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iDARE YERi: 
Erzurum Gölbaşı Do{tu İdarehanesi 

.Pazartesiden maada ber gün çıkar 

Sa'Jl•• her . yerde 5 kuruştur 
SA "'t'I: 11~ 

GAZETE 
Buılmayan 7uılar geri verilmez 

~emlekette Şiddetli Bir Zelzele Oldu 
~elzele bilhassa Yozgat ve 
Kırşehirde tahribat yaptı 

z· Dt~i kalkınmada 
~ ()gu Bölgesinin 
~susi mevkii 
~~ur bir söz vardır: "Insnnlar mev
' erı Yapar, mcvkller insanları biı-

~~l i ekette iktisadı kalkınma, Celal 
' ktısat Vekaletine ,gelme.sile ba.ş-

11 raınıar, be~ senelik planlar onun 
tr llıesatsllc tatb~k sahasına çıka -

' Yer yer ttiten bacalar, onun hı-
~ ~VVet ulmışlardır. Halbuki, Celı'ı.l 
t ~ laat Vekaletine gelmeden evvel, 

e1t~1eu halkın nazarında ikinci 
bir vekAlet olmaktan Heri 

~ 1ştı, 
traa 

~(ı t Vekaletine gelince, bugün da-
~ rı indinde, ehemmiyeti ikinci 

Olan bir vekalettir. Hatta. Doğu 
ta !tadar bu vekaletin kendi bölge
:;ırn~~~ı .faaliyeti gösterememiş 

n 1izUJUyordu. Samimiyetimıze 
ın, Zirat Vekaletinin mevcut ol-

Ql)~_Doğu bölgesi habeııdar değildi 
~ ğiz. 

'-t ı.. . 
~t 09lerımizln !başına Faik Kurtoğ-

Irıımesı, Celru Bayarın tıpkı dun 
\ ~ada yaptığı devrim gibi, 'bu -
'ı. "ı l'tın işlerinde bir yenilik ve ibir 

b ~1-eketin kaLkın.masına hizmet 
~~~ iğini açıkça göstermektedir. 
~a ~,an, çlltci halk, bu yeni seçim

• ~~I tde memnundur. Faik Kurdoğ'
~ ~il \'azlfesnide •bliyü!k muvaffaki -

erız. 

Yozgat civarında bazı 
köyler yıkıldı, dört 
beş vatandaş öldü 

Zelzele Adapazarından 
Kayseriye kadar olan sahada azçok 
şiddetinini hissettirdi 

FRANSIZ - trALYAN GÖRÜŞMELERİ 

Fransa Romaya evveli 
bir sefir göndermeli 

Sefirin de itimatnamesini İtalyan Kralı ve "Habeş 
İmparatoru,,na vern1esi icap eder 

Roma, 19 - Hariciye Nazırı Kont karar vermesine ortada hiç bir mıınl 
Ciyano bu sabah Fransanın Ro~a Mas- kalmadığı iğin, bu meselenin kolayca 
labatguzarını kabul etmiştir. lhtlya He balledileceki ve ondan sonra da müztt· 
Fransa. sra.sınd~ müzakerelere başlan- kerelere başlanacağı ümit cdilmertedir. 
mek tçın, ılk once Fransanın Romaya . . , _ . .. • 
blr sefir tayin etmesi lazım gelmektedir. <_..ekoslo\ ak)!l~.ıı~. Roma sefl. i de 

goruşuyor 
Fransanın şimdiye padar Romayı sefir· 
siz blrBkması, İtalyan Kralının Habeş _ Roma~ 19 (A. A.) -:- Çekoslovakya 
lmparatorlu~unun tastikl meselesi• He buyuk elçısl bugon Harıclye Nazırı Kont 
alakadardı. lngfltereden sonra Fransa- Ciyanoyu ziyaret ederek, bazı meselele 
nın da ltalyın lmpuratorluğunu tasdike , hakkında müzakerede bulunmuştur. 

DOÖUDA NİKAH DERTLERİ 
~----------------------------------~------------

Bir kadın haberi olmadan 
koacsından boşanmış ... 

İş miras meselesine gelince, 
kadınlar hazan · böyle sürprizlerle de 
karşıkarşıya gelebiliyorlar 

Röportajı yapan: Sezai KARATOPRAK 
Avukat Ömer Fazıl Olgunu Kavaf· 

lar çarşısındaki yazıhanesinde zlyarete 
gittiğim zaman onu katlblle karşı karşı· 
ya blr layıba okurlarken buldum : 

, - Buyurun dedi. 
Karşısındaki bir kanepede yer al-

> ~b~ ••• 
'lı t>ıetıı hukuki bir bilgi ile ameli 
tl\tı lt>ırıne :mezcet.rneıc kudretini 

k • t dım. Bir slğara ikram ettikten sonra işi· 
Zelzeleyi lıafif yeçiren, ancak bazı bacaları yıkılan. şirin hii ume ol bıraktı ve : 

lıı,. 1 1" 
."it al:k Kurdoğlu, Ce!AI Bayarın 
~~~clıın laıdım yürümüş, Oktiısatcı 

~lıt bt. lıın mesalslne dalma yardım
t ~I ~t r devlet adamımıutır. Kurdoğ
~llı~ tığı bütün mevkilerde muvaf
)l~1~emlekettn ekonomik biinye
~, l!ııııı n tanımış, devletin işlerini 
-qb et sahada değil, arsıulusal alan
~ tu tntş, şahsı teşebbüs kabiUyeti
~t ~l tezahUrlerlnl, bir çok defıı

ettnış genç ve kıymetli bir ve-

t~ ••• 

~. q~ bu genç ve kıymetli vekilin 
~~or arıarını bu tara.fa çevirmesini 

b 'l'al'ıtıı ve diyor ki: 

merkezimiz Ankarada Devlet mahallesı - Öyle bir mevzua girdiniz, ve öy· 

Ankara 19 (A. A.) _ Devlet mete- j kezinin 470 kilometre uzak~a oldutunu le mflhtm bir derde parmıtk koydunuz 
olojl umum 'müdürlüğü, Buiün saat 12. bildirme~tedir. Bu kayda gore, . mevc~ ki... Bu vadide ya:ıılarmızla yapacıtğı· 
dakika lO, saniye 15 de bir ve kısa 

1 
merkezim Ç~ngırı, Çorum ve Tosya teş nız tesirin çok kıymetll ve çok ebem

müddetle takip eden ikinci bir şiddetli kil etmektedır. miyetli olacağını iddiada yalnız değilim ... 
Zelzele kaydedı·ıdi""lnl haber vermektedir. z_elzele Ankara ve civarında ufak tefek Bizim yerimizde olsaydınız... Her gUn 

5 A k d b bu neviden bir telakete uğramış bir kaç 
Bu zelzele Ankaradan başka mem- tabrıbata sebep olmuştur. n ara a a- biçarenin derdini dinleseydiniz ... Biz de 

leketln bir çok şcbirlerlndu şiddetle his· zı binaların bacaları yıkılmış, sıvalan insanız ve bu facıalan görmekle artık 
sedilmiştir. Bu şehirler bilhassa Sinop, dökülmüş, bazı binaların dıvarlarında ~a yüreğimiz tabammOl etmiyor. Her gOn 
Ordu, Yoziat, Çorum, Kırşehir ve Arap-ıçatlaklıklar basıl olmuştur. İnsanca bıç soka"'a atılmış bir kadın, her glln al-

. d' zayıat yoktor.. Lalaban istasyonunda & 
gır ır. . d nındaki piçliK damga:;ını sökOp atmağa 

İstanbul rasathanesi de mevce mer- (Altt•r•fı H anctı e) muvaffak olamadığımız bir çocuk ... Hep-

Türk mühendis FIKRA: 

ve işçilerinin 

sine kanunt. imkinsızlıklar içinde kapı
yı göstermekten başka çare bulamıyo
ruz ve bundan üzülüyor, acılanıyoruz. 

(.&it tanlı ' beUe) Avukat Ômer Fazıl OLGUN 

b ta işlerinde en geri kal~m böl

·~ ~:lenın çıktıgı ve dertlerini za
lt~llk n iltı.n ettiği Üçüncli Umumı bir muvaffakıyeti 

Güneş, Tezek, 
Çocuk ''DOGU,,NUN ANKETLERİ 

~111' 'böigesfdlr. 
llsı J • · l 1 t/ ı /(',/(/ JI Dün sabah güzel bir bahar güneşi or-~lt""a lnetnıeketh1 en fakir mıntaka- ~I':: lllf'fl il !/O· il 1 ( f • '' nı tahğı ısıtmıştı. Mahalle aralarında ne la-

\olll'tıılş Ukabll, harplere istilalııra hii !/ iik / İİlu4dı~ l>lf.'I İİ il m:ındanberi göze çarpmayan bir faaliyet 
<lltlrı en fednkAr bir Ülkedir de... ı · ı ·· [ ı . vardı. Boş bir arsa veya sakin bir mezar-

rı .. h ısorçı hiç bir tarafı, tliger tara- 011 • 01'(~11 !/fi J>I flf'flh' 
"<l ıı lık köşesi bulanlar semaverlerile oraya 

>·(a1c 01 aı fednkAr değ1ldir. Fakat Erzurum - E'"zkcm demtryolu Oze· çıkmışlar ve güneşin okşayan harareti al· 
~ele bu an cihet şudur ki: I~tilllar 1 rinde, W Uncü kıcın inşaat mıntakuı;ı · 1 tın<la boy atan çimenler üzerihe serdik -
t raıarda tahribatını goster • nın Ş:>ğil deresi civarında bir bu? ık se- teri örtiilerine uzanmışlardı. 
<J tıı ser 1 neden beri açllmasına devam ~dılruek~eJ Yedi ay süren kışHu1 sonra güneşe ve 
~•tı18 cı;tır, amansızdır. Mesel:'.!. bu bulunan 1070 metre boy~ndaı~ı . tUn~lı.n yeşile h:tsret çekmeken tabii ne ~labilirdi? 
laııa nrında kış mevsiminin mu- 17 Nisan pazar gUnO delınmesının bıtt· Güneşi lçmek ve yeşili koklamak herltesin 

•ll cıog Uzaması yüzünden, koyunlar rilmiş olduğunu bildirmiştik. hakkıydı. 
tııar a Urrnuşlardır. Bölgede bir çok Bu tnnel deliniı ken, arz tabakaları . 
, otar C<hktan ölmüştür. Köylü, yine, itibarile da~dan fazla miktarda sular te· .Yalnız güneşi teıek yuğu~nHt~- ıçin 
tıe nk, rsınma keyfiyptint gıdası- ra ub etmekte olduğu için oldııkç11 teklıyen~ere acın.dı.m. Odamın t.un. ,ar -

r ıt SUrınek mecburiyetinde kaldığı şş . 

