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5aytsı : 100 Para PAZARTESiDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİY ASi HALK GAZETESi Sayısı : 100 Para 

Telgraf haberleri 
Dost ve müttefik Yunan başvekili 

dün Ankaraya ~ardı 
Sayın misafirimiz Anhara istasyonunda 

büyük merasimle karşılandı 
l\nkara 19 ( A. A.) - Döst ve 

rnü-ttefik Yunan baııvekili ekse

la111 s general Metaksas ve refikası 

1re maiyeti erkanı bu sabah hu

s.usi trenle Ankaraya gelmiıler ve 

oı.şvekil vekili Celil Bayar ve 

rttikası ile hariciye vekili doktor 

Tevfik Röştü Aras, hariciye siyasi 

lblı\steşarı Numan llenemencioğlu, 
baış.veka.let müste,arı, Ankara va

lis·i. askeri garnizon ve merkez 

ku mandaoları hariciye protokol 

'e birinci daire reisleri, Ankara 

emniyet müdürü, Yunan, Yugos

la.·. ve Romen elçileri ve elçilik 

erkanı tarafından karşılanmış ve 

başta mürika olduğu halde asker 

\'e polis müfrezeleri selam resmi

ıı ~ ifa etmi$1erdir. 

İstasyon caddesi Türk ve Yu
n.1.0 bayraklariyle süslenmiş ve 

ka.labalak bir halk kitlesi sayın 

l.'lt.isafirlerimizi alkı9lamıfbr. 
Ekselans baş.ekil general Me-

te:ksas refikası ve maiyeti erkanı 
Riyaseti Cumhur köşküne giderek 

d.e~eri mahsusu imzalamışlardır. 
Yunan Başvekili bil.ihara ha· 

ıı.,iyc vekilini, genel kurmay 

hwı.şkanını, ve Başvekalet vekili 

Celil Bayarı ziyaret etmiştir. 
~ - -

Az 111aaşlı memurlar 
için çare düşünülüyor 

Hükiimet bir kısım memur
lrı: rıo aldıkları maaşla geçin
mekte sıkıntı çektiklerini ve 

bı0günkü bayat şartlannın 8lı
rı.an maaşla tevazün husule 
..,, etirmediğini görerek memur
ların geçim zorluklannı izale 
e:debilecek bazı tedbirler al-
mağa karar vermiştir. 

Henüz mahiyeti tesbit edil-

rniyen bu tedbirlerin ittihazı 
~çin memurların vaziyetlerini 

ütün vüzuhile gösterecek bir 
anket hazırlamıştır. 

Anket varakaln Türkiyenin 
her tarafmdan 31 ilkkinun 
937 cuma günü doldurulacak
h r. Alınan cevaplar derhal 
Ankaraya gönderilecek ve bu
r ada istatistik umum müdür
:·nğünde kısa bir müddet 
içinde tasnif edilecektir. 

Ekselans general Metaksas öğ

leden sonrada buyük millet mec

lisi reisini ziyaret etmiştir . 

Sayın misafirimizin bütün zi

yaretleri iade edilmiştir. 

Bu akşam baş vekalet vekili 

Celil Bayar tarafından muhterem 

misafirimiz dost ve müttefik Yu
nanistanın baş vekili şerefine 

bir akşam yemeği verilmiş ve bu 
yemeği bir kabul resmi takip et-

miştir. 

Dersim asilerinin 
Muhakemsiyapılıyor ...... ~ 

Elaziz 19 ( A. A. ) - Dün Ela-
zizde Tunceli isyanı maznunlann

dan Seyit Riza ile aşiret reisle

rinden Kamer, Cebrail, Seyit Ha

so ve49 avenelerinin muhakemele

rine devam edilmiştir. 

Bu muhakemede blr çok şahit· 

lerin mazbut ifadeleri okunmuş 

ve bir kısım şabitlerin de yeni

den ifadeleri alınmıştır. 

Muhakeme bu aym yirmi ikisi
ne bırakılmıştır. -·-italya dokuzlar 
Konferansına 

Çağrıldı _ ____,.__ 

Roma, t ı.t ( A. A. ) Belçika 

hükümeti İtalyayıda dokuz devlet 
konferansına iştirke davet etmiş-

tir. 
Romada iyi haber alan İtalyan 

mehafili~ İtalyanın bu daveti ka· 
bal etmesinin gayri mümkün ol
madığmı söylemektedirler . 

Bareme dahil memurlar için 
dört sayfalık sual varakaları 
hazırlanmıştır. Bu varakalar
dan 200,000 adet bastırılacak, 
bu ay içinde bütün idare 
amirliklerine memur sayısı 

nisbetinde dağıtılacaktır. 

Sorulan maliimab muayyen 
müddet içinde mazereti ol
maksızın vermiyen veya doğ
ru olark bildirmiyen memur
lar 5 liradan 25 liraya kadar 
para cezası ve iki aya kadar 
hafif hapis cezasile cecalan
dınlacaklardır. 

