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Ulusal ekonomi 
ve 

Arttırma haftası teza
hüratı çok canlı oldu 

--·--
Ulusal ekonomi ve artırma 

haffasımn ilk pazarına sastlıyan 
121121937 pazar günü şehri-

mizde bu yıl daha ilgili ve 
canlı bir surette kutlulandı. 

Saat 13 ten itibaren askeri 
ve halkevi bandoları okullara 
giderek sanat orta okullarile 
ilk okulların son üç sınıf tale
belerini halkevi meydanına ge
tirdiler. 

Okul talebeleri ellerinde e
konomi, yerli malı ve artırma 
faydalarını belirten laYhalar 
taşıyorlardı. 

Halkevi alanı da kısa sözlü 
livhalar, Türk ve Parti bay
raklarile süılenmişti, 

Saat 14,30 da bütün okullar 
gelmiş, başta ilbayımız olmak 
üzere hükumet, belediye, parti 
halkevi, cmiyet ve müesseseler 
erkanı alana konulan halk 
kürsüsünün yanında mevkile
rini almış bulunuyorlardı. 

Törene istiklal marşile baş
landı. Ekonomi ve artırma ku
rumu başkanı Hulusi Aksudo
·gan bir söylev vererek töreni 
açtı. 

Bundan sonra doktor Hasan 
Tahsin Soylu kürsüye çıkarak 
çok veciz bir söylev verdi. 
Doktordan sonra orta okul
dan Mazhar ve ilk okullardan 
iki talebe de birer söyle ver
diler. 

Söylevlerden sonra talebeler 
bir geçit resmi yaptılar. Şehri 
dolaştılar. 

hafta münasebetile ekonomi 
ve artırma kurumu tarafından 
Cumhur Başkanımız Atatürke 
ve büyüklerimize tazim tel 
.yazıları çekilmiştir. 

Dünden itibaren bütün kah
velerde müşterilere mandalin 
portakal, elma gibi yerli mey
valar verilmekte ve radyolar
dan Ankardan verile söylevler 
dinlenilmekte idi. 

Başbakanımız Bay Celil Ba
yarın Ankara halhevinde ver
dikleri nutuklarını tehrimizde 
halkevi ve diğer radyolardan 
bir çok yurtdaşlar dinlemişler
dir. 

Bulgaristanda 
nümayişler 

Belgrat 13 ( A. A. ) Dün Bul 
garistanda yapılan bir nüma 
yişte bir kişi ölmüş birkaç gişı 
de yaralanmıştır. 

Japonlar Nankini aldılar 
Çin sularıana bulunan İngiliz Amerikan harp 
gemilerine de karadan ve havan taarruz ediyorlar 

Tokyo 13 [Radyo] - Şang
haydan bildirildiğine göre Nan
kindeki milli Çin merkezi hü
hfımetinin binası saat 11 de 
Japon ordusu tarafından işgal 
edilmiştir. 

Nankin 13 [ Radyo ] - Ja
pon harp gemileri Nankinde
ki tayyare harp hangarlarını 
tamamen tahrip etmişlerdir. 

Tokyo 13 [Radyo] - Nan-
. kin içinde muharebeler devam 
etmektedir. 12 birinci kanun 
1937 tarihinde Japon kıtaatı 
tarafından Nankinin on sekiz 
kapısından on ikisi işgal edil
miş bulunuyordu. Kanlı sokak 
muharebeleri olmaktadır. Elli 
bin kişiden mürekkep Çin 
ordusu japnolar tarafından 

tamamen muhasara edilmiştir. 

Japonlar, mahsur Çin ordu
suna iki yoldan birini intihap 
etmelerini bildirmişlerdir. Ya 
esaret, ya ölüm. 

-

Şanghay 13 [Radyo] - İn
giliz harp gemilerine kendile· 
rine taarruz edecek tayyare
lere derhal ateş açmaları emri 
verilmiftir. 
Şanghay 13 [Radyo] - Gü

neş batarken Nankinin tama
men işgal edildiği Japon ka
rargahından bildirilmektedir. 

Nankin, 13 (A.A.)- Nanki 
etrafında muharebeler şiddetle 
devam etmektedir. Japonlar 
Çin ıularında bulunan İngiliz 
harp gemilerini havadan ve 
karadan bombardıman etmiş 

lerdir. lngilterenin Nankin 
konsulusu ve ateşemiliterlari 
nin bulunduğu gemide bir kişi 
ölmüş ve iki kişi yaralanmıştır. 
Japon tayyareleri ayni zaman 
da Nankin civarında bir A 
merikan top çekerini ve üç 
petrol gemisini batırmışlardır. 
Bu gemilerdeki ölü ve yaralı 
mikdarı henüz tesbit edileme 
miştir. 

