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Nazillide imar 
faaliyeti 
--+--

Nazilli [ Hususi ) - Son 
lliüus tahririnde 13,300 kişi 
Yazılan Nazilli kasabasının nü
fusu bugün 16 bin olmuş. 

Nazillinin nüfusu mütema
diyen artmaktadır. Bu artış 
belediye bütcesinin inkişafın· 
da da kendisini göstermiştir. 

937 Mali yılı belediye büt
cesi 76 bin olduğu halde 938 
bütcesi 85 bin lira olarak tah
llıio olunmaktadır. 

Nüfus artmasının ikinci bir 
tcsiride çarşı ve pazarda ken
dini göstermektedir. Perşenbe 
Riinleri kurulan Nazilli pazar
ları ötedenberi çok kalabalık 
hlur. Son yıllarda nüfus kala-
alığı, Nazilli pazarının ehem-

llıiyetini daha 1;ok arttırmış
b.r. Bu yüzden çarşı içinde 
ltlağaza dükkan önlerinde ku
~lan pazar, izdihamdan hai-

n rahat iş görmesine alış 

~eriş yapmasına mini oluyor-
:u. Bundan başka, pazar ye-
~i dolduran sebze meyve 
balaşlanda çarşının temizliğini 
b <>zuyordu. Bunu dikkate alan 
. elediye, pazarı Aydın cadde-

81 iizeriode ve ilk mektep kar 
i1!~daki biri 40000 diğeri 
b~ metre muarbbaı geniı-
iıııdeki arsalara kaldırılmıt

t.r. 
~ Belediyenin bu karan, hal-
ı v~ pazarcılan memnu et

'tlit, fakat pazann uı:aklaı"'••uu menfaatlanna uygun 
~cıl'll!iyen çartı esnafı dediko-
tl)ta bailamıpardır. 

) 'lerdiği kararın iıabetinden, 
~ 'Phğı j.şin umumi menfaata 
~n olmasandan emin olan 
\ı ediye karannda sebat et-
t~~te ve yeni pazar yerinde 

llat yapbrmaktadll'. 
~ 8u cilmleden olarak yağ, 
~hıir gibi yiyecek maddeleri 
..._ ti kapalı ve toz topraktan 
~~bafaza için yaptmlan yllk
İ\ıııı.. Yerlerde aablmağa ba,.. 

"'lllfbr. 

'ı-~aıillide görillen ve herglln 
h~ il hu ilerleme harebti, 
'ltl r Nazilliliyi çok sevindir-
~ tkte ve Nazillinin pek ya· 
ı '1da büyük bir tehir olacağı 
~ilı:ı . 
dt •atam kuvvetlendirmekte-

"· 
t ~\l gün NaziUi çiftçisini iş
~ - tden mühim bir hadise
~ll de bahsedeceibn. 
~ "tndreı köpriaiinün 200M. 
~ ilerisinde meodres neh· 

Telgraf ve Radyo 
Başvekilimiz Celal Bayar Buda

peşteye gidecek 
İstanbul 21 [Radyo] - İstefani ajansı bildiriyor. 
Türkiye başvekili Celal Bayarın önümüzdeki ilkbaharda 

Maear payitahtını ziyaret edeceği söylenmktedir. 