1 

fı>ısındakı arsada ıki kadın sabahın ılk sa-
4 ı,.~' &ilbre.c;tnı tarlasına vereme _ m?~kUIAt _çekil~işt•t·. . rk amelesi· atıerindenberi tezeklerle uğra~ıyorlar, on-

l htlhsaı ie I lirk muhendıısler,nın ~e TU ları yoğuruyor topak yapıyor ve bir tene
b 1 tıııt ve ö red~l etmektedir. Bu- nin şayanı takdir geyretlerile muvaffa- keye doldurar~k biraz Herdeki evlerine 
ı-.11' ıa- IJ ııgüsüz1Uk tc IUve edi- kıyetle bitirilen bu tünel cidden gör Ole- t . 
·ı.ır "•anı ar i aşı) orlar, 

e anbar gayr müslimlerin elin- cek bir eserdir. Bu eserin bu suretle . . ... 
~ ~U lığını yapan Pasin ova - bT .1 1 1 - betll b gU Te Bu k:ıdırıların yanııtda yem ~·uru -
~ 1'haı l'lkü acıklı manzarasının se-

1 1~ m b~l 0 ü~a~~ n~~nase ~ \
1 

n r- I meğe başlamış «'Ocuklar da var. Bu yav-
\iı~aatın adnlaşılır. Bugüne kadar bura- ı can Şii 

1 
.Y. 

1 
ırb uren 

1
Y3_P1 aca bılr. klruların kara baİıtına ne demeli? 

"ııq ekı h . .. e ırımız n flyllk erınden r ço 
aınıştır. usu."St durumu göz onu- kimseler de bu törene iştirak etmek .. Küçük yaşta bahar~ tezekte görü~·or ve 

l J üıere bugOn 'l'ercıma gideceklerdir. j ıuneşi tezek kur~tmara yarayan bır Al-
CtBAo BABAN Bu meyanda Baıoıubırr~rlmiı de da· P•h verrtai diye ölı'enlyorlar. 

(Altt•r•/ı lJ Qncatfı) vet edllmlttlr, 1 • _ -1 ~ .. hadır D'CLGER 

Kars halkı Belediyeden 

All111r l'(!RAL 

ne istiyo~? 
1800 irtifaında bir 
şehirde şimdi de 

sivri sinek görmeğe 
başladık 

Anketi )lll>an: F U A 'f ARA S L 
--------------- & 

-Belediyeyi, eski vaziyetlere nataraft 
çok Pyi buluyonıın. Bir kaç sene evvel 
b0tç0 si 80 90 bin olduQ'u ve memur kad• 
rosu bu kaıiar geniş olmadıkı halde> 
tebrin imarı için hiç bir fey dUşfinnlme• 
mit ve yapılmamııdır, 

(.jltt.,.,. l tnold•) 

• 
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ZİRAAT KONGRESİ HAZIRLIKLARI 

Ziraat Bakanlığı mühim 
birçok projeler hazırladı 

Ziraat Ilakanh~ı, büyük ziraat kong-ı rı anlatmaktadır· Hakanlık bu şekilde 
r~si l.alırlıklarına devam etmektedir. yapılttcak bir kalkınma ile beş altı sene 

Kurulmuş bulunan bütün komisyonlar sonra yurdda pamuk istihstılini 500 fiOO 
çalış11alaunı bitirmişler ve hazırladıkları bin btılyaya çıkarabilecektir. 

kanun ~roje~erini ve hakan1 ığın türlü 1 Bakanlık beş senelik pamuk progra
şubelerıne ıııd raporları bakanlı'< maka- . mının tatbikini dört senede bitirmiş ve 

mına vermcğ'~ b~şlamışlardır. Bu cümle-ı bu mliddet içinde köylüye ~ 800.000 kilo 
den olarak zirai asayış kanun proje~i 

1 

yeni çeşit ıslah edilmiş, kalitesi yüksek, 

dün bakan1ı~a verilmiştir. randırnarı fnzla pamuk tohumu dağ.t-
Çay, zirai mücadele, silolar, hususi 

1 
mıştH Bakanlığın gayesi her sene çift-

idareler blitçelerinden verilecek ziraat 1 ·1 1 5 il kı'lo . r am k tobu . . çı er ,. m yon yenı l u -
ve baytar hisseleri ve diğer proıeler ıle 1 • t kt B se e 1 mleket 1·çin . . mu evgı ma ır. u . n rı e -
meyva, pamuk ve dığer mahsullere hid de nıUstahsil tarafından 40 milyon kilo 
nıporlar, pull~~ ve. sunl gübre i~inin: yeni çeşit pamuk tohumu elde etmiştir. 
gerç~kleşmesını temın edecek projeler 8 tl d f .. br'ıkaları u sure e yur umuzun ve .. -
ünlimi1zdeki günlerde bakanlığa ıerile- mızın yeni ve yüksek kalitede pamuk 
<:ektir. Bakanlık, kongreye ttrzeclilecek ihtiyacı temin edilmiştir. Bakanlığın beş 
Ol"n bUtUn bu la'yı·h ... ları, pro!!ramları ·1 .. " · · senelik programı dort senede bitirmesı e 

müstahsil yeni pamukların kilosunun 15 -ve raporlttrı teksir ettirmek kararında

dır. BUyUk ziraat kongresinin bir hatı

rası olmak llzere Ziraat Bakanlığı üç 

renkli ve üzerinde buğdc.y başağı ile 
kongreyi sembolle belirlen rozetler ge
tirtmiştir. 

J\:onore•lı· paınul• nu sdı·si 

Bakanlık kongreye arzedilecek işler 

arasında pamuk işine çok ebemiyet ver

mektedir. Yurdun pamuk ihtiyacını te
min için Hl3a senesinde tatbikine geçi

len beş yıllık pamuk programından elde 
edilen neticelere göre, yurdda yüksek 
kalitede pamuk yetiştirmek, pamuk 

18 kuruş razlasile satmak iıukanını bul
muş ve yalnız bu sene yeni çeşit pa
muklardan mUstshsll 2 - 2,5 milyon lira
dan hızla bir para elde etmiştir. 

Bakanlığın şimdiye kadar elde et
tiği tecrübelere köre hazırlamış bulun

duğu raporun tatbikine geçilmesi pamuk 
mUstahsilinin yüzünü güldürecek ve yur

da yeni ve mühim miktarda döviz gir
mesini temin edecektir. 

Pazarlık usulü kalkıyor 
Hükumet, halk hayatının en büyük 

dertlerinden binini ortadan tamamen 
mOstahsillerine ucuz su, gübre ve maki-
na temin etmek ve bu suretle fazla kaldıran çok mühtm bir kanun projesi 

mahsul elde ederek pamuk maliyet fiat- ile bütün Türkiye pazarlarında peraken
ltmnı asgari hadde indirmek çarelerini de alış verişte "maktu fiat Uzerine satış. 
kongreye arzedeceği raporunda ayrı ay- mecburiyeti konulmaktadır. 

Tutak ihmalden kurtuldu 

Tutak (Husust) - Tutak çok senelerden beri ihmal edilmiş bir yurd köşe
idir. İlçebay Muzaffer Kuşakçıoğlu vazifeye başladı~ı günden beri kazada bir 
canlılık ve hareket baş göstermiştir. Yukarıki resimler ·noôu. okuyucularına 
Tutağı hatırlamalarına bir vesile teşkil edecektir. Bu resimlerde Atatürk büstUnü, 
Halkevi ve yeni yapılan bir çeşmeyi göstermektedir. 

Tefrik a:38 yazan: Ba!;adırDl[lger 

noau 

Okuyucumuzun 
hakkı var 

Kahveler, oteller ve 
şehrin saatleri 

Trabzon - lran transit yolu ikinci 
mıntaka başmOdOrlOğll muhasibi Bay 
Hüseyin Onaral'dan aldığımız bir 
m~ktupta şu şlkfıyetlctlerdc bulunul 
maktadır. 

1 - Belediyenin klHi derecede 
dikkat etmemesi yüzünden, kahve
lerdeki, çay ve kahve fincanları te
mizlenmemektedir. BlltUn fincanlar 
bir tenekenin içine daldırılıp çıka

rılına ktadır. Üyle zannediyoruz ki, 
bu fincanları akar suda yıkamak sıh
hati umumiye namına mutlaka la
zımdır. 

2 - Gerek kahvelerde ve gerek 
lokantalarda vakit biraz ilerledi mi? 
Halk daha dı 'arı çıkmadan, ortalığı 
sUpürme~e başlıyorlar ve herkesi 
oraları terke mecbur ediyorlar. Bu 
ne dereceJ doğru bir muameledir. 

