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.köylülerimiz 
okusun 

Dün gazetemize İlbaylıktan 
bir yazı geldi. 

Bu yazıya ilişik olarak Kon
Ya gedikli Erbaş hazırlık orta 
okulu direktörlüğünün bir 
nıektubu vardı. Bu mektubta 
okul direktörü·; 

Köye ve köylüye çok kıymet 
Ve ehemmiyet veren hükôme
tirnizin Konyada sırf köy co
C\lklarını orduya gedikli erbaş 
Yetirtirmek için açtığı bu o
kula talebe almacağını ve köy
liiJerioıize bunun duyrulmasım 
diliyor. 

Hem bu mektubu, bem de 
0 kulun kabul şartlarını aşağıya ! 
aynen yazıyoruz. Gazetemizi i 
0 11uyan köylü kardeşlerin bunu 1 
0kumıyan ve duymıyan köylü ı 
kardeşlere duyurmaları bir 
YUrd borcudur. ı 

Okulumuzun orduya gedikli 
Erbaş yetiştirmesine mahsus 
bir menba olduğu ve alınacak 
talebenin de genel kurmay 
başkanlığının buyurukları mu
cibince sırf köylüden olmak 
t!sasının kabul edildiği malum
dur. Okulumuzun her yıl ka
Yıt ve kabul yaptığı mahalli 
~azetelerle her ne kadar ilan 
ediliyorsada bu gazete ilanla
rının hazan köylere kadar gi
denıemesi : Köylünün yapıla
cak işten haberda.r olamama
s1na sebebiyet vermekte ve 
bu cihetten her yıl köylüler
dken az müracaat yapılarak 
adro noksan kalmaktadır. 

Bunun için köy kurullarına 
~adar gönderilecek olan bağlı 
ayıt ve kabul şartlarımızın 

köylüler nezdinde propağanda 
-Devamı 2 iod sayfada -

~~===============· 
Halkevi köşesi: 

Bugün: 
1 - Öğleden evvel vo

leybol lik öğleden sonra 
da futbol lik maçları de
\ıarn edecektir. 

2 - Saat 20 de Al
tnanca dil dersleri vardır. 

Yarın: 
l - Saat 17,30 da Yö

netim kurulu toplanacak
tır. 

2 - Saat 20 de İngi
li:ıce dil dersi vardır. 
3 - Saat 20 de Zehirli 

Raz kursu sürecektir. 
~~:::.::=::=:::=::=:::=:::=::===• 

Liselerdeki yazılı İmtihanlar 
Suallerin ifşa edilmesi yüzünden Kültür 

bakanlığınca hükümsüz sayıldı 

Ankara 16 [A.A.) - Kültür 
bakanlığından tebliğ edilmiştir. 

-geçmenin birinci sınavlarla ka 

naat notlarına istinat ettiril

mesi okullara tebliğ edilmiş
tir. 

Bakanbğımızdan liseler gön 
derilen ikinci yazılı sınavlar so 
rularının bir kısmının talebe 
tarafından haber alındığı an- mesleenin müsebbiplari hak-
laşılmış olduğundan bu sınav- kında yapılmakta olan tahki-
larda talebenin aldığı notların katın neticesi ayrıca bildiri-
hü'kümsüz sayılması ve sınıf lecektir. 

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

B u J gar İs tanda ki Türk mekteblerin-
de tedrisat Türk harfleri ile 

yapılacak 
Ankara 16 - Bulgaristanda Türk mekteplerinde tedrisatın 

mecburi olarak yeni Türk alfebesile yapılması hakkında Bul
gar heyeti vekilesince alınan karar. maarif nazaretince mek
teplere tamimen tebliğ olunmuştur. 

Dost Bulgar hükumetinin gösterdiği dostane hareket An
karada hükumet mehafili nezdinde derin bir memnuniyet 
uyar~dırmıştır. 

Hariciye Vekaleti Vekili B. Şükrü Saracoğlu bugün Bulgar 
sefirini ziyaret ederek Türkiye hükumetinin hissiyatının Bul
gar hükumetine iblağını reca etmiştir. 