Fransız Nazırı Bay Delbos 
~---------------------

Yugoslavya da da iyi_ karşılandı 
Kıral Aleksandrın mezarinı ziyaret ederek 

Delbos mechul asker abidesine çelenk koydu 
Belgrat 13 ( A. A.) Yugos 

lavya Naibi saltanatı pres Pol 
dün Fransız hariciye nazırı Bay 
Delbosu kabul etmiş ve şerefine 
bir öğle yemeği vermiştir. 

Bay Sitadinoviç Bay Delbosa 
Roma görüşmeleri hakkında 
malumat vermiş ve yakında 
Berline yapacağı seyyahatın 
sebeplerini anlatmıştır. ·-Tasarruf haftası Milletle~ c_emiyetinde 

ıstıfalar 
Başvekilimiz bir nutkile 

açdı 

Ankara 13 (Radyo] - Baş
vekil Celal Bayar dün (evvel
ki gün) halkevinde sekizinci 
artırma haftasını açarken söy 

Cenevre 13 ( Radyo ) Millet 
ler cemiyeti kiiibi umumi mu 
a vini ile üç Büro şefi istifaları 
nı milletler cemiyeti umumi 
katibine vermişlerdir. 

Hayattan sesler: 

Tepecik köyünde 
hayvan hastalığı 
çıktı 

Şehrımiz civarındaki köy
lerin bazdarında Barbon has
tahğı çıkmıştır. Hastalık ilk 
olarak Tepecik köyünde 20 
ikinci teşrinde kendini gös
termiş ve baytar müdürü ta
rafandan o köyde yüz seksen 
camuza serum tatbik edilmiştir. 

Serumun tatbikine kadar 
otuzJbeş kadar camuz ölmüştlr. 

Hastalık ekseriyetle camuz
larda görülmektedir. Kara sı
ğırlarda telefat camuzlarınki
ne nisbeten azdır. 

Hastalık son günlerde te
vakkuf haline gelmiştir. 

Baytar müdürü evvelki gün 
ikinci serumun tatbiki için T e
peciğe gitmiıtir. 

Haber aldığınıza göre bu 
hastalık başka köylerde de 
görülmüştür. 

Baytar müdürlüğü tarafın
dan icap eden mücadele ted
birleri alınmıştır. Bu hususta 
alacağımız mütemmünlmaliimab 
okuyuculanmıza bildireceğiz. 

Alman ateşemiliterleri 
Berlin 13 ( Radyo ) Federal 

meclisi Roma ve Paris sefaret 
hanelerine birer ataşe militer 
tayin etmeğe karar vermiştir. 

Taygarepiyakosunu 
kazanan taliler 

Tayyare piyanksunun son 
keşidesinde 18806 No. 15000 
lira, 37244 no.3000 lira, 10095 
no.1000 lira, 9522 no. 1000 lira 
5724 no 3000 lira, 6983, 6107, 
29723 no maralara bener lira 
ikramiye isabet etmiştir. 

10091 numaralı bilete de 
12000 lira isabet etmiştir. Bu 
numaranın onda birine sahip 
bulnan Germencik nahiye 
müdürü B. Kevni 1200 lira 
kazanmıştır. 

Yaman muharrir, doğrusu! lediği nutukta ·geçen bir yıl 
içinde iktisadi, sınai ve mali 
sahalarda elde edilen güzel 
neticeleri ve önümüzdeki yıl 
içinde başarılacak işlerin ana 
hatlarını ve nihayet iç ve dış 
eminiyetimizin durumunu anl
atmıştır. 

-:.13€--

Başvekilin sık sık ve sürekli 
alkışlarla karşılanan bu nut
kuaun kardeş Hatayın istikla
line k~vuşmasını kutlulayan 
kısmı bihassa heyecanlı teza
hürata vesile olmuştur. 

I
•. stanbulda çık1andCubmh~~ihyekt 1 

gazetesi, gün er en erı, a -
kında,, hiç te fazla söze lü-

1 
zum olmıyan güzide,, bir şa-
irin, Cumhuriyet sütunlarında 
yazı yazacağını karilerine teb
şir etti, durdu .. 