3 - Oteller kapand1ktan sonra, 
müşteri dışarda kalmışsa, kapılar yı

kılsa açılmamaktadır. Halbuki, olel
lerir. m\lştertleri, hemde daimi otu
ran müşterileri sokakta bırakmağa, 
onları muayyen saatte içeri girmeğe 

mecbur etmeleri doğru değildir. 
4 - Saat sekizden sonra lokan

talımla en iyilerinden dahi yemek 
bulınağa imkan yoktur. 

5 - Şehirdeki saaller biribirini 
tutmamaktadır. 

Biz okuyucumuzun 4ikayetlerini 
dercederken onun bu baklı dileğinin 

1 
de ait makamlar tarafından nazarı 
dikkate alınmasını temenni ediyoruz. 

Van, kurtuluş 
bayramını 

candan kut/uladı 
Van, [Hususi] - Vanda her ı:ıene 

olduğu gibi bu yıl dıı kurtuluş bayramı
nı coşkun tazahuratla tesit etli. Aylar-

dan beri hazırlanan merasim programı 

çok zengin ve çok neş'eli geçti. Van 

kurtuluşunun yirminci senei devriyesini 

çok kalabalık bir halk kitıesile kutluladı. 

Şehir baştanbaşa taklar ve bayraklarla 
donanmış, hakiki bir bayram havasile 

dolup boşalıyordu. Uerkes merasime 

geç kalmamak heyecanile daha erken
den Cumhuriyet meydanına koşuyorlardı. 

Van kendisini yirmi seoe önce is
tihlasa kavuşturan ve bundan sonra da 
ona bir kultür şehri hediye edecek 
olan bUyllklerini bir kere daba sevııi 
ve sayğı ile andı. 

Bugece nöbetçi eczane 
"VATAN., eczanesidir 

2 l NİSAN i 9.3~ 

"DOÖU,,NUN A N KETLERi 

Karslılar Bele~iyeden 
nele,r istiyorlar? 

J(ARSTA SÜT F ABRIKASI 
t r· 

( Üsttarafı 1 incide ) rop ve pislik yuvasıdırlar. Bu işleri Ser 
Parti sekreteri AlJyar Vural böyle tiş, her ne kadar Belediye Sağlık ~e 

söylüyor. visinin ödevi ise dt>; birinci derecflb~ 
- Zati Aliniz de uzun seneler te- mes'ul ve muhatap olan Şı1rbay'1ıı . 

ledlye azaın bulunmuştunuz galiba? de- yerleri sık sık ve bizzat görmesi çoı.: ı:. 
dim. . & rinde bir hareket olurdu. Zira, bU 

00ıl, 
- Bcmm aza olduğum zamanlar 1 sanlan görenler, saalık servisinden 1 

yakın bir tarihe aiddir. Zamanımızda ve yade - müessesenin şefi sıfatile -bi:ıı' 
Hilsf'yin Talınlının reis bulunduğıı dev- şarbayı muhatap ve kabBhatlı tuttır.1''' 
rede Belediye, şehir işlerinde lazım Bu meyanda, un fabrikası beod111111 

gelen faaliyeti göstermiş ve bu arada memlekete verdiği sıbht zarar dil gf•t 
bir hayli inşaat da yapmıştır. Bahsetti- önüne alınmalıdır. Benim evim o ci"''' 
~im faaliyetsizlik, daha evvellere aiddlr. dadır. Onbeş seneden beri oturduiu~ 

-Şehrin ileri inkişafı için neler düşü- bu yerde ve 1800 irtifaındttk.i bu nıeıfl 
nüyorsunuz? lekette ilkdefa olarak sivri sinek glW 

- Evveıa, harap bir şekilde sırıtan meA-e başladık. Bu bir fcl!kettir. Fabt!' 
bir çok binaların imarını ve caddelerın kacılar benim dostl ımdır takat bU ıŞ 
güzelleştirilmesini. Vaktile Belediye ta- . b ar ' 

1 1 
' yiıı' 

rafından pek ucuza satılmış olan bu Ozerınde ba ama karşı dah 0 86• 
1
, 11, 

btuabe ve arsaları, sahiplerine yaptırt- söylerim. ÇOnkU, b1ıhis mevzuu 
0 

d t 
memleketin sıhhati' dolayısile bayatı 1

' 
mak Belediye için bir vazifedir. Sahip- v· 
leri yaptıramıyorlarsa, belediye lsliınlak Göl yerini her sene istila edeP ~ıt· 
etsin ve yaptırsın. Bu şeklide belediye !arın verdiği maddi zarart hepimiz b ti· 
tanzifat masrafından tasarruf yapacaRı yoruz, bu dert hehemhal bertaraf ed 

melidir. 
ilbi, yeni bir irad sahibi de olur, bizim sa· 
de &ıôzlerimiz kör olmakdan kurtulur. Memleketin mükemmel bir spor oı· 
Belediye binasırın önündeki Atatürk hası vardır. Fakat bu saha g-Onde Y 
büstünün kaidesini temellnden yıktırarak lerce hayvanın yatağı ve gerldi olıJJ_.~ 
o büste lAyik ve ~üze! bir mahalde mü- dadır. Allah esirgesin, burada yaraıaoll 
tenastp bir kaide yaptırmak lazımdır. sporcunun tetanos'& yakalanması iş~ 
Bu arada, Bay Konan'm eseri olan, bile değildir. Taşı toprağı parasıı· ~ 

Atatürk heykelini de hatırlatmak iste- amele ücretleri yirmibeş otuz kurııŞl· 
rim. Do~unun önemli bir köşesi olan geçmiyen şehrimizde, belediye bu işl 0

11
, 

beldemizde yükselen bu heykel, Ata'yı sun yapmalı, sahanın etrafına bir dtl~ 
tecessilm ettirmekten pek uzakdır. Bay çevirmelidir. 
Kenandan mesleki şan n şöhretine yakı- Fakat, bununla beraber, yapıl1V3: 
şır btr cs~r istemek, balediyenin ısrarla lazım gelen bu işleri bir adamdan b'·ği 
takip edecağı bir iş olmalıdır. Hatta lemek doğru değildir. Hepimiz elblt~f 
icabında bu u""urda munzam tahsisat da ile ve birbirimize müzahir olarak ç• . 

5 .. ı81e 
esirgenmemelidir. malıyız. Şehir ancak o zaman dil 

Otel, lokant~, gazino, kasap fırın bilir. ~ 
gibi yerler sık sılc teftiş edilmeli, bilhas- ...... ;;;.;ıl 
Sil bu yerlerde çalışan kasap ve patron- iÇ~~~-;.·;;t-;-~ mefJ'l"ı 
ların kıyafetlerinin temizliğine çok itina 1 
etmek gereklidir. Kahvelerde ve hele 1 lekete en Büyük 1 
birinci sınır sıfatını taşıyan gazinolarda- hizmettir 
ki oyun kaatları ve tavlalar birer mlk- , .. , ....... , ___ ... , .... , ...... / 

- ,t 
Beni birdenbire çağıran bu sese doğ- on ikiyi henüz geçmişti. Uykum yoktu. E- boştur. Ve sevgili karşıda gülen yüııl.61, 

ru başımı · çevirdim. Selma, Fa.hire yanla- 've geldiğim zaman yatağıma uzanmak ve ·~izi büsbütün sabırsızlandıran en se~111, 
rında tanımadığım daha bir iki kız ve er- 1 saatlerimi böyle düşünerek geçirmek ar- : ğiniz yüzile durmaktadır. Istedikleıı ş' 
kek bir masada oturuyorlardı: 1 zusundaydım Odam karanlıktı. Ve ben birbiri üzerine kümelenerek kafanı:ıdıl rı 

- Bankada işler çok Selma: .. Bir ay lambamı yak~ak istememiştim. Ne tuhaf 
1 ğır bir yük gibi yaşarlar.Hudutsuz arııl1", 

kadar da Yakacıkta kadlım. Herkes bir l bir haleti ruhiye içinde idim. Korkuya, 1 nız içinizde bir hasret ateşi halinde y'Jı~ 
tarafa dağıldı. Toplanmak kabil olmuyor. heyecana benziyen hislerin zebunu idim. : narlar. Ve bütün bu halinizde etraflP 
Müsaade eder misin? 1 b' bi b l k · · Gözlerimden Ayşenin hayali can ı · ır r aş u çevırır. .. . lıe' 

-- Hay hay ... Görüşelim ama ... yü - varlık gibi gitmiyordu: B~'?ı~a eğilmiş 1 Uzakları ~eklemek .ve uza~aln d::feıı 
rüdüm. .. bana bir şey söylemek ıstercesıne duru - mek .. . Beklenılen ve bır turlu geırı ' 

Bu tesadüf beni hiç hoşlandırma - yordu. t haberler . .. Sabırsızlık ... Birbirlerini i'O 11 
mıştı. Selmanın bana seslenişinde kendi- r 1110. 

Cevap vermeden gözlerini bana çe - •olarak tasa.vvur ettiğimi anlayamıyordu. ı Bir zaman yanımda olsaydı diye dü - valayan hayaller... Her zaman 31 ~.,_11 
. . 