Fransız - İtalya 
tediye anlaşması 
imzalandı 

Paris 16 [A. A.] - Fransız 
ile İtalya arasında yeni bir 
tediye anlaşması imzalanmışhr. 

Bu imzalanmaya nazaaran iki ı 
memleket arasındaki Klering 
sistemi kaldırılmış ve serbest 
tediye usulü konuJmuştur. 

İngiltere - İtalya 
anlaşması imzalandı 
Roma 16 - İngiliz - İtalya 

anlaşması bugün saat 16 da 
imza edilmiştir. Anlaşma; İn
giliz baş vekili Çemberlayin 
namına İngiliz sefiri ve Muso
lini namınada kont Ciyano 
taraflarından imza edilmiştir: 

Bugünkü Fut bol Maçları 
Bugün bölgemiz futbol lik

lerinin fikistürü mucibince 
sahamızda Karapınar geneler 
birliği takımı ile Çine Mad
ran spor takımı ve onları mü-

teakiben de Söke sporla Ay
dın spor takımları karşılaşa

caklardır. 

Karapmarla Çine gençleri 
arasında yapılacak müsaba
kanm çok Çetin olacağı ve 

fakat neticenin Karapınarın 
lehine tezahür edeceği şimdi
den tahmin edilebilir. 

-
1 

ratmak tehlikesini daüna ta-
şıyan bir elemandır. 

Kaleciye gelince : Sümer 
maçında çok anbale olan ve 
istemiş olsa muhakkak kurta
rabileceği bir kaç gole de ka
rar~nzhğı, çekingenliği yüzün
den sebep olmasına rağmen 

eğer isterse daha iyi oynıya
bilir. 

Geçen senelerde onu kara
pınar kalesini daha canlı ve 
muvaffakiyetli müdafaa eder
ken çok gördük. 

( Devam1 2inci ııahifede ) 

Partide: 

C. H. P. Merkez ilçeyön ku
rulu dün başkan doktor Nafiz 
Yazganın başkanlığmda mu
tad toplantısını yapmıştır. 

H alkevinde : 
İş~ dair;si müfettişi Mustafa 

Atakın idaresinde halkevinde 
dünden itibaren boks dersleri 
başlamıştır. 

Mendres 
Köprüsünden ağır yüklü 
kamyonlar geçemiyecek 

Bozuk olan Cine Mendres 
köprüsünün muvakkat tamiri 
yapılarak otmobil ve kamyon
lara geçid verildiğin bir k~ç 
gün evellki nüshamızda yaz
mıştık. Bu defa haber aldığı
mıza göre köprünün esaslı ta
mırı yapılıncaya kadar iki 
tondan fazla kamyonların geç
mesi mahzurlu görülmüş vebir 
kazaya mahal bırakılmamak 
üzere Nafıa idaresi tarafından 
mahalline bir bekçi konularak · 
ağır yüklü kamyonların köp
rüden geçmeleri yasak edil
miştir. 

- -·- -
General Kazım Dirik -
Teftişten döndü 

Edirne 16 - Müfettişlik 
mıntasını teftiş seyahatine 
çıkan umumi müfettiş general 
Kazım Dirik teftişinden dön
müştür. 

- - ··-
Çemberlayn 

Hindistan umumi valisi 
ile görüştü 

Londra 16 - Hindistan u
mumi valisi; başvekil Çember
layn ile uzun bir mülakatta 
bulunmuştur. 

bu mülakatta Hindistandaki 
son hadiselerin konuşulduğu 
tahmin edilmektedir. 

Yunanistanda 
valilerin salahiyeti 

Atina 16 - Valilerin sala
hiyetlerini genişleten bir ka
nun neşredilmiştir. 

a= Karapınar kulübünün genç 
takımı her hafta biraç daha 

olgunlaşmış bir şekilde karşı
mıza çıkıyor. 