Cumhuriyet gibi, oldukça 
çok okunan bir gazetenin bu 
reklamı ve Necip Fadıl gibi, 
kendi tabiri veçhile "İsmimin 

genç şair diye pek çok,, anıl
dığını zikrederek bu gençliği
ne ebedi bir damga vurmak 

suretile her dem tazeliğini mu 
hafaza ettiğine kani olan bir 
şairin yazılarını okumak zevki 
bizde sabırsızlık uyandırmıştı. 

Nihayet. Cumhuriyetin 9 Bi
rinci kanun nüshasında bu 
yazıların birincisi neşredildi. 

- Devamı 3ncil sayfada-
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Şehir içinden röportajlar: 

Atça Kamun Kongresinde 

Nüfus kalabalığı, ekonomik 
genişliği ve çok verimli ara
ziye malikiyeti itibarile, ilimiz 
kamunları içinde iyi bir mev
kii olan Atca kamununun, ta
biatın bu feyzinden istifade 
etmeği bilen çalışkan bir bele
diye reisi ve mecliside vardır. 

Atcada hükumet reisi, bele
diye, parti kurumu her işte 
bir yörür, yumruğu bir vurur 
iyi randman alır, verimli başa
rılar yaratırlar. 

Dün atcaya vardığımızda 

kongre başlamadan önce kü
çük bir tetkikat yapmak iste
dim. Belediye salonunun ya
nında yükselmekte olan yeni 
binanın ne olduğunu sordum. 

- Elektrik santralı dediler. 
Ve şu tafsilatı verdiler. Kasa
banın elektrikinin 19900 lira
ya keşfini İstanbulda muta
hassıs bir mühendise yaptır
mışlar. Nafia Vekaleti tastik 
etmiş, İktisat Vekatinden ruh
satiyesi alınmış, eksiltmeye 
çıkarılmış .• 

Cereyan 40 beygirlik linit 
kömürü yakar bir lokomobille 
müteharrik 27 kilovatlık dina
mo ile istihsal edilecekmiş .. 
bütün kasaba tenvir edilmek 
şartile bugün 13 kilovata ih
tiyaç varmış, fakat kasaba git 
tikçe büyümekte olduğundan 
ihtiyacın ik misli ele alınarak 
işe girişilmiş. 

Paranın 10 bin lirası elde 
hazır, kalanı yeni yıl bütcesin
den temin olonacak. 

Su işi ne oldu dedim. 

- Menbadan kasaba ke na
rına kadar getirdiğimiz suyun 
deposunuda bu yıl yaptık .. 
şimdi dahili şebeke taksimatı 
kaldı. Önümüzdeki yılda bu-

O. Becerik 

nun üzerinde çalışılacak ceva
bını aldım. 

Kasabayı ikiye ayıran ve 
methalden istasyona kadar u
zanan kaldırım cadde yerinde 
muntazam bir bulvar gözüme 
çalındı.. 500 metre uzunluk ve 
15 metre genişliğinde yapılan 
bulvar, eski kaldırımlar tama
men sökülerek yeniden tesvi
yei türabiye ve sınai inşaatı 

yapılarak meydana getirildiği
ni öğrendim. 

Parkın iki sene önceki man
zarasından bir gerileme gör
düm, belediye reisi Mustafa 
Aksol sebebini şöyler izah etti: 

- Su işini bitiremedik, dök
me su ile değirmen çevrilmi
yor, ne kadar uğraştıksa ol
madı. Beyhude para israf et
mekten ise, su işinin hallini 
bekliyoruz, şimdilik mecut 
ağaçları yaşatmak ve büyüt
mekle meşgulüz.. su gelince 
çicek ve tarh işini ele alacağız. 

Kongre başladı.. sıra he
sapların tetkikine geldi, oku
nan rakkamlarda parti binası 

inşası için 1242 liranın mevcut 
olduğunu öğrendik. Projeleri 
hazır• tastik ettirip inşaata 
başlayacaklar. 

Mustafa Aksoy -: izah edi
yor. Taşımız hazır, tuğlamızı 

depo ettik. kirecimiz var .. 
kumuda halk çekecek... yalnız 
biz bugünün değil yarının ihti
yacını karşılayacak bir bina 
yapmak istiyoruz, bunun için 
mektebin noksanlarını tamam
lamağı bekliyoruz, sonra par
ti binasına sarılacagız. 

Bu izahattan İlbay çok mü
tehassis oldu .. mektebin eksik
lerini Vilayet bütcesinden yar

< Devamı 3ncü sahifede ) 

• 
Baht işi 

Roman 

Bu soğukluk bu akşam ye
meğinde kendini daha kuvvet
le gösterdi. 