Nafiada: 

Koçarlı gemisi 1 
İnşaatı ikmal edilen Koçarlı . 1 

gemisi bbaylıkça verilen emir üze

rine bu günden itibaren işleme

ğe başlamıştır. 

Şosalarımızda tami
rat devam ediyor-
< Aydın - Çine ) , (Yenipazar -

Bozdoğan ) , ( Söke - Ortaklar ) , 

( Nazilli - Bozdoğan ) şosalarının 

tamiratına amelei mükellefe ile 

devam edilmektedir. -···-Dalama ilk okul 
binası 

Masrafı köy sandığı bütçesin

den ödenmek üzere Dalamada 

yaptınlmakta olan beş sınıflı ilk 
okul binasının inşaatı yapı işleri 

fen memuru Zekeriya Denkalp 

tarafından gözden geçiriJmiş ve 

icap eden tadilatın yapılması 

kamunbayhğa yazılmıştır. 

Haber aldığımıza göre temel 

tabanına 30 santimetre beton dö

külecektir. 

Alman başvekalet 
müsteşarı Pariste 

Paris , 19 ( A. A. ) - Almanya 
başvekalet müsteşarı bugün Parise 
gelmiştir. 

ispanyada yüz bin 
italgan gönüllüsü 

- -··- -
Londra, 19 ( A. A. ) - Ahiren 

neşredilen bir İtalyan tebliği res

misinde İspanyada balen kırk 

bin İtalyan gönüllüsü bulunduğu 

bildirilmektedir. 
İapanyanm Londra elçiliği ise 

İtalyan tebliği resmiainde kırk 

biD olarak gösterilen mikdarın 

hakikatta yüz bin olduğunu ve 

İspanyada yü~ bin İtalyan gönül

lü bulunduğu hakkında İspanya 
hükümeti nezdinde hakiki malu
mat mevcut olduğuna dair bir 
tebliğ neşretmiştir. 

Hayattan sesler: 

Son Yağmurlar 
Bu ayın onbirinde hafif, bafif 

başlayan yağmurlar, ayın on üçün

de birdebire sağnakh bir hal al
mıı ve halada bazan şiddetli, 
hazan da hafif olarak ve fakat 
mütemadi bir şekilde yaj'mak
tadır. 

Yağmurlarla beraber hava da 
oldukça soğumuş ve bir çoklan
nı kışlık paltolarını geymej'e ic

bar etmiştir. 

Gelen gazetelerden havalaran 
türkiyenin her yerinde ayai te
kilde soğuduğu ve yağışll oldu
ğunu öğreniyoruz. 

Henüz kışa oldukça uz.ak oldu
ğumuza zannettiğimiz bir zaman

da böyle birden havaların soğu

ması hepimizi şaşırtmışbr. 

Maamaflb ne olursa olsun pek 

kurak geçen bir yazdan sonra 
yağmur çifçinin yüzünü rüldüren 
bir tabiat hadisesidir. 
Kuraklık yüzünden topraklar 

sürülemez hale gelmiş, zeytinler 
buruşmuş dökü)meğe yüz tutmuş
lardı. 

Son yağmurlar; hem toprağın, 
hem zeytinlerin hem de eplyce 
su s1kıntısını çekmiş olan Aydın
hlann su ihtiyaçlarını temin et
miş oluyor. 

--+ -
Köşk konuk odasının 
inşaatına yakında 

başlanacak 
Köşk nahiye merkezinde yap

tırılması takarrür eden konuk 

odasının projeleri nafia yapı iş
leri heyeti fen:ıiyesince tanzim 

edilmiştir. On iki odayı muhteri 
olacak olan bu binanın inşaatına 

yakında başlanacaktır. 

Keşif tammesi mucibince mu-

hammen bedeli yedi ile sekiz 
bin lira arasmdadır. 

••• 
Serçiııhöy Okulu 
Sökeye bağlı Serçin köyünde 

masrafı höy sandığı bütçeaiaden 
ödenmek üzere yapılmakta olan 
mektep binası bitirilmek üzeredir. 
inşaat biter bitmez bu mektepte 
tedrisata başlanacaktır. 

Boşanıyorlar işte .. 
--+--

D eğerli muharrir Salahad
din Güngör, ., Cumhuri
yet ,, gazetesinde [ Ne 

için boşanıyorlar] başlığı al-
tında bir seri yazıya başladı. 

Bu yazıları, bütün Cumhu
riyet karileri gibi, ben de is
tekle ve merakla takip edi
yorum. Ruhaşina olan bu mu
harririn, bütün anketlerini o
kuyunuz. Hep kadınlar hakh-

dır, hep kadınlar masumdur 
ve boşanmalardan erkekler 
mes'uldür. 