Futbol ve Voleybol ajanlık/arından tebliğ 
olunmuştur: 

Bu takımın en zayıf yeri 
müdafaası, bilhassa kalesidir. 
Müdafaada Hesan ; sert ve 
çok f avullü oyunile takımı 

aleyhine bir ceza vaziyeti ya-

1 - Bugün saat on buçukta Aydm spor alanında Aydm
spor • Sökespor takımları arasmda voleybol maçı vardır. 

2 - Saat on dörtte spor alanında aşağıdaki futbol maçları 
oynanacaktır . . 

A - Karapınar gençler birliği - Çine madranspo.
B - Sökespor - Aydın spor 

.. 
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Spor işlerimiz Yağmura, soğuğa dair . 

Halkevi spor şubesinin ter
tip ettiği boks deraleri dün 
batladı. 

ilk derse, isteklilerin ancak 
on beti kabul edildi. Fakat 
dersleri takip eden gençler 
pek çoktu, dersten sonra bir 
çok gençler de kayıtlarını 

yapbrdılar .. 
Beş çiftle başlıyan güreş 

derslerine devam eden çiftle
rin otuzu geçtiğini sevinç ve 
gururla görüyoruz. 

Bütün kıt küçllk gurublarla 
av gezilerine devam eden av
cılarımız, mevsimin ilk ıüre
jini geçen hafta yaptılar, bu
giln için kararlaıan Çlğürliik 
ıilreği haftaya yapılacak bunu 
mevsim sonuna kadar bir çok 
bmua ve k6ylerde yapılacak 
slrekler takip edecektir. 

Avcıların hazırladıktan, avca 
bapamı ise bütn Aydınlılara 
eğlenceli bir gün yaşatacaktır. 

Geçen yıl on birinci oyun
CUIUDU bulamıyan spor kulu
bOmllz bu gün ikinci ve hatta 
lç&ncn takımlarım da kurdu. 

ilk okul yavrularının voley· 
bol; sanat ve orta okul tale
belerimizinde futbol maçlarım 
glitlslerimiz guruı la kabara
rak seyrediyoruz. 

Fakat bunları birer ba~
g1ç olarak sayıyoruz. Çibıktı 
bunları yaratmağa, bqarmağa 
çalıpnların yokluk ve her 
tlrlO eksikler içinde varlık 
yaratmağa uğraıbklarını ve 
çalııbklarını hepimiz bili
yoruz. 

Dün bu mıntakanın en iyi 
ıpor sabası olacağım sandığı
m1z, spor sahamız bu gllne 
kadar bir egzeraiz yeri olarak 
kabul eclilmlıtir. 

Köylülerimiz 
okusun 

(Bqtarah tacl aablfede) 

yapılarak okulumuza k&ylll 
~l:lanmn fazlaca alınmau
na ytlbek yardım ve mllsaa
deleriaizin esirıenmemamı 
saypanmla aneyleriın. 

Okul Md. 
-Yb.. 

Sabri Eertana 

1 - Konya: Gd. Erb. Hal. 
Orta okula kayıt ve kabul 
1 Mayıs 938 tarihinden itiba
nn batlıyacak ve 20 Haziran 
918 tarihinde w· ecektir. 

2 - isteklilerin mutlak su
rette klylO olmalan lizımdır. 

3 - Kay ilk okulanu bit!
renlerden 14-17 yaıında olan
lb okulumuzun orta kıamı 
1 inci umfına ve k6y ilk 
okulunun 3 11Dc8 sımfını biti
reenlerden de 1!- 15 ya11nda 

O. Becerik 
Orada gördilğilmüz inşaat; 

yakında kavutacağımıza ima
nımız olan bfty6k sitadın ya
pılmasına kadar ihtiyacı kar
tılıyacak duruma girmesi 
içindir. 

Park karşısında parti bi
nasının çok yakında inıaatı 
tamamlanınca, bütlio aydın 
gençliğini sinesinde toplıyacak 
ve her türlü salon jminastik
leri yapılmasına müsait bir 
yuvamız olacaktır. 
Gençlik ve spor için çalaşan

lan şükranla anmak bizim; 
kendilerine verilen bu ihti
mam ve ilgiye liyık oldukla
rına belli etmekte gençlerimi
zin yurt borcudur. 