Bütün yemek esnasında ba
na bir tek defa hitap etti ve 
büyük bir mebzuliyeti kelam
la anlattığım son seyyahatı-

mın hikayesini tamamen lakayt 
olarak dinledi. Daha doğrusu 
dinler gibi göründü. 

Yemekten katarken lakayt 
bir tavırla Zeynebe; 

- Bu gece misafir gelecek 
dedi. 

Zeynep sinirli ve sert ce
vap verdi. 

- Bit:yor~m. kapıya doğ

ru yürlimet-:te olan ablag• bir
d e·ı dmd·~ ·;e : 

Yazan: V. H. 

Nereden biliyorsun? De-
di' 

Galatasarayda Naimeye 
tesadüf ettim, o söyledi. 

- Şu halde umarımki bu 
akşam misafirleri ihmal et
mezsin. 

Zeynep birdenbire daha si
nirli bir hal aldı ve : 

- Abla ; dedi. Benim kim
seyle alakam yok. Hiç kimse
nin de benimle alakadar olma
sını istemiyorum. 

Siz varsınız, annem var bi
naenaleyh misafirler pekala 
agırlanabilirler. Artık dışarı 

1 çıkmaktan vaz geçmiş olan 
ablası büfenin yanındaki bir 
iskemleye oturarak cevap 

1 verdi. 

\ Selçuklularda ilmi ve 
ı edebi inkişaf 
1 -1-

Anadoluda gayrı İslami 
unsurların da bulunduğu tarih
çede malum olmakla beraber 
Anadolu Selçuk medeniyetin
Arap ve bilhassa Acem me
deniyeti esaslarile beraber bu 
gayri islami unsrunda bulun
duğunu kabul etmek mecbu
ri~etindeyiz. 

Hükümdarların Bizans sa
raylarile sıkı münasebetleri 
bu tesire kuvvet veriyordu. 
İkinci Kılıç Arslan, Birinci 
Keyhusrev, birinci Alaettin 
Keykubat, Bizansta yaşamış-

lardı; hatta gazi Tirmizi, bun
lardan birinci Keyhusrevin bir 
çok dinel haramları yaptığın
dan dolayı saltanata layık 

olmıyacağına dair şiddetli bir 

fetva vermiş ve Keyhusrev, . 
bunun intikamını tahta geçin
ce gaziyi öldürtmekle almıştır. 
Bu haller, civardaki hüküm
darlarca hiç hoş görülmiyordu. 
Halep hükümdarı Nurettin zen-,, 
gi, ikinci kılıç Arslanın kendi 
sefiri önünde iman tazeleme
sini teklif etmişti. Bu amiller 
Selçuk illerinde serbest düşün
ceye müsaade ediyor, bedii 
hayatm, resim ve musikinin in- / 
kişafını temin eyliyordu. Kale 

duvarlarına kabartma heykeller 1 

yapılıyor, hatta mücessem hey- 1 

keller bile yaptırmakta bir beis 
görülmiyordu. Paraların ve bi
naların üstünde arma olarak 

kullanılan şahin ve iki başlı 
kartal resimleri de bu tesiri 
gösterir. Resimli mezar taşları 
bile bulunduğu düşünülürse 
Sdçuk devrindeki geniş ve 
sarbest hayatı biraz daha iyi 

- Çok doğru söylüyorsun 
amma; senin böyle dünyadan 
elini eteğini çekmiş halin bir 
çok dedi kodulara ve seninle 
istihzaya ~esile oluyor. Buda 
tabiidir ki bizim gücümüze 
gidiyor. 

iki kardaş arasında adeta 
bir münakaşa kapısı açılmıştı. 
Anneleri sofranın başında ta
bağın içine ekmek ufalayarak 
önü ne bakıyordu. 

Ben bu konuşmadan hiçbir 
şey anlamadığım için şaşkın 
şaşkın bakıyordum. Yalnız 
mübhem bir surette bu mü
nakşada benim şahsımın bü
yük dahli olduğunu hissedi
yorum ve buda beni sıkıyor

du. 
Zeynep ablasının son sözle

rine karşılık verdi. 
-- Abla ; benimle istihza 

edenler kendi hallerini düşün
sünler. Ben onların içini ya-

anlamış oluruz. Sinop ve An
talya limanlarındaki cinevizle-

re bazı imtiyalar verilmiş, Ve
nediklilerle ticari mukavelelor 

yapılmıştı. Mogol istilasının 

tesirile Türkistan ve İrandan, 
Havarzimden kaçan bir çok 

alim ve sanatkarlar da bu me
deniyete yeni yeni tesirler ila
ve ediyorlardı. Selçuk mede-

