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PAZA!tTESIDEN SAŞKA HER GON ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESi 

:tfataydaki siyasi partiler kaldırıldı İlbayımız döndü 
Göçmen ve yol ı,ıeriai tet-

Komisyon azaları tezvirden geri kalm~yorlar 
Hataydaki askeri müzakereleri nizamsız buluvorlar ., 

Antakya 24 - Anadolu 
ajansının Hususi muhabiri 
bildiriyor. 

Salı günü kayid bürolarında 
bazı müessif hadiseler ol
muştur. 

Bir nahiye kayıd bürosuna 
giden milletler cemiyeti ko· 
misyonu azalarından birisi 
türk cemaatıoa kaydedilmek 
isteyenlere türk vaya arap 
olduklarını sormuş ve arabım 

Ata türkün 
Tebrik telgrafları 

--+-

Ankara 24 - Macaristan 
naibi hükumetinin doğumu 

yıl d6nümü münasebetile reiıi 
cuıntıurumaz Atatürkle ara
larında samimi tebrik ve te
şekkür telgrafları taati edil-
mittir. a. a. -·-B. M. Meclisi 
Hava ve deniz kuvetleri 

için yeni tahsisat 
kabuletti 

Ankara 24 - Büyük millet 
'Meclisi bu günkü toplantısın

da ha va ve deniz kuvvetleri
ne verilen munzam tahsisat 
layihası görüşülmüş ve kabul 
edilmiştir. 

Yine bu günkü toplantıda, 

toprak masulleri kanunu ile 
cumhuriyet merkez bankası 

kanununa bazı maddeler ili

vesine ve orman koruma ka
nunun bir maddesinin değiş 

tirilmesine dair olan layiha
mü.takerc vekabul edilmişler· 

dir. Meclis pazartesi günli 

toplanacaktır, 

Halkevi lı6fe•i: 

Bugün: 
Saat 16 da Gösterit, 17 

ele de Müze ve sergi şu
beltri komitelerinin haf
talık teplaatıları vardır. 

diyenlere. 
- Madamki arabsın arap 

defterine yazılacaksın. 
Cevabını vererek zorla arap 

defterine kaydettirmiştir. 
Murahhasm bu hareketi 

protesto edilmiştir. 

Bazı eşhas tarafından büro 
reisine silah çekilmiştir. Bu 
haoise üzerine murahhas ka
yıd işlerini tatil ettirirek An· 
takyaya dönmüştür. [a. a.]-

ticaret heyetimiz 
AlmangagH gitti 

Ankara 24 - Almanya ile 
ticaret milzakerleri için Ber· 
line gedecek heyet hariciye 
vekaleti genel sekreteri Nu· 
m an menmenci oğlunun riya· 
setinde olarak bu akşam ekis• 
presle lstanbula müteveccihen 
harekat etmiştir. a.a. -···-Tortum şelalesi 

Erzurum 24 (A.A.) - Elek· 
trik ve su mühendislerinin 
yaptıkları ilk hesaba göre 
Tortum ş~lilesibin kırk bin 
beygir kuvvetinde olduğu ve 
teknik baraj tesisatı yapılırsa 
enerjinin iki misli artacağı 
anlaşılmıştır. Bu nıülıiın enerji 
kaynağı bütün doğunun bil
hassa Erzurumun mühin bir 
sanayi merkezi olması kabili· 
yetini kazandıracaktır. 

Bu haber sevinç uyandırmış
tır. 

Bir alagımıza 
sancak verildi 

Zafranbolu 24 - Müfettişi 
orgeneral Fehrettin Altay 
tarafından Atatürk adına pi· 
yade alayına sanak verme 
t~reni yapılmıştır. 

a.a. 

B. Stoyadinovic 
52 gaşında 

Belgrdd 24 - Baıvekil ve 
hariciye nazın d'>ktor Millo 
Steyadinovi~n doğumunub elli 
ikinci yıhliaimii IMJgüa telit 
Mi&mifttr. a.a. 

• 

Antakya 24 - Hataydaki 
milletler cemiyeti komisyonu 
milletler cemiyetine bir tel· 
graf göoderek Hatayda ya· 
pılmakta olan Türk - Fransız 
askeri müzakerelerinin millet
ler cemiyeti kararına muhalif 
olduğunu bidirmiştir. 