~·~ 
Bugünkü maçlar 

(Battaraf lnd aahlfede ) 

Karapınarın haf battı ile 
muhacimferi biraz atar olmak
la beraber hiç te fena de
ğildirler. 

Yarın Sümer ve Aydın ta
kımlanna karşı çıkardıkları 
oyunu oynarlar ise haklı bir 
galebe ile sahayı terkede
bilirler. 

Söke - Aydın maçına ge:in
ce; bunda da tahminler Aydı
nın lehinedir. 

Yalnız bu tahmin bittabi 
kat'i olamaz. Hasma ehemmi
yet vermemek, nasıl olaa ye· 
neriz, zihniyetine kapılmak 
Aydın takımını miifknl mevkie 
koyabilir. 

Sökeliler; kendilerinden çok 
kuvvetli olan Aydın takımına 
kartı nasıl bir tabiye kullana
caklarını bilmeyiz. 

Geçen haftaki Silmer ma
çında sakatlanan kaleci Fazı
lın oynıyamıyacağı a&yleniy()r. 
Eğer bu tahakkuk ederse 

Sake mndafauınm blltlln yü
kll Hamidle lbrabimin tecrll
belerine ve tahammül kabili
yetlerine yiiklenecektir. 

---------------------Mart kapıdan baktırır, ruz bile .•. Bu, buz gibi tane-
Kazma kürek yaktınr lerin içine düşeceği istiridye-

derler. ler; incilerini yapamadan do
Bu yıl Martın biraz ihmal 

ettiği bu işi; Nisan yapacak 
galiba... Bir haftadanberi sin
si, sinsi yağmur yağıyor. 

Yine sinsi bir soğuk, don
durmadan, titretmeden bizi 
üşütilyor. Dün ajans; muğlaya 
kar yağdığını bildiriyordu. 

Geçen sene bu mevsimde 
kuraktan tarlasını süremiyen 
çiftçi, bu yıl çamurdan tarla
ya giremiyor. 

Nisana bereket ayı derldrdi. 
Nerede kaldı bunun bere

keti ... 
Eskiden Nisan ayında b&zı 

gllnler ; bava kararır, g6k 
gilrler, şimşek çakar ve niha
yet bir yapar bo .. mrdı. 

Fakat işte o kadar. 
Botamrdı ve bir iki saat 

90Dra ortalık yine ,alllık, ıü
listanbk olurdu. 

O Nisan yağmurlanna ço
cuklar bereket yağıyor diye 
ağızlannı açarlardı. 

istiridyelerin incilerini o Ni
Nn yağmurunun damla11ndan 
işlediklerini a&ylerlerdi. 

Çiftçi ekinine kuvvet ve 
can veren bu yağmuru sevinç-

ten parlıfan gözlerle seyre
derdi. 

Bu senenin Nisan yağmuru; 
göğil gürletmeden, timıeği 

çaktırmadan ve hızla boıan
madan yağıyor. Fakat hep 
yağıyor, kesilmeden yağıyor. 

Yağmura ağız açmak deiil; 
bqımm örtmeden bakamıyo-

nacaklar. Çiftçi; şimdi yağ
murdan yatan, çamur içinde 
çfirüyecek ekinine gamlı göz
ler bakıyor. 

Ne oldu bilmem? 
Her halde nizamı ilem de 

devletlerin nizamı gibi pek 
bozuk düzen gitmeğe başladı. 

Tabiatta pusulayı şaşırdı, 

Otuz senedenberi kesilmi
yen top, tüfek, motör, bomba 
torpil gftmbürttileri ile o da 
ıerserm oldu anlatılan. 

V. H 
az : saz z ia 

F ranko kuvetleri 
Madridi tecrit ettiler. 