niyetinde en bariz tesir, İran 
tesiridir. Gıyasettini Keyhus
revden itibaren tahta çıkan hü-

kümdarların "Keykubat, Key
husrev, Keykavus ... ,, Cibi İran 

mitolojisinde geçen adları al
maları ve Alaettin Keykubadı 

Konya ve Sıvas kalelerine 
Şeh nameden bazı parçelar 
hak ettirmesi, sultan Rüknet

tinin kendisine bir kaside gön
deren İran şairi Zahir F arya
biye "beş kul, beş cariye, iki 

bin altın, beş deve, üç at elli 
top kıymetli kumaş,, tan iba-

ret bir caize göndermesi, Ni
zamii Gencevi, mahzenülesra

rmı namına yazıp takdim etti
ği zamanda musahiplerinden 

birile "beşbin altın, beş at, 
ağır libaslar vesair hediyeler. ,, 

gönderip mümksn olsa hazine
ler vereceğini söyletmesi, Ala
ettini Keykubadın İranca Ru
bailer yazması, huzurunda ka-

side ve gazeller okutması, saz 
çaldırması ... Hülasa bütün bun
lar, bize İran medeniyetinin 

tesirini gösterir. O devrin 
Anadoludaki yegane medeni-

yeti olan Selçuk medeniyeti, 
bugün bilhassa mimari de ken
dini gösterir. 

Devamı Yarın 

kan şeyi biliyorum. Onların 
beni çekememelerinin sebebi

nide anlamıyor değilim. Beni 
zorla kendilerile alakalandıra
mazlar ya .. 

Sonra bana dönerek; 
- Macid ; dedi. Yukarıya 

çıkmayacakmısın ? 
- Hayır Zeynep! dedim. 

Bu akşam da ailece oturalım. 
Geldim geleli hastalık yüzün
den kendilerile adam akıllı 
görüşemedim bile ... 

Maksadım aile arasında 
kendini göstermeğe başlamış 
olan geçimsizliğin önüne geç
mek aradaki anlaşamamazlığı 
izale etmek idi. 

- Misafir geleceğini duy
madın mı Macid ? 

Duydum, dedim. Misa
fir gelinceye kadar biz 
bize otururuz. Sonrada beu 

{Deva-nı ya:'ln) 
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İş kanununa dair İktisat' Yaman muharrir, 
vekaletinin bir tamimi doğrusu!. 

-·-İktisad V ekaletiuin tebliği! 
3008 numaralı iş kanununa 

tabi iş yerlerinin dahili talima
tnameleri hakkında Resmi 
gazetenin 15 eylfıl 1937 tarihli 
ve 3709 sayılı nüshasında ve 
Anadolu Ajansı vasıtasile ayni 
tarihli günlük gazetelerde neş
redilmiş olan -·resmi tebliğ - e 
güre yapılacak dahili talimata 
nameler in iş verenlerce tan-
7imini kolaylaştırmak için, bun
lara dercolunması mecburi tu
tulan esaslar aşağıda yazılı 
maddelere hasredilmiştir: 

1 - İş yerinin ticaret sici
linde kayıdlı olan unvanı,adresi
ve yaptığı iş. 

2 - İşiverenin ismi ve adresi. 
İşin her günkü başlama ve 

bitme saatleri. 

4 - Mecburi dinlenmeler. 
5 - saatlerle çalışma. 
6 İşçi ücretleri. 
7 - Hafta tatili, ulusal bay

ram v genel tatiller. 
8 - Sağlık koruma ve iş em

niyetı bakımından işçilerin ri
ayete mecbur oldukları husus
lar. 

9 İş inzibatı hakkında iş-
çilerin riayete mecbur olduk
ları hususlar. 

10 - Cezalar. 
11 İş yerinde, işçilerin şika

yet ve müracaatlarının nereye 
ve kime yapılacağı. 

Yukarda yazılı bendlerden 
bazılarına müteallik izahlar: 

3 numaralı bend hakznda 
A - İş yerinde 16 yaşını dol 

durmıyan işçiler bulunup da 
bunların çalışma saatlerile di
ğer büyük yaştaki işçilerin ça
lışma saatleri arasında fark 
varsa, bu çocuklara mahsusolan 
çalışma saatleri ayrıca göste· 
rilecektir . 

B - İş yerinde işin başladığı 
Ve bittiği saatler muhtelif mev
simlere göre değişmekte ise, 
bu değişmeler ayrıca yazıla
caktır. 