İnsan, bu yazıları okuduk
tan sonra, ibtiyarsız, Salahad
din Güngörün hep " Kılıbık ,, 
lara başvurduğuna, anketini 
onlardan yaptığına inanacağı 
geliyor. Öyleya, kime müra
caat etti ve kiminle görüştü 

( Devamı 3ncli ııahlfede ) 

" 
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İş kanununun tatbikatı 

İş veren müesseseler dahili tali
matnamelerini nasıl yapacaklar 

İktısat vekaleti vilayetlere bir tamim gönderdi 
- 3 -

İhtar 1 Yukarda yazılı nok-

!ardan mada işveren, iş kanunile 

hona mütefeni nizamname, ge

nel emirlerin ve iş hayabna mü

teallik sair meri mevzuatm hü

kümlerine muhalif olmamak ve 

mevzuattaki hükümlerin netice 

veya icaplarının tekrarı mahiye

tinde bulunmamak şartile kendi 

talimatnamesine ilave etmekle 

mükelleftir. 

ihtar 2 - Bu resmi tebliğin 

netrinden işlemekte olan ve iş 

k.anunanun şümulüne dahil bulu

nan ityerlerine ait olarak tanzim 

edilecek dahili talimatnamelerin 

iş verenler tarafından iki ay 

içinde ilgili (iş dairesi bölge a

mirliğine) tasdik edilmek üzere, 

tevdi edilmesi mecburidir. 

ihtar 3 - lıbu remi tebliğin 
1, 2, 3, 8, 10, 13, 18, 20, 21, 22 ve 

25 numaralardan yazıh hususların 
reımi veya daha az sayıda işçi 
çalıştıran işyerlerine ait dahili 

talimatnamelerde gösterilmesine 

llüt.um yoktur. 

Dahili talimatnamelere ait 
resmi tebliğ hakkında izahat 

1 - 15/eylül/937 tarihinde mev

nt bulunan veya bo tarihten son-
. .d 

r-a açılacak olan işyerlerıne 31 

dahili talimatnamelerin tasdiki 

için iş kanununun 20 inci mad
desinin 2 ve 3 numaralı bentle

rinde yazılı müddetlere riayet 

edilmesi ehemmiyetle kaydolunur· 

Müddeti içinde tasdik veya rcd

edilmeyen dahili talimatnameler 

kendiliklerinden musaddak sayı
larak mer'iyete gireceklerinden 

ve bu hal ise işçilerin menfaatları 
n İf bayatı bakımından zararlı 

Aydmın tefrihaaı:69 

bir takım hükümlerin tatbikine 
verebileceğinden böyle bir vazi· 

yetin önüne geçilmesine son de

recede itina edilmesi icap eyler. 

Bölge amirleri memuriyetleri 

çevresinde mevcut veya yeni açı

lacak olan işyerleri için kanunun 

işverenlere tahmil ettiği dahili 

talimatname yapmak mükellefi

yetinin ifa edilmesine dikkat ed

ceklerdir. Mevcut işyerlerinden 

hansı-ilerinin debili talimatname

lerini tasdik edilmek üzere böl~e

lerc tevdi ettikleri ve hangileri

nin henüz bunu yapmadıkları 

elde olunan kartoteklere istinaden 

tesbit edilmelidir .. Dahili talimat

n•melerini henüz tevdi etmeyen 

işverenlere keyfiyet babrlatılmah 
ve it kanununun 108 inci madde-

sinin 8 numaralı fıkrası mucibin

ce cezai takibe mahal verilmemesi 

münasip bir şekilde bildirilmeli

dir. 
Bölgeler dahilinde yeni işyer

leri açılıp açılmadığı idari makam
lar, ticaret odaları ve mesleki 

teşekküller nezdinde tahkikat 

yepılmak suretiyle muntazaman 

tesbit ve hu gibi işyerlerine ait 

dahili talimatnamelerin tetkik ve 

ve tasdik edilmek üzere ddrhal 

bölgelere gönderilmesi lüzumu 

işverenlere ihtar olunmalıdır. 

il - Bölgelere tevdi edilen 

Dahile talimatnamelerin tetkikin

de: 
a ) Resmi tebliğm ihtiva et-

tiği noktaların mevcut o

lup olmadığına. 

b ) Resmi tebliğın 1 numara

la ihtarında yazılı husus~ 

ların nazarı itibara alıDlp 

alınmadığına. 

c ) Dahili talimatnamelerde 
- Devamı 3 ııdi sayfada -

• 
Baht işi 

Roman 

Ayağımı battaniyelerle sardı, 

odadaki sobayı yaktı . Lakin sa· 

baha k~dar iztıraptan uyuyama

dım. Benimle beraber zavallı Re

cepte uyumadı. Yatmasını söyle

dikçe; 

Uyhum gaçtı Bey, eğer ge

lirse şuracıhta uyurun, diyoa·. So

banın başında oturduğu yeri gös

teriyordu . Beni muztarip halimde 

yalnız bırakmak istemeyen bu 

asil kalpli ve feragatli arkada' 

sabaha kadar beni bekldi. Ken

disinin yabancısı olduğu bu gide

ceğimiz yere dair bir çok sualler 

sordu, konuştu velhasıl beni avut

tu. 