Salamanka 16 - lber neh-
rinin cenubunda hareket eden 
nasyonalist kuvetler Akdeniz 
kıyılarında, Bouakarlo, Laçina,. 
Polyukanoyu iıgal etmiflerdirt 

Bu suretle Katalonya, Bar
silon Madridden tamamen ay
rılmıftır. 

.Avustu rga Elıallget
leri meselesi 
Milletler cemlgetlndı --

Londra 16 - Taymis ga• 
zetesinin milletler cemiyeti 
nezdindeki muhabiri yazıyor : 

Milletler cemiyeti kitibi u
mumiliği Avuıturya ekalliyet· 
leri meselesini milletler cemi
yeti koseyinin Mayıs toplantı 
8lndaki rumameye koymatı 
kararlaştırmıştır. 

Halkevi Başkanlığından: 
Halkevimizde her çarşamba günü verilmekte 

olan seri konferanslara 20-4-938 çarşamba günü 
devam olunacakbr. 

S&ke muhacim hatbncla Bu konferans orta okul öğretmenlerinden Ba .. 
fimcliye kadar ıwd&jlmllz 1 Nimet Ak tarafından verilecektir. ( Suynn öne-
elemanlann uya çıkarma ka- • • • • • • 
biliyetleri pek az. mı, şehırlerde ıyı bır su nuıl t~mın olunur) mev-

Binaenal'1b takım aıtlmklln zuludur. 
mertebe kapah bir oyun tarzı B "hi k f k la tutturmağa mecburdur. u çok mu m on eransı açırmama rı 

Kat'ı neteceyi ancak buı&n bütün hemtebrilerimize tavsiye olunur. 
ki k•rıılqmalar tayin edece-
ğinden bu husuıta fazla bir P R O Ö R A M 
feY s6ylenemez. 

1 - Mllzik Konseri: 
A : Tırbllar Operet K.aaa, olanlar, okulumuzun ihzari kıı

mına ( ıivil ilk okul 4 ineli 
11mftır ) alınırlar. 

8 (Deniz gizler Taıo 
C : Milli havalar 

" " 

4 - iki yıl taluil terki o
lanlar da ahnır. 

S - Bu esas .. rtlan tap
makta olanlar mensup olduk
tan ıubelerine birer dilekçe 
ile mDracaat ederek itlerini 
ikmal ettirirler. 

2 - Konferans (Sa1im 8aemi, 19~yi 
sa naııl temin olunur 

3 - Mllzik konseri : 
D : Titanik Vala 
E: Siyah ı&zler Tango " 
F : Mill llavalar " 

Davetiye yoktur, herkeı clavetlimiaclir. 

" 
" 

Bayaa 
Nimet Ak 

" 
" 
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Hayat ucuzluğunu ve ticaret 
ahlakını kuracak tedbirler 

Perakende eşyada pazarlık usulü 
tamamen kalkıyor 

-------------------_.,.=--BİR KANUN PROJESİ HAZJRLANDJ 
Hükümet, halk hayatının en büyük derdlerinden birini or

tadan tamamen kaldıran çok mühim bir kanun projesi hazır
lamıştır. Bu proje ile bütün Türkiye pazarlarında perakende 
alış verişte "maktu fiat üzerine satış,, mecburiyeti konulmak
tadır. 

İstisnasız bütün milleti çok yakından alakadar eden ve eko
nomik değeri olduğu kadar, sosyal kıymeti de bulunan bu 
Proj nin mucib sebebler layihasında, hiikumet, projedeki hü
kiiınlerin konulmasını zaruri kılan sebebleri şöyle izah etmek
tedir: 

"-Proje ile perakende alış İşte proje gerek iktisadi 
verişte maktu fiat üzerine sa- sahada memleketimiıin bu az 
lışı mecburi kılmak, fiatlarda 
alenilik temin eylemek, ve bu 
suretle iktisad ve ahlak bakı
nnndan zararlı olduğundan 
şüphe bulunmıyan pazarlık 
Usulünü ortadan kaldırmak ga
Ye•i güdülmektedir. 
. Alış verişlerimizde nadir is
tısnalarla pazarlığın hakim 
olduğu herkesçe malum bir 
keyfiyettir. Filhakika gündelik 
hayatımızı gözden geçirirsek 
alış verişlerimizde pazarhk 
Yapmak istemesek bile fiatla
rın ona göre kararla~nıış ol-

ıduğunu bildiğimiz için, pazar
ık yapmaya mecbur kaldığı
nuzı görürüz. Böylelikle, pa
~arlık usulü, maalesef bugün 
ıç piyasalarımızda kuvvetli bir 
taamül haline gelmiştir. 