C - İşçi postalarile çahşılı
Yorsa. her bir postanın vardiye 
- nöbet - saatleri ve postaların f ece ve gündüz çalışma saat
. erinin haftadan haftaya mı, 
•ki haftada bir mi veya aydan 
aya mıdeğiştirildiği gösterile
cektir. 

İhtar: Umumi memleket sa
ctt' ı olrnıyan yerlerde - f ş kanu-
~~- nun 41 inci maddesi muci· 

•nce iş yeri saatinin hangi 
resnıı saate göre ayar edildiği 
Yazılacaktır. 

4 numaralı bend hakkında 
Çalışmanın ortalama bir 

:Zanıanında, kanunun 32 inci 
llladdesi mucibince verilecek 
i' nıecburi dinlenmeler" in haş-
ama ve bitme sa:ıtleri yazılır, 

(Baştaraf lnci sahifede) 

Fikir örgüleri başlığı altında 
çıkan bu enfes yazıdan bir iki 
parça alayım da hep beraber, 
ismi günlerce reklam ve res
mi, siyah kalın çerçiveler için· 
de teşhir edilen bu güzide şa
irin, sabırsızlıkla beklenen 
kıymetli fikir örgülerinden hep 
beraber istifade edelim: 

1 - " ... Cumhuriyet gibi 
bir organda neşretmek sure
tile neşretmiş oluyorum.,, 

2 - " ... Ah, yegane sanat 
ve en yüksek ifade telakki 
ettiğim şiirden başka kaygusu 
olmıyan bir nefis kifayetine 
ulaşabilsem .. ,, 

3 - Akametli yazıcılara 

barsaklarını yumuşatıcı tertip
ler .. ,, hazırlamak derdinden 
kurtulmak .. 
Başka misal almaya lüzum 

var mı? 
GÜNCÜ 

İşçi postalarile çalışıldığı tak
dirde, her bir postanın binlen
me saatleri tasrih edilir. 

Umumiyet itibarile dinlen
meler bütün iş yeri için ayni 
saatlerde olmayıp da iş yerinin 
muhtelif kısımlarında başka 

başka saatlerde veriliyorsa, 
her kısma aid dinlenme saat
leri ayrıca gösterilir. Şayed işin 
mahiyeti İcabi olarak, bütün 
iş yerindeki veya muhtelif kı
sımlarındaki işçilerin hepsine 
birden ayni saatte dinlenme 
vermeğe imkan bulunmayıp da 
bunlara nöbetleşe dinlenmeler 
veriliyorsa, bu dinlenme nöbet 
lerinin saatlarile kaçar kişilik 
gruplar halinde sıralandığı da 
tasrih edilir. 

5 numaralı bend hakkında 
İş yarinde ve yahud bunun 

yalnız bazı kısımlarında kanu
nun 37 inci ~addesi mucibince 
"fazla saatlarle çalışma,, ihti
mali olup olmadığı yezılır. 

6 numaralı bend hakkında 
Hangi işler için günlük ve 

haftalık veya aylık ve hangi 
işler için saat hesabile veya 
parça başına, yahud yapılan 
iş mikdarına göre ücret ve
rildiği ayrı ayrı gösterilecektir. 

İhtar : Ücretin mukannen 
olarak haftanın hangi günün
de verildiği de tasrih edilir. 

7 numaralı bend hakkında 
A - İs yerinde haftada 35 

veya 24 saatlik tatilden han 
gisine tabi olduğu. 

B - İşin mahiyeti dolayısile 
mukannen olarak pazar gün 
lerile " Cumhuriyet bayramı,, 
nın 29 ilkteşrin günü dahi 
çalışmak mecburiyeti olup ol 
madığı ve bu çalışmanın bü 
tün iş yerine mi yoksa yalnız 
bazı kısımlarına mı şamil bu 
lunduğu. 

• Sonu vann -

Alca kamunu 
kvnğesinde 

(Baştarah 2nci sahifede) 

dım ederek tamamlayacağı,nı 
çalışmaların parti binasında 
teksif edimesini söyledi. Bu
günden yarınki halk evin ihti-
yacını düşünere~ binalarını 

ona göre kurmağı düşünen 

Atcalılara planı mutahass1s 
bir mimara yaptırmağıda va
detti. 

Dileklerdeyiz ... 

Diyebilirim ki her yıl olduğu 
gibi bu yıl da Atcalılur, En 
makul ve canlı dilekleri kon
gra konuşmalarına mevzu yap
mışlar .. 

