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'Halkevlerinin 7 nci yıl dönümü ilbay 
Dün Sökeye gitti 

-···-Bugün de Nazilliye 
gidiyor -·-lıbay ve Parti baıkenımıx Bay 

Ôıdemir Günday mentebipsani 
parti yoklamasında bulunmak 
üzere beraberinde ilyöokurul 
üyelerinden avttkat B. Neşet Ak
koro lduğu halde dün Söke ye git
mişler ve geç vakit dönm6ş· 
lerdir. 

Başvekilimiz Dr. Refik Saydam
ın güzel bir nutku ile açlldı 

Yeni açılan 158 Halkevi ile beraber 367 Halkevinde 
parlak merasim yapıldı 

Bugün de Nazilli Karacasu, 
Bozdoğana ayni yoklamalar da 
bulunmak üzere gideceklerdir. 

~-

Bisiklet koşusu 
yapıldı 

Yapılacağını yazdığımız pazar 
günkü bisiklet lcoşuıu askerlik 
fubesi ile Mendreı köprüıü 
14 gencin iftirlkiyle 18 arasında 
kilometre üzerine yapıldı. 
Koıu baılaağıcından nihaye

tine kadar halkın büyllk alikuı 
ile takip edildi. 

Neticede Ali Bozkurt 4.54.38 
dakika koıarak birinci, Ali lh-
ıan Özgüner ikinci, Tahsin 
Özalp üçilncü gel mitlerdir. Bi
rinci, ikinci, Oçüncü gelen koşu· 
cular mllkifatlandırılmıılardır. 

~-· 

Cemil mardam 
kabinesinin istif ası Şam da 

bir takım nümayişlere 
sebep oldu 

Şam 20 - Doktor şehbender 
taraftarı mUfritler istifa eden 

Ankara 19 (A.A.) - Bu gün 
yurdun her yanında yeniden.158 
Halkevi daha Türk gençliğine 
ve kültürüne halka kapılarını 
açmaktadır. Türk inkılabının e
seri olan ve Halk terbiyesinde 
önemli hizmetleri her kes tara• 
fından şükranla karıılanan bu 
güzel mllesseselerin hepsi ayni 
anda ve Ankara Halkevinde 
Başvekil Doktor Refik Sayda
mın bir nutku ile açılmıştır. 

Radyo ile neşredilen bir nut
ku ile yalnız yanileri değil bü
tün Halkevleri de dinlemi,Ierdir. 

Merasim tam saat 15 de İs
tiklil martı ile baıladı Evin kon
ferans salonu tamamen doluidi. 
Bilytik Millet Meclisi Reisi, Ve
killer, mebuslar halk arasında 
seçiliyordu. istiklal marşı ayakta 
dtnlendıkten sonra naş vekıı 

doktor Refik Saydam alkışlar 
arasında kürsüye gelerek aşa
ğıdakı nutku irat etmi_ştir. 

Baıuekilimizin nutku 
Çok sayın dinleyicilerim. 
lnkılabımızın güzel, faydalı 

başarılarından biri de Halkevle
rinin açılması ve işletilmiş olma
sıdır. Bugün bu güzel yüce ba
tarının yedinci yıl dönümünU 

kutluluyoruz. 
Bütün varlığımızı yeni bir 

bayata ve yeni bir istikamete 
götüren Kemaliıt inkılabını mil
letin benliğine sindirilmesi için 
Cumhuriyet Halk Partisinin 1931 
de toplanan üçüncü büyük kon
gresinde kurulmaları kararlaş• 
tırılan Halkevelerimiz gereken 
hazırlıklar yapıldıktan sonra 
1932 de 14 tanesi açılaLilmişti. 
Her yıl vilayetlerimizin ve Parti 
örgütlerimizin gayret ve yar· 
dımlariyle yenileri ve bu saatte 
de 158 tanesi daha açılmak su· 
retile bu gün Halkelerimizin sa
yısı 367 yi buluyor. Bu ıaatte 
memleketin her bucağında açıl
mıt Halkavlerimizin yedinci yıl 
dönümlerini kutlularken ayni 
zamanda yeni açılan Halkev· 
lıc:ı ıwu.ıu 'iduşma ::sanasına ~" -
miş olmalarını zevk ve sevinçle 
tesit ediyoruz. 

zarası vermış oldular. 
Halkevlerinde vazife alan, al

dığı vazifenin şerefi kadar me

suliyetini idrak etmiş olan idealist 
arkadaşlara burada memleket 
ve millet huzurunda teşekkür 
ve takdirlerimizi sunmağı bir 
borç bilirim. 

Yeni açılmakta olan halkev
lerine açılmış olanların en mu
vaffakiyetlileri arasına tez elden 
ulaşmalarını dilerim. Bu muvaf
fakıyetin etrafına beş on ülkülü 
arkadaş taplayıp muh\tinde ilk 
alakayı kuvvetle uyandırarak 
samimiyetle devam ettirmek her 
başkana ve yökurula mutlaka 
müyesser olacanına eminiz. 

Arkadaşlar: 
932 senesinde şefimiz İsmet 

İnönü yine böyle bir vesile ile 
bize verdiği bir direktifi de 
tnınaınuı :ıvyııı;ıucau.::11 X"''r"'.._ .. _. 

Halkevleri cumhuriyet halk par-
tisinin kendi prensipleri ne ol· 
duğu ve bu prensiplerin memle
kette nasıl tatbik olunduğunu 
her gün halkımıza söylemek 
için de başlı başına bir me~~e~
dir. Cumburiyat halk partısının 
prenıiplerlni:ber gençe söylem~~' 
nası\ tatbik edildiğinden hergun 
malumat vermek lazımdır. 

Sonu 2 lnd sayfada 
Cemil Mardarnın mutedil naa
yonaliıt kabinesinin istifası do-
layısiyle nümayiş yapmıılardır. 

Zaten bütün rTürkiye yıllar
dan beri büyük bir Halkevi 
manzarası arzeder. Milli Şef İs
met İnönü en büyük vazi
feyi ilzerine aldığı ilk ls~ünlerini 
köylilnUn ve balkın arasında ge
çirmekle memleketin her köşe· 
ıine yeniden bir Halkevi man· 
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Bu nümayiıte muıademeler 
olmuş, poliı Cemil Mardamın 
otomobilini saran nümayişçileri 
dağıtmak mecburiyetinde kal
mıştır. 