1 
• sini göstermek istiyen bir man abuım~- 1 t>!lv 

vırdı. On arın parlaklaştığını güldüm... Ona cevap vermeden mevzuu dagıtmak tum. Yoksa benimle uzun müddet konu-ş- şündüm . Vahşileşmiş hislerimi ancak o - 1 müşterek hatıralar.. Bazan bir ses, röl 
Sık ve kıvrık kirpiklerini kırpıştırdı. ve istedim. . . .. : mamış olmak beni yolumdan ı<evirerek nun varlığında teskin edebilirdim ... Onun bir koku. hazan bir renk iı<inizdeld de c~· 
gözlerinde bir türlil aşağıya dökülemeyen, - ~ılıyor musun Muller 0 kadar a- konuşmayı icap ettirecek kadar onun için bana sokuluşlarında ancak beni sakin -

1 
sanki tazeler. Sevdikçe daha çok se~ef' 

bir ıslaklık kümesi hasıl oldu. cıktım ki... ı haizi ehemmiyet değildi? leş tiren sırrı b~lab.ilirdim. . .. .. .. 1 b.a~landıkç~ daha ç~~ bağl~n~:ı~ 1~e'" 
- Ne oluyorsun Mililer dedim. _ Ben de öyle dedi ... Bir parça şarap _ Ne oldun Refik böyle birden.bire... Nerdeydi şımdı acaba? Benı duşunu- sınız ... Ve ınsan kabılıyetıerı bır ı ı:ıd ltl' 
Ellerini bana uzatmakla iktifa ettı'. 0 . d'k ' yor muydu? Uyuyor muydu? Yolda mıydı? 1 

gelince dururlar. Içinizde bitmyiefl 
11 

, ;çsey ı ... - Bilmıyorum . Yorgunluk benim asa- • JıJ'" 
elleri tut tum. Buz gibiydiler ... Müller: _ Ben birayı tercih edeceğim ... Da- bınu bozuyor. Çabuk sinirleniyorwn. Beni Bilmiyordum. Ve onun mevzu undaki bu 1 rasınız o zaman bir isyan halini il ret! 

- Biliyor mu.sun Refik dedi. Berut- ha serinletici... • 1' buraya gelirken .yolumda .. n çevi.recek _ne c~hilliğim beni. üzüyordu'. Artı~ b~günle- Kanmayan ruhunuz insanlığın ınıo dll' 

im b
. d ki B l d b rın sona ermesı ve Ayşenın heı e_.:.Yl~ be- ' 11aricine çıkmak ister ... Bir ins:ındıı.r1 ,._ Jt taki angajmanı kabul ediş ır par.;ada Yudum yudum içerek. ağır ağır ye-, var ı san . .. ır şey soy esey ı arı... .,/? 

nim olması lazımdı. Ortalık agarırken ha cok sevmek ve bir insandan dallıl 
İstaabuldan geçmek içindi ... Seni bir ke- meklerimizi yiyerek ve biraz ötede çal - Yüreğim yanmazdı. Müller bunlara gtılü- ı · 

' d ben hala bu düşüncelerden knedimi ala- bağlanmak istersiniz ... Kabil mi? 
1 

, 
re daha görmek .. . Ne bileyim seninle be- makta olan cazı dinliyerek oturuyorduk. ,. yor u : t G" l · d yk mı ei . mamış ım. az erım yanıyor u ve u u Bu akşam duygularımı tahlil • t' 
raber L<ıtanbulda beni çeken bir şey var... Pı'stte do"nen çiftler vardı: - Çocuksun Refik bunda sinirlenecek ·1'?1 gelmiyordu. "Ordum. Ay1:eyi seviyor muydum? şıı .,, 
Bundan bir kaç ay evvel ilk defa yeni bir . . . 1 bir .şey yok .. . Ve beni teskin etmek ister J "' tı•· 

- Müller dans etmek ıster mısın? r b' b ... ti 1 d Uzakta olan bir kadını arzulamak sı·z ... Fakat hislerı'm bı·r ' sevginin ust alemin kapısını sen açmıştın bana... . g~ ı aşını gogs me yas ıyor u. 
Fakat Müller 

0 
aleme artık dönemi- Ses çıkarmadan yerinden kalktı ve 

1 0 akşam bahçede çok kalmak iste _ en sağlam benlikleri blle yıkan ve harap lı deydi gibi geliyordu 
yeceğlmizi düşünmüyordu. Kendisini be- ıbeıaber piste 1dct~ru :Yürüdük... ' 

1 
medim, Mülleri ertesi akşam tekrar bu - eden bir tesiri haizdir. Gözlerinizden kay-

pim için tamamlle kaybolmu' bir hayal l _: Sizi gören ne olur Refik Bey... ıu' mak. vadUe otele 'bıraktıtım zaman saat bolme.yan hayalde uzanan elleriniz dalma 

' 

bana ... 

tıır) 
(Arkası 

k 
i~ 
la 
~, 
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DOCU 3 

EN SON HABERLER!> 
--...:.....__~------------~--------------~·----------------------------------------~ 

Şimdi sıra Japonlarda! 
'-----------~~~~-
Hay fada bir bomba 

patladı 
Japon kuvvetleri evvelki Siheryada 7 Yıl 

. sabah şiddetli bir 11
,ilislinin-taksirni planı 1 Esaret hatıraları Toplayan: B. D. 
değiştirilecek IDİ? 1 mukabil taaruza gectiler Telrlkn: :.!H tnrıul\udns, Hl CA. A.) Çarşamba ; , K t "1111 k . E'rk A d d elden ııbyra:tırad~ kıtnlı hitrtiseler olmuştur. ı • , amp Q lYla eSl T ı ar,, a ln a 

~1~·~u~
1

;,.A':P kı~t~~·~~:" • .V"~~:~:: Japo~ların ~u se!er ~ankeu yu ele ele dolaşan bir mecmua çıkarıyorduk. 
~d'.;~.":~:·k~~b:.ı".':!i7m~~;ı·ı· v'::~!~: I geçırmek ıstedıklerı anlaşılıyor Hüseyin R ahminin romanlarını da piyes 
li~ 1,k~·dan bu ayın sonunda memleke- • k k J k 
dnıı~r .'ın prot;ramında bir çok tebed- Hankeıı, 19 (A. A.) - (Çin tebli~i) Mühim takviye kıtaatı g-etiren .Japon halzne SO ara oynuynr U 
tıııı bıı) ilPınıtlc üzr,. :veni bir komisyo· kuvvatletleri bu sabah şiddetli bir taarruza geçmişlerdir. Hankeu üzerine saldı-

.\ rıtya ieleceği l\mit edilmektedir. ran Ht .Jıtpon bombardıman tayyarrsinden 7 si avcı tayyarelerimiz tarafından 
1\len .e\'ikJer kaçıyor ltıc·I~ )ıarLbi Fi lbU ıw IJir dUşDrlllmO!jlOr. 

lo lıı-~·c~ t u tıwl~rlyoı· )ttlnız Hl ,Japon llt'(l'l'inl c•sir t•lıuit'lt•r 
~I bu ndrıı, 18 (A. A.) - AmPle par- Hankcu, rn cA. A.) - .Japon Ordusunun Mart içindeki zayiatı 150011 kişidir. 

K:'ı.nunu.sani ayının sonlarına ıdoğru 

Dauria istasyonunda btiyllk bir faaliyet 
göze çarpıyordu . Harekete müheyya birkaç 

- Artık bolşevik idaresinde bulunu -
yor-'>unuz. Canınızdan ve hürrlyetlnizden 
emin olun·ız. Hüklimetimiz müttefiklerle 
münferit bir muahede yapmış olduğu için 
biz cte sizi serbe~t bırakacağız. Fakat Baybt~i 1!!ll.nku toplantısında, Filislindeki Bu ıntldôet zartında .raponlardan 2:)000 tüfek, 3 top, 4 tank: i~llnam edilmiş v• 61 

~~ti: Ctı m ıı hall inde tetkik etmek üzre, 1 nefer esir alınmıştır. katar daima ista~y-ncta istim üzerinde imi cephesi Denikln ve Vrangel kuvvet -
bir "' c anwte meb' ı da mürekkep ' 

ı.ıey 'et _ us arı rı n . . .J:qıon l\arm·{J:iJıı mlan ) ' i ut• ..,~s ~ol~ 
"'- • "'

1 t:ondArmeğe karar vermıştır . 
.......____ Pekin , 20 , A. A . - Şimal <:ephesinde~i .Japon karargahı son günlerdeki 

bekliyordu. Bunlardan Semiyeııof kıt.'ala- ltrile kapalıdır. Burası açılır nçılmnz, sız 
nnın mağlüp olduklarını anlıyorduk. Fa; Avrupa tarafına geçirllcct•k Vl' orn:l~ıı a
kat ortada daha kat'i bir l?CY yoktu. Bir l 2ad ed!leceksinız. 

4 k b •• ••k muharebeler hakında hiç bir malılmat vermemektedir. 
11 aranın uyu 

gün D::ı uriadan t'Op sesleri işitildi. Çok u-
zaktan gelen bu sesler za.manln yaklnşı- , Bol~evik Tatarlar 

lo Orlardı. Artık bolşevik kıt'aları bl7,c 1 Dauriay::ı gelen bolşevık kuvvetleri 

"o.dyo istasyonu 
li r~lıtnb!.11, 14 [Hususi) - Etimesutta-
1tQır, ~.0 ı.stasyonun in~aatı bitmek üze

llııc t enı lsta~yon Temmuzun yirwi
k~\Veı~ttnlc fatıliyete a-eçccektir. Bu 
11~•tı bı l~tasyon sHyesinde Ankara neş-

Memlekette şiddetli bir 
zelzele oldu 

doğru yaklaşıyorlardı. Biz bu yaklaşma- aru ·ınJn bir çok Müslüman Ta tarlar da 
da kurtulma umidimizi de sezerek sevini-

1
, ardı. Türk olmaklığımız dolayısile bun

yorduk. l:ırın bize karsı. büyük bir sempatileri vnr-
Bir gün btasyon uzerine top nıer -

1 
dı. Ek crlyetle yanımıza gelerek muhtelif 

milerinin di.i:?tiiıklerini ve ol'alardaki bina- mevzilere temas etmekten lloşlnmrlar -
ıarı hara.p etmekt e olduklarını gördük. dı. Bir glin bunlardan birine : 

(tld tarafı 1 lD.cı•e) 
lı'r Utun dOnyıtdan takip edilebile· 

"-....: · da bazı binahırın bacaları yıkılmış ve 
~ ~ sıvaları dülillhııUşti; r. Yeniyol istasyo· 

lt nunda hu~arut bir az daha mUhimcedlr. 