Antakya 24 - Yarbay Ko
le bir beyanname neşrederek 

Hataydaki siyasi partileri 
fesh etmiştir. [a.a.] 

ismet lnönü iyileşti 
Ankara 24 - Bir müddet

ten beri safra kesesinde ilti· 
haptan dolayı hasta bulunan 
ismet lnonünün hastalığı geç
miı ve nckahat devresine 
girnıiş oldoj'u memnuniyetle 
haber alınmışbr. 

Filistinde bir trene 
taarruz edildi 

Yafa 24 - Arap çeteleri 
Yafa· Kudib batbnda işleyen 
bir treııe taarruz etmişlerdir. 

Bir yolcu hafif yaralan-
mışbr. a.a. ---ltalyan - Norveç 
ticaret anlaşması 
Ronıa 24 - [ Radyo ] 

Hariciye nazırı Kont Ciyano 
ile Norveç s"firi ve Norveç 
ticaret mümessili arasında 

bir ticaret anlaıması imza 
edilmiştir. 

"lSC 

ispanya hududunun 
kapatılması protes
to edildi 

Paris 24 - [ Radyo ) · -
Komonist ve sosyalistleri baş 
vekil Daladier'in İspanya hu· 
dudunu kapatmasını oiddetle 
protesto etmişlerdir. _ ... ._. 
/11giltere kralının 
seyahat proğramı 
değişmedi 
, Londra 24 - Resmen bil
dirildiğine göre, İngiltere 
kralını• önümüzdeki ay içinde 
Fransaya yapacağı seyahat 
proğramı bidayette taazim 
edildiii gibi aynen tatbik 
edilecektir. 

kik Ye teftiı etmek üzere 
beraberlerinde Nafia, Sihbat 
ve iskan müdürleri olduğu 
halde Söke ve havalisinde 
üç gündür tetkik ve teftişler· 
de bulunan bbay ve parti 
başkanımız Özdemir Günday 
dün akşam üzeri Aydına 

avdet etmişlerdir. -
İncirlerde 

. Hastalık başladı 
Bugün vilayet Ziraat mü· 

dürlüğünden bir mektup aldık. 
Memleketimizin en belli başlı 

bir mahsulü olan incirlerimi· 
ze taalluk eden bu mühim 
tebliğı aynen dercediyoruz. 

incir bahçesi sahiplerinin 

dikkatla okuyarak ıimdiden 

tedbirler alııialannı tavsiye 
ederiz. 

"İncir ağaçlarında kanh baa
ra ( aenaplaates ruıi ) görün· 

meye .. baılamlfbr. 
Bu haren: Aydımn • Erbeyli 

mıntakasındaki bazı incir bah
çelerinde % 15-20 nisbetinde 
görünmektedir. 

Şimdiye kadar bu haşere 

görünmediğinden hastalığın 

bu yıl olmıyacağı zannedilme
melidir. Bu sene mevsim biraz 
geçe kalmıştır. 

incir yapraklarına dikkatle 
bakılırıa dikiş iğnesi deliğin

den daha küçük, kanlı bas
rayı yapan gayet afak, yıldı-
za benzeyen ilk doğuş yav
rular görülür. hk tehlike bun
lardan başlar. Henilz küçük 
ayni zamanda ilek ahmı mev
simi olduğundan bunlarla ıim
dilik mücadele yapdamaz. 

Bahçelerine ilek atanlar ve• 
ya atacakl•r bu ameliye es• 
nasında ağaçlarını dikkatle 
gözden geçirerek kanlı bas
ralı olanlara işaret koymalı ve: 
şüphe ettiklerini de dairemize 
ptinneleri veya g&nderıneleri 
ilertle yapılauk mücadele tçill 
kolaylık olacağım bı1tliririıtı. 

!inat Mildtrii 
M. Ottsal 
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-- Köşkte --
Evli kadınlar çalışm~lı mıdırlar? 

Yazan: Mm. ELEANOR ROOSEVELT 
O. Becerik Evlilik hayatında şu üç ih- Ne ıekilde ortaya konursa 

Ulusal aa•aıta milli kuvvet
lerin karargib merkezi olan 
ve milli tarihte layık olduğu 
ıanh me'lkiini alan Köşk ka
monunda bir yıldır hummah 
bir imar faaliyeti var. 

1 kalan kısamda köy manevi timal göze çarpar: 
şahsiyetine irad getiren tarla 1 - Kadın kendi yuvasın-

Ara sıra gazetemiıde görü
len bu faaliyetin verimli ne
ticesini burada tamamen te
barüz ettiremiyeceğim. Bu ya
zıma esas olan malümat, ev· 
velki gün Köşkte kaldığım 
bir saatlik kısa bir müddet 
içinde gördüğüm ve duyduk
larımdır. 