Hariciye Vekilimiz 
Helap te bir çok dükkanlar 

kapanmış, talebe tarafından 
nümayiıler yapılmış jıe de hiç 
bir bldi~e vuku bulmamıştır. 

B. Saraçoğlu Sofyadan geçerken 
Bulgar başvekili ile görüştü 

Hamada mağazalar kapanmıştır; 
CebelidUruzda ıüküoet bükmU- 1 
fermadır. a,a. 

Sofya 20 (A. A.) - Hariciye' 
vekilimiz Şükrü Saraçoğlu bu 
ıabab saat onda Sofyaya mu
vaselat atmiş ve istasyonda Bul-
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Aydın Halkevi Başkanlığından: 
Ar şubemiz tarafından 19 Mayıs 939 Ata

türk günü bir resim sergisi tertip olunmuştur. 
Sergi karakalem, yağlı boya ve sulu boya ol
mak üzere üç kısımdır. 

Sergiye kabul olunacak eserler, Jüri heyeti 
tarafından tetkik ve yine bu jüri heyetince 
her Üç kısım için tayin olunacak, bir, iki ve 
üçüncülere mükafatlar verileceği gibi eserlerde 
satın alınacaktır. 

Sergiye iştirak etmek istiyenlerin şimdiden 

adlarını Halkevi bürosuna k. aydettir-meleri-rica .~ 
olunur. J 
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gar Başvekili ile bir çok zevat 
tarafından ! karşılanmıştır· 

Şükrü Saraçoğlu Bulgar baş
vekili ile yarım saat kadar gö
rüşmüş ve müteakiben hariciye 
vekilimiz Başvekilin hususi tre
nine binerek bereket etmiştir. 
Bulgar başvekili, Şükrü Sa-

raçoğlunun trenin Bulgar ara
zisi güzergahın bir kısmında 
refakat etmiştir, 

~ 

General Mataksas 
Belgratda gazetecilere 

beyanatta bulundu 
Belgrad 20 (A.A.) - Belgrat 

da bulunan Yunan başvekili 
dün akşam gazetecileri kabul 
ederek Yugosiavya başvekili ve 
hariciye nazırı ile yaptıgı mü
lakatlardan Yugoslavya ile Yu
nanistanı alakadar eden bütün 
meselelerde iki memleketin tam 
mutabakatını göstermiş :olduğu· 
nu söylemiştir. 

T eki rdağ 
tO& 

Orduevinin temeli 
atıldı 

Tekirdağ 20 - T ekirdağmda 

sahilde yapılacak olan Orduevi

nin temel atma töreni; vali, hü

kumet memuriyni ve kalabalık 

bir halk kütlesi huzuriyle ya
pılmıştır. 

Merasimde general Kemal 

Balıkesir bir söylev. vermiştir. 
a.a 

Yeni Gümrük 
• 

beyannamesı 
Ankara 20 - Gümrük ve 

inhisarlar Vekaleti tarafından 

hazırlanan Yeni Gümrilk itha
lat beyannamesi şimdilik Anka-

ra, Samsun ve Mersin gömrük
lerinde tecrübe edilecektir. 

İşleri kolaylaştıran ve sade
leştiren bu beyanname tecrü

besi yapıldıktan sonra bütün 
türkiye gümrüklerinde mevkii 
tatbika konacaktır. a a. 

Sayısı : 100 Para 

Halkevlerinin 
-···-

7 ci yıl dönümü münase
betiyle Halkevimizde bir 

toplantı yapıldı . --
Pazar günü saat 15 de Halk 

evimizde Halkevlerinin açılışının 
yedinci yıl dönümü büyiik bir 
kalabalık huzurile kutlandı. 

Parti genel başkan vekili baş 
vekil doktor Refik Saydamın 
Ankara Halkevinde söylediği 
ve radyo ile yurdun her tarah
na neşredilen nutku derin bir 
süktln ve alaka ile dinlendikten 
ıonra istiklal marş1 çalınmış ve 
mütcakib~n orta okul öğretmen· 
terinden Avni Deniz tarafından 
Halkevimizin çalışma programı 

okunmuştur. Avni Denizden son· 
ra !<ürsüye gelen Hulusi Aksu· 
doğlln İlbayın gönderdiği mek
tubunu okuyarak Halkevlilere 
yedinci ly ı l dönü~ilnü kutlula· 
mışhr. 

Orta okuldan bir kız talebe 
tarafından okuna~ güzel ve he
yecanlı H; lke,·i şiiri dinlenil
dikten sonra saat on altı bu· 
çuğa kadar müzik konseri 
programına deva~ edilmiştir. 

Balkan antantı 
1 ""'··""'-J : 
~ 

Dün Bükreşte ilk toplan-
tısını · yaptı --·-Bükreş 20 (A.A.) - Türkiye 

Hariciye vel<ili Şükrü Saraçoğlu 
refikası ve maiyetindeki zevat 

dün akşam saat yirmi biri kırk 
beş geçe hususi trenle Bükreşe 
gelmişler ve istasyonda harici· 
ye nazı B. Ka't:enko ile hariciye 
ve Türkiye elçilikleri erkanı ta
rafından karşılanmışlardır. 

Yunan başvekili ve h -ıriciyc 
nazırı general Metaksas ile re· 

fika~ı ve maiyetleri erkanı hu
susi trenle saat yirmi iki on 

sekizde Bükreşe muvasalat et
mişler ve istasyonda başvekil 
muaviui, Yunan elçisi tarafın
dan karşılanmışlardir. 

Ayni trenle Yugoslavya h~ri
ciye nazırı ile maiyeti de Buk· 
reşe •asıl olmuşlar ve hazır bu
lunanlar tarafından karşılanmış
lardır. 

Bu gün öğleden evvel gene-
ral Metllksas, hariciye l nazırımız 
Şükrü Saraçoğlu ile Yugoslavya 
hariciye nazm kral sarayına 
giderek buıusi defteri imzala-

mışlardır. 
Öğle üzeri Romen barjc~ye 

aları şerefıne nazırı konsey az . 
bir hususi ziyafet vermış ve 
öğleden sonra balkan antantı 
daimi konseyi ilk toplantısını 

yapn:ıa,tır. 
Öğleden sonra balkan matbu-

at birliği konferansı da toplan
mıftır. Hükümet bu akşam ko~
sey azaları şerefine büyük bır 
ziyafet verecektir. 