Posta ve telgrafhane istiyor
lar, hakları ve hem de çok 
büyük bir ihtiyaçları .. i 

Fabrikanın müstahsilden doğ
rudan doğrnya pamuk müba
baysı hususunda ilbayın vu
kuflu izahatı onları tatmin 
ediyor, dilek şekilleri hemen 
değişiyor. 

Bağdere çayı bütün nahiye 
halkı seferber edilererek ıslah 
edilmek isteniyor .. 

Yine ilbayı einliyoruz, Ay
dından Nazilliye kadar olan 
12 çayın ıslah işile vilayete 
geldiği gönden beri meşgul o· 
lanilbay, bu çayların altın kay· 
nağı verimli topraklarımızı 

çorak vaptığını söyliyerek tet
kikatının bitmesini söylüyor .. 
Bir çayın, yalnız İmamköy de
resinin ıslahı için 100 bin lira 
lazım .. Fakat bu rakam bizi 
ürkütmiyor, teşebbüs yolumuzu 
değiştiriyor. Su idaresinin bu 
işten anlar mütehassıs bir 
mühendisi tetkikat yapıyor, 12 
dere işi de büylik su projesinin 
içine alınıyor, Mendresle bir
likte bu hesaplar da ıslah edi
lerek, zarar verdikleri toprak
lara hayatbahşedecek hale ge· 
tirilecektir. 

Atcalıların sulama işi dilek
leri de, mesul hükumet amiri
nin ağzından bize şunları öğ
retiyor: 

Hükümetin su siyaseti bu 
davayı da halletmiştir. Burhani
yeden Söke ovasına kadar, 
Aydın ilinin her yeri sulana
caktır. Kamutay kararını ver
miş, tahsisat ayrılmış, fen he
yetleri işe başlamışbr. 

Köylüler mektep istiyor, öğ
retmen bekliyor .• 

Bu dilek ilbayın kongrede 
kamunbaya verdiği emirler 
hal olunuyor ... 

Birlik merkezi olan İnce 
köyde yapılan 3 dershaneli 
mektep beş dershaneli yapı
lacak, en uzağı 213 kilometre 
uzakta olan kamunun köyle
rinin çocukları hep burada 
okuyacak.. 

Kamunyön kuruluna yine 
Mustafa Aksoy, Ali Kırcalı, 
Riza Alasun, Enver Çelebi ve , 

Şimali Filistinde 
kar1şıklıhla1· de -
vam ediyor 
~ 

Kudüs 13 ( Radye ) Şimali 
Filistinde aske, polis ve arap 
tethişçileri arasında kanlı mü 
sademeler olduğu ve askeden 
birçok maktul bulunduğu bil 
dirilmektedir Akole yolunda 
kurşunla öldürülmüş bir arap 
cesedi bulunmuştur. 

--
Meç hava kumanda
nı Berlinde 

Berlin 13 ( Radyo) Meç hava 
ordusu kumandanı bu sabah 
buraya gelmiştir. Kmandan 
hava nazırı ile müsteşarını zi 
yaret etmiş ve harp maktulleri 
abidesine bir çelenk koymuştur. 

Nimet Gene seçilerek konger 
bitiyor. 

Kongreden sonra Atcalıla
rın hususi idareden 5000 lira 
yardım görerek yaptıkları 
20,000 bin liralık mektebi ge 
zivoruz. İlbay derslere giriyor, 
öğr-etmenlerle konuşyor, tale 
beler le meşgul oluyrr.. Atca 
mektebinin henüz dört dersa 
nesi tamamlanmış, dördününde 
tabanları yapılmamış, bu yüzden 
yarım tedrisat yapılıyormuş .. 
öğretmenler bunun zorluk ve 
mşiiZurunu anlatıyorlar, İlbay 
söylüysr: 

- Gelecek sene mektep ta 
mamen bitirilecektir. Bu yıl 
taledenin yarısı burada yarısı 
da eski mektep binasında oku 
sonlar .. 

Trende dönüyoruz,· İlbay 
Etem Menderese dağları gös 
teriyor. 

- Geldiğım zamana nisbet
le dağlarda ağaç kesafeti gö 
rüyorum, yeşil renk yerine 
lacivert renk kaim oluyor. 