~Dış SiVAS~ ı Bura<laki istasyon memurları çııdırhua 
~·ı km11~a mecbur olmuşlardır. N Zelzelenin l\11y1'eri, Çangırı, Ulukış-

·
()land a la, SıtwEı ıın, Sinop ve Adapuzarıuda ha· 

1 
tır hissedildiği :ı nlaşılmış' ı'. Yozgatta 

~"~h 1 I sarsınlı daha şi ıi detli olmuş ve hal.c bn-
~ anıyor yük bir tehlş geçirmiştir. 

l .:'ılerkeze bağlı bir nahiyede on evin ~i . senedenbeı i Avrııpan1nın ge- yıkıldığı haber verilmektedir. 
f~~l'tı 111d~ırmekte olıluttu harp tehlikesi Yo:1uat , .•• h. ıı·~ehiı·llc Jıasaral 
Q

1
1l(Je ıı senelerdenberl bitaraflık mühim 
~~ ~ "%Cın içinde yıışamı ş olan llo- Ankara 20 ( A. A. ) - Bu sabab 

t!ııı"~~ııvaş Yftvaş askeri tedbirler ittihaz sant 1 ri 15 geçe dünküne nazaran da
l lıu~ı.ı~ş'adı. 1 ba az şidde tte iki zelzele daha olmuı, . 
~~~:ı ~~ 111

llet huzırhHl ığı bir kanun ile , tur. f s tıtr bul rastttbancsinin bildirdirdi· 1şıyc v k~dar ordıı mikhu ını :12 bin *ine göre: Bu~OnkU zelzelenin birinciei 
tııı~ıı 11c 6 

ll!ikeri hizmet senelerini iki saat 1 ri ıo dakika 10 saniye geçe, ikin
bı Alı Çıkarıyordu. 1 cisi de saat 2 yi 38 dakika 16 saniye 
ç, r ıııa:.an bütün bu tedbirler ihtiyat i geçe olmuştur. Bu zelzele dün saat ıa 

Zirai 
Doğu 
hususi 

kalkınmada 
Bölğesinin 
mevkii 

Dauriada bulunan bütıin Ru$lara bir hc-1 Iht.ilal hakkında ne düşumıloor -
yecan gelm i.5ti. Hepsi i.stasyona 'koşuyor sı:n diye sordum. 

ve hazır d urmakta olan kat:ı~lar: ~ini - ı Yuzuıne dikkat.le baktı. Çok çizgili 
yorlardı. Bizim muhafız zabıtlerımız ve 1 yassı yliztindeki siyah gözleri bir alevle 
askerler imiz de garnizonu bırakmışlar ve l tut.ustu. Di:jlerinl gıcırdatarak cevap Vl'r
is tasyona kaçmışlardı. Bunlara bizim a- eli. 

ramızdan ıbir k işi iltihak etmişti. Erzu - _ Bu ihtiHH yliz milyonlarca insam 

l ı umlu bir m ülazim olan Ahit kaazklara zulüm ve tazyik altınd:ı inlet.en çarlığın 
B k l l d 

. 
) 

1 
iltica etmiş ve on larla beraber çahşmağa 0-ıı .. ımu· dt'ir Inliyen köyluyli aç kalan a-r aşma a ec. en eı·am · ı · ' 

· başlamıştı . Bu suretle firar ımkanlarını ı meleyi görmeğe artık bizim tahnmmtilü-
Belçikadan b üyük bir mınt:ıka ola n b•ılacağını zanned iyordu. Bu zn.bitin o lrnuz kalmamıştı Ben 'bu uğurda btitiın 

Doğunun büyü k ziraat der tlerin in halle-: vak 'adan sonra izine hiç t.e.sadilf edil - servetimi terket.tim. Sırf gönlil rah:ıthğı
d ileceğine, - biraz bölgeci ve hodg:lm bir memiş ve kendisi T ürkiyeye avdet ede - mı kavuşmak için, asırJardanbeıi ıztırap 
zihniyetle düşiınüyoruz. çünkü diğer yer-

1 memiş akibetl m eqh ul kalmıştır. çeken 
0 

kitlenin 'blr parça gilld\iğf.inü 
lerin ihtiyaçlarını bilmyioruz - F aik K urd ı gbrmek için . 
oğlunun Ziraat Vekaletine gelmesile inan- Boh;evikler . . . . 
mıs bulunuyoruz. Zir at kalkınmaya el a - . d bir kaç S:lat ba1:.sız Bu ıde:lll.'.>"t bır Tatardı. Halbukı bol-

- • .. .. B iz garnızon a ~ .';>CVlk ihtilaline i.ştrak elmi-? olnn tat.arlar tan Celal Bayar . bu buyuk davad a ken - ve muhafızsız kaldık R ic'at eden kuv - . . . r 
· . . - · ckseryetıe fakır koylu sını ınn mensup dısıne yardımcı olarak Faık K urdogl unu vetlerl tasıy:ın t ren i.."tasyon dan ayrıldı-

1 
.. 

1 
. , , t N bl k 

• . . • cııler, h ı.; bır ş..:yıcl'l :>o.- u . e r arış oosu na seç.medı. bosuna on u Londra tı - lar Bir m üddet sonra garp t::ı.rafından t kl d .. 
1 1 1 

k bl 
• · .. .. .. .opra · ~rı . ne e u:zer er ne a aca · r cnret müme.ssilliğinden, devlet ::ı.damı B olşevik süvari kuvvetleri gozuktu. On -

11
, . 

ÇO ,uı .. . mevkiin e getirmedi. Onda, m em leketin ları piyadeler ta kip etti. Kısa bir müddet 
beklediği bu büyük ve başarılmas ı çok zor sonra muhtelit müfrezeler halinde bu 
işi h a lledecek ka billyeti gördüğü içindir k uvvetler bizim garnizona da geldiler. 0-
ki, bu m ühim davanın başarılmasını on un ı~yı işgal ettiler . ve nöbetçiler ikame e
liya katll ellerine tevdi ett i. ı derck yen iden m uhafaza tertibatı kur -

Genç Ziraa t Vekili, m em leketin , zirai d ular. 

binasını kurarken. h iç şüphesi,z \iklim i, B 1 ' k k•.ı vvetlerine genç bir adam 
" l i . . . o ŞC\ ı 

.'iartıarı bambaşka olan bo gem zın zıraı k d diyordu Uzerinde hiç bir üni-
h . b ' 't' ile um an a e . 

Bütün Rusya karı~tı . 

Ihtilal Ru.syanın artık her tarafına 

drnyet etm~ti. Şehir .şehir ahali 'bolşevik 
\'e menı;;evik olarak iki kısma ayrılıyor ve 
birbirlerile carpışıyorlardı . Bu sıralarda 
bolşeviklerin eline geçen mınt.akalardaki 
l:Utün üsera garnizonları boşaltıılyor ve 

~'bıı\! 'Yeti haizdi. Hiç kimse hıtrbin ' de hissedilen ıelze lenin yıırı şiddetinde· 
b ~-it~:eQ'ine kutiyetle inanrnıyordu. 1 dir. Zelzele lstanbulun 480 kilometre 
b~l~ıc t Avrupada cereyan eden son Şarkına tesadüf eden mıntıkalarda lesi· 
~tııti b~r llollarıdunın da bir gün he~· : rini göstermiştir. Bund!ln başka . bu sa 
kt~let lı hll<'uma. mHiuz .kal~rak ~ı~ 1 bah sıust 8 e kadar .10 .a ?'akın bır urak 
~6-terır ıtlifıtıd:ın ılhıık edııebılece~ını j zelzele d;ı ba kttydedılm ıştır. Bu zelzele· 

ildi, ~· lier tarafta garnizonlar tesis ler en ziyade Kırşehir ve yoz~at bava
/ '<lııl'rıedııla1ı altında t·ulunanlar terbis 1 lisinde hasarata sebebiyet vermişlerdir . 

~ t!tc ~I SCibi yeni esnan erbahı dıt [ DUnkü ve bugünkü zelzeleler neticesinde 

kalkınmasını da da.ha ususı ır 1 ına forma olmadığı için n e r ütbede old·ığunu 
göz önünde bulunduracaktır . blm iyordu m . Bütün askerlerde olduğu gibi 

CİHAD BABAN 
cnun da sırtında Rubaşki denilen ynn -

- ..................... - ... - ... • .. -•: dan il[kli bir haki gömlek vardı. Yeni ge-

;irler diğerlerine nazaran çok emin bir 
mevkide bulunan Dauriaya naklediliyor
du. B •1 sıralarda Ka n sk ve Çita ıgarnlzon
larındnkl esirler Daur!aya getlrlldiler. Ar
tık bizim garnizon :gayet kal:ı.b:ılık bir hal 
alınışt.ı . Yeni gelenler nrasındn üç doktor 
arkadaş daha vardı. Bunlar Kemallyelf 
Tayyar, Galatalı Fuat, Ihsaniyeli Mustafa 
Şnhabcttın idiler. Yeni gelen kame ara
sında bilhassa binbaşı .Mustafa Izzet ( ı ) 
büttin Türk esirleri kampına büyUk bir 
faaliyet ve bir hareket -getirmişti. 

~\ı\'ve11 Ç<ıfcırıldılıır, hudutlara muhafız il alınan köza malll ~atı şuolar~ır : 
<ılittıu er l<ılışit edildi. Ve bu sebeplerle Bir kısım mıntıkalarda h ;çbır h·ısa · 

:lrııiş ~ hıtrp sonn:ısında bile muhı:ıfaz~ rat olmamışsa da bir kısım mınlıkalardıı 
t tııe~bdu~u liükünctini bertarar etme- vatandaşlarımızın öliimtl ile neticelenen 
hı bu lJ.r kuluı . kazalar~ sa~ıne. olmu~lardır. _Yozg~dın 

t tQ ıtlıı bütün l lolandttlılar ordunun Kokranı nahıyesın<.le bır çok bınalar yı· 
~~ı:it~:' kt:nuilerini ıııüdnfaaya mecbur 1 kılmış ve :l kişi ölmilşlUr. Ayrıca Yı,z 