Avni • e z 
ça ışına 

Muhterem arkadaşlarım. 

Bugün birbirine inanan ve gü· 
venea ve nnlıyanların birleştik
leri Halkevlerinin yedinci yıl 
dönümünü kutlulayoruz. 

Halkevlerinin çok kısa, fakat 
elde edilen netice itibarile çok 
ehemmiyetli olan hayatında, ilk 
gününden itibaren yer almak şe
refini kazanan Halkevimizin lrnt · 
sal bir gününü, heyecanlı bir 
anını daha yaşıyoruz. 

Gününüz kutlu olsun arka· 
daılarım. 

Halkevleri, bu kelimenin Türk 
inkılabında, inkılabı y3ratan ve 
17 milyon türke dayanan cum
riyet halk partisi tarihinde bü
yllk, çok büyük ehemmiyeti 
vardır. 

Ehemmiyetini tebarüz"ettirebil 
mek için Milli Büyük Şefimiz, 
İsmet lnönünün halkevlerinin 
3 üncü yıldönümünde irat bu
yurdukları nutuklarından şu 

cümleyi alıyorum: 
" Halkevleri kurulan bütün 

medeniyetlerin üstüne geçmek 
iddiasında bulunan Türkiye cum
huriyetinin hayatı için aziz bir 
toplantı yeri, bütün kabiliyetleri 
inkişaf ettiren bir mihrak sayıl
malıdır. ,, 

Halkevlerini kuran büyük ve 
ebedi şef Atatürkün bütün kur· 
tuluş ve inkılap hamlelerinde 
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alan ve onları tahakkuk ettiren 
ve bugün başımızda türkün mil
li birlik ve beraberlik sembolü 
olan büyük Milli Şefin bu tarifi, 
Halkevlerinin ülküsünü tebarüz 
ettiren formülüdür. 

Bu kutsal catı altında topla
nan, ogrenen ve öğreten her 
Türk, bu varlığa bu tarifteki 
inanla sarılmalı kaynaşmalı ve 
çalışmalıdır. 

Arkadaşlarım ! 
Hallcevlerinde milli bünyede 

en mühim rolü ve vazifesi, mil
li birlik \ e bütünlüğü yaratmak 
bunun için de, milli kültürü 
yaymak ve yükseltmektir. Bu
nun tahakkuku için, devlet teş
kilatı, hükumet mektepleri kafi 
değildir. Resmi maarif kadrosu 
alim yaratır teknisiyen yetişti

rir sanatkar yapar. 
Halkevleri ise,'ulusu yetiştirir 

ve olgunlaştırır. 
Devlet maarif teşkilatında 

yetişen alim, teknisiyen, sanat
kar; ilminden, tekniğinden, sa
natından milleti istifade ettir
mek ve büyük topluluğu yetiş
tirmek için Halkevlerinde vazi-

fe almak, bur:::ıda bilgisini art
tırmak ve bilmiyenlere öğretmek 
vazife indedir. 

Bunu yapan yurtdaş, ulusunun 
kendisini yetiştirmek için gös
terdiği ihtimam ve sarfettiği 
emekleri hak etmiş ve ödemiş 
olur. 

Millet fertlerinin ayrı · ayrı 
hiç bir kıymeti yoktur. Çünki, 
birbirine inanmıyan, birbirini 
anlamıyan milletler bir kum yı
ğını gibidirler .. Bunlar her han
gi bir kasırganın. hatta bir 
rüzgarın önünde dağılmağa, 

ı:aporu 

onun ceryanına tabi olarak sil· 
rüklenmeğe mahki'ımdurlar. 

Her tesir ve müdahale karşı
sınd"l sebat etmek için, milletin 
bütün ferdleri bir kaya ,gibi 
birleşmiş ve perçinleşmiş "olma· 
lıdır. 

Millet .fertlerini birleştiren 

ve kaynaştıran harç ise milli 
kültür ve milli imandır. 

Kemalist rejimde bu ülküyü 
tahakkuk ettirmek vazifesini, 
Halkevleri üzerine almıştır. 

Arkadaşlarım, 

Bu kısa izahı layikiyle teba
rüz ettirebilmek için, yine hn
yük ve· milli Şefin, beş yıl evel 
hükumet reisi sıfatiyle Büyük 
Millet Mecli i kürsüsünde Halk 
evlerinin ehemmiyet ve hizmet
lerini ifade buyurdukları şu 
parçayı alıyorum. 

( Halkcvleri bütün inkilip 
p•ensiplerini cemiyete nüfuz ve 
hazmettirmek ve milletin benli
ğinde gömülü büyük kültür ve 
sanat kabiliyet ve istidatlarının 
inkişafına imkan ve fırsat ver
mek, milli tesanüt ve insani 
his ve duygularını en yüksek 
derecesine çıkarmak gibi mühim 
vazifelerle tavzif 1olunmuştur.) 

işte arkadaşlar : 
Bu mühim ve milli davada 

Halkevimizin altı yıllık çalışma 
plançosunu çalışma raporlarımıza 
~u.;y auau UlllUW• 1:::1Ld.U~Ul\ICC0eD 

alıyorum. 
92 Konferans'dinliyenler 23134 

73 Konser, dinleyenler 29,026 
74 Temsll, görenler 33456, 16 
Sinema, görenler 33456. 60 Umu· 
mi müsamere, gelenler 18,686 
21 Milli bayram, iştirak eden-
ler 53,660, 18 Balo, gelenler 
6690, 27 Ziyafet, bulunanlar 
1690, 16 Nişan, nikah, bulunan
lar 3691, 19Çaylı danı, gelenler 
2533, 33 Spor gezisi, gidenler-
1515, 71 Köy gezisi, gidele r932 
Açılan muhtelif derslere gelen· 
lerin sayısı 29334, açılan ser-
gileri görenlerin sayısı 69917, 
Sıhhi müzemizi gezenlerin sayı-
sı 24674, mevcut kitabımız 2955 
kitap okuyanlar 86789,gazete ve 
mecmua okuyanlar82252, Umum 
okuyucu sayısı 169041,Sosyal 
yardım şubesinin kitabı, elbise, 
iaşe, yol parası, mektep taksiti 
ve ders levazımı için verdiği 
paraların yekunu 5306 lira 91 
kuruştur. 

