tısı 1 Ye Aydın balkının kayna
~-t tertemiz havasında iyi ve 

•ııçlı yazlar ieçirebilmesinc 

....... 
Çine (Hususi) - Çine Halk

evi spor ıubeıine mensup ıenç
l cr Milis Halkevi arkadaşları 
ile yakından tanışmak ve ıpor 
alanındaki faaliyetlorinl artır• 
mak makıadiyle Miliıa bir ge· 
ai terHp etmif bulunuyorlardı . 

Bu geziye iştirik eden Halk
evliler 22171939 günü Çineden 
Miliıa hareket etmiılerdlr. Da· 
ha Milisa varmadan ve Millıa 
(20) K. M. Mesafede bulunan 

Polis bir çok nümayişçi tevkif etmiştir . 
Tokyo 31 - latifani ajansı lerde bulunmuşlardır. 

muhabiri bildiriyor: Polis bir çok kişiyi tevkif 
etmiştir. Nümayişçiler ellerinde 

Tokyoda İngiliz sefarethanesi (logilizlerle ıiyasetinizi değişti· 
civannda toplanan kalabalık riniz) (Kabrolsuo Britanya) ya-
bir halk ki~lesi tiddetıi tezahür zılı levhalar taıımakta idiler. 

~~~------~~------

1 n g iliz hükilmeti 

Köyiln ortasında asırhk çınar 
ağacının gölgesinde köylülerle 
konuşurken yanımıza asırlık bir 
delikanlı geldi. 

(Beyınarı) adı verilen mahal~e 
Mili• spor kulU bil baıkanı ıle 
ileri gelen zevat tarafından s~
mimi karıılama yapılmıı ve bır 

Bir müstemleke komitesi teşkil ediyor 

Bugilnkll Geyrc köyü sinesin· 
de dünün medeniyet hazineleri
ni sakladığı gibi, içinde de son 
asrın canla tarihini yaııyormuf 

meğer •.• 
milddet istirabatb n sonra Mi 
liıa hareket edilmiştir, kaza 
merkezine yaklaııldığı ıırad~ 
bisiklet ve motoıikletli halkevı 
gençleri tarafından istikbal o
lunmuı •e beraberce belediye 
parkı 6nUoe inilmiıtir, burada 
belediye ve halke vleri baıkanı 
tarafından kafilemiz hararetle 
karşılanmıı sonra da istirahat 
maballsrine yerlettirilmiıtir · 

Gece park gazinıunda yapı
lan toplantıda balkevli kardetlerle 
1amimi bir hava içinde geç va-
kite kadar memleket erginlik 
itleri hakkında konuımalar ya· 
pılmıthr, ertesi rOnU aralarında 
hususi mabiyett~ bir futbol ma· 
çı yapılm11ı kararlaıtırılmıı ve 
6nde bando olmak üzere yüz
lerce halkın iıtirakile ıabaya 
gidilmit ve yapılan maç 3-3 be
rabere kalmıştır. 
Oynanın oyun her iki takı· 

mın ıpor terbiyesini tebarllz et
tirir bir tekilde cereyan etmiş 
bulunuyordu. 

Maçı mllteakip birıı istirahat· 
tan sonra avdete hazırlaoılmıı. 
blltiln Mılas gençliğinin ve bal· 
kının samimi tezahürleri arasın-
da kafile Çin~ye avdet etmir 
tir. Milaı Halkevlilerin sporcuları-
mıza kartı gösterdikleri içten 
gelen alikaya ıon.ıuz teıe~~~r· 
lerimizi ıunmayı bır borç bılırız. .. 

Çine Halk evi ıpor kolu~a men
ıup 20 kitiden mütetekkıl genç
ler tarafından 3017 /939 pazar 
rOnD eıki Çine k&yllne kadar 
bir gezi tertip edilmittir. Genç-

1 liğin tahammül kud etini pey-
derpey artırmak ve bundan ıon
raki yapılacak uzun gezilere 
hazırlık teminine m ıtuf bulunan 
bu gezi muvaffakiyetie netice-

de hazırlanmıf ıayılır ... 