• • 
lngiliz iş partisi 

Japonyaya karşı zecri tedbirler 
alınmasını istiyor 

Londra 21 [A.A.) :_ İngiliz iş partisi milli meclis başvekili 
ve hariciye nazırını ziyaret etmek üzere bir heyet seçilmiştir. 
Bu heyet japonyanın Çine karşı yapmakta olduğu harbi 
durdurmak için Japonyaya zecri tedbirler tatbikinde israr 
edecektir. 

~~~_;;;;::;;;;;;;::;:_;;;;~=;;;;;:-==--::;;~-~-====E:::::~~,::::::::::::::=-:..~~~-

Y u g o s la vy a -Almanya dostluğu 
Berlin 21 [ Radyo ] - Başvekil ve hariciye nazırı doktor 

Milan Stadiyanoviç Essendeki krop fabrikasını ziyaret etmiş 
ve top imalatile kömür kullanılmaksızın benzinin nasıl istih· 
sal edildiğini tetkik etmi,t'ir; 

Ayni zamanda Ror havalisinde tetkikat yapan Stadiyanoviç 
Ror valisi doktor Şimit tarafından karşılanmış ve amele teş
kilatile yakından alakadar olarak amelenin sigorta işi ve 
çalışma tarzları üzerinde tetkikatta bulunmuştur . 

ri yarğın açarak sular ovayı 

istila etmiş ve henüz toplana
mıyan ve havaların güzel git
tiği bu günlerde toplanması 
ümid edilen yüz bin kilo aka
la cinsi pamuk kozasını da 
mahvetmek tehlikusini göster
miftir. 

Rencperin bu yargını kapa
mak hususunda aldığı tetbir
ler fayda vermemektedir. Bu 
yargın iti halledilemezse ge
lecek sene bu çok verimli 
pamuk tarlalarından istifade
de mümkün olamıyacaktır. 

Vilayet makamının el koy
duğu bu iıin yakında bap
nlacağına emin olmakla be
raber bu vesile ile geçmite 
ait bir noktadan da · bahset
mek isterim. 

ltalganlar Londrada 
Kredi bulamadılar 

Londra 21 [ A.A. ]-Bir müd 
detten beri Londrada bir İtalyan 
bankeri ile İngiliz bankalan 
arasında yapılan Kredi miba
keleri ikim kalmıtbr. 

-+- -

Barslone bombar -
dimanında 198 ölü 
200 yaralı var 

Barslon 21 [ Radyo ] -
Resmen bildirildiğine göre ev-
velki günki bombardimanda 
138 kişi ölmüt 200 kişi yara
lanmıştır. 

Hayattan .e•leT: 
~ ~ 

l Halhevimizde açılan 
IJçüncü zehiri gaz 
kursları da bitti 

Halkevinde sıhhat müdür
lüğünce açılan üçüncü zehirli 
gaz kursu dün bitmiş ve ka
yıtlı talebeden imtihana işti
rak eden 54 bayan ve bay 
imtihanda muvvafak olarak 
belgeleri dağıdılmıştlı" . 

Bunlardan altı doktor bir 
eczrcı konferans verecek; 47 
öğretmen ve muhtelif memur 
arkadaşlarımızda kendilerine 
yetecek derecede muvaffak 
olmuşlardır. 

Kültür genel 
lspekterleri 
Şehrimizde 

Kültür bakanlığı genel is
pekterlerinden Baş ispakter 
Salih Zeki ile kıymetli edibi
miz ve romancımız Reşad N11ri 
ve doktor Celal dün Nazilli
den şehrimize gelmişler •• 
Orta okul ile sanat okulunu 
teftişe başlamışlardır. 

-----1- -

Şan Kay Şek 9 llişl
yi idam ettirdi 

Hankov 21 [ Radyo J -
Vazifelerini yapmamakla maz· 
nun 9 kişi idam edilınişbr. 
İdam edilenler meyanında 

bir kolordu kumandanı hir 
divanı harp zabiti dört alay 
kumandanı ve bir posta tel
graf yüksek memuru bulua
maktadır. 

imtiyazlı mıntalıada 
89 tedhişçi yakalandı 

Şangbay 21 [ A. A. ) -
Beynelmilel imtiyazlı bölge 
ile fransız imtiyazlı bölgesin