Halkevimizin bu müddet için
deki neşriyatı 13 olmuştur. 

Halkevimizin son yılı ilk altı 
aylık çalışmaları hakkında par
timiz Genel Sekreterliğinin mü· 
talaaları enerjimizi yükselten, 
şerefimizi arttıran, iman ve 
azmimizi kuvetlendiren bir bel
gedir. Altı yılda sayısı 209 o
lan Halkevleri yedinci yıl dö
nümüne yeni açılan 158 halke-
vile 367 olarak giriyor. 

Bu Halkevleri mefkuresinin 
tahakkukunun en beliğ bir ifa
desidir. 

Sözlerimize !ıOD verirken, Bü
yük ve Miıfi Şef İsmet İnönü
nün manevi huzurlarında eğilir, 

mesai arkadaşlarına saygıları
mızı sonar, toplantımıza şeref 
veren sızleri sevgile selamlarız. 

AYDIN 

Baş tarafı birinci sahifede 

Cumhuriyetçi, milliyetçi, inkı
lapçı, devletçi politikasının bu 
memleketin halinde inkişafı em· 
niyet temin eden büyük kudreti 
ve en yüksek itibarı temin ede
cek olan bir proğram olduğuna 
samimi olarak inanmış olan biz
ler bu prensiplere ve manaları
nı yalnız samimi bir hisle bizi 
dinleyecek olanların hepsine an
latabileceğimiz iddiasındayız. 

Sayın arkadaşlar : 
Türk cemiyetinin hele son 

asırlar içinde geri zihniyetler 
ve fena iradeler yüzünden uğ · 
radığı cığır felaketler hepimizçe1 
malumdur. Bir kısmımız bunla
n gözümüzle görmek betbaht· 
lığına uğradık. 

Yeni yetişen mesut nesiller de 
bunları büyüklerinden duyarak 
veya kitaplardan okuyarak öğ
reniyorlar. İnkiraz uçurumunun 
kenarına gelmişken Türk milleti 
bünyesindeki yaşama ve yüksel
me kudreti, bilhassa emsalsiz 
kahramanlığı ile silkinip kur
tuldu. Bu kurtuluşun büyü de
hası ebedi şefimiz Atatürkün 
adını burada saygı ile anarım. 

Atatüzk devrinin binbir eseri 
arasında: her biri bir devri ka· 
payıp bir devir açan bir çok 
inkilaplar vardır ki bunların 

hepsine birden biz türk inkilibı 
adını veriyoruz. • 

Arkadaslar : 
Halkevlerinin son yedi sene-

lik inkişafını gözden geçirirsek 
karşısında bulunduğumuz man
zara şudur : 

Milletimizin ileri hamlelerin-
deki hız bu Halkevlerimizde ge· 

·---
Şeriatçası için 

Pazar günü akşamı Halkevle· 
rinin yedinci yıl dönümü müna· 
sebetile Halkevi temsil kolu ar
kadaşları tarafından verilen Şe
riatçası piyesi büyük bir seyirci 
kitlesi tarafından seve seve sey
redilmiş Cbila istisna herkesin 
mazharı takdiri olmuştur. 

Piyes oynanırken,amatör sah
nesinden çok uzaklaşmış profes
yonel bir heyetin temsili zevkini 
tamamile tattırmıştır. 

Piyes heyeti umumiye itiba 
riyle çok güzel olmakla beraber 
arkadaşların kudretli muvaffa
kıyetleri piyesi bir defa daha 
zenginleştirmiştir. Dekor, sahne
nin tanzimi, kıyafet ve makyaj
lar tamamiyle o devrin malı:idi. 
Arkadaşların hepsi biribirlerin
den daha ziyade muvaffak ol
dukları için isim ve şahıslar üze
rinde durmıya lüzum görmiyo
rum. Gündüz vazifeleri ile yo
rulan bu atkadaşların istirahat 
zamanlarından fedakarlık yapa 
rak ç;;hşan ve az zaman içinde 
böyle mükemmel bir piyasi sah
neye koymıya muvaffak olan 
bu arkadaşları cendan kutlulamak 
hepimizin ~boynunun borcudur. 
Daha yüksek başarılar göster
melerini ve diğer Halkevlerine 
örnek olacak bu çalışmalarını 
yürekten alkışlarım. 

V. K 

• • 
1 1 

lecek seneye kadar ne vüsatce 
ne de sayıca ihtiyaca kAfi gel
miyecek hale girecekHr. Biz 
bundan çok memnunuz. Bu iç
timai hayatımızın daima ilerle
diğini, genişlediğini, ilmen, fen· 
nen Türk vatandaşının ne ka
dar rağbet gösterdiğini ifade 
eden bir bakikattır. 

Bunun için inkılap e9erlerimiz 
safına yeniden katılan ve adları 
ellerinizdeki broşürde yazılı bu
lunan yeni Evlerimizde e!'lkimeyen 
ve eksilmiyen azimleri ve mu
vaffakiyetleriyle millet ~için, 
memleket için (kutlu olsunlar, 
yararlı olsunlar, verimli olsun~ 
lar. Ellerinizdeki broşiirler ayni 
zamanda sizlere Halkevlerinin 
maksst ve manasını, geçen yıl
lar içindeki hizmetlerini gös te
rir ve ispat eder mahiyettedir. 

Bilgili imanlı çalısmalariyle bizi 
memnun eden Ankar Halkevi
nin içindesiniz. Bu merasimden 
sonra ev içinde ynpncağınız bir 
dolaşma sizi halkevi fikir ve 
maksadına derhal ıstndırmağa, 

alacağınız izahat siz gönüllü ve 
heyecanlı bir halkavci yapma
ğa kafi gelecektir. Buradan bir 
daha bütün memleket münev
verlerine sesleniyorum. 

Ülkülü; Aydın arkadaşlar : 
Memleket ve millet hizmetine 
ne kadar hazır hatta susamış 

olduğunuzu biliyoruz. Belki ilk 
düsüni1,te en vüzel imkan aklı
nıza gelmez. Size en doğru ve 
yuce fahri hizmet parolasını 
veriyorum. Halkevleriyle ilgile
niniz. Bilgilerinizden tecrübele
rioizden istifade ederek süratle 
kalkınmanın en feyizli kaynağı 
olan Halkevlerimiz hem yetiş
menize, hem de yetiştirmenize 

imkanlar hazırlamak için ku
rulmuşlar dır. 