Bu yüzden de sabahleyin yola 

ancak güneş doğduktan sonra 

Yazan: V. H. 
çıka bildik. 

Arabacı nereden bulmuş ise 

bulmuş arabanın içine bir şilte 

sermişti. 

Recep bu şiltenin üstüne bir 
battaniye serdi. Şiltenin bir ucu
nu arabanın arkasına doğru kıvı
rarak ona bir yastık vaziyeti. ver
di. Beoide arabaya adeta kuca
ğında taşıyarak bindirdi. 

Diğer b ir battaniye ile d e 

ayaklarımı s.kıca örttü. Sonrada 

kendisi otelcinin hesabını gördü 

ve kunduralarını çıkarark kar~ı

ma oturdu. 
Ona kalsa arabacının yanına 

oturacaktı. Lakin ben canımın 

sıkılacağını, arabacıda yanında 

onun için yer olmadığmı söyledik
de nihayet arabanın içine a-irme-

Çocuk bakımı 
- 5 -

Boğaza doğru sirayet ederse ba

demcikler üzerinde ve boğazda 

karhal~r büyür. Çocuk yutamaz. 

Ve yiyemiyecek hale gelir. Han

çere tabir edilen nefes borusu

nun başına sirayet ederse karha

ların büyüklüğü ve etrafın şiş

liği dolayısile çocuğu nefes tıka

mkJığına sebep olarak ölümünü 

intac eder. 

Yemek borusu ve rnideye de 

sirayet ederse oralarda dahili ka

namalar ve hazım bozukİukları 
yapar. Bu yaralar bağırsaklara da 

sirayet ettiği takdirde ölüm mu

hakkaktır. 

Hulasa : Ağız temizliğinin iyi

likleri zikredilen haatalıklardan 
dolayı meydana konulmut olu
yor. Çocuklarımızı kednilerini bil-

meden ebeveyni ve kendilerini 
idare edebilecek hale geldikten 

sonra da ağız temizleklerini ta
kip ederek alıştırmalıyız. Bu 
alışan çocuklarda bütün müddet 

hayatlarmda daima temizliğe ria

yetten kendilerini alamazlar. Ve 
ağızdan gelecek her türlü tehli-

keyi de bertaraf etmiş olurlar. 

Muge inci çiçeği 
Yeni doğan çocuklarla süt ço

cuklarınm ağızlarında görülen 
ve inci çiceğine benziyen bir ne-

vi ağız hastalığı vardır ki buna 
muge tabir edilir. Bu en ziyade 

çocukların ağız tımizliğine riayet

sizlikten oluyor. Ve mikrobu da 
vardır . İsmine Nadiyum Albikans 

derler. Bu nebati cins bir man~ 

tarcığın yani göze görünmiyen 
bir mantarın yaptığı hastalıktır. 

Çocukların emziklerinin temiz ol

mamasından olduğu gibi annele

rin meme başlarının temizlik hu

susunda dikkat etmemelerinden 

olur. Bu mantarcık mikrop hava

da her zaman bulunan bir cersÜ• 
medir. 

ğe razı edebildik. 

Yalnız: otelci ile hizmetkirı ve

ya garsonu olan bir adamcağız 

bizi teşyi ettiler. 

Otelden ayrıldığımızdan beş 

dakika sonrada Çankırı kapısı 

denilen ve bir karakol kurulmuş 

olan yerden geçerek Ankara şeh-

rini terkettik. 

iki dinç ve tuvana kır atan 
çektiği yaylı; bu oldukça munta

zam yolda bir müddet kenarı 

ağaçlıklı bir derenin kıvrmbları

nı takip ederek ilerledi. 
Sonra da boz kırlara çılrtık. 

Arabacımız şen sözlü, güler 
yüzlü bir ibtiyarcıktı . 

Uir taraftan atları sörüyor, bir 
taraftan benimle konuşuyor, ya

hutta Recebe takılıyor, bize yo

lun uzunluğunu, manzararnın bık

tırıcı yeknesaklığının verdiği yor

gunluğu duyurmamağa çalışıyor

du. 

Sağımızda, solumuzda ta uzak
larda bazı köyler görünüyor. Köy-

Doktor Fahrcttin Süğür 

Her meme zamanında anneler 

meme batlarlDrn temizliğine di.K

kat etmelidir. Hastanelerde lnı 

hastalık bilhassa çocuk kreşte

rinde ufak bir dikkatsidik ne-ti

cesi sari bir şekil oalır. Çünki 

inek sütünde de bulunan bi r 

mikroptur. ve ismine Nadiy(J! m 

Lektis derler. Şu halde terıniz 

alınmıyan ve İnek sutüoü çi iç~n 

çocuklarda ba has.talık görüle bi

lir. Eğer hastanelerde dikkat e 

dilmezse sari bir ,ekil de alır. 