de polis Japon aleyhtarı ted
hiı faaliyetile maznun erkek 
ve kadın 89 Çinli yakalam..
br • 

Ôtedenberi vaki olan bu 
yargın bidiselerinin önünii al
mak için beı, on yd önce 
hükumetçe bir tahliye kanali 
açtırılmıştı. Ağzının su sevi
yesinden yüksek ve dar ya-

Bir kilo tuzun hikayesi 

pılmasından bu kanaldan şim
diye kadar istifade edileme
miştir. Bu tahliye kanalının 
maksada yarayacak surette 
islahını temin edilmesini, bü
tlin Nazilli pamukçularının 
baıda gelen dilekleridir. ... 

T uz, neye yaramaz ki.. Bir 
kaya parçası gibi sert, 
parlak, katı olan tuz; 

kendi kaiıo, kaba cüssesinden 
beklenmiyecek kadar faydalı 
lezzetli ve çeşni, tat vermesi 
itibarile zevke ve iştibaya 
hizmet eden kıymetli, aranılır, 
omuz edilemez bir nesnedir. 

Nerede aranmaz ki tuz ... 
Yemekte, içmekte, sanayide, 

1 

hayvan besleyişinde, hatta ba
danada ... 

1 

En. vahşi insandan tutunuz. 
en medeni insana kadar, tu-
zun kadrini, kıymetini bilmi

r yen var mıdır? .. 
En nadide bir yemek; bız-· 

suz olunca, ağıza ahnn..ıyacak 
kadar yavan olur. Ya, sofra
ların birer siisü olan tuzluk-

• De.-.. lacG aarlada-
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~l!_lt.ir ~por!ajları : 

Halkevi Kitapsarayında -
Ulusal kültürü yayma ve 

yiikseltme erğeıile kurulan 
Halkevlerinitı, dok.;z çalışma · 
tübesinin ülküye ulaşma ba
kımından birini diğerine ter
cih etmek imkini yoktur. 

Her şubenin kur1ıluş gayesi 
bir noktada toplanır.. Her 
şubede vazife alan Türk genci 
bir hedefe koşar. 

Bildiğini bilmeyene öğret

mek, bilmediğini bilenden öğ
renmek .. 

Halk evleri çalışma kolları
nın iş bölümünü bir orta okul 
veya lisedeki ders taksimatına 
benzetebiliriz.. Orada bir ta
lebeninin yetişmesi için nasıl 
mühtelif ders gurupları ayrı 
ayrı öğret nenler tarafından 

idare ediliyorsa, Halkev-
leride ulusun yeşitme ve · 
yükseltme ödevini dokuz kola 
}>aylaştırmışbr. 

Orta okul ve lise mezunu 
olmak için nasıl bütün ders
lerden muvaffak olmak şartsa 
Halkevlerinin m1..1vaffakiyet 
derecelerini ölçmek içinde 
bütün kolların ayriı hızle yü
rümesi lazımdır. 

Kuruldukları günden beri 
her kol biri diğerini tamam
layarak çalışan üç Halkevimi
zin her okulunun mütebariz 
verimlerini, bu sütunlarda be
lirtirken sıra takip etmeyece
ğim. 

İlk olarak kitap sarayı ele 
alışım, her gün, her saat ora
daki canlılık ve hareketin 
ğözüme çarpamasidir. 
Aydın Halkevi kitapsl'rayı, 

Evin açılışından bir yıl sonra 
933· yılı şubatında açılmıştır. 
Dağılan Türk ocağının elde 

kal~bil~n kitapları, kitap sa
rayın ~ayası oim.uştur. 

~~ın.ı.n , tef_rik_aaı: 141 

O. Becerik 
Bugifokü kitapsarayı bütün 

şubelerin kendilerini ilgilendi
ren kitap ve mecmuaların 
getirtilmesinde birbirlerile mü
sabaka etmelerinde ve eski 
yeni idare heyetlerinin kitap
saraya ait tahsisat isteklerini 
en dar günlerde bile yarat
mak hususunda gösterdikleri 
hassasiyete borçluyuz. 
Kurulduğu gündenberi bu 

şubenin başında gece gündüz 