Umuyoruz ki bu ilk ve kuv

vetli teıebbils yakın yıllarda 
tahakkuku kuvvetli bir program 
ve plan vadetmekten katınmı· 
yacaktır. 

Gerek halkevimizia faaliyet
lerine nazire olan bu teşebbilı 
gerek sayın İlbay Sabri Çıtağın 
geziye iştrik etmek gibi filen 
telkin ve ilham ettiği ceıaret,· 
Aydın için umulmaz bir bahti
yarhkbr. 

Bundan ba~ka Aydın balkiyle . 

Londra 31 - lnriltere bü· 
k6meti müıtemlekeler de temiz
leme hareketlerine teve11ül et-

mek üzere fevkallde salibiyeti 
haiz bir .parlamento mDstemle
ke komitesi ibdaı edecektir. 

Bu komite her iki meclisten 
muhtelif partilere menıup iıa· 
lardan mlire~kep olacakbr. 

Komite, mllıtemleke valileri.ıi 
Londraya çağırabilecek, azil 

salihiyetini haiz" olacak ve hü
kumetin müstemlekeler hak-

kındaki mahrem vesikalarmı 
tetkik edebilecektir. 

Başvekil Çemberlayn hükô· 
metin kararını Çarşanba gllnil 
parlamentoya bildirecektir. 

Harbiye nezareti ihtiyati bir 
tedbir olmak tlzere Hindi.tana 
bir kaQ aıkeri müfreze aevkine 
karar vermittir. a.a. 

Amerika ordusunun 
Manevraları pazar günü başlıyor 

Vatington 31 - Birinci ordu tarafından 5 Ağuıto11da Nevyork 
civarında Plisfordta yapılacak manevralara elli bin aıker İftirak 
edecektir. 

Ateıemiliter göndermeğe davet edılen bUtün bilyilk devletler ı 

İtalya mUı~ea~a olmpk üzere bu daveti kabul etmitlerdir. 
a. a-

Japonya Tiyençin işinden evvel iktısa- 1 
di meselelerin konuşulmasını istiyecek 

Tokyo, 31 - İngiliz · Japon müzakerelerine buglln öğleden son
ra da devam edılecektir. Yarı resmi menbalardan bildirildığine 

göre Japonya; Tiyençin meselesinin müzakeresine başlamadan evci 
iktiıadi meselelerin milzakereıinde ısrar edecektir. a.a • 

lenmiıtir. Günün Akisleri : 

* 

Bır asırlık ömrü olan hacı 
Efe bu bet yaşındaki son çocu · 
ğoyla kimsenin yardımına muh
taç olmadan köylere dolaımak· 
ta icabında köye 4 - S kilo· 
metre uzakta bulunan tarlasına 
kadar uzanmaktadır. 

Soy adı kanunu tatbik mev· 
kiine gireıiye kadar bacı Efe
adıyle anılan aıırlıh delikanla 
timdi böyle bitap edenlere kız-
makta: 

_ Benim adım Muıtafa U-
zundur •. Diye paylamaktadır. 

70 yıl ev el rumelinde aske~ • 
liğini yapan Mustafa Uzun, bıç 
düıünmeden o zamanki asker· 
lik teşkili tını ve kumandanla· 
rını rutbe ve adlarile sayar, 
ıonunda: 

- Fakat der .. Atamız ve la
önümllz olmadığından Rumilini 
kaybettik, Arabiıtanı elden çı-
kardık. 

Arkasından da şu ctimleyi 

ilive eder. 
