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Geceyi Elazığ 1sta~yo . 

nunda Trende geçin·n 
~lilli Şef sabahleyin El:1-
zığ'dan çıktılar. Halk Mil

li Şefe kıırşı sevgi teza. 
hiiratında bulıındular. 

hlıat 

"asıl 

Halhvlerin~e ~alışmalar 
Falih Rıfkı ATA y 

" .. Halkevlerinde milli ve içtima( haya
tın temelleri terbiye suretinde, tedris su. 

So- retinde, konuşma suretinde mütemadiyen 
erk- k 1 1 d 1933 I' ·· " ik) uruma ı ır. , - nonu,, 
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CüınhurreLimiz, iki giin 
sıra ile Halkevleri danı~

tna komitesinin toplarıtı

lamıa riy4lsct ederek, ha 
ıırlan:m yeni faaliy~t ra 
Poru üzerinde yüksek ir
şatlarda bulunmuştur. Hal
kevi, Oüınburiyet gl"nçli 
ginin bir taraftan sanat 
ve fikir 1:eruiye::ıine yar
dım eden, diğer taraft:ın 

<>mı ,.ıit:lk bizmettne sev
keden, halk ile kayııa~

tıran mesut bir nıiiesse- 1 
semiz.dir. İçtima Ealonu 
ile, kütüphanesi ile, do
kuz faaliyet kolunun kad
rosu ile, radyosu \'P, he
"l"ı\lz b:ışla.ngıç halinde bu
lunan :çe süratle umumi
leştirmeğe muhtaç oldu
~umuz sinaması ile Halk
e\'i piyoniyelrr hayatınm 
t'lUves.i v.e muhiti olmuştur. 
llatkcv~ ilk teceddüt gün
leriuden beri hasrrtini 
Çe'kti~irniz halkçı mü-

llevv: rin yetişme ocağıdır: 
her meslekten rgonç bu 
lııUessese vasıtası ile 
lıelk ile tamşınakta, ' ' e 
kökuncı en sağlam top
rağa salmaktadır. Bu gPnÇ 
ler lıükfımet, parti 'e 
8erbest hayat kadro1arın
da vaıife ve uıesuliyct 
aldıkları ~ınan, bu t:uuş
ıtıa :\'.C tecrii be, onlara 
lııesleklerindeki ihtisas 
kadar kıvrnetli Lir var-
dım teşkil ettiğind~ ve 
ede~inde şüphe yoktur. 

Ilalkc,·lerinin <·n başta 

,Jtelen hi1.meth>rind(}n bi
ti de, Cuınhudyet Balk 
Partisi ideolojisinin en 

mü esir 
va~ıtası 

nı>.,ir 'c 
olmaktır: 

trlkin 
kon-

fn:ıııslar mormualar, tPm. 
siller. devir ve sryahatler 
1ıer şey, bizim için esas 
olan fikir \'e gaye birliği
ni korumak, kuvctlenJir
mck, lı:ılkı biiyiik kalkın
ma d!l.\'amızın hareket n: 
istikametleri üstünde ~uur
lu ve uyanık bulundur
nrnk için Halkevlf'rinde 
çalışanların emrinde, her 
türlü f:ıaliyctlere llçıktır. 

Oumhurrei::ıi111iz, nrnkale
miziıı başına, l.ıir elimle· 
ini aldığımız eski bir 

nutkunda diyordu ki: 
"İlim 'e fen bakımından 
Jfalk ederi, muhitlerinin, 
okumu~, l>ilr.rı, öğrenmek 

' ' C öğretmesini scvenlt>rin 
çalı,. ması için, idealini 
nıürssir kılması i~iıı lıazır 
lıir vafiltadır,, 

Danışma komitesini 
son raporu hazırlam:ığ:ı 

se' keden sebep de, halkı 
kendi evlerine daha iyi 
ısındırmak vP- miincvveri 
halk hizmetinde d:ıha iyi 
çalıştırmak için yeni 
tedbirler diişünnwk eııı oli 
olmuştur. Bazı merkezlerde 
Ualkev i, uin cazilıcsini 
ve miine\'\ er genç1iğiu 