Bu ağu hastalığı bilhassa ye.rıi 

doğan fakat zaylf Ye vaktind-en 

evvel doğmuş olanlarda ekseri

yetle tehlikeli olur. Atırda ba'.
lıyan bu hastalık mide ve bağ~.,.. 

sata sirayet ederek atrepsiyi 

doğurur ve ağız gudde ifrazatın ııt 

terkibini bamızlaşbrır. Ve neti

cede ağızda derin karbaJar aça

rak çocuğun ölümüne sebep olu. 

Daha büyük meme ç~ukları.rı. 

da bilhassa veremli ve pek za)·ıf 

olan1arda iyi beslenemiyen lıı:a

şektik çocukların ağnlarıoda !!ı Ö · 

rütür. Bu hastalık iJk başlançı-1 · 

cında umumi bir kırmızılık o-ö·s-
<> 

terir. Gışa üzerinde beyaz inci 

danesi etrafları kırmıu karhavi 

şekilde dilde, yanak içlerinde, 

dudak içlerinde ve diş etleri üze-

rinde görülür. Hastalık daha ile

ride derecede ise sarı moranm

tırak renkte ve umumi şekild e 

münteşir olursa adeta halı üz e

rindeki tebarüzat gibi kal'h a ,·i 

pilaklar arz eder. 

Ağızda görülen hafif hastalık -

tan ilk tedavide iyi neticeler 

alır. Çabuk iyi olur. Had ve teb 

likeli şekle girdiği zaman boğa

.ıa, bademciklere, mideye ve ba
ğırsağa kadar sirayet ettiği gibtoi, 
hançere ve bron9itlere de sirayet 

eder ve tehlikeli devirlere girer 

leri biz görmüyoruz. Arabacımız 

kamçısının ucu ile bir çamur r ı · 

gınını itaret ederek; 

-işte filin köy, diyerek gösteri

yordu da görebiliyorduk. 

Ah bu köyler; bu köyler ... 

Bu yoksul. bu kimsesiz, bu sa

hibsiz, bu bakımsız köyler ... Hep 

istismar edilmişı hep başkalan 

hesabına çalışmış, bütün varhkla

rını vermit ve her vakit ihma 1 

edilmiş köyler ... 

Bu çamur yığınları içinde At· 
lahın onlara enbüyük lütüf olarak 

ihsan ettiği güneşin zi:y asından 

bile hakkile isitifade edemiyerek 

insandan başka her şey gibi ya

şayan bu zavallı köylüler. 

Bir gün gelecek, evet bir gün 

gelecek ki senin içinden doğmuş , 

seni içiden tanımış ve sana can

dan inanmış evlatların, bu yurdu 

öz çocuktan gelecekler, seni bu 

karanlıktan ışığa çıkarcakJar. 
(De-Yamı yarın) 
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Bizde çiftçilik 
-2-

Binlerce senenin z.erre :ı.erre ya

rattığı bir takım hasletler vardırki 

~erdlerde ve cemiyetlerde ana un

sur olur. Bu kıymetlerin tadiline 
imkan azdır. istilalar, esaretler, 

belki ferdlerde ve o cemiyetlerde 
muvakkat tesirler bile yapsa ana

cevbre iras ettiği zararlarm tela

fisi imkini daima mevcuttur. şa

irlik, ressamlık nasıl husuıi isti

datleara vabeste ise askerlik, çift

çilik batta memurlukta hususi 

yaradılışlara bağlıdır· Çok dürüst 

ve alim bir insan iyi meaıurdur, 

Fakat çiftçi değildir. iyi çiftçidir. 

F akaf şair değildir. Bunlar o ka

dar bari:ı: hakikatlardır ki müna

kaşası bile gülünçtür. Bununla 

beraber hususi istidatların inki

şafına bir takım amiller ve mü

essirler yardım eder, 

811 ferdlerde olduğu gibi mil
letlerde de böyledir. Biz fıtreten 

çiftçi ve asker bir milletiı. Bu ka
biliyeilerimizin inkişafını teknik 

elemanlarla takviye edersek tam 

müsmir olur. Bunlarda devlet ve 

teşekküllerin büyük rolleri var

dır. Mesela yaradılışta çiftçilkten 

zevk alan ve çiftçiliğin icabJarına 
kendini bağlayan bir tek ferdin 

yükselmesi heın zor ve hem cemi

yete büyük bir destek değildir. 

Cemiyetin yaşaması için çiftçiliğ:n 

inkişafı ve o zümrenin yüksel

mesi lazımdır. Bu da şüphesiz 

hususi şartlara ve namütenahi sai 

ve feragata bağlıhr. 

Bunu bilmekle beraber çiftçinin 

müşk.illeri iktihama çalışnıası ve 

icaplarına kendini uydurması en 

büyük feragattır. Bununla bera

ber çiftçi milletin ve vatanın 

uğruna bu kadar feragat yapmasa 
ıdi vatan olmazdı. Ordumuzun 

kaynağı, servetlerin menbaı çift

c;iye; vatani borçluyu%. Her şeye 

ratmen çiftçi canımıun, varlığı

mızın, servetimi:rin, saadetimizin 

nüvesidir. Buna rajman en zavallı 

sınıf çifqidir. 
Çiftçi gıdasızdır, çift~i maarif· 

sizdir. Devlet yardımı olmasa; 
çiftçi sanayi patronlarının sağmalı 

olacaktır. Cumhuriyetin feyizli ka· 

nunları haksızlığı yıkmış ve çift

çiye layık olduğu mevkii vermeğe 

başlamıştır. 