Evvela, alıcı, satıcının söyle
diği fiattan herhalde hir mik
dar tenzilat yaptırmadan bir 
malın alınamıyacağınıı lcani 
h~ya bu usul devam ettikçe, 

oyle düşünmeye mecburdur. 
Satıcı ise, müteakip tedbir

ler olarak malın fiatını hakiki 
fiatında•ı çok yükseğine söy
hııek ve böylece bir pazarlık 
lllerjı ayırmak vaziyetindedir. 

Tabii sataş şartlarının ilk 
kurbanı, pazarlık yapmak iti
Y•dında olmıyan müşteridir. 
Pazarlık yapan müşteri ise, 
en aşağı, kendisini az çok 
aldanmış addeder ki, bu mev
ZQda hemen her vatandaş 
tea übe sahibidir. 
k Pazarlık usulünün böyle 
b 11•vetH bir iliyad halinde 
lllunması, diğer taraftan 

lllalttu fiatla satış usulünün 
t .. lnmümüne mani olmakta
dır. 

Filhakilia pazarlık adeti 
Piyasarımız~ hakim oldukça 
ltıaktu fiatla satışlak ancak 
~-YYen bir müşteri tabaka
& e iş gören mahdut müesse-
:~lere inhisar etmekte, ve ~e-
lf halk tabakalarına sataş 
~~Pan rnağaıa ve dükkan sa-

1i>leri ise, ister istemez pa
l•rl ~ t ıgı maktu fiat usulüne 
ercih etmek za, uretinde kai
tnaktadırlar 

' 

mühim olmıyan derdine taal
luk etmekte ve bunların or
tadan kal dıkılması çar~leri

ni bulmayı istihdaf etmekte
dir. 

Bu maksatla ha7lrlanan pro
je ile perakende satışlarda 

, maktu fiat usulünü mecburi 
kılınması, satışa arzolunan mal 
üzerine etiket konmak sureti
le fiatlarda aleniyetin temini 
ve maktu fiattan aşağıya ve
ya yukarıya satışın menedil
mesi cihetine gidilmiştir. Bu 
esaslar dahilinde pazarlılc usu
lü, her alış verişte az çok 
aldandığı lrnnaatini telkin e
den ve ne alıcının ve ııe de 
satıcının lehinde olan bu eski 
zazarh adet ortadan kaldırıl-
mış. Fiatların ancak iktisadi 
göre tcşd~külii, iç piyasaları
mızda alış verişlerin hakiki 
piyasa fiatı üzerinden ve bir 
itimat havası içinde cereyanı 
temin edilmiş olacaktır. Gene 
bu suretledir ki müşteri muh
felif mağazalar fiatlarını mu
kayese etmek imkanını bula
bilecek ve böylece hakiki pi-
yasa fiatının teşekkülünde 
kendisine düşen iktisadi rolü 
oynayabilecektir. 

Maktu fiat usulünün taam-
mümü aynı zamanda bir milli 
ablak meselesidir. İç piyasa
larımızda alış veriş muamele-
lerinin mütekabil emniyet ve 
itmad havası içinde cereyanına 
temin etmeğe iktisaden mec
bur olduğumuz kadar milli 
ahlakın korunması bakımından 
da mecburuz. Ceza esasları, 
tağşişin meni ve ihracatın mu
rakabesi hakkındaki kanunun 
derpiş ettiği cürümlere yakın 
görüldüğünden mezkur kanun
da yazılı cezalar bu projede 
esas tutulmuştur. 