çalışan arkadaşların alaka ve 
hizmetlerini, Aydm daima 
hayırla anacaktır. 

Bu şube başkanile arkada
şının yazdıkları Aydın tarihi
ni, kitapsarayın oldukça zen
gin tarih serisi yaratmıştır. 

Kitapsaray en büyük ve 
mesud gününü bu ders yılı 
gördü .. 

Açıldığı günden beri talebenin 
gösterdiği ilgi bu yıl umulanı 
geçti.. Mektebinden çıkan, 

gece dersini yapmağa gelen 
talebe tekasüfü, yarının bü
yüklerinin tetebbu ve okuma 
zevki.ni de aşılaması bakımın
dan en çok sevinmemiz lazım 
olan bir noktadır. 

Muhtelif vekaletlerin, parti 
genel sekreterliğinin halkev
leri kitapsaraylarına ölçüsüz 
yardımları, bütün kitap basan 
ve satanların gösterdikleri 
yardım ve kolaylık, kitapsa
raylara yapılan ferdi teberru
lar, çok yakın bir zamanda 
yurdun her köşesinde çok 
zengin birer kitapsaray yara
tılmasını temin ediyor. 
Aydın halkevinde bu aym 

başında 1169 zu citli 200 zü 
ciltçide olmak üzere mevcut 
kitap sayısı 2645 dir. 

Bunlardan başka henüz 
-Devamı 3 u.c ü .ayfada • 

• 
Baht işi 

Roman 

Ben terhis edildiğim gün
de~beri ilk ·olarak böyle yal
nız kalarak defterimi karış
tırmak fırsatını buluyorum. 

Çamların dışında kar beyaz 
kelebekler gibi uç~şuyor., Ha
va kapalı ve soğuk .. 

GözlerifI! pençereye kaydık
ça gördüğiııİı manzara işte bu. 

Bazan tabiatın sessizliğini 

bU:·' kıyıdan diğerine giden 
şirket vapurlarının diid~k ses
leri bozuy·or. · · ' · 

Onların birer siyah benek 
gi~i buğazm sulan üzerin
den · kayıŞla'rıni seyrediyorum. 
G<i°zle'°rim. onlarin iilerine ta.: 

L • 

kıh ~d"a!.~n µ~şü!1.~r~~-um.' · ·., 
Hatıralarım canlanıyor. 

Yazan: V. H. 

Ben de,· benim gibi binler
ce insanda hayatta böyle ka- :· 
yıp gidiyoruz. ·Bizim de birer 
izimiz oluyor. Fakat yeni· ha::·· 
yat dalgaları o izleri kapatı- ~ 
yor. Bizden sonra o yoldan 
geçeceklere dü~,~ düm düz bir 
satıh bırakıyor. 

Dört sene kan, ateş ölüm ' 
ve aşk içinde geçen hayatım
dan bugün bende kalan nedir? 
Zedelenmiş, yıpranmış · bir 

·vücut, kırılmış, ümitsiz bir 
gönül değil mi ? 

Y almz. Zeynebiô aŞkı 'var ki 
baŞladığı gibi· devam ediyor: 

M~ddiyatıniaa~1 { pek çok 
• 1 " ~ ' .... • 

şeyler verdim: . Manevıyatım-
da~ neler ka°yb~tmedim: · 4

' • ~ 

Tefrika No. 34 Yazan ! f. Gün 

Selçuk/arda ilmi ve Edebi inkişaf 
Şu kadar.ı varki zamanının 

cereyanına uyarak arapça bir 
eser (MAKALAT) yazan Ha
cı Bektaş Veli, batıni türkle
ri başına toplamış ve babai
liği bektaşi adile adlandıra
rak onl~rın dini vahdetini 

temin etmiş bulunduğundan 
ve bunların da çoğu lgöçebe 
türkmenler olduğundan bek-
taşiler, daha ilk zamanlardan 
itibaren türkçeye ehemmiyet 
vermeye mecbur olmuşlardı. 

Bu münasebetle daha o asırda 
" MAKALAT ,, türkçeye çev
rilmiş ve türkçe milli vezinle 
şiirler söylenmeğe başlamıştı. 
Zaten tasavvuf inanışlarının 

hece ile söylenmesi Ahmet 
Y eseviden beri bir anane ha-
lini almıştı. Bu suretle daha 
ilk devirde Sait ve Yunus 
emreleri görmekteyiz. Bilhag
sa Yunus, o müstesna duygu
sile türkçenin ifade kudretini 