Bir buçuk yıl önce parti 
kongreleri vesilesile Sökenin 
Akköy kamununa gittiğimizde 
gerek kamun merkezinde ve 
gerekse bu kamuna bağlı köy
lerde, daha önceki ziyaretle
rimde gördüklerime nazaran 
büyük birer değişiklikle kar· 
şılaşmıştım. Değişiklik çok 
miltebariz, başarılan işler ha
kikaten çok verimli idi. Ak 
köy Jcamununu cumhuriyetin 
imar fc:yizlerinden hakkile is· 
tifade ettiren kamunbay Os
man Kozan bir yıldır Köşkte 
de istenilen ve beklenilen kal
kınma hareketini yaratmış, 
hızla yürütüyor. 

Tarihi kıymeti olan ve ya
kın zamana kadar harabe · 

v~ziyetinde bulunan Köşk ca
misini çevreliyen mezarlar, 
lı.öhne dıvarlar kaldırılmış, et-

rafı nıuntazP m dıvarlarla çev· 
rilmiş çiçek ve kameriyelerle 
süslenmiş, park haline geti
rilmiş .. 

Aydın yolunun iki tarafın
daki harap mezarlar bir ta
rafa kaldırılarak dıvarla tab
da edilmiş, asri mezarlığın 
temeli atılmış, karşı tarafta 

-
•Aydın,. ın tefrika•• : 15 

yapılmış.. dadır. Çocukları vardır. Ana· 
· Cumbuyriyet meydanı yeni ·1ık ve bütün ev işi kendi üze-

ilave ve tesislerle güzelleşti- rindedir. 
rilmiş.. 2 - Kadm evlidir. Dişarıda 

İsmet paşa ilk okulu bah- işi sahibidir. Çocukları yok· 
çesine konulmak üzere bir tur. Y ahud kendi yanında de-
heykel yaptırılıyor, henüz ü- ğildir. Yarım analık yapıyor. 
zerinde çalışılan bu heykel 3 - Kadm evlidir. Dışarı-
taşıdığı manayı tamamen ifa- da işi vardır. Ve bu iş olma-
de edecek bir şekilde tertip saydı evlent.miyecekti. 
edilmiş. Bir kadın ıçın hem evli, 

istasyon all\nmda yaptırılan hem dışarıda meslek sahibi 
hükumet konağının temel du- olmak mümkün müdür? 
varları çıkmış, bu yıl tamam- Bana bu suali o kadar çok 
lanması tedbirleri alınmış. sordular ki nihayet oturdum 

Kasap dükkanları, hıfzıssıh- ve ço tan beri bu mesele için 
ha tdlimatnamesinin emrettiği düşündüklerimi yazmağa baş-
şekilde temiz ve tel kafesler- ladım: 
le örtülü.. Yaşıyabilmek için şunu söy-

Kamunun 26 köyü telefonla liyelim ki meselenin bu şekil-
bir birine ve kamun merke- de ortaya atı lması biraz ha-
zine bağlanmış .. Kamun mer- fifçedir. Çünkü, meslek sahi-
kezindeki bu çalışmalar köy· bi olarak çalışan kadınlar 
lerdede var.. pek azdır ve bunlar ayrı mü-

Köşk, Ödemiş yolundaki talaa edilmek ister. Fakat, 
menfez ve köpüler betona denilecek olursa ki: Birçok 
çevrilıyor. kadınlar hem evleniyorlar, 

Çiftlik köyünde cami park hem çalışıyorlar ve gördükle-
içioe alınmış, köy okuma oda- ri iş bir meslek işi dt!ğildir; 

buna ne dersiniz ? Mesele bu 
sının temelleri atılmış, duvar-
ları yükseliyor, köyün içinda şekilde de irad edilince bun-

dan ği'ıya evl ı lik haddi zatmmuntazam ve düzgün yollar 
açılıyor. da bir meslek gibi anlaşılır. 

A . l B d d Buna inananlar, evlil :ğin ha-

h l 
ynı ça ışma aşça yır a a 1 kiki manasıuı anlamamışlardır, 

aş amış. . I =: . 
Bunları yapma ve yaptırma· Öğretmen Hiiseyin Bayındırın 

da büyü himmet ve yarar lığı idaresinde çalış an muzik kolu 
dokunan kamunbay, parti ka- Köşk için yakında öğünüle-
mun yönkurulu ile de tam bir cek bir varlık olacak.. 
iş birliği yaparak [Köşk ülkü Köşkt:e bugün görülen en 
birliği kurümunun ilerleme ve sevindirici şey bütün köşklü· 
ülküsüne ulaşltlasına da yar- lerin bir emel ve bir ülkü Ü· 

dımını esirgemiyor. Birliğin zerinde birleşerek dedi kodu-
parti salonundaki okuma oda- suz k, ndileri jçin didinenlerle 
sı bütün gençleri toplıyor.. beraber çalışma larıdır. 