Proje sekiz maddedir. Pe
rakende fiatları üzerindeki eti
ketten aşağı ve yukarı satan
lar hakkında gayet ağır cezai 
müeyyedeler vardır. Bunlardan 
evvela beş bin liraya kadar 
para cezası alınacak, teker· 
rürü halinde bu mikdar iki 
misline çıkarılabilecektir. 

----=--------------- - -
Nafia Vekaletinden : 
Elcsiltmey konulan iş: 

1 - Küçük mendres ıslah sahasında yapılacak büytik ka
vuşutJar, kiiçük kavuşutlar ve Fetrek şiitleri inşaatı, keşif be-
deli (275 954) lira (45) kuruştur. · 

2 - Eksiltme 11151938 tarihine rastlıyan çarşanba günü 
saat 15te Nafıa Vekaleti Sular Umum ınüdürli.iğü su eksiltme 
komisyon~ı odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler : Eksiltme şartnamesi, mul avele projesi, Ba
yındırlık işleri genel artnamesi, fenni şartname ve projeleri 
13 lira 80 kuruş mukabilinde sular umum miidürlüğünden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (14. 788] lira 
[18] kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve (50) bin liralık 
Nafia su işlerini veya buna muadil nafia işlerini taahhüt edüp 
muvaffakiyetle bitirdiğine ve hu kabil Nafıa işlerini başarmak 
ta kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Vekaletinden alınmış müte-· -
ahhitlik vesikası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Sular 
umum miidürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

Denizlide 
Pehlivan güreşleri 

17 Nisan Pazar günü Deniz
lide büyük pehlivan güreşle
ri yapılacağını ve bu giireş
lerde Tekirdağlı Hüseyin peh
livanın rakiplerile güreşeceği 
haber alınmıştır. 

•) >l<JC E1 •• 

Mareşal 
Çan-Kay-Şek yaralandı 

Tokyo 16 (A. A.J - Han
kovun Japon tayyareleri tara
fından bombardmanı esnasın
da Çin orduları kumandanı 
Mareşal Çan-Kay-Şek ayakla
rından yaralanmıştır. 

--+--

Kızılırmak taştı 
Çorum 16 [A.A.] - Kızılır

mak taşmıştır. 
İskilip, çorum ovalarının bü

yük bir kısmı sular altında 
kalmıştır. İnsanca zayiat yok
tur. 

ilin 
Aydııı Belediye 
Reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulullan Hasan ef. ma
hallesinde 82 ada 15 parsel 
No. lı ve 31 metre murabbaı 

arsanın mülkiyeti açık artırma 
surctile satılacaktır. 

. 2 - Bedeli mubammeni 
metresi iki liradır. 

3 - isteklilerin şartnameyi 
görmek üzere yazı işleri mü
dürlüğilne, artırma için 18/4138 
pazartesi günü saat 15,30 da 

465 kuruş muvakkat teminat
larile birlikte Belediye daimi 
encümenine muracatları ilan 
olunur. (420) 

2 7 12 17 

imtiyaz sahibi ve Umumi Neırlyat 
Mfıdürü ı Etem MendrH 

Buıldıtı yer ı 
C. H. P. Baııımevl 

12 18 26 4 

Bir düve l1a11bede11 
ohu.-;11n 

Vilayet makamından : 
Merkeze bağlı Şevketiye 

köyü merasında iki aydanberi 
sarı donda tahminen bir bu
çuk yaşlarında sahipsiz. bir 
dişi düvenin dolaşmakta Muğu 
köy muhtarhğuıc.t bildirilmiş
tir. düvesi kaybolanların köy 
bürosuna müracaatları ilan 
olunur. 

Umurlu 
Belediyesinde1t: 

Umurluda mermerden yaptı
rılacak Cumhuriyet meydanı 
anıtı 20 giin müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. İhale 

29141938 cuma günü saat 16 
da Umurlu Belediyesi daimi 
encümeni huzurunda yapıla
caktır. Bedeli keşif 297 lira 
33 kuruştur. Projesi, şartna
mesi, keşifnamesi Umurlu be
lediyesinde görülebilir. T em.i
nat akçesi 21 liradır. 