Daima muvaffakiyetler dile· 
rım. 

Ankara - 20 Halkevlerinin 
yedinci yıl dönümü memleke
tin her tarafında parlak bir 
surette kutlulanmıştır. 

Yurdun her tarafından alınan 
haberlerde Halkevlerinde mera
sime istiklal marşı ile başlamış, 
Cumhuriyet Halk partisi Genel 
başkan vekili ve başvekil dok· 
tor Refik Saydam tarafından 

verilen nutuk radyolardan dh-
1 ndikten sonra Halkevlerinin 
kuruluş maksat ve ga
yeleri etrafında söylevler veril · 
miş ve konserler, müsamereler
le hareketli ve canlı bir gün 
geçirilmiştir. a.a. 

SAYI ı 460~ 

Şeriatçasını seyir 
ederken 

O.·Becerik 

Aydın Ha\kevi temsil kolu, 
evvelki gün Halkevlerinin ye• 
dinci yıl dönümünde "Şeriatça• 
sı,, piyesini temsil etti. 
Şu noktayı bir kere daha te· 

barüz ettirmek isterimki, Halk· 

evleri şubeleri içinde en yorucu 

ve üzücu olanı temsil şubesidir, 
Bu şube~ i idare edenler ev• 

vela sahne elemanı yaratmak 

ve yetiştirmek zorluğiyle karşı· 
laşırlar. 

Vazife verdiği arkadaşlarının 

iş vaziyetlerine göre provaları 
planlaştırmak güçlüğünu yen• 
mekle uğraşırlar. 

Nihayet, hepsi de cidden va• 
tani ve milli bir feragat ve feda
karlıkla kabul ettikleri bu va· 
zifelerinde, tııbiatiyle profesyo .. 
nel sa•ıatkarlar derecesinde 
muvaffak olama:darsa tenkide de 
uğrarl-ır. 

Netekim Şeriatçasını görme· 
den, bol bol tenkidini işittik ve 
dinledik. Fakat piyesi seyredin· 
ce, çok muvaffak olan arkadaş
lara karşı duyduğumuz itimat 
ve şükran hislerimiz hayrete 
çevrildi. Çünkü, Şeriatçası, Aydın 
Halkevi sahnesinde muvaff aki· 
yetle Temsil edilen Akın, Mete, 
Belkıs, İstiklal, Mavi yıldırım, 
mahkemei şer'iye kedar muvaf
fakiyetle başarıldı. 

Halkevi bu muvaffakiyeti, 
kendilerini bütün varlıklariyle 
bu işe veren değerli elem,nla· 
rma ve her saatım bu işe has· 
reden kolun başkanına borçludur. 

Aydın Halkevi sahnesini ku
ran Avni Deniz, e~i ve kıziyle 
birlikte sahnede idi. 

Verilen her vazifeyi kabulde 
tereddüt etmiyen Seyyide İnalın 
eşi Sami inalda r.ol almıştı: 

Cemile Yilın, Hamit Ercan, 
Muharrem Ural yine yerlerinde 
b~lunuyorlardı. 

Sahnede iki üç piyeste 
gördüğümüz Hüsnü ve Feridun 

artık biz de bu sahnenin malı 
oİduk diyen bir azimle çalışı· 
yorlardı. 

Şeriatçası piyesile s~hnemiz, 
teknik işler de bir eleman• 
daha kazanmış oldu. Vasfi Ça" 
tal.. 

Fikret, Vasfi ve süflör Nuri 
bu işlerin cidden kompetanı ol· 
duklarını eserin kazandığı mu" 
vaffal<iyetle bir kere daha ispat 
ettiler . 

Şeriatçesi piyesi Aydın halke\ll 
sahnesinin, amatörler için eJJ 
müşkil rolleri bile kabulde te· 
reddüt etmiyen elemanlarla bet 
gün kuvvetlendiğini bir kere 

Aydın Vi ayetinden : 
İntihabı mcbusan kanunu hükümlerine tevfikan heyeti 

teftişiyelerce tanzim olunup vilayete gönderilen mazbataların 
heyeti teftişiye reis ve azası ile vilayet idare heyeti reis ve 
azaları hazır oldukları halde 15/2/939 tarihinde yapılan vila-· 
yet idare heyeti içtimaında tetkiki neticesinde vilayetin 
ınecmuu nüfusunun ( 258.319 ) kişiden ibaret olduğu görül" 
mekle 2598 sayılı kanun hükümlerine tevfikan vilayetten 
yedi mebus çıkarılması icap edec ği tAyin ve tesbit olun· 
muştur. Keyfiyet intihabı mebusan kanununun 16 ncı mad· 
desi hü~il!nleriue tevfikan ilan olunur. 

1132 16 --- 18 --- 21 
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SAYI ı 4fi0 AYDIN 

Edebiyat ve Kültür sahifesi 
Okuyucularımla 

Başbaşa! 
-+-

. (~ydın) ın açtığı edebiyat ve 
kültür sayfası için muhit genç· 
lerioden ve muhit münevverle· 
ri.nden bizi sevindiren büyllk 
bır al Aka glSrmekteyiz .. 

Bu alAka, edebiyat sayfasına 
bir grur olmakla beraber, bütün 
bu yazıları bir haftanın içerisi
ne sığdırmağa imkan bulama
mağa, nihayet ooları sıraya koy
mağa bizi mecbur etmektedir. 

Zaten bu sahifeyi açarken de 
denim g ı•v• • h ' enç ıgının er iyi şeye 
oldugv u .b. b .. .. gı ı u ıyı şeye de aynı 
alakayı göstereceğinden emin · 
idik. 

İyi şeyler, iyi alika ve ynk
sek teveccühün daima ve her 
Yerde hedefi olmakla, iyiliği 
ve güzelliği gittikçe artan müs· 
tesna mefhumlardır. 

Bize gelen şiir ve nesirlerin, 
hakikaten çok kuvvetlileri ol
~akla beraber, Bunlarm içeri· 
sınde bedbin bazı gençlerin, 
hayatı daima diirbinin tersile 
g8rdilklerini anlatanlar da var
dır. 