Sultanbisardan geçiyoruz, 
İstasyon yanında yükselen bina 
nın önünde yeni muhtar işçiler 
le meşgul.. bu bina Sultanhisar 
köy bötçesinden ayrılan 5000 
lira ile inşasına başlanan mode 
ren okul yapısıdır.. İlbaydan 
şu müjdeyi alıyorum: 

- Bu bina 15,000 liraya mal 
olacaktır, Hususi muhasebeden 
bizde yardım ederek tamamla~ 
yacağız •. , 

Atca ve Sultanhisar kamun 
larındaki bu okul faaliyoti, 
dünkü yazımda % 36 okumanın 
% 100 okuma hakikat oluyor • 
Müjdesini verdiği kanaatımı, 
çok nikbin bulanlara bir cevap 
olmaz mı? 

O. Becerik 

imtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 

Müdürü : Etem Mendreıı 

Basıldığı }er : 

C.. H. P. Basımevi 
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ilin 
Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Ramazanpaşa mahalle
sinde 78 ada 8 ve 9 parsel nu
maralı ve 18.50 şer metre mu
rabbaı iki parça belediye malı 
arsanın mülkiyetleri açık arbr

maya konmuştnr. 
2 Muhammen kıymeti metre 

murabbaı 150 kuruştur. 
3 - İsteklilerin şartname

leri görmek üzere Yazı işleri 

müdürlüğüne ve artırmaya iş
tirak için yüzde yedi buçuk 
muvakkat teminatlarile 30112/ 
937 perşmbe günü saat 15 de 
Belediye daimi encümenine 
müracaatları ilan olunur, 

(229) 14 19 24 29 

r...... Abone şeraiti ........ i 
: Yıllığı her yer için 6 lira. i 
: Altı aylığı 3 liradır. ~ 
i İdare yeri: Aydında C. H. ; . . 
! P. Basımevi. ! 
i gazeteye ait yazılar için ~ 
€ yazı işleri müdürlüğüne, ilan- j 
~ lar için idare müdürlüğüne i 
i müracaat edilmelidir. i . . ................................................. 

ilin 
Aydın Belediye 
Reisliğinden 

Fırıncılar hakkında Belediye 
daimi encümenince ittihaz olu
nan 91121937 tarih ve 659 sayılı 
karar sureti aşağıda yazılmak 
suretile ilan olunur. 

1 - Birinci ve ikinci nevi 
ekmek imal eden fırınlarla si
mit çıkaran fırınlar ayrılarak 

bir fırında münhaliiıran bir nevi 
ekmek veya simit imal edecek
tir. 

2 - Bütün fırıncılar fırınla

rında hangi nevi ekmek imal 
edeceklerine dair onbeş gün 
içinde Belediyeye bir Beyan
name vereceklerdir. 

3 - Herne sebeble olursa 
olsun bir fırında ilmal edi
len ekmeklik undan gayrı ne

vilerde un bulundurulmiyacaktır. 
4 - Bu karara aykırı hare

ket edenler haklarında Bele
diye ahkamı cezaiye kanunu
nun birinci maddesi tatbik edi
lecektir. 

5 - Bu karar 251121937 ta
rihinden itibaren muteberdir. 
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6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsabn kaçınlmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 

Demiryolu caddesi : Aydın 
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[+] Birinci sınıf mütehassıs [+] 
~ ~ r+1 Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun [f~ 
(+~ Muayenehane: Park karşısında yeni yaptırdığı evinde tJ 
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Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın kıy

metli bir örneği olan AYDIN TARİHİni Aydında Belediye karşısında 
Süleyman Sezer, fstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir
siniz. 

Aydının bütün tarihi malumatından başka coğrafi tabii maluma
iını da bu kitaptan öğrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKBEL, HiKMET ŞÖLENER 

C. H. P. Basımevi 
iyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her nevi 

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 
arzeder. 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesi</.ir. 
,.- İlanlarınızı ( AYDIN ) a veriniz. 
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~ Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı ~ 

ı Dr. HASAN TAHSİN SOYLU ı 
~ Paris Malatirofo'J· i mektebinden ve dahiliye, c. ocuk ~ 
~ hastaneleri klinikluinden mezun ~ 
~ ~ = Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane ~ 1: bin"sında kabul eder. (111) i 
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i Foto Abbas T oğu ı 
S Fotoğraf cılık ve levazimatı i 
t' Atölyeruizden her marka taze filim fotoğraf ma- 1 
~ kinaları çok şık korni.şler, albümler, rontken filim-
~ lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol-
R mıyan amatörlere çeşitli ağrandisman yaphrmak ..&il 

~ istiyenlere kolaylık gösterilir. ~ l 140 Aydın hükumet bulvarı vakıflar idaresi altında t 
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