ve güzelliğini göstermiş ve bü-

yük tesirile kendisine bir çok 
muakkibler bulmuştu. Onbe
şinc.i asırda yetişen Gaygu-
suz Abdal, Yunustan sonra 
Bektaşi - Kızıbaş edebiyatının 

kuruluşunda büyük bir amil 
olmuş ve nihayet on altıncı 
asırda hatai, bu edebiyatı 

tamamile tesis ve temsil et
mişti. Bu suretle Bektaşi- Kı
zılbaş edebiyatı Yunusun te
sirile kurulmuş ve asrımıza." 
kadar devam ederek onaltmcı 
asırda hatai v~ . fPir Su_lta~ 
Aptal .ile en kudretli DidakUk 
ve Lirik şiirini kazanmış, Yir- ' 

Eğer Zeynep olmasa idi 
acaba yaşama kuvvetini bula 
bilecekmi .idim ? .. t 

· Hiç ·ummuyorum. Ölümü bu 
kadar' yakından ve bu kadar 
çok gördükten sonra insa·nın 
ondan çekineceği ·kalmıyor. 

Ölüm ; artık bir facia gibi 
görünmüyor. · Bil~kis bütün·rbu' 
felaketl~r içi.idi · yaşamak·. 
mecburiyeti~de olri'iak :-feci:: . 

, •S 

~ . -~v 
Be~im İ<öyü.1!1 ı 

Yrllar, ;uzun yıllar ... 

1 

r 
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Türk parası kıymetini koruma 
hakkında 12 numaralı kararname 

AYDIN 

Ekonomi: 

Aydın piyasası 
21/1/938 

YÜZ 3 
- - -·- -

Çin tapusundan: 

Kararname No. 217695 

Çinenin damarası aydınalam 
mevkiinde şarkan: dalama ça
yı ve kulaksız oğlu Ahmed 

Neş~rihi : 23/~~93! Zeytinyağı 28 28150 ve mehmed oğlu Mestan ot-
~Ef ~d ~ ;--1 ~l ~ - ralarmdan Türkiyede sarfede- Zeytin tanesi fa. tes. 3,75 4,50 1 k 1 kul ks l ra ı aı e erıoe para gon- Pamuk yerli ,.. 30 31 a ları şima en a ız oğ u 

dermek isteyen: medikleri kısımlarını avdetle· Pamuk akala 35 36 Ahmed ve topçu oğlu Abdul-
1 - Resmi devair ve mües- rinde kambiyo murakabe mer- Pamuk çekirdekli yerli 7,50 8 )ahtan kara Halil oğlu Meh-

sesatta çalışan ·ecnebi müte- cilerinin vizesine hacet olmak- Pamuk ,, akala 10 11 medin oğlu mestana geçen 
hassıslarla, sızın harice çıkarabilirler. Kozak 4,so 5 eski bahçe ve topçu oğlu ~ü-

2 - Kendi hesaplarına çalı- Fil• l • • İzmir zeytin yağı pıyasası 1 leyman otlakları. Gar hen po-Ar aplar ıs ının k , 
Şan ecnebilere, maaş veya 30,5 kuruştur. Pamu piyasa- lis Mehmed çavuş otlağı ve 
ücretlerinden veya şehri ka- taksimine razı sı soğuktur. kuyu deresi, Cenuben yarım 
Zançlarından her türlü vergi Olmıyorlar kuyu deresi ve yanık değir-
Ve teklif at çıkarıldıktan sonra Kudüs 21 [ Radyo ] - Bir h ilo tuzun men tepesi ve Musa oğlu 
elde kalan miktarın üçte biri Tedip hareketine şiddetle de- hikayesi Mehmed otlağı ve değirmen 
nisbetinde döviz müsaadesi vam edilmektedir. Silah ta- - sa,· arafı ı inci Sayfada- anğile sınırlı 1638 dekar otla 
kambiyo murakabe mercilerin- şımaktan maznun sekiz ihti- ları düşününüz.. En kabasın- ğın 1026 dekar mikdarı tapulu 
ce verilebilir. lalci hakkında İngiliz mahke- dan en incesine kadar; şekil ve mütebakisinin 1324 sene-

Bu haddin fevkinde döviz mesi idam cezası vermiştir. şekil, boy boy, biçim biçim, sinde Tosun oğulları Mehmed 
Verilmesi, para gönderilecek Araplar Filistinin taksimi- ne güzelleri, ne göz alıcıları ve Aliden haricen satın almak 