~ıat ... a mı artırmak lüzumu 
hi:sediliyor. Bizler, eski
den beri, toplu hayat 
terbiyesi görmiyerek yctiş
mi~ i:ıdir. Serl.ıcst cemiyet
lerde \' 37.İfc almak, ve 
bu ,·azite~ i, devam 
ve intizam ile görmek, 
mensup olduğumuz garp 
fi.leminde, bir milletin 

Ht·i iciiınhu r, Umumi 
~lüfetti\ilik konaj!;mda me
murları kabul etm iş l er 
\ ' C hütiin çarşıyı, kara 
raU:men va.va (l'ezmı" sle'I". " • • o ~ • 

<lir. HeleJiYeuf' dt:ledh·" . ' . 
i~lerini tutkik eden Milli 
Ştf, Kız Eııistü iisiine IYi-

c 
derek, Tunc~li kızlarının 
yeti~tirilmesi hakkında di
rt>ktifler ,·ermi'.>lerdir. 

.Milli Şef <>ğlrı yt>nıej!;i
ni Umumi Miifetti:;;lik ko
n:ığ'mda yedikten sonra 
saat 14 te Diyar bakıra 
iha..eket IHı~nmış-lardır. 

Diyarbakır 28 A. A. -
Rei::iciimlıur 1sıııet lnlinli 
husuı-;i 'l'rcn1erilc saat 1 O 
<la Diyarbakırn. muvasa
lat etmişlerdir. 

içtimai \'C abl:1kf ı:<eviye

sini ijlçınel're Y:trrvan lwR-b • • '.> 
lıca nıikyaslarındundır : 
Birle~ik Am<'rika, bir ce. 
miyetler uıeuılekcti<lir. 

Halkcdcrindc vazife al
mak, muntazam lıir ~n v 
tenhhüdii altı na girmekti;. 
kadrolar şc>rı·f mnkam
i<m <leğil<lirler Cumhuri
yet grırıçliğ'i, ken<lileriııe 
bir jstifadc "e hizmet 
nıulıit i kurın ::• k için, parti
nin k:ıtlımdığ'ı l>tiyük 
fedaldlrlığ'ı daima göz 
öniinde tutarak, ödenPcek: 
lıir borçları ol ıluğunu dii
şün melidir: b ıı ö<l0necP.k 
IJorç, Ilalked rini yiik· 
s~k gayesini gerçekleştir
rn ekten i barr ttir. Milli 
Şefi,n direktifleri, Halk
evlerirliıı faaliyet hayatın
da yeni bir haıı,lc \'C 

şevk amili O 1 '' C<l ~ın a ~Ü p-
1 he yoktur. 

Kurol~ş yılı ı Ağustos 927 

a ırda 

Vatan~aşlar yar~ımlaşalım ~u set er
~erliğe koşalım 

Şimdiye kadar em::ıa.lı

nı görmedigiıııiz 'e <luy
madığ"ınıız ~·ok şin<l<letli 

)'e.r sarsıntısından müte8sir 
,.c nıut:ızarrir olan ~·urd

daşlarmııza yardım etmek 
ulusal vazifelerin en seref-• 
li:;i di r. 

Giyecek. yiyecek, ııa
ıra, göoliımiizden ne ko
ptırsa varlığınızdan ne art
tırabilir.seniz veriniz, giin 
hatta saat k:ıyıp etmeden 
y:ırdımlarımzı bu ) olda 
k~ckkül l'dPn komi1eye .. . 
nıakbuz mukabiline hemen 
veriniz. 

Si7.lcrden istenmeden 
~nııun bunun hatırı için 
degil, yurda vatand:ışlara 
yardım duygu.ile düşiin

nıeden harekete geçiniz. 
Zelzele haberinden ı;ok 

mütecs::ıir olan milli ~ef 

Yazan: Yasin Kutluğ 

(lnönii) bu tesanüdü hal
kımızın tam ın:ına$ile glis
terec girıtlen emin buluna
rak hükumeti de ayrıca 

harekete geçirdi, trenler 
dolusu yiyecek. giyecek, 
barınacak, lıiilas.1 fclctkct
z~de kardcşlerimiıe ne la
zım ise yollattı. 