~'~ıın rıı blliyorh1r ve büyük bir 1 gadın Yerköy nahiyesine bağlı 59 ha· 
l llııııi fııaııreti ba~h.ıdı. Dir gnn 1 nelik bir köyde 49 ev yıkılmış, ha!k 
11lttırı llıi ~lluırmek istemeyen bir tarlalarda olduğundan insanca bU yuk 

cıu1ıe' '( ~ ~Ond Ilı ~ü<Jafaa nezaretine 500 rilo- zayiut olmamışsa ela yalnız bir evde bu· 
. ,.eı1 ıı1~11ıılıla erdı. B ... ndan sonra bütün Hol- bulunan 3 yaşlarında bir yavru ank11z 1~0 ~lı)ıı k kudretlerinin yettigi kadar altındH ö lmliştOr. Kızılay derbal kazazc 

11 ,~t~~ b· uvvcthmdirnıek için para ver- 1 delerin yardımına koşmuştur. 
oıl:lıf Qı ~'llc~~adılar .•. Hatll\ i~sızle.r blle l lü11layın )at'(lııııı 
ııııt ., ~ I ''*"' . <len keserek hUkumetın ver· j Ankara •JO (A A ) - Kızılay ce· rJ "~ •ıs ıs ~tt . , - • . 
oe tJtı ·• . an bır kısmını ayıranık bu ' miyetinden: Cemiyetimiz Yoz.,.aı lın relA 
11e~ L· 

1 ·,lırak 1 11 ı "' 
,, ~ rr •\ılle h· e l er· • . . . kctzedt>lerine yardım olmak nzre Yoz· 

·stt• ~I tıııı bı ~llnue sulha aşık bır mılletın aat Valisine 1000 lira ~öndermiş ayrı 
cJ.t>.e t~~ı hiı ıL~ su~elle kendis~nl ıuUd eı ftta için ca evsiz kalanları barındırmak için de fiO 
ırıt1' ~ 1~ırı 1 ~azırlıınıyo r . ls tl kUillni, bita· çttdır sevkedilmiştir . 1ıı ıtıuıec · ı · k 

tlJnc} nvız erıne kuış• koruma ., Kırşehir kazıızedelerine yardım 
~~ Yirııı~ıı .btışka bir şey gelmiyor. içinde bir müfettiş ı,!Örıderilmiş , ve mü 
L tu ıncı aı; • t' b · • · f ·ı k , ıı ıı rıı rı mFdcnıye ın eşıg ı f Ptıiş kazazedelerin sar e1ı me · Uzere 
~i ~uı~ şu hali hıı ziıı değ i l mi? Omür· 2000 lira tahsi~at istemiştir. Evsiz kalan
~1 •t tı · u tesis tlmuk g ihi büyük ve ara ayrıca 200 çadır günde· ilmiştir. 
~ leı 1da ır ~nyeyc vııkftlm iş olanlar 
~ .. ııe k rıın butıarıı b ı! ı• rlığım g ii rmek- : 
"llitı llllar 1 "t . 1 

• 
11

"' t'~ssır olmuşlardır kim 

ŞGPhc . . 1 
~ ~ıin<leyo~ kı ııı<ı.nniy~t. kııyhf'diyor , Konya, 20 (A. A._> - Konya ~re~-

ç ~ır lıurp tlkırlennı bet>l• venler lisinde kanalların temızlerıme amehyesl· ~~~· k J 

Konya Ereğlisinde 
kanallar temizleniyor 

ttıunnııyorJıır. ne başlanmıştır. bu sayede 100.000 dô· 
DiPLOMAT nümlU" bir araıı kuzamlacaktı r. 

l B ·· ·· kla 1 ı lenlerle t emasa geçmek için l1eme11 iyi 
ı ugunun çocu r 1 r• ı sca bilen bil' kaç aııkadaş gönderdik. 

t Yarının hüyükleridir l Kuma.nda~ıa . konuşan bunlar bize şu ha-
- ........................ -·---· 1 berlerı getırdıler : 

Negüs protesto ediyor 
Muammer ALATUR 

Hayatında tesadüf edebileceği 

en buyuk fırsatı kaçıran 1\larko pa -
~a. Negus'ün dert yanmasına ~ahit 
olamadığı için her halde mezarında 
rahat edemyecektir. 

Negüs protesto ediyor! Neyi, ki-
mi'? Ne yapmak için? Onu kendi 
de bilmiyor. 

Belki de bu boş işi ı yaparken, 
Ulusar Cemiyetinde, bir zamanlar 
Habeşistan hakkında söylenen söı -
leri hatırlıyor. Onları hala samimi 
zannediyor. 

Zayıf kuru bir kafa, takatsiz bir 
\'Ücut üzerinde, hayatında hatırla -
dağı en büyük azaplarını tahteş:;uu -
rundan, !;uuı·una çıkanyur. G :ı 21:.ı -
rın ne olduğ'unu bilmiyen, tanklar
dan acayip bir ~ey görmüş gibi kor
kan, yarı vah'?i ve geri memlekette 
hükümdarlık eden bu adam, teşrih 

masasına yatırılmış bir ölü flbl, yeni 
ı nesillere ders verilmete yarayan bir 

alet olmaktan ileri :-idemiyor. Negüs 
potesto ediyor ... 

Bir iki sene içinde insanların 

kendi önünde cereyan eden ve birbi
rini nakzeden hadiselerin karşısında , 

rµkalmın ~ellerini hır ·mdan beliti 
titretiyor. Cevap yerine, hazan derin 
bir sükfıt, hazan insanı çıldırtaı' bir 
kahkaha alıyor. 

Xegüs protesto ediyor. 
Demek istiyor ki, iıısanlarrn söı

lerinin kıymeti \'c>ktur, hadisatın 

icapları sözleri i~itilmemi gibi u -
nutturuyor ve karşısında , her hıılde 

derdini hiç olmazsa gülmeden hiır -
metle dinliyecek, l\larko paşayı has-
retle arıyor. 

Negüs protesto ediyor... Xegüs 
pr<>testo ediyor ... Gırtlağı kurumu~ -
tur, bu dünyanın pis manzarasına 

tükürmek için gırtlağında tükürük 
bUe bulamıyor. Ama Negüs protes-
to ediyor ... 

;g 4tj 

Ka m11ta gazete 

Yeni kafileler kampa geleıek garni
zon kalnbalık bir 11al almazdnn evvel gnr-
ıı!zona her gün gelen Rus ajnnsı munta -
zaman almancaya tercüme edilerek elden 
ele sirküler halınde dolaştırılırdı. 3u su
retle daha çok Rusyanın dahili vaziyetin-
den Vf' ıt.ilfıf devletlerinin hareket ve fnn
llvetlerln.ien haberdar olurduk. Memie-
kelimlzde, kendi hakiki vaziyeWerinıiz -
den hiç biı· z::ımn h~berctar olmak im -
kfinlannı bulamazdık . lhtılft.lden onra 
knmpta Türk t>sirlcri çoğalınca, binbaşı 
Mu.stara Izzet Beyin t.eşvikllc Mnkesl Ef
kar isimli ımevkut bir mecl'nun çıkarmaga 
karar verdik. Bu mecmua ile bizzat ben, 
Mustafa Izzet ve erkanı harp yüzbaşısı 
Kadri (2) meşgul olurduk. 

(Arkası \'Ut') 

( 1) Son zama nlarda i\lilli ~li.idafaa 

Vekftletillarbiye dait'esi reis i ike n G ülhnue 
hastahanesinde yapılan bir fıtık a meli-

1 yatı neticesinde vefat eden :\lustafa h:1et 
Bt-ydir. 

1 (2) Halen Nafia Vekftlt'ti l\lünakalfıt 
daJrtsl rtl i. 



Bir kadın haberi olmadan 
kocasından boşanmış ..• 

(Üst tarafı ı incide) 

1 

kapı dışarı ederse kadına sahip olacak 
. • . . i kimse bulunmıyor, sürllnl\yor. 

- İmam nıkabı Ç')k şamılmı muh - Çocuk olursa bunu h:ç rir suretle 

timizde? . tescil etmek imkanı hacıı\ olm1yor, nA-
- Mub11kkak... Köylerde ~ılhı s:a 1 takn bağlamak kabil olcrnyor... Hnlasai 

adeta salim halindedir. Me~ten.ı. nikah 1 kelam ~P.m kadın hem de çocıık böyle
,11 tıranlısr parmakla gü,terılebılır. Şe- 1 c~ peıışen oluyorlar. 
~ı: halkı daha mUnevver olduğu için o- - Bu mevzuda lrnrş1laşlı~ınız \'aka 
ralarda bu iş rıic;beten daha ıızdır. !ardan enteresan bulduklarınızı anl-itır 

- Buna mani olmak imkanı yok mısınız? 
- Bilmezsiniz diye güldü. İnsanlar 

mu? 
_ Olmaz olıır mu? ... Bir defa ka- bu mevzuda nasıl bilelern baş vururlar, 

nun icap eden bütün tedbirleri almıştı:. nasıl işlere girerler ... Anlatmakla bitme7.. 

1936 Teşrini evvelinden itibaren merı- Bundan bir kaç zaman evvel şöyle bir 
yet mevkiine giren 3038 numaralı Tllrk vakanın şahidi olduk. Bir adam evli 
ceza lrnnununu tadil eden kanunu~ ma.d · buiundu~u karısı üzerine taze bir kızla 
deleri arasında 237 ifJci mllddeyı değtş · evleniyor. Kadın bu ikinci evlenişe se
tlren maddeye bakın bir göz atalım. O· sini çıkarmıyor. Uzun müddet beraber ya-

şayorlar. Zaten yaşı geçkin olan adam 
nıda diyor ki : 

Aralarında evlenme aktı o\mal :nzm bir gün hastalanarak vff al ertiyor. 
· t Aradan bir müddet geçtikten sonra 

evlenmelerinin dini merıısiminı yap ıran 
karısı bize mürzcaııt etti, miras davası erkek ve kııdınlar iki aydan altı aya 