16 22 [446] 

ilin 
Aydın tap11 sicil 
Muhafızlığından 

Gereniz köyünün köy civarı 
mevkiinde doğusu dere batısı 
yol kuzeyi cebel güneyi dere 

ve yol ile çevrili bir kıta tarla 
Hüseyin oğlu Yusufun ceddin

den kalma malı iken 336 öl
mesile vereseleri evladları Fat
ma ve rabişe ve raziyeye kal
dığından bahisle köy kurulun
dan gelen ilmühaberle yeni
den tescili istenilmektedir. 

Bu yerin tapuda kaydı ol
madığından ilan tarihinden 
itibaren 11 inci günü mahal
linde keşfi yapılacağından aynı 
bir hak iddiasında bulunanlar 

varsa muteber vesaiklerile bir
likte mahallinde bulunacak 
memur müraacatları ilin olu-
nur. (445] 
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Bozdoğan Belediye Reisliğinden : 
Bozdoğan kasabasının elektrık ile tenvirine karar verilmiş 

olduğundan su kuvvetile istihsal olunacak elektrik santralı ile 
şebeke projesi tanzim ve keşifnamesi yaptırılacaktır. 

Talip olanların ihtisas vesikaları ile birlikte Bozdoğan Be

lediye Riyasetine müracaatları ilan olunur. 
[435] 13 15 17 19 22 24 26 28 30 3 
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W DOKTOR - OPERA TOR ~ 

İ Med~ni Boyer j 
g Memleket Hastanesinin yeni Operatörü ~ 
~ Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci ~ 
~ Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst katında ~ 
.Ji, kabul eder. a 
j. Muayene saatları : d 
~ Sabahları 8 kadar ~ 
& Akşamları 3 - 8 368 ~ 
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:.+! BAKTERİYOLOG r+"l 
~ T 
~·~ Doktor Şevket Kırbaş t•1 
~!1 Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı r!i 
~l Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki [•] 
m ~ ;r.~ muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve f•iJ. 
~.~ üçten yediye kadar hastalarım kabul ve tedavi t.1 f +~ eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra [+] 
~+i edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan ~+~ 

f+] Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) f+l 
f Arıl•'"'ltll'"'ql~ "''lli'"'IVl''"llPıntllP''"llfl''''llJl''''lll'"'''nıı•ıqııı•ıı1111•"11~•1"11fı•1•ıı111"'''ll'"''llll'"'llll''''ôR••1q11ıııuı11pııqq111"111tı•·•ıı1~· 
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···············································~······· • • • DOKTOR • • • : ı 
: FAHREDDİN SÜGÜR ! 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütabassısı l • • • • • • Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden lhtisash • • • 
: Muayenehane: ~ ydınia Gazi Bulvarıuda Bafalıoglu dükkanının : 
: üzerinde her gün sabahdan akşama kadar Hastalarını kabul eder. : 
• • ............................................... ~ ........ . 

C. H. P. 

Bel solukluğu, Firengi ve Cilt hastalıkları mütehassısı 

Muayenehanesi: 
Çocuk parkı karşısında köşe başında 
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t•l Taze ve ucuz ilaçları t•l 
t!~ Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyaları L! 
"""' ~ 
r+~ Yalmz [+. m ~ 

ı·~ Emniyet Eczanesinde i 
~ ~ 
f+] Bulursunuz C~l 
ftj fstaoyon caddesi ' Madran pala• karım ·""""'"Jft~ 
·~ 1ı••qt11Jfflllll'"ll!llP'liul''"qpınılll!'"'Q~"''flll~''lll• '"I l'"'llUl'''llll'''!llJl!'!!lllll'~ll"qpıınıııırı"91R•''!llP':'.'ll"""l~!:!llJI~ .,#j' 
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Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 

AYDIN 
• 

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

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
----· ·---

En Şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