Devletin i:ı:ami yardım ve hi-

mayesine mazhar olan çiftçinin 

dilekleri azalmış olmakla beraber 

henüz bitmiş te değildir. Bilhassa 

ziraat bankasından ve kıredi 

koopratiflerinden hakir talepleri 

vardır. Dünyanın her tarafında 

çiftçi en ucuz faizle para kulla
nırken, kredi koopratifleri çiftci-

ye yüzde dokuz faiz, bir ihtiyat 

akçesi, geç kalırsa yüzde iki ki 

ceman yüzde on iki He para ik
raz ediyor. Tabi olduğu bir çok 

kuyut ve şurutta caba.. En fazla 
kolaylığa mazhar olması lizımge
len çıftçi muhtelif senetler ve 

imzalardan sonra her para alma· 

sı için notere ~itmeğe, şahitleri

ni ve kefillerini götürmeye mec

burdur. Bu tekalifin mümkün 

mertebe sade bir şekle ifrağını 

ait olduğu makamdan dileriz. 

Tüccarların mazhsr olduğu ko

laylığın çiftçiyede teşmiJi kıredi 

koopratifleri ve bankalar için 

mühim bir külfet değildir. Dün

yanm her tarafında çiftçi en ucuz 

bir faizle para kullanır dedik. 

Bizde çiftçi tüccar kadar faiz 

ödemeğe ve hatta fazla ödemeğe 

mecburdur. Mese]i; gününde öde

mek şartile i:tmir bankaları yüz
de dokuz faizle para verirken 

Aydın çiftçisi yüz.de on ile para 

alır ve itiraf ederim ki bunuda 

minnet ve şükranla alır. Çünkü 

memleketimizde bu işlere pilisa 

edilmiş hususi sermaye yoktur ve 

binaenaleyh müracaat edilecek 
hiçbir müessese olmadığına naza· 

ran kredi koopratifine veya zİ· 

raat bankasına baş vurmağa mec

burdur ve vurduğu başa bir mer

hem istemekte hakkıdır. 
R. Aydoğdu 

Boşanıyorlar işte .. 
(Baştaraf lnci sahifede) 

ise, hepsi, bilaistisna, kadını 

kabahatsiz. erkeği kabahatli 
buluyor. 

Hep kadın haklı .. 
Güzel. Kabul edelim. Fakat 

bütün boşanmalarda, istisna
sız ve muhakkak, kadın tarafı . 
günahsız ve mazlum, erkek 
tarafı günahlı ve kabahatli 

olursa, gördüğümüz, duydu
ğumuz, bildiğimiz vakaları da 
tersine mütalaa etmek, kaba
hatli kadını kabahatsiz, gü-

nahkar görmek lazım. Yani, 

kendi gözümüze, kendi kulak
larımıza, kendi selim aklımıza 
da itimat etmemekliğimiz icap 
edecek .• 

Böyle bir şey olamıyacağına, 
kabul edilemiyeceğine göre, 

bilmem şu hükmü vermek 
doğru olmaz mı: 

Muhakkak salahaddin 
Güngör de bir " Kılıbık,, dır 
ve hep kendi gibileri arayup 
bulmaktadır!.. 

GÜNCÜ 

Zabitada: 

Sarhoş olmuşlar 
Geçen gece Aydmın Köprülü 

mahallesinde oturan Tavaslı Os· 

man oğlu Ahmet beJli olacak de

recede sarhoo olduğundan ve 

yine dün gece umumi evler civa

rında dolaşmakta oldukları gö

rülen Orta mahalleden Veli oğlu 

kasap Abdullah ile Tavaslı Meh

met oğlu eskici Osman şehir da

hilinde ruhsatsız bJçak taşıdıkla

rından dolayı polisce yakalana

rak derhal tevkif edilmişlerdir. 

40000 Japon 
askeri ihata 
edilnıiş 
Şanghay 18 ( A. A. ) Roy-

ter ajansmın Çin menbalarıocan 

aldığı bir habere nazaran kırk 

bin Japon Yuanping civarında 

tamamen çevrilmiştir. 

İş kanununun 
tatbikatı 

- Baştarafı 2 nci Sayfada • 

kanuni hükümlere ve iş 

hayatına ait sair mevzua

ta mugayir mevat bulunup 

bulunmadığına bakılacak

tır. 
ili - Resmi tebliğın 3 numa

ralı ihtarında yazılı yirmi işçiden 

maksat, o iş yerinin mahiyeti iti
barile yolunda işleye bilmesi için 

çalıştırılması icabeden işçi sayısı 

olmayıp filen çalıştırılan işçidir. 

iV - Dahili talimatname me
tinlerinin işçiler tarafından ko-

1 aylıkla anlaşılacak bir ifade ile 
Ye sonradan her hangi bir anla· 

şamamazlığa meydan vcrmiçecek 

surette tanzim olunmasına dikkat 

edilmelidir. 