nıemleketteki hesap vaziyeti- ne karşı muhalefete devam ve ne zevk okşıyanları vardır. suretile Aydınlı kulaksız me-
ne göre tayin olunur. etmektedirler. Arap komitesi Tuza o kadar ehemmiyet hmed oğlu mehmedin fasılasız 

Madde 40 - Resmi veya Filistinin idaresi için hiçbir vermişiz ki, yavan konuşan tasarrufunda iken ölmesile ka-
hususi devair ve müessesatta taksime razı olmayacağım bir adam için: rısı Ayşe ve sağ evladı Ah-
çalışıp Türk parasile aylık ilan etmiştir. _ Amma da tatsız, tuzsuz med Hamdi ve İsmail hakkı 
Veya ücret alanlardan hariçte ~·- söz söylüyor. ve Hilmi ve Mustafa Talat 
iaşesile mükellef bulundukla- Beynelmilel mınta- Tuhaf, kaba bir adam için: ve Leman ile hafidleri Huriye 
tı efradı ailelerine para gön- hada zabıta araş - _ Ne de tatsız, tuzsuz bir ve Mehmed ve kadriye ve 
dermek ı"steyenler mahalli is- d D · Melek ve Mehmed cevdete tırmalar yapıyor a am... erız... k fi d tihdamları"le şehri ücretlerini 1 'k" · d intikal edere tasarru arın a 

Şanghay 21 [ Radyo ] - Tuzun ya mz ı ı şeyın en b 1 d " hk'k tt 1 
natık olmak üzere tanzim ede- hoşlanmam.. Biri rutubette u un ugu ta ı a an ana-

Beynelmilel mıntakada ve l fi t k 
cekleri ve müstahdem bulun- l sırsıklam oluşu.. Bir az rutu- şı mış ve tasarru ar apu o-
duklarl mu"esseseye tasdı'k et- Çin mahallelerinde zabıta i e misyonun 111111 937 tarih 

J k 1 · bet gördü mü mübarek, sula-Fransız ve apon as er erı- ve 9719 No lu kararı ile tas-
tirecekleri beyannameyi kam- nin yaptığı araştırmalarda bir nıverır.. d 
b İkincisi, misafirlere azizlik dik edilmiş olduğun an ve iyo murakabe mercilerine çok Rus yakalanmış ve mü- satıcı Tosun oğulları Mehmed 
tevdi edeceklerdir. him miktarda silah elde edil- etmesi.. ve Alinin oturak yerleri bilin-

. · Fazla oturan veya bir an Türkiyede kendi hesabına mıştır. · medig" inden gerek bunların 
" 1 b"l d h · t Bu araştırmalar neticesinde evvel gitmesi istenilen mısa-ı-il ışan ecne ı er en anç e k veya vereseleri ile bu yer 
· k vasi bir komunist teşkilatı firin ayakkabısına tuz or-taşelerile mükellef bulundu - · hakkında aynı bir bak iddia-l meydana çıkarılmıştır. larmış .. Bir tutam tuz, mısa-
arı efradı ailelerine para gön firlerin hemen kalkıp gitme- sında bulunanlar varsa ilan 

dermek isteyenler şehri ka- Halkeı1i sine sebep olurmuş!.. tarihinden itibaren bir ay 
Zançlarını mübeyyin olarak Kilapsarayında Tecrübe etmedim ben ... Ne içinde Çine tapu memurluğu-
t · lı ıı- · 'd d b k l · na müracaatları ilan olunur. anzım ve ma a ı vergı ı a- (B:ıştaraf 2nci sahifede ) başıma geldi, ne e aş a a-
telerince tastik edilecek bir ciltlendirilemiyen 3583 dergi rına yapıldığına şahit oldum.. ( 296 ) 

beyannameyi kambiyo mura- ve beş yıllık ciltli gazete kol- Öyle söylerler .. Hatta bu yol· Aydın Vakıf ~ar 
ka~e mercilerine tevdi ede- leksiyonları vardır. da kullanılan bir tutam tuza 
ceklerdir. 937 yılında kitapsaraya 479 mukabil bir kilo tuz gönde- idaresinden , 