. Biz istiyoruz ki, bir hissi, şii
rıyle anlatmak istiyen genç ya
zıcı, ne eski mutasavvufların 
dolaıbkları hayal aleminde do
laşsın Ye ne de kendisini da
ima boğan ruhi buhran ve ümit
sizliklerini şu veya buna anlat
mağa tenezzül etsin .. 

Edebiyat ıabifesi, gençlerimi
zin boğucu ve bunattıcı değil 
onların ürpertici ve okıayıcı 
yazılarını okurlarına göstcrmeği. 
ve onları yaşadıklan sabada 
bedbin değil nikbin gezdirmeği 
vaı:ife edinmektedir. 

Edebi.!at. ı~bifesi, her şeyden 
evvel guzelı ıyiyı· r .b. b v b ' ' cazı ı agrı· 
n~ .asmağı kendisine gaye bil
mıştır. 

Ve nihayet d b. . . k d. . . e e ıyat sahıfcıı 
en ısını ok L d uyanı aayata karşı 

h urguu ye mistik değil, onları 
ayata bağlı ve müspet hiılcrlc 

tahrik etmeği ietibdaf eder. 
h Bund~n başka bazı gençlerin 
e~en ılk yazdıkları şiiri neş

r~ttırmek heveıile bize gönder· 
~ıklerini hissediyoruz. Onları 
~ saba ~a biraz daha çalışır 

gormek ıstediğimizden bu nevi 
yazılar1D1 koyamıyoruz. 
. Çün.kü neşir sahası; kabiliye

tı.n, fıkrin, duyuş ve görüşün 
bır teşhiri olmakla beraber ni
hayet umumun hislerine de hür
metkar olmağı gözeten bir sa
hadır. 

.Bu mü~ascbetle yazıları gir
mıyen şnr müptedilerinin gü-
cenmemelerini ve fakat çalış· 
ma sahasında da kırılmamaları· 
nı diliyoruz. E. D. 

daha tebarüz ett• d. E ır ı. 

.n ~ü~ük kazanç ve büyük 
sevıncımız budur. 

yeni açılan dokuz Halkevin-
de tekrarlanması k l 
Ş . arar aşan 
erıatçasmın, Aydın sah . d d . ncsın e 
e bır kaç defa tekrarlanm 

fedakar ve feragatkir arkad:;~ 
larımızdan istemekle umu b. mun 
ıs ve dileğine tercüman oluyo

nız. 

Atatürkten·l 
Vecizeler 

--t-

Dünyanın hiçbir yerinde, hiç 
bir milletin; Anadolu kaylü ka
dınının fevkinde kadın mesaiıi 
zikretmek imkinı yoktur, Ve 
dUnya da hiçbir milletin kadım: 

" Ben Anadolu kadmından 
daha fazla çahş1rım . Milletimi 
hallıa gatürmekte Anadolu ka
dını kadar himmet gösteririm !,, 

· diyemez .• 

insanlar gariptir. Bazan en 
akılhlar1n bile nazarları, haki· 
katlerin besaleti karşısında but· 
lina rider. 

Çiftçi ve çoban, bu millet için 
unsuru aslidir. 

+ 
Bir millet sanattan ve sanat-

klrdan mahrumsa, tam bir ba
yata malik olamaz .. 

Kadınların umumi ve hususi 
vuzifelerinin başında "anne ı·k 

" 1 
vazifeleri vardır. 

ir 
Kılıç ve saban ... bu iki fatih

ten birincisi, ikincisine dima 
mağlftp olur. 

Nesir: 

Vıağmur damlalan 
Pencere camlan üzerinde 

billur tanelerini andıran yai· 
mur damlaları ne hoştur. 

Bu d~mlaları siyah g8zlil bir 
genç kızan kirpiklerinde elmas 

gibi parıldıyan fsıcak göz yaş· 
larına benzetirim. 

Göz yaşları, kalpieri, g6oül

leri biribirine bağlıyan mukad· 
des şeylerdir. 

Bahar havası kadar saf, te

temiz göz yasları tıpkı çorak 

bir toprağa gö\: • yüziinün arma

ğanı olan yağmur damlaları ıi· 
bidir. 

Yağmur damlaları nasıl ço 

rak toprakta bir bayat eseri 

gösterirse göz yaşları da kalp· 

lerde ayni tesiri yapar. 

Yağmur damlaları sararan ot

lara hayat verir. Lakin göz yaş

ları meydanda olmıyan bilyUk 

aıklar doğurur. 

Onun için yağmur damlaları 

ne boştur. Çünkü onlar bana, 

siyah gözlü bir genç kızın ilahi 

aşkının, ilahi nağmelerinin ilahi 
~ecellisi gibi görünürler. 

------=-:;..-=-------==--======~~-=--

1 RADYO 1 
SALI 21/2/ 939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1639 m. 183 Kc~. 120 Kw 
T. A. Q. 19,74 m. 15l95 

Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 K 

20 Kw. es. 

12.30 Proğram. 
12.35 Türk müziği (Osman 

Peli.,an) Halk türküleri. 
. 13.00 Memleket saat ayarı, 

aıans ve meteoroloji haberleri. 
13.10 14 Müzik ( Küçük or

kestra :· Şef : Necip Aşkın ) 
1 - Sıede • Sigara içen kız. 
2 - Glessmer • Sabah selamı 
( Fantezi ). 3 - Ryming _ En· 
termezzo. 4 - Hruby v· • ıyana 

operetinden ( potpuri ). 5 _ 
Ganglberger - Benim küçük 
teddi ayım ( saksason parçası ) 
6 - Heinz Link • İntermezzo. 
7 - Vittorio • Yalnız sana 
( Serenad ). 8 _ Haydn • ya. 
radılış oratoryosundan parça: 

18.30 Proğram. 
98.35 Müzik (Bale müziği-Pi.) 
19.00 Konuşma ( Türldye pos-

tası ). 

• 19.15 Türk müziği ( İnce saz 
faslı - Segah faslı ). 

20.00 Ajans, meteoroloji ha
berleri, ziraat borsası (fiyat) 

20.15 Türk müziği. 

Çalanlar: Reşad Erer, Refik 
F ersan, Ruşen Kam, Cevdet 
Kozan. 

Okuyanlar: Necmi Riza, Safi
ye Tokay. 