- Hani o zamanlar evlad,aaf

rah insan gibi idak .. Şimdi safra
dan kurtuldk,dıpdiri olduk. Varmı 
bize yan bakan.. Yok .. yok ya.· 
Çünkü Atamızın kurduğu,baıında 
lnönümüzün bulunduğu Cumhur) 
yeimiz var! .• 

Devamı 2 laci sahifede 

Spor ıubemizin yüzücülllk 
kabiliyetini arttırmak ve deniz 
mabıullerimiz hakkında bilıi 
edinmek üzere (25) kitiden mil· 
rekkep bir kafileyle (5/8/939 
güntl Marmarise bir gezi tertip 
edilmiştir, bu geziye ait tafsilat 
ayrıca bildirilecektir. 

Ah Zilğilrtlilk ... 

civar köyler yurddaşlarının ge
ziye g&ıterdiii alika ise bu 
yoldaki ümit ve kuYvetimizi 
artırmakta ve bu üç amil Ay
dına ·çok yakın zamanda büyük 
ve zengin bir mesire yeri va
detmektedir. 

Biz bu Htırlarda lıalkevimiz· 
le, geziye bizzat iştirak etmek 
gibi bllyük bir tevazu gösteren 
flbayımıza ve diicr idarecileri· 
mize Aydınlılaı a geçirtilen fay
dalı bir gQn için, şilkranlaumı
ıı borçlu olduğumuzu sanıyoruı. 

.... 
Giden ve gidebilen arkadaı· 

lar anlatıyorlar: 
GelmeU idin azizim, gelmeli 

idin ... 
Ne eğlendık, ne eğlendik? 
Hava güzel, su güzel, manza

ra güzel ve bilhassa hepıiaden 
gUzel olan ıey; orada g&ç olan 
ailelerin aralarındaki ahek ve 
samimiyet •.. 

Paıa yaylahlar bize parlak 
bir iıtikbal merasimi hazırla
mışlar. Yaylanın ·tabir caizse
medbaliade kamyonları; çoluk 
çocuk çergi ve çadır niıinler 
karşıladılar. Mera5imi mahsusa 
ile yaylaya ve yayla kahveaine 
götllrdüler. 

Yayla; kepimizi gençlqtirmit· 
ti · bayağı. Adeta hepimiz çocuk. 

laımııtık. Ne sınıf, ne rnt~e far· 
kı varclJ. Başta valimiz Sabri 
Çıtak olduğu halde civar köy
lerden gelen köylüler ve bütün 
misafirlerle yerliler bir kül. tek 
bir nete kaynağı gesilmiıtik. 

Velhasıl bu pazar; yaıanan 

bir gün oldu. gelmeli idin azi· 
zim. 

Arkadaşları; irişiltmemit bir 
ıaadetin hasretinin acısını yü· 
reğimin ta içinde duyarak din
ledim ve altı yedi nüfuslu ai
lemle bu geziye katılebilmek 
imkinından beni mahrum ettiği 
için kendi kendime esefle söy
lendim: 

Ah minelfakrB ve bllAta ... 
ı\h zilgllrtlnk ab .. 

V. H. 
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Hacı Efe 
O. Becerik 

Ba4 tarafı blrlncl aahlfed• 

Ben Sultan Aziz devrini ya
ıadım.. Hamid devrini bilirim, 
ıiz de bilirsiniz emme kiğıtüze· 
rinde okursunuz. 

Kır serdari, osmanlı zabtiye
ıi ne demek onu o günleri gö-
renler bilir.. bilir de cumhuri
yete gece gündüz düa eder. 

Mustafa uzun dört defa ev· 
lenmiş, fakat hiç bir zaman 
iki hatun ki•i ile bir arada ya
ıamamış. 15 çocuğu olmuı 3 
eşile 10 yavrusunu toprağa 

vermiş, .timdi bef çocuğu var. 
Beşi de erkek. Son ailesile 1 O 
yıl evvel evlenmiş, bundan iki 
çocuğu olmuı biri 9, ikincisi S 
yaıında. 

Mustafa Uzu dan yaşını sor-
dum: 

80 dedi ... 
Sonra kul ğıma fısıldadı. 
- 100 emme köyOn natları 

duymas n, belki kaderde beşin
ci nikah geçmekte yazılıdır. 