V - Resmi tebliğde yazılı hu

suslardan izahına lüzum görülen
ler aşağıda sırasile gösterilmiştir. 

Resmi tebliğin 1 numaralı 
bendi 

İşyerleri bir takım ayrı kısım
lardan mürekkep olduğu takdirde, 

bu kısımlar ya daire veya idare 

veya teknik bakımından müstakil 

bir vaziyette olabilirler veyahut 

mahal itibarile başka yerlerde 

bulunabilirler. Bu takdirde her 
biri için ayrı dahili talimatna-

meler yapılması lazım gelir. An
cak aynı işverene ait bu gibi iş 

yerleri için bu işyerioin merke
zince yeknasak dahili talimatna

meler tanzimi kabildir, 

Resmi tebhğin 2 numaralı 
bendi 

Büyük işyerlerinde işçi elma 

muamelelerile kim!n ve hangi 
büroların meşgul olduganun göa
teilmesi muvafıktır. 

işvarenler işçilerde bir takım 

şahsi vasıflar arayabilirler ve bu 
hususta dahili talımatnamelere 

şartlar dercederler. 

İş kanununun 9 uncu ve Hinci 

maddelerinde zikredilen mecburi 

yazı ile mukavele halleri haricin
de işveren işçi ile yazılı muka· 

vele yapmak şeklini ihtiyar ede

bilir. 

Mevluda davet 
Ölen sevgili kardeşimiz 

Kenanın ruhuna ithaf edilmek 
üzre bu akşam yatsı nama
zından sonra Ramazan paşa 

camiinde meşhur hafızlarımızdan 
Bigalı hafız Mehmetle İzmirli 
Hafız Mehmet Emin tarafın
dan mevludu nebevi kıraat 
edileceğinden dostlarımızın 

gelmelerini rica ederim. 
Ticaret odası reisi 

Eyyüp Şahin 

YllZ : 3 

ilin 
Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Basıcı oğlu hacı Mehmed 
kızı Kübra üzerinde tapu kütü
ğünün 2050 sahifesinde kayıtlı 
Aydımn Kemer mevkiiıide 
doğusu kemer yolu ve kısmen 
dere kuzeyi yol batısı sahibi 
senet Kübra tarlası güneyi 

karapınar caddesi ile çevrili 
ve içinde 8 zeytin ağacı bu
lunan bağ kaydında 137 say1 

ile hacizli olduğu görülmü.ş 
isede evrakı esasiyesi buluna
madığmdan haczin mahiyeti 
anlaşılamamıştır. Bu haciz vazi 
yeti aid olduğu resmi daire
lere malümat verilmiş ve alı
nan cevapta bu taşıtsız için 
bir haciz yapılmadığı bildiril
miştir, Bir defada bu hacizle 
şahısların alakaları olup olma
dığı ilan yolu ile yapılmasına 
karar verilmiş olduğundan ilin 
tarihinden itibaren 15 aün o 

içinde alakası olanlar tarafın-
dan itiraz edilmediği takdirde 
haczin terkini cihetine gidile-
ceği ilan olunur. (154~ 

ilin 
Aydın orman 
• 

idaresinden 
Aydına bağlı dağ yeniköy 

halkının iç pazarlara getirip 

satmaları için köylerine müca
vir bulut alan ve kolan kaya 
nam devlet ormanlarından be

her kentalı elli kuruştan iba

ret olmak üzere ve müzaye
deye ayni köylü iştirak etmek 
şartiyle 11;101937 tarihinden 
itibaren 15 gün müddetle mü· 
zayedeye konulmuş ve ihalesi 
de 251101937 pazartesi günü 
öğleden sonra saat 14 de 
yapılaçagandan ahcıların ihale 

günü orman idaresi satış ko
misyonunda hazır bulunmaları 
deUaliye ve mesarifi saireside 
alıcılara aid olduğu ilin olu
nur. (144) 12 15 20 24 

Nöbetçi Eczane 
Bu gece nöbetçilik Gazi 

Bulvarında Halit Tığla oğlu 

eczanesindedir. 

r······· Abone şeraiti •••..••. : 
: Yıllığı her yer için 6 lira. 
~ Alta aylığı 3 liradır. 
: idare yeri: Aydında C. H. : 
~ P. Basımevi. • 
i gazeteye ait yazılar için : 
i yazı işleri müdürlüğüne, iJ:in- ~ 
! Jar için idare müdürJiığüne ~ 
~ müracaat edilmelidir. ~ 
: ..................................................... . 