1 - Osman beyin sabah peş
revi. 2 - Mahmut Celalettin 
paşanın ıarkısı ( Firakın ) 3 -

Hafızın şarkısı (Dil mest olur) 
4 - Ziya pa,anın şarkısı (Semti 
dildara bu demler) 

ı 5 - Yesarı Asımın şarkısı ( bu 
yaz geçen. ) 6 • Türkü ( Yürü 

dilber yürü. ) 7 - Ali efen dinin 

Nihavent şarkısı (Severim yine). 

8 • Refik F ersaoın Hicaz şar
kısı ( Geçti rüzgar ). 9 - Şevki 

beyin hicaz şarkısı ( bilmiyorum 
bana noldu.) 10 - Saz semaisi. 

21.00 Memleket saat ayarı. 

21.00 Konuşma ( Huhuk ilmi 
yayma kurumu). 

21.15 Esham, tahvilat, kam

biyo - nukut borsası (fiyat ). 

21.30 Müzik (Radyo orkestra
sı - Şef : Praaetorius ). 

Eugan d'albert: Yola çıkış 
(Die Abreise) uvertürü . 

Hermann Goetı: Senfoni fa 
majör, op. 9. Allegro mederato 

İntermezzo, Allegretto Adagio 

ma non troppo lento Final, A
llegro con fuoco 

22.15 Müzik (Cazband- Çigan) 
Lantoş Orkestrası 

23.00 Müzik (Sinsema sesi) 

23.45 24 Son ajanı haberleri 

ve yarınki proğram. 

Fıkralar: 

~ İş arıyor! 
Amirf' soruyor : 
- E e.e fen.. dim mün, mn 

münhaliniz va. va .. varm•? 
İşi1işiş arıyorum. 

Amir cevap veriyor : 
- Seeen kekekemesin.. İiiş 

ve eeremem. 

ilin 
Aydın icra 
memurluğ111ul11.n 

939/994 
Alacaklı: Aydında Fatma Öz• 

can. 
Borçlu : Karaağaçlı muallimi 

Alim Ôzcan. 

Sahlan gayrimenkul: Tapunun 
ağustos 936 tarih ve 5 numara· 
sında kayıtlı Sobuca köyünde 
köy altı mevkiinde ve tapuca 
tarla ve halen sebze bahçesi 
halinde bulunan ve içinde ker• 
piçten bir yer odası ve ah1r ve 
dolabh su kuyusu mevcut 2 
hektar 4812 metre murabbaı 

murabbaı tarladır. 

Hududu: Doğusu işbu gayri
menkulden müfrez Mehmet tar
lası babsı umumi yol kuzeyi 
işbu tarladan müfraz Mehmet 
tarlası güneyi göl ile çevrili. 

Kıymeti: Tamamına 1000 lira 
kıymet takdir edilmi~tir. 

Satışın yapılacağı yer ve gün: 
Aydın icra dairesinde 28/3/939 
tarihinde salı günü saat 75 de 
temdit artırması 12/4/939 tari
hinde çarşanba gilnü aynı saatta 
yapılacaktır. 

1 - İşbu gayrimenkulün artır 
ma şartnamesi ilan tarihinden 
itibaren 994 No. ile Aydın icra 
dairesinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açık
tır. ilanda yazılı olanlardan faz
la malumat almak i4Jteyenler, 
i~bu şartnameye ve 939/994 
dosya numarasiyle memuriyeti· 
mize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirAk icin 
yukarda yazılı kıymetın 00 7,5 
nisbetinde pey veya milli bir 
Bankanın teminat maktubu tev
di edilecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklı· 
larla diğer alakadarların ve ir· 
Hfak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını hu · 
susilc faiz ve masrafa dair olan 
iddialarım işbu ilan tarihindt.n 
itibaren yirmi gün içinde evra
kı müsbiteleriyle birlikte memu
riyetimize bildiı meleri icap e· 
der. Aksi lıalde hakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış 

bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır
maya iştirak edenler artırma . 
şartnamesiei okumuş ve lüzum-

lu malumat almış ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen gayri men
kul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir. 
4ncak artırma bedeli muham
men kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulmaz veya satış istiye
nin alacağına ruchanı olan di
ğer alacaklılar bulunup ta be
del bunların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklarının mec
muundan fazlaya çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere artırma on beş 
gün daha temdit ve on beşinci 
günü ayni saatte yapılacak 
artırmada, bedeli satış istlyenin 
alacağına rüchanı olan diğer 

alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
satıı talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 

YOZ !5 

• ilin 
Aydın Vilayeti daimi 
Encümt:ninden: 

Armutlu Mendres geçidinde 
yaptırılacak kayık. 

l - Armutlu Mendres geçi· 
dinde 568 lira keşifli bir kayık 
yaptırılacaktır. 

2 - inşaat müddeti kırk g ün· 
dür. 

3 - ihale 2/3/939 tarihli per· 
şenbe günü saat onbeşte vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat ak
çası 44 liradır. 

5 - han ücreti Dellaliye ve 
lronturat masrafı müşteriye ait
tir. 

6 - Fazla malumat almak 
isteyenlerin Vilat enr.ümen ka
lemine müracaatları. 

(1126) 15 20 25 27 --
i.lin 

Aydın vilayet Daimi 
encümeninden 

1 - Aydın aygır depom 
hayvanlarına yedirilmek üzere 
1640 ldlo üzüm alınacaktır. 

2 - Üzümün siyah olması. 
bulunmadığı takdirde çekirdek
siz üzüm olacaktır. 