41 _ Ecnebi sefaret ve kitap gelmiştir. Günlük Ulus, rilse bile, kırılan pot tamir Vakıflar dairesi muhafaza 
ı · . · l İstanbul, . İzmir ve muhtelif edı'lmı"ş olmazmış!.. memurları ve odacı için ıiü-ttonsoluslukları ile memur a- l k 

Vila~yet gazetelerinden başka l t h f · b munesi mevcud yer i umaşın-tının kambiyo murakabe mer- Bunun ası u a ], evın a- · · "• 1 1: k 
54 çeşitli meslek dergisi gel- yanının ve bayının haberi ol- dan maa kasket seı{İZ ta ım 

<:ilerinin mezuniyeti olmaksızın me'·tedı'r,. Bı"r yılda kitap, af elbı'se yapbrılacaktır. Yalnız h d · tJ.. ~adan, hizmetçi kızın ~is ir 
arice çıkarabilecekleri övız gazete ve dergi okuyanların odacının pantalonu düz diğer:" 

ayakkabılarına koyduğu tuza namlarına gelen ve bankala- sayısı 15216 dır. · · leri kilottur. Bedeli mubam-
ait hikayenin sürüp gıtmesı· ~ 

ta ~tevdi olunan döviz mikta- Kitapsaray şubesinin yayıp m:Cn ve şartları eksiltme kal-
l'lbı geçemez. ~ kolu da ·bize Aydın tarihiriden dir!.. G0Nc0 · · mesinde yazılıdır. Eksilt~e 

'bu dövizlerden bankalara başka 10 tane çeşitli eser ------~------ müddeti 13111938 den 28111938 
-t> imtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat . , S~ılan kısmının bazı istisnai bastırmıştır. E M d saat 10 a dakardır. Taliplerin 
~ b Müdürü : tem en r es 

~ alde tekrar mübayaası Ma- Küçük birer dergi olan u vakıflar idaFesin müracaatları 
h ık . d. Basıldığı )Cr : (;.'J~ V a · eserlerin altısı · a evm e · · [2S4] 13 18 22 2.7 1e. ekaletinin müsaa esme c. H. P. Basımevi 

-Gfevakkıfb~ verikn konferandara üçü z~ ~T~~-k~~H~~~~~K~~~~~~-A~~d~~~~~b~~~ .. ~ 
~- raate birisi de halkevi çalış- u·· ~ ava urumu y ın şu esı t-'~adde 42 - Yolcuların za- malarıne aittir.. a· . .:, 

1 

eşyası bu kararname ahka- Halkevi Ritapsaraylarının Direktörlüg" uriden 
-!_Jıa tabi değildir. yarın için en çok ümid veren 

Madde 43 - Türkiyde ika- bir noktada talimatının ciddi- Kurban bayramında vilayet merkez kaza5~ 
~t müddetleri ne olursa yetidir. d 1 k 
cıc.: - ve buna bag"' lı nahiye ve köyler en top anaca_ ~un haricen Türkiyeye ge- Halkevinden dışarı bir tek 

~eri ecnebi seyyahlarla ecnebi' kitap çıkmaz, mükerrer-ki- kurban derileri ve barsaklar 17.J.938 tarihinden 
:' ~damlarının ve ecntbi mem- taplar yalnız halkevlerile de, 7 .2.938 ·tarihine kadar açık arttırmaya konmuŞ,-
el(etlerde müesses Türklerin ğiştirilebilir. d · • 
h,riçten beraberlerinde geti- Bu talimata riayet değil tur .. Şart~amesini görmek ve mü~aye eye ışt~-
;ip ilk Türk gümrük merha- onun tatbikini kolaylaştırmak rak etmek esteyenlerin Aydın Turk Hava Ku-
tfiinde alakadar gümrük me- her Türk münevverinin JTe I 

lhA if ı ~ rumu şubesine müracaat arı. ·~rlarına pasaportlarına ka- gencinin ideal vaz· esi oma- (289) 15, 18, 22, 26 
}'ı~~e işaret ettirdikleri pa- hdır. 

< 
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Diş Dokt~ru 

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

V. Kültür 