Yaıama tarzını öğrenmek iste.· 
dim, şu covapı aldım. 

- Harama bakmadım .• Genç
likte rakı içtim, sigara kullan
dım. Fakat daima kesme yedim. 
Keımenin no olduğunu so

runca .. 
- Lokm evlit, lokum dedi .. 
- Ne kadar lokum yersin 

gDnde •• 
Sualime de: 
- Gilnde bir okka yete .. 
Cevabını verdi. 
Şimdi en büyük derdi kes· 

me bulamamak olan asırlık de
likanlı d-o•am etti: 

- Bana her gün kesme ve· 
rin, her sene cumhuriyet ıer
darına bir asker yetittireyim. 

Fotoirafını almak için mllsa· 
adesioi istedim, istediğim şe· 
kilde haztrlamrken ıunları ıöy
ledi. 

- Bura ya harabelere gelen 
ler çok nsmimi aldılar, Söz 
ettiler fakat göndermediler. 

Hemen bir köylü delikanlı 
atıldı. 

- Mustafa dayı, o gazeteye 
basacak remini. 

Mustafa Uzun makinenin 
karı•sında oturduğu sandalya
dan süratle kalktı, ben işimi 
bozaa delikanlıya bakarken ,, 

Sağlık 

- Aydın vilayet daimi 
encümeninden 

Yenipazar - Sultanhisar yo· 
lundaki abfap bilyOk mendreı 
k8prilıfinün (629) lira 35 kuruı 
keıif bedelli esaslı tamirata 
açık eksiltme usuliyle ekıiltm•· 
ye konulmuttur. 

Eksiltme 10/8/939 perıembe 
günll ıaat 16 da vilayet daimi 
encümeni salonunda yapılacak
tır. 

Bu işe ait ke,if, metraj, tart 
name ve sair evrak aydın na· 
fia müdOrlüğllndc g&rOlebilir. 

Muvakkat teminat 47 lira 20 
kuruttur. 

isteklilerin teminat mektup· 
ları, aydın vilayetinden bu 
iş için alacakları ehliyet vesi· 
kaları ve ticaret odası vesika· 
lariy1e yukarıda yazılı gtin ve 
saatte vilayet encfimeuinde ha· 
zır bulunmaları ilan olunur. 

121 22 27 1 6 

Alay 37 Satınalma 
komisyonundan 

Kuşadası birliği birliğinin ih
tiyacı için alınacak 20,000 kilo 
kuru otun 11 ağustos 939 gOnll 
Naat 17 de alay satın alma ko· 
misyonunca açık ekıiltmeıi ya
pılacaktır. 

Tahmin bedeli 1020 liradır. 
hk teminata 75 liradır. ıartna· 
meıi her gün ve Kuıadası as· 
keri satın alma komisyonların· 
da g3rülebilir. 

Taliplerin mezkur günde ka
nuni vesaiklerile birlikte komis
yona mtiracaat etmeleri ilin 
olunur. 

(129) 26 1 5 10 

imtiyaz aahlbl v. Um"mt Ne4rlyat 

lllldUrG ı Etem Meadreı 
Baaıldıiı yer 

c f4 .- e •• ,,. .... 

00 ıöyled.i : 
- O gazeteden iıterim, ev· 

]atlarıma bergüzarım olur .. 
Ben rahat bir nefes aldım, 

bu ıefer 95 yıllık ömrün mab · 
sulü olan beş yaıındaki 
Oğlmou kucağına yerleıtirirkeo: 

- Aferin evlit, demin kulağı· 
na ıöyled\ğim sır için buda llzım 
dedi. 

Köyden ayrılırken ona daha 
çok ömürler diledik. 

- Hepimize hepimize. cevabı· 
nı aldık .. 

Yüzlerimizin glildüğünü, fakat 
içimizden Mustaf Uzunun te· 
mennisini tekrarladığımızı yaz· 
mıya lüzum var mı? .. 

açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu. timdilik 
cerrahi kadın baatalıklan ve routken servisleri ikmal edilerek 
açılmıı. Hasta kabulüne baılamıftır. 

Yurtda birinci ıınıf mlltabassıı doktorluımız tarafından her 
tllrlü erkek kadın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi e .. ılar ve elerkaid 
dairesiade takip edihnektetir. 

Alay 37 Satınalma ı Aydın 37. Alay. Sa. Al. ı Alay 37 Satınalma 
komisyonundan komisyonundan komisyonundan : d 

Kuıada11 birliiiain ihtiyacı Aydın birlijiniD ihtiyacı için Kuıadaıı birliğinin lb~:J 
96000 kilo yulaf veya arpa açık için alınacak 25,000 kilo Y_:"'...a 

için alınacak 13,000 kilo saman veya arpa 11 aguıtoı 939 ~ 
11 Aguıtoı 939 Cuma gilnti eksiltme Hile mOnakasaya ikon· gDnil aaat 16 da alay aab~ ~ 

mu,tur. angiıi ucuz o ursa ma komisyonunca açık ektıtol 
SJtat 15 te alay ıatıa alma ko· onun ihalesi yapılacaktır. lba· · ı kt 

11 yapı aca ır. 
1 

.. ııa 
le 7 ağustos 939 pazartesi gOnll Yulafın tahmin bedeli ~ miıyonunca açık ekıiltmesi ya· 

pılacakbr. saat 15 te Aydın askeri ıatan lira arpanın tahmin bedeli 13 
alma komiıyonunda yapılacak· liradır. lil' Tahmin bedeli 260 liradır. 

ilk teminatı 19 lira 50 karuı· tır. Yulafın mubemmen bedeli Yulafın ilk t~minatı 112 .... i· 
5280 lira arpanın muhammen 50 kuruıtur. Arpanın ilk t...-

tur. Şartnamesi her gün Aydın 
ve Kuıadaıı askeri ıatın alma 
komisyonlarında görlilebilir. ls
tekliflerin mezkür günde kanuni 
vesailderile birlikte komisyona 
milracaat etmeleri ilin oluuur. 

bedeli 4320 liradır. Yulafın ilk aatı 103 lira 13 kuruıtur. •' 
teminatı 396 lira arpanın ilk Şartnameai berıtıa Aydıo 

0
• 

teminatı 324 liradır. Şartnamesi Kuıadaıı aıkeri sahnalma k 
her gün Aydında askeri ıaba miıyonlarınea g8r0lebilir. ~·· 
alma komisyonunda g6rlllebilir. Taliplerin mezk6r gilnde • . 
Taliplerin mezkür gtınde kanu- ouni vesikalarile birlikte ko~ 
ni veıikalariyle birlikte komiı· yona muracaat etmeleri 1 
yyna miiracaat etmeleri ilin olunur. 
olunur. 22 27 1 S (116) (131) 26 1 S 1~ 

(130) 26 1 s 10 

·•••··•••••••·•••••••ee·ee·•••••aa··•••• 
l 1 den 6 numaraya kadar 

ı 

1 
1 • 

411 

2 

1 
1 

Hepsi agrı ciltlerde ve Köycülük büro
sundan verilen /ormüle göre kög defter
leri sayın müşterilerimizin emirlerine 
matbaamızda hazırlanmıştır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmiı olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 
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Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıştır 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

Vergi Bordroları 
Maliye Vekaletinin son kabul ettiği 

formül üzerine muhtelif boyda vergi bor
drolarını yalnız matbaamızda bulursunuz. 
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Her Nevi Baskı, 
Cilt işleri 
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Temiz işçilik, düzgün baskı, en igi kağıt •. 
Buna mukabil ucuzluk isteyenler matba

amıza baş vurmalıdır/ar .. 

Köy nüfus defterleri 
hazırlanmıştır 
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J 200, 400 sahifelik ciltler 125-200 kuruştur • 
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C. H. P. Basımevi l 
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