açmamızı talt>p etti. Yalnız miras vazl-

kadar hapsolunurlar. . f ki d' 
Erkek evli olduğu takdirde verıle· yetini tetkik için adamın nü usta kay ı-

ne baktık. Bu kuyitte şöyle bir şerh cck ceza altı aydan üç seneye kadar 
k vardı · 

hapistir. Erkeğin evli olduğunu bilen a · • Erzurum Psli ve mahkem~sinin .... 
dına da ayni cez!t verilir. Tarih .... Numrolu ilamı mucibine~ karı-

Bu fıkralar körüyorsunuz doğrudan 
1 1 d sı .... Den bosasmıştır ... 

doğruya çiftlerin ne surete ceza ırn .ı- .. .. Tarihinde .. .. Kızı .. Evlenmiştir .. 
rılacağını gösteriyorlar. Bu maddelerın Kadına : 
diğer !ıkralarındn imam nikAbı yapan -.... Hanım, dedim. sen miras davası 
kimseler ve böyle kimselerin vücudun· açıyorsun ammma ... Buna hakkın yok ... 
dan haberdar oldukları halde bunları Çünkü buradaki kRyde göre sen kocan-
bllkt1mete ihbar etmeyen muhtarlar dan boşanmışı;ın. 
hakkında dtt hükümler vardır. Üçüncü Kadın az ka's·n heyecanından ölll-
fıkra aynen şöyledir : yordtJ. 

Evlenme akdının kanuna göre ya- - Hayır diye bağırdı. Ben koramdan 
pılmış olduğunu gösteren kağıdı ~örme- boşanmadım. Ben ölünc~eye kadar onun
den bir evlenme için dini merasıw ya- la berater yaşadım. Iliç birbirimizden 
panlara 1 aydan 3 aya kadar hapis ce· ayrılmadık. 
zası verilir. - Nasıl olur. Mahkemeye gitmişsin, 

Dördüncü fıkra muhtarhua temas duruşma yapılmış, ilam verilmiş, kayde 
ediyor : geçirilmiş ... 

.Muhtarlar arahırında evlenme akdı Kadın bir taraftan aı:tlıyor, bir ta-
yok iken evlenmenin dini merasimini raftan gitmediğini , kocasından boşanma
yaptıklarına muttali oldukları kimseleri dığ'mı ısrarla anlatıyordu. 
selthyetli makama bildirmeğe mecbur- Husus! tahkikat yaptık. Öğrendik ki 
durlar. Bu hususta ihmal gösterenlerden ölen adam sonradan aldığı karının nika-
5 liradan 100 liraya karlar para cezası hını teeçil ettirmek için ve mirasını ona 
alını -. Tekerrürü halinde buna ayrıca bir bırakmak için kendi karısını haberdar 
ay hapis cezası da nave olunur... etmeden ondan boşa!lmış. Bunun iç'n 

Mibti efendi mahallesindeki bir kadının Görüyorsunuz ki kanun ne kadar 
adresi hakikt kadının ad resi olar tık tamil ve ne kadar şiddetlidir. Huna rağ· 

ınen imam nikAhına müı aca11t eden blr gösterilmiş. Bütün evrak · oraya tebliğ 
edilmiş, celpname oraya gönderilmiş ve 

çok kimseler vardır. 0 kadın hakiki kadın yerme mahkeme-
~ İmam nlkQbına niçin müracant ye ç karak boşanma karaıını almış ... 

ttllyorlar ? Bu işi tashitı etmeğe imkan olmadı. 
- Umumi şekilde imam nikahına Çünkü gerek adam gertk Mihti efendi 

ölrden fazla evlenmek için müracaat e- mahalleli kadın bu mesele ortaya çık
dihnektedir. Ekseriya pek irken evlen- madan evvel ölmüşlerdi. Mahkeme illlm
llliş olanların kadınları muayyen bir ya- tarı sahtelikle alınmış olduıdarı sabit olun
fa geldikten sonra adeta çöküyorlar. Bu- caya kadar mutober ve sahih sayıldıkla· 
na mukabil erkek taze kalıyor, kadına rından yapılan stıbteliği isbatedebllecek 
nazaran çok genç bir vaziyette bulunu deliı orhı.da kıılmamıştı. Ytıpılacak bir şey 
yor, Eskiyen kadın artık onu tatmin e · yoktu. Kadın öylec:e bir kenarda kaldı. 
tlem1yor. Bunun için ikinci dcftı evlen. .Mırasttın mıthruuı oldu. 

1 8aşka bir vaka da imam nikahile mek çaie ve imkanlarını aııyor ar. 
yapılmış bir evlenmede çocuğun bilaha-

Bu mevzuda hazan okadar garip re babası tarafından tanınmasını temin 
şeylere tesadtlf ederiz ki.. Meselı1 karı için müracatlt ecti!en garip usulu anla
k.o~a beraber yanımıza gelirler. Kadın tttyım: 
aöze başlar : Bir zat karısının üzerine genç bir 

- Efendim ben ihtiyar oldum. Has- kadını imam nikablle alıyor. ve bır wüd 
layım. Kocama karılık yt PlilJlıyorum O - det sonra kadın bu adamdan hamile ka
ha bakamıyorum. Onu kendi elimle ev lıyor. Bunun üzerıne ad11mla kadın DO · 

tendltmek istiyorum. Gelen hem ona tere giderek şu maalde bir senet yc;pı-

bem de bana bakar. . yorlar : 
_ Sen ayı'ılır isen kcoandan 0 za- • Bayan .... Hamiledir. Onun karnın-

ı:rtan onu tekrar evlendirebiliriz yoksa, daki çocuk benim sulbUmden hasıl ol 
muştır. Çocuk doğunca onu babası ola· 

sen varken kabil olmaz diye cevap ve- rak tanıyacıı.k ve karımı boşadıktan son-
tlrit onlara.. Onlar da boyun'ttrını büker ra b l yan .... İle evlenec tı ğlm. Bu sözü-
Ve Çıkıp g"derler. mll yerine ge~irmediğ'im takdirde ... 

Şimdi iş itnama düşmOşlUr. Fakir ve Lira tazminat vermeğı taahhüt edetlm ,. 
kimsesiz bir kız bulunur. Kadın ekseriya Tabii bu adabı umumiyeye muga
İmam nikahının muteber olduJtunu, nü- yir senedin bo.ıçlar kanunu bakımınaan 
fusa kaydedildiğini zanneder. Ve evde bir hükmü yoktur. Fakat babalık dava
ufak bir merasim, bir duadan sonra iş sında resmi bir ikrar olarak mabkeme 
ölur biterı tAratından kabul edilecek mükemmel 

- Asıl nikahlı kadınlaı· bu evleniş · bir delildir. 
lere itiraz etmeı _ve kt>caları aleyhine - Bütün bu işlerin Qnüne geçmek 
imla davası açmaıiar mı? • çaresi yok mudur ? 

_ ~jkserlyetle açmazlar. ÇonkU böy- - Halkı tenvir etmek, imam nika-
le bir dıtvanın açılması halinde kadın hınıh fenalıklarını iyice anlatmaktan baş
tnuhakkak dışart atılacaktır. Koc:ısı ta- ka ben bir çare b'.lllmıyorum ... Bilhassa 
raflndatı Himaye edilmlyecektir. Kocası- kadınlar ve ana babalar çok dikkatlı ol· 
ha muhtaç vaziyette ~lmayanlar, bayatta malıdırlar ... 
kendiletlni himaye edecek bir yakına - Müsaade edin bana.•.. Rahats12 
malik bulunan blltun kadınlar bu hale ettim sizi dlyeı ek onu fşlerile başu ~şH 
labammUl edemiyor ve muhakkak ztna b~r_a_k_tı_m_. ___________ _ 

davası açıyorlar ... Fakat bu tipte kadını ................................... ·--·-
nerede bulmalı... Hepsi takfr, hepsi Çocuklarını baştan 1

1 hamisiz ve hepsi kocalarına muhtaçtırhır. 
BOyle vaziyetlerde adam birdenbire savan U}US yarınını 1 

6lürıe veya bir çocuk olur veyahut ka- kendi elile baltalar 1 
dını kapt dışarı ederse o Z!lman işte fa- _ ............ - ............ - ........ ... 
l'ıılar o:uyorı Adam ölürse \reya kadını 
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EKONOMİ 

Şark halıları 

f _!UNLARI BİLİYOR MUSUNui?I 
Genç.leşmek isteyen 

Bayanlara 
Eski Türk sanatlarının en başında Bayanlar genleşmek isterseniz, Mek-

Türk halıcılığı gelmektedir. Yabancı sikaya gidiniz. Orada kanunlara itiat 
diyarlarda halı diytnce ilk önce akla keytiyeti yoktur. Nüfusa gidip evladını 
gelen memleket Türkiyedir. Bir roman- zı yazdırmasanız, sizi cezalandıran pek 
da, blr yazıda, herhangi bir odımın bulunmaz. Onun için Meksi~ada on ya
tezyinatınd11n bahsederken, muharrirler şına kadar kız çocuklarını nufıı'5a kayd