J)oktorlar teda viyc, ve
killer tcdabire koştular, 
yardım komitelerinin mer
kezi Ankarada büyük mil
let meclisinde teşekkül 

etti ferdden ve.kiline ka
dar her türk \'atandaşı bu 
milli yardımda birbirlcrile 
müsabaka etmelidir, mü
dafaası-olmayan bu fel:..
kette menle.re aciyarak 
kara kışda. açıkta kalma
nın acı:::;ını cigerlerimizde 
duvaraktan km;alım \'a-. . ' 
tan<l:ışlar yanJımla~:ılıuı. 

Yurtta büyük zelzele 
felaketi 

Bu gün aldığımız acı haberler,,_ 
Ankara ~8 ( A. A. ) - 1 

A lııı nn rııalfıınat!l g-örc, 1 

hareketi arz.d~ "Geçit köp
rüoü,, Yık1ldı O-ından Erzu. , • l'": 

rum treni Geçid istaı-\' O

nunda kalını~, bu suretle 
Erzincan · Erzurum yolu 
i~lcuıeuıiştir. 

Malatyada 

Malatya ~8 (ı\. A.) -
Diiıı Malaty:ı<fa felfıkt•tze
dolere yardım olmak üzre 
llelec1iye tarafmdan 1200 
ekmek göudrilwiştir. 

Sıvasta 

Sıvas 28 ( A. A. ) 

ViHiyetimiz. içinde bareke
keti arzdan nıuztarip olan

lara yardımlar devam et
mektedir. Kar ile örtülü 
olan Z:ıra - ·su~ehri yolu
nun açılmasın:ı ~alışıl
makt~dır. Yolların karla 
örtülü olması yiizünJen 
Sıvast:m köylere y:trdıın 

yap ı lamamakta ,.e bu köy
lere Toknt tarafından gi
dilnıekte<lir. 

- Sonu 2 joci sayfode -



Sayla. 2 

E~e~i Safin 
~ 

Ankarayı ilk teşrifi rinin 
20 nci yıl~önümü 
Aıık~ıra 27 f A. A.~ -

Bugün Ebedi ~efin An
karavı ilk teHriflerinin vir-. . . 
mitıci ~~ıldünümü müna· 
ı-ebetilc Vali , Belediye 
:11.flları. Ih,lk Paı tiı::i ~ızft

la.rı. Etnoğrafya Miizrsi
nc ~idcrek Ebedi Şefin 
huıunıocla taziınlC' <>ğ'il
ıni~l"r 't• ~el( ıık koynn.ş
lardır. 

3 üncü un1umi 
n1üfettiş 

(t.Ilus Sesi) 

Cumhurreis' 
, . 
ızı 

rzi can Valis·ne çe ~ti 
~eri telğ af 

-

Ankara 28 (A. A.) -
CümhurrC'isi ismet İııünü 
El:hığdan Erzincan Vali
sine ~u telgrafı çekmiş

tir : 

" Eızincanın uğrarlığı 

fpJfıkctr çok ınüteeflsir oJ. 
uuı~. Biitün mi!let Erıin
c:.ııılL' pek yakrndan :ı.lft

kaılardır. Cuııılıuriy<'t lıii
kfıııwti :ıt'il tedLirler al
mıştır. En ziyade teessü-

-

rlimüzü mucjp olan nii
fusça uırraLlwı ~a.viattır. 

~ "' 
Cuınhuri) C't hükfııneti: Ye 

Türk mille ti prk az bir 
zanulııda buraları bir ma
mureye çıkaracaktır. Bü
tün de' lt·t ınemurlarııım 

f l daJ ... fü lık ,.e 'azif e se
' erlikte lıiruirleı ile yurıı;; 
etmeleı ir i beklerim. !\W
lt!timiziıı Erzincanla can
dan al:lıwdar oldııgun u 

halkımız bilmeliuir. 