1 Bir Çocuğun Macerası 

Piye rde; bütün maceraları

na rağmen nihayet bir ço
cuktu ve bütün çocuklar gibi 
oda oyun oynamağı sevi· 
yordu. 

Y a:ran : Jeanns Mairet 

Kenanndan bir dere geçi
yor ve biraz ötede iri ağaç· 
larao gölgesine sığınmış gü
ztl köy evleri görünüyordu. 

Eğer Piyerin Pariste bul
mağa mecbur olduğu bir amu· 
cası olmasaydı böyle bir gü-
2el köyde sığırları güderek, 
tarlada çalşarak yerleşmeği 
tercih edeceği şüphesizdi. 

Fakat onun bir ülküsü, ya
pılması elzem bir vazifesi 
vardı. Hem yiyor, hem düşü-
nüyor gözlerilede çocukların 

oyunlarını takip etmekten ge· 
ri kalmıyordu. 

Karnı doyduktan sonra ar
tan ekmeğini tekrar paketine 
yerİeştirdi. Çocukların arası-

\ 

Çeviren : V. H. 

na katılarak bağırdı. 
- Lakin bu bile oyunu 

böyle aynanmaz çocuklar. 
İşte bakınız buou böyle oy· 

narlar. 
Çocuklar aralarına karışan 

hu yeni arkadaşın oyun tar
zına merakla baktılar ve bir
den oyuna hararetle başladı

lar. 

Çocuklar arasında tanış
mak için bir çok merasime 
ihtiyaç yoktur. 

Piyer güzel oyunu ile yeni 
arkadaşları arasında çabucak 
iyi bir mevki kazandı ve bü· 
tün çocuklar onun gurubunda 
oynamak arzusunu gösterdiler. 

Onun ıçın oyuna o kadar 
hararetle daldıki artık aklın
da ne a mucası, ne yolculuğu, 
ne de fdaketleri kalm1ştı. 

O, şimdi yalnız önündeki 
bilt leri düşünüyordu. Bundan 
sonra bütün köy çocuklarını 

başına toplayan bir birdirbir 
oyunu icat etti. 

Bütün çocuklar, bu yeni 
gelen ve bütün oyunları çok 
güzel bilen arkadaşın etrafına 
yığılmışlardı. 

Pıyer, artık çok bahtiyar 
idi. Vak tın nasıl g~çtiğinin 

farkına bile varmamıştı. Ka
)1 pılarının eşiklerine çıkan ve 
kucaklarında mini mini yav
rularım taşıyan • ıı nneler : 

- Matüren, Jak, Piyerro, 

• 

l 

konsun, bu suale karşı herke
se verilebilcek cevap, daha 
ziyada şahsan alakadar olan 
kadın erkek f erdJere ait ola
bilr. Bir tetkik mev:ıuu yapı
labilmek içia hakikatte bu 
suali bambaşka şekilde orta
ya koymalıdır. Hakkı olan 
vakti doldurmak şartile ayni 
zamanda ikiişi birden görebi
lir misiniz? Demelidir. Bir 
günde, hem içeride hem dı
şarıda çalışabilecek kadar 
fiziki kuvvete ve sağlam ka
faya malik misiniz ? Hususile 
genç, yeni evlenmiş ve ken
dinizi henüz yabancı bir ada
mın şahsiyetine uydurmağa 
çalışıyorsanız eksiltecek olan 
analığa da namzed bulunuyor-
sun uz. 

Bana diyeceksiniz ki : Ne 
için henüz yabancı bir adamın 
şahsiyetine uymaktan bahse
diyorsunuz? Bunun cevabı 

basittir: Çünkü, iki şahıstan 
hiç biri evlenip aradan bir 
müddet geçmedikçe arkada

şını iyi anlıyamaz. Aile haya
tının en hakiki gayelerinden 
biri de aileyi teşkil eden muh
telif şahsiyetleri biribirile te
lif etmektir. Anr..:e kendisini 
yalnız kocasile değil, çocuk
larının ve kendi yakın akra
basının her birile ve ayni za

manda onların hepisioi birbi
rile telif etmeğe, anlaştırmağa. 
çalışır. Bu da her vakit kolay• 
lıkla muvaffak olunur bi iş 
değildir. 