pıııınııt'111'1ll!JllJUllllll111lmll•i'll'll!l1IQlltllıtllBlll!lM1llll!llllltımıJl'll'll'll'll'lllf!lllllıımıllıınııl" 
~ Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı ~ 
~ . ~ 
~ Dr. HASAN T AHSIN SOYLU .. 
~ Pari• Malatiroloji mektebinden c.ıe dahiliye, çocuk ~ 
io haıtaneleri kliniklerinden mezun 't 
~ ~ ·- Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane ~ g bin'\sında kabul eder. (111) ~ 

tmlııııW!iulııılııtıı~ıııllliııılııllll1ııııllllınllll!ııııllilıınllllı11lllllıııllWııılııımlıııılnlııııılllıı:llll!ı11ımlıııllllııııllll!ıııımlııııııİ 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
,.- flinlannızı ( AYDIN ) a verınız. 

C. H~ P. 

AYDIN SAYI: 149 

~PJ:,ltı~ııı~ıı;ııı~Qo•~•ııııı.ı:ıo~qo~q~ı'!9..ıq1r;~ıı;qı~rı~pı;qıı~ıı;ııı':'l"~~~~'ifj 
if.i'•h1ı.11J~ı..idlııiiltllıı ... ıllliiiilllıiiit1lbı"'dbııııtllııı1iıllbııidlıo11Ul11.,ıılh1ı.ııtlıı.i11lhı.;utfıı;dıllıı;U111hbiıllııiı1dlıiMiıllırııdllliUİdlliuilllıııiill'1)j 

~~ OPERATÖR ~] 
~ . ~ ,.1 Dr. Nun Erkan '~~ 
~ ~ f•] Birinci sınıf mütehassıs [•] 

00 w r·~ Paris tap fakültesi hastanelerinden mezun ~-•] 
f•- Muayenehane: Park karşısında yeni yaptırdığı evinde ·~ 
~.~_-_ h •• h t 1 b ht k k d L b ) d ~--· ~ · er gun as a arını sa a an a şama a ar K.a u e er. 
~ 1~ ~ -= ~~ 

f i\...,ıı".llp;•".'Jt~IP'qq;:mıq1ı"'''ll•'"''ll''"'!11l'"''ll'""''lll~"lllP"'lf P''!llflP'''lfl;ını11111uıını""llJ1'"'QJ''"'lll~''!llJl!"llll'""Qll'!!'l•llı"'i.!l 
f.!:rtöi~dl~Iİı~~ııı'!ı°"l~ıl~b~lll~dlı~Uı~ıllıı~llı!"ıı!!;:,-'ııllı~dl.:t'ıll~db~llı~llı~lı~r81~~1~ıiıı:f ~ 

p ırmııı"ı'ıııuııı11111,1111'1ll'11'1:ırmıııı,Qll!Jllilll qılllll:" "''':'ı.ı' ıımıı•~ 
~ DOKTOR ~ 

S Fuat Bayrakdar i 
~ Bel sotuklutu, Firengi c.ıe Cilt ha•talıkları müteha.aısı • 

~ Muayenehanesi: 41 J Çocuk parkı karşısında köşe başında ı 
~ Muayene saatleri: 4f 
~ Sabah saat 7 - 8 ~ 
j. · Akşamları 15 - 18 kadar 4İ 
lbııtıııiıııJDlıiilı llı1lllllı11ıil!lıtıtllllıı11lmıı1ılD!ı1 !tıaıJ1tiııl11ımJıı11lmı11ılD1ıı~lllliıHltııitıııJmlı1!1ııtll11l111ı11lı.t 

....................................................... 
! DOKTOR i 
• • i FAHREDDİN SÜGÜR j 
! Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları. Mütahassısı J 
! Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden lbtisaslı i 
ı Muayenehane: /> ydınia Gazi Bulvarında Bafalıoglu dükkanının • ! üzerinde her gün sababdan akşama kadar Hastalarını kabul ed ~r. ı 
......................... # ............................. : 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın tlıy· 

metli bir örneği olan AYDIN TARIHlni Aydında Belediye karşunada 

Süleyman Gez.er, İstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir· 

siniz. 

Aydının bütün tarihi malu'1latından baıka coğrafi tabii malôın.a

ianı da bu kitaptan ötrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKBEL, HiKMET ŞÖLENER 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işler· i 
------··[ ........ 

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri • 