3 - 1640 kilo üzümden 450 
kilosu Nazilliye 450 kilosu Sö· 

keye ve 740 kilo!"uda Aydın 
aygır deposuna teslim edilecek· 

tir. 
4 - ihaleye taalluk eden bil· 

umum masraflar müşteriye ait· 

tir. Eksiltmesine talip olanların 
6/3/939 tarihli pazartesi % 7 ,5 
muvakkat teminat mektuplarile 

vilayet encümenine fazla malü

mat almak i!'teyenlerin her g ün 
vilayet encümen kalemine ve 
veteriner müdürliiklerine müra· 
caatları. 
1140 18, 20, 25, 27 

ilin 
Aydın icra Memurlu

ğundan: 
939/598 

Mehmet Özçiftçi ile Hüseyin 
oğlu Hüseyine ait olup Aydın 
geızetesinin 1712/ 939 tarih ve 
457 sayılı nüshasında çıkan gay· 
ri menkul satış ilanında temdit 
artırmasının 20/4/939 olarak 
gösterilmesi yanlıştır. 12/4/939 
çarşamba günü olduğu tasbihen 
ilan olunur. 1143 

7erlten mühlet içinde parayı 
vermezse ihale kararı fesholu

narak kendisinden evvel en yük
sek teklifte bulunan kimse arz 
etmiş olduğu bedlele almağa 
razı olursa ona, razı olmaz veya 
bulunmazsa hemen on beş gün 
müddetle arttırmaya çıkarılıp 
en çok artırana ihale edilir. İki 
ihale arasıodaki fark ve geçen 
günler için %5 den hesap olu
nacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca bükme hacet k!ılmaksızm 
memuriyetioıizce alıcıdan tahsil 
oluuur. (133} 

Bir g:ıryrı menkul yukarda 
gfüıterilen 28/3/939 tarihinde 

Aydın icra memurluğu odasında 

ışbn ilan ve gösterilen artırma 

şartnamesi dairesinde satılacağı 
ilan olunur. 1142 
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Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 
Fabrikaları Müessesesinden: 

Pamuk~ipliği satışı: . 
12 No Paketi 415 kuruş 

Kayseri Bez Fabrikası malı 
16 " " 480 " 

Nazilli Basma Fabriksı ,, 24 ,, ,, 580 ,, 
Freili Bez Fabrikası ,, 24 ,, ,, 580 ,, 

Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında : 
10 balyalık siparişler için ,, 

1
,, 57 5 ,, 

15 ,, ,, ,, " " 570 " 
,, ,, ,, 

" " 565 " 25 

50 ,, ,, ,, " " 560 ,, 
Fiatlarla fabrikada teslim şartiyle satılmaktadır. İplik 

müstehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri 
bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetiode iplik siparişi 
verecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksadlara 
yarayabilecek pamuk ipliği müstebliklarinin de ihtiyaçlarını 
gene aynı şartlarla yalnız Ereğli fabrikasına sipariş edebile-
cekleri ilin olunur. 1120 

• .. . '.ıtı~~ ıırJııı~~. m ~'I~ ııfl!nıı~.ıııı!! ~tıı 

: Süleyman Gezer-Osman Sezginer ~ - ~ 

"' E ~ @ Gazete Kitap vi Lt 
-· 

G Görülen lüzum üzerine 112/939 tarihinden itibaren Aydın & 
Palas oteli altına nakledilmiştir. f) 

İstanbul - Ankara - İzmirde milnteşir bütün kitap, mecmua ~ 
<!!f ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyan 

kitap, mecmua ve gazete nüshaları t>n çok bir hafta için- ff; 
de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe- i) 

fi ıitli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. ~~ 

• ı~ D 
~ ....... -_..,,_,,,_.,..,_Nl'IT!T9•-·,_,,.....r:r~~~ıı.ll 

~lll'!'ll~~~~~~~~~~~~51 lfr~~~l~ll~d!J~d~llı~dl~~h~~eaıı~~~~l~~ ..... I 

! Doktor Şevket Kırbaş ! 
! Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve ! 
• entani hastalıklar mütehassısı ~ . .. 
+ Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu f 
f Süleymanın hanesine naklettim. f 

• hastalarını her gün saat yediden sekize kadar ve t ! öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. idrar, c!ı 
kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra ı• ! eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- + 

+ toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) + 
~ ... ~.~,~~~ ........ ~ ~~ 
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ilin 
Aydın vilayet daimi 
~ncilmeninden 

Beher adedi 60 lira muham
men bedelli nafıa müdürlüğüne 

ait 10 adet mahruti amele ça
dır alımı açık eksiltmeye ko
uulınuştur. 

Eksiltme 2712/939 pazartesi 
günü saat 15 te vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

Bu işe ait resim, şartname 
Ye nümune nafıa müdürlüğünde 
sıilrülebilir. 

Muvdkkat tamioat.45 liradır. · 

isteklilerin muvakkat teminat· 
lan ye ticaret odası vesikala
rile yukarıda yazılı gün ve saata 
Yiliyet daimi encümeniiıde ha
zır bulunmaları ilan olunur. 

9 12 16 21 1107 

lmtlyas 11\hibi ve Umumi Neıriynt 'C 

• Müdürü : Ettm Mendreıı 
Basıldığı yer 

C H P Basımevl 

ili 
iktisat vekalet: maden 
müdürlüğünden 
Aydın vilayetinin Söke kaza

sına bağlı Küpdağı mevkiinde 
kain olup 1 kanunuevvel 1287 
tarihli fermanla .. ngiltere devle
ti tabasından Kılark ve Foebes 
uhdelerine ihale kılınmış olan 
Lignit madeni imtiyazı icra ve· 
killeri heyetinin 15/12/1938 ta· 
rihli ve 2/10053 numaralı kara1'
namesile fesedilerek mekşuf 

madenler arasına konulmuştur. 
19 21 23 1141 

····"··· Abone şeraiti •••..••.. . . 
i Yıllığı her yer için 6 lira. ! . : 
i Altı aylığı 3 liradır. : 
~ idare yeri: Aydında C . H. j 
i P. Basımevi. i 
! gazeteye ait yazılar için i 
l yazı işleri müdürlüğüne, ilin· f 
i lar için •idare müdürlüğüne. j 
! 'nUraoarıt eClllmefülir. ! · ......... ~ .................................... : . 

AYDIN SAYI ı '6Ô 

MEHMET GÜRE 
TECiM EVi 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESi M 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

Arzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat 

çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 
bilumum alatı musikiye, hurdavat, pipo ve sıhhi sigara ağızlık-

• ları yassı yuvarlak fantazi cep fe~erleri ve taze pilleri elektrik 
lambaları envaı çeşit tıraş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi 
malları eşi görülmemiş ucuz fiatlarla tecim evimizden almak 
menfaatiniz icabıdır. 

MARKONI radyo 19ll9 model/erile SPARTON radyoları
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

12 ay veresiye satış 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

asa 

v e 
\J ogu 

defter er· hazırlanmıştır. Temiz işçilik, En iyi cins 
' 

kağıt, Sağlam cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet 
kabul etmez de ecede ucuzdur 

. -- .. --