Zamanım1zdaki ev idaresi, 
ailedki gençlerden ziyade git
tikçe evin kadınına düşen bir 
vazife olmuştur. Bunun m'inası 
şudurki: Eğer temiz bir aile 

-Devamı 3 nen Hyfade 

Madelon; daha acıkmadınız 
mı ? Haydi eve gelin, diye 
ço.:uklarını çağırdıkları vakit 
zavallı yetim, bütün yalnızlı
ğmı 'e kimsesizliğini acı acı 
hatırladı. Orada kendini ça
ğıracak kimsecikler yoktu. 

O zamana kadar beraber 
oynayan küçükler, ürkütülmüş 
bir serçe sürüsü gibi birden 
evlerine dağıldılar. Piyerde 
paketciğioi almak için onu bı
raktığı yere doğru yürüdü. 

Annesinin davetine rağmen 
henüz oradan ayrılmamış bü· 
yükçe bir çocuk; 

- Pekala, sen nerede yi
yeceksin ? dedi. 

Piyer meyusane cevap verdi. 
- Benim yemek yiyecek 

yerim yok. Paketimde bir 
parça ekmeğim daha varki 
onuda biraz sonra yiyeceğim. 
Gece çok acıkmamam lazım •. 

Öteki merakla sordu. 
• Sonu · yana • 

• 

1 

1 

1 
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E ı• k d J J J d J ? Erzurum imar edi· . v ı . a ın ar ça ışına 1 mı ır ar. lecek bunun için bir 
(Battarafı 2lncl Hhtfede) 

ocağı kurulmak isteniyorsa, 
kadın, dışarı hayatta para 
kazanmak için çalıştığı bir 
yazıhanede veyahud herhanği 
bir işte kendinden beklenen 
vazifeyi yerine getirmak için 
aarfettiği emek ve vaktin bir 
okadarını da ev idaresine sarf 
etmeğe mecburdur. Ev idaresi 
denilen iş ise, yazıhanedeki 

iş kadar ilim ve fenne daya
nan ve insanı onun kadar uğ
raştıran bir vazifedir. Öyle 
yapılamıyorsa ev idaresi yü
züstü kalmıştıştır, ve odrada 
yaşamak gelişi güzel bir peri
şanlık içinde kalmaktır. 

Evlenen kadının vereceği 
ilk karar işte bt. mühim nok
taya aittir. Ev idaresini ken
disine bir meslek olarak ka
bul ediyor mu, etmiyor mu? 

Mesele yalnız ev idaresin
de ibaret değildir. Bu mes
leğın çok mühim bir tarafı 
daha vardır. Bunda muvaffak 
olmağı göze alan kadın. ko
casını tetkik de etmelidir. 
Onun isdidatlarım, menfaat
lerini öğrenmelidir. Koca·sı~ın 
meşgul olduğu iş hakkında 
malümat sahibi olmalı, onun 
zevklerini bilmelidir. Kocası
nın işinde muvaffak olmasında 
kadın büyük bir amil olabilir. 
Fakat, bunu yapmak için bir 

nasihatçi tavrı takınarak or
taya atılmakla değil, kocası· 

nm karel<terini gayet iyi öğ
renerek ve onda keşfdliği 

noksanları t?mamlamağa, iyi 
taraflarını inkişaf ettirmeğe 
ve onun menfaatlerine kendi
sininkini de ilave ederek, ço
ğaltmağa ç lışarak. Ancak bu 
suretledir ki kocasının mesle
gme kendinden ila\ie ettiği 
fazilet nisbetiode onunkine 
nıuadil bir meslek sahibi ola
bilir. 

Bunu yapan kadın, belki 
dünyanın en mesud ve en mu
vaffakiyetli kadını olur. Fa
kat bunu yapabilmesine ve iyi 
Yapmasına müsaid bir mizac
dc& olması, ve değilse bile, 

evlilik hayatında çocu~ları da 
olabileceği için, onu mümkün 
lulnıağa çalışması lazımdır. 