General Or~ayla, [rzuru-
ma ~are~et etti Yapı an meyda a e-
Elaı•[( 2s < A. A. ı-1 besinde in er çok es ·r aldı 

Üt:Uııcii Cmuıni ;\lüft tti~ 
Geııeral Alıılullah Alpdo
ğan ile Gı•11eral Kfiziın 
Orbay lrn giin hu ıısi tri·n
le Erıinc<rna haı eket. et 

mişlerdi;. 

Bu Tren trnttın açıl
masile Erzuruma ,·aracak
tır. 

Papa 
İtalya ~ü~ümaarlarmm 
ziyaıetlerini ia~e etti 

Ankara 28 ( A. ı\. ) -

27 Kllnıınu evddP, Fin-

Jaııdivanm f'irnalindcki . . 
meydan ınuharPbesiode 
Finlilerin So' yetlerdı>n ht•ş 
bin esir aldıkları bildiril
mektedir. 

Hoytcr Ajan. ına göre, 
So,·yetler arasında yiye
cek fukdanı dolayısile 

kurğ:ışalıklar ı;ıkmı., tır. 

Ankara 28 ( A. A.) -
jlo~kO\ :ı<lan alınan bir 1 

buna mukabil Rus· 

yanın 32 bin kişiden 

mürekkep bir kuv
vetin nle cut olduğu 
bildiri tedir. 

Fakat hüküm sü 
ren şiddetli kar fır 
tınası her iki tarafın 
hareketine mani ol 
maktadır. 

Şiddetli bir fırtı 
habl'rf' görr, Stalim, ne 

1 1 na Baltık Denizinde bah·11311ıa o ur:-a o sun 
FinlPriıı )l mrnarhayıı hat- gemilerin seyri sefe
larıuı kırmak için Ln cep- rine mani olmuştur. 
h~y(' 800 l.ıin kj~ilik bir d M 
ku "' Ptiıı t:ı hşit edilıııe::;i- Ayni zaman a a-
ni bildirrniştir. yınlar denizlere da 

Ankara 28 A. A. _ ğılmış, bu yüzden va-

H ı . k' L d .. purlar sefere çıka -

Sayı! 141~ 

Y r ta büyük zelzele 
fe ak l 

-1 nci sayfadan mabat-

Kayseride 

KaysNi 28 \A· A.) -
Ft~lflketı e<frlere y n r d ı ın 
için bu gUn l'article, \ a

linin riyasctiııde lıir top
lantı ~~apılınış, fe1:1kt tıe

dclere nakdi ve esva t .. mi .. 
ni ,.C' bin nüfu~un K: y
seriue i, kfıııları uerpiş 

l'tliludş ve icap cd ·n ına
kamat<.ı arıeuilnıiştir. 

Turhalde 

Kütahyada 

Kiitahya 28 A. A. -
Bu gün s:ıat 13,59 da 
bur<lda dn. hafif bir zelze
le olrrıu:;;tur. 

Siyasi Bilgiler Oku

lu talebelerinin 
teberrüü 

Ankara 28 A. A. 
Siya. i Bilğiler Okulu ta
ll-'Lcleri aralarında ilk yar
dıııı olarak topladıkları 

bin lirayı Kızılay merke
zine göndermişler ve Kı-

'l'urhal 28 ( A. A.) - 1 zılayın eını inde çalışınağa 
Dün ~abalı altı ~aniye sü- j hazır olduklarıuı bildir
reıı Lır bareketı arz ol- 1 mi .. lerdir 
muştur. Dokuz ölü ve 15 
yaralı vardır. 

Trabzonda 

Tr:ıbzon 2~ ( A .• ~.) -
~eh · •1.i·1. le :!l ~cHtln brş 
yPr sa4·«fhfl~ı Jıi~. edilıni~, 
ilk ..:•ır• ,p ı ~iddııtJi 1 ~.JŞ

tnr: Bir c:ıu11 ill· l ır cami 
miırnrl'si yıkılmıştır. 