imtiyaz tabibi ,.e Umumi Neşriyat 
Müdürü : Etem Mendrea 

Basıldığı yer : 
C. H. P. Bıu1mevi 
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~ OPERATÖR f~ 
[!s Dr. Nuri Erkan ?:1 
[+.J Aydın memleket hastanesi Hariciye mütehassısı [t] 
""""' ? ;1 =.'tJ ~•-t•l Paris bp fakültesi hastanelerinden mezun f.+j 
t+l Muayenehane: Park kar~ısJnda yeni yaptırdığı evinde [tj 
[+J her gün hastalarını sabah saat 7 - 81 öğleden sonra 3-6 ya [+] 
r.~ kadar kabul eder. ~.~ 
c~ -~ 

(•j Acele vakalar her zaman müracaat edilebilir. 130 ft] 
!rf_·~!'lll':!'llll':::ıılll""'lll".!!'1111!::!1111'"'11~'111~Pl""'llll'"'lll""''llt.;'W',,;'111'..:.:~ıHı•••ııı·"•ııııı••ıtP"'''lllP'•ı-i~~ ~~ıııb'e.111ı~ııa.~1~111ıı~ıı~Hı~nı;!.inı:'a~ıu::ını~ı11ı~ı111 ... uılıhiııııu ... 11ı~1.dı~~ıııi:ıını~ırn~m~ 

ilin 
Vilayet iılakamındaıı 
Aydın ve civannın Akala 

pamuk mıntakası sahasına gir

mesi dolay&siyle pamukların 

mibzerle ekilmesi, çapa maki~ 

nelerile çapalanması istihsal 
masrafı üzerinde müh•m tesir 

yapacağı aşikardır. 

Bu noktayı nazı 

atarak arzu eden 

. 

dikkate 

çiftçiler 

mibzerle ekilişi öğrenmek 
üzere Nazilli ıslah istasyonuna 
gidip sitaj görebileceklerdir. 

Mibzer ve çapa makinesi 
olmıyan küçük çiftçilerin tar
lalarını bir üçret mukabilinde 

ekmek suretiyle hem kendi
lerine iş bulmak ve hem de 
çiftçilerin tohumlarını ve ça
palarını itimad edebilecekleri 
işçilere yaptırmak mümkün 
olacağından öğrenmek iste
yenlerin ziraat odasına kay
dolmaları ilan olunur . 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
· fırsatın kaçırılmaması 

Siimerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN ) 
Demiryolu caddesi : Aydın 

~rıfll1Jlııuı"'1~'"'1''1'qıml'~~'1ınımııııımııq1ı'1J .,, 

§>1- Foto Abbas T oğu ! 
@ .• F ~toğrafcılık ve levazimah ~ 
~ . Atölyeruızden her marka taze filim fotoğraf ma- ~ 
~ kı~al:--rı çok şık kornişler, albümler, rontken filim- ~ 
& lerını ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol- ~ 
~ mıyan amatörle ·u· y a ""~ . . re çe.şı ı agrandisman yaptırmak ~~ JS ıstıyenlere kolayl~k. gösterilir. ~ 
- 140 Aydın hukumet bulvarı vakıflar idaresi altınaa ~ 

~l ı6tlı~ııtı•~~ııUl!hıılı'1ıılı!ıiRıımJııııb.il 

.......................................... 
ı ............ . 
• oonoR : 
• • i FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
ı Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı : • • ! Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtisaslı i 
: Muayenehane: Aydında Gazi Bulvarında Bafalıoglu dükkanının ı 
•üzerinde her gün sabahdan akşama kadar Hastalarını kabul eder. 
!; ................................................ ....: 

DP•~llPllı~ı•ı"'•'ıı'ı''•'~•ı •ııırmıı41~lil'; ı;ı~ 
~ DOKTOR ~ 
~ ~ 
; Nuri Şemsi Güneren j 
1§: İntani Hastalıklar Mütehassısı ~ 
~ ~ 
~ Dahili İntani hastabkları laburatuvar muayenelerile ~ 
~ teşhis V'e tedavi eder ~ 
~ ~ ~ Muayenehanesi: ~ 

~ Nazilli köprüsü karşısında Her gün hastalarını kabul eder~ 

hı ıillııılıııtı~ ı ~nııı•ltliıa61ı~ı ~ 

~U'll'~"ll'Ulfli11lllll111Pll'1J1'1lllla'ıl1'1ll'1 •llll!ft:IGJmi~~ 
1§: Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı ~ 

t Dr. HASAN TAHSİN SOYLU J 
t Paris Malatiroloji mektebinden 11e dahiliye, ı;ocuk ! 
ji" hastaneleri kliniklerinden me.zun ~ 

~ Hergün hastalarJnı Orta mektep caddesi Eski postahane ~ 
~ bin"\smda kabul eder. (111) ı 
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C. H. P. Basım evi 
İyi kağıt, Sağ·lam cilt, Temiz baskılı her nevi 

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 

arzeder. 

AYDIN 
• 

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

Aydın İli Tarihi 
Yazan 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
ilk zamanlardan Milli mücadele devrine kadar bütio tarih 

vakalarını resimleri ile beraber kaydeden kıymetli bir eserdir. 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 

Fiab 250 kuruştur. 