Şurasını dikkate almalıyız ki 
ıamanımı:ıın ica batı, bir ka
dın için, bundan iki nesil ev
•el pek tabii ve pek normal 
•ayılan bir tanda yaşamağı 

her gün daha ziyade güçleştir
nıiştir. O vakitler, avlenmiyen 
bir kadın bile bir kimsenin 
evinde hem kendisine uygun, 
hcın onlara faydalı bir iş bu· 
lur, orada bir boşluk doldu
turdu. Kız kalmış bir bala, bir 
teyze bile bir dadının, bir 

mürebbiyenin, hatta babadan 1 
kalma bir beslemenin yerini 1 

tuta bilirdi. Bunlara, oturdukları 
evlerlerde şefkatle, batta saygı j 
ile muamele edilirdi. Onlar. 1 

da mukabilinde oralarda ken· 
di yuvaları gibi çalışırl.er ve 
ailenin çocuklarına ken
di çoculdarı imiş gibi sada
katle bekarlardı. 

Kadınlar bugün bu vaziyeti 
sessizce kabul etmek istemez
ler ve kendi kendilerini ra
hatça geçindirebilir ve geçin
dirmekte olmaları onların ik
tisadi vaziyet erini değiştirdi
ği gibi insanlarla ve evlilik 
hayatile olan münasebetlerini 
de değiştirmiştir. 
Buğünkü iktisadi vaziyet o 

haldedir ki, büyük baba ve 
analarının vaktile e\'lendikle
ri yaşta evlenebilen gençler 
pek nadirleşmiştir. Bir çok 

1 
gençler, ya evlenmeği gayri 
muayyen bir zamana talik 
edıliyorlar, yahut karı ve ko
cadan ikisinin de çalışmakta 
devam etmeleri mümkün o
lunca evleniyorlar. Çocuk 
meselesi bu pazarlığın dışında 
kalıyor. O zamana kadar ki, 
karı ve koca ya kafi miktar 
para artırıp bir tarafa koya
caklar, yahut kocanın ücreti 
artacak da bütün ailenin 
masrafını yüklenebilecek. 

Evlenmek, yahud bir meslek 
sahibi olmak şıkl~rından biri- ' 
ni tercih edecek vaziyet 
bu değildir. Bu, evlenmek ve 
beraber çalışmaktır. Yahud, 
evlenmeyib tek başına çalış

mak ve tek başına yaşamak
tır. Demek ki ikisinde de ça
lışmak var. Kadınların bir ço· 
ğu için bir yuva kurmakta 
o kadar kuvvetli bir cazibe 
var ki, çok kere hunu kendi 
başlarına yapıyorlar. Anlaşılan 
bit yuva içinde her günkü 
bayatın küçük işlerini yapmak 
pek kökleşmiı derin bir ihti
yacı tatmin ediyor. Bir çok 
gençler varki bu yuva haya
tına kavuşmak için çabucak 
evleniyorlar ve keseleri geniş· 
lemezden çok zaman evvel 
maksad uğrunda kendi baş· 
larına bir yuva kurmağa kal
kıyorlar. 

bir ihtiyaç telakki etmiyorlar. 
Çünkü tabiat kadını bir in

sana ana olmak arzusuna doK" 
ru koşturuyor. 

Bir çifit genç tanıyorum ki 
delikanlı haftada yirmi beş 
dolar ve eşi olan kız da ste· 
noğraf olarak haftada bir o 
kadar, yani ikisi ayde iki 
yüz dolar k:ıanmakta olduk
ları zaman evlendiler ve ikisi 
de çalışmakta devam ettiler. 
Her şey yolunda gitti. Kızca
ğız hem içeri, hem dışarı işi
ni azçok muvaffal<iyetle ba
şardı. Onun en büyük muvaf .. 
fakiyeti şu olduki, ev işlerin
de kocasının da kendisi ka
dar mesuliyet hissesi bulundu
ğuna onu ikna etti. Bu çiftle 
yemek yediğim gün hatırla
rım lti, koca, sofradan sonra 
kalktı, btline bir önlük sardı 
ve erkek için pek tabii bir 
işmiş gibi bulaşığı yıkamağa 
yardım etti. Bu tarza döküle
bilen bir evlil.k hayatı, bil· 
hassa, pek muvaffakiyetli 
birşey olacağını anlarım. Ka
rısı işte iken kocası da boş 
zamanını ev işlerine harcamış 
olur. 

İki genç eşin bir yuvaları, 
b;rde yardımcıları varsa daha 
sonra çocukları da olaLilir. 
Eğer kadın bir yuvaya ve 
onun içinde bir de kocaya 
malik olmak iç'n çalışmak 
zaruretinde işe haydi bunu 
mesut bir surette yapa bilsin 
Fakat bundan, onun daima 
böyle çalışmak arzu edeceği 
manasının çıkacağını ı;ek 
zannetmem. Çünkü maalesef 
kadın çok kere kendine mad
di emniyet teminine mecburdur. 