Zelzele devam ediyor 

Ankara 29 (A. A.) -
Ama~y:ı. Sı vas \ c Gümü~
hanedc zf·lzele devam et
mektedir. 

uıimn ;ha.nede, saat 7 
den 15 Şl! katlar fa!'ılahrla 

1 sar~ıntıtar ol mu., tur. 

Japon iyet meclisinin 
verdiği bir karar 

Ankara 27 A. A. - 1 ne için bir tehdit de
T okyo: Diyet Mec , ğil, bir ihtar olduğu -
lisi azası bir içtima nu beyan etmekte. 
ında hükumete mu <lirler. 
halif bir karar vere- Kabinenin, Diyet 
rek Başvekil Abaya Meclisinin içtima so
istif a teklif etn1işler nuna kadar mevkiin
dir. Siyasi mahafil de kalmasına çalışıl· 
bu muhalefetin kabi· maktadır. 

Ankara 28 A . A . -
Bugün Papanın, İtal
yan hükümdarlarına 
yaptığı ziyaret, Va 
tikan ile Roma hü
kumeti arasındaki ih
tilafın . nihayet buldu
ğunu göst~rmektedir. 

e sın ı : a oğa go l t 
l 

. 1. d k. F' k mamış ır. ü şıma ın e ı ın uv- j 
vetlerinin 16 bin ki- Ankara 28 A. A. ı----------------

Ankara 28 (A. A.) -
P<ı p:ı. yaııında 40 kaJar 
Kardiual ,.c yüksek .• 1h
ı::.iyPtler olduğu haldi' bir 
kıta tnrnfınd:ın st.·lfımlan

mış, Kraliyet sarayına, 

Kral ,.c l'apanın bayr:ığ"ı 

çckilnıi~, Papa, Kral, 
ve Kraliı•f' 1\ ont Civauo 

şiden ibaret olduğu İki Finlandiya Tay-

yaresi Estonya adası ar 1 ilay t 3İ j H Üm11nİ8~81l 
üzerinde uçarak 13 lı ziyaret etmektedir. 

Ankara 28 (i\. A.) -
bomba atmıştır. 

Pap:ı, ziyareti iade etmek 

, ' . 

üzre bu s:.ı?ah. .Kral ~sa- ı Umum Neşriyat \'C yazı 
rayına gıtıııı~tır. h.ral işleri Müdürü 
Papayı tahtın<la oturt- s· t B 

t ı ~ 1 v l( ıre • yar 
ırıuş ur. \.f:l sagın:ı, ra 

Konte:; Ciy:ıno tarafın- liç.t> soluna oturmuştur. 
Mardin 

Miilfıkat 40 daJ.. ika 
Altmış seneden beri l kadar süruıü~tUr. 

ilk defa olarak Papa Kra-

dan karşılanrııı~tır 
Glus ~esi Matbaasında 

basılmıştır. 

• 

• 

Cinsi 
~u ı::cblc~i 
Odu rı 
Pc·nıir 
Koyun eti 

Kilosu 

GOOOO 
40 

2500 • 

MU\ nkka.t terrıin:ıt mikt:ırı 
~ Lira Kuruş 
:J::JOO 18 :H 

37 j() 

3 00 
5G 2!3 

.Menılek(·t hastancsiııin yakarıda yazılı dürt kalem 
ihti yacı ek~iltınr.ye çıkarılıııı~tır. !halesi 29/1~/9H9 
Cuma giirıü saat 1 :> dP )lardin 1>.ıimi Encıinwninre 
Vilayet maknıuım1<.ı yapıla ·al...tır. :-;:artnaı ) i göı ını k 
i~teyeıılt.·rio H' isteklilerin Jj0 7,5 ınu\•akkat Hminatla" 
ri~ol müracaatları ilfüı olunur. 20. 23 27-2Q 