ve şairler daima Türk halısının methU ettirmiyorlarmiş Siz de oraya ~ider:-;~-
senasını yaparlar. niz on yaş kOçtılebili rsiniz ! 

TUrk ha lılarının bu bnynk şöhretini Eşek üstünde nikah 
bizler Türk kadınına medyonuz. Çünkü 
Türk kadını zevkini; inceliğini bu yilk
c;ek sanatı ile dünyaya isbat etmiştir. 

Anadolnnun her köşesinde, 'fürki
yenin her köyünde kadın, eşi tarlada 
çalışırken, kendisi de halı dokumakla 
vakıt geçirir. Halen de Torkiyenin her 
yerinde halı imal edilmektedir. 

Biz rurarta en ziyade balı imal 
mıntakalarını göz önünde tutarak vazi· 
yeti mütalaaya çalışacağız: 

Gıırp Anadolu mıntakasında lnlı 
merkezleri İsparta, U~şak, Kütahya, Kula, 
Gördös ve J>emirci mıntakalarıdır. 

Maden kuyularında, denizin dibinde, 
tRyyarede bir çok nikah vckalarının 

ceryan ettl~ini bilhassa Amerika gazete 
!erinde okuyorduk, fııkat hiç bir vak'a 
bizi aş ağıda anlatacağımız kadar alaka· 
İandırmadı. 

Bir Amerikalı çift ille Mısır Eşek
leri Uzerinde nikahlurının kıyılma!'ını is· 
temişler ve papaza müracaat etmişler, 
papaz da bir eşeğe binerek OçU yola 
çıkmışlar ve nikAblarını eşek üzerinde 
kıydırmışltırdır. 

İmtihan edilmeden 
diploma alan talebe Isparta ve Usakta halı im 11lı bilhaı;

sa evlerde ve kadın işçUer tarafından 
yapılmaktadır. Kütahyada halı imalı da· Fransamn en büyük riyaziye Ustadi 
ha ziyade atelyelerdedir. l\Ievcut 3 atelye- Simf'on Politeknik mektebinde okuyup ta 
nin hemen bütün işçileri gene kadındır. mezun ol11cıığı zaman, h ocalar, hiç b;ri-

ooGu 
iLAN TARlFEsi 

8 ncl sayıtada santlmJ 26 K\lrof 
7 • • • 50 • 
6 • • • 75 • 
5 • • • 100 • 
4 • • • 150 • 
3 • • • 200 • 
2 • • • 250 • 
1 • • • 400 • e-
ı1an verecek kimseler DOGU oaze· 

tesi İdare MUdfirlQğQne muracıuıt etııı ~ 
tidlrler. Devamlı llAnhır için btJBıl 
tarife tatbik edJllr. s1I 

Kırmızılı ilanlarda tarife bir ıııl 
razlasile alınır. ac· Adres değiştirmek 25 kuruıtluk 
ı ete tabidir. 

DOGU Abone tarifesi 
Senellğl 12 Lira 
Alb aylığı 7 ,, 

• UÇ aylığı 4 
Bir aylığı 1,50 • 

ECNEBi MEMLEKETLER İ~ 
Seneliği : 24 Lir' 
Altı aybfı : 14 :__.....-

jY;~-ıti"Tü;k-dıiİİeti, b-;;j 
1 günkü yavruların omuz·ll 
1 larında yükselecektir ______ _..._..... 

Gördös halıları desenlerinin inceliği, si kendilerini onun derecesinde görme 
ki · · lı b d dikleri için, imtihan etmemişlerdir. Fran- . 

ren erının parlak (!ı ile meş ur ur. Eı·:.ılJ'llJJI neı·ı,~ı·dol'lı,filJldff/I • 
TOrk kadını burada bütnn inceliğini ve ::;ada imtihan olmadan diploma alım ye- / 
~anHtını bütnn dünyaya eseri ile isbata gllne talebe 1840 da hayata gözlerini HUk1lmet konağının (4198) lira (~1~ 
muvaffak olmuştur. kapayan Simeondur. kuruşluk (dEelposl) sıva inşaatı için il<111 

Hereke mıntakasında dokunan ha- Pol Bonkur'un gençliği ci on gün içinde de istekli çıkmadığııı· 
hlar ekseriya ipek halıJardır. Blum kabinesinde kısa bir zaman dan 2490 No. lu arttırma ve eksilttJlll 

Orta Anadolu mıntakasına gelince, Hariciye Na:ıırlığı yapan Pol Bonkur'un kanunun 43 üncü maddesi mucibiPC~ 
bu mıntaka imalAtı arasında Sivas, Kay-1 riyaziyeye hiç aklı yatmazdı. Lisede iken 1ö / 4 / 938 tarihinden itibaren bir B}! 

seri, Konya, Niğde halıları haklı ş?hret 1 drttm aktörü olmak istemiş, fakat son- içinde. ~azarlı it suretile i.h~lesine ıca;:~ 
kazanmışlardır. Sivasta Muhasebeı Hu- 1 ra ail .. sinin ısrarı ile hukuka devam et- verildığınden pazarh~a ıştırak ede . 1 
susiyeye bağlı sanatlar evi bu eski ve 1 miş ve sendikalizm hakkında yazdığı olanların nisap ve şeraiti kanuniyeıerııı_ 
kıymetli Türk sanatını muhafazaya ve bir tez Valdek Ru'5so tarafından beğeni-! muslehsiben Defterdarlık makamına ~11 

yerleştirmeğe çalışmaktadır. Jerek Pol Bonkur terğip edilmişti. racaat eylemeleri. (No: z4 ı) 
Kayseri mıntakası Orta Anadolu 

imtılAt merkezidir. Burada istihsal ziyade 
mütekA.siftir. Mevcut 14 imalatbaned.-n 
başka ayrıca ev tezgahları, daima halı 
imal etmeH~ir. 

Konya ve Niğde harpten evvelki 
vaziyetlerini maatteessüt kaybetmişlerdir. 
Konyada halen HUk1lmetin yardımı ile 
eskiden mevcut iki fabrikanın ihyasına 
çahşılmal{tactır. Nlğdede ise imal an
cak mahalli ibtiyaca göredir. 

Şark mıntakHsı: Diyarbakır halı is
tihsalı ve halı satış piyasasıdır. Burada
ki halıların rengi aldan ziyade lacivert 
veya beyazdır. Renkler ise mHdeni ol
maktan ziyade nebatidir. Bu da bu mın
tska imaJAtına olan rağbeti ziyadesile 
artırmıştır. 

Ancak maliyet fiatının yüksek ol
ması maatteessür bu halıların sürümü
nün artmasına mani olmaktadır. 

Sağlamlık ve ren:gln solmaması iti
barile Şark halıları Türk halılarının 
önUnde gelmektedir. 

Türk kilimleri ise bilhassa Şark 
mıntakalarında imal edilmektedir, Orta 
Anadolu Antap ve Slv.as mıntakahmnda 
da kilim imal edilmektedir; 

Ancak bu m:ntakaların imalatı Şark kilim 
leri kadar itibar da değildir. Çünkü ziya
desile ince olmakta ve renkleıi de çabuk 
solmaktach.r. Bu dlt bu mıntakalaxda 
nebati bo:valardan ziyade 11'ıadent boyu· 
!ar k.ullanılmtt~mdwı ıleri gelmektedir. 

ZE 1'A 

Sivas Halkevi çalışmaları 
Sivas, [Husw:t] - Halkevi hareket

leri ve kültür çalışmaları iÜn geçtikçe 
büyük inki~aflar göstermektedir. Şehri
mizde yapılan Atatürk ilk"kulunun su 
ve elf'ktrik tesisatına tesisabna b"şllm
mıştır. Vilayetimizde yapılan yeni -;Ik 
mektepler arasında Şarkışla merk.ez!nde 
yapılacak olan modern bir kültür .yuva--' 
sı daha karışmıştır. Bu mektep •40 bin 
liraya çıkacak ve beton.arnıe olarak ya
pılacaktır. 

Okuma bilmeyenler için HalkevlnCle 
ve hapishanede açılan Ulus okulluru.ıda 
yüzlerce yurddaş okumaktıadı!'. Bulihırlia 
bugünlerde imtihan yapılacak:tır. 

Halkevinde g~en gUn btt kôylii 
gecesi tertip edilmiltir. Burad.a köylOler
le hasbiballer y;ııpılmış, milli 'havalar ça
lınmış, oyunlar oynanıuı~\ır, ~nd an son· 
ra köylülerimize tnQk:eUef bir ziytıfet 
verilmiştir. Kö} lüyii aydınlatıcı konfe
ranslar verilmiştir. 

- :.--_ 
aa.ıııp .,.. Ba.fııaohalrtrı: 

CİH4D Blllt.ıf \ 
umum netrtyatı id~ •deh Yan fflt~ 

MUd11rtl: 81.hHır bti4:er 

Masııdıoı rer: 'nol1ii~ılıtısımevı . 
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i ooG u == 
~ilanlarınızı kabul eder, 
İ FİRMANIZI 
i Bütün Doğuya tanıtır 
iiii 

1 "DO G U,, büyük bir 
1 memleket parçasının 
1 her. tarafında okunan 
1 bir gazetedir. 
1 Doğu illeri ile ilgisi olan bütün 
1 müesseselerin gazetemiz vasıta-
1 sile kendilerini bu geniş bölgeye 
1 tanıtmaları menfaatlerinin 
1 ilk icabıdır. 

j GAZETEMİZE 

'

m= gönderiniz 
· •ıın mıın11ınmttılWlk1Hllıınnnııummınııımıııu11111ınınıııuımnınııııınıK11unuınınıııımaınm 
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