Fakirlik mevzuu bahsaldu
ğu zaman evlilik her vakit
kinden ziyade bir meslek ha
lini almış demektir. Çünkü o 
zaman evin idaresi bütün bü
tün kadının meharetirıe bağlı 
kalır. Eger buna bener bir ev 
idareciliği meslt ği fabrikalar
da, imalathanelerde ve mağa 
zalarda çal şan aile kadınla

rına teklif edilecek olursa te
reddüd etmeden l<abul ede
ceklerine şüphe yok tur. 

Çünkü or hır çalışıyorlarsa 
mecbur olduklan için çalışı· 

yor. Evinde oturup çocu~la
rına bakmağı tercih etmiye-
cek fikir işçi kadm pek en· 
enderdir. 

- Cumhuriyetten -

Kazançları arttığı zaman 
çocuk sahibi olmağı isteyen
ler onu öyle yapıyorlar. Fa
kat, ondan evvel kendı baş
larına bir '}'Uva sahibi olmak 
hususundaki dayanılmaz arzu 

-------

bir kadın için olgunluğun ilk 
hareketi y~rine geçiyor. Bu
nunla beraber, bir takım ka
dınbr da, bir başkası için 
olmadıkça, yalnız kendileri 
için müstakil bir yuva sahibi 
olmağı tamamile tatmin edici 

... 

P. T. T. M. 
Şef fiğinden 

Radyo sabibleri st>neJik üc
retlerini bu ay souona kadar 
vezneye teslim etmedikleri 
takdirde temuzdan itibaren 
% 20 zamla tahsiline teşebbüs 
edılmekle beraber kanuni ta
kibat yapılacağı ilan olunur. 
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heyet toplandı 
Erzurum 23 [A.AJ - Vali 

Haşim işcaoın başkanlığıda 
\'İlayet ve belediye umumi 
meclisinden seçilmiş azalar 
vilayet nafia ve sıhhat mü
durleri ve belediye reisinden 
mürekkep imar birliği meclisi 
toplantısından son!'a Erzurum 
şehrinin imar bakımından en 
önemli üç işi hallecli1miştir. 
Buna nazaran şebir elektriği· 
nin son imar planına uygun 
olarak şehir dahili tesisatının 
hemen yaptırılması ve gayrı 
fenni şartlar altında isale olu
nan içme sularının fenni ve 
sıhhi şartlara uygun olarak 
çelik borularla isalesi karar
ra r la ştırılmıştır. 

Bundan başka bin kişilik 
t.lektirik sahne tertibatını ve 
her türlü konforu ihtiva ede
edecek bir sinema binası inşa 
edilecekHr. Bu üç büyük işin 
bu inşaat mevsiminde tama
men yapılması temin edilmiş 
ve hemen eksiltmeye konul
muştur. 

Ayrıca şhrin muhtelif yer
lerinde eletrikle işler saat
ler bulundurulacak ve beş 
muhttlif yere buyük meydan 
hoperlörl~rile radyo tertibata 
konacaktır. S~atJer ve diğer 
malzeme sipariş edilmiştir. 

Erzurum 23 [A.A.] - İran 
hudut byt:ti mihmandarlığına 
tayin edilen vilayet emniyet 
müdürü hareket etmiştir. Mi
safırler ayın yirmi dördünde 
T ra bzonda bulunacaklardır. 

Heyet şerefine her konak 
yerinde ve bu arada Erzurum· 
da büyük bir ziyafet verile
c~ ktir. 

Vilayet daimi 
Dncümeninden 
Bozdoğan ve karacasu or

manlarından kesilecek 4999 
lira 4 kuruş keşif bedeJli 
135,625 metre m;kap azman 
ve 57,216 metre mikap döşe· 
me ağacı 16161938 tarihinden 
itibaren açık eksiltmaye k<>4 
nulmuştur. 

Eksiltme 1111938 perşenbe 
günü saat 15 de vilyayet daimi 
encümeni salonunda yapıla
caktır. 

Şartname ve keşif nafia 
müdürlüğünde görülebilir. 

Muvaka t teminat, 375 lira· 
dır. 

İsteklilerin muvakkat temi
nııt, ehliyeti fenniye ticaret 
oduı vt:sikalarile yukarıda 

yazılı gün ve saatte vilayet 
daimi encüni salonunda hazır 
buomaları lazımdır. 
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imtiyaz .ahıbl ve Umumi Ne11rlyat 
MüC.:ürü ı Etem Mendreı 

Ba1rld1wı yer : 
C. H. P. Basımevl 



DOKTOR 

MôMF i. mMAN 
ME~LEKKTHA~TAN~~ 

Dotuaa, Kadıll baıtabkJan mütebauıı 
ye Operatörü 

HaıtaJannı her a-ü1a Park klri\•uıcM Baf lfaiii'lfn Ki~ 
Un erinde kabul eder. '9'l 

Muayene Mathri : eanh 7 - 8 
ôtleden Mnra 3 dea itibaren 

Devlet Demirgolları işleme Umuriı 
Müdürlüğünden : 

1 - Devlet Demiryolları lstayon sınıfında istihdam edil
mek üzere müsabaka ile hareket memur namzedi alınecaktır. 

A - Müsabakaya iştirak edebilmek için Orta ıabsili bi· 
tirmiş olmak. 

8 - Türk olmak. 
C - Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan (dahil) yukarı olmamak 
D - Asgari bir sene için askerlikten muaf olmek, 
E - İdaremiz hekimleri tarafandan yapılacak sıhhi mua

yenelerinde faal serviste çalışmağa mani· bir arıza ve hasta
lığı olmamak. 

2 - Müsabakada kazananlar 61 lira ile tayin edilecek
lerdir. Ecnebi lisanlarından birine vakıf olanlar 67 lira ücretle 
abnacaklardır. 

3 - Müsabaka imtihanı 9 Temmuz 938 Cümartesi günü 
saat 14 te Haydarpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, 
Malatya, Adana, Afyon, İzmir ve Erzrum iıletme merkezle
rinde yapılacakbr. 

4 - En son müracaat 8 Temmuz 938 cuma gününe ka· 
dardir. 

S = Talipler işletmelere ve iıtaıyonlara i•tida ile miira-
caat edeceklerdir. 

6 - Kabul şerait ve evsafı hakkında fazla malimat al
mak isteyenler işletme merkezlerine ve istasyonlara müracaat 
edebilirlet. [598) 22 27 2 8 

~ .................................................... : 
i DOKTOR : 

: FAHREDDİN SOGOR i 
• • •:. ı Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hutahklan Miitabaaaua ı 

i Parla Tıp Fakültesi Huta~eJertnden hıtiMih : 

: Muayyenehaneai.A.ydında Gui Bulnnnda Bafahoa-lu düklilnının ı 

i üzerinde her gün aababdan aktama kadar Haıtalarinı kabul eder ! ......................................................... 

C. H. P. 

OPERAT~ 

Ot. Nuri Etbiı 
11eı.,, 11MMaw-. ~ 

Pariı tip faknttesi butaneleriaden mezwa 
r.tanbuldan döamüttür. Haftalaftllı laer pil Mbahtaa 

aqaaıa kacİar Park karııanc:la yeai yaptirchjı eYbule 
kabul eCl~r. ı5a 

........ 
BAKTERİYOLOO 

·~ Doktor Şevket Kırbaş 

:
•1 Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 

Hükumet caddesinde Hava Kurumu karıısındaki 
muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve .'i 1 üçten yediye kadar hastalarım kabul ve tedavi 

!1 eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
+j edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan 
~l Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) 
...;p.,.ıı;ıııı:ıııı:.,111~;.ı •••••••••• 

~mllliiı ............ lllMlll"hiifl ..... h~~·lıiiiilll~~ 

_,..... .............. ~ ... . s DOKTOR - OPERA TÔR 

s; Medeni Boyer 
fi; Memleket Hastanesinin yeni Operatör& 

Hastalarım Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yapbrdığı em ut katında 
kabul eder. 

Muayene aaatlan : 
Sabahlan 8 kadar 
Akıamlan 3 - 8 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mabıulü, tarihi yelli manutl• aahlmaaıa Df• 

Gletll bir örnetl olan AYDIN T ARIHllli Aydında Belediye kartııuıcla 
SiUeyman Gezer, lıtanbulda Remzi kütüpbaaealnclell tedarik edebilir
alaiz. 

Aydının büt6n tarihi malu~abndall baıka coftaft tabii m&IGma
hnı da bu kitaptan ötrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÔKBEL; HiKMET ŞÖLENER 
Her Aydınlının bu eserden bir tane ediamellİDİ taniye ederia. 

Fiab 250 ~. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 

En şık, 


